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  اله اقوام در ايران ، مشکالت و چاره هامس
  حسن بهگر

behgar@iranliberal.com  

  :يادآوری 

 اما  شايد ؛ در زير می آيدبرگزارشد 2006 نوامبر 11 پاريس – به همت جمهوريخواهان الئيک  که  متن سخنرانی در سمينار مساله اقوام و ملی

 سخنرانی  بسيار مستدل آقای تورج اتابکی  و  آقای خليقی اين سمينار از جمله اينجانب ولی اصکه گفتار سخنرانانيادآوری اين نکته بد نباشد 

عقايد  و  در عوض انعکاسی نيافت  و از اقای خوبروی پاک  که در باره ی انجمن های ايالتی و واليتی  پژوهش کرده بودند حتا نامی برده نشد

که حتما برای ياری (   نيز  داير کرده   دا که بخش های آذری و کردیراديو فر  ی گويم که؟ من نم!گرديدپخش دو ناظر شرکت کننده در جلسه 

 از ه ميزبان گروه های مختلف  قومی  هستند  پيروی از  متوليان کاخ سفيد کبه ) ؟!!رساندن به ازادی و دموکراسی و تماميت ارضی ايران است

ه ده اختصاص دا يک روزمينار يک س از  پنج دقيقه ساعته به پخش فقط24 داشتن برنامه   با  وجود عمدا ومحتوای سخنرانی دلخوشی نداشته 

مشروطيت توسط نماينده ی اين راديو خانم الهه ی   سمينار با وجود رزرو وقت برای ارسال گزارشچنين التفات و عنايتیپيش ترلبته (. است

 من آدم خوش بينی هستم  و برآنم که ممکن است همه ی اين ها تصادفی  با اين همهاما ).روانشاد،  شامل گروه ليبرال دموکرات استکهلم شده بود 

محمود راسخ و اقای رضا  از جمله آقای  برخی از عزيزان با حق  گويا و انشااهللا گربه است ولیض و مرضی در کار نبودهبوده و هيچ غر

  .حاضر به مصاحبه با اين راديو نيستند که باشدمرزبان 

***  
تازه دارند برای ما موضوع زبان و اقليت را پيش می کشند مگر فرانسه و بلژيک مطابق قانون اساسی شان انجمن « 

ايالتی و واليتی ندارند ؟ آيا هر گز اين دو کشور را کسی کشور متحده خوانده است ؟ مگر در اين دو کشور به زبان های 
رتون و کاسگون و غيره تکلم نمی شود؟ آيا هر گز کسی به عنوان ب، زبان فرانسه و يا زبان محلی از قبيل زبان فلمان

  »اين زبان ها برای دو کشور موضوع اقليت را طرح کرده است؟
  »دکتر محمد مصدق«
  

 استادان و سخنوران و صاحب نظران آنان ازبا درود به همه سروران و عزيزان حاضر در اين سمينار که بسياری  از 

 دوستان با توجه به اين که اين جانب  بديهی استاطر صراحت در سخنم پوزش بخواهم،  زيرا به خبايدهستند، نخست 

چه نظرياتی دارم مرا دعوت کرده اند و اگر از صراحت سخن خويش بکاهم به هدف برگزار کنندگان اين سمينار آنچنان 

  . که خود گفته اند تبادل نظر آرا و عقايد گوناگون است وفادار نبوده ام

ور است که در تبريز به جای بسمه تعالی گفته می شود اول اهللا ، در اول انقالب که مدنی امام جمعه تبريز ترور شد مشه

رسانه های حکومت اسالمی ديگر نيازی به نام بردن گروه و تروريست نمی ديدند و بيشتر بر مساله ضد امپرياليستی و 

  .نند که همه ی اين جماعت از عوامل آمريکا هستندآمريکا تکيه می کردند که به مردم اين جور بفهما

  برادر به نظر شما دشمن اصلی ما کيست ؟:  باری در اين واقعه نيز گزارشگر تلويزيون از يک تبريزی پرسيد

  ! دوم آمريکا!اول اهللا: اين هموطن تبريزی پاسخ داد 

 اصلی حاکمان حکومت مذهبی که خود را نماينده اهللا حال اين اميد را دارم که در آينده به جای تراشيدن سر هم به دشمنان

  .خام تجزيه ايران را دارد بپردازيم می دانند و به استعمار که باز خيال  

   

  سرسخن 
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 به عنوان يک کشورجهان سوم ولی با تمدن ديرين و تاريخی کهن سال با مشکالت ايران

ند پژوهش و بررسی  نيازمسياسی و اجتماعی و فرهنگی مشکالت . زيادی روبروست

 است که در نگارش تاريخ ما هم  بديهی  .دقيق و دور از حب و بغض ويژه ی خود است

 و  وظيفه ی روشنفکرانده است،تحريف راه يافته وهم بسياری نکات مبهم و تاريک  مان

   .استبرای اين مشکالت   جستن چاره  نقد و اين تحريف ها ونخبه گان جامعه يافتن

 صورت رعيت به شهروند در آمديم ولی حکومت قانون و  از  مشروطيتما با انقالب

 سه کودتا ی  در اثرآزادی و حقوق شهروندی و قانون انجمن های ايالتی و واليتی 

اين که چرا با همه ی فداکاری .    ناکام ماندند32 و کودتای مرداد 1299محمدعليشاه و 

با عوامل ارتجاع داخلی و عوامل استعمار  در مبارزه ادی در اين سد سالمبارزان راه آز

 آيا ما در اين سد سال کوشش  است که  اساسی پرسش به اينموفق نشديم خود نيازمند پاسخ

   ؟ کرديم که عدالت سياسی و حقوق برابر شهروندی را تحقق بخشيم

خلق ها، عدالت اجتماعی و  در پای رهايی همبستگی مبارزان راه آزادی ؛ست پاسخ منفی ا

انسانی و طبيعی و  ما حقوق .قربانی شد» عزيز« در پای اسالم 57آخرين بار در سال 

 آزادی و دموکراسی و حتا که» علمی « بينش گوهر آدميت را هيچ شمرديم در حالی که

ای استقرار آن را مردود کوشش برواعالميه حقوق بشررا متعلق به بورژوازی می داند 

  . ما بوده استت های شکست ی از اساسی ترين علمی شمارد يک

  

  گرفتاری واژگان

، اگر آشفتگی در اين مفاهيم ايجاد  مفاهيمی قراردادی هستنددارایا واژه هاز آن جا که 

ارتباط درست با هم شود و هرکس معنای خاص خودش را از آن بيرون بکشد نمی توانيم 

 اما مراد ما  . ددار تاريخی  و يک معنای ستوری واژه ها يک معنای د. برقرار کنيم 

 شنايی ما با دنيای مدرن  به ويژه با جنبش تر واژه هايی است که  همزمان با ابيش

 به کار هايیه  واژ، در برابر  واژه های  فرنگی يا  وهبان ما راه يافتشروطيت به زم

 »دولت « از آن جمله است .ول شدلی متحگرفته شدند به ترتيبی که معنای قديمشان به ک

 اين واژگان را می توانيم .» مشروطيت» « ملت » « ابری بر» «مساوات «  ، »ورکش«
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ه نشسته و به  درجای خود ن نيز کلمه هايی در برخی موارد البته .واژگان قراردادی بناميم

 مانند حکومت و دولت و حاکميت ملی و حاکميت ملت  که  جای هم به کار برده شده اند

  . هنوز بحث انگيز هستند

 چنين نيازی بود که زنده ياد علی اکبر دهخدا اقدام به گردآوری لغت به لزوم ا احساس ب

اما همت آن مرد همتا نيافت و جز انگشت شماری به اين کار نپرداختند وهنوز . نامه کرد

  .فرهنگ سياسی کاملی نداريم

  

  

  ملت 

يت بسيار کم اهم» وطن « و » ملت « در کشورهايی که جنگ کم تری داشته اند مفهوم 

ايران که به درستی . تری داشته است تا کشورهايی که همواره مورد هجوم و حمله بوده اند

دل جهان ناميده  شده و حلقه ی اتصال آفريقا و آسيا و اروپا می باشد همواره مورد يورش 

  .همسايگان و بيگانگان قرار داشته است

ست به های بشری همچون هند و چين ا تمدن برخی ملت ايران را که يکی از ديرينه ترين

مليت ها می دانند که معلوم نيست چه زير پرسش می برند و ايران را در برگيرنده ی 

  . داردمعنايی 

 دولت صرفنظر از کثرت يا وحدت – در عرف سياسی ملت عبارتست ازکليه اتباع کشور 

 يک هويت ملی هريک از شهروندان در داخل کشور افزون بر هويت قومی ،.اقوام آن 

ملت با . او منعکس است» مليت « اوراق هويت او برگ تابعيت اوست که در آن . دارد 

بنا بر اين تعريف شما از قوم می توانيد متمايز شدن از قوم واحدی سياسی پديد می آورد؛ 

 تعريف اگرمخالفان جز اين می دانند به ملت بياييد و لی از ملت به قوم نمی توانيد برويدو 

 »مليت های گوناگون«ه بدهند تا ما بدانيم منظور از به کار بردن  ارائبه روشنی خود را

  وازبگويند اين حکم قاطع جدايی را چه مرجعی صادر کرده استمدعيان جدايی . چيست

  چه کس و کسانی نمايندگی جدايی دارند؟
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  فارسی می  خواست های خود را زير عنوان ضعف و نارسايی واژگانبرخی  اما امروز 

 معادل اروپايی ندارد  يا  قوم تحقير آميز است و کلمه ی کهاين حرف پوشانند از آن جمله 

 ه یمفهوم وطن را تا سرحد محلند يعنی در حقيقت  می گيرملت ابر بررا  قوم   يا اينکه و

مفهوم گسترده »  ميهن«زادگاه  خود پايين می آورند درحالی که در کشورهای پيشرفته 

در بيشتر جامعه های . د پيشرفته تری را دربر می گيرد که با روزگار نو مطابقت دارترو

محدود به خويشاوندان درجه ی اول و دوم است در حالی ، غربی ارتباطات خويشاوندی 

خود را خويشاوند هم می   در آسيا يا آفريقا تمامی اعضای يک طايفهکه در جوامع کوچک 

ه ويژه آمريکا بسيار دير به فکر اين تعاريف افتاد برای نمونه جامعه شناسی غرب ب. دانند 

 چنين استدالل کردند که يک عده ا مشکل سياهان مواجه شدندجامعه شناسان  هنگامی که ب

اگر بپذيريم  . اقليت قومی هستند  و اينهاای که  در جامعه کثرت گرا  متمايز از ديگرانند

ريم و در علوم طبيعی است که به توصيف و تبيين که در علوم انسانی با فکر سروکار دا

 را  اول شرايط تاريخ چند هزارساله آنمی پردازيم برای درک مسايل مشخص ايران بايد

 با سابقه ی چند هزارساله در محدوده های جغرافيايی معينی با ملت ايران . بررسی کرد

ن وقت در پی قالب و آ  می شوندرا منکر... حکومت مشخص و دستگاه ديوانساالری و

اين که اين کارها به سود اين  .دهندب  عنوان ملتستند تا بتوانند به اقوام   ههای مصنوعی

مردم يا ملت ايران تمام می شود يا نه مساله آنان نيست ؛ اين که به چه مناسبت پارلمان 

ا آمريکا اروپا نمايندگانی را به عنوان ملت های فدرال ايران دعوت می کند يا اين که چر

 ی نمايندگی آذربايجانان مدعيستند ميليون ها دالر به امپرياليسمی که مدعی جنگيدن با آن ه

، بلوچ و کرد اختصاص می دهد توجهی نمی کنند ، بايد آيه ای که خوانده اند به هر ترتيب 

  .شده است درست در بيايد گرچه فاجعه ای عظيم از خونريزی و برادر کشی را دامن بزند

 پس  گرچه روندی پيچيده را طی کرده  اما تاه سخن اين که دولت ملی مدرن در ايرانکو

و هويت های ولت ايالتی به دولت مدرن گذار کرده  واز يک دهدياز مشروطه به ثمر رس

 ساله اخير با عراق به نظر بسياری از 8 جنگ  و ه استقومی تبديل به هويت های ملی شد

 بدين .به  فرايند ملت سازی ما بسيار ياری رسانده است) وانلمانند چنگيز په( کارشناسان

در ايران سخن می گويند پايه ی چندانی نمی » بحران ملت«سبب  سخنان کسانی که از 
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چون ملت ايران هزاران سال با هويت ايرانی زيسته است و حتا . توان متصور شد

خريب هويت ملی در مواقع حکومت انترناسيونال اسالمی ايران با همه ی تالش برا ی ت

اين . تنگنا همچون تجاوز عراق و بحران انرژی هسته ای متوسل به ناسيوناليسم می شود

بازی االکلنگ حکومت اسالمی هم برای سرنوشت اين حکومت و هم ايران شوم و بد 

  .سرانجام است

  

  ايل - طايفه –عشيره  – قبيله –قوم 

، شهر  تمدنی درخشان بوده است ايی ها دارای شک نيست  فالت ايران پيش از آمدن  آري

ولی کم کم  ايرانی ها . موهنجودارو که در پاکستان فعلی قرار دارد نمونه بارز آن است 

 هگل .ند گذاشتند و بيشتر آماده جنگ  پا به عرصه تمدنکه اقوامی کشاورز و دامدار بود

ت که از اقوام گوناگون سازمان ايرانيان را به درستی اولين امپراتوری جهان لقب داده اس

 که ايرانی ها دوباره و تمدن بارها مورد تهاجم قرار گرفت و موجب شد اما اين يافته است،

  .چندباره  به زندگی ايلی و عشايری پناه ببرند

 در اين پيش تر برای اين نام ها تعريف خاصی نبود و اغلب به جای هم بکار برده می شد

  . مراجعه به فرهنگ های گوناگون معنای آن ها را روشن کنيمجا کوشش می شود که با 

ن يافته و قومی که در دهات اسکااز  کلمه ای است عربی و عبارت از واحد ی : طايفه

و متشکل از اجزای کوچکتری مانند تيره ، اوالد يا دودمان و سرانجام کوچ نمی کند 

  . خانوار تشکيل می شود

امل نيافته و در واحدی سياسی و اجتماعی است  که اسکان کايل کلمه ای است ترکی  : ايل

 ه جمعيت ايل بزرگتر ازند از جهاتی مانند طايفه است با اين تفاوت کچادر زندگی می ک

طايفه است ، دارای سرزمين بزرگتری است و رهبر يا رهبران ايل از قدرت بيشتری 

  . برخوردارند

 ريش – کدخدايان –ارتند از خان يا خوانين سلسله مراتب رهبری در نظام سنتی ايلی عب

 سازمان اجتماعی ايل قبيله ای است و شيوه ی معيشت آن عمدتا . افراد معمولی –سفيدان 

  .دامداری است
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گروهی ازافراد جامعه که اکثرا دارای مشترکات خونی ، : در تعريف  قوم آمده است 
 .فرهنگی وزبانی هستند

 
غياث ) ( از برهان . (  گونيد که از اوالد يک پدر باشندگروهی و جماعتی را: قبيله {

گردآوری غياث الدين محمد بن جالل الدين شرف الدين رامپوری به ) 164اللغات رويه 
 ) به کوشش محمد دبير سياقی از انتشارات معرفت 2پوشينه – هجری قمری  1242سال

تحد کرده و جامعه ی مستقل و قبيله نظام عشيره ای است که افراد آن را پيوندهای خونی م
 . بسته را تشکيل داده است

گروه مردان ) و به نقل از شرح نصاب يوسف( قوم در فرهنگ غياث اللغات بالفتح 
 بکار می امت خوب می دانيم که ملت هم پيش از مشروطيت به معنای . تعريف شده است

 .رفت
 آن -. ی و زبانی يکسان هستندگروهی از مردم که دارای ويژگی های تاريخی ، نژاد: قوم 

 .ها که با شخص نسبت خويشاوندی دارند
اشتراک گروهی از مردم ، زبان و آداب و رسوم که مايه ی پيوند و اتحاد زبان : قوميت 
 »  دکترحسن انواری-فرهنگ سخن«. می شود

برای کامل کردن تعريف قوم به آقای دکتر هوشنگ کشاورز مراجعه کردم که عمری را 
پژوهش اقوام گذرانده است ، ايشان ضمن تاييد تعريف باال افزودند که در قوم افراد در 

خود را از نيای مشترک می دانند  ضمن  اين که افراد آگاهی و وجدان بيدار به عضويت 
 . در آن قوم دارند 

به معنی کسی که با کسی به يک جا زندگانی کند و به معنی ) بروزن فقير : ( عشير
غياث اللغات  ) (از کشف و مويد(  وهمسايه و به معنی دهم حصه از چيزی خويشاوند

 )82پوشينه دوم  رويه 
  }همانجا)  از منتخب (  خويشان و تبار اهل خانه –عشيره 

 چون حدود بديهی است برای پژوهش در  قبيله  نمی توان در اروپا به تحقيق پرداخت 

  آفريقا و  دردرصورتی که شده اند  سال است که قبايل در اين منطقه مضمحل2000

 . يران هنوز به جوامعی که ساختار قبيله ای دارند بر می خوريمعربستان و خاورميانه و ا

 -نک( کردعرضه افزون  بر آن برای اقوام ايران و افغانستان نمی توان تعريف معينی 

بر پايه ی همبستگی  معموال که قوم اما آشکاراست )  ريچارد کاتم  -ناسيوناليسم در ايران 

 و حتا در گذشته بسياری از مناطق به نام حاکم آن منطقه خونی شکل گرفته است

برای قوم موجود  بدين سبب برخی به بهانه اين که در غرب تعريفی .نامگذاری شده بود

که در غرب رايج است  به ناسيوناليسم ملی  ملت نام نهاده و را قومتعصباز روی نيست  

از آن جا که در منظور آنها از ستم ملی در حقيقت ستم قومی است اما . ه اند  دادتعميم

 موجود نيست يا درهمه جا صدق نمی کند ايران قوم به معنای نيای واحد و همخونی 
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ه نام فارس نداريم ولی  ما قومی ب. قوم فارس بتراشند در برابر قوم ترک ، ناگزير شده اند

 که  داشته ايميا بهتر بگويم از خانواده زبان های ايرانی  زبان بگوييم اقوام فارس می توانيم

البته در اين صورت کردها، لرها ، اذربايجانی ها ، سمنانی ها ، سنگسری ها ، مازندرانی 

آن چه در ايران بوده  ولی ملت فارس هم نداريم  . هم شامل می شوند... ها ، گيلک ها و 

هيچ قومی .لزوما همبستگی خونی نداشته اندبوده که ترکيبی از اقوام است ايل بوده که 

بر يهودی بودن را خصيصه ای مادرزادی می شناسد  حتا قوم يهود که  خالص نيست و

نژاد و مادرزاد بودن افراد تاکيد دارد  و دين و زبان مشترک دارد قوم خالصی نيست زيرا 

در اين منطقه  طاعون وز سپس برکشتار يهوديان در اروپا در هنگام جنگ های صليبی و

 مدارک تاريخی نشان می دهد که اکثريت بزرگی از يهوديان .بسيار از شمار آن ها کاست

 می کمعنی قوم خالص ترال بنداز قوم خزر هستند به همين سبب اگر واقعا ترکان به 

به  .گردند در اسراييل بايد به دنبال آن بگردند که متاسفانه به زبان ترکی سخن نمی گويند

 در آن منطقه به اندازه کافی فلسطينی و اسراييلی و دروزی به برادر کشی هر حال

پرداخته اند و مدعی جديدی الزم نيست ولی مرادم اينست که ضمن اين که قوم را نمی 

 ايل و قبيله و قوم هر چه  واز آن نمی توان ارائه داد توان منکر شد تعريف مشخصی هم 

ابطه ی خونی با هم دارند و رابطه فرد با خان ساالر و ايل که بناميم خويشاوندی و ر

 به هر حال آن مردمانی که به ساالر است نه دولت اما رابطه ی افراد ملت با دولت است 

 و به زبان يا گويش  ديگری جز زبان فارسی  در ايران سخن می گويند ما به تسامح

ملت اينست که شما می توانيد  يز قوم با تما. قوم  می خوانيم در اين جاپيروی از رسم رايج

يد از قوميت خود ترک تابعيت ملی کنيد و تبعه ی کشور ديگری شويد ولی هر گز نمی توان

ما در اين جا که پناهنده شده .  يک  بلوچ ، بلوچ است و بلوچ هم باقی می ماند.استعفا بدهيد

ی بگيريم ولی در اين جا ملت ايم اقليت قومی محسوب می شويم ، می توانيم تابعيت فرانسو

  ...من در درجه اول ايرانی هستم بعد آذربايجانی  بعد    .ايران محسوب نمی شويم

 گرچه با نام ملت پس از مشروطيت در هم آميخته  ولی بسيار مفهوم وطن به معنای زادگاه

ل پيش به  سا2500 اين که اين اقوام داوطلبانه در ،پيش از اروپا در ايران رايج بوده است

 اما .  که بايد آن را قدر دانستهم پيوسته اند خود نمونه و الگوی جالبی در تاريخ است
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 که پديده ای نوی است  بر اساس روزگار نو و مدنيت استوار  دولت –مفهوم مدرن ملت 

  همبستگی خونی مطرح نيستو با مشروطيت پديدار شد و در اين تعريف جديد ديگراست 

 اساس  بر  قومی، در حالی که در سيستم سياسی از اين قيد آزاد می گرددو انتخاب روسای

 قوميت، زبان و آداب و رسوم  مقدس ، قومی تعصبدر .  و قوميت استخويشاوندی

 پالتفورم سياسی تبديل می  يک بهن قدرت سياسی آن را و برای گرفتانگاشته می شود

در مفهوم ملت  . ی مبارزه آنها می شودتبليغ و ترويج نفرت از اقوام ديگر سرلوحه ،دگرد

مردم بر اساس آرا و است که در دموکراسی می توان به سوی دموکراسی حرکت کرد و 

  عقايد خود نمايندگان خود را  انتخاب می کنند نه بر اساس قوم و عشيره و وابستگی خونی

    .و يا قبيله و ايل

نيز بودند اما از هنگامی که کارگاه و  اروپا خانواده ها محل توليد اقتصادیپيش تر در 

کارخانه تاسيس شد کار از خانواده جدا شد ، حتا در تفکر چپ مارکسيست لنينيستی مفهوم 

د  يک قدم ملت از آنجا که  فعاليت های مربوط به گردش سرمايه را امکان پذير می ساز

 ولی .درشد نمی دهبه جلو تلقی می شود چون نظام قبيله ای و ايلی به  بورژوازی مجال 

می بينيم که بسياری در عين مارکسيست بودن طرفدار ساختار اقتصادی ماقبل سرمايه 

   .داری هستند

ش بسيارمهمی در  رسمی در کنار آموزش زبان محلی نق زبانتعيين يک زبان به عنوان

در بسياری از کشورها گويش ها و لهجه ها و زبان های . و همبستگی ملی داردپيوستگی

 زبان وجود داشت 17فرانسه درتفاوتی بوده وسپس يکی غالب شده است برای نمونه  م

ولی پس از انقالب کبير فرانسه به ويژه در زمان ناپلئون زبان پاريس و حومه اش زبان 

 از مردم انگليس به زبان انگليسی امروزی % 25 تنها 17 قرن در. رسمی فرانسه شد

 از جمعيت آن کشور به زبان ايتاليائی % 2.5ايتاليا تنها بعد از استقالل . کردند صحبت می

 آنان را واداشت که ، و زبانی مشترکوزش همگانی نياز به آم،دند نمو میگفتگوامروز 

هم تالشی امروزبسياری از  تالش ها .  به زبان سراسری کشور تبديل کننديک گويش را 

 کسی می گفت در .م همينطورگيلک ها ه. ی  می دانندهم گيلکی هم ترکی و هم فارس

   . زبان همديگر را نمی فهمندن آ ساکنانسنگسر دودهکده هست که
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 چنان که  با  هميشه ،بوده است اما نه بسيار  موثر زبان در رواج و تبليغقدرت حکومتی

و حتا همه ی فشاری که حکومت شوروی به جمهوری هايی  مانند تاجيکستان آورد 

 کار فرهنگی موثرتر و  برعکس. زبانشان را نتوانست بگيردلی خطشان را تغيير داد و

زبان . ماندگارتربوده ؛چيرگی و برتری فرهنگی درنفوذ زبان  رل مهم تری داشته است 

عربی بر ما چيره شد و نفوذ بسيار کرد به طوری که بسياری از آثار علمی و فلسفی ما به 

بی در زبان ما موجودند و کاری نمی زبان عربی بود و هنوز بسياری از واژه ها های عر

شود کرد چنان که هيچ زبانی مصون از کلمه های بيگانه نيست ؛ اما نکته مهم اينست که  

زبان خود را از دست دادند اما ما زبان ... بسياری از کشورها مانند مصر و سوريه و 

  . خود را حفظ کرديم

علت ناتوانی فرهنگی  موفق به وردند ولی به غول ها امپراتوری بزرگی به وجود آم

، لمبتون می نويسد که مغول ها حتا برای گردآوری ماليات ناتوان استيالی زبان خود نشدند

؛ اگر مغول ها زبان فارسی را استخدام کردندبرای بخارا بودند و ناچار افرادی را از چين 

ياز داشتند و اين رايج کردند لطفی به ما نداشتند برای اداره کشور به ديوانساالران ن

ديوانساالران جز ايرانيان نبودند در حمله عرب ها نيز چنين بود و زبان فارسی زبان 

ی خاطر  ابوالفضل بيهق.که به عربی برگرداندند پسر يوسف ديوانی بود تا زمان حجاج 

 عربی به ،مه های فارسی را مجبور کرده بودند که به جای کلنانشان می کند که حاکمان آن

 اين زنده ماندن نه به اين سادگی بوده است . ببرند اما به هرحال زبان فارسی زنده ماند کار

شاعران ، برای دريافتن اين تب و تاب تاريخی بنگريم به دوران محمود غزنوی که 

می زيسته اند و مقرری هم ... عسجدی ،عنصری و منوچهری دامغانی و  نامداری چون 

چرا که سلطان می خواست نشان بدهد طرفدار شعر و ادب از دربار دريافت می داشتند 

فارسی است اما در رساله ای که منسوب به بيهقی است نوشته شده که دبيران موظف بوده 

  :اند که دربرابر واژه های فارسی کلمه ی عربی بگذارند

وريدگی اضطراب نويسند به جای  بدانک به جای بستاخی انبساط نويسند ، به جای ش«

خواستن استغاثه نويسند ، به جای زر وسيم مال صامت نويسند ، به جای رستگاری  یيار
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خالص نويسند، به جای آرزومندی تمنا نويسند، به جای ترسانيدن تهديد نويسند به جای 

  »...ياری دادن اعانت نويسند و

 اين .دگرچه زبان را با کلمه های بسيار عربی آميختند ولی آن را نتوانستند از بين ببرن 

اوامر حکومتی انگيزه های به وجود آمدن شاهنامه ی فردوسی را برای ما روشن تر می 

لمانی در کشورهای آسيايی و آفريقايی جاری است امروز زبان انگليسی ، فرانسه و آ. کند

گ برتر و  آن يک فرهن زور همگانی نشده است بلکه پشتوانه یاما همه جا به ضرب و

  .  ت استکنولوژی باالتر 

   به منزله ی کنفدراسيون اقوام ايران تايال

ند که گويی اقوام متمايز و جدا از هم در ايران به زندگی ادامه برخی طوری سخن می گوي

 به سبب  البته.  درستی نمی تواند باشدکه سخنو وحدتی هم بينشان نبوده است داده اند 

 نمی توان  تعريف کلی برای و ستساختار ايران در طی تاريخ همواره مورد تهاجم بوده  ا

اقوام ايرانی ابداع کرد و آن را به همه ی آن ها تعميم داد و گرچه برخی اقوام نيز مانند 

لرهای بختياری به صورت فدراسيون به زندگی  خود ادامه داده انداما واقعيت آنست که 

 پناه ببرند يا اين یايلهمبستگی نسبتا ثابت مردم ايران ناچار شده اند برای دفاع از خود به 

که بنا به خواست شاهان و يا بزرگان خود در ايل ادغام شده و با يکديگر همکاری کرده 

حتا بسياری از اهالی تهران هم سن و سال من  ايل هداوند را به خاطر دارند که رهبر . اند

  . بود و بين ورامين و پلور ، ييالق قشالق می کردند» سرهنگ هداوند«اين ايل 

 ايل شاهسون کنفدراسيونی از  اقوام بوده که برای پاسداری از سلطنت صفويه تشکيل در

حال بنگريد عده ای نيز به تازگی از  ...  و تقريبا گارد شاهی  محسوب می شدشد 

حتا کردها که از نظرزبان . قشقائستان سخن می گويند که واقعا به شوخی بيشتر شبيه است

رند با تاريخ ايران پيوستگی ناگسستنی دارند و بدرستی خود و همگونی بيشتری برخوردا

آکادميسين های روسی در باره ی . را پايه گذار اولين پادشاهی در ايران و مادها می دانند

  :جمهوری آذربايجان می گويند 

 قبايل ترکی زباندر اوايل سده های ميالدی آذربايجان بارها در معرض هجوم «

  .قرارگرفت
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 آن ها به صورت گروه های کثير و متمرکز به سرزمين 12 تا 11 و 7 تا 5 در سده های

باورود و سکنا گزيدن اين قبايل رفته رفته زبان ترکی بر زبانی که مردم . ما آمدند

از اين رو زبان های اصلی . اذربايجان مدت های دراز با آن گفتگو می کردند برتری يافت

  ».تی و نيروی فراوان مقاومت ابراز نمودند ، با سرسخ، آذری و ارانیاين کشور 
   مرکز اسناد وتاريخ ديپلماسی -دکتر عنايت اهللا رضا

تاريخ آذربايجان در سه پوشينه با مسئوليت  انستيتوی  تاريخ آکادمی (567 و 566به نقل از اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول  رويه 
  )ميسين حسين اف و آکادميسين سمبات زاده  انتشار يافته است از سوی کسانی چون آکاد1958علوم  در سال 

نخست اين که قبايل مهاجم ترک زبان بوده اند و دوم : نکته قابل توجه است  دودر متن باال 
چگونه است اين حال بايد پرسيد . اين که زبان های اصلی آنان آذری و ارانی بوده است 

ق می دانند و در مورد آذربايجان ايران روايت را در مورد جمهوری آذربايجان صاد
  .صادق نمی دانند

تاريخ آذربايجان را با جعليات تاريخی نمی توان از زمان تاسيس جمهوری آذربايجان يا 

 خطه با حزب مساوات اسالمی  يا دوره ی پيشه وری و  استالين آغاز نمود، تاريخ اين

 حمله اقوام ترک به ايران و چيره شدن هايی که با آناز  طوالنی دارد، تاريخ ايران پيوند

د که آيا اين منطقه خالی از سکنه  بايد پرسيزبان ترکی آن جا را متعلق به ترکان می دانند

بوده است يا مردمانی در آن جا بوده اند و آيا اين مردمان با آمدن ترکان به کلی نابود شدند 

  .به آنان تحميل شد  ترکانن زبا شدندو الجرم آنان را پذيرا ا خير با ترکان در آميختند وي

ی و در ايران گروه های ايلی جامعه های منزوی همگون و از نظر فيزيکچنين نبوده که 

 چون اصال هيچ .ند ستيز کن نژادی متمايز از ديگران باشند و همواره نيز با دولت مرکزی

همراهی و اگر . دولتی توان مهارکردن ايالت را با تکيه صرف به نيروی نظامی نداشت 

 ايران  دولتايالت در ساماندهی. همبستگی در کار نبود ايران از ابتدا از هم پاشيده بود

 با دشمنان بسيج می شدند  به عنوان نيروهای بالقوه مسلح برای جنگ ند وشريک بود

ايران در چرخه ی استبداد . سران اين ايل ها مورد مشورت حکومت قرار می گرفتند

 می مرد رقابت ايالت برای گرفتن حکومت شروع می شد و هر که ادشاه هنگامی که پ

زورش می چربيد بر تخت شاهی می نشست؛ غزنويان ؛ سلجوقيان ؛  صفويه؛ افشاريه؛ 

در ساير موارد سران ايالت ، سران اشرافی شمرده می . زنديه و قاجاريه از آن جمله اند

 بودند و از دولت پشتيبانی نظامی و مالی می شدند که نمايندگی شاه را در منطقه عهده دار

گروه های زبانی مهم . کردند و به ويژه دفاع از سرحدات به عهده ی اين ايالت قرار داشت
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، نظير کردها ، آذری ها و بلوچ ها در قالب يک ايل واحد کرد ، آذری يا بلوچ متحد نبودند

جمعيت کرد ايران وابسته به . ندتلف سازمان يافته بودبلکه  در درون گروه های ايلی مخ

اردالن و شکاک مکری ، ) که بخشی از آن شيعه هستند(ايالت مهمی چون زنگنه ، کلهر، 

در برخی نواحی ديگر اين منطقه ، کردها با طوايف ترک زبان . در غرب کشور بودند

 آميخته و زير نفوذ زبان و مذهب آن ها قرار گرفته بودند که شادلوها ، شقاقی ها،

جمعيت آذری ايران تا حدی در . قراچورلوها، دنبلی ها از اين گروه به شمار می رفتند

به قبايلی چون افشارها ، قاجارها و شاهسون ها سازمان يافته بودند و جمعيت بلوچ غالبا 

، مری، نارويی،مبارکی ، ريگی و طايفه هايی چون يار احمد زايی، اسماعيل زايی

مدت ها تصور می شد افشاريه از اقوام ترک بودند امروز دريافته تا. برکزايی تعلق داشتند

بزرگ ايل پنجگانه يا . اند که افشاريه کرد بوده اند و سپس زبانشان به ترکی برگشته است

ايل . خمسه در جنوب ايران از پنج گروه گوناگون با ريشه های جداگانه تشکيل شده بود

 از اتحاد پنج قبيله ی کوچک تر باصر های خمسه در عهد قاجار به رهبری قوام الملک

 ، اينانلو ، نفر و بهارلو که ترک زبان بودند به وجود بان ، يک گروه عرب زبانفارس ز

 ايرانيان دارند و جدا  ديگرچنين است که  ايالت ميراث مشترک فرهنگی و تاريخی با. آمد

 .  به آن اعتنا نمی کنندی غرباين چيزی است که مشتشرقين و پژوهشگران . از آنان نيستند

اين ساختار از اوايل قرن بيستم دچار تحول و تغيير شد ، جابه جايی و کوچ های متعدد، 

اشاعه ی زبان فارسی در ميان آن ها ، پذيرفتن دين اسالم به عنوان يک دين مشترک 

 . عرصه را بر آداب و رسوم قبيله ای تنگ کرد و امروز ديگر تقريبا اثری از آن نيست

يژگی های وايران در طی هزاران سال به گونه يک واحد اجتماعی و فرهنگی با تنوع و 

پاره فرهنگی وجود داشته و پايدار مانده است ، در سد سال گذشته در حال گذار به يک 

هويت سياسی و يکپارچه بوده ايم  اما سنت ها و آداب و رسوم پاره فرهنگی و اقليمی به 

ن وده است نتوانسته است خود را با ايه ی آن حکومت استبدادی بداليل بسياری که عمد

يگانه کند زيرا حکومت های استبدادی مايه اختالف اند نه مايه ی اتحاد، استبداد هويت 

 امروز حکومت اسالمی جلوه ی از .ندزيرا با تحميل واکنش ايجاد می کاقليت می آفريند ،

 امامی که شيعه به 12 حتا شيعيان  سنیاناقليت سازی است که در آن نه تنها مسلمان
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ولی قوم و ايل و غيره به زوال . روايت واليت فقيه را قبول نداشته باشند در اقليت هستند

رفته است  يعنی کسانی که بر باقی مانده ی  ايالت سرمايه گذاری کرده اند که  در حال 

شته سلسله ها و ما در گذ.  آب در هاون می کوبندمستحيل شدن در جامعه هستند

مرو حکومتی بوده اند اما نمی توان همبستگی ی ها محلی داشته ايم که دارای قلفرمانرواي

  .  شکست و به عقب بازگشت جامعه ايران را که قرن ها ريشه داردملی 

 برای تامين . تامين کننده دموکراسی و آزادی نيست براساس قوميتافزون بر اين حکومت 

يره ای نمی توان تخم کينه کاشت و مجوز برای کشتن برادران خود حقوق قبيله ای و عش

همه شاهد بوديم که چندی  پيش در تظاهراتی که عده ای دانش آموز در لندن به . گرفت 

مناسبت اول مهر و گشايش مدرسه ها  راه انداخته بودند شعار مرگ بر فاشيسم فارس 

ری خود را می دادند ؛ شعاری بود در حالی که اگر شعار آموزش به زبان ماد. دادند

تخم کاشتن به جز کارها اين . ستتر کسی مخالف آن ا  تصور می کنم کم که و محقمعقول

  .نه نيستنفاق و کي

  زبان 

عربی زبان های  شک نيست زبان ترکی و .زبان اهميت بسياری در تکوين ملت دارد

ان کردی نيز گرچه به زبان زب. دن گويش های ايرانی شمرده نمی شومستقلی هستند و جزو

هيچ دوره ای زبان فارسی . فارسی نزديک است می توان آن را زبان مستقلی شمرد

 حلقه ی اتصال  پذيرفته شده داوطلبانهی کهی مشترک به عنوان زبانبلکهتحميلی نبوده است  

 سرکوب شده و با فشار  ، عشاير بی رحمانه تنها در زمان رضاخان. مردم بوده است 

گرچه امروز تا حدی اوضاع تغيير کرده . ته قاپو شدند وتدريس زبان آنها ممنوع شد تخ

تدريس زبان و آموزش هرقومی  .  تامين حقوق آنان باقی مانده استاست اما راه درازی تا

تا سطح دانشگاه بايد آزاد و از پشتيبانی دولت برخوردار باشد و اين می تواند به غنی شدن 

خودداری از آموزش زبان مادری ضايعات جبران . ياری رساندفرهنگ ايران نيز 

خود اين جانب با توجه به اين که مادر و پدرم هر دو آذربايجانی بودند . ناپذيری دارد 

زبان ترکی را پيش پدرم آموختم و توانستم با خط عربی بسياری از متون ترکی مانند 

حسين کرد «، »ق غريب و صنم عاشي«،  به زبان ترکی »مختارنامه» «اصلی و کرم «
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را بخوانم گو اين که تا آن جا که می شهريار » حيدربابای « و »کوراوغلی« ، »شبستری

دانم کوراوغلو مربوط به ادبيات آذربايجان نيست اما با تبليغات شوروی و با ساختن اپرت 

مه به چاپ  شاهنا ازحتا يادم می آيد که نسخه ای. و موسيقی و غيره آن را جا انداختند

 ،  بر اين باورم  اگر در مدرسه همراه با زبان ترکیمن. سنگی در خانه ی ما موجود بود

 می خواندم مسلما بسياری از اشکاالت زبان فارسی ام نيز رفع می شد زيرا من فارسی

آموختم و البته چون آن ها شکسته و ی را از مادر و پدرم از راه گوش بسياری کلمات فارس

ی  براگر چنانچه در مدرسهبه تصور من ا. فتند من نيز به درستی ياد نمی گرفتمبسته می گ

ترکی آموزش  داده می شد می توانست حتا به زبان فارسی ذربايجانيان همراه با زبان آ

  .فارسی ياری برساند

 حقوق همه که به صورت جدی پی گيری شود و جزو  اما به جز زبان که واقعا جا دارد 

  در  مشارکت نداشتنايران به سببشکوه ی اقليت های قومی در گله و  ی اقوام است

 به زبان  بتوانندشکايت عمده از زبان است که حق آنهاست و بايد. يستثروت و قدرت ن

. خود بنويسند و بخوانند و از سطح ابتدايی تا دانشگاه از پشتيبانی دولت برخوردار باشند

يا . ها بهره مند هستند رنه از ساير حقوق  وفرصت تنها تبعيض ، تبعيض زبانی است و اگ

  . ی ايرانيان دريغ شدهاز همهاز آن ها دريغ  شد،  اگر حقوق شهروندی

 دموکراسی برای زادی و  آ بلکه هدف بايدخود به خود موجب جدايی نيست، تفاوت زبان 

  و تعيين و موجبات مشارکت سياسیهمه ی ايران باشد تا بتوان تبعيضات را برطرف کرد

 بسازند  زير ستمگرفتاری آنجاست که برای آن که يک قوم. سرنوشت خود را فراهم آورد

. و آن قوم فارس است که وجود خارجی ندارد ندبرابر بايد يک قوم ستمگر نيز بتراشدر 

 اگر  مردم فارس زبان داريمواقعا شوونيسم قوم  فارس  بی پايه است ما قوم فارس نداريم

داوطلبانه بوده است اما يک پذيرش فارسی است همانطور که گفته شد اين مساله زبان 

استانداران بيشتر از تهران  زمان رضا شاه فرمانداران و ؛حقيقت را نمی شود منکر شد

 لی  می شدند و هنوز هم می شوند که اشکال بزرگی است بايد رفع شود وانتخاب و تحميل

اهی است می توان يکه تازی حکومت را درکنار اين را شوونيسم فارس ناميدن امر اشتب

  .دادبيهوده آن را به مردم تعميم  لی نبايدخودکامگی و استبدادش به حساب آورد و
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  طرح قضيه خود مختاری اقوام و اطالق نام ملت و مليت 

کوشندگان درجنبش انقالب مشروطيت در ادامه ی فعاليت های آزاديخواهانه برای به 

 هدف های آن از پا ننشستند به همين سبب جاپای اين انقالبيون را در سرانجام رساندن

اما هيچ يک از آن ها خواست جدايی از . منطقه گيالن و آذربايجان و خراسان می بينيم 

اگر آذربايجان می . ايران نداشتند نه ميرزا کوچک خان نه خيابانی و نه کلنل پسيان

وطيت زمانی که مجلس به توپ بسته شده بود خواست جدا شود  در گرماگرم انقالب مشر

عليه وضوع قومی بود اصال ستارخان خوب که نگاه کنيم اگر م. جدايی را مطرح می کرد

  محمد علی شاه  ترک قيام می کرد؟ 

 راست افراطی  . مقدس نيستلیتماميت ارضی يک کشور مساله ی مهمی است وگرچه 

   .  را مقدس می داند تجزيه طلبانهايت های  و چپ افراطی روآب و خاک را مقدس می داند

بخشی از نخبگان اين اقوام بدرستی در مورد کاستی هايی مانند آموزش به زبان مادری يا 

 ه داردان جدايی طلبتفکربخش ديگر که اما خودمديری و غيره از پاننشسته و فعال بوده اند 

پ و کمونيسم و سوسياليسم با وجود اين که اغلب هيچ نوع باور واعتقادی به مسايل چ

اين مرده ريگی است که . ه بهره می برده های چپ افراطی به عنوان تکيه گاندارد از گرو

پس از جنگ دوم جهانی و اشغال ايران از اتحاد حزب توده و شوروی استالينی برای ما به 

ايی ت از جدذربايجان و نه کردستان صحبما پيش از اين نه در آ. انده است يادگار م

مساله کردستان  اتحاد جماهير شوروی که بدون پشتيبانی تصور کنيم دشوار است . يمنداشت

برای پيشبرد مقاصد خود عده ای از خوانين کرد و آذربايجان به وجود می آمد ، شوروی 

اين مساله را می توان . آنها را برانگيخت،ت مالی و تحبيبرا دعوت نمود و بادادن امتيازا

ژرژ آقا "جاسوس بلند پايه و مهم روس « : ک سايت مدافع ترکان می توان چنين ديداز ديدگاه ي

را افشا ) ب بعدی.گ.ک(ئو .پ.که در دهه سی ميالدی به غرب گريخت و اسرار سازمان گ" بکف

دولت شوروی در : ((نمود، درباره رويکرد شوروی به مساله کرد در فاصله دو جنگ جهانی مينويسد

جمهوری مستقل "بفکر افتاد که در ناحيه کوچک کرد نشين در داخل خاک خود يک  1927اوائل سال 

تشکيل ايجاد نمايد تا بدين وسيله با جلب کردهای داخل کشورهای همسايه بسوی خود و تحريک " کرد

بودند بتواند تمام مناطق کردنشين واقع در " کردستان مستقل"احساسات آنهايی که سالها در طلب 
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 سپس آقا بکف از تالشهای .)) به خاک کشور خود بيافزايدای عراق، ايران و ترکيه را سراسر کشوره

شوروی جهت ايجاد شبکه گسترده جاسوسی در بين کردها و هم پيمان شدن با روسای عشاير کرد 

بعنوان مرکز چنين عملياتی انتخاب ) مهاباد امروزی(شهر ساووج بوالغ : ((صحبت می کند و مينويسد

ها و سران عشاير کرد  ها از خان ها و تحريکات انگليسی مايت آشکار شوروی و نيز حمايتح.)) شد

های فراری کرد  سبب تشديد روحيه جاه طلبی آنان گرديد و پس از سقوط رضاخان و با بازگشت خان

ه که در زمان سيميتقو به عراق متواری شده بودند، بازهم جان و مال مردم ترک غرب آذربايجان ب

شود در  گفته می. کردها که همگی مسلح بودند به راهزنی و غارت اموال مردم پرداختند.  افتادخطر

در چنين حالی .)) (يک تفنگ برنو با يک شلوار و يا يک جفت کفش معامله ميشد((مناطق کردنشين 

ميشود که چند " قاضی محمد"رئيس حزب کمونيست آذربايجان شوروی متوجه " ميرجعفر باقراف"

" کردستان مستقل"ی بود به اتفاق همفکرانش در ساووج بوالغ تشکيالتی را در راستای ايجاد سال

شود  هايی بسته می باقراف، قاضی محمد را به باکو دعوت می کند و بين آنها پيمان. تشکيل داده بودند

مد کند و به قاضی مح و باقراف نظر مساعد و حمايت شوروی از قاضی محمد را به وی اعالم می

کردستان، مقدمات تشکيل حزب دموکرات " ک-کومله ژ"توصيه می شود که با عضويت در حزب 

او پس از بازگشت همين کار را کرد و با نفوذ در کومله بعنوان دبيرکل و يا به . کردستان را فراهم نمايد

يران را وی پس از چندی حزب دموکرات کردستان ا. گفته اعضای حزب، بعنوان رئيس آن برگزيده شد

تشکيل داد و چند ماه پس از تشکيل حکومت پيشه وری در تبريز قاضی محمد نيز در تاريخ دوم بهمن 

 در حاليکه يونيفورم سبک شوروی و عمامه سفيد بر سر داشت حکومت خود در ساووج بوالغ 1324

 )رضاتورک  آذربايجان و مسله کردنقل از مقاله ( ». را تشکيل داد

آذربايجانی ما از نفوذ عوامل شوروی در فرقه آذربايجان و حتا از ای کاش اين دوست 
يا دستکم  . عکسی که پيشه وری با انيفورم ارتش سرخ انداخته است هم چيزی می گفت 

درمورد کسانی که امروز دم از جدايی اذربايجان می زنند و دستشان با بيگانگان در يک 
ای نظمی از به اصطالح رهبران کنگره برای نمونه آق. کاسه است اشاره ای می نمود

خانم تانسو چيلر از ترآيه در آن زمان : سايت شمس : آذربايجان در گفتگو با سايت شمس که می پرسد
 هزار دالر به آقايان اغنامي و جيحون مال زاده پول مي دهد تا تلويزيون راه اندازي نمايند ولي اغنامي در اين 15حدود 

ماجراي تلويزيون چه بود و خانم چيلر براي دست يافتن به چه اهدافي مي خواست اين . ت مي آند مورد به مال زاده خيان
 تلويزيون را راه اندازي نمايد ؟ 

 
من هم آنچه شما ميگوئيد شنيده ام ولی چون يقين قاطع ندارم شرعا و اخالقا خود را صالح اظهار نظر : دآتر نظمي 

 .نميدانم
...  
اين .  مساوات ترآيه نيز در ارائه آمكهاي مالي و خط دهي به داك نقش فراواني داشته است  مي دانيم آه حزب– 4

 آمكهاي مالي و اين خط دهي ها چه بود ؟ 
 
 اين نفوذ چگونه صورت مي گيرد ؟ .  مي بينيم آه عالوه بر جمهوري آذربايجان ، ترآيه نيز در داك نفوذ مي آند – 5
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ذربايجان و ترآيه از داك چه بوده است ؟ آيا آنها هدف واحدي را دنبال مي آردند و يا  خواسته هاي آلي جمهوري آ– 6

 هدف متفاوتي داشته اند ؟ 
 
جنابعالي .  در دور اول داك پرچم ايران قرار دارد ولي در دور دوم پرچم جمهوري آذربايجان جاي آن را مي گيرد – 7

 چه تحليلي براي اين تغيير فاز داريد ؟ 
. مي دانيم آه حزب مساوات ترآيه نيز در ارائه آمكهاي مالي و خط دهي به داك نقش فراواني داشته است : مس سايت ش

 اين آمكهاي مالي و اين خط دهي ها چه بود ؟ 
 

وقتی ميدانيد که حزب مساوات ترکيه کمک کرده است و باچنين قاطعيتی ميپرسيد، طبعا ميدانيد که حزب : دآتر نظمي 
 .که پول خرج نميکند” حزب اهللا لبنان“يه برای اهداف مثال مساوات ترک

 
آفريقا ” کاالهاری“من عرصه سياست بين المللی را به صحاری . آقای حامد همه اهدافی دارند، همه آنرا دنبال ميکنند

.  بکندتشبيه ميکنم که هر موجودی مجبوراست با شکار و شکارچی احتمالی خود، شب و روز در هارمونی کامل زندگی
آيا اين يک رسم مستمر و مقبول است؟ . حاال، در اين صحرا، يک کفتار يک بوفالو و يا فيل را ميدّرد و ميخورد؟ بله

بررسی کرده و رد يا ” تفکر مصلحت غائی آذربايجان“اگر هم کمکی تکليف شد آنرا آگانه و با ما بايد آگاه باشيم و . خير
  ».نيد که من بصدا در آيم کمی” کوک“يواش يواش سيمهای ساز فکری مرا آقای حامد، شما داريد .قبول نمائيم

  http://www.shamstabriz.com برای خواندن کامل اين مصاحبه به نشانی زير اشاره کنيد 
 رغبتی به شوروی نداشتند ولی ر خالف کردستانخان ها و مالکان ب، در آذربايجان 

، می بردند که همين افراد با تشکيل فرقه بسياری با عاليق گوناگون در آنجا به سر 

 در کردستان و ن ديگر خانی وجود ندارد شايد امروز در ايرا.گرداننده امور شدند

اما جالب است در نقشه ای که از . ندباشبلوچستان به صورت پراکنده و ضعيف موجود

ران از قبيل آذربايجان به اصطالح مستقل ترسيم شده و  به پيوست تقديم می شود مناطق اي

ناميده شده آذربايجان گيالن و زنجان و همدان با عنوان خانليقی يعنی همان خان ساالری 

  . نابجاستاين لقب نامانوس و که می دانيم چقدر

   :جه اين مساله را تئوريزه کرده اند به دو و چپ ها

  در درون کشور) محلی ( حق اداره ی امور داخلی -1  

  )حق جدايی و استقالل (شت خويش حق ملل در تعيين سرنو-2

نهفته  تجزيه طبق يک فرمول که بيشتر ملهم از لنين است در فرمول باال که بايد گفت

با مقدس کردن تماميت ارضی حتا تدريس زبان  گروه راست افراطی وجود دارد که .است

  .و فرهنگ و رسوم ديگر را مردود می شمارد

خت و رود نمی تواند مقدس باشد بايد هدف  که خاک و در مساله  اينضمن تاکيد بر

  .ن باشد بايد ايرادات اين دو نظر را برشمردسعادت و خوشبختی و رفاه و امنيت شهروندا
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تجربه ی شوروی تجربه ی موفقی نبود اما هنوز به عنوان يک الگو مطرح است اما نمی 

دانم چرا از اين که چين کمونيست با وجود مخالفت های کشورهای غربی و تبليغات همه 

جانبه ی آن ها جزيره هنک کنگ و ماکائو را بگيرد و کماکان در مورد تايوان نيز همان 

آيا چين  سوسياليست موجود .  عنوان الگو مطرح نمی شودسياست را دنبال می کند به

 اين در حالی است که در چين هزاران لهجه وگويش گوناگون نبوده و نيست ؟ 

  .موجوداست

 از نظر حقوقی خالی از ابهام نيست که من وارد آن )خود مختاری داخلی (مورد نخست

ا در کتاب ها و مقاله های اقای خوبرو تعريف های خودمختاری و غيره رمبحث نمی شوم 

تعريف به  نيز با توجه )استقالل خارجی (در مورد دوم. گوناگون به خوبی شکافته است 

 سازمان مللی داريم که  دولت ها به عنوان امروز. ارم قبول ندکثيرالمله بودن ايران را

لت ود پای دو اين ملت ها در آن حضور دارند يعنی  هر جا صحبت از ملت شنمايندگان

ايران بايد به معنای کثيرالدوله بودن نيز باشد و   پس کثيرالمله بودن نيز به ميان می آيد ،

 از فدراليسم می کنند کوچک کردن دولت نيست بلکه مراد چند دولتیسخن قاعدتا وقتی 

  . و در نهايت ازهم پاشاندن آن ايران استدنکر

 که چپ ؟ شايد به اين دليلالقه می کنندنگام ابراز عاما چرا چپ ها به اين مساله در اين ه

آرمان گرا که حتا در سازمان دهی گروهی چند نفره نيز ناکام مانده است و نمی تواند به 

 عنوان يک نيروی سياسی قدرت سياسی را بدست گيرد در صدد يافتن پشتيبانی گروه های

 می فته استيعنی گروه هايی که اعتبار سياسی اشان تحليل ر. اجتماعی استموجود 

 ولی نهادهای . ره  سدساله بپيمايند يک شبه يک جنبش اجتماعیبستن خود به خواهند با 

می فقط ست اما اجتماعی تابع خواست چپ ها نيستند ، چپ از پتانسيل بالقوه برخوردار ه

در کشورهای جهان سوم فعاليت های اجتماعی و فعاليت . تواند نقش تخريبی را بازی کند

 رسانه از دسترسی بهاينکه استبداد  به علت خته است ، روشنفکران ی درهم آميهای  سياس

 برای به  گاهی،  محرومشان ساختهوثر و نهادهای مدنی و انجمن ها های همگانی م

نمونه ی بارز آن رو آوردن .  به اهرم هايی می شوند متوسلحرکت درآوردن مردم 

بسياری از ماليان خواستار . ردم بپردازند  تا به تحريک م و مذهبروشنفکران به ماليان
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مشارکت در امر سياسی نبودند اين گروه های سياسی بودند که آنها را ترغيب به شرکت 

را گرفتند بديهی بود که ديگر سهمی برای اين در سياست کردند و هنگامی که آن ها قدرت 

  .مشوقان باقی نگذاشتند

 ن وچت مرکزی خواست  تجزيه طلبانه داشتند اگر رهبران ايالت به علت اختالف با دول

    فرزندانشان  رده بود قادر به جلب مردم نبودندقدرتشان را پايين آوتغيير شرايط اجتماعی 

 جامعه اين خواست  به عنوان نخبگانندکه اغلب برای تحصيل به خارج فرستاده شده بود

هم درکردستان برگرفته از تقريبا نام خانوادگی همه ی شخصيت های م. ندرا تعقيب کرد

رياست و ... جالل طالبانی، مصطفا بارزانی، عبدالرحمان قاسملو و . ايالت آنهاست 

حقانيت سياسی آنها اغلب از طريق انتخابات انجام نشده است بلکه به علت رابطه ی 

بسياری از اين نخبگان به تحريف تاريخ دست می . خانوادگی و مناسبات ايلی آنهاست

اختالف های زبانی و مذهب را عمده می کنند  و با اختراع سمبل ها و حوادث و يازند 

بزرگ نمايی های تاريخی می خواهند به قدرت دست يابند و چون هدف قدرت است با هم 

ضاد  گروهی است در تنند که با هدف اوليه ی که  همبستگیاختالف های خونين پيدا می ک

   .د پارگی می شوداست، حاصل کار در نهايت نزاع و چن

  عوامل تشديد کننده

ث خواست های مردمان  بی پايه  مناطق مورد بحچنان که گفته شد مراد اين  نيست که در

  . خواست مردم اين مناطق  دو عامل درونی و بيرونی دارد . است

عامل درونی آن گذشته از خصلت های جغرافيايی و اقليمی ؛ تنوع فرهنگی  و نبودن راه 

؛ بی توجهی حاکمان به خواست ها و مطالبات بحق مردمان اين مناطق را باطی های ارت

   .بايد عامل اصلی شمرد

از هنگامی که تشعشات اتمی چرنوبيل از مرزهای . عامل بيرونی جهانی شدن است 

 که شوروی گذشت و تاثيرات مخرب خود را در بيرون از مرزها گذاشت  تا به امروز

 دردهکده .ليت جهانی بشر را تغيير داده است مفهوم مسئويج شده بحث انفلونزای مرغی را

 بسياری چيزها از جمله فرهنگ ،عادات و رسوم ، ارتباطات بسيار سريع جهانیی کوچک

 به  نسبتی اين را هم بگويم  واکنش منف.را در هم می کوبد و درهم می آميزد... ، زبان و 
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منحصر به ياری می رساند و اين ی شدن است بين المللی شدن که در حقيقت مقدمه ی جهان

 به .کشورهای معروف به جنوب نيست بلکه کشورهای شمالی نيز از آن مصون نيستند 

 زوال آن چه که جوهره ی آن قدرت است «: » استوارت هال«قول يک نويسنده انگليسی 

های چه هنگام رشد و چه هنگام زوال خطرناک است در قرن بيست و يکم سلطه و جهش 

 جهانی شدن همراه با شدت گرفتن بومی شدن و ».مذهبی واکنش چنين زوال هايی است 

بازگشت .  بگيردحلی شدن همراه است که حتا می تواند صورت نژاد پرستانه تهاجمی را م

در کشورهای شمالی روند جهانی شدن و . به موقعيت محلی واکنشی به جهانی شدن است

اتحاديه اروپا نشانه ای از اتحاد کشورهای اروپايی  . محلی شدن همزمان پيش می رود

است اما هيچ کشوری از بومی شدن مصون نيست حتا اياالت متحده ی آمريکا ؛ چه چيزی 

  می تواند  روی کارآمدن بوش که حکومت مسيحی را تبليغ می کند توجيه کند؟

  .ستند دنبال هويت يابی هنوبی و چه در کشورهای شمالی  چه در کشورهای ج

گذشته از   هم محسوب می شود ايران که  آخرين انقالب بزرگ قرن بيستم57ب  انقال

 شاهد  تا به امروزن همپس از آ. وجه هويت يابی نيز داشت، خواست  آزادی و استقالل 

  .انقالب ديگری نبوده ايم 

  

  

  

  آيا فدراليسم راه حل مشکل است؟
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  فدراليسم يعني چه؟

 حكومت يك دولت بر اجتماعات گوناگون با حفظ ی است  برایحلاليسم  شيوه  و راه فدر

  . چندين دولت حاآم در آنار هم یردهماياستقالل اين اجتماعات يا گ

 به علت تمرآزداشتن  حكومت   فدراليسم پافشاری بر استقرار عمده ی يکی از بهانه های

 است يا نه و اين نوع  دولت متمرآز بودهیحال ببينيم آه ايران همواره دارا.  استیمرآز

  حكومت با ايران تا چه حد سازگار است و در نقاط ديگر تا چه حد موفق بوده است؟

   بوده است؟ی قوی يك حكومت مرآزیان همواره داراآيا اير

سبب در ايران  مستقل از حق شهريار وجود نداشت و به همين ی حق،در نظام قديم ايران

ساس مناسبات با شاه  چرخيد آه برای و اقطاع میار براساس تيولدیاساس نظام زمين دار

 ید و هنگامقه نبودن مطلی بودند ولیتبداددر نتيجه حكومت ها اس.  بودیو حكومت مرآز

 ی  می دست به تجاوز  و تعدی محلی شد حكومت های ضعيف میآه دولت مرآز

، قدرت یلد و حقوق و اختيارات  حاآمان محبدين ترتيب با توجه به نبودن ح. گشودند

 مشابه در نظام ی از قدرت گروه هایام استبداد شرق در نظی و محلی اجتماعیگروه ها

 ويژه  در پادشاهان قاجار به) به لمبتون نظريه دولت در ايران. نك.( بيشتر بودیفئودال

 برخوردار یاز اختيارات بسيار محدود) دينشاه نمونه ناصرالیبرا(دوران پاياني خود 

 یبرگردان سهيال تراب. ان مقاالت در جامعه شناسي اير. روان ابراهاميان ي. نك ( بودند

 از حيث شيوه اعمال  متمايل به تمرآز وی قديم ايران ملوك الطوايفینظام سياس) یفارسان

 غربي ی به شيوه ی قاجار هم  بوروآراسی و ديوانیارنظام اد.   بودی استبداد،قدرت

  منحصر به گرفتن ماليات بود آه براي تامين) یسبوروآرا (  ین ساالرنداشت و ديوا

در مجلس ) بوروآراسي( نوين یديوان ساالر.   شدی و شاه مصرف مدربارهزينه های 

  یايران یساخت تبارساالر.   شد ی پس از انقالب مشروطيت پايه گزاراول و دوم

 یشمار م بر قدرت حكومت به ی  بود آه محدوديتی در قدرت گروه هايی رسمیپراآندگ

 قبيله ها و ی خان ها يا روسا. گرچه از حقوق مستقل  و مصونيت برخوردارنبودند؛رفتند

ا شاه فاميل مي  بی  خانوادگیبرگزيده مي شدند و يا با وصلت هااز جانب شاه  ( ايل ها 

 بودند و ی نيمه مستقلی پايگاه قدرت محلیرا به شمار مي آمدند آه دایزمينداران)  شدند
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رافيت زمينداران را  خواست و آنها اشی می هنگام بحران و جنگ از آنها ياررشاه  د

آنترل متمرآز ی  داراي دولت به معنا19و سرانجام اينكه ايران در قرن .  دادندیتشكيل م

 و  یشروطه با برداشتن امتيازات اشرافانقالب م. و نظامي جامعه نبود یبر منابع ادار

 و  و ايجاد نظام وظيفه ی محلی و انجمن هایكيالت ايالتاد  و تشتصويب قانون ثبت اسن

گرچه دولت  .  ساخت دولت مدرن بودی از يكديگر در پی و سياسیتفكيك وظايف دين

 پس از انقالب ولی در عين حال ايران بوده است یيكي از عوامل توسعه سياسمتمرآز 

وه ها و ز رقابت گرمشروطيت به علت داشتن انحصارات گوناگون مالي و قدرت، مانع ا

يتي  همچون نه تنها طرح انجمن هاي ايالتي و وال.  شده استیگسترش نهادهاي جامعه مدن

، حتا  پدر و پسر نابود شد ی، مشروطيت در استبداد سلطنت پهلوی ليبرالیديگر آرمان ها 

  اقوام ايراني تخم آينه و نفاق در همه جا همه یو سرآوبی با تسلط ناسيوناليسم دولت

اينكه حكومت هاي سنتي ايران گرچه مستبد و اقتدارگرا اما غير آوتاه سخن . آاشته گرديد 

در اداره منطقه نفوذ با نفود  ماليان  برخی متمرآز بود ند و نخبگان ايلي و طايفه  اي و

با حكومت پادشاهي پهلوي از . خود و گاهي در سياست هاي آلي آشور مشارآت داشتند

 شد ضمن ی سياسي جلوگيریها و گروه هاردهمايي آنها در  حزب مشارآت مردم  و گ

 مهم یمجلس به عنوان يكي از نهادها.  تاينكه آن مشارآت نخبگان هم ديگر وجود نداش

يکی دو دوره  اوان تقسيم قدرت  و  آنترل دولت هيچگاه به جز مدت آوتاهي در 

اساسي قانون . ده استدوران دآتر محمد مصدق مورد نظر حكومت ها نبومشروطيت و 

 استان و شهرستان را در نظر گرفته بود آه هر گز یمشروطه ضرورت تشكيل شوراها

 و زباني جامعه یمذهبتنوع دولت فراگير آه بتواند يك هنوز جای و . مجال  تحقق نيافت

. است ی خال را دربرگيرد یايران  

از هشت هزار سال قدمت دارد  ايران در ساختارهای ابتدايی خود که بيش : ساختار ايران 

و تمدنی عظيم را در دل خود جا داده بود مانند تمام فرهنگ های بشری نظامی داشت مبتی 

ساختار ايران از روزهای نخستين  .بر روابط ميان افراد که به خود سازمان داده بودند

ام در  هگل می گويد که اولين امپراتوری از گردهمايی اقو.ساختار نژادی نبوده است 

 و به ويژه حکومت مذهبی ن به شدت حکمفرما بود سيستم کاستی در آ.ايران ساماندهی شد



 23

عرب ها به  اما مساله ی نژاد به ويژه پس از حمله نيان تبعيض دينی را رواج دادساسا

  .  نداشته استايران ما به ازايی

 کشورهايی  ولی نسبت به خشک و کم باران ران کشوری است از نظر اقليمی نسبتااي

 و به همين سبب نيز مورد هنظير عربستان و ترکستان از آب و هوايی بهتر برخوردار بود

 آفريقا و آسيا و اروپا از موقعيت زرگانی ارتباط باتاخت و تاز قرار می گرفت و در

 مورد نزاع  دولت استعمارگر روس و انگليس  و به ويژه هموارهبودهخاصی برخوردار

فت  دراواخر قرن نوزدهم  درايران به اين رقابت ها دامن زد و به کشف ن.بوده است  

  .کودتای رضاخان از درون تهی کردندهمين سبب انقالب مشروطيت را با 

ه      ه تک و و تک ن الگ يدن اي ه است و پاش اريخ شکل گرفت ای ت ران در درازن ن الگوی اي اي

د؟               ه فدراليسمی در        کردن آن بر مبنای يک الگوی ديگر چه هدفی را تعقيب می کن  هر گون

  . خواهد گرفت و اسباب جنگ وتفرقه خواهد شدايران رنگ قومی به خود 

ا توصيف      اگر بپذيريم که در علوم انسانی با فکر و فهم سرو کار داريم و در علوم طبيعی ب

ايی        .  و تبيين    ار فرهنگی او و ديگر انسان ه ايج ک ه   است فهميدن يک انسان عين فهم نت  ک

د در محيط ز دگی او حضور دارن ان يک موجودچون. ن ا سنت ،  انس اريخی است  و ب  ت

ه است    کل گرفت اريخ ش ول ت ود در ط ان و فرهنگ خ واناو ،زب ی ت به  را نم ق  يکش  طب

و قالب ريخت و         الگوی فرهنگی     وين     «از ن ران        .ساخت » انسان طراز ن ه اي  سرانجام اينك

ه     سد سال  ی برده است در ط   ده ها رنج بسيار   همواره از پراآندگي خود در طي س       گذشته ب

 ی و اقتصاد   یسياس  آن به سود توسعه       ی پاش فرو آه      است  دست يافته  یفرايند همبستگي مل  

ده کل نظام       تشکيل ده   عضای  همبستگی ملی هماهنگی ميان ا     .   نيست  یآشور و منافع مل    ن

ه های     در ج . اجتماعی است  ا مذهب و                  امع ه ت اگونی از قبيل د های گون حکومت   سنتی پيون

ا در     د ام ی ش ه م تگی جامع ب همبس ارنوموج ان   روزگ نعتی مي والت ص ازی و تح ، نوس

ه وجود آورده است            همگوناجزای   اهنگی ب ه        . و همبسته قديم ناهم ن همبستگی ب  پاشيدن اي

 در جامعه های سنتی نزديکی خانوادگی و ارثی و  شباهت   .معنای نابودی ملت ايران است    

درن            های عقايد و رسوم و يکسانی        ا    موجب  همبستگی می شد اما در جامعه ی م شباهت ه

د         ه                 . جای خود را به تفاوت ها می ده رای رسيدن ب ذار است و ب ران در حال گ  -دولت «اي
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رد               » ملت ا رسيدن    . يعنی دولتی که نماينده ملت باشد سد سال است در مبارزه به سر می ب ب

د   ی توان ه م ن مرحل ه اي ر زور   ب ه ب نتی ک ه ی س رعکس جامع توار است   ب رکوب اس  و س

  .د جامعه برقرارسازیطه ی منطقی و دموکراتيک  بين اعضاراب

در مورد طرح فدراليسم  که )مانند سازمان سوسياليست های ايران(برخی از سازمان ها 

  ستان بودند پس از مطالعه بيشتر رخدادهای رواندا و يوگسالوی و بوسنی و صربهمپيشتاز

  . خردمندانه است که برای برادرکشی سرمايه گزاری کنيم آيا اين.آن را پس گرفتند

  هدف چيست ؟ 

دموکراسی و  دفاع آزادی و  ،عدالت سياسی و عدالت اجتماعی است  اگر هدف،اگرهدف 

از حقوق مردم و  اجرای مفاد حقوق بشر در ايران  و رفع ستم  از آنان  و بهبود زندگی 

 با خود يا آ. بايد دنبال راه درستش گشتست و از جمله  اقوام ا ی افراد ايرانی همه

   می توان به اين اهداف دست يافت؟مختاری و يا تجزيه

تاکيد می کنم مردم ايران اکنون نيازمند حل دو مساله مهمند عدالت سياسی ، عدالت 

  . اجتماعی اين دو مشکل اساسی ماهستند

عکس وجود چند دولت بلکه برفدراليسم تنها راه حل کوچک کردن دولت مرکزی نيست، 

چه اين بار را کم می کند کاهش دخالت در امور ينده از وزنه ی دولت نمی کاهد آندر آ

دولت ليبرال با واگذاری اختيارات مختلف است که از خصايص دولت های ليبرال است ،

هر جا ايالت فدرال درست کنيد يک . به کمون ها اختيارات تام ندارد  و کوچک شده است

 و تازه راه را هم برای پيدا شدن چند اقليت ديگر در دل آن خواهيد رست می کنيداقليت د

گشود، نمونه ی شوروی و اروپای شرقی پيش چشم ماست ، نهايت اين تقسيم شدن ها هم 

هم اکنون بحث درمورد آذربايجان به تضاد بين کردو آذربايجان دامن می . معلوم نيست

در .  کردها از هم اکنون به چشم ميهمان نگاه می کنندتجزيه طلبان اذربايجانی به. زند

از آن طرف هم اکنون کردها  . ندستکرد ه% 30تا % 20ژه اروميه آذربايجان غربی به وي

از را در خود جا داده است و فقط غرب ايران نقشه ای تهيه کرده اند که بسياری از مناطق 

  ورد نژاد پرستانه نيست ؟آيااين شيوه ی برخ. و سوهانش صرفنظر کرده اندقم 
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به يک نمونه از ادبيات مقابله  آذری ها با کردها در وضعيت فعلی که نه به دار است و نه 

 /http://urmi7000.persianblog.comآذربايجان منيم جانيم به بار بنگريد از سايت 
 که رژيم  سال گذشته٣٠ سال پيش به کوههای آذربايجان آمدند و از ٨٠کردهای بدوی که از «

نژادپرست تهران دستشان برای قاچاق کامال آزاد گذاشته است ، با قاچاق هروئين، اسلحه و غيره به 

مال و منال رسيده و در شهرهای آذربايجان ساکن شدند، حاال با وقاحت تمام ادعای صاحب خانگی در 

ين وحشيان و سوداگران مرگ را ملت آذربايجان بايد آگاه باشد و تا دير نشده دم ا. آذربايجان را ميکنند

درخاک مقدس آذربايجان  برای اين جانيان و تروريستها که .گرفته و بدانجايی که آمده اند پرتاپ کنند

 ».دکنند وجود ندار ساله ای هم رحم نمي٣حتی به بچه
ياشاسين 1385 ابان 9 يا همان بابک خودمان از سايت بای بک  :به يک نمونه ديگر توجه بفرماييد

  -آذربايجان 

 بيانيه حزب استقالل آذربايجان جنوبی در مورد نقشه منتشر شده از کردستان«

” نيروهای مسلح آمريکا ” در اين اواخر نقشه ای بنام نقشه ای خاورميانه جديد از طرف نويسنده مجله

 عدم اطالع آقای رالف پيترز به دليل. رالف پيترز برای بر قرارای صلح در خاورميانه ارائه شده است

از جغرافيای ملی و تاريخی منطقه در اين نقشه تبريز و اکثر شهرهای آذربايجان را جزو کردستان 

چرا که ما اطمينان داريم اگر ايشان می دانستند که حتی يک نفر کرد هم در تبريز . قلمداد کرده است

آذربايجان همچون وجود ندارد آنوقت چنين خطای مرتکب نمی شدند که تبريز و ديگر شهرهای 

و ساير شهرهای آذربايجان ) مهاباد(سويوق بوالق , خانا , ) نقده(سولدوز, سلماس , ماکو, خوی, اروميه

 . همين اشتباهات ايشان دليل واضحی بر عدم آگاهی ايشان از منطقه می باشد. را کردستان بخواند

های مختلف به اين  اق و در زمانالبته در بعضی شهرهای آذربايجان غربی کرد های مهاجر که از عر

 بعنوان مثال هفت الی هشت درصد اهالی اوروميه را ٫مناطق پناهنده شده اند و ميهمان آذربايجان هستند

. ميزان قابل توجه ای کرد اسکان يافته اند) مهاباد(مهاجران کرد تشکيل می دهد و يا در سويوق بوالق 

 ميليون ترک آذربايجان در ٣۵بايجان نيز خبر ندارد که های آذر آقای رالف پيتر حتی از آمار ترک

بايد به آقای رالف پيتر . کشور به اصطالح ايران وجود دارد که اکثريت نفوس ايران را تشکيل می دهد

نه , گفت که هر طرح و به هر نامی بخواهد اراضی و شهرهای آذربايجان را بمانند کردستان جا بزند 

 خاورميانه نمی کند بلکه موجب بروز درگيری بزرگ وريخته شدن خون تنها هيچ کمکی به صلح در

 .هزاران انسان خواهد شد
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بايد عالوه کنيم که سايت بی بی سی به نقل از منابع سيا با ارائه نقشه ای آذربايجان غربی را به اشتباه 

.  باشدجزوی از کردستان نشان می دهد که آن نيز گويای عدم آگاهی صحيح سيا از منطقه می

 . آرزومنديم که اين اشتباه نيز رفع شود

اما در اين ميان بعضی از احزاب و گروه های فرصت طلب کرد با بهره برداری از اين اوضاع و علم 

طبيعی و ملی آذربايجان , کردن همان نقشه های غلط و درج آن در سايتهای خود به اراضی تاريخی 

بايد به آنها يادآور شويم که اين منطقه . ان قلمداد می کنندتعرض نموده و آذربايجان غربی را کردست

 .می شود و خواهد شد, در نقشه های قديم و جديد ثبت شده ) آذربايجان ( هنوز هم به اسم تاريخی خود 

بدينوسيله حزب استقالل آذربايجان جنوبی ضمن در خواست اصالح اشتباهات فوق از طريق منابع 

, ماکی , خوی ,  گروه های کرد که شهرهای آذربايجان از جمله اوروميهمذکور به تمامی احزاب و

و غيره را کردستان قلمداد می کنند ) مهاباد(سويوق بوالق , )پيرانشهر(خانا , ) نقده(سولدوز , سالماس

 :اخطار می دهد 

 . کرداراضی آذربايجان را با هيچ شخص يا گروه مذاکره نخواهد, حزب استقالل آذربايجان جنوبی-١

 ).آذربايجان غربی(اسم اين منطقه بر روی خودش هست-٢

حتما منظور ( اگر می خواهيد در صلح و آرامش همسايه باشيم بايد از اين ادعاهای خوليائی -٣

در غير اين صورت به آذربايجان اعالن جنگ می کنيد که آنهم به . دست بر داريد) ماليخوليايی است

 .نفع شما نخواهد بود

 .اضی آذربايجان حتی يک سانتيمتر هم که باشد به احدی واگذار نخواهد شداز ار-۴

ملی و بين المللی خود تا آخرين قطره خون از ,  حزب استقالل آذربايجان جنوبی بعنوان حق طبيعی -۵

 .تمامی خاک آذربايجان دفاع خواهد کرد

 سخنگوی حزب استقالل آذربايجان جنوبی 

  » ٢٠٠۶- اکتبر٢٨صالح ايلديريم 

 و  خاورميانه، اقوام در گونه گونی  يکا با استفاده از آمراين ديگر بسيار آشکار است که 

ريزی   برنامهزخم های تاريخی که به عنوان مرز انگليس در منطقه جاگذاشته است 

ها، تجزيه کشورها و تغيير جغرافيای سياسی در  ای برای تحريک قوميت گسترده

 . ددر سر می پروران يانهخاورم

ته سسرتيپ دوم بازنش(ای به قلم پيترز  در اين راستا نشريه نيروهای مسلح آمريکا در مقاله

 متحدانی غير عرب خواستار ايجاد تغييراتی در نقشه خاورميانه شده که) ارتش آمريکا

است يک واتيکان اسالمی در  وی همچنين پيشنهاد کردهبرای آمريکا و اسراييل ايجاد کند 
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 نوساخته از گستره خود را به کشورهای یو ايران نيز بخش. ه تأسيس شودينمکه يا مد

 .کند موسوم به کردستان، آذربايجان متحد، کشور شيعه عرب و بلوچستان آزاد واگذار می

  ! به بينيد چه خوابی ديده اند؟ چه برادر کشی و بی خانمانی در راه است 

  گفته می شود که  د ؟ر آذربايجان چه می شو داقليت کردتکليف   و کردن آذربايجانبا فدراتي

که دو پادگان را در منطقه خلع سالح کرده حزب دموکرات  انقالب  پس از پنجاه روز از 

 هشت هزار کرد سنی و در  شهر نقده که می خواست با تظاهرات کردها دفتر خود را بود 

می روی درگيری قوغروب آن روز ، را در خود جا داده است بازکند هزار شيعه آذری12

 که کردها می خواستند آذری جمهوری اسالمی مدعی است. داد و دويست نفر کشته شدند

 گفته .د بيفت اختيار سه پادگان به دستشان تا آنها شهر را ترک کنند تاها را مرعوب کنند 

می شود اينکه مال حسنی امام جمعه اروميه  که اين همه پرت و پال می گويد و عوضش 

سلح در آن زمان  هواداری از مردم آذری در برابر دموکرات های کرد م سبببهنند نمی ک

 اين تجربه جای بررسی دارد اين که عده ای می خواهند بر روی اين فاجعه و کشته .است

   نفر سرپوش بگذارند غافل نيستند که فردا ممکن است چنين برادرکشی ها 200شدن 

   نفر و بيش ترشود؟200000

نقالب همين حکومت اسالمی چند بار خواسته است به تقسيم بندی استانی دست  پس از ا

بزند با شورش و بلوا روبرو شده است ، اعتراضات مردم قزوين در رابطه با مرکز استان 

     . شدن زنجان و شورش مردم در تقسيم استان خراسان را از ياد نبريم 

می توانيم نه زبان و نه نژاد و نه سرزمين را  ما ن بياييد زخم های کهنه را تازه نکنيم ،پس

 فارغ اززبان و ز حقوق انسان  است که اين حقوق دفاع اکنيم اگر واقعا هدف ما عمده 

 عدالت سياسی تامين می شود نگ و اين قبيل قيدها  رعايت شود  فقط باجنسيت و نژاد و ر

ود که هنوز هم ادامه دارد که آخرش اين کشتارهايی بنه با کپی برداری فدراليسم شوروی 

راه چاره  دامن زدن به بغض و کينه قومی و اقليت های بی شماری که هنوز هم طلبکارند،

  .  نيست خود مشکل است

  ، چرا حاال بگيرند؟آذربايجانی ها زمانی که حاکميت ترک بود تصميم به جدايی نگرفت 
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و تعصب قومی معنی بديهی است نگرش من به اين مساله نگرش يک آزاديخواه است 

نمی  می کند کسی که برای دموکراسی تالش. دارندندارد و همه حقوق برابر 

پيش از مشروطيت همه مستقل . د يل قومی قرار ده مساگفتار و عمل خود را برمحورتواند

زندگی می کردند و همه مطيع مرکز بودند ، سرباز می دادند ، ماليات می دادند و يک بار 

  برده ولی مرکزی درنهايت ضعف به سر دولت  بارها شده است که . ی نزدندهم دم از جداي

  . د جدايی نداشته ايميک بار هم مور

   منافع مردم است يا حق قومی ؟حق شهروندی تامين کننده 

پيش از انقالب مشروطيت بين روستاييان و عشاير و اقوام واکنش ويژه ای نسبت به دولت 

 وابسته به ايل و عشيره با دولت مرکزی اصال کاری و حکومت  محسوس نبود، فرد

 اما پس از تمرکز دولت در زمان .ی خود بود وروساو وفاداری او به ايل و طايفه؛ نداشت 

اگر شاه در کار ايل دخالت نمی کرد با شاه کاری نداشتند . رضا شاه  تفاوت ها آشکار شد

 که دولت متمرکز ماموربودضمن ولی رضا شاه تصميم به اسکان آنها گرفته بود و در 

رضاخان با سرکوب آنها و غارت اموال آنان مانند خان ماکو و يا کشتار . رد بوجود بياو

 تخم آلت دست کردن يک قوم برای سرکوب ديگری در دل همه بی رحمانه در لرستان و

ا ام.  امروز امتداد يافته استکينه و نفرت کاشت ؛ نفرت محصول  سرکوب آن زمان تا 

بايد ما ببينيم حقوق قومی يا حقوق شهروندی کدام يک به مصلحت مردم و به نفع آحاد 

  .مردم است

حق فردی است و حق گروهی و جمعی اگر مبتنی بر حقوق فردی نباشدنقض کننده ، اصل 

دموکراسی فرد را قبول دارد که جمع را انتخاب می . و پايمال کننده حقوق فردی است 

با کمی تسامح می توانيم بگوييم که نظريه ای کالسيک )  اصالت جامعه (اصالت کل .  کند

است که حتا ارستو نيز از آن ياد کرده است و کل را بر جزء تقدم داده است  و در اين 

اما در نظريه ی اصالت فرد، دولت . نظريه فرد از هيچ استقاللی برخوردار نيست 

نان با يکديگر برقرار می  و روابطی که آاز رهگذر کنش افرادمجموعه ای است که تنها 

اين . پيش از هابز هيچ نظريه ای در باره ی اصالت فرد تدوين نشده بود. کنند پديد می آيد 

نظر در پيوند با دموکراسی گرچه دولت را کليتی مقدم می داند ولی اين کليت منتخب تک 
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ند بلکه ضمن دادن استقالل و نظريه اصالت فرد انسان را به انزوا نمی را.  تک افراد است

شخصيت فردی به انسان او را در دموکراسی با همنوعانش در يک جامعه به اتحاد فرا می 

  در ايل فرد شخصيت ندارد و هر چه رهبر يا رهبران ايل بگويند همان است ،  .خواند 

   برای نمونه مقدم شمردن قوم بر فرد به هيچوجه ضامن آزادی نيست

دند و از شاه خواستند ش کردند دست به چپاول و راهزنی ز شور1286ال ترکمن ها در س

 را اعاده کند تا آن ها هم ی سلطنتروطيت را کنارگذارده و استبدادکه قانون اساسی مش

در صدر مشروطيت و پس از آن مخالفتی در ميان . مطيع حکومت مرکزی باشند

 از شاه دوستی آنان نبود  اينه و اين شورش دختگان ترکمن با مشروطيت ديده نشفرهي

چنين بود که .  به سبب تمايل به استبداد از هر گونه قانون بيزاری می جست  که بودايلخان

ايل شاهسون و ايل ترکمن در صف مخالفان مشروطه و درکنار محمد عليشاه  قرار گرفتند 

ی بسيار ببار ربايجان حمله کردند وخرابی ها کردهای ساکن ترکيه  به آذ1286ال يا در س

آوردند که انقالبيون مشروطيت آن را توطئه مشترک محمد علی شاه و سلطان عبدالحميد 

عثمانی دانستند درحالی که بختياری ها به موافقان انقالب مشروطيت پيوستند اما همين ايل 

ماجرا .  به جنگ پرداختنه ايران حمله کرد شجاعانه با آ بدولت روسشاهسون وقتی 

وام به ويژه در دوره ی  پس از مشروطيت که دولت مرکزی قوی نبود اين توهم آفرينی اق

را آفريد که دموکراسی ليبرال برای ايران مناسب نيست و بايد حکومت مقتدری در راس 

 به آن صورت خبری نيست ولی همواره  گرچه ديگر از اين اقوام و خان ها. قرار گيرد 

  .بی ثبات کردن ايران سود جسته اندبرای اهرم های به عنوان از آن ها نيروهای بيگانه 

منطق شهروندی . حل کرد ا مفهوم شهروندی نابرابری فردی و قومی را می توان ب

خواستار هماهنگ سازی و همانند سازی نيست بلکه به معنی برابر شناختن حقوق و هويت 

شارکت در تصميم د و حق منهای همه ی افراد جامعه است که حاکمان خود را انتخاب کن

مفهوم شهروندی بايد دربرگيرنده حقوق مدنی ، سياسی و د، نگيری ها را داشته باش

 بتواند آزادی بيان ، آزادی انديشه و آزادی دين ، مالکيت ،  حقوق مدنی اجتماعی باشد که

حقوق سياسی .  کندحق قراردادهای معتبر و حق برخورداری از عدالت را تضمين

ای دادن و گرفتن شغل دولتی است و حقوق اجتماعی که دارای محتوای دربرگيرنده حق ر
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تقويت همبستگی ملی در بدين ترتيب همبستگی ملی نيز حفظ می شود،. اقتصادی است

در ميهن . ه است شرط اصلی نوسازی و توسعه سياسی عنوان گرديدجهان سوم کشورهای 

ند و از آن امت بسازد و آمريکا حکومت اسالمی کوشش می کند هويت ايرانی را نابودک ما

 اين مسايل ياری  نادرستطرح .نيز در صدد بهره گيری از ناآرامی های قومی است

مطلب  در حالی که با طرح درست و منطقی. رساندن به استبداد داخلی و استعمار است 

ايران  در بدست آوردن حقوق همه ی مردم را با هم متحد کرد و اپوزيسيون می توان 

  .دق تر عمل کرموف

  

   :سخن پايانی

 بياد بياوريم  .مواره در ايران مصيبت آفريده است تفکرات قالبی و خشک و بی انعطاف ه

 که افکار مارکسيستی حضوری پر رنگ در جامعه ما داشت و همه پيش از انقالب

ه ای هواخواه انقالب بودند بدون آن که به عواقب آن بينديشند ، بدون آن که برای آن برنام

انقالب شد اما چه کسانی قدرت را به دست گرفتند؟ امروز همه از مشارکت . داشته باشند 

در مورد جدايی و خودمختاری هم به دام اين قالب ها و . ن انقالب تبری می جويند آدر

و انقالب اکتبر متعلق به  برومر 18 .نسخه های از پيش تهيه شده و نوشته شده نيفتيم 

کشور ما در همين يکسدسال اخير مملو از . مان های ديگری است مناطق ديگر و ز

 18 بوده است که...  ،  کودتا ها  و ، انقالب هاحوادث گوناگون ، اشغال توسط بيگانگان

.  نگاهی به تاريخ معاصر درس های آموزنده ای دربر دارد. ن گم استبرومر و غيره در آ

توانستيم دموکراسی را برای همه ی ايران دو بار دولت مرکزی ضعيف شده بود و ما می 

داديم و مقصر اصلی شوروی بود که نهادينه کنيم ولی به جای آن طرح جدايی و تفرقه سر

زندگی سران فرقه ی دموکرات نشان می . مقاصد خود را توسط حزب توده پيش می برد

 پشتيبانی  شورش های گيالن و آذربايجانمان کمونيست های پيری بودند که ازدهد که ه

 بدون دخالت داشت ولی مسلماکرده بودند ؛ من نمی خواهم بگويم اصال آذربايجان مشکل ن

 ندمی توانستن فرقه های کردستان و آذربايجان  و ارتش سرخ مستقيم و آشکار شوروی

شاه در آن زمان قدرتی نداشت و زمان برای متحد کردن مردم برای . دنبوجود بياي
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داده شد تا فرصت زی  به حکومت مرک در عوض اين کار ولی .کراسی مناسب بوددمو

حزب توده پس از .  حفظ تماميت ارضی برای خود آبرو بخردضمن سرکوب فرقه به نام

 کرد و بسياری از آن روی گردان ان دچار انشعاب شد و شروع به ريزشواقعه ی آذربايج

اله خلق ترکمن و کردستان   پس از انقالب بود که  با طرح مس58بار دوم در سال . شدند

خمينی با کشتار کردها و نتيجه را همه می دانيم .  مردم را پشت سر خمينی متحد تر کردند

نه به سود ترکمن و اين کار . خود را تثبيت کرد و محق جلوه دادحکومت ترکمن ها  

سته چنين  کسانی اگر ندان.کردستان بود و نه به سود گروه ها و نه به به سود مردم ايران 

خطايی کرده اند امروز اگر دانسته دوباره همان اشتباهات را تکرار بکنند چه نامی روی 

  آن می توان گذاشت؟

اگر امروز نخبگان سياسی آذربايجان و کرد و عرب و بلوچ که نقش عمده ای در تئوريزه 

 به کردن و سازماندهی مسايل منطقه خود دارند کوشش خود را صرف جدايی کنند و فقط

فکر مساله قومی باشند اين فقط به سود حکومت اسالمی و بيگانگان است و ثمری هم 

   . برای مردم خودشان نخواهد داشت

کردستان عراق نمونه ی مناسبی امروز آمريکا به جای شوروی نشسته است؛ نمونه ی 

بود و  کرد نمگرعبدالکريم قاسم  مشکلی را حل نمی کند؛  همخونی و هم قبيله بودن.است

 اما تا از رابطه ی کردها با کمونيست ها آگاه ،اجازه ندارد بارزانی به عراق برگرددمگر 

امروز در عراق کردها  تا آن جا که به خود مختاری در اين شرايط . شد روابط تيره شد

 قراردادهای نفتی وانفسا رسيده اند ظاهرا بايد راضی باشند  ولی می دانيم که چنين  نيست

چنين .  پرچم عراق نيز خودداری کرده اند بسته اند و حتا از باال بردنسود آمريکارا به 

 نيز خواستار شيعه ها. واهد انجاميد رفتاری به تنش کشورهای ترکيه، سوريه و ايران خ

تجزيه به که آيا اين .  است در حال  تجزيه شدنمنطقه ی جداگانه شده اند و عمال عراق

اگر آمريکا پايش را از منطقه . ود محل ترديد بسياری وجود داردسود مردم آن جا خواهد ب

بيرون بگذارد اولين قربانيان کردها خواهند بود که به دست شيعيان و سنی های عرب 

ه را زمان  اين فاجعاين اولين بار نخواهد بود، پرده ی اول. هند شدمتعصب قربانی خوا

  .بوديم شاهد بوش پدر
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  ؟ندند از پشتيبانی از مساله قومی می بیگروه های سياسی چه طرف 

 آيا امروز که در برابر ما يک حکومت خونخوار مذهبی تا دندان مسلح بپرسيم  بجاست  

 قرار دارد اولويت برای گروه های سياسی مساله سياسی است يا اجتماعی ؟ اين گروه ها 

 در ی آن قدرت و نفوذ داراد و مردم را جلب نخواهند کر پشتيبانی  گفتار قوم گرايانه با

.  و از آن ها بهره ببرندميان مردم نيستند تا به يک سری جريان های اجتماعی دامن بزنند

 درنهايت قدرت های بزرگ از اين آب گل  وکار فقط به هرج و مرج مدد خواهد رسانداين 

سی يش از گروه های سيا از پمردم را بيشاين مرتبه  آلود ماهی خود را صيد می کنند و

   .گريزان می نمايد

اگر اين پشتيبانی از سر عدالتخواهی است چرا از اقليت های مذهبی چنين حمايتی نمی 

 در مورد ارمنی ها و يهودی ها بيشتر صادق نيست تا قومیشود؟ آيا تعريف اقليت های 

  مثال در مورد مردم آذربايجان؟ آيا آنان تحت ستم نيستند؟ 

عيت به شهروندی رسيديم و در نهضت ملی کردن نفت و  از ردر انقالب مشروطيت ما 

 مبارزه با انگليس و آمريکا عمده بود و بيشتر به يکپارچگی ملی پرداختيم و از 57انقالب 

پرداختن به آزادی و حقوق فردی و شهروندی غافل مانديم و قانون اساسی به غايت 

ز مشروطيت هر دو چه حکومت های پس ا .ارتجاعی و واپس گرا را به کرسی نشانديم

حکومت رضاخان و . ند اساس نسبی گرايی فرهنگی بنا شد برپهلوی و چه اسالمی

محمدرضا تکيه برناسيوناليسم دولتی داشت  و حکومت اسالمی بر اساس شيعه اثنی 

 برای  تحقق عدالت سياسی و برابری حقوق شهروندی  بايد اتحاد ما. عشری استوار است

ومت  برکناری حک برای و محلی باشد با اميد به اينکه  همگان ن مادری و تدريس زبا

 به تحليل مشخص ارهای بی پايه و بد عاقبتبه جای تکرار شعو اسالمی متحد شويم 

  .مسايل کشورمان بپردازيم و درنجات مردم ميهنمان بکوشيم 
 04-11-2006استکهلم 
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   :از مقاله ها و کتاب های  زير  بهره مند شده ام

   سوئد- باران1998 چاپ اول – ستيز و مدارا  ضد حکومت اسالمی – کامران  رامين -1

 از انتشارات انجمن پيام -1378 بهار 6 پيام ايران شماره – درباره ی خودمختاری و نظام نامتمرکز –شاهنده علی -2

   سوئد– استکهلم –ايران 

  طرح نو» درالطرح پيش نويس قانون اساسي جمهوري ف« در باره  -حسن  بهگر -3

  1372 – نشر سرچشمه - برگردان بابک گلستان – ليبراليسم  ودموکراسی -بوبيو نوربورتو  -4

   1383 چاپ سوم انتشارات کوير –برگردان احمد تدين - ناسيوناليسم در ايران – کاتم ريچارد -5

  ) تهران1383-24مه ارغنون گاهنا( برگردان بهزاد برکت-جهانی شدن و قوميت:  استوارت بومی وجهانی - هال-6

   تهران 1378 نشرنی – قوميت و قوم گرايی در ايران  از افسانه تا واقعيت – دکتر احمدی حميد -7

  تهران1375 نشرمرکز – بازانديشی زبان فارسی - آشوری داريوش -8
   1380ريخ ديپلماسی تهران  مرکز اسناد و تا- اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول -رضا  دکتر عنايت اهللا - 9 

  1380 نشر شيرازه –اقليت ها -  خوبروی پاک محمد رضا -10

   نشرشيرازه – فدراليسم – خوبروی پاک محمد رضا -11

   انتشارات آگاه – پژوهشی در باره ی عشاير و ايالت –کوچ نشينی در ايران - امان اللهی بهاروند سکندر-12

1372 نشرنی - برگردان يعقوب آژند– تاريخ ميانه ی ايران  تداوم و تحول در– آن  لمبتون -13  
  برگردان جمشيد ) امپراتوری خزران و ميراث آن (   قبيله ی سيزدهم -ارتور کسلر -14

  1361 انتشارات آلفا –ستاری 
   1381 نشر نی - برگردان منوچهر صبوری– جامعه شناسی –  آنتونیگيدنز -15
 دفتر پژوهش های 1379 تهران –گی و مرزهای تاريخی ايران زمين  گستره فرهن–تکميل همايون ناصر -16

  فرهنگی 
   تهران1384نشرمرکزچاپ دوم – روشنفکران آذری و هويت ملی و قومی – مرشدی زاد -17
  روزنامه شرق -»ديباچه ای بر مفهوم همبستگی ملی « بخشی از کتاب در حال انتشار– بشيريه حسين -18
  

  :برخی آگاهی ها در مورد اقوام ايرانی

آرياييان همراه خود ملوک الطوايفی را به . در آغاز هزاره ی سوم پيش از ميالد آرياييان به فالت ايران پا گذاشته اند

 پيدا شدند و ازدواج از حالت  Clan نسان و  تقسيم کار او جماعت های طايفه ایاز فرايند زندگی  ا. فالت ايران آوردند 

 و عشيره به تيره Zantu) زنتو(  به عشيره ها Dahyo) دهيو(چنانکه قوم .  درون گروهی به برون گروهی تحول يافت

 . تقسيم شده اندMano)مانا(  و تيره به خانواده ها Vis) ويس ( ها 
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ارکان سازمان اجتماعی تدريجا از خاندان « :رين کوب در فرايند طبقات اجتماعی اين اقوام می گويد استاد عبدالحسين ز

 توسعه يافت و حتا به قريه Zantu) زنتو (  به قبيله Vis) ويس (  و طايفه Mano) مانو( ، مان kvaeto) خوائتو(

) رتو(  و داور Poiti) پوئيتی (ود که رئيس  رسيد و هريک از اين ارکان هم تحت فرمان سرکرده ای بDahya) دهيو(

Ratw و البته توسعه تدريجی حکومت فردی و تمرکز قدرت کاويان ، تمام اين سرکردگان را ...  آن محسوب می شد

بدون شک قبل از پيدايش حکومت فردی متمرکز .  قرار می داد Kheshaetya) خشايثيه ( رفته رفته تحت اقتدار شاه 

ز ، طوايف مختلف ايرانی تحت رهبری دهيوپدها ، زنتوپدها ، ويسپدها و مانپدهای خويش زندگی طی قرن های درا

شبانی را تا مرحله ی اقتصاد روستايی دنبال کرده اند و ناچار در برخورد با طوايف مخالف و مهاجم هم اين سرکردگان 

د و اين پيوندها بعدها هسته ی اصلی طوايف به اتحاديه های موقت و خويشاوندی های مصلحتی وادار می شده ان

  ».فرمانروايی های واحد و وسيع و متمرکز را دربين آن ها به وجود آورده است 

 : انتشارات آگاه– پژوهشی در باره ی عشاير و ايالت –کوچ نشينی در ايران - امان اللهی بهاروند سکندر-نقل از 
  گروه های خويشاوند هم تبار 

در نظام تباری . استوار است نشينان ايران به طور کلی بر اساس خويشاوندی ونظام پدر تباری ساختمان اجتماعی کوچ 
هويت و نسب فرد در رابطه با پد تعيين می گردد و از اين گروه گروه های عمده ی تشکيل دهنده ی يک طايفه يا ايل 

ای آن ها خود را از نسل يک نيای مشترک می باشند که اعض)  تيره و جز آن ها –دودمان ( طبعا گروه های پدر تبار 
کوچکترين واحد يا گروه پدر تبار شامل تعدادی افراد است که خود را از نسل شخص معينی که بين سه تا . می دانند

ايالت اصطالحات گوناگونی برای اين واحد به کار می برند چنان که در . چهار نسل پيش می زيسته است می دانند
احد اغلب به نام بانی ان اعضای اين و. يا بووه و دربين بختياری ها اوالد می نامند ) دودمان( ومو لرستان آن را دود

در اين صورت اين گروه به نام وی . نام داشته است » حسن « چنين گروهی ) جد( فرض کنيم نيا ی.  شوندیمشناخته 
و » ی« و يا» وند«الت پارسی زبان پسوندروش نامگذاری به اين صورت است که طوايف و اي. نام گذاری می شوند
)  وند +حسن ( » حسنوند« چنان که گروه مذکور را به زبان لرز . به آخر اسم اضافه می کنند» لو« ترک زبانان پسوند

عالوه بر اين طوايف لر و کرد . می نامند)  ی +حسن ( و بعضی هم حسنی )  لو+حسن (و به زبان ترکی حسنلو
همچنين . می گويند ) هوز+حسن  (»هوز حسن « مثال به جای حسنوند . به کار می برند» هوز  «درنامگذاری پيشوند
» زهی « و » زايی« و » وند« به آخر اسم اضافه يم کنند اصوال پسوند » زهی « يا » زايی « طوايف بلوچ پسوند 

  .مبستگی را می رسانددر فارسی است که در اين نجا مفهوم تباری و ه» زاده » « زاده «معادل پسوند 
 يکديگر به هر حاالعضای اين گروه به صورت يک يا چند اردو در محدوده ی معينی به سر می برند ودر  سرنوشت 

سهيم اند يعنی اگر يکی از اعضا کسی را به قتل برساند ساير اعضا موظفند در پرداخت خون بها کمک کنند و يا 
  .گيرد تمام اعضا به طور دستجمعی به کمک او می شتابندبرعکس اگر يکی از اعضا مورد حمله قرار 

  
  تيره 

معموال جعيت هر دودمان به مرور زمان . دومين گروه پدر تبار تيره است که از تعدادی دودمان تشکيل شده است 
ال به نام اعضای هر تيره معمو. افزايش يافته و درنتيجه دودمان های جديدی به وجود می ايد و تشکيل يک تيره می دهند

 هر تيره نيز از تعدادی اردو تشکيل شده است که . تا هشت پشت می زيسته است شناخته می شوند5بانی ان تيره که بين 
ممکن است هر تيره عالوه بر اعضای اصلی خود تعدادی خانواز از تيره های . درمحدوده ی معينی زندگی می کنند

به ان رو يآورده اند در درون خود ) خشکسالی ، قحطی ، و جز اين هادرگيری داخلی ، ( ديگر را که به علل مختلف 
تمام اعضای تيره حق بهره گيری از مراتع و زمين های تيره را دارند اما بعضی از اعضا به خصوص . جای دهد

  .رهبران تيره از مزايای بيشتری برخوردارند
که اعضای آن به طور دسته جمعی در مقابل هجوم  سياسی است –روی هم رفته هر تيره به صورت يک واحد اجتماعی 

به طور کلی تيره رکن اصلی طايفه و ايل است و درواقع می توان گفت هر .ديگر گروه ها از منافع خود دفاع می کنند
  .ايل و يا طايفه مجموعه ای است از تيره های گوناگون 

  طايفه 
تيره های تشکيل دهنده ی يک طايفه ممکن . تشکيل می گردد سياسی است که از تعدادی تيره–طايفه يک واحد اجتماعی 
. باشند که در اين صورت احتماال طايفه به نام او سام گذار يمی شود) واقعی يا اساطيری ( است دارای نيای مشترک 

يگر ممکن در موارد د. از لرستان همگی به اسم بنيانگزاران خود نامگذاری شده اند» ايل بيرانوند« مثال طوايف مختلف 
از ايل قشقايی که اسم خود را از محلی به نام دره » طايفه در شوری « است طايفه به اسم مکانی نامگذاری شود ماننده 

طوايف و تيره ها از راه ها گوناگون نامگذار ی می شوند که ( شو در نزديکی مهرگرد سميرم اقتباس کرده است 
  )حوصله ی اين بحث خارج استاز
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   بختياری هاتمان اجتماعی سنتی  ساخ1نمودار 
  بهون 
  اوالد 
  تش 
  تيره 

  طايفه 
  ايل 

  بزرگ ايل 
   لرستان ساختمان اجتماعی سنتی ايل در 2نمودار 
  حونه
  بووه 
  تيره 

  طايفه 
  ايل 

   واحدهای تشکيل دهنده ی نظام اجتماعی سنتی ساير کوچ نشينان
  قشقايی 

  او 
  بيله 

  بنکو 
  تيره 

  طايفه 
  ايل 

   بلوچ  
  گس 
  پسرند
  زات 

  طايفه 
  ايل 

  عرب خوزستان 
  بيت 

  بنت عم 
  اوالد 
  تيره 
  ايل 

  باصری 
  خانواده 

  اوالد 
  تيره 
  ايل 

  ) ترکمن( يموت
  ای 
--  

  اوتليق 
  طايفه 

--  
  ايل 

طوايف تشکيل دهنده معموال دارای نيای مشترک . ايل يک واحد سياسی است که از تعدادی طايفه تشکيل شده است 
چنان که ايل ببران وند خود را . ما با اين حال بعضی از ان ها ادعا می کنند که از نسل شخصی واحد می باشندنيستند ا

    .از نسل شخصی به نام ببران و ايل بهاروند خود را از نسل بهار می دانند
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