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  چكيده
ها در مواجهه با گسـترش مـوج ناسيوناليسـم در     مساله ملي مفهومي است كه ماركسيست

آن را مطرح و در ادامه، بخصوص در آستانه انقالب اكتبر، از آن به عنوان ابزاري  19قرون 
ن نيز بـه طـور مشـخص بـا تاسـيس      در جهت پيشبرد اهداف خود استفاده كردند. در ايرا

ه ق بود كه مساله ملي مطرح شد و ايـن حـزب در صـدد    1338حزب كمونيست در سال
چـرا   اصلي ايـن پـژوهش آن اسـت كـه     تببين رويكرد خود در قبال آن برآمد. پرسشهاي
مساله ملي چه جايگاهي در راهبرد سياسي  مفهومي به نام مساله ملي در ايران مطرح شد؟ 

تفسيري و با روش تحليل _ست ايران داشت؟ اين پژوهش با رويكردي تببينيحزب كموني
گيرد كه مساله ملي پيش از  اين پژوهش نتيجه مي پردازد. محتوا به بررسي اين سواالت مي

آنكه نمودي واقعي در جامعه ايران داشته باشد، ابزاري بود كـه حـزب كمونيسـت ايـران     
ضي از آن استفاده كند و حزب توجه بيشتري به آن بتواند در راه جلب حمايت عناصر نارا

هاي بسيار مهمي  كرد. با اين وجود حزب مفاهيمي را پايه گذاشت كه در ادامه چالش نمي
  براي منافع ملي ايران ايجاد كرد.
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  قدمهم. 1
هايي است كـه انديشـه ماركسيسـتي در     كي از مهمترين چالش) يNationalismناسيوناليسم(

) نام بـرده  National Question("مساله ملي"و از آن به عنوان  طول حيات خود با آن مواجه
كه نتيجه انقالب فرانسه ) Nation-State(دولت- و نظام مبتني بر ملتناسيوناليسم . شده است

توسعه يافـت و انديشـه    يسمپيش از ماركس بود، چه در اروپا و چه در كشورهاي مستعمره
هاي ملي در ايـن كشـورها بـود. اگرچـه      ماركسيستي ناچار از تعيين نسبت خود با خواسته

راه حلي جامع  ناسيوناليسمورزان ماركسيست تالش كردند تا در مواجهه با  برخي از انديشه
  اقي ماند.ها ب يك چالش مهم براي ماركسيست اين مفهوم هموارهاما  1،بيابند

در ايران نيز سوسيال دموكراسي در آستانه انقالب مشروطه و بخصوص در مجلس دوم 
شد  ريزي ملت پي جديدحقوقي و هويت ايراني در قالب  ،تكوين يافت؛ با انقالب مشروطه

و مناسبات آتي كشور در راستاي تامين منافع اين ملت سامان يافت. بـا ايـن وجـود بـراي     
آن دوران تضادي بين منافع ملي و منـافع طبقـاتي آنهـا ديـده     وكرات سوسيال دمكنشگران 

رفتـه سوسـيال    شد. با انقالب اكتبر و نظام سياسي برآمده از آن در قالب كمونيسم، رفته نمي
پيراموني روسيه شوروي، جاي خود را به كمونيسمي داد كـه از   مناطق دموكراسي قديم در

  شد. تبليغ ميهاي تازه به قدرت رسيده  طرف بلشويك
تشكيل حزب كمونيست ايران و تكميـل گـذار از سوسـيال دموكراسـي بـه كمونيسـم       

سـپس در دوره   وحدت سياسي كشـور؛ و تالش براي  1299مصادف شد با كودتاي اسفند 
رضاشاه، تمركزگرايي و ملي گرايي دو پايه اصلي دولت براي پيشبرد اهداف خود بود. بنابر 

كه در قامـت حزبـي   پرداخت  به فعاليت سياسي مير شرايطي اين حزب كمونيست ايران د
رويكرد حزب  كمونيست ناچار از مواجهه با رشد ملي گرايي و تعيين نسبت خود با آن بود.

و تالش براي بهره گيري از اين مفهوم  "هاي ايراني مليت"در اين راستا ابداع مفهومي به نام 
 .در راستاي مبارزات خود بود

در نوشتار پيش رو تالش شده است تا رويكرد حزب كمونيسـت در رابطـه بـا مسـاله     
ها در ايران و تحوالت آن، در چارچوب شرايط سياسي ايران و مناسبات حزب با اين  مليت

شرايط بررسي شود؛ در پاسخ به چرايي طرح مساله ملي در ايران، نويسنده معتقد است كـه  
آن در ايران، پيش از آنكه در بطن مناسبات تاريخي موجود  پرداختن به مساله ملي و ترويج

ديده شود، به برداشت سياسي حزب از شرايط انقالبي در ايران، نقش بـورژوازي و تـالش   
در جهت تبليغ اهداف خود وابسته بود و حزب جز استفاده ابزاري از ايـن موضـوع توجـه    
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ابداع كرد كه در ادامه حيات سياسي با اين وجود حزب مفاهيمي را كرد.  بيشتري به آن نمي
  هاي بسياري را روياروي وحدت سياسي و منافع ملي ايران قرار داد. ايران چالش

 

  پيشينه پژوهش . 2
هـاي تـاريخي بسـيار مهمـي نظيـر غائلـه        با وجود اينكه رد پاي مسائل ملـي را در رخـداد  

مي شاهد هسـتيم، امـا تـا    و حوادث پس از انقالب اسال 20آذربايجان در نيمه ابتدايي دهه 
يشـتر  . بهـاي ايـران انجـام نشـده اسـت      مفهوم مليت تبارشناسي كنون پژوهش مستقلي در

از  هـايي كـه   پـژوهش  گيرند. نخست هاي مرتبط با اين حوزه در سه دسته جاي مي پژوهش
حيــات سياســي حــزب و  طــرف نويســندگان خارجي(بخصــوص شــوروي) انجــام شــده

هايي كه در پرداخت به مفهوم مساله ملـي   پژوهشدسته دوم  2د.ان كمونيست را بررسي كرده
هايي كه در پرداخت به سير  پژوهش سوم؛ دسته 3در ماركسيسم، اشاره اي به ايران كرده اند

تنهـا يـك    4انـد.  گرايي در ايران، رويكرد حزب كمونيست را نيز از نظر گذرانـده  تحول ملي
اريم كه آن هم از جامعيتي در مواجهه با نظريات مقاله مشخص درباره مساله ملي در ايران د

   5نسبت به مساله ملي برخوردار نيست. كمونيست حزب
كننـد   ، تالش ميبپردازندبررسي دقيق و تاريخي  به هاي دسته اول پيش از آنكه پژوهش

هـاي   پـژوهش  6تا ايدئولوژي مد نظر خود را القا كنند و از ارزش علمي برخوردار نيسـتند. 
و تحوالت اين مفاهيم را در بستر تـاريخي دنبـال   از سطح كليات فراتر نرفته  م نيزدسته دو

نسبتا خوبي برخوردار هسـتند امـا    جامعيتهاي دسته سوم نيز با اينكه از  كنند. پژوهش نمي
بيشتر بر عوامل خارجي تكيه در بررسي رويكرد حزب نسبت به مساله ملي و تحوالت آن، 

ر چارچوب سياست كلي حزب دربـاره شـرايط انقالبـي ايـران     داشته و مواضع حزب را د
حـزب در   فكـري هاي ديني و قومي و تضـادهاي   رابطه حزب با اقليت بررسي نكرده و به

ها هدف نگـارش ايـن    . بديهي است رفع اين كاستياند بي توجه بودهپرداختن به اين مساله 
 مقاله بوده است.

  
  و چارچوب نظريطرح مساله . 3

هـاي انسـاني را در چـارچوب نظريـه عمـومي       هاي ميان گـروه  كنش و واكنش ماركسيسم
گيرد.  ها نيز متناسب با همين نظريه انجام مي كند و بحث بر سر ديگر پديده بندي مي صورت



  1399شمارة اول، بهار و تابستان  يازدهم،سال  ،يخيتار يجستارها   4

گذاران انديشه ماركسيستي را به ايـن   ناسيوناليسم نيز پايه و تكوينبورژوازي  رشدهمزماني 
بـر اسـاس نظريـه     پديـده قابـل تفكيـك از يكـديگر نيسـتند.     دو باور رسانده بود كه ايـن  

كنـد تـا بـا ايجـاد      بورژوازي كه پرچمدار توسعه ناسيوناليسم است، تالش مي ،ماركسيستي
هاي ملي، بازارهاي ملي و سرزميني را براي خود به دست آورد؛ از اين رو توجه زياد  دولت

كوم به فروپاشي است و در جامعه آينده به ناسيوناليسم  ضرورتي ندارد ، زيرا بورژوازي مح
  نقشي ندارد. 

ها را ناچار از مواجهه با اين مساله و تالش در  هاي تاريخي آن با اين وجود روند رخداد
دربرابـر   "هـا  برادري ملت"هاي خود و واقعيت بروني كرد.  جهت ايجاد پيوندي ميان نظريه

وزدهم و تالشي براي ايجـاد ايـن پيونـد    استعمار گران از آن جمله شعارهاي رايج در قرن ن
بود اما در نهايت نتوانست نتيجه دلخواهي را به بار آورد. با اين وجود اين تالش يك نگـاه  

ها ايجاد كرد مبني بر اينكه هر گونه كوشش ملي كه در جهت ضربه  كلي درون ماركسيست
بـا كشـورهاي    زدن به جنبش كارگري باشد محكوم و هر گونه تـالش ملـي بـراي مبـارزه    

هـا در   امپرياليستي محترم شناخته شده و حتي در ادامه يكي از مهمترين ابـزار ماركسيسـت  
دفاع از مستعمرات قرار گرفت. در واقع استقالل ملي(استقالل كشورهاي مستعمره يا نيمـه  

بـه   19هـاي قـرن    مستعمره) در پيوند با منافع طبقاتي كارگران مهمترين ابـزار ماركسيسـت  
  كسب اهداف خود بود. منظور

از آنجايي كه حزب كمونيست ايران پيش از هر چيز در مساله ملي تابع نظريات لنين و 
استالين است  در اينجا به طور مختصر نظريات لنـين و اسـتالين و تحـوالت آن را در ايـن     

ريف ، هرچند تعپردازان ماركسيسم نظريهنين به عنوان يكي از مهمترين زمينه مطرح ميكنيم. ل
مستقلي از ملت ارائه نكرد، اما به نوعي كاربردي ترين پيوند ميان ماركسيسم و ناسيوناليسم 

عليرغم تاكيـد بـر همزمـاني    الملل دوم را نيز همراه داشت،  كه تجربه بينرا ايجاد كرد.لنين 
، در بررسـي مسـاله ملـي در    )997/ 2ج :1384(لنين،  رشد بورژوازي و تكوين ناسيوناليسم

هاي قومي، آنها را ملت خواند تـا بتوانـد از نيـروي آنهـا در      با تاكيد بر حقوق اقليت روسيه
/ 2، ج1389(كوالكوفسـكي،  و كسـب قـدرت اسـتفاده كند؛   تـزاري  روسيه  دولت مبارزه با

البته در سالهاي اوليه پس از پيـروزي انقـالب اكتبـر، نظـر لنـين دربـاره آزادي        )447- 446
هاي ساكن روسيه از نيروي نظامي نيز  راي سركوب جنبش اقليتها تغيير كرد و حتي ب ملت

  استفاده شد.
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مند درباره مساله ملي پـيش   اي نظام ها در راه پرداختن به نظريه بلشويك  تالشمهمترين 
ماركسيسم و "و در مقاله مهم  1913از به قدرت رسيدنشان در روسيه، توسط استالين ، در 

بنــا بــر تعريــف  شــكل گرفــت. )Marxism and The National Question( "مســاله ملــي
ملت اشتراك ثابتي از افراد است كه در اثر عوامل تاريخي تركيب يافته و بر اساس ":استالين

اشتراك زبان ، سرزمين، زندگي اقتصادي و ساختمان روحي كه به شكل اشـتراك فرهنگـي   
ها  الين از خودمختاري ملتستهمچنين ا )7: استالين.("شود، به وجود آمده است منعكس مي

  باره معتقد بود: ؛ او در اينكرد كه به معني حق جدا شدن است نيز، حمايت مي
تواند زندگي خود را طبـق   حق ملت در تعيين سرنوشت عبارت است از اينكه ملت مي

تمايل خويش ترتيب دهد، ملت حق دارد زندگي خود را روي اصل خودمختـاري بنـا   
با ملل ديگر داخل در روابط فدراتيو گردد، ملت حق دارد كـامالً  نمايد، ملت حق دارد 

  )17جدا گردد، ملت حق حاكميت دارد و تمام ملل متساوي الحقوق هستند.(استالين: 

هـاي   مليـت گويي به خواسـته   پاسخها  با پيروزي انقالب اكتبر مهمترين مسئله بلشويك
آرزوي تحقـق آرمانهـاي ملـي خـود     كه هر كـدام در  بود  موجود در امپراطوري فروريخته

كـه يـك مـاه پـس از      "اعالميه حقوق خلق هاي روسـيه " )550/ 2ج: 1387(ماتيل، .بودند
هـاي   اي بـه خواسـته   منتشر شد جواب بسيار هوشـمندانه  1917نوامبر  21انقالب اكتبر در 

7موجود در قلمرو روسيه تزاري بود. هاي مليت
مده اصول ع 1920تا  1917بين سالهاي اما  

در ابتدا حق جدايي ملل تنها منـوط بـه اراده    اين اعالميه دچار تغيير و تحوالت زيادي شد.
هـايي چـون    و سـپس بـا فرمـول    )7: 1389زاده،  (رسـول پرولتارياي آن ملـت خوانـده شد  

هاي سوسياليستي و همچنين ملت، حداقل در ظاهر امـر، مسـاله    فدراسيون، اتحاد جمهوري
  8گذاشته شد.ملي براي هميشه كنار 

ها بود، در ادامه بـه   يك بحران نظري براي ماركسيستدر ابتدا در نهايت مساله ملي كه 
. لنين كه بيش از هر چيز به پيروزي انقالب ها در آمد يك نيروي مهمي در خدمت بلشويك

تالش كرد تا  با پيوند اتحاد طبقاتي  روسيهانديشيد با درك قدرت نيروي ملي در جنوب  مي
 ؛قدرت را در روسيه بـه دسـت آورد  ها مرحله انقالبي را پشت سر بگذارد و  حاد مليتو ات

حزب كمونيست نيز با پياده كردن نظريات لنين در ايران تالش كرد تا با طرح مساله ملي و 
ها(اقوام)، بتواند شرايط انقالبي ماننـد آنچـه در روسـيه رخ داد،     اتحاد طبقات در كنار مليت

 هداف انقالبي خود را دنبال كند.ايجاد كرده و ا
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  احزاب سوسيال دموكرات دوره مشروطه و ملي گرايي. 4
بندي فكري هويت ملي تا حدود زيـادي توسـط نخبگـان فكـري پـيش از       هرچند صورت

مشروطه انجام شده بود اما اين انقالب مشروطه بود كه با تكوين مفهوم جديـدي از ملـت،   
از هويت ملي را در عرصه سياسي ايجاد كرد؛ در آسـتانه   ساز و كار تسلط اين گفتار جديد

انقالب مشروطه مفهوم جديدي از ملت ساخته شد كه در ادامه رونـد مشـروطه خـواهي و    
  دولت تاثير بسزايي بر فهم جامعه ايراني از خود و مليت گذاشت.- سپس ايجاد ملت

همـان مفهـوم   روشنفكران عهد مشروطه در جستجوي مفاهيم تازه سياسـي بـه تفسـير    
زنند و مي كوشند تا تحول انقالبي در  قديمي ايران و هويت چند هزار ساله ايراني دست مي

به جـاي آن كـه هويـت ايرانـي را در      ((آنها مفهوم ملت و مليت و هويت ملي پديد آورند.
ر شاهنشاهي ايران و يا قلمرو پادشاهي ايران و ملت را اتباع و رعاياي پادشاه ببينـد، آن را د 

اي مي بينند كه ناگهان از حالت تبعه و رعيت به شهروندان آزاد كـه در   ملت چند هزار ساله
جامعه مدني متشكل شده اند، استحاله پيدا كرده و بر اعمـال و رفتـار پادشـاه و كـارگزاران     

  )147: 1383اشرف،(كند.))  حكومت نظارت مي
گرايـي در ايـران را    لـي رويكرد احزاب سوسيال دموكرات مشروطه نسبت به ملـت و م 

توان در سه تحول عمده مفهوم ملت كه نتيجه انقالب مشروطه بود، بررسي كرد؛ اين سه  مي
تحول عمده در راستاي همان شعارهاي مشروطه صـورتبندي شـد كـه در صـدر روزنامـه      

اينكـه  خورد: حريت، مساوات، اخوت؛ حريـت بـدين معنـي كـه      صوراسرافيل به چشم مي
خواهد بر او  و چاكر سلطان نباشد و سلطان نتواند هر ظلم و ستمي كه مي رعيت ديگر بنده

برابري همه ايرانيان و به تبع آن برابر بودن حقوق قانوني افـراد  مساوات در قامت  روا دارد.
و مقام و جايگاه افراد. اخوت در جايگاه وحدت ايرانيـان كـه    بدون توجه به دين يا مذهب
  9ود.معيار آن مشروطه خواهي ب

پيدايش اين سه مفهوم كه مهمترين تحوالت نظري ملت در راستاي انقـالب مشـروطه،   
بر پايه آن بود، توسط اجتماعيون عاميون و سپس با تغييرات جزيي توسط حزب دموكرات 
ايران دنبال شد و تا تاسيس حزب كمونيست ايـران مهمتـرين نظريـات احـزاب سوسـيال      

  10داد. در ايران را سامان مي گرايي دموكرات درباره ملت و ملي
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  از فرقه عدالت تا حزب كمونيست. 5
هايي در جهت سازماندهي كارگران مسلمان و ايراني به  اگرچه با تاسيس حزب همت تالش

چندان موفـق نبـود. در    زمان انقالب بلشويكيهايي در مجوع تا  عمل آمد، اما چنين فعاليت
بار ديگر تبليغ و سازماندهي كارگران ايرانـي مـورد توجـه كميتـه بـاكو حـزب        1916سال 

سوسيال دموكرات روسيه قرار گرفت؛ در همان سال كميته باكو اعضـاي ايرانـي حـزب را    
تحت مسوليت بهرام آقايف و محمدعلي اكبري مامور تبليغ و سازماندهي كـارگران ايرانـي   

اعضاي ايراني تشكيالت باكو حزب كارگر سوسيال  1917مه  26/ 1335شعبان  4وزكرد؛ ر
اكبري بودنـد، جلسـه موسسـان    - دموكرات روسيه كه عمدتا عضو گروه حزبي بهرام آقايف

فرقه عدالت ايران را در محله صابونچي تشكيل دادند.اعضاي كميته مركزي آن شانزده نفـر  
زاده و بهـرام   قوام حسينقلي اوغلـي، محمـود ممـي    ي، ميرزابودند كه اسداهللا غفارزاده اردبيل

  )9 :1388باست،  و آقايف از مهمترين آنها بودند.(خسروپناه
تـوان گفـت    گرايي در ايران مي هاي فرقه عدالت نسبت به ملت و ملي در بررسي ديدگاه

ديشـه آنهـا   كـرد. نظـر بـه اينكـه در ان     كه رويكرد آنها با تحول انديشه سياسي آنها تغيير مي
گرايي نيـز، بـه    كنيم، نسبت به ملي تحولي از سوسيال دموكراسي به كمونيسم را مشاهده مي

از  1919اي سير تحولي را شاهد هستيم. با توجه به اينكه فرقه عدالت تا اواخـر سـال    گونه
يرق ب"توان اين تغيير ايدئولوژي را در روزنامه هاي  برنامه منظم و مدوني برخوردار نبود، مي

، 1338- 1337/ 1920- 1919و  1917/1335سـالهاي  در به ترتيـب  كه "حريت"و  "عدالت
  ارگان حزب بودند، به خوبي مشاهده كرد

دموكراتيك دانستن مرحله انقالب ايران، نظام سياسـي مطلـوب   - بيرق عدالت با بورژوا
ر ساس اصـول دموكراتيـك را مـد نظـ    ادانست و اصالح سياست بر  جامعه را جمهوري مي

ايـران بـود.(بيرق عـدالت،    ايجاد اتحاد بين ايـل و قبايـل    درخواست بيرق ؛ همچنينداشت
را براي مخالفت با مشروطه كه انقالبـي   بيرق عدالت روسيههمچنين  )1، ص:1335، 1نمره

اما  )6، ص:1335، 5(بيرق عدالت، نمره 11دانست. ملي بود و آزار مشروطه خواهان ظالم مي
ها در روسيه و برنامه اقتصادي  اقتصاد و جامعه و تحت تاثير بلشويكتوجه به  حريت بدون 

دموكراتيك انقالب ايران طي شده است و ايران - و سياسي آنها معتقد بود كه مرحله بورژوا
اكنون در مرحله سوسياليستي قرار دارد؛ مشروطه ديگر آرمان ملي نبود بلكه قـانون اساسـي   

، براي سرنگون كردن ايـن   وانين بود و دهقانان و كارگرانآن تامين كننده منافع مالكين و خ
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 و شدند.(خسـروپناه  مشروطه پوسيده و تشكيل جمهوري شورايي در ايـران برانگيختـه مـي   
  ) 74- 68: 1388باست، 

اگرچه در نهايت تشكيالت فرقه عدالت با تشكيل جمهوري تازه تاسيس آذربايجـان در  
و با ورود نيروهاي ارتش سرخ بـه آذربايجـان،    1920منحل شد، اما در آوريل  1920فوريه 

دفتر مركزي فرقه عدالت دوباره به تحرك درآمد و هيئت اجراييه آن را تشـكيل دادنـد كـه    
هاي حزبي در بين كارگران مقيم بـاكو،   مهمترين اهداف اين تشكيالت جديد تشكيل واحد

كارگران و دهقانان و بدست  انتقال دفتر مركزي فرقه عدالت به ايران و جذب و سازماندهي
  )104: 1388گرفتن رهبري مبارزه آزاديبخش ملي بود.(خسروپناه و باست، 
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، شرق به صـورت كـانون مـورد    پس از عدم موفقيت در صدور انقالب كمونيستي به غرب
نقالبـي  ) هيئـت رئيسـه سياسـي شـوراي جنـگ ا     35: 1364ها درآمد.(ذبيح، توجه بلشويك

: كار سياسي در شرق مبرم اعالم كرد 1920نوامبر  8مورخ  107جمهوري در دستور شماره 
ترين وظيفه هيئت رئيسه سياسي شوراي جنگ انقالبي جمهـوري اسـت و بايـد بـا همـان      
عزمي كه انقالب اكتبر را به بار آورد صورت بگيرد چون بدون شعله ور شدن آتش انقالب 

به ندرت آتش انقالب برافروخته خواهد شد.... مسئله موفقيـت يـا    در شرق، در بقيه جهان
  )16- 14: 1392شكست در شرق شايد مسئله مرگ و زندگي انقالب باشد.(پرسيتس،

اي يافـت.   با تغيير جبهه نبرد، سازماندهي احزاب كمونيستي اين مناطق نيز اهميت ويـژه 
نيز كه در اين زمان با توجـه  عالوه بر توجه حزب كمونيست روسيه شوروي، فرقه عدالت 

هايش به بيـرون از ايـن جمهـوري     به تشكيل حزب كمونيست آذربايجان شوروي، فعاليت
اي كرد. عليخانوف  اختصاص يافته بود، به منطقه تركستان و نيروهاي ايراني آنجا توجه ويژه

اعـزام   و فتح اهللا اوغلي در تاشكند با سلطان زاده(عضو حزب كمونيست روسيه و احتمـاال 
شده از سوي مسلم بورو از مسكو به تركستان) تماس گرفتند و در صدد برآمدند تا كل كار 

 )98: 1388باست،  و خود را بر روي ايران متمركز كنند.(خسروپناه

المللي در تاشكند مبني بر تشـكيل ارتـش    در جواب به درخواست شوراي تبليغات بين
، عالوه بر پاسخ مثبت به اين اقدام، وظيفه دوم ايـن  سرخ ايران از نيروهاي ايراني آن منطقه

ترتيـب   هاي شمالي و خراسان بود. بدين شورا بي ثبات كردن و تخريب رژيم شاه در استان
هاي كشورهاي مسلمان همسايه جلسـاتي در شـهرها و    رهبران عدالت به همراه كمونيست
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از ميان ايرانيان مهاجر براي  هاي گوناگون آسياي مركزي برگزار كرده و به جذب نيرو محله
) 199: 1388پرداختند.(شـاكري،  ) Persarmiya(آرميـا  تشكيل ارتش سـرخ ايرانـي يـا پـرس    

بنابراين رهبري شوروي براي مبارزه بر سر ايران از دو جبهه قفقاز و تركستان كـامال آمـاده   
  )19: 1392شد و ورود راسكولنيكوف به ايران به همين دليل بود.(پرسيتس، 

وظيفه استراتژيك نظامي ناوگان كوچك ولگا خزر تحت فرمانـدهي راسـكولنيكوف در   
هـاي جبهـه    كسب چيرگي بر درياي خزر خالصه شد؛ عالوه بر اين فـراهم سـاختن بنيـان   

) براي رسيدن به ايـن هـدف   23: 1392جهاني امري ضروري بود.(پرسيتس،   شرقي انقالب
ماه مه ناوگان ولگا خـزر از بـاكو    18در  .شد يخان تماس برقرار م بايست با يك كوچك مي

ها بر گـيالن   روانه دريا شد و در سپيده دم به نزديكي انزلي رسيد و با عقب راندن انگليسي
راسكولنيكف پيام داده بود كه ما بـه   يش از اين كاراخان به) 69: 1386مسلط شد.(يقيكيان، 

روي بدون اينكه محتواي اجتماعي تأسيس و استقرار يك ساختار قدرت جديد به شيوه شو
ما را داشته باشد اعتراض نخواهيم كرد، چون سپس تزريق محتواي سوسياليستي به داخـل  

  )23: 1392تر خواهد بود.(پرسيتس، آن شكل شورايي آسان
ها و چيزي  برنامه اول بلشويك 1920ژوئن  4با تشكيل جمهوري سوسياليستي ايران در 

يش دست نيافتني بود، اينك در دسترس قرار گرفت و مرحلـه دوم  كه تقريباً تا چند وقت پ
اين تالش، با بازگشت راسكولنيكف به مسكو و جايگزين شدن افرادي از روسيه آغاز شد. 

زاده  هاي چپگراي كميته مركزي حزب كمونيست ايران بـه رهبـري سـلطان    اين افراد چهره
مايندگان فرقه عدالت ايران كه پيش از بودند. پنج روز پس از ورود راسكلنيكف رهبران و ن

اين برنامه هاي خود را بخصوص در تركستان آماده كرده بودند، با كشتي وارد انزلي شده و 
پايان دوره مالكان را اعالم كردند؛ با اين وجود نخستين كنگره آنها تا يك ماه به تعويق افتاد 

مهمان، كنگره فرقه  9نماينده و 62بود كه با حضور  1920/ ژوئن 1338و سرانجام در شوال 
: 1360عدالت گشايش و نام اين فرقه، به فرقه كمونيست ايـران تغييـر يافـت.(ابراهيموف،    

) اين تغيير عالوه بر تغيير نام، گام بلندي در گذار از سوسيال دموكراسي به كمونيسم و 189
 آغاز يك مرحله جديد در جنبش چپ ايران بود.
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ي كمونيستي سرعت يافت و ايـن حـزب    با تاسيس حزب كمونيست ايران، گذاربه انديشه
دانست؛ در ادامه خـواهيم ديـد كـه حـزب      اي از انترناسيوناليسم پرولتري مي خود را شاخه
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توان گفـت كـه    كمونيست نيز در مواجهه با مساله ملي تحوالتي را از سر گذرانده است مي
همترين معيار حزب و نبود طبقه كارگر به عنوان حامي حاميان حزب، مبي ايران مرحله انقال

كمونيست ايران در مواجهه با مساله ملي بود. بر همين اساس و با توجـه بـه اينكـه مرحلـه     
توان سه دوره مشخص را تميز  هاي مختلفي را طي كرد، مي انقالبي ايران در نظر حزب دوره

  مساله ملي در ايران را بر اساس اين سه دوره بررسي كرد. داد و مواجهه اين حزب با
  

  از تاسيس حزب كمونيست ايران تا كنگره خلق هاي خاورزمين. 8
مدت نخسـتين كنگـره حـزب در     دوره اول در انديشه حزب كمونيست ايران، فاصله كوتاه

ر بـر  هاي خاورزمين در سـپتامبر همـان سـال را د    تا كنگره خلق 1920/ ژوئن 1338شوال 
ميگيرد. در اين دوره از نظر حزب كمونيست روسيه شوروي و به تبع آن حزب كمونيست 

توانست با كمك روسيه  ايران، جامعه ايران در مرحله انقالب سوسياليستي قرار داشت و مي
 ،هاي شوروي در ايران كند. برنامه حزب كمونيست ايـران  شوروي اقدام به ايجاد جمهوري

ميگويد: انقالب داخلـي روسـيه و اعتصـابات در فرانسـه و انگلـيس و       مصوبه كنگره انزلي
: 1358(شـاكري،  دهد كه عصر انقـالب جهـاني پرولتـري فرارسـيده است.     آمريكا نشان مي

  )6/95ج

مصوبه كنگره انزلي، تساوي مذهب، نژاد، مليت و ... را منوط به وجود قدرت شـورايي  
در تمـام   _1گويـد:   و مناسبات ملي در ايران مـي داند و درباره قلمر و كارگري در جهان مي

گردد همواره شوونيسم ملي  هاي حياتشان متزلزل مي كشورها طبقات حاكم هنگامي كه پايه
انگيزند و بدين  و مذهبي را مصنوعا دامن زده و بخشي از اهالي را عليه بخش ديگري بر مي

مليت و فرقـه مـذهبي در    15ه بخشند. در ايران ك وسيله تسلط سياسي خود را استحكام مي
آن زندگي مي كنند، اين مسئله ملي و مذهبي به نحوي حاد مطرح است. حزب بايـد بـراي   

داران  توضيح اين مطلب به كارگران و دهقانان كه تنها دشمن آنان مالكان ارضي  و سـرمايه 
ه فقـط از  كننـد و اينكـ   هستند كه متقابالً در مقابل انقالب اجتماعي از يكديگر حمايت مـي 

ها مي توان براي دشمن فائق آمد به شـديدترين   طريق كوشش مشترك كارگران تمام مليت
هـاي سـاكن ايـران     حزب براي اتحاد فدراتيوهمه مليـت  _2تهييج (آژيتاسيون) دست زند. 

  )101/ 6ج: 1358 جهت ميكند.(شاكري،
اي به زيـر كشـيدن   هرچند اين مصوبه فارغ از بعد ملي و مذهبي كارگران را به اتحاد بر

هاي ايران و استفاده  خواند، اما مهمترين نكته آن وام گيري از واژه مليت طبقات حاكم فرا مي
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تنهـا   اهميت اين نكته در آنجاست كه نـه   12از آن براي اولين بار در بعد سياسي كلمه است.
بـر انديشـه    دانسـتند، بلكـه بنـا    تا كنون هيچ يك از اين اقوام درون ايران خود را ملت نمي

توان آنها را ملت خواند زيرا نه تنها درون اين اقوام بلكه حتـي در كـل    ماركسيستي نيز نمي
كشور نيز بورژوازي قدرتمندي وجود نداشت كه بار گذار مردمان يك كشور به ملت را بر 

اما حزب كمونيست بدون توجه به اين مسئله و تنها بنا بر شـرايط سياسـي   ، 13دوش بكشد
ا توجه به اينكه مصوبه نـامي از  دانست، اين فرض را مطرح كرد. ب آن را انقالبي ميروز كه 
آورد، بـراي فهـم چرايـي وجـود      د و دليلي براي ملت خواندن آنها نمـي بر يها نم اين مليت

بـر ايـن    را مطرح كرد. فرضياتيتوان با توجه به شرايط تشكيل كنگره  ها در ايران، مي مليت
  پردازيم. هاي پيشين مي قد مهمترين فرض پژوهشاساس در ابتدا به ن

نفـوذ حـزب    هاي پيشين آن را مطرح كردند اين است كـه  مهمترين فرضي كه پژوهش
هاي ايراني بسيار زياد بـود و حتـي تـا تشـكيل      كمونيست آذربايجان شوروي بر كمونيست

حـزب   بدون كسب اجازه از روسيه نيز پيش رفـت و عليـرغم تغييـر موضـع     "دفتر ايران"
كمونيست روسيه در اواسـط نهضـت جنگـل، حـزب كمونيسـت آذربايجـان كماكـان بـر         

توان حدس زد كه مفهوم  بنابراين مي 14سوسياليستي بودن مرحله انقالبي ايران تاكيد ميكرد؛
آن كشـور   بـه  هاي ايراني صادره از آذربايجان شوروي و براي الحاق آذربايجان ايران مليت
   15باشد.

كـل رونـد   برند؛ بر طبق ايـن اسـناد    د قاطعيت اين فرض را زير سوال مياما اسناد جدي
كم مسـتقل از   دست، اگرنه درست در مقابل ،شكل گيري حزب كمونيست ايران در تاشكند

زاده و  در واقـع سـلطان  ؛ اتفـاق افتـاد   ،داد كه همزمان در باكو و نقاط ديگـر روي مـي   آنچه
نسبت  نه كمونيست اصيل ايراني مسئوليت خود رارفقايش كوشيدند تا در ايجاد يك حزب 
هاي شرق  . همچنين تا تشكيل نخستين كنگره خلقبه باكو بلكه نسبت به مسكو داشته باشند

و تغيير در رهبري كميته مركزي، اين تاشكند بود كه نقش اصلي را در سـازماندهي حـزب   
اساس فرضـيه اوليـه تـا     ) بر اين215- 206: 97 13(باست، 16كرد. كمونيست ايران يازي مي

 دهد. حدود زيادي اعتبار خود را از دست مي

توان دو فرضيه را  اما در بررسي شرايط داخلي حزب و همچنين اوضاع سياسي ايران مي
مطرح كرد. نخست آنكه بنابر وجود مرحلـه انقالبـي در ايـران، حـزب كمونيسـت تـالش       

حـزب  در واقع . افتاد را در ايران مطرح كندكرد تا آنچه پيش از انقالب در روسيه اتفاق  مي
كرد تا جامعه ايران را از ديگر جوامع آسيايي جـدا كـرده و آن را    كمونيست ايران تالش مي
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متفاوت بررسي كند و روش آنها هم تالش هر چه بيشتر در جهت نزديـك كـردن جامعـه    
حزب كمونيست ايـران  توان گفت كه  بر اين اساس مي 17قبل انقالب بود. ايران به روسيه ما

هاي قومي و ديني آن كشور را فارغ  درباره مساله ملي نيز با توجه به نظريات لنين كه اقليت
اقوام ايراني را فارغ  18خطاب كرد  از نظريات ماركسيستي و مرحله اقتصادي، به عنوان ملت

  از واقعيت بيروني، ملت ناميد.
ايط سياسـي حـزب در آن روز ايـران    دومين فرض كه بسيار مهم است، در رابطه با شر

لنينيستي، كارگران نـه تنهـا مهمتـرين پشـتيبانان     - گردد؛ بنا به تعريف ماركسيستي مطرح مي
نيـاز تاسـيس حـزب هسـتند.اما حـزب كمونيسـت ايـران زاده         حزب كمونيست بلكه پيش

اقتصـادي و  تحوالت اقتصادي ايران نبود، بلكه تداوم فرقه عدالتي بود كه ابتدا بنا بر شرايط 
سياسي جنوب قفقاز در صدد دفاع از حقوق كارگران ايراني آنجا بود و سپس نظريات خود 

حزب نياز داشت  ،كارگر در ايران  را در تاشكند تكميل كرده بود؛ بدين ترتيب در نبود طبقه
همچنين ايجاد  19هاي مخالف شرايط سياسي آن زمان را بدست آورد. تا حمايت ديگر گروه

هاي مختلف حـزب كمونيسـت    نقالبي در منطقه شمالي ايران همواره مد نظر جبههشرايط ا
مجوز ايجاد ديكتاتوري پرولتاريا به طور شوروي قرار داشت و حتي پيش از تاسيس حزب 

بـر ايـن   20صادر شده بـود؛  محدود در مناطق شمالي ايران از طرف حزب كمونيست روسيه
برد، در تالش براي ايجاد شـرايط انقالبـي    نمياي  اساس حزب كه از حمايت كارگران بهره

ها و خودمختاري دادن به  ذيل عنوان مليت دست به سوي رهبراني چون خياباني دراز كرد تا
استفاده اطق آنها، از اين مساله به عنوان ابزاري تاكتيكي براي گسترش انديشه خود در آن من

   21كند؛
د آن است كه طرح مساله ملـي در ايـران،   آي ها به دست مي درنهايت آنچه از اين فرضيه

ريشه در واقعيت جامعه ايران نداشت، بلكه نشات گرفته از شرايط سياسي آن زمان و درك 
حزب نسبت به مساله انقالبي در ايران بود؛ البته چنـدي بعـد نادرسـت بـودن ايـن درك و      

البي ايران تغيير كرد. رفتارهاي مبتني بر آن ثابت شد و رويكرد حزب تغيير درباره مرحله انق
هاي عميقي درباره مرحلـه انقـالب    مرحله اوليه حيات حزب ميان اعضا نيز اختالف نظردر 

ايران وجود داشت و گروهي به رهبري حيدرخان عموقلي ايران را تنها شايسته انقالب ملي 
حـاكم  دانستند، اما تفكر انقالب سوسياليستي تقريبا تا اواخر نهصت جنگـل   دموكراتيك مي

كه ريشه در گيالن  منطقهاكامي در دو تجربه براي فتح تهران و عدم حمايت محلي در نبود. 
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اعث شد تا حزب كمونيست شوروي در شـناخت  روي بيش از اندازه حزب داشت، ب  چپ
  هاي جديدي را در اين مورد صادر كند. خود از جامعه ايران دست به بازنگري بزند و تز

گفـت كـه    1920در هشـتمين كنگـره شـوراها در دسـامبر      چچرين در سخنراني خـود 
ــان     نهضــت ــرت از خارجي ــه و شــكل نف ــواي مليــت گرايان ــاي شــرق در اســاس محت ه

ها، بايستي زبان مشتركي را بيابند تا  ها در سر و كار پيدا كردن با اين نهضت دارد....بلشويك
ركزي حزب كمونيست ايران در بتوانند مشتركا عليه امپرياليسم جهاني مبارزه كنند... كميته م

زمينه انقالب كمونيستي در اين كشور بايد با بورژوازي موجود همكاري كند و ايـران بايـد   
) بنابراين انديشه اوليه حزب مبني بر 59: 1364مرحله بورژوازي را پشت سر بگذارد.(ذبيح،

شد و دوباره تالش  ي براي انقالب جهاني بود، كنار گداشتها ايجاد انقالب در ايران كه جرقه
در  بخش ملي و ارتباط با بورژوازي ملي در دستور كـار قـرار گرفـت.    در راه جنبش رهايي

ها پيش شروع شـده   مذاكرات ايران و شوروي براي انعقاد يك قرارداد جديد كه از ماهادامه 
مشـاورالملك انصـاري قـرارداد     1299بود به نتيجه رسيد و پنج روز پس از كودتاي اسفند 

را با چچرين وزير خارجه شوروي امضا كرد؛ با امضا شدن اين قرارداد روابط ايران و  1921
شوروي وارد مرحله جديدي شد و چندي بعد تئودور روشتتين، نخستين وزير مختار رژيم 

  جديد شوروي در ايران، به تهران رسيد.
  

  از نخستين كنگره ملل شرق تا كنگره دوم حزب كمونيست. 9
در حيات حزب كمونيست ايران از همان كنگره ملل شرق در باكو آغاز شد؛ در  مرحله دوم

كميته مركزي جديد به رهبري حيدرخان عموغلي تشكيل شد  1920كنگره باكو در سپتامبر 
زاده رهبـري آن را داشـت قـرار نگرفـت.      اما مورد پذيرش كميته مركزي قبلي كـه سـلطان  

ارجاع اختالفات به حزب كمونيست روسيه،اعالم  اختالفات دروني در حزب بيشتر شد و با
- 223: 1360(ابراهيموف، شد كه در ايران بايد تنها يك حزب كمونيست وجود داشته باشد.

اين مشكالت و دودستگي درون حزب تا مرگ حيـدرخان ادامـه يافـت و نهايتـاً در      )224
د را تشكيل دهـد.  بود كه حزب توانست با غلبه بر مشكالتش كميته جدي 1301اواخر سال 

زاده به عنوان نماينـده حـزب در    بين به عنوان دبير اولي كميته و سلطان با انتخاب كريم نيك
  كمينترن، يكپارچگي به حزب بازگشت.

در دوران پس از كودتا تا تغيير سلطنت سلسله اقدامات مهمي از طرف دولت ايران بـه  
كـه نهايتـا توانسـت اقتـدار را بـه       رهبري نظامي رضاخان در جهت ايجاد امنيت انجام شد
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حكومت مركزي بازگرداند. با ايجاد امنيت، تالش در جهـت رسـيدن بـه اهـداف انقـالب      
دولت مدرن بود؛ با تغيير سـلطنت از  - مشروطه از سر گرفته شد كه مهمترين آن ايحاد ملت

در  قاجار به پهلوي، دولت پهلوي مامور اجراي اين كار شد. بدين ترتيب حزب كمونيسـت 
فرهنگـي،  را از طريق توسـعه   گراييمليكرد  فضايي قرار گرفت كه دولت پهلوي تالش مي

  صنعتي در فضاي سياسي كشور تثبيت كند.اجتماعي و 
، سـه مـتن مهـم از طـرف     1301در فاصله كنگره با كو تا يكپارچگي دوباره حـزب در  

و  "بلشـويك ايـران  مرامنامه حاليه حزب كمونيسـت  "حزب كمونيست ايران صادر شد كه 
 از طرف كميته دوم به رهبري حيدرخان "تزهايي درباره وضعيت اجتماعي ايران" همچنين

مربـوط بـه گـروه     "االجراي فرقه اشتراكيون ايـران  پيشنهادهاي حتمي" 1300و در تير بود 
نكته مهمي كه در هر يـك از   )64/ 1ج :1974(شاكري، بود.كميته اول به رهبري سلطانزاده 

متون به طور مشخص بيان شده اين است كه انقالب ايران در مرحله بورژوا دموكراتيك اين 
قرار دارد و به دليل ضعف اقتصادي، انقالب ملي در اولويت است و پس از آن مي توان در 

بنابراين پيوند با بـورژواز   )52- 69 /1ج :1974راه انقالب كمونيستي گام برداشت.(شاكري، 
  گيرد. صادي كشور در دستور كار قرار ميبراي توسعه اقت ملي

مهمترين تغييري كه بعد از تغيير مرحله انقالبي ايران، در اين متون شكل گرفتـه اسـت،   
كنار گذاشتن مفهوم مليت هاي ايراني و تالش براي  در اينجا شاهد.در بعد مسئله ملي است

ه در كنگـره انزلـي بـه    ؛ اين موضوع كهستيمو فدراتيو شدن ايران  ها مليت خودمختاري آن
خورد، بلكه حتي در دو مـتن اول   صراحت بيان شده بود، نه تنها در اين متون به چشم نمي

مربوط به كميته دوم به رهبري حيدرخان هيچ صحبتي راجع به مسئله ملي نيز نمـي شـود؛   
هرچند به طور مسـتقيم بـه ايـران ربطـي      است كه زاده سلطانوب به گروه ستنها در متن من

اختالفات ملي را مانع از اتحـاد كـارگران   ، "نيست با اختالفات ملي"ذيل عنوان دارد،  اما ن
اي داشـته   جهان شمرده و بيان مي گردد كه كارگران و زحمتكشان يك مملكتي هـر عقيـده  

 :1974باشند، ابدا دليلي نـدارد كـه دشـمن زحمتكشـان و زارعـين ايـران باشند.(شـاكري،        
تغيير مرحله انقالبي ايران، نياز به جلب حمايت بورژوازي و سـاير  ) بدين ترتيب با 1/69ج

هـاي ايرانـي بـه فراموشـي      شود كه بحث مليت نيروهاي ملي براي پيشبرد انقالب باعث مي
سپرده شود و تالش شود با آگاهي رساندن درباره ظلم و ستم انگلسـتان، بـه عناصـر ملـي     

  ند.كمك كرد تا در راه استقالل ايران گام بردار
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يكي ديگر از منابع مهم بررسي مواضع حزب كمونيست در دوره دوم حيات اين حزب، 
روزنامه حقيقت است كه ارگان اتحاديه عمومي كارگران مركزي بود. با توجه به گفته لنـين  

هاي كارگري و حـزب   كه توسعه پرولتاريا در هيچ كجاي دنيا جز از راه تاثير متقابل اتحاديه
توان روزنامـه   ) مي5: 1359تواند تداوم يابد(الجوردي، يابد و نه مي داوم ميطبقه كارگر نه ت

وري به عنوان  حقيقت را در رابطه با حزب كمونيست ايران ديد؛ از طرف ديگر حضور پيشه
  22كند. مهمترين نويسنده اين روزنامه صحت اين مدعا را بيشتر مي

بـه  را ه نسبت بـه مسـاله ملـي    وري در مقاالت خود در حقيقت، تحوالت اين دور پيشه
شود، اما تـوده   دهد. هرچند در حقيقت ملت به طور اختصاصي تعريف نمي خوبي نشان مي

حقيقت، سال شوند و به عنوان ملت واقعي معرفي ميگردنند( ملت از اشراف و اعيان جدا مي
ر شـود و ذكـ   ). اعتبار انقـالب مشـروطه نيـز بازگردانـده مـي     1، ص:1300، 20اول، شماره 

هاي ملـي   آقايان بايد بدانيد كه اگر اين انقالب مشروطيت نبود، درعوض روزنامه"ميگردد: 
توانيم قبول كنيم كه  گرديد... ما نمي امروز، روزنامه انگليسي يا روسي يا فرانسوي منتشر مي

، 26حقيقت، سال اول، شـماره  ("انقالب ايران مصنوعي و انقالبيون ايران بي حقيقت بودند
مشـروطه،   "حفـظ آزادي وظيفـه ملـت اسـت    ") در ادامه و در سري مقاالت 1ص: ،1300

پارلمان، احزاب، مطبوعات و قشون مورد بررسي قرار ميگيرد و وظيفه ملت حفظ آزادي از 
   23شود. طريق اين ابزار عنوان مي

شود؛ اين  منتشر مي 1301 جوزا (خرداد) 18اما مهمترين سرمقاله در بعد مساله ملي در 
كند  موضوع فدراسيون را مطرح مي "حكومت مركزي و اختيارات محلي"مقاله ذيل عنوان 
توجهي مقامات بـه   داند اما در بررسي اين مقوله در ايران ضمن اشاره به بي و آن را مفيد مي

شـرايط  نويسد: ...اهالي ايران همگي داراي يك احساسات بوده، فقـط   احتياجات محلي مي
محلي هر واليت متفاوت است. ايرانيت مافوق همه نوع اختالف است. يك نفر آذربايجاني 

داند. شايد شيرازي بهتر از خراسـاني و اصـفهاني از    پرست مي خود را بهتر از شيرازي ايران
همه بهتر باشد.... ايران حاال احتياج به فدراسـيون نـدارد، امـروز بايـد بـه واسـطه توسـعه        

.... 24شود اهالي محل به مركزيت دادن حكومت كوشيد و اال فكر تجزيه ايجاد مي اختيارات
سپس با اشاره به اقدامات پان تركيستي در تركيه و پان اسالويسم در روسيه متذكر مي شود 

، 93حقيقت، سـال اول، شـماره   هاي ملـي را قائـل نيسـتيم.(    كه: ما در ايران اينگونه اسارت
  )1، ص:1301
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از رضاخان نيز يه عنوان شخصيتي ملي كـه در راه توسـعه ايـران گـام بـر       عالوه بر آن
تغييـر رژيـم در ايـران در    شود؛ اما  دارد تجليل شده و نقش او در ايران مترقي عنوان مي مي

هاي شوروي درباره اين كشور ازنوجان داد؛ در واقع با  به اختالف آشكار ماركسيست 1925
فترتـي   1927تـا   1924ب به وجود آمده بود و از سال هايي در درون حز مرگ لنين شكاف

دو نوع تفكر با توجـه   در اين ميانها بيش از پيش نمايان شد؛  شكل گرفت كه اين اختالف
كه رضاشاه را  )Vizanov(گرفت؛ يكي از طرف ويزانف به مسئله ايران در شوروي شكل مي

د و ديگـري بـه نماينـدگي    كـر  عامل بريتانيا و نقش او و ارتش را ارتجـاعي توصـيف مـي   
كه معتقد بود ايران با رضاشاه از عصر نيمه فئـودالي  بـه    )Gurko Keriazhin(كريازين گوركو

دوران نيمه بورژوازي آمده است و به قدرت رسيدن رضاشاه را از نقطه نظـر ماركسيسـتي،   
ديگـر  يك گام به جلو مي دانست. اين نظرات از طرف ايرانسكي و ايراندوست نويسندگان 

نيز تاييد شد و تا كنگره ششم كمينترن و تغيير نگـاه كلـي در مسـئله شـرق دسـت بـاال را       
  )113: 1351داشت.(لنچافسكي، 

  
  از كنگره دوم حزب كمونيست تا پايان كار. 10
هاي تغيير سلطنت موجب اتخاذ خط مشي جديدي از طرف حزب شد. نااميدي ناشي  پيامد

مطبوعات كمونيستي، حزب را برآن داشت تـا خـط مشـي    هاي صنفي و  از تعطيلي اتحاديه
جديدي را اتخاذ كند؛ در واقع در اين مرحله مهمترين چـالش پـيش روي حـزب ارزيـابي     

) 32: 1972اي مناسب در براي ادامه فعاليـت بود.(كـامبخش،    شخص رضاشاه و اتخاذ رويه
ب ايـران، رخ داد؛  بنابراين تحوالت آتي در حزب متـاثر از تغييـر نقـش رضاشـاه در انقـال     

كرد تا انقالب ملي راهبري  رضاخان كه در دوره قبل نماينده بورژوازي ملي بود و تالش مي
كند و نقشي مترقي داشت، اينك و پس از رسيدن به قدرت دست نشانده كامـل انگلسـتان   

شد، كسي كه بيش از پيش تالش كرده بود تا اصول فئوداليسـم سـابق را تثبيـت     معرفي مي
توانستند منافع انگلستان را تامين كنند و و براي  بر اساس نظر حزب، قاجارها ديگر نمي كند.

  حفظ اين منافع، واجب بود تا رضاخان قدرت را در دست گيرد.
 1306كنگره دوم حزب كمونيست، موسوم به كنگره اروميه در اين شرايط و در تابستان 

ي رژيـم سـلطنت و اسـتقرار رژيـم     .مهمترين هدف كنگره دوم حـزب نـابود  25برگذار شد.
شـود،   جمهوري در ايران بود تا در اين رژيم جمهوري كه به دست عناصر انقالبي اداره مي

استقالل و تماميت ايران مقابل دول امپرياليسـتي حفـظ شـود، دوسـتي بـا اتحـاد جمـاهير        
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مـل  شوروي مستحكم گردد، بقاياي فئوداليزم محو شود و آزادي و دموكراسـي بـه طـور كا   
حـزب انقالبـي ملـي    "استقرار يابد. براي رسيدن به اين اهداف كنگره دوم خواستار ايجـاد  

با اتحاد انقالبي كارگران، دهاقين و خرده بورژوازي كوچك بود تا به رهبري حـزب   "ايران
  )103- 1/102ج: 1974كمونيست ايران، بتوانند به اين اهداف دست يابند.(شاكري، 

ايران كماكان در مرحله انقالب دموكراتيك بـود،   ،ت اين كنگرهعليرغم اينكه در مصوبا
اما با توجه به اينكه بورژوازي كمپرادور و عناصر ملي در خدمت رضاشاه بودنـد و هرچـه   

كردند تا اهداف ناسيوناليستي تمركزگراي خود را دنبال كنند، كنگره تـالش   بيشتر تالش مي
ر طرح لنينيستي مساله ملي را، در باره ايـران بيـان   كرد تا در مخالفت با اين اهداف، بار ديگ

  گويد: مصوبه مي 17بند  26كند.
در داخل ايران حاليه يك سلسله ملل مختلف(عرب، ترك، تركمن، كرد و غيره) زندگي 

كند، زحمتكشان آنها در حقيقت از دو طرف زير فشار استثمار و ظلم واقع شدند؛ از  مي
روساي ملي خودشان با آنها تعدي و اجحاف نموده و ها و  يك طرف  اشراف و فئودال

از طرف ديگر فشار و تعديات سلطنت انگليس و رضاشاه ايشان را در زير بار شكنجه 
كننـد. حـزب    خود قرار داده، كوچكترين مقاومتي را از جانب آنها خاموش و خفه مـي 
و تشـكيالت  كمونيست ايران بايد نسبت به اين ملل دقت و توجه كافي به عمـل آورد  

خود را در ميان توده زحمتكشان اين ملل تاسيس و مسـتحكم نمايـد؛ حـزب موظـف     
است به طور كامل و كافي به اين ملل بفهماند كه حزب كمونيست ايران يگانه طرفدار 
آزادي كامل ايشان از تحت فشار سلطنت رضاشاه و انگليس كه مسبب اصلي اسارت و 

: 1974(شـاكري،  . باشـد  رگ ايران هستند، مـي مظلوميت زحمتكشان ملل كوچك و بز
  )103- 1/102ج

پروگرام عملياتي حزب كمونيست ايران نيز طبقات و ملل مظلوم و استثمار شونده را به 
محو سلطنت رضاشاهي و تشكيل جمهوري فدراتيو(متفقه) مستقله انقالبـي ملـي فـرا مـي     

ست ايران براي آزادي كامل و حزب كموني" خواند؛ در پنجمين بند اين پروگرام آمده است:
استقالل داخلي مللي كه جزو مملكت ايران زندگي مي كنند حتي تا مجـزا شـدن ايشـان از    
ــارزه      ــر) مب ــدين ام ــل ب ــان آن مل ــت زحمتكش ــودن اكثري ــل ب ــز (در صــورت متماي مرك

  )105 /1ج: 1974(شاكري، ".كند مي
سياسـي حـزب كمونيسـت    هاي ايراني وارد ادبيـات   بدين ترتيب بار ديگر مفهوم مليت

؛ در توضيح توجه دوباره حزب به مساله ملي، عالوه بر اسـتفاده تبليغـاتي بـه    شود ايران مي
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عدم آگاهي طبقاتي نزد كارگران، بايد بر تالش آنها در جهت خنثـي سـازي سياسـت      دليل
در  لنينيستي مساله ملي- انگلستان نيز اشاره كرد. سلطان زاده ضمن دفاع از طرح ماركسيستي

كند كه: امروزه مهمترين مساله ملي در ايران ميـان كردهـا و اعـراب هسـت،      ايران اشاره مي
كنند تا با جدايي خوزستان از ايران يا طرح كردستان بـزرگ   ها تالش مي جايي كه انگليسي

 منابع نفتي خود را محافظت كنند... ما بايد با تبليغ در بين اين عناصر و اينكه ما تنها مدافعان
  )119: 1974شاكري، (آزادي آنها هستيم، اين برگ مهم را از دست انگليس خارج كنيم.

هـا   بـر واكـنش  در ادامه با تشكيل كنگره ششم كمينترن و مصوباتي درباره مسـاله ملـي   
برگذار گرديد و تزهـاي   1928شود. كنگره ششم كمينترن در  فزوده مينسبت به اين مساله ا

بيان كرد. بر اساس مصوبات جديـد كمينتـرن: از نقطـه نظـر      جديدي را درباره مستعمرات
احزاب كمونيست مسئله بسيار ضروري از همان ابتدا اين است كه كار خود را چـه از نظـر   

هاي وابسته به خرده بورژوازي جـدا كنـد و نهضـت     سياسي و چه از نظر سازماني از گروه
ت پرولتاريـا را محفـوظ نگـه    كمونيستي بايد در كليه شرايط، اسـتقالل بـدون شـرط نهضـ    

: ض) بدين ترتيب لزوم توجه به همكاري با بورژوازي اعتبار خـود را  1996دارد.(شاكري، 
گرايـي ديگـر    و ملـي همكاري بـا بـورژوازي ملـي    دهد و نتيجه اينكه توجه به  از دست مي

   .كاركرد گذشته خود را ندارد
هاي مربـوط بـه    بود؛ كنگره در تزمساله ملي نيز يكي ديگر از نكات مهم در اين كنگره 

هـا بـدون در نظـر     گويد: به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت كامل ملت مساله ملي مي
گرفتن نژاد، يعني حق تعيين سرنوشت شامل جدا شدن، مبارزه بر عليه هرگونه قيـد و بنـد   

ديگـر وظيفـه   تحميلي بر هر ملت يا نژاد، مبارزه با شووينيسم و برتري نژادي و ... از طرف 
هاي جزئي از جملـه :   احزاب كمونيست مستعمرات نسبت به ستم استعماري، بيان خواسته

   27ها و نژادها، لغو امتيازات خارجي و ... معرفي ميگردد. تساوي كامل تمام مليت
هرچند پس از كنگره دوم حزب كمونيست ايران اختالفات دروني در اين حزب شـكل  

كند تا در راسـتاي   پس از كنگره ششم كمينترن، حزب تالش مي اما در نهايت و  28گيرد مي
بنابراين طرح لنينيستي مساله ملـي دربـاره ايـران، دوبـاره در      اهداف اين كنگره گام بردارد.

، با توسعه سـازماني  1309ها از اواسط سال  گيرد. دور جديد اين فعاليت دستور كار قرار مي
ين تالش را عـالوه بـر گسـترش فعاليـت در منـاطق      گيرد و نمود ا و برنامه منظم شكل مي
ديـد كـه در    "پيكـار "و روزنامـه   "ستاره سـرخ "توان در انتشار مجله  شمالي و جنوبي، مي
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دوره، در مبارزه بـا    اين جرايد كه در آن 2: 1993شدند.(احمدي،  خارج از كشور منتشر مي
  سيار تندرو عمل كردند.رژيم موجود بسيار راديكال بودند، در بعد مساله ملي نيز ب
مقالـه   1308منتشـر شـد، در تيـر     مجله ستاره سرخ كه ابتدا در وين و سپس در بـرلين  

مهمي را درباره مساله ملي نوشت كه به نوعي مهمترين متن حزب كمونيست ايران در ايـن  
اينكـه  ابتـدا   .و عالوه بر بيان ستم ملي در ايران نكات مهم ديگري را بيان ميكند مورد است

مقاله مهمترين نقش در تحوالت سياسي و اجتماعي در طول تاريخ ايران را به مساله مليـت  
دهد؛ سپس اينكه در بررسي مساله ملي در قانون مشروطه، با توجـه بـه    و قوميت نسبت مي

كند، اين اقـدام را تردسـتي مشـروطه     اينكه لفظ مليت در مشروطه بر مفهوم دين داللت مي
سـوم اينكـه گسـترش زبـان      29كند؛ رپوش گذاشتن بر مساله ملي عنوان ميخواهان براي س

فارسي را هدف بورژوازي براي ايجاد زبان واحد و تسلط هرچه بيشتر بر بازارهاي داخلـي  
كند؛ چهارم اينكه هرچند مقالـه بـه آنتريـك مـرتجعين داخلـي و امپرياليسـتهاي        عنوان مي

يكند، اما بازعلت اصلي آن را نتيجه ستم رژيـم  ها اشاره م خارجي در بسياري از اين شورش
  ) 45- 29، صص: 1308، 4و  3ستاره سرخ، سال اول، شماره ( داند مي

اي بـه زبـان فارسـي     هاي حزب در دوره اول هيچ اشـاره  اين در حالي است كه روزنامه
هاي تبليغـاتي حـزب    ، ارگان"ايران سرخ"كردند.  نداشته و حتي از گسترش آن حمايت مي

كند كه به دليل نفوذ روحانيت و التقاط بـيش از حـد فارسـي بـا      جنبش گيالن اشاره مي در
گيرند و بر اين اساس بايـد از   عربي و ديگر زبانها، فرزندان ما زبان فارسي را خوب ياد نمي

، 2نفوذ ديگر زبانها در فارسي بكاهيم و فارسي تنها زبان مدارس شود.(ايران سـرخ، شـماره  
شـد از ايـن گاليـه     نيز كه در تركستان منتشـر مـي   "شعله انقالب"ر ادامه ) د6، ص: 1299

داشت كه در سمرقند به دليل نبود استادان مقتدر فارسي، كتاب و مقاله و رساله اجتماعي و 
انقالبي به زبان فارسي وجود ندارد و پيشنهاد شد تمام وسايل ترويج معرفت به زبان فارسي 

) با اين وجود حزب در اين دوره به داليلـي بـه انتقـاد از    51 :1985فراهم شود.(رستمووا، 
  گسترش زبان فارسي در ايران پرداخت.

ـ  اتمقاله نسبت به مسئله ملي نكاين در بررسي  اول زمـان   30.وجهي وجـود دارد قابل ت
هاي دولت مركـزي اسـت.    انتشار مقاله است كه در واقع حاكي از واكنش حزب به سياست

 ،ارمنـي و تركـي بـود    فرانسوي، كه زبانشان خارجي آورد تا مدارس دولت فشار 1306در 
مدارسـي كـه ايـن     فارسي را به عنوان زبان اصلي آموزش انتخاب كنند و تهديد كـرد  زبان

بدين ترتيب تكيه اين مقاله . ) 204: 1393(متي، 31.شوند نكنند، تعطيل ميمقررات را رعايت 
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هـايي كـه فارسـي     زبـاني نسـبت بـه تمـام ملـت     بر گسترش زبان فارسي و تاكيد بر سـتم  
  32نميدانستند، واكنشي نسبت به سياست دولت است.

كند كه قسمت موسوم  نكته دوم ابداع قومي به نام فارس يا تاجيك است، مقاله اشاره مي
درصـد   45كنـد بـيش از    به فارس يا تاجيك كه امروزه بر عموم اهالي ايران حكمراني مـي 

هـاي   ده، و با اين وجود تمـام اقتـدارات حكـومتي و ادارات و پسـت    جمعيت كل ايران نبو
تر صنف حاكمه آن در دست گرفتـه   دولتي را اين يك قسمت از سكنه يا به عبارت صحيح

) ايـن اصـطالح در ادامـه مـورد     30، ص: 1308، 4و 3ستاره سرخ، سـال اول، شـماره   اند.(
فت بـي آنكـه مشـخص شـود ايـن      طلب قرار گر هاي قومي و جدايي استفاده تمامي جريان

  33اصطالح به كدام قوم در ايران اشاره دارد.
نكته سوم كه بسيار مهم است نيز جان كالم حـزب و اسـتفاده تبليغـاتي حـزب از ايـن      

كند آن است كه اهميت طرح مساله ملي و دفاع از حق جدايي منـوط   مساله را مشخص مي
حزب داشتن حق جـدايي را بـه    34گردد؛ ن ميبه فايده آن براي مبارزه صنفي پرولتاريا عنوا

دانـد و   داند و آن را منوط به فايده آن براي مبارزه صنفي پرولتاريا مي منظور دفاع از آن نمي
دهد كه فريب اين تمايالت را كه از طرف مرتجعين قوم خـود بيـان    به كارگران هشدار مي

كند كه  د... همچنين اعالم ميشود نخورده و از وظيفه عمومي و طبقاتي خود غافل نشون مي
تقسيم مدارس در هر شهر و محله با توجه بـه ديـن و قـوم و ... باعـث جـدايي در صـف       

گردد... و درنهايت كليد حل همه مشكالت را براندازي رژيـم   پرولتاريا و تفرقه بين آنها مي
له ملي در ) بنابراين طرح مسا45_44كند.(همان:  موجود و ايجاد رژيم كمونيستي عنوان مي

 شد. خواهي بلكه از باب كمك به انقالب پرولتري مطرح مي ايران، نه از نظر آزادي

اي كـه از   دو مقاله مهم ديگر درباره مساله ملي در روزنامه پيكار به چاپ رسيد؛ روزنامه
اي را  در برلين انتشار يافت؛ اين مقاالت از نظر تئوريك مباني تازه 1311تا دي  1309بهمن 
 22كنند، اما با توجه به زمان انتشا آنها، نكات سياسي مهمي را در بر دارنـد. در   ي نميبررس

تصويب شـد.   "مجازات مقدمان بر عليه امنيت و استقالل مملكت"قانون  1310خرداد ماه 
به موجب اين قانون ضديت با قانون مشروطه ايران و تبليغ مرام اشتراكي ممنوع و هرگونـه  

دن قسمتي از خاك ايران يا براي لطمه وارد كردن به استقالل آن محكوم تالش براي جدا كر
به نويسـندگي   "ما و ملل اقليت"ذيل عنوان 1310شد. مقاله اول روزنامه كه در نهم تير ماه 

ا.هرمز منتشر شد،عالوه بر ذكر ستم رژيم رضاشاه بر ملل اقليت، از يك طرف اجحـاف در  
كه انگلستان از آن براي استقالل و جـدا شـدن ملـل ايـران     اي ميداند  ها را وسيله حق مليت
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هاي اين ملل را به ادامه مبارزه و  كند و از طرف ديگر با توجه به قوانين باال، توده استفاده مي
  )4، ص: 1310، 8پيكار، سال اول، شماره خواند.( عدم ترس از قوانين جديد فرا مي

 "ملل اقليـت و رژيـم پهلـوي   "، با عنوان 1311آذر  3مقاله دوم به نويسندگي ناجي در 
منتشر شد كه تاكيد هر چه بيشتر اين نويسنده بر مسئله كردها و واكنشي در مقابل عمليـات  

ها، سياست يكپارچه آموزشـي ايـران كـه بـر      مقاله با اشاره به اين درگيري 35اورامان است.
  سيم بندي ملل ميگويد:گيرد و در تق محور زبان فارسي شكل گرفته را به باد انتقاد مي

چند كرور ملل اقليت از قبيل كرد و عرب و ارمني كه اصـال فارسـي زبـان نيسـتند در     
كند كه طرفدار استقالل كامل هـر ملـت    ايران سكونت دارند و از طرف ديگر تاكيد مي

پيكـار،  ( يعني آزادي كامل آنها و حتي تجزيه و تشكيل دولت مستقل براي آنها هستيم.
  )4، ص: 1311، 3شماره سال دوم، 

هاي داخلي حزب نيز شاهد اشارات جسته گريخته به مساله ملي هسـتيم. در   در فعاليت
از يك  1310اسناد وزارت داخله تلگرافي صادره از آذربايجان به تاريخ پانزدهم ارديبهشت 

كند كه در ناحيه شتربان پيدا شده است. اين ورقـه كـه بـه     طغري ورقه ژالتيني صحبت مي
مناسبت عيد اول ماه مه به عنوان بيانيه اتحاديه كـارگران ايـران نوشـته شـده اسـت، اظهـار       

دارد كه: امورات مملكت در دست يك عده مالك غارتگران است و در راس آنها پهلوي  مي
واقع شده است.... كه تمام فرق سياسي و اجتماعات كـارگري را غـارت و خفـه نمـوده و     

بـاد فرقـه    اقليت بدتر از حكومت تزار اجـرا مـي نمايـد.... زنـده     فشار ملي را نسبت به ملل
كمونيست ايران و بين الملل سرخ كمونيستي.... محو باد فشار ملي كه تمام ملل اقليت را در 

در گـزارش   )75: 1370بيـات، زير پاي يك مشت آقايان مفت خـوران فـارس اسـير كرده!(   
از كريم نيك بين به عنوان پايه گذاران ايـن   كميسيون تحقيق آذربايجان در مورد اين پرونده

  )78: 1370بيات، شود.( گروه ياد مي
هـاي اوليـه    با اين وجود، عليرغم اين مقاالت پرداختن به مساله ملي هيچگاه در اولويت

حزب جاي نگرفت، چه تعداد مقاالت درباره مساله ملـي در ايـن دوران ده سـاله نشـان از     
ه است؛ يكي از داليل مهم اين كم توجهي آن بود كه ستم ملي كمترين توجهات به اين مسال

كرد، هيچگاه در جامعه ايـران وجـود نداشـت و حتـي      به نحوي كه حزب آن را مطرح مي
هاي پس از سقوط رضاشاه نيز پيش از آنكه در واقعيت جامعه ايراني مطـرح باشـد،    رخداد

شوروي در راستاي تجزيه نقـاطي  ايدئولوژي صادره از اتحاد جماهير شوروي و آذربايجان 
و خـروج   1310با تصويب قانون منع فعاليت هاي اشـتراكي در  36از ايران و تصرف آن بود.
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برخي از اعضاي حزب يا دستگيري آنها، تقريبا حيات سياسي حزب كمونيسـت ايـران بـه    
فت پايان رسيد، اما مفاهيمي كه حزب ابداع كرد در ادامه توسط ديگر احزاب چپ توسعه يا

  و در ادبيات سياسي ايران باقي ماند. 
  
  گيري نتيجه. 11

در حـالي مطـرح شـد كـه هـيچ       "هاي ايـران  مليت"در اين مقاله ديديم كه مفهومي به نام 
مناسبتي با واقعيت بيروني نداشت؛ حزب در حالي به طرح اين مساله دامن زد كه ير اساس 

تـوان از   ان در آن زمان، حتي به سختي ميهاي ماركسيستي، به دليل فقر بورژوازي اير آموزه
 حـزب  هـاي ايـران. نكتـه ديگـر اينكـه      مفهومي به نام ملت ايران نام برد، چه رسد به مليت

بسـته بـه تحـوالت     ، بلكـه نسبت به مساله ملي در ايران يك نگاه ثابت نداشـت  كمونيست
هميـت مسـاله   در ايـران، ا و نقش بورژوازي سياسي و درك حزب نسبت به مرحله انقالبي 

در دوره اوليه حيات حزب تحقق انقالب سوسياليستي مهمترين آرمان  يافت؛ ملي نوسان مي
حزب بود و طرح مساله ملي متناسب با اين آرمان شكل گرفت؛ عـدم موفقيـت در تحقـق    
انقالب منجر به تالش حزب در جهت اتحـاد كـارگران و بـورژوازي ملـي بـراي توسـعه       

هاي صـادره از اتحـاد جمـاهير شـوروي،      بعد و با توجه به آموزهاقتصادي شد و در مرحله 
وحدت با بورژوازي اهميت خود را از دست داد و در كنار وحدت كارگران، كوشش براي 

اين تحـوالت بـه    در دستور كار قرار گرفت. "تبليغات ملي"ها در سايه  جلب توجه قوميت
بـود؛ امـا چـون    نيز پيش از انقالب نوعي تالش براي همسان سازي شرايط ايران با روسيه 

مساله ملي و ستم ملي به مانند آنچه در روسيه بود، واقعيت بيروني در جامعه ايران نداشت، 
هـا ارتجـاعي يـا     . از طرف ديگر به مانند ديگـر زمـان  حزب نتوانست بهره كافي از آن ببرد

 و دسـتورالعمل كـرد   خواه بودن مساله را كمك آن به انقالب پرولتري مشـخص مـي   آزادي
بايد تاكيد كـرد كـه حـزب    درنهايت  شد. حزب نسبت به اين مساله بر اين اساس صادر مي

اين مفاهيم تهي از واقعيت بود  بود؛ هرچند "قوم فارس"و  "هاي ايران مليت"مفاهيم  مبدع
در  ابداع و توسـعه ايـن مفـاهيم    اما ،براي حزب به عنوان سالحي تاكتيكي اهميت داشت و

اثـرات بسـيار مخربـي برجـاي      1320تحوالت سياسي ايران به خصوص پس از شـهريور  
. همين مفاهيم در غائله آذربايجان گسترش يافت و سپس  توسط حزب توده ايران گذاشت

و ديگر احزاب چپ در سپهر سياسي ايران تثبيت شد و عالوه بر حوادث پـس از انقـالب   
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ين نقاط اتكاي عناصري است كه در تالش براي ضربه زدن ايران، تا امروز نيز يكي از مهمتر
  .هستندملي ايران  يكپارچگي سياسي و منافعبه 

  
ها نوشت پي

 

ميتوان از افرادي چـون  (FRIEDRICH ENGELS) و انگلسKARL MARX) ( ماركسبه جز خود  .1
 KARL) ، كـارل رنـر  (OTTO BAUER) ،اتـو بـائر   (ROSA LUXEMBURG)رزا لوگزامبـورگ  

RENNER)لنين ، (LENIN) و استالين (STALIN) برد. نام  
است كه او عليرغم توجه حزب بـه مسـاله    ها توسط ابراهيموف انجام شده مهمترين اين پژوهش .2

ملي، نقصان حزب را در عدم حل مساله ملي در ايران با توجـه بـه آمـوزه ماركسيسـم لنينيسـم      
، پيدايش حزب كمونيست ايران، ترجمه ر.رادنيا، نشـر گـونش،   1360براهيموف، ت.ا،  داند(ا مي

 )201تهران، ص:

، ((مبحث ملي و بررسي اجمالي آن در ايران)) ،1371براي نمونه بنگريد به: اميرخسروي، بابك،  .3
 (فروردين تا بهمن)، فرانسه 26تا   20نشريه راه آزادي، شماره 

 /جهـان كتـاب، تهـران    ايرانيـت، مليـت، قوميـت،   ، 1396براي نمونه بنگريد به: شيرازي، اصغر،  .4
 نشر مركز، تهران ،روشنفكران آذري و هويت ملي و قومي، 1380زاده، علي،  مرشدي

(( درآمدي بر زمينه هاي ماركسيسـتي طـرح مسـاله ملـي در ايـران      ، 1397الديني، حسين،  سيف .5
 56- 35، صص: 1فصلنامه مطالعات ملي، سال نوزدهم، شماره )) 1358- 1300

علمـي، حتـي از    هيچ گونه پايه و اساسابراهبموف بيانگر كامل نگاه ايدئولوژيك و بدون عقايد  .6
ها را در ايران  است. او عالوه بر انتقاد از عدم صراحت حزب كمونيست، فارس نظر ماركسيستي

حـرف   [زمان نگارش كتـاب] حاضردهد: در حال  الب ميدان و در كمال شگفتي ادامه ميغملت 
 1360براهيموف،ا.(شود ميهاي[اقوام] ايراني جرم محسوب  زدن به زبان ملي[قومي] توسط مليت

:201(  

ين اعالميه چهار اصل عمده را به رسـميت شـناخت: برابـري و حاكميـت مردمـان امپراتـوري       ا .7
گيري نسبت به سرنوشت خود كه شامل حـق جـدايي از شـوروي     روسي؛ حق مردم در تصميم

هـاي   اقليـت  شد؛ الغاي تمام امتيازات مبتني برمليت يا مذهب؛ آزادي توسـعه فرهنگـي بـراي    مي
هـاي تـاريخي خـود     كه در خـارج از سـرزمين   هايي هاي پراكنده شده و مليت ملي(اعم از مليت

 )551/ 2ج :1387كردند).(ماتيل،  زندگي مي
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). 1818/ 3، ج1384طرح فدراسيون درون امپراتوري توسط لنين مطرح شـد(لنين،  1920در سال  .8
و در خالل 1950تا  1930هاي گذاشت و در دههاستالين اتحاد جماهير شوروي را پايه  1922در 

 )748/ 2ج :1387(ماتيل، جنگ جهاني دوم، ايده ملت حديد سوسياليستي ساخته و پرداخته شد.

عالوه بر شعارهاي روزنامه صور اسرافيل، براي بررسـي بيشـتر دربـاره حريـت نگـاه كنيـد بـه:         .9
؛ درباره مساوات 13صل كتاب، لندن، ص: ، يا مرگ يا تجدد، انتشارات ف1381آجوداني، ماشاهللا  

، مشروطه 1368، ه.ل، رابينو /4ص:، 1325، 44حبل المتين يوميه، سال اول، شماره نگاه كنيد به: 
براون، ؛ درباره اخوت نگاه كنيد به: 14، ص: گيالن، به كوشش محمد روشن، نشر طاعتي، رشت

 بهار، / 148، ص:يني، نشر كوير، تهران، انقالب مشروطيت ايران، ترجمه مهري قزو1376ادوارد، 
، ص: تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، جلد اول، انتشارات اميركبير، تهران ،1392 تقي، محمد

2 

علمـي    تبارشناسي هويـت جديـد ايرانـي، انتشـارات     ،1393 ،علي محمد اكبري، نگاه كنيد به: .10
  ،/  اتحاديه125- 79، صص: فرهنگي،  تهران

/  اتحاديه، منصوره احزاب سياسي مشروطيت، نشر گستره، تهران پيدايش و تحول، 1361 منصوره،
  هاي ها و نظامنامه مرامنامه ،1361

 / يزدانـي، ايـران، تهـران  يخ نشر تار مجلس شوراي ملي، دوره سياسي مشروطيت در دومين زاباح
  نشر اجتماعيون عاميون، ،1391 سهراب،
 1،ص1328، 20شماره  ايران نو، سال دوم، /  ني تهران

بيرق عدالت سراسر است از اشعار ملي در رثاي ملت شش هزار سـاله ايـران و از خـون پـاك      .11
كند و دوباره آرزوي رسيدن به آن  ايراني و ملتي كهن كه زماني بر صدر جهان ايستاده بود، ياد مي

 )4، ص:1335، 4نقطه را دارد.(بيرق عدالت، نمره 

براي اقليتي خاص، جنبه اي ديني داشت، بر  "مليت"و  "ملت"استفاده از مفاهيم تا پيش از اين  .12
بهترين نمونـه آن  شـد(  اين اساس اين مفاهيم يا براي پيروان اديان مختلف در ايران اسـتفاده مـي  

پروگرام يا مرامنامه فرقه دموكرات باشد كه در بخش حقوق مدنيه، درخواست خـود را بـه ايـن    
وي همه افراد ملت [به معناي مردم] در مقابل دولت و قانون بدون فرق نژاد، صورت ميگويد: تسا

) يا از جمعيت مسلمان هر شهر به  )6: 1361مذهب و مليت [به معناي اديان مختلف].(اتحاديه، 
بينيم  ) مي369بخش اول/  :1357در تاريخ بيداري ايرانيان(كرماني،شد( عنوان ملت آن شهر ياد مي

ز تلگرافي به وليعهد نوشتند به اين مضمون: علماي ملـت هـر شـهر بـه وليعهـد      كه علماي شيرا
شورش كردند، دولت حاكم آن شهر را معزول كرد... اينك قريب پنجاه روز است... ملت فارس 

  ) به مركز سلطنت قاهره تظلم نموديم... .
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نيـز   "يـران هـاي حـزب كمونيسـت ايـران راجـع بـه اوضـاع اجتمـاعي ا         تـز "اين نكته را در  .13
 )1/58، ج1974بينيم.(شاكري،  مي

هاي آذربايجـان سـوويتي در امـور ايـران      ميرزا كوچك خان نيز در نامه خود به لنين از دخالت .14
)/ همچنين نگاه 205 :1386يقيكيان،شود.( ها مي كند و خواستار پايان دادن به اين دخالت گاليه مي
ترجمه  ها، يسيبرآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگل ران،ي، ا)1395(روسيس ،يغن :كنيد به

 111، ص: تهران لوفر،يحسن كامشاد، نشر ن

 ،ياحمـد  ديـ و نهضت جنگل، ترجمـه حم  ها كي، بلشو1392 ،يسيمو تس،يپرس :نگاه كنيد به .15
اتابكي نيز معتقد است كه ايده كثيرالمله بودن ايران نخستين بار  ؛ البته46، ص: تهران  رازه،ينشرش

البته اتابكي در ادامه بـه كنگـره دوم    )75: 1373(اتابكي، شد.توسط انترناسيونال سوم وارد ايران 
كـه از   كنـد و دربـاره كنگـره اول حـزب در انزلـي      حزب كمونيست و مصوبات آن اشـاره مـي  

آورد. همچنين در دوره تزاري نيز گرايش  سخني به ميان نميهاي ساكن ايران صحبت شد،  مليت
هاي خودمختار در آذربايجان و كردستان براي الحـاق بـه روسـيه نيـز مطـرح       به ايجاد حكومت

هاي تزار نيكالي دوم در تهران از لزوم تجديد نظر  مينورسكي از جمله واپسين ديپلمات شود. مي
تالش در جهت ايجـاد حكومـت هـاي خودمختـار در     در سياست خود در قبال ايران و  روسيه

 (Alliev,2002:84-87) ود.ب آذربايجان و كردستان صحبت كرده

باست در بررسي كنار گذاشتن سلطانزاده از رهبري حزب كمونيست نيز، روحيـه تقريبـا ضـد     .16
 )209- 208: 1397داند.(باست،  قفقازي او را يكي از عوامل مهم اين اتفاق مي

انقـالب   كوشـيدند  مـي  [اعضاي حزب كمونيست ايـران] آنهاگويد:  نيز در اين باره مي رستمووا .17
 )39: 1985.(رستمووا، كنند كپياكتبر را در شرايط ايران 

ها، بـه ويـژه    ا در تعيين سرنوشت خويش بايد در مورد همه خلقه لنين معتقد بود كه حق ملت .18
 ،كه هنوز به صـورت ملـت در نيامدنـد   آنهايي هاي كشورهاي مستعمره و وابسته، از جمله  خلق

 )7- 6: 1359(فدوسيف و ديگران، اجرا شود.

كند كـه:   درباره نبود طبقه كارگر در ايران، عالوه بر رهبران حزب كمونيست، لنين نيز اشاره مي .19
دهنـد و در   بخش بزرگ جمعيت ايران را دهقانان مورد بهره كش قـرون وسـطايي تشـكيل مـي    

 )41، 1985وران كوچك هستند.(رستمووا،  ه پرولتاريا بلكه تنها پيشهصنايع كشور ن

براي ايجاد شرايط انقالبي در خراسان از طـرف نيروهـاي كمونيسـت در      تالش 1299در بهار  .20
 )212: 1397تاشكند در دستور كار قرار گرفت،(باست، 

 يخي، اسـناد تـار  1974 خسرو، ،يشاكر نگاه كنيد به تزهاي منسوب به حيدرخان عموقلي در: .21
، ص: جلد اول، انتشارات مزد، فلورانس ران،يا يستيو كمون يدموكراس اليسوس ،يجنبش كارگر

آوانسـيان نيـز در تشـريح وضـعيت     . 161: 1386،انيكيق/ ي 124- 123: 1395غني/ همچنين: 63
 



  1399شمارة اول، بهار و تابستان  يازدهم،سال  ،يخيتار يجستارها   26
 

نيـروي كـارگر در ايـران بسـيار      ،علت عقب ماندگي اقتصاديگويد: به  مياقتصادي ايران معتقد 
 )61/ 4، ج1972.(شاكري، ضعيف است اين امر بخصوص در اياالت شمالي صادق است

ها واز آن جمله سلطانزاده، اردشير آوانسيان، احمد حسابي و عبدالحسين آگاهي بر ايـن   بعضي .22
حقيقت را  نظر هستند كه حقيقت در عين حال ارگان حزب كمونيست نيز بوده است. ويلم فلور

دست افزار حزب كمونيست به حساب آورده و كامبخش توقيف آن را لطمه اي به كار تبليغاتي 
نظران ماننـد شـاكري    و تشكيالتي حزب به شمار آورده است. حال آنكه برخي از ديگر صاحب

ها بوده است. با اين وجود در سر  حتي منكر آن هستند كه حقيقت ارگان شوراي مركزي اتحاديه
  )7- 6: 1377كند.(رييس نيا،  روزنامه نيز بر ارتباط با اتحاديه تاكيد مي 75اله شماره مق

در روزنامـه   1301حمـل(فروردين)   26تـا   8تـاريخ   در 60تا  49از شماره اين رشته مقاالت  .23
  منتشر شدند.حقيقت 

 درباره حمايت از عناصر ملي از طرف حزب كمونيست ايران و به خصوص شخص رضـاخان  .24
- 144: 1381 ،ياتابك / 242، 1377 ا،ين سيير / 105: 1351 ،ينچافسكلسردار سپه نگاه كنيد به: 

145 

درباره محل برگزاري كنگره اختالف نظرهـاي فراوانـي وجـود دارد. يوسـف افتخـاري محـل        .25
تشكيل آن را اوكراين، عبدالحسين حسابي، استالينگراد، شاكري، ايوانوو، و طبري شهر رسـتوف  

  )184- 181: 1388، دانسته اند.(عرفانيان
مقدمات طرح دوبـاره مسـاله ملـي از سـال قبـل از كنگـره انجـام شـده بـود. نگـاه كنيـد بـه:              .26

، انتشارات سازمان در دوره رضاشاه يو شورو رانياسناد روابط ا، 1374محمود،  ،ياحمد يطاهر
 13- 12، صص: تهران ران،يا ياسناد مل

27. www.marxists.org/history/international/comintern/6th-congeress/ch04 

جناحي از درون ح.ك.ا با خط نظري سياسي فرقه جمهوري انقالبي ايران همسو  1307در سال  .28
شده بود. اين جناح يعني عبدالحسين دهزاد(حسابي) و حسين شرقي، اعضاي كميتـه مركـزي و   

بيانيـه   1307طرفداران آن كه اقليتي را در كميته مركزي ح.ك.ا تشكيل داده بودند، در اوايل سال 
را در ايران منتشر كردند. اين جناح خط مشي كمينتـرن و ح.ك.ا را   "از حجلس چه ميخواهيم؟"

كرد، نادرست ارزيابي كرده و عمال با آن مرزبندي  كه شعار انقالب كارگري و دهقاني را دنبال مي
كراتيك و كرد. اين جناح خواستار مبارزه پارلماني در چهارچوب جبهه واحد نيروهاي ملي و دمو

  ): ص1996 به شيوه كار تشكيالت مخفي بود.(شاكري، پايان دادن
 نشر اختران، تهران ،يرانيمشروطه ا، 1383 نگاه كنيد به: آجوداني، ماشاهللا، رد اين نكتهدر  .29

 در حزب ياصل تفكر به نسبت هم و مقاله نيا درون هم كه است يآشكار تضاديك نكته مهم  .30
 بـا  او، دولـت  و رضاشـاه  يارتجـاع  نقش بر ديتاك ضمن مقاله نيادر . دارد وجود رضاشاه مورد

 



 27   ه.ش1311- ه.ق1338 يراندر ا ها يتمل ةو مسئل يستحزب كمون

 

 ،يفارس زبان گسترش در رضاشاه ميرژ هدف مشروطه، از پس يبورژواز شدن قدرتمند يبررس
 شـود؛  يم عنوان رانيا يبازارها بر كامل تسلط و ديجد بازار كسب يبرا يبورژواز ازين به كمك
 و يدار هيسـرما  جامعـه  بـه  گـذار  در يمهم گام ،يستيماركس يها شهياند به توجه با كه يا نكته
 .است يمترق

هـاي   يكي از حقايق مربوط به حزب در دوره فعاليتهاي زير زميني ارتباطات نزديك بـا اقليـت   .31
كردند و ظاهرا به ايـن دليـل كـه     مذهبي به ويژه ارامنه است كه بيشتر در شمال ايران فعاليت مي

). با توجـه  133ص:1352لنچافسكي،ژرژ،.(شد دسترسي به مرزهاي روسيه آسانتر امكان پذير مي
توان حدس زد كه هدف حزب،  شد، مي نكه در مدارس ارامنه نيز بايد به فارسي صحبت ميبه اي

سـابقه   ارامنه و يا فشار ارامنه به حزب نيز در نگارش اين مقاله مـوثر بـوده اسـت.    براي دفاع از
هاي ارامنه به همـان روزهـاي اول ورود اعضـاي فرقـه      استفاده حزب كمونيست ايران از مدرسه

گردد كه مدرسه ارامنه در انزلي را مركز حزب خـود قـرار دادنـد.(يقيكيان،     يران بر ميعدالت به ا
1386 :101(  

 مدارس" اصطالح به طرح شيآزما نينخست بعد، سال در كه رديگيم شكل يحال در واكنش نيا .32
ـ ا شمال يها تركمن انيم در بود آن يآموزش زبان گانهي يفارس زبان كه "يريعشا  اجـرا  بـه  راني

 يكنسـولگر  گزارشـهاي  ،(تقريبا همزمان با انتشار اين مقالـه) آن شروع از پس سال كي و درآمد
 )198: 1393 ،يمت(كند يم اشاره يريعشا يها بچه اقياشت و آن بزرگ تيموفق به كايآمر

 )23- 7 :1384يات، بدهد.( گرايانه نسبت مي كاوه بيات ابداع اين اصطالح را به ادبيات قوم .33

اي است كه پس از شكست نظرات اوليه ماركس درباره ناسيوناليسم از طرف  در واقع اين نكته .34
 او مطرح  و سپس توسط لنين به بهترين شكل در روسيه به كار گرفته شد.

 گسـترده  هـاي  لشكركشـي  از عمـده  عمليات آخرين 1310 زمستان و پاييز در اورامان عمليات .35
 اورامـان  سـالطين  روايـي  فرمان از ساله صد چند دوره يك بر كه است ايران متحدالشكل قشون

  ) : هفت1387ت، آرا و بيا (رزم.داد پايان _كردستان اورامان در محلي حاكم خاندان_
ترجمه منصور صفوتي،  آذربايجان ايران، آغاز جنگ سرد،، 1387نگاه كنيد به: حسنلي، جميل،  .36

  تهران، نشر شيرازه
 

 نامه كتاب
  نشر فصل كتابچاپ اول، لندن،  يا مرگ يا تجدد،، )1381(آجوداني، ماشاهللا

  چاپ چهارم، تهران، نشر اخترانمشروطه ايراني، )، 1383( ____،  _____
  نشر گونش چاپ اول، تهران، ترجمه ر.رادنيا، كمونيست ايران،پيدايش حزب  )،1360ا(.ت ابراهيموف،
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  شر گسترهچاپ اول، تهران، ن پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت، )،1361منصوره( اتحاديه،
هاي احزاب سياسي مشروطيت در دومين دوره مجلـس   ها و نظامنامه مرامنامه )،1361(_____ ،____

  تاريخ ايراننشر چاپ اول، تهران،  شوراي ملي،
  نشر بارانچاپ اول، سوييس،  ستاره سرخ، ارگان مركزي فرقه كمونيست ايران، )،1993حميد( احمدي،
  نشر الكترونيكي طوفان، بي جا،  ماركسيسم و مسئله ملي )،بي تا، (و .ي، استالين 
در ايـران، هويـت، قوميـت، مليـت     بحران هويت ملـي و قـومي در ايـران))؛    (( )، 1383احمد( اشرف،

موسسه تحقيقات و توسـعه علـوم   چاپ اول، تهران، (مجموعه مقاالت) به كوشش حميد احمدي، 
  انساني

  علمي فرهنگي  نتشاراتچاپ دوم، تهران، اتبارشناسي هويت جديد ايراني،  )،1393محمد علي( اكبري،
، چـاپ اول،  محمد پـورهرمزان د دوم، ترجمه ، جلمجموعه آثار)، 1384(لنين)(والديميرايليچ  اوليانوف،

  فردوس تهران، نشر
 ، ترجمـه اكـرم   فرهنگنامه انديشه ماركسيسـتي  )1388و ميلي بند، رالف( جي وي ، تام و كيرمن،باتامور

  نشر بازتاب نگارچاپ اول، تهران،  ،معصوم بيگي
، در ايـران و جنـگ   رانالملل و تاسيس حزب كمونيسـت ايـ   شوراي تبليغات بين)، 1397باست، اوليور(

  جهاني اول، ويراستاري تورج اتابكي، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر ماهي
  نشر كويرچاپ اول، تهران، ترجمه مهري قزويني،  انقالب مشروطيت ايران،، )1376(براون، ادوارد

انتشـارات  چـاپ نهـم، تهـران،    جلد اول،  تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، )،1392تقي( محمد بهار،
  اميركبير
 چاپ اول، تهـران، نتشـارات  )، 1310- 1300فعاليتهاي كمونيستي در دوره رضاشاه()، 1371بيات، كاوه(

  سازمان اسناد ملي ايران
چـاپ اول، تهـران،   ترجمـه حميـد احمـدي،    ها و نهضت جنگـل،   بلشويك )،1392مويسي( پرسيتس،

  نشرشيرازه
  ترجمه منصور صفوتي، تهران، نشر شيرازه ز جنگ سرد،آذربايجان ايران، آغا)، 1387حسنلي، جميل(

از جنوب قفقاز تا شمال خراسـان   ؛فرقه عدالت ايران )،1388اوليور( باست، خسروپناه، محمد حسين و
  نشر پرديس دانشچاپ اول، تهران،  ،1920- 1917

 پ اول، تهران، چا ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، تاريخ جنبش كمونيستي در ايران، )،1364سپهر( ذبيح،
  انتشارات موسسه مطبوعاتي عطايي

  نشر طاعتيچاپ اول، رشت، به كوشش محمد روشن،  مشروطه گيالن،، )1368(، ه.لرابينو
  شر شيرازهچاپ اول، تهران، نعمليات اورامان،  )،1387كاوه( بيات، و كامبيز آرا، رزم

   نشر شيرازه، چاپ اول، تهران،  مليت و بلشويسم)، 1389(محمد امين ،زاده رسول
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وري در روزنامه حقيقت،  آخرين سنگر آزادي؛ مجموعه مقاالت مير جعفر پيشه )،1377رحيم( نيا، رييس
  نشر شيرازهچاپ اول، تهران،  ،1301- 1300ارگان اتحاديه عمومي كارگران ايران 

مونيسـتي ايـران، جلـد    اسناد تاريخي جنبش كارگري، سوسيال دموكراسي و ك )،1972خسرو( شاكري،
  چاپ دوم، فلورانس، انتشارات مزدك چهارم،

اسناد تاريخي جنبش كارگري، سوسيال دموكراسي و كمونيسـتي ايـران، جلـد     )،1974(____ ،____
  چاپ دوم، فلورانس، انتشارات مزدك ،اول
 دجلـ اسناد تاريخي جنبش كارگري، سوسيال دموكراسي و كمونيسـتي ايـران،   )، 1358( ____، ____

  نشرعلمچاپ اول، تهران،  ششم،
فرقه جمهـوري انقالبـي ايران(گـروه نخسـتين دكتـر ارانـي) و فرقـه انقالبـي          )،1996( ____ ،____

  نشر پادزهرپاريس، ايران،
ترجمـه   ميالد زخم؛ جنبش جنگل و جمهوري شوروي سوسياليسـتي گـيالن،   )،1388( ____ ،____

  ختراننشر اچاپ دوم، تهران، شهريار خواجيان، 
  چاپ دوم، تهران، جهان كتاب ايرانيت، مليت، قوميت،)، 1396شيرازي، اصغر(

چـاپ اول، تهـران،   اسناد روابط ايـران و شـوروي در دوره رضاشـاه،     )،1374محمود( احمدي، طاهري
  نتشارات سازمان اسناد ملي ايرانا

زير نظـر غالمعلـي    ،13دجلدر دانشنامه جهان اسالم، حزب كمونيست ايران،  )،1388مسعود( عرفانيان،
  نشر بنياد دايره المعارف بزرگ اسالميچاپ اول، تهران، حداد عادل، 

ترجمه حسن كامشاد، ها،  ايران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسي )،1395سيروس( غني،
  نشر نيلوفرچاپ هفتم، تهران، 

چاپ اول، تهران،  ترجمه ع. دخانياتي، امروز،لنينيسم و مساله ملي در جهان  )،1359ديگران( و فدوسيف
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