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در . ستم ملی در ايران تاريخ و ويژگی های مخصوص خود را داردادامه پيدايش و 
دوران ماقبل سرمايه داری ـ دورانی که شيوه توليد فئودالی و اقتصاد طبيعی شکل عمده و 

 و نمی توانست  وجود نداشتتقريبا فراگير توليد اجتماعی بود ـ ستم ملی به معنای معاصر آن
ولی با گام نهادن ايران در مرحله رشد مناسبات سرمايه داری، پديده تمرکز . وجو داشته باشد

اقتصادی، سياسی و فرهنگی جامعه ايران پديدار گشت و به موازات افزايش رشد مناسبات 
ی در ايران به  اين تمرکز آغاز پيدايش ستم مل.اری، اين تمرکز شدت بيشتری يافتسرمايه د

  .معنای واقعی خود بود
تمرکز اقتصادی، سياسی و فرهنگی ايران گرچه از لحاظ تاريخی در سمت تکامل 
جامعه قرار داشت و لذا از لحاظ تاريخی پديده ای مثبت بود، لکن از آنجا که دارای محتوی 

 صورت بندی . داشتخلقیضدسرمايه داری وابسته به امپرياليسم بود، از همان آغاز ماهيت 
رار می يابد، اصوال تا  که قاعدتا پس از فروپاشی صورت بندی فئودالی استقسرمايه داری
ولی با . کانات تاريخی همگامی با رشد و تکامل انقالبی جامعه برخوردار استمدتی از ام

از اين برهه مثبت گی  به علت چند ويژ،ايه داری در ايرانپيدايش و رشد مناسبات سرم
ا حدود زيادی محروم بود و از نخستين گام های خود، بويژه از لحاظ سياسی و تاريخی ت

در ارتباط با اين موضوع به چند . اجتماعی، اساسا نقش ضدملی و ضدخلقی بازی کرد
  :ويژگی زير می توان اشاره کرد

که باز می گردد  به دورانی داری در ايران  ـ تسريع رشد مناسبات سرمايهاوال
ايی خود، يعنی مايه داری در مقياس جهانی وارد مرحله عالی و نهصورت بندی سر
در چنين دورانی رشد مناسبات سرمايه داری در ايران، گرچه مواضع . امپرياليسم گرديده

 به يک صورت فئوداليسم را در کشور ما متزلزل می کرد و جامعه را از يک صورت بندی
 روح زمان، که محتوی آن گذار از سرمايه بندی عالی تری ارتقاء می داد ولی خود نيز با

اين مناسبات سرمايه داری دير رسيده، اگر از . داری به سوسياليسم بود، مطابقت نداشت
در استقالل طلبی سويی عليه فئوداليسم بود، ولی از سوی ديگر عليه جنبش انقالب و جنبش 

  .ميهن ما نيز بود
از همان آغاز به طور عمده برمبنای رشد مناسبات سرمايه داری در ايران  ـ ثانيا

کمپرادوريسم، يعنی داللی برای سرمايه های استعماری و امپرياليستی قرار داشت و از 
کمپرادوريسم و وابستگی به سرمايه انحصاری . استقالل سياسی و اقتصادی محروم بود

د، گرچه در امپرياليستی، که يکی از عمده ترين ويژگی های رشد سرمايه داری در ايران بو
ا گذشت آغاز فقط بخش نسبتا کوچکی از سرمايه داری در ايران را در برمی گرفت، ولی ب

 يافت و بخش هرچه بزرگتری از سرمايه داری ايران را از زمان وسعت و عمق بيشتری
بخش هرچه بزرگتری از اين سرمايه داری به جای شرکت در . اصالت محروم می ساخت
 آزادی ملی عليه استعمار و امپرياليسم، به آورنده و حامل سلطه مبارزه برای استقالل و

  .دامپرياليسم به ايران مبدل شاستعمار و 
تمرکز اقتصادی، سياسی و فرهنگی ايران، که ستم ملی يکی از پی آمدهای اجتناب 

  . اينگونه ممکن شدناپذير آن بود، 
ن امر عميق تر پی برد که با شرحی که در فوق داده شد، می توان به علت اي ـ ثالثا

 عکس العمل طبيعی در برابر ستم ملی يی بخش خلق های غيرفارس ايران،جنبش های رها



  مبارزه همگانی همه مردم ايران در راه استقالل سياسی، اقتصادی و فرهنگی ايران از.بود
مان  مبارزه هر يک از خلق های ستمديده ايران عليه ستم ملی از سوی ديگر، از هيکسو و

بديگر سخن، ما در آغاز بيداری ايران و . جود آمدوبداخلی ) ارگانيک(آغاز يک پيوند آلی 
هم مبارزه پيدايش جنبش استقالل طلبانه ميهن ما، شاهد حالت ويژه ای می شويم و آن اين که، 

ان در راه استقالل و آزادی ایران و هم مبارزه یک یک خلق های غيرفارس همه مردم ایر
  .عليه ستم ملی

متاسفانه هستند کسانی که پيوند آلی ميان مبارزه خلق های ستمديده ايران عليه ستم 
  . ملی و مبارزه همه مردم ايران عليه امپرياليسم را نمی بينند

خدادهای زندگی مدلل سازيم، به دو نمونه برای آن که احکام مطروحه در باال را با ر
  :زنده از تاريخ چند دهه اخير کردستان اشاره می کنيم

 را 1325 ـ 1324جنبش آزادی بخش و دمکراتيک کردستان در سال های 
محمدرضا شاه و احمد قوام فقط با تصميم و نيروی خود سرکوب نکردند، بلکه دستور و 

گليس نيز در اين جنايت تاريخی آن ها نقش اساسی بازی وسايل امپرياليست های آمريکا و ان
حکومت ملی و دمکراتيک کردستان به همراهی حکومت ملی و دمکراتيک آذربايجان، . کرد

که تامين استقالل و آزادی ايران و رهای خلق از ستم اجتماعی و ستم ملی در سرلوحه برنامه 
م در راس آن ها قرار داشتند، پس از ، با حکومت آن روزی که شاه و قواآن ها قرار داشت

 ماده امضاء کردند که در آن حکومت مرکزی، حکومت 14مذاکرات، قراردادی مرکب از 
های ملی و دمکراتيک کردستان و آذربايجان را، پس از تعديالتی، به رسميت شناخت و 

.  بخشدر ايران تعميمکردستان و آذربايجان را در سراسمتعهد شد که دمکراسی موجود در 
 مرکزی ايران همچنان در خدمت  ضامن اجرا نداشت، زيرا حکومتولی اين قرارداد
 و در داخل کشور نيز مالکان بزرگ، روحانيون، سرمايه داری تجاری و امپرياليسم بود

  .سرمايه داری نوپای صنعتی با اين خودگردانی مخالف بودند
 ايران، بويژه نفت، بازار و آمريکا و انگليس برای در دست نگاه داشتن ثروت های
به دولت آن روز ايران  ،ديگر منابع کشور ما و تبديل ايران به پايگاه نظامی، جاسوسی

بدين . دستور دادند و ياری کردند تا جنبش های کردستان و آذربايجان را سرکوب نمايد
که ، »شوارتسکوپف«و ژنرال » گرو«به فرماندهی ژنرال  هيئت نظامی آمریکاییمنظور 

سابقه سال ها جاسوسی و مداخله در امور ايران  را داشت، با مقدار زيادی سالح و تانک 
 شاه و در واقع ن گسيل داشتند و تهاجم خونينبه ايرا» دژ پرنده«و هواپيمای » شرمن«

تهاجم خونين آمريکا ـ انگليس ـ شاه را عليه کردستان و آذربايجان و سرتاسر جنبش رهايی 
جرج آلن، سفير آن روز آمريکا در ايران، به صراحت به دولت . مان دادندبخش ايران ساز

 اين دولت جنبش های کردستان و آذربايجان را سرکوب ايران اعالم کرده بود که هر گاه
شاه و قوام به دستور آمريکا . »دولت آمريکا پرچم خود را از ايران برخواهد داشت«نسازد 

امپرياليسم و طبقات ايرانی وابسته به آن به کردستان و منافع مشترک برای حفظ و انگليس 
ها هزار ارتش خود را در خاورميانه و دهدر عين حال انگليس، . آذربايجان لشکرکشی کردند

اگر دستور و مداخله و شرکت . ده بو مداخله در ايران به حال آماده باش درآوردنزديک برای
. لوع و قوام يارای چنين کاری را نداشتندمستقيم آمريکا و انگليس نبود، هرگز شاه مخ

بسياری از پژوهشگران، که به تحليل علل شکست جنبش رهايی بخش کردستان ايران در 
 اين نکات را حذف می کنند تا آن دو جنبش را وابسته به اتحاد  پرداخته اند اغلب1325سال 

  .شوروی معرفی کنند
اندن در برابر نيروی متحد و يک علت بسيار مهم ديگر از علل شکست، متفرق م

  . اغلب از نظر  دور مانده است، که متمرکز ارتجاع داخلی و امپرياليسم جهانی بود


