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 سخن اول
مل أبرای ایجاد زمینه ت ،، کوششی است ابتداییگاهنامهاین 

و  شدهکه حذفهستند . کسانی »بودناقلیت«باره در
آنها، . اندشدهتکذیب و نفی اند، کسانی کهگرفته شدهنادیده

های اجتماعی که صدای همگان را بلندتر امروز به مدد شبکه
بلندتری دارند. اما صدای آنها با خشم کرده است، صدای 

 »خشم«اند. آمیخته است، چرا که همچنان در حاشیه مانده
 یخیزد. پاسخبرمی از احساس ستماست که  طبیعی پاسخی

  .و ندیدن جهل و نفی و ندانستنظلم و در مقابل 
است که امکان ای زمینه نیاز به، »خشم«عالوه بر  ،با اینهمه

ها و و تریبون بلندتر یفراهم شود. کسانی که صداینیز مل أت
از بجایی ها برای اقلیت ،دارند در اختیارقدرتمند  یبلندگوهای

کوچک  یای جز آزمون و خطای گروهچاره . بنابراینکنندنمی
ماند. نمیکه به دنبال ساختن تریبونی جدید است، باقی 

برای  دشوتریبونی شود که شاید ، با این آرزو منتشر میآراشما
شدگان.حذف
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 بودنگفتگو با بهروز بوچانی درباره اقلیت

 سازی شکست خورده استی یکسانایده
   

ُ بهروز بوچانی، نویسنده و روزنامه هیچ رفیقی بجز «با کتاب  ،ردنگار ک
های به شهرت جهانی رسید. او زاده ایالم است و طی سال» کوهستان

نو  به عنوان مهاجری در در جزیره مانوس واقع در پاپوآ گینه ۲۰۱۹تا  ۲۰۱۳
تبعید، گرفتار سیاست مهاجرستیز دولت راستگرای استرالیا شده بود. 

د کنفرانس ادبی به  نیوزیلنکه برای شرکت در یک  وقتیخره البا ،بوچانی
 ، از این جزیره خارج شد و دیگر به آن بازنگشت.رفتمی

ها و ، خواستشآقای بوچانی، پس از آن کوشید تا با استفاده از موقعیت
 شدهراندههای به حاشیهرا نمایندگی کند. گروه های اقلیتمشکالت گروه

دای بلندتری پیدا میها به مرور صکه طی این سال شده در ایرانو حذف
 با بهروز بوچانیاست.  برای آنانکنند و  بوچانی هم یکی از صداهای جدید 

 ایم:ها گفتگو کردهدرباره اقلیت
 

تجربه شما مهم است. از چه زمانی متوجه شدید که           -
از چه زمانی فهمیدید که در  اقلیت بودن به چه معنی است؟

تان در این مواجهه چه هستید؟ تجربهایران متعلق به اقلیت 
 بود؟
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چون بە  .کنم که از این سوال خوشحال شدماعتراف می
شوم به میان بحث و ی این سوال مستقیما پرت میواسطه
به  ایالم نسبت». کرد ایالمی«ام به عنوان یک ی زیستهتجربه

های کردنشین وضعیت بسیار متفاوتی دیگر شهرها و یا استان
ی اش از هستهی دوری جغرافیاییا که به واسطهدارد. چر 

نخسِت های یعنی مهاباد، در سال ،سیاسی کردستان جنبش
این جنبش، و دیگر شهرها، و عمال در صد سال اخیر، در 

خواهانه قرار نگرفته و به همین جریان افکار سیاسی و هویت
ی فراموش شده است. البته دالیل دیگری خاطر یک منطقه

توان برشمرد: همچون شیعه بودن ای این وضعیت میهم بر 
این مردم که از دید احزاب کالسیک کردی، پتانسیل گریز از 

 ست. دلیل دیگر هم اینکهمرکز ندارد که کامال تصور اشتباهی
ایالم نسبت به دیگر شهرها دیرتر تحت تاثیر مدرنیزاسیون قرار 

 گرفته است.
رد گیبر این پرسش قرار میدر هر حال یک ایالمی، وقتی در برا

که چه کسی هستی؟ عادت دارد که همیشه خودش و هویتش 
ست که یک کرمانشاهی و یا را توضیح دهد و این در هر حالی

 دانند کهسنندجی نیازی به توضیح دادن ندارد، چون همه می
او یک کرد است. هویت به عنوان یک مفهوم، زمانی مورد 

رد. قرار بگی» دیگری«در برابر گیرد که شخص پرسش قرار می
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کند، هیچگاه در واقع او تا زمانی که در شهر خودش زندگی می
 شود که آیا ترک هستی یا کرد و یا فارس؟از او این پرسش نمی

برای من هم به عنوان یک ایالمی، زمانی که در هجده سالگی 
وارد تهران شدم و در برابر این سوال که کجایی هستی و 

ت قرار گرفتم، با نوعی بحران هویت روبه رو هویتت چیس
هایی که در ایالم بودم به عنوان شدم. چون در تمام آن سال

ادم دشناختم اما در تهران باید توضیح مییک کُرد خودم را می
کردند که کُردم و خیلی ساده که کُردم. در واقع از من قبول نمی

 »ایالم که کُرد نیست.«گفتند می
ا هویت بسیار ویرانگر بود. چون تا آن زمان، هویت این مواجه ب

شهرم اینگونه انکار نشده بود. البته خوب این برخورد به 
ی گرفت و نه اینکه فکر و یا ایدهی ناآگاهی صورت میواسطه

سیاسی در پس آن باشد، چرا که حتی این برخورد از جانب 
ی برخی از کُردها هم صورت می گرفت. از همان هجده سالگ

های هویت مردم ایالم جستجو کردم و در یک بود که در ریشه
 ی چند ساله توانستم به خودآگاهی برسم.پروسه

ها پرداختن ست چون در آن سالانگیزیی شگفتکال تجربه
ته شد، الببه مساله هویت، واقعا امری روشنفکرانه قلمداد می

شاید همیشه همینطور باشد. پرسش از هویت و چیستی 
یت قبل از آنکه یک عمل سیاسی باشد یک گریز هو

 روشنفکرانه ست. 
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این تجربه شخصی شما خیلی اهمیت دارد. در واقع          -

شما خودتان را به اقلیتی سرکوب شده و به حاشیه رانده شده 
دانستید در حالی که حتی تعلق شما به این هویت متعلق می

همید فکه خودتان می شد. هویت شما، آنگونههم پذیرفته نمی
و آنگونه که خودتان برای خود قائل بودید، به رسمیت شناخته 

شد. این وضعیت نه تنها در میان فرهنگ اکثریت وجود نمی
داشت، بلکه حتی برای دیگر کُردها هم باید چنین هویتی را 

کردید. در واقع اقلیتی بودید در میان اقلیتی دیگر. اثبات می
بودن برای شما دو چندان ویا تجربه اقلیتپس به این معنی گ

 بوده است.
ای که یک ایالمی نسبت به هویت خودش و دقیقا، تجربه

تعریفش از هویتش و برخورد دیگران و پذیرش این هویت از 
ای که یک نفر در سنندج یا مهاباد ناحیه دیگران دارد، با تجربه

 تاریخیدارد خیلی متفاوت است. و البته این مساله ریشه 
دارد. اگر بخواهیم ریشه شناسی کنیم، بزرگترین اتفاقی که 
اینجا افتاده درباره ذهنیتی است که با تاریخ تقسیمات کشوری 
ایجاد شده است. تقسیمات کشوری در ایران و آن فضای 
جغرافیایی که به استانهای مختلف تقسیم شده، یکی از 

ر تاریخ  این سازی جعلی هم بوده است.  اگکارکردهاش هویت
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بینیم که همیشه یک پروژه ها را نگاه کنیم میبندیتقسیم
آن، امنیتی  امنیتی هم بوده است. حتی باید گفت بعد اصلی

بوده است. به همین دلیل است که آذربایجان به چند استان 
نشین بخشی از تقسیم شد. در واقع  همه استانهای ترک

 شوری به اسمهای دیگرآذربایجان هستند، ولی در تقسیمات ک
 اند. ثبت شده

در بعضی یا کردستان به چهار استان تقسیم شده است. 
هایی داریم که تر است و استانمناطق هم این مساله پیچیده

ت ه هر حال، وضعیکنند. بترکیبی از چند ملت در آن زندگی می
به شکلی شده که ذهنیت و تصور مردم از خودشان بر اساس 

 کنند.ه در آن زندگی میاستانی است ک
به همین دلیل، بسیاری از کردها تصورشان از فضای 
جغرافیایی کردستان فقط به استان کردستان مربوط است. اما 

ریزد. چون اگر کردستان را بشناسیم این تصور به هم می
استانی به اسم کردستان داریم، این ذهنیت ایجاد شده است 

 ستان هستند. که کردها تنها محدود به همان ا
 

ها، فضا به آرامی تغییر کرده البته در طی این سال         -
ها بینیم که جستجوی هویت در میان اقلیتاست و می
رسد که مساله امروز دیگر به نظر مییابد. گسترش می
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ها در ایران به مرور تبدیل به مساله مرکزی ما شده اقلیت
 افتاده است؟است. چرا چنین شده و چه اتفاقی 

این که چه اتفاقی افتاده است واقعا بحث کلی و 
های تاریخی ست و من هم قصد ندارم که به ریشهداریدامنه

» انیک زب-یک ملت«ناسیونالیسم ایرانی و تاکیدش بر ایده 
کنم برای شما و خوانندگان نشریه شما، بپردازم. چون فکر می

وشبختانه به های تئوریک و تاریخی ست که ختکرار بحث
میزان زیادی عمومی شده و  هم در کردستان و هم آذربایجان 

 ها در باره آن آشنایی عمومی وجود دارد.و دیگر بخش
 یدر نهایت آنچه واقعا اتفاق افتاده، شکست مفتضحانه

ی سازی و آسمیالسیون است. ما در انتهای پروژهی یکسانایده
زاسیون هستیم: »یفارس«سازی بر محوریت ی ملتصد ساله

های جایی که ترک و کرد و عرب و بلوچ و گیلک و دیگران، بنیان
این سیستم استعماری مرکزگرا را به پرسش جدی قرار 

ت گردد به تحوالاند. البته که بخشی از آن تحول بر میگرفته
و » هویت«جهانی. نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا، 

ساز است. انقالب و جریانیک پرسش کلیدی » چیستی آن«
تکنولوژیک، مردم را در برابر اطالعاتی قرار داده است که پیش 
از آن دسترسی به آن عمال برای عموم غیر ممکن بود. این 

های جریان اصلی را انقالب تکنولوژیک، هم انحصار رسانه
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ام را آر » محورفارسی«شکسته و هم اینکه سیستم آموزشی 
کند. امروز یک فعال فرهنگی ادار مینشینی وآرام به عقب

کند و آذربایجانی به راحتی از پلتفرم اینستاگرام استفاده می
توانند از منابعی که به دهد. مردم میزبان ترکی را آموزش می

راحتی در دسترس است خیلی راحت ترکی و یا کردی و عربی 
 یاد بگیرند.

ال و اینترنشن دیگر ما حتی خیلی هم نیازی به تلویزیون ایران
ر ی توییتهای سادهسی نداریم. چون با همین اکانتیا بی بی

تاثیر قرار دهیم. توانیم جامعه را تحتو یا اینستاگرام می
شکستن انحصار رسانه جریان اصلی در واقع به معنی شکستن 
ساختاری است که همچنان فارسی محور است. ما در 

 م این سانسور صد ساله راتوانیایم که میجایگاهی قرار گرفته
 به چالش بکشیم و این یک تحول بزرگ است. 

  
بنابراین شما معتقدید به دوران جدیدی در مساله          -

 گرفتن و سانسور و انکارایم که دیگر نادیدهاقلیت ها وارد شده
نخواهد توانست این مساله را حذف کند و یا بحران را به عقب 

ها شود انکار کرد که صدای اقلیتمیبیندازد. به هر حال ن
بلندتر شده است. اما همچنان جامعه ایران و کسانی که از 

اند و هستند، حاضر به امتیاز اکثریت بودن برخوردار بوده
ها نیستند. در همین فضای مواجهه و پذیرش مساله اقلیت
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ای از شکستن انحصار صدای مجازی که شما مثال زدید و نمونه
بینید که هجوم شود، باز هم میقی میاکثریت تل

ها به اقلیت و مساله اقلیت ها و مذهبیناسیونالیست
های دینی و همچنان وجود دارد . از مساله زنان تا اقلیت

های جنسی تا حتی های ساکن ایران و اقلیتمساله ملت
بینید که های معلول در جامعه ایران، میمساله اقلیت

و تحقیرکنندگان کم » کنندگانکذیبت«و » هاپراکننفرت«
آورند و نفرت پراکنی می ای هجوم مینیستند و بصورت گله

کنند. با اینحال آیا معتقدید که انحصار صدای اکثریت شکسته 
های خشمگین را هم باید به معنی است؟ آیا همین حمله

 بلندتر شدن صدای اقلیت بدانیم؟
ام کنیم را تممی اش صحبتبخشی از این خشونتی که درباره

. یعنی کنندای تجربه میفعاالن سیاسی و یا توئیتری یا رسانه
صرفا یک مساله مربوط به جریان ما نیست. این خشونت 
متوجه همه است.  حال به خاطر ذات توئیتر است یا یه خاطر 

بست سیاسی که  در ایران وجود دارد و یا  به هر فضای بن
اله یک پدیده همگانی است.  دلیل  دیگری که هست، این مس

تر نگاه کنیم، کسانی که در حوزه اقلیتها کار البته اگر دقیق
کنند . از یک کنند باز هم خشونت مضاعفی را تجربه میمی

توان اینطور استنباط کرد که این جهت به نظر من می
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ها، نشانه یک اتفاق مثبت هم هست. گستردگی واکنش
شمی که نسبت به بحث و ها  و خشونت و خالعملعکس

ها و از جمله ما وجود دارد،  به خود ترس آنها مطالبات اقلیت
گردد. این یک ترک و شکاف بزرگی که ایجاد شده، هم برمی

یک شکاف مفهومی است که در بنیان این تفکر ایجاد شده 
است. تفکری که ساختار سیاسی کنونی را ایجاد کرد و ما 

ار استعماری بگذاریم. اینجا شکافی توانیم اسم آن را ساختمی
گردد. ترس از اینکه ایجاد شده و این خشونت به ترس برمی

 آن قدرت توزیع شود یا بشکند.
آن قدرت و ساختاری که بنیان ناسیونالیسم ایرانی است در 
حال فرو ریختن است، و با یک نقد جدی مواجه شده است و 

یجاد اند، ترس اع بردهاین پدیده برای آنها که از این تبعیض نف
توان کلمات دیگری هم استفاده کرد، میکند. به جای ترس می

 ولی اصل قضیه خود ترس است. 
دهد که صدای جریان ما نه تنها بلندتر ها نشان میاین واکنش

شده بلکه توانسته فضایی آلترناتیو ایجاد کند تا همه کسانی 
 که درگیر این فضای سیاسی هستند متوجه آن شوند. 

ها نشانه مثبتی است. کاری که ما ها و عصبانیتپس واکنش
ما  ه سمتباید بکنیم، این است که باید از این خشمی که ب

است، به سود تفکری که نماینده آن هستیم و به سود 
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ای داریم، استفاده کنیم. باید در این جهت حرکت مطالبه
 کنیم. 

اند بینم کاربرانی که در سمت جریان ما ایستادهگاه می
شوند و حتی برخی از آنها به خشونت کالمی تحمل میبی

ی را شما تفکرشوند که اصال نیازی نیست. وقتی متوسل می
کنید که جهانی است و مورد قبول همه نمایندگی می

خواه و آگاه است، براساس اصول انسانی بنا های آزادیانسان
شده و مترقی و پیشرو است، هیچ دلیلی ندارد که در مقابل 
خشونتی که وجود دارد، تحمل خود را از دست بدهیم. وقتی 

یان فکری ما از منظر تر است و بنمنطق ما برتری دارد و قوی
و قدرتمند است، دلیلی وجود ندارد  جهانی، یک بنیان پذیرفته

که ما متوسل به شیوه کسانی شویم که در حال شکست 
خوردن هستند. هر چند به دلیل این تبعیض و این ساختار 
نابرابر، خشمی وجود دارد و حتی این خشم از سوی کسانی که 

م کامال قابل قبول است تحت ستم بودند و هستند، یک خش
پراکنی اما ابراز خشم، هیچوقت مساوی با توهین یا نفرت

 نیست. 
شدگان را  خشمی ها و سرکوبخواهم خشم اقلیتنمی

مقدس بنامم، اما این خشم محترم و مشروعی که وجود دارد  
هرگز نباید مساوی نفرت پراکنی شود. حرفی که در کردستان 
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رابر فاشیزم حق ندارید که فاشیست زنیم این است که در بمی
شوید. این حرف به آن معنی نیست که در برابر فاشیزم یا 

نید توانشینی کنید. نه. شما میخشونتی که وجود دارد عقب
اصولتان را داشته باشید و بدون اینکه دچار فاشیزم آنها شوید، 

 بتوانید آن جریان را نقد کنید و حرفتان را پیش ببرید. 
 

شود توجه کرد. به این مساله از زاویه دیگری هم می         -
 های دینی همدلی بیشتریگاه به نظر می رسد که درباره اقلیت

وجود دارد. حکومت دینی مستبد حاکم در ایران و تجربه 
استبداد دینی موجب شده است که جامعه ایران نسبت به 

ز اسازی دینی حساس شود و نوعی عوارض زورگویی و یکسان
خودآگاهی اولیه شکل گرفته است. به همین دلیل وقتی از 

های دینی مثل بهاییان یا مسیحیان و یارسانان ظلم به اقلیت
شود، احتمال و اهل سنت و دیگر ادیان، خبری منتشر می

اینکه همدلی ایجاد شود، بیشتر است. همین مساله باعث 
همی نگی مکنند جامعه ایران تغییرات فرهشده که برخی تصور 

های حقوق بشری را به رسمیت شناخته است. داشته و ارزش
های دیگر چنین وضعی دانید درباره اقلیتاما همانطور که می

ی های اتنیکرا شاهد نیستیم. مهمترین مساله درباره اقلیت
است که نه تنها همدلی نیست بلکه حقوق آنها انکار می شود 

ها با خشم و اقلیت و حتی هرگونه مطالبه حقوق از جانب
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شود. های ساکن در جامعه اکثریت مواجه مینفرت گروه
های درباره اقلیت -البته نه به این شدت -مشابه این مواجهه 

اگر -جنسی هم هست. حتی درباره زنان و بحث از حقوق آنان 
مشابه همین خشم را در   -زنان را به مثابه اقلیت بگیریم

ود شبینیم. پس آیا میکثریت میجامعه مردانه و مردساالر ا
نتیجه گرفت که خالف امیدهایی که برخی دارند، جامعه ایران 
هنوز با مفاهیم حقوق بشری نسبتی ندارد؟ چرا که اگر نسبتی 

 ها سر خم می کرد؟داشت، در برابر حقوق همه اقلیت
 ها، علتهای دینی، مثال بهاییشیوه برخورد جامعه با اقلیت

. البته در اینجا مشخصا درباره جامعه صحبت دیگری هم دارد
ها کنیم و نه حکومت. از رفتارهای حکومت با جامعه بهاییمی

ها تاریخ مشخصی وجود دارد و نشان می دهد که یا یارسان
ها را از هستی چطور هدف حکومت این بود که این اقلیت

دهند، ساقط کند. آنها این کار را کردند و هنوز هم انجام می
 این پروژه بزرگی است.

کنیم. خواهیم درباره جامعه ایران صحبت میاما اینجا می
ین ها دارند. ایعنی ببینیم که مردم چه برخوردی با این اقلیت

های دینی وجود دارد، تنها بخشی همدردی که گفتید با اقلیت
گردد، ولی به نظر من از آن به تجربه استبداد دینی برمی

ه گردد که جامعی این همدلی به این برمیکلیتش و علت مرکز
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ایران در این نظام سلطه و ساختاری که بر اساس آن شکل 
کند. های دینی احساس خطر نمیگرفته نسبت به اقلیت

خورد و این جامعه نگران نیست که تعادل قدرت به هم می
سیستم قدرت نابرابر ممکن است ناچار شود که قدرتش را در 

ارد و با آنها شریک شود. یعنی در مواجهه با اختیار بقیه بگذ
های دینی، احساس نمی کند که این تعادل قدرت به اقلیت

ها هم خواهد خورد. یک دلیل آن به اندازه جمعیت این اقلیت
کم هستند  هاها و جمعیت بهاییگردد. جمعیت یارسانبرمی

و به همین خاطر جامعه در مواجهه با آنها احساس امنیت 
ها و حقوق آنها بینید که در مورد زنکند. ولی میتری میبیش

ها نصف جمعیت هستند و اگر واکنش شدید دارند. چون زن
بپذیرد که حقوق آنها را اعاده کند، به این معنی است که باید 
باالنس قدرت به هم بخورد. به همین دلیل جامعه مردانه 

 واکنش شدیدی دارند.
حتی امروز و هنوز ، با اینکه ادبیات جنبش فمنیستی زنان 
ایران تا حدود زیادی عمومی شده و کارهای زیادی انجام  شده 
و از طرفی جنبش فمینیسم در کشورهای غربی دستاوردهای 

بینیم که بزرگی داشتند، اما هنوز هم در جامعه ایران می
وجود دارد. مقاومت زیادی در برابر پذیرش حقوق بدیهی زنان 

چرا؟ به این خاطر که جمعیت زنان زیاد است و تقسیم قدرت 
به معنی تغییر کامل مناسبات سلطه در جامعه خواهد بود . 
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درباره بحث کُرد و تُرک و عرب و بلوچ و گیلک و دیگران هم اگر 
نگاه کنید، همین مانع را خواهید دید. کسانی که از امتیاز 

کنند اگر کوچکترین احساس می برند،بودن بهره میاکثریت
ها بکنند، آن تعادل قدرت به هم همدردی با این اقلیت

 ایخورد و اینها باید قدرت را واگذار کنند و آن نظام سلطهمی
ریزد. این چیزی است که تعریف شده و وجود دارد به هم می

 توانند قبول کنند.که نمی
ا نگاه کرد. م از این جهت باید به این قضیه خیلی بدبینانه

نهای حقوق بشری در ها و آرماتوانیم بگوییم که ارزشنمی
جامعه ایران جا افتاده و  حمایت بخش بزرگی از جامعه ایران 
را به دست آورده است. به هیچ عنوان اینطور نیست. جامعه 

ها هنوز به شدت یک جامعه ایران در حوزه بحث اقلیت
 مانده است.عقب

یات و مفاهیم تولید شده و ترجمه شده در شما به زمینه ادب
شوند، این حوزه نگاه کنید. در کتابهایی که به فارسی ترجمه می

ها های روز درباره اقلیتبینید که بحثبه ندرت چیزی می
هایی که در غرب در جریان است. درباره باشد. بحث

ها، درباره مردمان ها و دانشی که در حوزه اقلیتپژوهش
های جنسی وجود دارد به فارسی ترجمه رباره اقلیتبومی و د
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شود. به همین دلیل است که جامعه ایران به شدت نمی
 مانده است.عقب

از طرفی همانطور که گفتم، بزرگترین دلیل فقدان همدردی 
های اتنیکی یا نسبت به زنان در ایران بحث نسبت به اقلیت

و تاحدی دانش قدرت است. در مورد زنان، با اینکه کمابیش 
فمنیستی وارد شده و بخشی از مباحث آن عمومی شده، به 
خاطر قدرت انبوه جمعیت زنان و اینکه پذیرش حق آنها 

تواند این تعادل قدرت را به هم بزنند، هنوز در برابر آن به می
شدت مقاومت می شود. و این مقاومت همانطور که گفتم از 

ا بحث حکومت را طرف جامعه هم هست. وگرنه همان ابتد
جدا کردیم.  واین دقیقا نکته اصلی است. جامعه ایران هنوز 

 مانده است.هم یک جامعه به شدت عقب
هنوز این مفاهیم در جامعه ایران تشریح نشده و مردم هنوز 

مانده هستند. های ما هم به شدت عقبیاد نگرفتند. رسانه
 ه کنید. خیلیهایی که خارج از ایران هستند را نگاهمین رسانه
هایی در این حوزه شود و آموزش داده بینیم بحثبه ندرت می

ها به فضای بحث عمومی وارد شود. خیلی شود و این بحث
ها انجام شود تا از میان افتد که این بحثکم این اتفاق می

آن مباحث و از آگاهی و آموزشی که این مباحث می تواند 
ون بیاید و جامعه به ایجاد کند، همبستگی و همدردی بیر
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سمت آگاهی و همبستگی حرکت کند. حداقل از لحاظ ذهنی 
 به این سمت حرکت کند.

پس خالصه کنم که به نظر من دلیل اصلی همدردی حداقلی 
های دینی دیگر وجود ها یا اقلیتو اندکی که نسبت به بهایی

بشری در جامعه ایران نیست، دارد، پذیرش مفاهیم حقوق
به این دلیل است که جامعه از آنها احساس خطر  بلکه دقیقا

کنند. هرچند که شاید این یک نظر بدبینانه به نظر برسد، نمی
ولی باید به شدت بدبین بود. در این سیستم سلطه، هیچ 

 راهی جز بدبینی وجود ندارد و باید بدبین بود.
  

نکته دیگری که مهم است و بد نیست صحبت کنیم،          -
ا هها است. در جوامعی که مساله اقلیتخود این اقلیت درباره

های مرجع و جامعه به مساله مرکزی آن تبدیل شده و گروه
ها آگاه شده و آن روشنفکری و دانشگاهی آن به حقوق اقلیت

را به رسمیت شناخته و نسبت به نقض حقوق آنها حساس 
تر هایی شکل گرفته است که به دنبال عمیقشده، جنبش

های جامعه به این حقوق و آگاه کردن افکار دن حساسیتکر 
های دینی، هایی درباره حقوق اقلیتاند. جنبشعمومی رفته

جنسی، اتنیکی، بومیان، رنگین پوستان و غیره ظهور کرده و  
نکته قابل تامل این است که این جنبش ها در برابر هر 



 ۱۳۹۹اسفند | | ۱شماره| | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

٢٢ 
 

 ها شود، در کنار همهجومی که به یکی از این اقلیت
ایستند. مثال وقتی در آمریکا به یک کالب همجنسگرایان می

های اقلیت مسلمان هم در کنار آنها حمله شد، حتی جنبش
های اقلیت یک پدیده ایستاد. این اتحاد و همدستی جنبش

بدیهی است. اصوال گروهی که از یک جهت تحت سرکوب بوده 
ر بهت اش نادیده گرفته شده و به حاشیه رانده شده،و حقوق

می تواند وضعیت گروه اقلیت دیگر را درک کند و همدلی کند. 
اما در ایران هرگز چنین نشده است. مثال ما هیچگونه 

های دگرباش جنسی با همبستگی میان جنبش زنان، یا گروه
رسد که بینیم. یا مثال به نظر میهای اتنیکی نمیمساله اقلیت

وهی به شدت تحت بسیاری از بهائیان و یا مسیحیان که گر
فشار در ایران هستند و نحوه برخورد حکومت و هم جامعه با 

آمیز است، در مقابل تبعیضی اندازه ظالمانه و تبعیضآنها بی
های اتنیکی می شود همدلی ندارند. چرا که نسبت به اقلیت

گروه های اقلیت در ایران متحد نیستند؟ آیا مساله تبعیض و 
ها را در کنار هم قرار که این گروهستم ساختاری کافی نیست 

 دهد؟
ها یا مردمی ها یا گروهالبته در همین جامعه غرب هم اقلیت

که در حاشیه هستند یا تحت ستم هستند، آن اتحاد و 
همبستگی را بطور کامل ندارند. نباید این را یک مفروض بدانیم 
که در جامعه غربی این اتحاد وجود دارد. باور دارم که به شکل 
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ه ه به حاشیه رفتند، چها و تمام انسانهایی کذاتی تمام اقلیت
به دلیل جنیستی و چه به دلیل نژادی و یا مذهبی و به هر 
دلیلی، تمام این انسانها به شکل ذاتی، ظرفیت و قابلیت این 

ها از همدیگر را دارند که در کنار هم باشند و تمام این جنبش
ها تحت سلطه ذهنیت حمایت کنند. چون تمام این اقلیت

ه نوعی قربانی یک نظام سلطه و یک استعماری هستند، و ب
ها خیلی اند. از طرف دیگر ، این گروهذهنیت استعماری شده

توانند از ادبیات مقاومت یکدیگر استفاده کنند و تر میراحت
 همدیگر را درک کنند و به هم کمک فکری برسانند.

یعنی به شکل ذاتی این اتحاد باید وجود داشته باشد. هرچند 
واقعا اینطور نیست. مثال اگر نگاه کنید در زمینه  که در غرب هم
های مردمی ترین گروهرفتهها، که از به حاشیهحقوق پناهنده

بینیم که آن اتحاد وجود ندارد. البته در در غرب هستند، می
 گیرد.ها این اتحادها شکل میبعضی حوزه

اما وضعیت جامعه ایران در این مورد هم یک وضعیت 
 های جنسی در ایرانبینید که اقلیتاست. مثال میآمیز فاجعه

 های دیگر که خود در جامعه در اقلیتاتفاقا توسط اقلیت
هستند، مثال در کردستان یا آذربایجان، باز تحت تبعیض قرار 

 هایهای کوئیر در مناطقی که اقلیتگیرند. مثال اقلیتمی
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اتنیکی محسوب می شود، خودشان از طرف همان جامعه 
 قلیت تحت فشار هستند.ا

ای است که واقعا باید در نظر بگیریم که بر اتحاد این نکته
های اقلیت در ایران خیلی کم کار شده است.  حاال اگر گروه

ن های کردستان یا آذربایجاتر نگاه کنیم، جنبشبه شکل کلی
های دیگر  نیاز به همدلی و همبستگی دارند. یا جنبش ملت

رت تاریخی است و الزم است که این اتفاق این واقعا یک ضرو
 بیفتد و بتوانند از همدیگر حمایت کنند.

البته اقدامات و حرکاتی در حال شکل گرفتن است اما واقعا  
تاده یاز هنوز نیفنیاز به کار بیشتر دارد و این اتفاق سرنوشت

است. یک دلیلش هم این که ادبیاتش تولید نشده است. هم 
ترجمه شده و هم کم نوشته شده است. در  در این زمینه کم

ها و رادیوها و نشریات و های عمومی مثل تلوزیونرسانه
ا هشود. و این جنبشها، در این حوزه اصال بحثی نمیروزنامه

 کنند.به صورت جزایر جدا از هم فعالیت می
این یک ضرورت تاریخی است و ما باید به این سمت حرکت 

ُ زن بهتر می کنیم. به شکل ذاتی یک رد تواند درک کند که یک ک
گوید. این گوید، یک عرب چه میگوید. یک تُرک چه میچه می

اتفاقی است که ما باید به این سمت حرکت کنیم و این هم 
ها را به فضای عمومی بیاوریم هیچ راهی ندارد جز این که بحث

 و این نکته را هم مورد بحث قرار دهیم. ولی ما هنوز حتی در
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شود که خیلی سریع این ابتدای راه هم نیستیم. ولی می
اقا های ایرانی اتفوضعیت را تغییر داد.  مثال خیلی از فمنیست

گرا هم هستند، در حالی که این یک تناقض به شدت ملی
بزرگی است. این تناقض ها با گفتگو و بحث آشکار شده و به 

 که ما همیشهای است مرور کنار گذاشته خواهد شد. این نکته
ها باید در نظر بگیریم که درباره مسائل مربوط به حقوق انسان

ها، در ایران نسبت به غرب خیلی کم و از جمله حقوق اقلیت
 کار شده و نیاز به کار زیادی وجود دارد.

 
شما از یک تبعیدی سرکوب شده و از یک پناهنده          -

ده امروز ما فراموش شده به یکی از نویسندگان شناخته ش
یران های اکوشید که به صدای اقلیتتبدیل شدید و اکنون می

های ام که به خوبی و با دقت از اختالفتبدیل شوید. دیده
، »مسئوالنه«اید و کامال ها دوری کردهمضحک در میان اقلیت

ها را بصورت کلی و بدون توجه به ترک، کرد، مساله اقلیت
کنید. در این گفتگو هم رح میعرب یا بلوچ و گیلک بودن مط

شود امید احساس کردم همچنان امیدوارید. اما واقعا می
 داشت؟

آمیز، اینکه هیچ راهی وجود ندارد جز بحث زیست مسالمت
در هر صورت شما همسایه هستید و وقتی که همسایه 
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هستید هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه دیالوگ داشته باشید. 
کنم همه را ر جایی که صحبت میکنم در هشخصا سعی می

در یک ظرف ببینم. چون واقعا مشکل اصلی آن سیستم 
استعماری است. این نیرویی که در آذربایجان وجود دارد در 
واقع نیروی کردستان هم هست و برعکس. این نیروی بزرگی 
است و ما باید روی این پروژه کار کنیم. یعنی آن صداهایی که 

میز هستند باید تقویت شوند. به آدنبال زیست مسالمت
عنوان یک انسان به آن اعتقاد دارم و در این مسیر هم کار 

نگاری یا هر کار کنم، چه به صورت نوشتن یا کار روزنامهمی
 دیگری.

های ضد استعماری که در ایران وجود به آینده جنبش
خواهانه یا هر عنوانی که روی آن های هویتجنبشدارد، 

کنم آینده را ما ه شدت امیدوار هستم و فکر میبگذاریم، ب
کنیم. البته بر  این فرض که این حکومت فعلی همه تعیین می

چیز را ویران نکند  و این سرزمینی که وجود دارد بقا پیدا کند. 
در این صورت در آینده ایران این ما هستیم که سرنوشتمان را 

 تعیین خواهیم کرد.
خودآگاهی که در کردستان و دلیلش هم این است که آن 

آذربایجان و جاهای دیگر وجود دارد به شدت در حال رشد 
است و این خودآگاهی به حدی رسیده و قدرتی ایجاد کرده که 

اش را بر مرکز تحمیل کند و تواند در آینده ارادهبه راحتی می
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ها و این اتفاق خواهد افتاد. مساله این است که این گسل
تواند به راحتی از ها وجود دارد میین اقلیتاختالفاتی که ب

طرف حکومت فعال شود و این کاری است که ما اصال کار 
 ایم.نکرده

به شدت امیدوار هستم. چون بحث بحث معادله قدرت است. 
 شهری دارند، واند و تفکرات ایرانکسانی که در غرب نشسته

که  اندهکنند، تصور کردهاشان به این مسائل فکر میدر اتاق
هست و همانطور که جمهوری اسالمی  ۵۷شرایط مثل سال 

آمد و توانست کردستان و جاهای دیگر را سرکوب کند و بتواند 
همان نظم پیشین بر محوریت فارس را ادامه دهد، اینها هم 

تواند همین کار را بکنند. ولی نمی دانند اینبار شرایط فرق می
 کند.می

جان بیدار است و خوشحالم که بسیار خوشحالم که آذربای
اهواز بیدار است، و خوشحالم که زاهدان بیدار است. و در 

ها هستیم که شرایط را تعیین خواهیم آینده این ما اقلیت
گویم. کرد. این فرض را بر اساس واقعیت عنصر قدرت می

خودآگاهی به حدی رسیده است که  اگر حتی قدرت و شمار 
وسعت سرزمینی را حساب  جمعیت را هم حساب کنیم و

 توانیمها قدرت خیلی عظیمی هستیم و میکنیم، ما اقلیت
ای هنوز این اراده زندگی برابر را تحمیل کنیم. اینکه عده
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اند و مثل کبک اند و نشناختهواقعیت را تشخیص نداده
خواهند واقعیت را ببینند، سرشان را زیر برف کردند و نمی

. زمین سیاست زمین واقعیت است دهدواقعیت را تغییر نمی
و این چیزی است که در آینده به مرکز تحمیل خواهد شد و 

شود. نکته دیگری که باید سیستمی غیر متمرکز ایجاد می
که با بجز آن-بگویم این است که تنها کاری که ما باید بکنیم 

این است که  -کشیممی کنیم و آنرا  به چالشمرکز گفتگو می
دمان هم کار کنیم. باید آموزش داده شود و روی مردم خو

خودآگاهی باید به حدی برسد که مرکزنشینان نتوانند مقاومت 
که تا حد زیادی -تر شود کنند. هرچه این خودآگاهی عمیق

تر خواهد شک نکنید که تحمیل اراده هم آسان -شده است
 بود. 
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 ها در ایرانمصدق و مساله ملیت
 طرفیوسف عزیزی بنی

 
سخن گفتن از مواضع محمد مصدق نسبت به مساله ملیت 
ها در ایران، به نوعی بیان دیدگاه های جبهه ملی در این زمینه 

ش، سنگ بنای تاسیس ۱۳۲۸است؛ زیرا او بود که در سال 
جبهه ملی ایران را نهاد. مصدق تا این لحظه، نماد و پیشوای 

ان به شمار می رود و پندار و کردارش راهنمای جبهه ملی ایر 
 این جبهه. 

اغلب افراد هسته اولیه جبهه ملی را سیاستمداران، بازاریان و 
 ،. علی بیگدلی١روشنفکران فارس زبان تشکیل می دادند

ترکیب جبهه ملی را در دهه سی وچهل شمسی این گونه 
در صف مقدم جبهه آنان،از احزاب چپگرای  تصویر می کند: ''

سوسیالیست تا ناسیونالیستهای افراطی و همچنین نیروهای 
                                                

سیاسی وعدالت اجتماعی؛ جهانی، فرشته؛ جبهه ملی و تالش برای آزادی  . ١
 ۱۳۹۹آبان  ۲۲خبرگزاری جمهوری اسالمی، 
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''. در اینجا منظور از احزاب ١مذهبی و سنتی دیده می شدند
چپگرای سوسیالیست، حزب 'نیروی سوم' به رهبری خلیل 

 ملکی است.
) قدرت ۱۳۳۲-۱۳۲۹جبهه ملی در دوره نخست وزیری مصدق (

در دولت موقت  ۱۳۵۷دست گرفت و پس از انقالب  را به
 مهدی بازرگان در قدرت سیاسی شریک شد. 

گفتمان جبهه ملی بر خالف گفتمان چپ در ایران، متون نظری 
مدونی در باره مساله ملی ندارد و از این نظر با گفتمان 
اسالمگرایان ایران مشابه است. در اینجا ابتدا دیدگاه های 

ررسی می کنیم و سپس به مواضع کنونی محمد مصدق را ب
 جبهه ملی در این زمینه می پردازیم.  

مصدق، فرزند انقالب مشروطیت و مدافع ارزش های آن 
انقالب است که مبتنی بر لیبرالیسم کالسیک و آزادی های 

فریدون آدمیت در کتاب 'فکرآزادی' و فردی واجتماعی است. 
و فراماسونری در ایران' اسماعیل رائین در کتاب 'فراموشخانه 

بر عضویت  محمد مصدق در شبکه جهانی فراماسونری تاکید 
 و متن سوگندنامه او را چاپ کرده اند. 

                                                
1. http://ensani.ir/fa/article/10270 
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مواضع مصدق درباره تنوع اتنیکی و حقوق ملیت های غیر 
فارس در ایران، تناقض آمیز و تابع شرایط متغیر جامعه است. 

مواضع با قانون  در این مقاله نشان خواهم داد که اغلب این
که مصدق، سنگ اش را به سینه می زد  -اساسی مشروطیت 

مغایرت دارد. نیز با مطالعه آثارش در می یابیم که او، بر  –
خالف اعتقاد بسیاری از مصدق پژوهان، در برخورد با سیاست 

 های داخلی رضا شاه مواضع دوگانه ای داشته است. 
آوازه گری  و چیرگی۱۲۹۹پس از کودتای سوم اسفند 

ناسیونالیسم پارسی در عرصه سیاست  و مطبوعات پایتخت و 
سپس لشکرکشی سردار سپه به مملکت عربستان (خوزستان 
کنونی) و الغای سپسین نظام مملکت های محروسه، هیچ 
اعتراضی از مصدق نمی شنویم. علت این امر، موافقت او با 

ر به آن این اقدامات رضا شاه است که در ادامه این جستا
 اشاره خواهم کرد. 

طی نطقی در جلسه تغییر سلطنت از  ۱۳۰۴مصدق در سال  
قاجار به پهلوی در مجلس ششم، رفتاری گزینه گرا با رضا شاه 
داشته است؛ از یک سو بر غیر مسوول بودن او به عنوان یک 
شاه تاکید داشت (که بعدها به شکل شعار شاه باید سلطنت 

هه ملی شد) و این درست است اما کند نه حکومت شعار جب
قانون  ۱۹از سوی دیگر هیچ مخالفتی با پایمال کردن اصل 

متمم قانون اساسی مشروطیت  ۹۰و  ۲۹اساسی و اصول 
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توسط رضا شاه نکرده بلکه با ستایش از اقدامات او، این امور 
. می دانیم که طبق این دو اصل، سیستم ١را تایید کرده است
به شیوه 'ممالک محروسه' اداره شود و در سیاسی ایران باید 

، اداره این مملکت ها به شکل نامتمرکز و بر ۹۰و ۲۹اصول 
مبنای 'انجمن های ایالتی و والیتی' معین شده است. گرچه 
همین انجمن ها نیز هیمنه سیاسی و فرهنگی ملیت چیره را 
به چالش نمی کشند اما مصدق به علت تحقق بخشی از 

 مغلوب، با این اصول مخالفت می کند. حقوق ملیت های 
شاید این نیمه نفی و نیمه تایید رضا خان توسط مصدق 
السلطنه باعث شد تا رضا شاه از کشتن اش منصرف شود و 
به زندان وتبعید بسنده کند. سید یعقوب انوار شیرازی که از 
طرفداران پهلوی اول بود، در توصیف اوضاع ایران در آن هنگام 

آذربایجان، فارس، کرمان،  "سخن می گوید که دراز آتشی 
 .  ٢"گیالن، 'محمره' و طهران بلند است

انوار شیرازی پیامدهای سرکوب جمهوری گیالن میرزا کوچک 
خان و حاکمیت شیخ خزعل در عربستان وایالت آزادیستان 
شیخ محمد خیابانی در آذربایجان و اوضاع فارس و کرمان و 

                                                
مکی، حسین، گردآورنده؛ دکتر مصدق و نطق های تاریخی او؛ تهران؛ چاپخانه  . ١

  ۱۴۴-۱۳۸؛ صص۱۳۶۴علمی؛ 
 ۱۳۴همان، ص . ٢
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آتش تشبیه می کند که می تواند برنامه تهران را به شعله های 
های تمرکز محور او و دیگر هواداران رضا شاه را نقش بر آب 

 کند. 
قرار داد تاسیس پاالیشگاه عبادان  ۱۹۰۹انگلیسی ها در سال 

بستند و یک مایل  –فرمانروای عربستان  –را با شیخ خزعل 
ند. مربع از زمین های او را برای ساخت این پاالیشگاه خرید

آنان تعهد کردند تا از قدرت و استقالل شیخ در عربستان 
. از این رو تا ١(خوزستان) در برابر حکومت مرکزی حمایت کنند

، عرب ها به نسبتی برابر با غیر عرب ها و انگلیسی ۱۹۲۵سال 
ها در تاسیسات نفتی استخدام می شدند که پس از سقوط 

اما با توجه به این خزعل، اوضاع به زیان عرب ها تغییر کرد. 
که عرب ها، اکثریت مردم عبادان و اهواز را تشکیل می دهند، 
همواره اکثریت کارگران پاالیشگاه و دیگر تاسیسات نفتی این 
شهرها عرب بوده اند، البته به استثنای مناصب اداری و 
مدیریتی که عمدتا در اختیار انگلیسی ها و غیر عرب ها بود. 

اه به عنوان عرب، نه از سوی دکتر مصدق اما این مردم هیچ گ
به رسمیت شناخته شدند و نه از سوی مهدی بازرگان، نماینده 
اعزامی اش به عبادان برای خلع ید از شرکت ایران و انگلیس؛ 

 ونه  حتی در جایی از آنان یادی کردند و دعوتی.   

                                                
1.  http://ensani.ir/fa/article/10270 
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در کتاب 'خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق' که به قلم 
از  –اثری از اهتمام مصدق به مسایل ملیت ها اوست نیز 

که همروزگار او در  -جمله مساله عربستان و شیخ خزعل 
نمی بینیم. مصدق گرچه در  -ابتدای حیات سیاسی اش بود 

این کتاب، نام تاریخی 'عربستان' را ذکر می کند اما در صفحه 
رب های دیگر آن که به 'آبادان' می پردازد هیچ نام و اثری از ع

ها، حزب سعادت و رهبرش شیخ عبدهللا فرزند شیخ خزعل 
نمی بینیم. او، به عنوان یک صاحب منصب بلندپایه و یک 
شخصیت مطلع سیاسی، هیچ اشاره ای به جنبش های عربی 

همانند شورش محیی الدین زیبق در سال  -ضد رضا شاه 
 . ١نمی کند  -ش  و استقالل هشت ماهه حویزه ۱۳۰۷

ن کتاب به تبریز و آزربایجان نیز از دریچه مصدق در ای 
خاطرات والیگری خود بر این والیت نگاه می کند و نه چیز 

االسالم یادی می کند و نه از پیشه ة دیگر. نه از خیابانی و ثق
وری و جنبش ملی آذربایجان در آن روزگار. او فقط به عصیان 

می  اشاره در پادگان تبریز -افسر و شاعر  –ابوالقاسم الهوتی 
ش رخ داد و ربطی به مسایل ملی و ۱۳۰۰کند که در سال 

                                                
دکتر محمد، به کوشش ایرج افشار، چاپ پنجم، تهران، انتشارات محمد مصدق  . ١
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مایل نبود به  -در واقع  –. مصدق ١اتنیکی آذربایجان نداشت
 مسایل این ملیت ها بپردازد.  

 
 مصدق: غلبه ناسیونالیسم بر لیبرالیسم 

، در آغاز دوره چهاردهم مجلس شورای ۱۳۲۳تیر سال  ۲۳در 
جعفر پیشه وری به عنوان نماینده اسالمی، اعتبارنامه سید 

اول تبریز رد شد. کاوه بیات در ماده 'پیشه وری' در دانشنامه 
جهان اسالم می نویسد که مصدق از پیشه وری حمایت کرد 
اما نمایندگان محافظه کار به رهبری سید ضیاء الدین 
طباطبایی و برخی از نمایندگان حزب توده با او مخالفت کردند 

 ه اش رد شد. و اعتبارنام
حمید رضا عابدیان نیز در مقاله ای با عنوان 'مصدق و مساله 
آذربایجان: قامت بلند یک پارلمانتاریست' به این موضوع می 

 –نخست وزیر  –پردازد. عابدیان ابتدا نطق  ابراهیم حکیمی 
ایراد می شود؛ یعنی یک  ۱۳۲۴آذر  ۲۷را می آورد که در روز 

ن و برپایی حکومت هفته پس از افتتاح مجلس ملی آذربایجا
خودمختار آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه وری. حکیمی 

"درآذربایجان، از طرف عده معدودی، نغمه هائی می گوید 
برخاست. این اشخاص به عنوان اصالحات دست به اقداماتی 
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زدند که راه اصالح را مسدود، برعکس باعث بی نظمی شدند و 
ون اساسی و سایر قوانین اظهاراتی نمودند که بر خالف قان

شد که دولت به این قبیل است و ممکن نمیمملکتی بوده
اظهارات ترتیب اثر بدهد و لهذا ابتدا در نظر گرفتیم بلکه با 
وسایل مسالمت آمیز و نصیحت از طرف مأمورین رسمی دولت 
این اشخاص را اگر ایرانی و عالقمند به مصالح عالیه کشور 

خام و ناپخته منصرف نمائیم که امنیت باشند از این خیاالت 
در مملکت مختل نگردد تا دولت بتواند به اصالحات اساسی 
در تمام کشور شروع نماید. متأسفانه این عده در اجرای 
مقاصد سوء و ناصواب خود اصرار ورزیدند و وقتی هم دولت، 
استاندار تازه به تبریز فرستاد، باز ایستادگی کردند و مشغول 

های شوم خود به ضرر تمامیت کشور و آسایش قشهتعقیب ن
عمومی شدند تا آنجا که به قول خودشان و برخالف صریح 

 ایقانون اساسی،مجلس ملی تشکیل داده و حتی اخیراً عده
را به نام وزیر معرفی و ادارات دولتی را تصرف نموده و تجاسر 

ست درا بجائی رساندند که به قوای تأمینیه دولتی نیز تعرض و 
اند ، حاال که استاندار به تهران آمده و گزارش اندازی نموده
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خود را رسماً به اطالع دولت رسانید معلوم شد این اشخاص 
 ١" .خواهند به عملیات خود رسمیت دهندمی

آذر مجلس شورای ملی در پاسخ به  ۲۸مصدق در جلسه روز 
 "در تبریز نُه نفرحکیمی و در نقد عملکرد مجلس می گوید:

ها را وکیل به یک صورت انتخاب شدند که هفت نفر از آن
قبول کردیم دو نفر رد شدند. دو نفر را در این مجلس رد کردید 
و هیچ دلیلی هم نداشته، اگر اعتراض به صالحیت شخصی 
بود، اشکالی نداشت، ممکن بود بگوئیم صالحیت نداشتند ولی 

ان بهیچوجه اعتراضی به صالحیت شخصی نشد. روی جری
انتخابات رد شد و در صورتی که جریان انتخاب هر نه نفر یکی 
بود و همان وقت هم بنده در همین مجلس این نکته را عرض 

 .٢کردم "
این دو نماینده تبریز، رحیم خویی و جعفر پیشه وری بودند که 
اولی کارخانه دار بود. صالحیت هر دو به بهانه ارتباط با 

 شوروری رد شد.
عابدیان سپس بخشی از نطق دکتر محمد مصدق در جلسه 

را می آورد که در باره اوضاع آذربایجان است.  ۱۳۲۴آذر  ۲۸روز 
رفتار هیئت حاکمه سبب شد که مردم "مصدق می گوید: 

آذربایجان، همان استانی که نُه ماه استاندار نداشت و چنانچه 
                                                

1.  http://www.ensafnews.com/203200 
 همان . ٢
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یت در یک دهی یک ماه بدون کدخدا باشد، رشته نظم و امن
شود، ناراضی شوند و عده قلیلی هم از عدم آن مختل می

 !"١کنندها استفاده نموده، دعوی خودمختاری میرضایت آن
"من عرض : دکتر مصدق در ادامه سخنرانی اش می افزاید

کنم که دولت خود مختار در بعضی از ممالک مثل دُوَل نمی
م کنمیمتحده آمریکای شمالی و سوئیس نیست ولی عرض 

که دولت خود مختار، باید با رفراندوم عمومی تشکیل شود، 
د، دهقانون اساسی ما، امروز، اجازه تشکیل چنین دولتی نمی

ممکن است که ما رفراندوم کنیم، اگر ملت رأی داد، مملکت 
ایران مثل دُوَل متحدة آمریکای شمالی و سوئیس، دولت 

مملکت، یک فدرالی شود. هیچ نمی توان گفت که در یک 
قسمتش فدرال باشد و یک قسمت دیگرش دولت مرکزی 
باشد. قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی است (کُنترات 

این کُنترات کُلِکتیف تا از طرف  )Contrat Collectif کُلِکتیف
جامعه، اصالح یا نقض نشود، قابل اجراء است. بنده هیچ 

، شاید مخالف نیستم که مملکت ایران دولت فدرالی شود
دولت فدرالی بهتر باشد که یک اختیارات داخلی داشته باشد، 
بعد هم با دولت مرکزی موافقت کنند و دولت مرکزی هم 
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جریان بین المللی را اداره بکند ولی هر تغییری، هر قسم 
تغییری که در قانون اساسی باید داده شود، باید با رفراندوم 

 ."١عمومی باشد
ه سویس و آشنا با نظام چند مصدق حقوقدان تحصیلکرد

مملکتی دوره قاجار می داند که سیستم مملکت های 
محروسه، نوعی فدرالیسم سنتی بود که در رابطه با مملکت 

به کنفدرالیسم هم  -حتی  –عربستان (خوزستان کنونی) 
نزدیک می شد. و نیز می داند که قانون اساسی دست کم دو 

یت شناخته است. از بار سیستم ممالک محروسه را به رسم
این رو تفسیر فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات 
کردستان ایران از قانون اساسی از تفسیر مصدق دقیق تر 
است اما او با این مخالفت ها، زمینه ساز یورش نیروهای 
ارتش شاهنشاهی به آذربایجان و کردستان شد و نظام تهران، 

کرسی نشاند، نه با با زور و سرکوب، تفسیر خودرا به 
دموکراسی و بحث و گفتگو و نظر خواهی از مردمان آذربایجان 

 و کردستان. 
ندارم که دکتر محمد مصدق، بارها این اصل قانون اساسی  شک

مشروطیت را مطالعه کرده است: "اصل نوزدهم : مجلس حق دارد 
براي اصالح امور مالیاتي و تسهیل روابط حکومتي در تقسیم 
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و تحديد حکومت ها پس از تصويب مجلس  ممالک ايران اياالت و
و نیز این دو سنا اجراي آراي مصوبه را از اولیاي دولت بخواهد". 

"اصل بيست و نهم: منافع مخصوصه اصل متمم قانون اساسی را: 
هر ايالت و واليت و بلوك بتصويب انجمنهاي ايالتي واليتي 

م: ود". "اصل نودبموجب قوانين مخصوصه آن مرتب و تسویه میش
های ایالتی و والیتی به موجب انجمن ممالک محروسه،در تمام 

ها شود و قوانین اساسیه آن انجمننظامنامه مخصوص مرتب می
  .از این قرار است"

چنان که می بینیم، قانون اساسی فوق، ایران را متشکل از چند 
مملکت و برپایی انجمن های ایالتی و والیتی را برای همه مملکت 
ها و ایالت ها الزم می شمارد.  این یعنی فدرالیسم سنتی اتنیکی 
و جغرافیایی. قانونگذار، این تقسیم قدرت را هم بر مبنای اتنیکی 

یی پیش بینی کرده است. از این رو تا قبل و هم بر اساس جغرفیا
، هم انجمن ایالتی آذربایجان به مرکزیت تبریز و ۱۳۰۴از سال 

انجمن ایالتی عربستان به مرکزیت محمره را داریم و هم انجمن 
ایالتی فارس به مرکزیت شیراز. اما مصدق، حضورش در جنبش 

 ی اینمشروطه و تایید قانون اساسی و از آن مهمتر تبلور عین
انجمن ها در پیشا پهلوی را نادیده می گیرد و نه تنها موضوع 
فدرالیسم ممالک محروسه بلکه خودمختاری آنها را نفی می کند 
ومدعی می شود که در این زمینه باید قانون اساسی را تغییر داد 
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و این، یعنی گذاشتن سنگ بزرگ در برابر اجرای اصل انجمن های 
ینجا پی می بریم که نخبگان ملیت مسلط، ایالتی و والیتی. در ا

پس از آن که 'به مشروطیت شان رسیدند'، این تنها اصل ویژه 
ملیت های غیر فارس را با سفسطه و اما و اگر از حیز انتفاع 
انداختند. در واقع، تمام هم و غم اینان، خنثی کردن عملی 

 کوشش ترک ها برای گنجاندن این اصل بود.  
با مردم آذربایجان که  "نطق خود می گوید : مصدق در پایان 

ها از مؤسسین بزرگ مشروطیت هستند و در وطن پرستی آن
تردید نیست، نباید جنگ کرد. عقیده من این است که باید با 

ها را مطیع ها داخل مذاکره شد و رفع شکایت نمود و آنآن
 .١"مرکز کرد

 دیگر ملل آیا این کالم مصدق به معنای آن است که مثال با
گ باید جن –اگر به کوشش مشابهی دست یازند  –درون ایران 

کرد؟ و می دانیم که یک سال بعد، دولت قوام السلطنه به 
دستور محمد رضا شاه با مردم آذربایجان و کردستان جنگید، 
کتاب آتش زد، کشت و اعدام کرد. مصدق در اینجا نیز سکوت 

ت این عملیات شنیع اختیار می کند و هیچ سخنی در محکومی
نمی گوید. قصد او از 'مطیع مرکز کردن' مردم آذربایجان همانا 
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مطیع کردن آن به نظمی است که ملت چیره در آن، دست باال 
 را دارد. 

حمیدرضا عابدیان نتیجه می گیرد که مصدق در تحلیل وقایع 
آذربایجان، انگ دست نشاندگی و خیانت به 'همین عده قلیل' 

دموکرات آذربایجان نمی زند و به جای برجسته یعنی فرقه 
کردن عامل خارجی، ریشه های داخلی رویداد را برجسته می 

 .١کند
این البته نشانگر نگاه واقع بینانه تر مصدق نسبت به حکیمی 
است اما به گمان نگارنده این سطور، گرچه موضع دکتر مصدق 

 ران مخالفو دیگر غوغاساال -نخست وزیر  -با ابراهیم حکیمی 
حقوق ملی خلق های ایران در پایتخت تفاوت داشت اما چند 
اشکال دارد: یکی این که مصدق، خودمختاری وفدرالیسم برای 
مناطق اتنیکی را منوط به رفراندم عمومی می داند در حالی که 

قانون اساسی  ۹۰و  ۲۹و  ۱۹حتی اگر نپذیریم که اصول 
ناخته است، طبق مشروطه این خودمختاری را به رسمیت ش

حقوق بین الملل، فقط خود ملت های درون یک کشوراند که 
می توانند در این خصوص تصمیم بگیرند؛ آن هم با برگزاری 

 ۲۰۱۷رفراندم در منطقه خود. شبیه همان چیزی که در سال 
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 ز رایدر کردستان عراق انجام شد که در آن، پرسش رفراندم ا
افقی که اقلیم : ''آیا مودهندگان پرسیده بودند

کردستان،مستقل شود؟'' و این کار فقط در کردستان عراق 
انجام شد نه در بغداد و بصره و موصل و انبار. دوم این که 

 –ش، آذربایجان ۱۳۰۴خود مصدق می داند که تا سال 
یکی  –همچون عربستان، کردستان، لرستان، گیالن و خراسان 

 ۹۰است و اصل از مملکت های شش گانه دولت قاجار بوده 
متمم قانون اساسی با طرح انجمن های ایالتی و والیتی، قصد 
داشت فدرالیسم سنتی مملکت های محروسه را به نوعی 
خودمختاری مدرن بدل کند. واین همان چیزی است که فرقه 
دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان ایران به آن 

سویس فدرال،  استناد می کردند. این لیبرال درس خوانده
إصرار دارد که ایران شبیه سویس و ایاالت متحد آمریکا 
نیست، در صورتی که از بابت ترکیب اتنیکی و ملیتی بیشترین 

ر وشاید بیشت –شباهت ها را با سویس دارد و همانند سویس 
سابقه فدرال و کنفدرال سنتی داشته است. نیز  بیست سال  -

) ایرانی، قانون اساسی قبل از آن، نخبگان (عمدتا پارسی
مشروطه را از قانون اساسی یک کشور اروپایی یعنی بلژیک 
اقتباس کرده بودند که سیستمی فدرال داشت. اقتباس 
کنندگان، این جنبه قانون اساسی بلژیک را نادیده گرفتند و اگر 
فشار شیخ محمد خیابانی ومردم آذربایجان نبود، همان اصل 
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والیتی را هم در متمم قانون اساسی  ویژه انجمن های ایالتی و
نمی گنجاندند. در واقع، پس از ارسال تلگراف از سوی مردم 
تبریز و تهدید نمایندگان تبریز در دوره اول مجلس شورای ملی 

 ۹۰و  ۲۹به استعفا، این مجلس مجبور به تصویب اصل های 
 متمم قانون اساسی شد. 

همه قدرت را  ۱۲۹۹و البته وقتی پس از کودتای سوم اسفند  
در چنگ خود گرفتند همین اصل را هم اجرا نکردند؛ نه در دوره 
رضا شاه و نه در فترت دوازده ساله نیمه دموکراتیک قبل از 

ونه بعد از آن. حتی در مجلس خبرگان  ۳۲مرداد  ۲۸کودتای 
نیز اصل  ۱۳۵۸قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در سال 

ستا توسط نمایندگان غیر فارس شوراهای اسالمی شهر و رو
اجرا شد اما میزان اختیارات این  ۱۳۷۷مطرح شد که در سال 

 شوراها قابل قیاس با انجمن های ایالتی و والیتی نیست. 
 

کمیسیون سه کشور بزرگ جهان در باره خودمختاری ترک ها، 
 کردها و عرب ها

تحرک عرب ها به رهبری عبدهللا شیخ خزعل و حزب سعادت 
در عربستان (خوزستان)، جنبش کردان به رهبری قاضی محمد 

آذر  ۲۵و اعالم حکومت خودمختار آذربایجان باعث شد تا در 
کمیسیون سه جانبه کشورهای شوروی، بریتانیا و آمریکا  ۱۳۲۴
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دراین در مسکو برگزار شود. وزیران خارجه این سه کشور 
کمیسیون حضور داشتند. برنامه این کمیسیون که به دولت 
حکیمی نیز ابالغ شد شامل نوعی از فدرالیسم اتنیکی و 
خودمختاری مناطق خوزستان [عربستان]، کردستان و 
آذربایجان و تدریس زبان های عربی، کردی و ترکی در مدارس 

 .     ١بود
چنین نوشت:  ۱۹۴۶روزنامه لوموند نیز در شماره دوم ژانویه 

"جهت حل مساله ایران در کنفرانس مسکو، وزیر امور خارجه 
انگلستان پیشنهاد نموده است که یک کمیسیون سه نفری 
مرکب از نمایندگان انگلیس و شوروی و امریکا تشکیل شود تا 
به مسائل ایران و خصوصا به مساله آذربایجان از حیث منافع 

انگلستان رسیدگی نمایند و  شوروی و خوزستان از حیث منافع
همچنین درخصوص تاسیس حکومت های خودمختار در 
ایاالت ایران به ویژه آذربایجان پیشنهاداتی نموده است تا 
بتوان بین منافع دولت اتحادیه شوروی در آذربایجان و اصل 

 ."٢تمامیت ایران به مصالحه رسید
 تپیشنهادی کمیسیون سه جانبه متفقین به دولنكات مهم 

ایران که در دوره نخست وزیری ابراهیم حکیمی به دولت اش 

                                                
سیف الدینی، ساالر؛ مصدق و مساله تدریس زبان های محلی در ایران؛ مقاله  . ١

 ۱۳۹۲بهمن  ۷در روزنامه ایران، دوشنبه 
 همان . ٢
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ارایه شد، شامل گذار از نظام اداری و دولتی متمرکز به یک 
 والیتی است –دولت فدرال بر پایه قانون انجمن های ایالتی 

و نیز تدریس زبان های عربی، کردی و ترکی در مدارس کشور 
 . ١نه بودو اعطای اختیارات بیشتر به مناطق دو زبا

دکتر مصدق در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون سه جانبه 
پیشنهاد مقصود اصالح  گفت "از این ١٣٢٤متفقین در زمستان 

خواستند از موقع استفاده بکنند کار آذربایجان نبود بلکه می
" ٢های ترک و عرب و کرد تشکیل دهند] ...دولتو...[در ایران

. 
این موضع مصدق بیانگر پوپولیسم و برخاسته از مواضع حاد 
ناسیونالیستی اوست، چون اساسا صحبت از دولت های 

حتی در  -مستقل ترک و عرب و کرد نبود. و البته هنوز هم  
وقتی مساله تدریس زبان های مادری در مدارس  -روزگار ما 

مطرح می شود همین منطق معوج توسط نخبگان فرهنگی و 
 اسی پایتخت مطرح می شود. سی

در آن هنگام که ایران و جهان سوم محکوم شرایط ناشی از 
تقسیم دوقطبی جهان بودند، این موضع و دیگر مواضع مصدق 

                                                
 همان . ١
بیات، کاوه؛ انجمن های ایالتی و والیتی به روایت رزم آرا، مجله گفتگو، تابستان  . ٢

 ۲۰، شماره۱۳۷۷
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علیه اجرای قانون انجمن های ایالتی و والیتی، زیر سایه مبارزه 
برای ملی شدن نفت و دیگر دیدگاه های ضد بیگانه او قرار می 

گویم ضد بیگانه و نه فقط ضد غربی زیرا روسیه گرفتند. می 
شوروی سوسیالیستی هم در کمیسیون سه گانه مشارکت 
داشت. در همان هنگام هم که معرکه ملی شدن نفت شعله 
ور بود، عرب ها در اقلیم اهواز به ندرت در جبهه ملی دکتر 
مصدق عضو می شدند و اغلب غیر عرب ها و بلکه ضد عرب 

مشخص می شود که  –اما  –دند. اکنون ها عضو آن می ش
در ایران از  -و دیگر خلق ها  –زیان های مردم عرب 

دستاوردهای آن معرکه بیشتر بوده است زیرا پیامدها، چیزی 
جز فقدان حاکمیت خودمختار گذشته مملکت های محروسه، 
محرومیت از آموزش به زبان مادری و انحطاط فرهنگ و زبان 

ال گذشته نیست. گفتمان مصدقی از این ملل طی هشتاد س
اجزایی چون ناسیونالیسم پارسی و لیبرالیسم تشکیل می شود 
و گفتمان پادشاهی متشکل از ناسیونالیسم پارسی و 

پیروز  ۳۲مرداد  ۲۸دسپوتیسم. شاید اگر گفتمان مصدقی در 
برای گفتمان ملل غیر پارس  –ولو تنگ  –می شد حاشیه ای 

ند نفسی بکشند و برای حقوق ملی ایجاد می شد تا بتوان
خویش مبارزه کنند. اما اکنون و باگذشت هفت دهه از آن 
زمان و با برآمدن جمهوری اسالمی و گفتمان ناسیونالیسم 
اسالمی، ناسیونالیسم مصدقی نمی تواند چیزی بیش از اولی 
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به مردمان غیر فارس ارایه دهد. به ویژه که حوادث پس از 
ان داد که دو ناسیونالیسم مصدقی و نش ۵۷انقالب بهمن 

اسالمی در برابر جنبش حق مدار ملت عرب چیزی جز چنگال 
های خونین خویش ندارند. سخنان محسن کنگرلو مشاور 
میرحسین موسوی و رفسنجانی و معاون پیشنهادی تیمسار 

، هنوز در گوش ما ۵۸احمد مدنی استاندار خوزستان در سال 
ما تا می توانیم  "ل مدنی می گوید طنین انداز است که از قو

". تیمسار مدنی ناسیونالیست، افزون بر باید عرب بکشیم
طی گفتگویی با روزنامه  ۵۸شهوت عرب کشی، در خرداد 

آیندگان خودرا 'فارس ناب' قلمداد کرد. و می دانیم که او عضو 
رسمی جبهه ملی ایران بود که عکس هایش هنوز هم زینت 

     است.  بخش سایت این جبهه
گواه تحرک بین المللی جهت حل  ۱۳۲۴درواقع، در سال 

مساله ملی در ایران هستیم که بر زمینه های جنبش های 
اتنیکی داخلی شکل گرفته بود اما با قلع و قمع این  -ملی 

 جنبش ها، کوشش های این سه کشور نیز به خاموشی رفت. 
ن آذربایجاپس از سرکوب خونین دو تجربه حکومت خود مختار 

و جمهوری مهاباد و شکست تحرک حزب سعادت شیخ عبدهللا 
خزعل، موضوع اصالح نظام اداری کشور بار دیگر به عنوان یک 
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 ۱۳۲۷مساله مبرم، در دوران نخست وزیری هژیر در سال 
 مطرح شد که به نتیجه نرسید. 

 
طرح رزم آرا و مخالفت مصدق، شاه و کاشانی با اجرای قانون 

 انجمن های ایالتی 
، در دوران نخست وزیری سپهبد حاجعلی رزم ۱۳۲۹در سال 

آرا، موضوع انجمن های ایالتی و والیتی جهت اصالح سیستم 
اداری و سیاسی ایران برای مدتی بحث روز شد. رزم آرا در این 

م قانون اساسی مشروطیت یعنی سال، الیحه اجرای اصل مه
'تشکیل انجمن های ایالتی و والیتی' را تقدیم مجلس شورای 
ملی کرد. در اینجا سه نیروی سیاسی تعیین کننده با این طرح 
مخالفت کردند: ناسیونالیست ها، اسالمگرایان و سلطنت 
طلبان.  تنها طرفداران رزم آرا بودند که حمایت کردند. حتی 

ا چهار سال پیش از خودمختاری آذربایجان و حزب توده که ت
کردستان حمایت می کرد به علت مخالفت با رزم آرا سکوت 

 بر خالف -پیشه کرد. گفتنی است که حزب توده در آن دوره 
هیچ سخن یا عملی در حمایت از  –آذربایجان و کردستان 

حقوق ملت عرب در ایران انجام نمی داد و حتی در برخی موارد 
به بهانه گرایش های عشایری  –وهای ملی گرای عرب با نیر
 برخوردهای خونینی داشت.  –شان 
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طی سخنانی در دوره شانزدهم  ۱۳۲۹تیر  ۲۲مصدق در تاریخ 
مجلس شورای ملی در عین ابراز موافقت با اصل سپردن کار 

های ایالتی مردم به مردم و لزوم تجدید نظر در قانون انجمن
رده های نامبنینیه، تا "در هراستان انجمنو والیتی دوره اول تق

های که او "با تشکیل دولت تشکیل شوند"، خاطر نشان ساخت
]سبب خواهد شد که بعد وطن عزیز ما به [کهخودمختاری

 . ١کوچک تجزیه شود" مخالف است هایدولت
در مجلس چهاردهم گفته بود"بنده وقتی  ۱۳۲۴در سال  همو

های والیتی را خواندم به هیچ وجه رفتم منزل قانون انجمن 
. مصدق در ٢این قانون ضرری ندارد و بسیار هم مفید است"

این انجمن ها را بسیار مفید دانسته بود و حاال در  ۱۳۲۴سال 
خواستار تجدید نظر در آنها می شود و با آنها  ۱۳۲۹سال 

جبهه ملی و  –به گمان نگارنده  –مخالفت می کند زیرا که 
سونالیست و پان ایرانیست نیرومند، نیروی چپ نیروهای نا

به  -ضعیف و نیمه علنی، و طرح کننده کسی بود  که مصدق 
در صحن مجلس خواستار قتل اش شده بود.  -همین خاطر 

اما از اینها مهمتر، او سودای نخست وزیری را در سر می 
                                                

تی به روایت رزم آرا، مجله گفتگو، تابستان بیات، کاوه؛ انجمن های ایالتی و والی . ١
 ۲۰، شماره۱۳۷۷

متینی جالل، نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، شرکت کتاب، چاپ  . ٢
 ۱۷۰، لس آنجلس، ص۱۳۸۸دوم، 
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پروراند. در آن هنگام، افزون بر جبهه ملی که شامل چند 
نظیر حزب ملت ایران بر مبنای پان  –ب و گروه شخصیت و حز 

بود، حزب پان ایرانیست  –ایرانیسم به رهبری داریوش فروهر 
به رهبری محسن پزشکپورو حزب سومکا به رهبری ابراهیم 
منشی زاده نیز فعالیت داشتند. اولی به حزب نازی آلمان تشبه 

ایران می کرد و دومی اساسا خود را معادل حزب نازی آلمان در 
می دانست. پس از بازگشت پزشکپور به ایران در دوره ریاست 
جمهوری هاشمی رفسنجانی، فعالیت های حزب پان 

در ایران به  –به ویژه علیه عرب ها و ترک ها  –ایرانیست 
 نوعی تحمل می شده است.  

دکتر مصدق در بخشی از نطق خود با ترغیب شاه به قطع 
آرا، موضع مخالف شاه را نسبت به طرح اجرای حمایت از رزم

اصل انجمن های ایالتی ووالیتی یاد آور می شود. او می گوید 
ری دانقشه این خودمختاری را چندی قبل یکی از دول سرمایه "

ست ولی به اعلیحضرت همایون شاهنشاه پیشنهاد کرده ا
اند این با آن موافقت نفرموده پرستچون شاهنشاه وطن 

دولت روی کار آمده است که کورکورانه مقصود دول 
. سخنان بعدی مصدق در باره "داری را انجام نمایدسرمایه 
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 کهموضوع دخالت آمریکا در امور داخلی ایران، نشان می دهد 
 . ١است" آمریکداریدولت سرمایه "منظور وی از این 

ضمنا مصدق، شاهی را که انگلیسی ها پس از مرگ پدرش 
سرکار آورده بودند و سه سال بعد به کمک آنان وآمریکاییان، 
خود او را از صحنه بیرون کردند، 'وطن پرست' می نامد؛ فقط 
به این دلیل که با طرح کمیسیون سه جانبه در باره 

 ده بود. خودمختاری عرب ها، کردها و ترک ها مخالفت کر 
، پس از ١٣٢٩تیر  ٢٨آیت هللا کاشانی با انتشار پیامی در  

 کنند هرقسمکه "ممالک مترقی عالم سعی می اشاره به این
اختالف و تشتت را از بین ملت بردارند و فرق و جماعت 
مختلفه کشور خود را به سوی وحدت و یگانگی ببرند و یکی از 

از قوانین و مقررات  وسائل عمده توحید قومی و ملی تبعیت
، از تالش کنونی اولیای امور نیز ابراز متحد الشکل است"

تأسف کرد که سعی داشتند "به وسیله قانون فریبنده پوچ 
مضری ایجاد تفرقه و تشتت کنند و ملتی را که چندین قرن 

بوده،ابتدا به ممالک  است تابع قانون واحد و حکومت واحده
با به تسبیب اسباب و وسائلی که خودمختار داخلی و بعد قری

صورت دول مستقله درآورند و استفادات  در دست دارند به

                                                
بیات، کاوه؛ انجمن های ایالتی و والیتی به روایت رزم آرا، مجله گفتگو، تابستان  . ١

 ۲۰، شماره۱۳۷۷
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آمیزی که در نظر دارند از آن به عمل آورند"، پس بر جنایات
"عموم مسلمین و قاطبه ملت ایران الزم است که با تمام قوا 

 .١کنند" از ایجاد تفرقه و تشتت جلوگیری
آتش بیار معرکه بودند. محمود  دیگر رهبران جبهه ملی نیز

نریمان نماینده تهران در مجلس و یکی از چهره های بارز جبهه 
ملی می گوید: "در یک کشور که مردم هنوز همه آشنا به 

د سواد هستنحقوق خود نیستند و شاید صدی نود مردم آن بی
[و]در نظر توده دانند حدود و ثغور مملکتشان کدام استو نمی
ارات و اختیارات حکومت مرکزی مظهر وحدت و اقتد مردم

پیوستگی مردم ایاالت این کشور به یکدیگر است با چه جرأتی 
توان دست به یک چنین تجزیه زد" و در ادامه مطلب، با می

اینجا بلژیک یا سوئیس نیست،درخواست می  کهتأکید بر آن 
یکدیگر  کند "دست از تعارف و مجامله و خوشایندگویی به

کنده بگوییم که مردم اغلب داریم و صاف و پوستبر 
های ایران هنوز برآن پایه از احساسات و توان شهرستان

اند که از هدایت و پشتیبانی و محافظت مرکز مملکت نرسیده
 ". ٢باشند مستغنی

هم سخن کاشانی و هم نریمان، فاقد بنیادهای تاریخی و 
ان تحریک مرکزنشینحقوقی و مبتنی بر ادبیات عوام گرایانه و 

                                                
 همان . ١
 همان . ٢
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علیه حاشیه است و گرنه همان قانون اساسی هم از کشورهای 
غربی اقتباس شده و جهت تنظیم امور همان ملت 'با نود 
درصد بیسواد' تدارک شده بود. نیز عدم آمادگی اکثریت مردم 
بهانه دیگری است برای عدم اجرای اصل ویژه انجمن های 

پس از آن مخالفت ها، هنوز  ایالتی و والیتی، زیرا هفتاد سال
هم افرادی از ملیت غالب با این بهانه یا به بهانه احتمال تجزیه 

قانون اساسی جمهوری اسالمی و  ۱۵ایران با اجرای اصل 
 تدریس به زبان های غیر فارسی در مدارس مخالفت می کنند. 
کالم نریمان در باره سوئیس و بلژیک نیز نادرست است زیرا 

 قانون اساسی از کشور چند ملیتی بلژیک اقتباساساسا کل 
اما حساسیت های او و دیگر مخالفان تنها بر روی اصلی شده 

 است که به حقوق ملیت ها می پردازد.
اما از همه جالب تر شرحی است که محمود نریمان در باره 
''یکی از محسنات و فواید حکومت بیست ساله رضا شاه، که 

. این ١مختلف کشور بود'' ارایه دادسرکوب خودسری در نقاط 
همان فصل مشترک دو گفتمان ناسیونالیسم سلطنتی و 
ناسیونالیسم مصدقی است؛ برخورد قهرآمیز با نظام چند 
مملکتی و برقراری نظام متمرکز تک ملیتی تک زبانی، و نه 

                                                
 همان . ١
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مدرنیزه کردن آن با اقتباس از تجربه ها و شیوه های به کار 
سی کشورهای غربی که قانون اساسی از رفته در قوانین اسا

 آنها گرفته شده است.  
در اینجا می بینیم که در مخالفت با یک اصل قانونی همه 
شمول، نه تنها بُعد ناسیونالیستی گفتمان مصدقی بر جنبه 
لیبرالیستی اش غلبه می کند بلکه سه گفتمان فاعل در صحنه 

، ناسیونالیسم مصدقی –سیاست آن روزگار ایران 
ا در زمینه مخالفت ب –ناسیونالیسم سلطنتی و اسالمگرایی 

حقوق ملیت های ناپارسی همداستان می شوند. بستر عمده 
به نسبت های  –و مشترک این سه گفتمان، پارس گرایی 

است. همین موضع متضاد با قانون را در روزگار خود  -متفاوت 
ی قانون اساس ۱۵نیز می بینیم؛ مخالفت با اجرای اصل 

جمهوری اسالمی ایران و تدریس زبان های  غیر پارسی در 
 مناطق ملیت های آنهاست.   

ش را می توان نقطه آغازین تباین میان دو نوع ۱۳۰۴سال 
ناسیونالیسم پهلوی و ناسیونالیسم مصدقی دانست. برخی 
ریشه این تباین را نه تنها سیاسی، بلکه اقتصادی می دانند و 

مد مصدق و جبهه ملی نمایانگر گرایش بر این باورند که مح
های اقتصادی و سیاسی بورژوازی ملی، و خاندان پهلوی، 
نمایانگر گرایش های اقتصادی و سیاسی بورژوازی کمپرادور یا 

 وابسته به خارج است. 
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مصدق گرچه از سالله خاندان قاجار است اما گرایش های 
که فرهنگی، زبانی و دغدغه های فکری اش، پارسی است 

همچون دیگر رجال و شخصیت های آن دوره، ردای 'ایرانی' 
 پوشیده بود. 

نکته ای که در ادبیات سیاسی آن دوره مشهود است تاکید 
سیاستمداران و مطبوعات بر کاربرد اصل بیست و نهم متمم 
قانون اساسی جهت اجرای قانون انجمن های ایالتی و والیتی 

صل نودم همان متمم است، در صورتی که همین قانون در ا
نیز ذکر شده است. گرچه مضمون هر دو اصل یکی است اما 

سخن از 'منافع مخصوصه هر ایالت و والیت و  ۲۹در اصل 
صحبت از تشکیل این انجمن  ۹۰بلوک' می شود اما در اصل 

ها 'در تمام ممالک محروسه' است و رسانه ها و سیاسیون 
اولی تاکید می کردند. برای گریز از بختک 'ممالک محروسه' بر 

ترک ها و کردها و دیگر ملیت ها نیز با روح قانون کار داشتند 
که از آن، خودمختاری را برداشت می کردند. در واقع 'منافع 
مخصوصه' یا مصالح ویژه 'هر ایالت'، در ایالت های غیر فارس 
شامل آموزش به زبان مادری هم می شد که بر اثر مخالفت 

وهای سیاسی پیش گفته انجام نشد و اکنون مصدق و دیگر نیر
گواه زیان های سنگین آن برزبان و هویت ملیت های غیر 

 فارس هستیم. 
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گفتنی است که در همان هنگامه بحث ها و جدل های 
پیرامون طرح رزم آرا جهت اجرای اصل بیست و نهم قانون 

عمدتا خارج از مجلس  –اساسی مشروطیت، گروه هایی هم 
 ایت می کردند. از آن حم -

مقاله "حکومت فدرال ایران" در مجله تهران مصور که به 
های بارز این نوع آرا شهرت داشت از نمونههواداری از رزم

ها "آمریکایی ها بود.این مقاله پس از اشاره به اینکه نوشته
مدعی هستند که حکومت فدرال آنها بهترین طرز حکومت 

آرا " در ستایش از اقدامات رزمیافت تواناست که در دنیا می
در این زمینه خاطر نشان ساخت که "در محافل سیاسی تهران 
گفته شده است،در صورتی که حکومت فدرال ایران بتواند 

ها را در امور دموکراسی باشد و شهرستان حقیقتا یک حکومت
داخلی خود تا جایی که به اساس مرکزیت لطمه وارد نشود، 

ترین مسائل مشکل ایران حل خواهد از عمدهآزاد بگذارد،یکی 
 .١شد"

اما صداهای موافق طرح رزم آرا فقط محدود به هفتاد سال 
پیش نیست بلکه در روزگار ما نیز شنیده می شوند، گرچه این 

 صداها در میان ملت چیره، همچنان ضعیف اند. 

                                                
 ۱۳۲۹تیر  ۹همان به نقل از مجله تهران مصور،  . ١
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در خبرگزاری مهر منتشر شده  ۱۳۹۸در گفتگویی که در سال 
 است چنین می خوانیم: 

های عمرانی مهمی هم داشت که البته مجلس "[رزم آرا] برنامه
شورای ملی همیشه مخالف او بود. یا همینطور الیحه 

های ایالتی و والیتی را که دولت او به مجلس برد و مورد انجمن
مصدق قرار گرفت، واقعا به نفع  مخالفت جبهه ملی و شخص

کرد. حتی شاید ما در ایران بود و از پایتخت تمرکززدایی می 
 ای نیاز داریم". وضعیت فعلی هم به چنین الیحه

درست است. یکی از اهداف اصلی و در پاسخ می شنویم: "
های ایالتی و والیتی بود، اما اصل آرا اجرای الیحه انجمنرزم

با رزم آرا بر محوریت، زدن این طرح قرار مبارزه جبهه ملی 
گرفت. در مذاکرات مجلس شانزدهم ذکر شده که مصدق این 
طرح را باعث تجزیه ایران دانسته و با آن مخالفت کرده است. 

کند پشت تریبون یعنی مصدق که ایران به آن افتخار می
مجلس این چنین غیرکارشناسانه درباره این طرح صحبت کرده 

های ایالتی و والیتی یکی از بندهای یل انجمناست. تشک
ی هامتمم قانون اساسی مشروطه بود که بر مبنای آن ایالت

گرفتند و ایران امور محلی مربوط به خودشان را در دست می
کرد. مخالفت با این طرح نقد بزرگی به تهران فقط نظارت می

 های این مخالفت ارائهمصدق است البته شاید یکی از علت
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. به اینها باید سخنان کسانی چون ١"آن توسط رزم آرا باشد
را افزود که در  –رییس جمهور پیشین  ایران  –محمد خاتمی 

، ضرورت تغییر نظام سیاسی و برپایی نظام فدرال ۱۳۹۷سال 
 را مطرح کرد. 

پرسش اساسی این است که آیا لیبرالیسم می تواند مساله 
 نیادی حل کند؟ لیبرالیسمی کهملیت ها در ایران را به شکلی ب

جبهه ملی ایران، نهضت آزادی و شخصیت ها و گروه هایی از 
این دست معرف آن هستند. با توجه به آن چه گفتیم، پاسخ 

سویس،  –منفی است و اگر لیبرالیسم در اروپا و آمریکا 
توانست مساله ملیت ها را  –بلژیک، کانادا و کشورهای دیگر 

است که لیبرالیسم آن کشورها از نوع  حل کند ناشی از آن
دموکرات است و لیبرالیسم پارسی، بیشتر آغشته به 
شووینیسم است تا دموکراتیسم. و اگر در جوامعی چون هند 
توانستند به طور نسبی مساله ملی را حل و فصل کنند ناشی 
از ترکه تاریخی غیراستبدادی این جوامع است. قیاس کنید 

اتوری صفوی را با تساهل موجود در هند دسپوتیسم دینی امپر 
مغولی و لیبرال دموکراتیسم گاندی و نهرو با لیبرالیسم تک 
ملیتی مصدق. نیز در برخی از جوامع شرقی، گفتمان چپ 

به عنوان یک وظیفه  –رادیکال، مسوولیت حل این مساله را 
                                                

خبرگزاری مهر، رزم آرا؛ نخبه یا خائن؟، گفتگو با جمال خسروی در باره کتاب  . ١
  ۱۳۹۸آذر  ۴'ایران دوره پهلوی با تاکید بر نقش و جایگاه رزم آرا'، 
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به گردن گرفت. از این رو سخن سید حسین  -بوژوا دموکراتیک 
رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران مبنی بر این موسویان 

که ''دکتر مصدق به حق در جایگاه گاندی برای ایران و جبهه 
 ١'' ملی همانند حزب کنگره هند در نزد جهانیان شناخته می شد

 سخن دقیقی نیست. 
پدیده دیگری که در ایران شاهد بودیم این بود که در سالیان 

، عناصر لیبرال جبهه ملی ۵۷نخست پس از انقالب بهمن 
چون تیمسار مدنی به سالخی عرب ها مشغول شدند و از 
سوی دیگر، بنی صدر و عناصری از جبهه ملی و نهضت آزادی 

ض قبا گروه های کرد مذاکره می کردند. سبب این پدیده متنا
سمبه پر زور کردها بوده یا آن که خویشاوندی   -شاید  –

 آریایی، شامه لیبرال های وطنی را تحریک کرده بود. 
از این رو لیبرالیسم ایرانی اگر قصد همسازی با تحوالت نوین 
جهان، منطقه و ایران باشد، باید از جامه تنگ ناسونالیسم تک 

در  ود تا بتواندملیتی به در آید و متصف به دموکراتیسم ش
برای همه ملیت ها بدون  –فرآیند برقراری برابری اتنیکی 

در ایران نقش بازی کند. ما طی دو دهه گذشته گواه  -استثنا 
چنین تحولی در میان لیبرال های مراکش و الجزایر هستیم 

                                                
 ۱۳۹۹مرداد  ۲۸مورخ  موسویان، سید حسین، گفتگو با روزنامه کار و کارگر، . ١
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که با دوری تدریجی از شووینیسم، بخشی از حقوق زبانی و 
 را به رسمیت شناخته اند .  فرهنگی مردم آمازیق (بربرها)

 
 دیدگاه های کنونی جبهه ملی ایران 

در اینجا، دیدگاه های جبهه ملی ایران و بخش انشعابی اش،  
سامان ششم را می آوریم که در منشور  –جبهه ملی ایران 

 ذکر شده و مورد قبول هر دو گروه است. ۱۳۸۶مصوب تیر 
حاکمیت ملی' را بر این منشور که عنوان 'استقرار  ۲در بند 

پیشانی دارد و زیر مجموعه فصل یکم از 'بخش یک: امور اداری 
و سیاسی'  است، می خوانیم: "ما بر این باورهستیم که افزون 
بر توجه و تاکید بر طرح های کالن ملی، باشندگان هرمنطقه 
باید بتوانند مسائل خودرا برپایه امکانات و شناخت واقعیتهای 

قه حل کنند. ازاینرو، تشکیل شوراهای برنامه موجود درآن منط
ریزی، نظارتی و همیاری در همه سطح های محلی، از جمله 
دهستان، بخش، شهرستان واستان، مرکب از نمایندگان 
برگزیده ساکنان هر محدوده جغرافیایی با هماهنگی 
دستگاههای اجرایی کشور، اقدامی بنیادین بشمار آمده 

کشوررا باید با این نظام هماهنگ وسازمان سیاسی واداری 
 باشند".

این بند که ظاهرا در باره حقوق 'مناطق جغرافیایی' است، از 
قانون انجمن های ایالتی و والیتی ممالک محروسه انقالب 
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مشروطیت عقب تر است و تفاوت چندانی با اصل شوراهای 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ندارد و حتی شباهت 

جمن های شهر دوره شاه دارد و به هیچ وجه با هایی با ان
 خواسته های کنونی ملیت ها در ایران تطابق ندارد.  

آموزش و پرورش' که زیر مجموعه فصل پنجم از  -۱اما در 'بند 
'بخش دو:امور اجتماعی و فرهنگی' است، فقط بر آموزش به 
زبان فارسی شده وهیچ اشاره ای به آموزش به زبان های 

ی غیر فارس در نظام آموزشی کشور نکرده و از این ملیت ها
نظر حتی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز عقب 

 تراست. 
فصل ششم از بخش دو، به 'ایالت و عشایر' اختصاص  ۱۱در بند 

دارد که به نظر می رسد، هدف آن، جایگزین کردن ملیت های 
 ایران با صیغه ایالت و عشایر است. 

پاسداری از فرهنگ تاریخی  -۳فرهنگ ملی' و ' -۲' در بندهای
و فرهنگی' زیر مجموعه 'فصل ششم: گسترش زبان ملی 
فارسی و فرهنگ ایرانی' از بخش دو، زبان فارسی به عنوان 
زبان رسمی و ملی معرفی شده است و شرح مفصلی از 

ر پیشتر د –البته  –فرهنگ ایرانی و فارسی رفته است که 
 ن زمینه قلمفرسایی شده است.مقدمه هم در ای
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ما ''یادشده فقره ای است که در آن چنین آمده:  ۲در بند 
باورداریم که فرهنگ ملی ایران مجموعه شکوهمندی است که 
طی هزاران سال، به یاری پاره فرهنگ های تیره های ایرانی در 
گستره بزرگ ایران زمین شکل گرفته و هویتی یگانه یافته 

برای تداوم باروری آن، باید به همه پاره است. از اینرو، 
فرهنگهای موجود در کشور و فراسوی مرزهای سیاسی در حوزه 
فرهنگ ایرانی ارج گذاشته شود و بستر مناسبی برای رشد آنها 
فراهم آید. در این راستا، بر آنیم تا موجبات پاسداری از همه 

راهم گویش ها و زبانهای رایج را در کنار زبان ملی فارسی ف
آوریم. ما برآنیم تا ازهمه گویش ها و زبانهای رایج در گستره 
فرهنگ ایرانی درکنار زبان ملی و رسمی فارسی، در راستای 
هرچه غنی تر ساختن فرهنگ ملی و ایجاد همبستگی بیشتر 
و گسترده تر باشندگان ایران زمین، پاسداری نماییم. دراین 

ههای توانمند در چارچوب راستا، ما برآنیم که باایجاد پژوهشگا
فرهنگستان فرهنگ و ادب ایران، بستر مناسب را برای پویایی 

 .١زبانها و گویشهای پهنه ایران زمین فراهم آوریم''
در اینجا ملیت های نا پارسی با عنوان 'تیره های ایرانی' 
توصیف می شوند که 'در گستره بزرگ ایران زمین شکل گرفته 

در این زمینه، حتی قانون اساسی جمهوری اسالمی هم  اند'.
                                                

1.  https://jebhemeliiran.org/?p=1844 نقل از منشور جبهه ملی در این
 سایت 

https://jebhemeliiran.org/?p=1844%D9%86%D9%82%D9%84
https://jebhemeliiran.org/?p=1844%D9%86%D9%82%D9%84


  طرفیبن یزیعز  وسفی || رانیدر ا هاتیمصدق و مساله مل

 
٦٥ 

 

و  ۱۵یک گام از این ادبیات جلوتر است و دست کم، در اصول 
گستره بزرگ  خود از 'قوم' و برابری قومی سخن می گوید. ۱۹

ایران زمین در تخیل امپراتوری ملیون همان امپراتوری 
ساسانی است که حاکمان جمهوری اسالمی با عنوان عمق 

هبردی ایران از آن یاد می کنند. البته تدوین کنندگان لطفی را
هم کرده و قول داده اند، در کنار زبان فارسی از ' همه گویش 
ها و زبان های رایج ' پاسداری کنند. اما هیچ سخنی از آموزش 

به این زبان ها در سیستم آموزشی ایران نشده است و 'زبان  
به عنوان پاسبان در این فارسی' را هم آورده اند تا البد 

پاسداری شرکت کند. نیز گفته اند که برای این 'پاره فرهنگ 
های تیره های ایرانی'، پژوهشگاه هایی خواند ساخت و البته 
در چهارچوب 'فرهنگستان و ادب ایران'. این کل برنامه جبهه 
ملی است برای حقوق زبانی و فرهنگی بیش از پنجاه درصد از 

 جمعیت ایران.
ر واقع، توهینی از این باالتر نیست که از ملت های درون د

 –ایران با نام 'تیره های ایرانی' نام برده شود و کمترین حقی 
 برای آنها قایل نشد.  -حتی در حد حق آموزش به زبان مادری 

کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، در بهمن 
 ی بی سی نوشتنامه ای به گردانندگان بخش فارسی ب ۱۳۹۱

و نگارنده این سطور را به تجزیه طلبی متهم کرد زیرا که در 



 ۱۳۹۹اسفند | | ۱شماره| | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

٦٦ 
 

برنامه 'پرگار'، جبهه ملی را 'به داشتن ایده های فاشیستی 
. مهمترین دلیل من ١وگفتمان عرب ستیز' متصف کرده بودم

مواضع این  –که هیچگاه به تجزیه طلبی باور نداشته ام  –
ار مردم عرب توسط تیمسار جبهه و دفاع همیشگی اش از کشت

احمد مدنی، عضو جبهه ملی، استاندار خوزستان و فرمانده 
بود. افزون بر آن، دکتر  ۱۳۵۸نیروی دریایی ایران در تابستان 

غالمحسین ساعدی، نویسنده و شکرهللا پاک نژاد، عضو هیات 
رهبری جبهه دموکراتیک ملی، نیز تیمسار مدنی را مقصر 

سابقه قلمداد کردند که در هفته نامه اصلی آن خونریزی کم 
 آزادی آن جبهه منتشر شد. 

کورش زعیم با ارسال نامه دیگری به کارکنان بخش فارسی بی 
بی سی و صدای آمریکا از آنان خواست تا نگارنده این سطور 
را بایکوت کنند و اگر در این فرآیند، فشاری از جانب مدیریت 

توانند استعفا دهند و جبهه  این دو رسانه بر آنان وارد شد می
ملی، متعهد به تامین مخارج زندگی آنان خواهد شد. این نامه 
را از سایت جبهه ملی برداشته اند، زیرا به سبب تشویق به 
سانسور مورد نقد قرار گرفت. اما یقین دارم که در آرشیو بخش 
 فارسی تلویزیون های بی بی سی و صدای آمریکا وجود دارد.   

                                                
1.  
https://www.newsecularism.com/2013/01/30.Wednesday/013013.
Kourosh-Zaim-A-letter-to-BBC.htm 
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نمونه های از کنش رهبران جبهه ملی به افرادی است  اینها،
که ناقد مشی آنان در باره ملیت ها هستند؛ اتهام زنی و دعوت 

 به بستن دهان ها و سانسور.  
در مقاله ای که چند سال پیش در نشریه کار، ارگان سازمان 

اکثریت، منتشر شد، پس از بررسی برخورد  –فداییان خلق 
آذر در آذربایجان،  ۲۱حقوق بشرو واقعه این جبهه با موضوع 

''صحبت بر سر این نیست که رهبران جبهه  چنین آمده است:
ملی ایران در اندیشه های نژاد پرستانه خود تجدید نطر بکنند. 
صحبت اینجاست که آنهایی که دست در دست نژادپرستانی با 
چنین اندیشه های آپارتایدی می گذارند، باید بصورتی خیلی 

در تشکیل صف متحدین خود تجدید نظر بکنند. مشکل  جدی
اساسی اندیشه جبهه ملی ایران بر این پایه است که آنها به 
چند ملیتی بودن ساختار اجتماعی ایران اعتقاد ندارند. آنها 

سال  ٣٥٠٠ملیت های غیر فارس را که در این منطقه تا حدود 
قوام و عشایر قبل از آمدن آریائیها تاریخ تمدن دارند، هنوز ا

صدا می زنند. اگر جبهه ملی بخواهد به حیات مثبت خود در 
تحوالت اجتماعی ادامه بدهد، باید پلورالیسم چند ملیتی ایران 
را در راس سیسیتم فکری خود قرار بدهد و گرنه مثل رژیم 
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هایی مشابه آپارتاید آفریقای جنوبی و"ایان اسمیت" زیمبابوه، 
 ''.١خ سپرده خواهند شدبه جاهای نا مناسب تاری

اکنون ملل ستمزده ایران در جایی قرار دارند که در جنگ و 
گریز تاریخی برای دستیابی به حقوق ملی خویش، با فداکاری 
و جانبازی و تحرک فرهنگی و سیاسی، گاه پیش رفته اند و گاه 
پس. گفتمان این ملل اکنون در کنار و همتراز دیگر گفتمان 

سنتی ایران جای گرفته است. اما این  های سیاسی و فکری
گفتمان به دالیلی که جای تشریح آن در اینجا نیست هنوز از 
ضعف های ساختاری رنج می برد و مسافت زیادی دارد تا 
بتواند پرهیب اختاپوس تک ملیتی مسلط را بزداید و امکان 
برابری حقوق همه مولفه های ملی تشکیل دهنده جامعه 

 ازد.  ایران را فراهم س
 

                                                
دنیز؛ جبهه ملی ایران، حقوق بشر و حقوق ملیتهای ایران؛ نشریه کار ایشچی،   . ١

 ۲۰۰۹دسامبر  ۲۳اونالین، 





 

٧٠ 
 

 

 

 
 رانیمصدق و مسأله حقوق اقوام ا

 یماراغال یعل
 

در ایران به میزانی که از مرکز دور «...
میشویم به همان میزان ظلم و ستم، 

 »شدت و ضعف دارد!
 (برگرفته از روزنامه صوراسرافیل)  

 
میرزاجهانگیرخان اولین شهید قافله روزنامه نگاری،  مقدمه:

این سخن را اندک زمانی قبل از به توپ بستن مجلس و قتل 
فجیع اش در باغشاه توسط عمال محمدعلی شاه نوشته بود. 
این جمله به عریانترین و فشرده ترین شکل، میزان تبعیض 

ور ه دو ستم بر اقوامی ایرانی را به نمایش می گذارد اقوامی ک
از مرکز بر حاشیه های مرزی ایران کشیده شده اند و تاریخ 
معاصر ایران نشان می دهد که آنها تنها به لحاظ جغرافیایی، 
دور از مرکز و در حاشیه قرار نگرفته اند بلکه به لحاظ تقسیم 
 قدرت، تقسیم رفاه، امنیت و عدالت نیز در حاشیه قرار دارند. 
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خ معاصر ایران است و در تمام مصدق از مردان شریف تاری 
عمر سیاسی خود، آزادیخواهی، ملی گرایی و مبارزه با تسلط 
بیگانگان...جزوه اصول زندگی اش بوده، اما همین خصیصه 
ملی گرایی اش باعث شده بین او و حقوق اقوام ایرانی شکافی 
ژرف و حتی تضاد ایجاد گردد و وقتی رابطه یک رجل سیاسی 

اه و اولین ایرانی فارغ التحصیل حقوق شریف و مشروطه خو
از کشور آزادی چون سویس با حقوق قومیتها چنین باشد آن 
وقت حدیث مفصل بخوانید از رابطه مقامات دیکتاتوری و 
منفوری چون عبدهللا مستوفی ها، مخبرالسلطنه ها با حقوق 

 اقوام ایرانی ...!
و در این نوشته می کوشم بدون حب و بغض، به رفتارها 

عملکردهای دکتر محمد مصدق در سه برهه از زندگی او 
بپردازم که یا در مسند قدرت و نمایندگی مجلس بوده و یا در 
زمانی که در دادگاه کودتاگران محاکمه می شده است این سه 
نمونه نشان می دهد که او همیشه مخالف تقسیم قدرت در 

 ز زبانهایبین اقوام ایرانی و همچنین، حتی مخالف استفاده ا
 اقوام ایران در مناطق مختلف قومیتی بوده است.

❊❊❊ 
زمانی که هنوز جوان بود محمدعلی شاه مستبد از او خواست 
در رفع اختالف بین او و سیدمحمد بهبهانی مشروطه خواه، 
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میانجیگری کند مصدق که خود در اردوی مشروطه طلبان بود 
تمام عمر جمله ای در جواب شاه مستبد گفت که خودش در 

سیدمحمد بهبهانی کاالیی بنام «بدان پایبند بود او گفت:
مشروطیت میفروشد که مردم خریدار آن هستند اگر 
میخواهی دکان او و دکانهای دیگر را تخته کنی و ببندی باید 

شاه مستبد نه » خود طرفدار و فروشنده همان کاال باشی...!
ه نگاهی ب تنها از پیشنهاد مصدق جوان خوشش نیامد بلکه

سرش بوی قیمه سبزی می «قیافه این جوان انداخت و گفت: 
  ١»دهد!

خطای محمدعلی شاه در این بود که فکر میکرد چون مصدق 
از طبقه اعیان است حتما در طرفداری از شاه و قدرت مطلقه 

گری  سال بیشتر نداشت به مستوفی ۱۷خواهد بود! زمانیکه 
خراسان گمارده میشود یعنی شغل دریافت مالیات که 
منفورترین شغل نزد رعایا بوده یعنی با کتک و شالق، مالیات 
را از مردم ستاندن...! اما نویسنده افضل التواریخ، 

ساله را در شغل منفورِ مستوفی گری چنین معرفی ١٧مصدقِ 
 کند:می

ميرزامحمدخان مصدق السلطنه، مستوفى اول ديوان اعال، «
با حداثت سن به اعال مراتب تجربه و كهولت رسيده و داراى 

                                                
 ٢٩مصدق و نبرد قدت...کاتوزیان...ص . ١



  یماراغال یعل || یرانیمصدق و مسأله حقوق اقوام ا

 
٧٣ 

 

فضل و سواد و هوش سرشار است...مشاراليه مراتب ديگر 
افزايد از اهل هوش و فضل، و به دارند كه بر عظم ايشان مى 

بر آن  دان و قاعده پرداز است، كه هيچ مزيدىقدرى آداب 
تصور نيست. گفتار و رفتار و پذيرايى و احترامات در حق 
مردمش، به طورى است كه خود او از متانت و بزرگى خارج 

رى گ... چنين شخصى كه در سن شباب اينطور جلوه شودنمى
  ١»كند، بايد از آيات بزرگ گردد

رابطه اش با مردم در مسندهای مختلف قدرت همواره بر عدل 
مدارا بوده مخصوصا در دو مقطع زمانی کوتاه مدت و انصاف و 

که از سوی حکومت مرکزی، والی فارس و بعدا والی آذربایجان 
شد کارنامه قابل قبولی از خود ارائه داد. زمانی که از سوی 
دولت مشیرالدوله به او پیشنهاد شد والی آذربایجان شود 

ود ب اوضاع آذربایجان پس از قیام الهوتی بشدت آشفته شده
مصدق بشرطی قبول کرد که فرماندهی قوای انتظامی نیز در 

 ٢.اختیار او باشد رضاخان سردار سپه شرط مصدق را قبول کرد
و مصدق در اندک زمانی نظم را در آذربایجان برقرار ساخت و 
رضایت مردم را بدست آورد حتی علیرغم ناراحتی روسها، 

ا بالفاصله در کاپیتوالسیون را در آذربایجان لغو کرد ام
                                                

 ٨٣افضل التواریخ...ص . ١
 ١٤٤-١٤٢خاطرات و تالمات مصدق...ص . ٢
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بر اثر کسر  .اش آغاز شدش کارشکنی ها برعلیه١٣٠١بهار
حقوِق ولیعهد محمدحسن میرزا، کدورتی بین مصدق و 
ولیعهد در تبریز که ولیعهدنشین بود پیش آمد و رضاخان از 
این فرصت استفاده کرده و به فرمانده قشون در آذربایجان 

و همین باعث شد دستور داد که از اوامر مصدق تبعیت نکند 
تیرماه عازم تهران گردد و یکسال ٢٠مصدق استعفا داده و در 

 ش در دولت مشیرالدوله وزیر امور خارجه گردد.١٣٠٢بعد در 
محمدتقی فلسفی خاطره ای از دیدارش با مصدق در زماِن 
نخست وزیری او نقل میکند که نشانگر نوع مواجهه مصدق با 

نویسد: فلسفی می .ی استهای دینی و البته نه قوماقلیت
ساز شده بودند و قدرت نمایی ها در شهرستانها مسئلهبهایی«

العظمی آقای بروجردی، نزد مصدق هللاکردند به امر آیتمی
رفتم...پیام آقای بروجردی را به ایشان رساندم و گفتم شما 
رئیس دولت اسالمی هستید و االن بهایی ها در شهرستانها 

کالتی برای مردم مسلمان ایجاد کردهفعال هستند و مش
الزم دانستند که شما در این  هللا بروجردی)اند...ایشان(آیت

باره اقدامی بفرمایید. دکتر مصدق بعد از تمام شدن صحبتهای 
ای تمسخرآمیزی قاه قاه و با صدای بلند خندید و من، به گونه

 ،آقای فلسفی، از نظر من مسلمان و بهایی فرق ندارند گفت:
همه از یک ملت و ایرانی هستند. این پاسخ برای من بسیار 
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ی تمسخرآمیز و موهن، دیگر شگفت آور بود. با این خنده
  ١»جایی برای صحبت کردن و توضیح دادن باقی نماند.
الیحه ٢٠٠اما در همین زمان که در راس دولت بوده در حدود 

به تصویب می رساند که اکثرشان در جهت تقویت حقوق 
مومی بوده اما نگاهی گذرا به فهرست دراز این لوایح، نشان ع

می دهد که در هیچکدام از آنها دغدغه ای برای احقاق حقوق 
 شود.اقوام ایرانی و مطالبات برحق آنها دیده نمی

به نظر می رسد که مصدق و همکارانش در جبهه ملی به تنوع  
قومی در ایران نه به عنوان فرصت بلکه همواره به عنوان 
تهدیدی بر وحدت ملی می نگریسته اند که همواره باید موظب 
بود. در اینجا به نمونه هایی از نوع برخورد و مواجهه او و جبهه 

ی شود که نشان می ملی با حقوق و مطالبات اقوام اشاره م
دهد او نه تنها تحقق این مطالبات در چهارچوب 

بر  »حق تعیین سرنوشت«ویلسونی و یا » خودگردانی«مکتب
ورزید بلکه حتی طبق نظر مارکسیسم لنینیستی مخالفت می

های ایالتی و والیتی که در بندها متمم با اجرای قانون انجمن
 رِ مهر نبوده.قانون اساسی مشروطه مندرج است نیز بر س

  

                                                
 .١٣٩خاطرات محمدتقی فلسفی...ص . ١
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 :کمیسیون سه جانبه
فرقه دمکرات آذربایجان به تازگی شکل گرفته و مقدمات 
تشکیل جمهوری مهاباد نیز فراهم شده بود که در دی ماه 

کنفرانس وزرای خارجه سه دولت آمریکا، انگلیس و ١٣٢٤
در این زمان که در تهران دولت  ١.روسیه در مسکو تشکیل شد

د از طرف این کمیسیون، نوعی فدرالیسم حکیمی بر سر کار بو
قومی و خودمختاری بر مناطق قومی ایرانی اعالم گردید که 

های اقوام ایرانی اعم از ترکی، کردی تمرکززدایی و تدریس زبان
 .وعربی درمدارس جزو تصمیمات اصلی کنفرانس بود

در ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس چهاردهم که دکتر 
آنها بود به محض خبردار شدن، مخالفت مصدق نیز جزو 

شدیدی کرده و مراسله ای به نخست وزیر حکیمی نوشته و 
تصمیم کمیسیون سه جانبه را به منزله قطعه قطعه کردن 
ایران و محو استقالل آن دانستند نمایندگان مجلس، نجم 
الملک وزیر امور خارجه ایران را برای توضیح به مجلس 

ی صریح و روشن از سوی او نشنیدند، خواستند اما چون جواب
دی خطاب به مردم منتشر کرد و سپس ١٨مصدق بیانیه ایی در 

دی ماه بخاطر اعالمیه ی مصدق، جلسه فوق ١٩مجلس در 
العاده ای تشکیل داد و مصدق در این جلسه در سخنرانی خود 

                                                
 ٢١٧استوان، تهران، ج دوم صسیاست موازنه منفی...نوشته حسین کی  . ١
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 ١٩٠٧گفت که این طرح کمیسیون سه جانبه شبیه قرارداد 
 ن دو قدرت تقسیم کرده بود...است که ایران را بی

نماینده روسیه و به تبع آن حزب توده در ایران نیز مخالف 
طرح پیشنهادی کمیسیون بودند آنان در طرح پیشنهادی 
کمیسیون به نیت انگلستان مشکوک بوده و فکر میکردند که 
انگلستان میخواست نمونه ای شبیه فرقه دمکرات آذربایجان 

ز ایران خیبوجود آمده در خوزستان نفتکه با پشتیبانی روسها 
 بوجود آورده و بتدریج خوزستان را از ایران جدا کنند.

های خود در مرداد در بازجویی ٢٨مصدق بعدها پس از کودتای 
علت مخالفت من با اختیاراتی که (دولت « :نویسداین مورد می 
ها بدهد این بود که در دوره خواست به استانحکیمی) می

چهاردهم دولتین امریکا و انگلیس به عنوان کمیسیون سه جانبه 
 ها داده شود که از آنخواستند،اختیاراتی به بعضی از استانمی 

استفاده نمایند و من در مجلس چهاردهم با تشکیل سوء 
تا دولت وقت، » کمیسیون سه جانبه آنقدر مخالفت کردم

 اظهار نمود.انصراف خود را از تشکیل کمیسیون سه جانبه 
  

 آرامخالفت با طرح رزم
اما برجسته ترین نمونه از رفتار مصدق در مخالفت با حقوق و 

های مطالبات اقوام ایرانی در چارچوب اجرای قانون انجمن
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ایالتی و والیتی در زمان نخست وزیری رزم آرا به ظهور رسید 
های ایالتی و الزم به ذکر است که مطرح کردن قانون انجمن

الیتی  از سوی رزم آرا امر جدیدی نبود بلکه برجسته ترین و و
موثرترین نهادهای مدنی بودند که در در جریان انقالب 
مشروطیت ایران ظهور کرد و رل بسیار مهمی در مبارزه با 

خشت اول استبداد مرکزی محمدعلی شاه بازی کرده بودند.
عنی ی انجمنها در جریان انقالب مشروطیت، تبریز گذاشته شد

وقتی در تهران تعللی از سوی دولت در صحه نهادن بر 
نظامنامه انتخاباتی مجلس اول پیش آمد در تبریز، مردم به 
اعتراض برخاسته و سران جنبش در تبریز در کنسولگری 
انگلستان تحصن اختیار کردند در تبریز نیز سران جنبش از 

ت صیتحصن در کنسولگری خارج شدند اما از آنجا که با شخ
دانستند که اگر محمدعلی میرزای ولیعهد آشنا بودند و می

کوچکترین فرصتی در اختیار او بگذارند دست به انتقام خواهد 
زد به همین خاطر متفرق نشدند بلکه خانه ای را به عنوان 
انجمن تشکیل دادند تا به عنوان کانونی باشد که شعله مبارزه 

عل نگه دارد و اين كانون با استبداد را همچنان فروزان و مشت
 ١بعدا به انجمن ايالتي تبريز معروف گرديد.

                                                
ای، تهران: اوحدی، های شورایی عصر مشروطیت، علی مرادی مراغهانجمن . ١

 ٥٨، ص١٣٨٣
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اما این کانون اندکی بعد از شهر تبریز به سایر شهرهای مانند 
وجه تر شد با ترشت، اصفهان، کرمان... سرک کشید و گسترده 

به نقش عظیم انجمنها در کسب فرمان مشروطیت و استقرار 
انجمنها را به عنوان پتانسیل آن، مجلس اول نیز اهمیت آن 

انقالب دریافت بود به همین خاطر اهمیت آن انجمنها برای 
پدران ما به حدی بود که در فضای ملتهب و توام با دسیسه 
های شاه خودکامه جوان یعنی محمدعلی شاه ، مجلس اول، 
حتی قبل از تصویب متمم قانون اساسی ، به تصویب قانون 

یتی همت گماشت و از خود افرادی را انجمنهای ایالتی و وال
ن ما ثانیا پدرا برای اجرای آن به ایالتها و والیتها گسیل داشت 

بعدا در تدوین متمم قانون اساسی ، وجود انجمنهای ایاتی و 
والیتی را در اصل های مختلف متمم قانون اساسی یعنی 

پیش بینی و منظور کردند تا قانون انجمنهای  ٩٣الی٩٠اصلهای 
التی و والیتی از حالت قوانین عادی خارج شده تا بعدها به ای

توسط خودکامگانی که می آیند به آسانی قابل تغییر و دخل و 
 ١.تصرف نباشد

ایالتی و والیتی به عنوان نخستین نهادهای بنابراین، انجمنهای 
مدنی جوشیده از جنبش مشروطه خواهی، در پیکار با 

                                                
 ٥٨٩.ص١٣٢٥خرداد٢٩مذاکرات مجلس اول، . ١
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ردند. خودکامه هایی که خودکامه های کوچک محلی ظهور ک
ومتعدی تر از نوع مرکزی و مادری   به مراتب شقی تر، دنی تر

خود بودند به همین خاطر محمدعلی شاه همزمان با به توپ 
به  مجلس شورا در تهران در ایالتها و والیتها نیز عمال 
استبداد، انجمنهای ایالتی و والیتی بخصوص برجسته ترین آن 

ایالتی تبریز را به توپ بستند و تاراج  انجمنها یعنی انجمن
کردند. اما وقتی جنبش ستارخان در تبریز آغاز میگردد انجمن 
ایالتی تبریز از نو تشکیل شده و در دوران استبداد صغیر در 
 مبارزه با استبداد محمدعلی شاه نقش خطیری را بازی می کند.

یده بر چانجمنهای ایالتی و والیتی با آغاز خودکامگی رضاشاه، 
شده و به محاق می روند اما ورود متفقین و سرنگونی رضاشاه، 
دوباره اجرای قانون انجمنهای ایالتی و والیتی به خواسته ی 
اصلی آزادیخواهان و کوشندگان اقوام ایرانی مخصوصا ترکها 
در آذربایجان میگردد و بعدا در جریان فرقه دمکرات آذربایجان 

همین زمان، دولت حکیمی در پی به اجرا در می آید که در 
اجرایی کردن قانون انجمنهای ایالتی و والیتی در استانها و 

نتیجه شهرهای مختلف بر آمد اما با سقوط دولت حکیمی بی
ماند و وقتی قوام السلطنه نخست وزیر شد در جریان 
مذاکراتش با سران فرقه دمکرات، تبدیل مجلس ملی 

ربایجان یکی از بندهای مهِم آذربایجان به انجمن ایالتی آذ
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که قرار  ١.توافقنامه فرقه دمکرات با دولت قوام السلطنه شد
بود بار دیگر پس از تبریز در شهراهای دیگر نیز بصورت قانونی 
به اجرا در بیاید اما با هجوم ارتش مرکزی ایران به آذربایجان 
و کردستان و فضای امنیتی و اختناق پس از سرنگونی حکومت 

ه دمکرات و جمهوری مهاباد بار دیگر اجرای قانون انجمنهای فرق
مطرح ۱۳۲۹ایالتی و والیتی به حاشیه رفت و در زمان رزم آرا در 

 .شد
وقتی برای معرفی کابینه خود به مجلس  ١٣٢٩تیر ٦رزم آرا در 

آمد دولت خود را دولتی پراگماتیست نامیده و در ذکر برنامه 
های ایالتی و والیتی را نجمنخود گفت که میخواهد قانون ا

می خواهد اجرا کند و کارهای عمومی را در دهات،بخش 
به نظر می رسد  ٢.ها،شهرستانها و استانها به مردم واگذار کند

های ایالتی و که این بهترین زمان برای اجرای قانون انجمن
والیتی بوده که از عصر مشروطیت معوق مانده بوده چرا که 
دیگر ایران در اشغال کشوری بیگانه نبوده و ارتش سرخ ایران 
را تخلیه کرده حکومتهای فرقه دمکرات و حمهوری مهاباد 

                                                
تا])، صص لر، (تهران: فرزانه، [بيآذر، نطقلر و مقاله ٢١وري، سيدجعفر پيشه . ١

 .١٣٢٥تير  ٦مورخه  ٢٣٦. روزنامه آذربايجان، شماره ٥٦ـ  ٦٢
انجمن های «، مقاله١٣٧٧، مورخه تابستان٢٠بنگرید به: مجله گفتگو، شماره  . ٢

 ٢٩ایالتی و والیتی به روایت رزم آرا..ص
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ولتی نظامی و تقریبا مقتدر روی سقوط کرده و در تهران نیز د
کار آمده بود و دیگر بهانه ای بنام خطر تجزیه کشور که همیشه 
از سوی تمرکز گرایان و محافظه کاران مطرح میگردد وجود 
نداشت. همچنین باید گفت که هرچند دو سال قبل از رزم آرا 

های ایالتی و والیتی مطرح در دولت هژیر نیز مسئله انجمن
اما در دولت رزم آرا مسئله جدی بود و او تنها شعار شده بود 

 نمی داد بلکه واقعا می خواست آن را عملی کند.
در آغاز کار هر چند برخی نشریات طرفدار دکتر مصدق مانند 
باختر امروز مخالفتهای نرمی از خود نشان دادند اما با گذشت 

هنگامی که  ١.زمان مخالفتها حدت و شدت بیشتری یافت
ه مزبور از سوی دولت رزم را به مجلس ارائه شد بالفاصله الیح

مخالفتهای شدید آغاز شد که دکتر مصدق آن را به مثابه 
تجزیه کشور دانست و گفت که اجرای آن باعث خواهد شد که 

و بدنبال آن،  ٢وطن عزیز ما به دولتهای کوچک تقسیم گردد
و  مظفر بقایی ضمن مخالفت با اجرای انجمن های ایالتی

والیتی، آنرا طرح شومی از سوی انگلستان و آمریکا قلمداد کرد 
دکتر مصدق و جبهه ملی  ٣.که میخواهند ایران را تجزیه کنند

های ایالتی و والیتی سنگ تمام در مخالفت با الیحه انجمن
                                                

 ١٣٢٩تیرماه٢٠باختر امروز، . ١
 ٢٨٦،ص١٣٦٨خاطرات حسین مکی،تهران، علمی، . ٢
 ١٣٢٩تیرماه٢٢باختر امروز، . ٣
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گذاشتند آنان حتی در پی استمداد از آیت هللا کاشانانی 
 ١قیام عمومی دعوت نمایدبرآمدند تا برای مخالفت مردم را به 

پیامی در مخالفت با انجمنهای ایالتی ١٣٢٩تیر٢٨و کاشانی در 
و والیتی آنرا قانونی پوچ و مضر نامید که باعث تفرقه و تشتت 
در ایران خواهد بود و عموم ملت ایران را به مبارزه با آن دعوت 

روزنامه باختر به سردبیری حسین فاطمی هشدار داد که ٢کرد.
ردا مالمصطفی بارزانی در کردستان صاحب استقالل شد اگر ف

و بوسیله سالح، خواست صاحب استقالل گردد در آن صورت 
از مجموع سخنان  ٣شما چکار می توانید انجام دهید؟!

مخالفت آمیز مصدق و جبهه ملی چنین برمی آید که متاسفانه 
آنان استدالل قوی و محکم در مخالفت خود نداشتند آنان این 

یحه پیشنهادی را به توطئه کشورهای بیگانه حواله می دادند ال
که کامال بی مورد بود چرا که در پاشت آن دخالت و رد پای 
هیچ کشوری خارجی وجود نداشت یا مثال خود دکتر مصدق 
مسئله تقدم اصالح مجلس و تصویب قوانین مختلف مربوط 

ها نه تنها ...اما این٤به انتخابات یا مطبوعات را پیش می کشید
                                                

 ٢٩٤خاطرات حسین مکی...ص . ١
انجمن های «، مقاله١٣٧٧، مورخه تابستان٢٠به نقل از: مجله گفتگو، شماره  . ٢

 ٣٧ایالتی و والیتی به روایت رزم آرا..ص
 ١٣٢٩تیرماه٢٧باختر امروز، . ٣
 ٣٠٠خاطرات حسین مکی...ص . ٤
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در تضاد با همدیگر نبودند بلکه تکمیل کننده همدیگر در 
احقاق حقوق و مطالبات مردم مخصوصا حقوق اقوام ایرانی 

 بودند.
مخالفت با انجمن ها از سوی طیف جبهه ملی به حدی رسید  

که آنان حتی برای اینکه شاه و دربار را نیز با خود همراه کنند 
وی آنها در صدر مشروطیت سخن در مذمت انجمن ها و تندر

گفتند که خواهان عزل محمدعلی شاه از سلطنت بودند و 
نتیجه گرفتند که برای حفظ مقام سلطنت حتما با تمام قوا 

  ١.باید جلوی تصویب آن را باید گرفت
مرداد، دکتر مصدق پس از  ٢٨بعدها پس از کودتای  

با  ت خوددستگیری در برگه بازجویی دادسرای نظامی از مخالف
الیحه انجمن های ایالتی و والیتی به عنوان یکی از خدمات 

 :نویسدخود نام می برد و می
مرحوم رزم آرا به  ١٣٢٩اگر فراموش نکرده باشم،در تابستان «

ام با وزیر بشوم و آمدهخواهم نخستخانه من آمد و گفت می
فت گ… دانید یا نهشما مشورت بکنم ببینم به مصلحت می

ها  است. گفتم ه من دادن اختیارات بیشتر به استانبرنام
ً به بعضی از استان ها دادن اختیارات به استان ها مخصوصا

نژاد، زبان و مذهب با ما اختالف دارند که ساکنین آن از نظر

                                                
 ٣٠٩خاطرات حسین مکی..ص . ١
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صالح نیست. به جهت این که دول بزرگ از اختیاراتی که به 
ایران را در کنند و دولت ها داده باشید،سوءاستفاده می آن

توان دهند. اکنون اختیاراتی که می بست عظیمی قرار میبن 
بینی کنیم توانیم پیشها داد این است که میبه محل

اختیارات داده شود که اعضای شورای بلدیه خود را انتخاب 
کنند، نمایندگان خود را به مجلس شورای ملی بفرستند. به 

ها است که شما در نظر من جواب داد که برنامه بیش از این
گرفته اید. من، به او گفتم چنانچه شما دولتی تشکیل بدهید 
که برنامه آن از آنچه من عرض کردم تجاوز کند، من شدیداً با 

 »شما مخالفت خواهم کرد
شوربختی اینکه برخی از اعضای جبهه ملی از جمله محمود 

والیت  نریمان از بیسوادی و عدم بلوغ مردم ایران و ایاالت و
سخن گفت که به نظر وی هنوز زود است و سطح آگاهی مردم 
پایین است و لذا هنوز آمادگی الزم برای اعطای چنین 

  ١اختیاراتی را ندارند!
بدین ترتیب، آنان چشم بر واقعیتهای موجود ایران و حتی 

سال قبل از آن یعنی دوران مشروطیت بسته بودند و از انگ ٤٥
عدم آمادگی و بلوغ مردم ایالتها و  نخ نمای همیشگی یعنی

                                                
ایالتی و انجمن های «، مقاله١٣٧٧، مورخه تابستان٢٠مجله گفتگو، شماره  . ١

 ٤٢والیتی به روایت رزم آرا..ص
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والیتها سخن می گفتند اما یادشان رفته بود که همین مردم 
ایالتها و والیتها بود که نزدیک به نیم قرن پیش یعنی پس از 
به توپ بستن مجلس اول توسط خودکامه محمدعلی شاه، با 
قیام خودشان برعلیه خودکامه مرکزی، مشروطیت از دست 

یران بازگرداند آنان به تهران حرکت کرده و با فراری رفته را به ا
 دادن محمدعلی شاه دوباره مجلس شورا را برپا ساختند.
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 نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه
 نیمیم فوکو خواند نیمیم ابوریحان!

 طالبیرضا 
 
 

مصدق از باالی پله ها به پایین آمد، لنگ لنگان و شاه خیزان 
ی اعتبار و جستان نوردید و باال رفت، الی بازوان مصدق پرونده

آذر درون جیب  ۲۱ی و ورق های لوله شده ١ی پیشه ورینامه
ریزند و یا کدام یک فرا شلوار نظامی شاه، کدام یک فرو می

یم، کسریتی که به هیچ کدام از این نگر میروند، ما نگران می
ی مکثوره تعلق ندارد، باز بازی ''سین''ها و ''ث''ها و عساکره

صادها.. شاید عجیب باشد ولی ''ث'' و ''ص'' نیز اقلیتی هستند 
سین گرفته تا سینما و سیاهها، از هفتمیان تمامی سین

که زنیم نمایی و سیزده آبان، پس ما داریم از اقلیتی حرف می
 کنیم!خود نیز بدان باور نداریم و تلفظش نمی

                                                
برخالف تصور همگان ، مصدق به رد اعتبارنامه محمد خویی اعتراض کرده است. .  ١

 ایرونیک
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پس از افول قجر و شکست پروژه شهروندسازی در حکومت
های ناصری و مظفری، اقلیت کز کرده در آن حواشی تبریز 

ی خود را حفظ کردند، بورژوازی خوران دوران قجر با شالوده
پهلویان یک کاسه شدند و آذربایجان به یغما رفت ولیکن باز 

ی ی معلول و مستاصل در آن حاشیهمان اقلیت کز کردهه
تبریز سرخ و گرسنه باقی ماندند. همان اقلیتی که چنان در 
فقر لسانی و شکامی بودند که عباس میرزا با ترجمه و چاپ 
سه سلحشور دومای پدر نیز نتوانست این گرسنگی را سیراب 

تار دریدا ساخ کند. نه'' لیوتار''ی بود، نه تاریخ جنون فوکو و نه
هزاران  ،شکست ولیکن تبریز با آن همه حشم و خدمشمی

ی دراز اقتدار سال امعا و احشا چه کسانی را پر کرده بود؟ روده
خرامید و بر روی سرخی تبریز حاجت در دشتهای قره داغ می

 کرد؟روا می
شاید بگویند این چه بیانیست و این چه یادداشتی است، 

 شرح دهم؟ عصیان قلم را چگونه
این ما خود بودیم که این سرای ساختیم و بعد بر سودبران و 
نمک سودان درگاهش فحش و ناسزا کشیدیم، چنان چه نیچه 

اخالق مسیحی مبتنی بر نفرت و کینه است و ارزش« می گوید:
ما نیز اخالقی » گیرندها خود روزی مقابل ارزش ها قرار می

هر که بر زیر آن شد را  ممتزج بر تارک این مکان نشاندیم و
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آمر بالنفره نامیدیم، وقتی دالواله بر سرای شاه عباس کبیر 
شد و تاللو زبان ترکی را بر پرسپکتیو ایوان صوفیان میوارد می

ای و نه مکتبی و نه دید و لیکن نه مدرسهدید  و همین می
سوادی برای تمام رعایای سفیلی که هنوز کنج تبریز کز کرده

ح مسیحی و یا دینی و اسالمی بر مبنای خوب و بد و اند و رو
گی ترک و نفرت و دشمن و کافر و بالد، ما را نیز در دوگانه

 فارس قرار داد.
 امی:و نظ» ترکان پارسی گوی بخشندگان عمرند«حافظ سر داد 

ی سوگولی ولیک جز دوگانه» پدر بر پدر مر مرا گرگ بود«
 مان نشد.ز چیزی نصیباشعار و دردکش کوچه و پستو و دهلی

ما را تن و دیگران را بدن،  ،دوآلیسم  ذهن و بدن دکارتی
گی اهریمن در همان حاشیه تبریز و نیم دیگرش در دوگانه

سرسرای حاکمان اهریمنان به نام اهورامزدا ظهور کرد، تورج 
و ایرج، سیاووش و افراسیاب و رستم و زال و ترک و فارس، 

 گبر و مسلم و.....
که سالها مغفول ماند و صحبتی از آن نشد، دوگانه خیر  چیزی

و شر، دوگانه ترک و فارس، دوگانه حاشیه و متن، دوگانه 
 .وطنی و غیر وطنی

چقدر همه ما درگیر این دوگانگی هستیم، شاید روزی که در 
 یم و دراهدفتر کاریم و کنار مانتیورینگ اصحاب قدرت  خیر 

شویم، شری که با زبان و خون و تقسیم ثروت و منزل شر می
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قدرتمان آمیخته است، شری مخیر و نیک که سالها مثل زنار 
گوی سرای حضرت باید پنهانش کنی و یا بدهی مداحان ترکی

 اجل صاحب قرانش شوند.
شری که بالذات تصور شد و نه بالعرض. شریتی که برای حفظ 

روض هر روز کز میاین دوگانگی و قدرت یافتن این نیک مف
ای و ابر مرد درفش کرد، و در مقابل چنین گفت زرتشت نیچه

 شد.تر میکاویان بدست گیر، ضعیف
آورد، ترس از ارمغان میهو این تضعیف، ترس را با خود ب

دیگری نشدن، ترس از نیک نبودن، ترس از کرد و ترک و عرب 
ی هاو بلوچ بودن و گاو انگاری خود بسان مش حسن قصه

 ساعدی...
 ی که شایدااین روایت ماست، روایت دوگانه خیر و شر، دوگانه

راز نقل محافل بودن شاهنامه است، هنوز که هنوز است بر 
ولیکن این دوگانگی دیگر فرتوت و فرسوده شده  ،بالندآن می
 است.

در دنیای گلوبال، دیگر نه غربی وجود دارد و نه شرقی، نه 
ه ترس از اعالم هویت و نه ترس از عدم اکثریتی و نه اقلیتی، ن

های آخر اعالم هویت، این هویت چهل تکه شایگانی نیز نفس
 خود را می کشد، من کم آوردیم...



 ۱۳۹۹اسفند | | ۱شماره| | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

٩٢ 
 

سالها زیر این دوگانگی، شر انگاری کردیم، بسان گادامرباید 
ناپذیر است، ما شته و حال اجتنابذبگوییم گسست بین گ

در آن انزوای باشکوه  ی خویشمحصول پدران فراموش شده
 تبریزیم...

ی فارس ی توحیدی، مایی که در دوگانهدر این جهان بی طبقه
دیگر سقفی برای پنهان کردن خود نمی ،ایمو غیرفارس مانده

بزبان  ،هایابیم، در جهان دیجیتیال و سرعت رشد داده
شاید امیدمان برای احیا زبانمان به  ،انگلیسی و فرانسه و غیره

تولید علم در ترکیه وابسته است و گرنه آنچه که برای خود 
 اند...ایم،  آنتروپی مشوش از مردمان خود زدهمیراث گذاشته

مردمانی که فقر را بزبان مادری و ثروت را بزبان غیر دیدند، 
تر وری کمی مصممشاید مصدق در نطق حمایتیش از پیشه

و یا طالقانی به هنگام قرآن بدست گرفتن زیر ارتش شاه بود 
اندیشید با تردید داشت، شاید وقتی شریعتمداری به تبریز می

بهمن  ۲۹احمد خمینی حشر و نشر نداشت، شاید میکونوس و 
تبریز و شمشیر شاه اسماعیل نبود ما از این دوگانگی خالص 

 یافتیم اما چه سود که دیر شده است...می
زاده شعله ور در روی بعد مرگ سهراب، سیاووش رسولنوشدا

کننده است این دوگانگی، آنانکه این سوی توران، آه چه خسته
که فکر کردند با حذف اقلیت و بسترسازی متحد در لوای 
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ه دیدند که ن ،توانند یگانگی بوجود بیاورنددرفش قومیتی می
 اش همان است، نیمی ز ترکستان نیمی ز فرغانه!ثمره

دوگانگی که من ترک با زبان فرس برای شما مینویسم، و 
شکنید، این شمای فارس زیر سایه برج طغرل ترک تخمه می

دوگانگی ذات این جامعه است، چنان که همه اندکی زن و 
اندکی مردیم، شماها شاید اندکی ترک باشید، کمی به گذشته

 !کنیدی خود نگاه کنید از این دوگانه نبودنتان شرم می
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 امتیاز سفید بودن: 
 های نامرییباز کردن چنته

 اینتاشپگی مک
 ترجمه: لیال

 
اغلب درخالل تدریس مباحث مطالعات زنان در دیگر 

ام که مردان تمایلی به های آموزشی، متوجه شدهرشته
ی ، حت»بیش از حد داری امتیازند«تصدیق این امر ندارند که 

اگر این را هم بپذیرند که  زنان محروم از امتیازند. امکان دارد 
ا دانشگاه ی مردان بگویند برای ارتقای جایگاه زنان در جامعه،

خواهند ها نمیهای تحصیلی تالش خواهند کرد، اما آنرشته
ا هی کاهش امتیازات مردان در این محیطتوانند از ایدهیا نمی

شوند و حول موضوع حمایت کنند. انکارها بدل به تابو می
آورند را دست میامتیازهایی که مردان از محرومیت زنان به
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شوند امتیاز مرد بودن ها موجب میکنند. این انکار احاطه می
  .مورد اذعان قرار نگیرد، کاهش نیابد و به پایان نرسد

ی مراتب مختلف در جامعهمن متوجه شدم از آنجا که سلسله
، ی مرد بودننشدهاند، تفکر درمورد امتیاز اذعانما درهم تنیده

 ی امتیاز سفید بودنعنوان یک پدیده، عمدتا مشابه پدیدهبه
گرفت. من شد و مورد محافظت قرار مید که انکار میبو
عنوان یک فرد سفیدپوست درمورد نژادپرستی به این شکل به

فکر کرده بودم که دیگرانی را در موقعیت محرومیت قرار داده 
بود، اما هرگز آنطور به این پدیده ننگریسته بودم که یکی از 

 بودن که به منهای منتج از آن را ببینم: امتیاز سفید جنبه
کنم سفیدها با دقت آموزش بخشید. فکر میبرتری می

بینند تا امتیاز سفید بودن را به رسمیت نشناسند، به همان می
بینند تا به امتیاز مرد بودن اذعان نحو که مردان آموزش می

شروع کردم به » آموزش ندیده«ای نکنند. پس به شیوه
سفید بودن محسوب  پرسیدن این سوال که چه چیزی امتیاز

شود. من به این نتیجه رسیدم که امتیاز سفید بودن را می
های بادآورده ببینم که ای از داراییی نامرئیشبیه به بسته

داشتم به » قصد«توانم خرجش کنم اما هروقت خواستم می
ی توجه بمانم. امتیاز سفید بودن شبیه به یک چنتهآن بی

، های کدها، کتابها، گذرنامهنقشهوزن نامرئی از تدارکات، بی
های خالی است. توضیح امتیاز ها، ابزارها و چکویزاها، لباس
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ر طوکند. هماننحو جدیدی مسئول میسفید بودن، فرد را به
کنیم تا امتیاز مردانه را آشکار که ما در مطالعات زنان تالش می

ذار خواهیم بخشی از قدرتشان را فروگسازیم و از مردان می
کننذ، به همین ترتیب کسی که درمورد داشتن امتیاز سفید 

با توصیف آن باید «نویسد باید از خودش بپرسد بودن، می
 پس از آن که» برای کاهش یا پایان بخشیدن به آن چه کنم؟

من فهمیدم مردان در چه وسعتی بر مبنای یک امتیاز 
ای هکنند متوجه شدم بسیاری از ظلمنشده عمل میاذعان

ها ناآگاهانه بوده است؛ سپس اتهامات مداوم از جانب آن
ی زنان پوست را به یاد آوردم که مواجههزنان رنگین

دانستند. من سعی کردم بفهمم سفیدپوست را ظالمانه می
شویم حتی وقتی که عنوان ظالم دیده میچرا ما مشخصا به

م کردبینیم. بنابراین من شروع  خودمان را در آن مسیر نمی
ی ها من از امتیاز بادآوردههایی که از طریق آنبه شمارش راه

بردم و اینگونه شرطی شده بودم که لذت می» رنگ پوست«
  .وجود آن را فراموش کنم

تحصیالت من به من هیچ آموزشی نداده بود که خودم را 
عنوان یک ظالم، شخصی با امتیازی ناعادالنه یا به

کننده در فرهنگ آسیب ببینم. من آموزش دیده بودم مشارکت
عنوان فردی ببینم که جایگاه اخالقی او به تا خودم را به
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اش بستگی دارد. تحصیالت من از همان خواست اخالقی فردی
کند که همکارم الیزابت مینیچ نشان داده لگویی پیروی میا

شوند تا زندگی خود را نه تنها است: سفیدها آموزش داده می
به لحاظ اخالقی خنثی، هنجاری و متوسط ببینند، بلکه 

» آنها«آل بدانند به طوری که اگر ما به همچنین آن را ایده
ان ع به نفعششوند درواق» ما«اجازه دهیم تا بیشتر شبیه به 

  .ایمعمل کرده
من تصمیم گرفتم تالش کنم تا حداقل با شناسایی برخی 
اثرات امتیاز سفید بودن در زندگیم، روی خودم کار کنم. من 

کنم بیشتر به رنگ ام که فکر میآن شرایطی را انتخاب کرده
پوست مربوط باشند تا طبقه، مذهب، جایگاه قومی یا 

ی این فاکتورهای دیگر به همه موقعیت جغرافیایی؛ اگرچه
بینم اند. تا آنجا که من میای در هم تنیدهنحو پیچیده

ا در هام که با آنآمریکایی-همکاران، دوستان و آشنایان آفریقا
این زمان و مکان و خط کاری مشخص در تماس روزانه یا 

  :توانند اغلب روی این شرایط حساب کنندمداوم هستم نمی
ی زمانم را در نم اگر بخواهم ترتیبی دهم تا عمدهتوامن می .۱

 .گروه نژادی خودم بگذرانم
توانم از اجاره یا خرید خانه در اگر الزم بود جابجا شوم، می .۲

اش را دارم، کامال خواهم و توان مالیای که میهر منطقه
  .مطمین باشم
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هایم در آن توانم کامال مطمین باشم که همسایهمی .۳
 .مشرب هستندنسبت به من خنثی و خوشمنطقه 

ها تنها به خرید بروم و کامال مطمین توانم در اغلب زمانمی .۴
 .گیرمباشم مورد تعقیب یا آزار قرار نمی

را  ی کاغذ مقابلمتوانم تلویزیون را روشن کنم یا صفحهمی .۵
طور گسترده بازنمایی های من را بهنژادیبردارم و ببینم که هم

 .دکنمی
زنم نشان زمانی که درمورد تمدن یا میراث ملی حرف می .۶

نژاد من آن را اینگونه که هست، دهم که مردم هممی
 اند.ساخته

هایی را آموزش توانم مطمین باشم فرزندانم درس. می۷
 کنند.خواهند دید که نژادشان را تصدیق می

طعه توانم از پیدا کردن ناشر برای این ق. اگر بخواهم می۸
 ی امتیاز سفید بودن مطمین باشم.درباره

توانم به فروشگاه موسیقی بروم و روی پیدا کردن . می۹
ای که نژاد من را بازنمایی کند حساب کنم؛ به سوپر موسیقی

های اصلی غذایی را بیابم که متناسب مارکت بروم و وعده
سنت فرهنگی من هستند؛ به آرایشگاه بروم و کسی را پیدا 

 که بتواند موهایم را کوتاه کند.کنم 
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، نقد استفاده کنمفرقی ندارد از چک، کارت اعتباری یا پول .۱۰
توانم روی رنگ پوستم حساب کنم تا ظاهر به هرحال می

 بخشی از لحاظ مالی داشته باشم.اطمینان
را اکثر اوقات از کسانی که  توانم ترتیبی دهم تا کودکانم. می۱۱

 دوست نداشته باشند محافظت کنم. ممکن است آنها را
ها را ندهم توانم لباس دست دوم بپوشم یا جواب نامه. می۱۲

ها را ناشی از اخالق بد، فقر یا بی آنکه مردم این انتخاب
 سوادی نژادی من بدانند.بی
د ی قدرتمنتوانم به صورت عمومی برای یک گروه مردانه. می۱۳

 رض قضاوت ببینم.صحبت کنم بی آنکه نژادم را در مع
توانم در موقعیت چالش برانگیز به خوبی عمل کنم . می۱۴
 آنکه نیاز به اعتباربخشی به نژادم داشته باشم.بی
ی مردم درمورد . هرگز از من خواسته نشده که برای همه۱۵

 ام صحبت کنم.گروه نژادی
پوست که اکثریت توانم به زبان و رسوم افراد رنگین. می۱۶

ی توجهتوجه باقی بمانم بی آنکه بابت این بییجهانند ب
 احساس مجازاتی در فرهنگ خودم داشته باشم.

توانم از دولتمان انتقاد کنم و بگویم که چقدر از . می۱۷
 عنوانترسم بدون آن که بهها و رفتار این دولت میسیاست

 یک بیرونی فرهنگی دیده شوم.
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بخواهم با مقام توانم کامال مطمین باشم که اگر . می۱۸
مسئولی صحبت کنم با شخصی از نژاد خودم مواجه خواهم 

 شد.
. اگر پلیس راهنمایی و رانندگی مرا نگه دارد یا اگر سازمان ۱۹

توانم ام را بررسی کند میامور مالیاتی اظهارنامه مالیاتی
 نبوده است. خاطر نژادممطمین باشم که به

های عکس، ها، کتاب. به آسانی پوسترها، کارت پستال۲۰
ها و مجالت بازیها، اسبابهای تبریک، عروسککارت

 کنند.خرم که گروه نژادی مرا برجسته میکودکانی را می
ها به خانه برگردم در توانم اکثرا از جلسات سازمان. می۲۱

ی حالی که تاحدی احساس تعلق و درونی بودن دارم نه تجربه
شنیده نشدن، فاصله داشتن یا انزوا، ناراحتی، زیادی بودن، 

 ترسیدن. 
دست آورم بی توانم با نظر مثبت کارفرما کاری را به. می۲۲

خاطر نژادم آن کار گیرم آنکه همکارانم مشکوک شوند که به
 آمده. 

توانم محل اقامتی عمومی انتخاب کنم بدون ترس از . می۲۳
جا مورد نژادهایم نتوانند به آن وارد شوند یا در آناینکه هم

 بدرفتاری قرار بگیرند. 
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توانم مطمین باشم که در صورت نیاز به کمک قانونی . می۲۴
 یا پزشکی، نژادم علیهم عمل نخواهد کرد.

. اگر روز، هفته یا سال بدی داشته باشم نیاز ندارم که در ۲۵
مورد هر اتفاق یا وضعیتی از خودم بپرسم که آیا تداعی 

 .ای پشت آن قرار داردنژادی
 انتخاب» بدن«توانم چسب زخم یا بانداژی را به رنگ . می۲۶

 کنم و از آنی که تقریبا همرنگ پوستم است استفاده کنم.
 

من به طور مکرر هر کدام از ادراکات این لیست را فراموش 
ها را روی کاغذ نوشتم. برای من امتیازات کردم تا این که آنمی

دسترس و فراموش سفید پوست بودن به موضوعی دور از 
شونده بدل شده بود. فشار بسیاری برای اجتناب از مواجهه با 

ها وجود داشت چون مواجهه با آن به این معنا بود که باید آن
ا هساالری دست بشویم. اگر این حرفی شایستهاز افسانه

درست باشند، این جا چنان کشور آزادی هم نیست. زندگی 
ن شکل دهد، خیلی از درها فرد چیزی نیست که خودش به آ

ای باز برای افرادی مشخص بدون هیچ ارزش خودساخته
 شوند.می

پشتی نامرئی از امتیازات در جریان باز کردن این کوله
سفیدپوست بودن به فهرستی از تجربیات روزمره دست یافتم 

کردم و تصاحب این مزایا را ها را بدیهی تصور میکه زمانی آن
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ه کنم که ما نیاز بدانستم. حاال فکر میبد نمیهم برای دارنده 
ای از امتیازات داریم که تعین بهتری داشته باشند، بندیرده

چون بعضی از این چیزها فقط مطالبی هستند که در یک 
ها برخوردار باشند و برخی دیگر ی برابر همه باید از آنجامعه

ب آسیخبری، فراموشکار بودن، خودپسندی و مجوزی برای بی
 شوند.زننده بودن می

حین دویدن در ریگزار امتیازات سفیدپوستان به الگویی از 
ها رسیدم که به من به عنوان یک سفیدپوست به فرضپیش

ی اصلی، یک بخش سرسبز ارث رسیده بودند. یک قطعه
زار خودم بود و من در میان کسانی فرهنگی بود و این سبزه

 ار را کنترل کنند. رنگ پوستتوانستند این علفز بودم که می
ای برای هر تصمیمی بود که به من آموخته شده بود من بیعانه

توانستم خودم را به طرق اولی تا آن را اتخاذ کنم. من می
و  گیری باز بودعضوی از گروهی بدانم که دستم برای تصمیم

توانستم سازوکارهای اجتماعی را در خدمت خود بگیرم. من می
آزادانه هر چیزی را که خارج از اشکال مسلط  توانستممی

ها هراس داشته جلوه دهم، از آن  اهمیتفرهنگی بود بی
ها را فراموش کنم. ها بی توجهی کنم یا آنباشم، به آن

 توانستم تا حدهمچنین به عنوان عضوی از فرهنگ میانی می
 زیادی آزادانه از آن انتقاد کنم.
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نژادی من به اطمینان، آرامش  به همین نسبت، وقتی که گروه
های دیگر احتماال در حال یافت، گروهو فراموشی دست می

اطمینان شدن، ناآسودگی و بیگانه شدن بودند. بی
سفیدپوست بودن مرا از اشکال گوناگون خصومت، آزردگی و 
خشونت محافظت کرده بود. آزردگی و خشونتی که آموخته 

روی افراد رنگین پوست به بودم تا به نوبت اعمالشان را بر 
 نظاره بنشینم.

انداز به ) غلطprivilege» (امتیاز«ی به همین خاطر حاال واژه
رسد. ما معموال امتیاز را قرار داشتن در موقعیتی نظرم می

دانیم که یا کسب شده  و یا به خاطر تولد یا شانس مطلوب می
ا جبه کسی تعلق یافته است. بعضی از شرایطی که من این 

بخشی ای هستند که برای قدرتتوصیف کردم به گونه
د. این کننهای مشخصی عمل میسیستماتیک بیشتر به گروه

بخشی امتیازها صرفا به فردی به خاطر نژاد یا جنسیتش تسلط
 کنند.می

خواهم بین توانایی اکتسابی و قدرت غیراکتسابی بنابراین می
ائل شود تمایز قمیکه به طور سیستماتیک به افراد بخشیده 
انایی تواند شبیه توشوم. قدرت ناشی از امتیاز غیراکتسابی می

به نظر برسد اما در واقع مجوزی برای گریز یا سلطه است. اما 
تمام امتیازات ذکر شده در فهرست من به طور غیرقابل 

انتظار  هایشان مثل اینپیشگیری آسیب زننده نیستند. بعضی
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رخوردی شایسته خواهند کرد یا این که ها با تو بکه همسایه
کند باید حالت عادی در یک ت عمل نمینژاد تو در دادگاه علیه

ی برابر باشند. بعضی دیگر، مثل برخورداری از امتیاز جامعه
توجهی به افرادی که کمتر از قدرت برخوردارند، انسانیت بی

 افراد دارنده و همچنین افراد محروم را مورد تاثیر قرار
 دهند.می

حاال که امتیازات سفیدپوستی را توصیف «جاست: پرسش این
 »کنم؟کردیم، من برای خاتمه دادن به آن چه می

توانیم حداقل از تمایز میان امتیازاتی مثبتی که باید برای می
شان کار کنیم و انواع منفی امتیاز که اگر رد نشوند گسترش

وع کنند شریل میمراتب کنونی را به ما تحمهمیشه سلسله
 آنچنان که –ها ی انسانکنیم. مثال احساس تعلق به حلقه

نباید امتیازی برای اقلیت شمرده  –گویند های آمریکا میبومی
آل این موضوع باید حق غیراکتسابی شود. به صورت ایده

ی قلیلی از آن باشد. در حال حاضر از آن جا که فقط عده
حقی غیراکتسابی است. این مقاله  هابرخوردارند، تنها برای آن

حاصل روند ادراک این نکته است که بخشی از قدرتی را که 
ی انسانی ایاالت متحده با آن من به عنوان عضوی از جامعه

رو به رو شدم شامل امتیاز غیراکتسابی و برتری اهدا شده 
 است.
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ام که حقیقتا در مورد امتیاز من با مردان کمی رو به رو شده
ماتیک و غیراکتسابی مردانه و برتری اهدا شده به آنان سیست
مند باشند، بنابراین سوالی که برای من و دیگرانی چون دغدغه

شود این است که آیا ما واقعا در مورد امتیازات من مطرح می
مند و حتی عصبانی هستیم و نژادی و برتری اهدایی، دغدغه

ه کاری خواهیم اگر هستیم، برای کاهش آن حاضر به انجام چ
بود؟ به هر حال ما نیازمند کار بیشتر برای شناختن تاثیرات 

ی خود هستیم. بسیاری، شاید غالب ها در زندگی روزمرهآن
که  کننددانشجویان سفیدپوست ما در ایاالت متحده فکر می

ت ها رنگین پوسگذارد چون آنها نمینژادپرستی تاثیری بر آن
را به عنوان یک هویت نژادی » یسفیدپوست«ها نیستند. آن

بینند. به عالوه از آن جا که نژاد و جنسیت تنها نمی
های امتیازدهی موجود نیستند ما نیازمندیم که به طور دستگاه

ی برخورداری از امتیازات مشابه به بررسی تجربیات روزمره
سنی، امتیازات قومی یا امتیازات توانایی جسمی، امتیازات 

 ت، مذهب یا گرایش جنسی بپردازیم.مرتبط با ملی
های موازی بسیارند. از ها و خطرات حول یافتن مثالسختی

ساالری و دگرجنسگراساالری آن جا که نژادپرستی، جنسیت
ها هم نباید یکی های مرتبط با آنیکی نیستند امتیازدهی

هایی از امتیاز انگاشته شوند. به عالوه تفکیک جنبه
تصادی، ی اقی اجتماعی، طبقهر بر طبقهغیراکتسابی که بیشت
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نژاد، مذهب، جنسیت و هویت قومی متکی است از آن 
ا ای نیست. باند کار سادهامتیازاتی که بر عوامل دیگر متکی

اند، همان طور که ها در هم تنیدهاین حال تمام این سرکوب
(انجمن فمینیسم » کمباهی ریور«انجمن  ۱۹۷۷ی بیانیه
 به زیبایی یادآور این نکته است.پوستان) سیاه

ی سرکوب صدق یک نکته در مورد تمام اشکال در هم تنیده
ها هم شکلی فعال کند و آن هم این است که سرکوبمی
اند و هم شکل پنهانی که به افراد گیرند که قابل مشاهدهمی

شود که آن را نادیده بگیرند. در عضو گروه مسلط آموخته می
من حضور داشتم هیچ وقت خودم را به طبقه و جایی که 

دیدم چون به من آموخته بودند که عنوان یک نژادپرست نمی
نژادپرستی را تنها در اعمال فردی به شکل برخورد ناشایست از 
طرف اعضای گروه خود ببینم و نه هرگز در قالب سازوکارهای 

ای را از زمان تولد به ی نژادی ناخواستهای که سلطهنامرئی
 بخشند.ضای گروه من میاع

مخالفت با این سازوکارها برای تغییرشان کافی  نیست. به من 
این گونه آموخته شده بود که اگر افراد سفیدپوست از 

داوری خود دست بکشند نژادپرستی خاتمه خواهد یافت. پیش
درهای بسیاری را برای » سفید«(اما) داشتن پوست 

ای که ند، خواه ما از شیوهکسفیدپوستان ایاالت متحده باز می
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این سلطه به ما بخشیده شده است رضایت داشته باشیم یا 
توانند این مشکالت را تسکین دهند خیر. اعمال انفرادی می

 ها نیستند.اما قادر به اتمام آن
برای بازآرایی سازوکارهای اجتماعی ما نیاز داریم تا نسبت به 

ها و م. سکوتها توجه کنیهای عظیم نامرئی آنجنبه
انکارهایی که حول این امتیازات وجود دارند ابزار سیاسی اصلی 

ها تفکر در مورد عدالت یا برابری را ناقص هستند. آن
گذارند و با تابو کردن این موضوعات از امتیازات غیراکتسابی می

کنند. اکنون بیشتر ی اهدایی محافظت میو سلطه
صت برابر، به نظر من ها در مورد فر های سفیدپوستصحبت

صحبت در مورد فرصت برابر برای تالش در جهت قرار گرفتن 
در موقعیت سلطه هستند،  در حالی که وجود این 

 شوند.سازوکارهای سلطه انکار می
ی من فراموشکاری در مورد امتیازات سفیدپوستی به عقیده

مثل فراموشکاری در مورد امتیازات مردانه در ایاالت متحده با 
ی ای قرائت شده است که از افسانهقدرت به گونه

ساالری محافظت کند. این افسانه که امکان اتخاذ شایسته
تمام تصمیمات دموکراتیک به طور برابر برای همه فراهم 

خبر است، در حالی که بیشتر مردم را از این مطلب بی
ی قلیلی فراهم گذارد که آزادی اطمینان عمل تنها برای عدهمی

کند و در خدمت ای که از افراد قدرتمند حمایت میست، آزادیا



 نتاشیامک یپگ || یینامر  یهادن چنتهکر  باز :بودن دیسف ازیامت

 
١٠٩ 

 

اکنون اکثر حفظ قدرت در دستان همان گروهی است که هم
 قدرت را در دست دارند.

برد، های بسیاری زمان میاگرچه تغییر سیستماتیک دهه
کنم اگر ای برای من مطرح است و گمان میهای حیاتیپرسش

های داشتن پوست روشن فرضپیشی مان را از آگاهی روزمره
ها برای افراد دیگری همچون من افزایش دهیم این پرسش

طور کنیم؟ همانشوند. ما با این آگاهی چه میهم مطرح می
ایم این پرسشی گشوده است ی مردها فهمیدهکه از مشاهده

گیریم از امتیاز غیراکتسابی برای تضعیف که آیا تصمیم می
تیازی استفاده کنیم یا از هر کداِم این سازوکارهای نهان ام

ها که به طور قراردادی به ما اهدا شده برای تالش در قدرت
تر بهره ای وسیعجهت بازساختن سازوکارهای قدرت در عرصه

 بریم.می
 

اینتاش یکی از مدیران مرکز دانشگاهی تحقیقات زنان پگی مک یادداشت:
ید امتیاز سف«ی او تحت عنوان والسلی است. این مقاله برگرفته از مقاله

ها پذیر کردن تناظر ی شخصی برای رویتبودن و امتیاز مردانه: یک محاسبه
 ) است.۱۹۸۸» (از خالل کار در مطالعات زنان
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 اکثریت، اقلیت 
 و احساس هویت در ترکیه

 فاطمه موگه گوچئک
 ترجمه: متین عباسی

 
 مقدمه

دراین مقاله، مفهوم اکثریت، اقلیت و هویت درترکیه از دو 
ظهور این مفاهیم  بُعد آنالیزخواهد شد؛ ابتدا به زمینه های

درغرب خواهیم پرداخت، و بعد تغیر وتحوالت شکلی وماهیتی 
این مفاهیم در تاریخ امپراتوری عثمانی وجمهوری ترکیه را 

 بررسی خواهیم نمود. 
 شکل گیری مفاهیم اکثریت، اقلیت و هویت درغرب .۱

بطور کلی مفاهیم اکثریت و اقلیت، با مقایسه بخشی از 
گی های خاصی از دیگران شکل گرفته جامعه که پیرامون ویژ 
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بوجود می آید. ازنظر برخی نیز، کسانی که منابع جامعه را بطور 
انحصاری دراختیار دارند اکثریت، و کسانی که بطور برابر ازاین 
منابع استفاده نمی کنند اقلیت محسوب می شوند. فقط این 
تعریف ازاین مفاهیم، یک نکته مهم را مورد غفلت قرار می 

هند، آنهم تغیری است که هم درتعریف و هم در روابط بین د
این مفاهیم یعنی اکثریت و اقلیت درطی تاریخ بوجود می 

. بدین ترتیب در نگاه به گذشته، در یکصد سال اخیر ١آید
-بخصوص از لحاظ سیاسی در دوره ای که از امپراتوری به دولت

ل ی قابملت پا گذاشته می شود، در این زمینه تغییرات مهم
مشاهده است. ازاین رو، تغیرمهم درمفاهیم اکثریت واقلیت، 
از لحاظ هویتی تغیر ازرعایای حاکمان به شهروندی با تعلقات 
هویت ملی است وهمزمان حقوق فردی که ابتدائا با حقوق 
مدنی گسترش می یابد که بعدا به حقوق سیاسی و اجتماعی 

سرآغازی است  تسری داده می شود. در واقع این شاخصه ها
 برای تعریف مفاهیم اکثریت و اقلیت.

                                                
1.  Bu tanımların tarih içinde Türkiye bağlamında oluĢumunun 
tartıĢması için bkz., F. M. Göçek, Social Constructions of 
Nationalism in the Middle East (Albany: SUNY Press, 2002); ve F. M. 
Göçek, Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire: Ottoman 
Westernization and Europe (New York: Oxford University Press, 
1996). 
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دین درغرب بخصوص تا قرن هجدهم، ازجمله عناصر مهم 
غیریت سازی و اولویِت هویت اجتماعی محسوب می شد. 
ریشه تمامی جنگهای قرون وسطی دراروپاهم ازهمین مسئله 
نشات می گرفت ومشروعیِت عامالن سیاسی این جنگها نیز 

ود. درحالیکه ب ]غیریت سازی[عنصر مهم  دررابطه باهمین
درامپراتوری ها حاکم و بندگان اطراف آن ازلحاظ تعدادنفرات 
یک اقلیتی را تشکیل می دادند، از قداستی که دین به آنان 
می بخشید استفاده کرده و درچشم جامعه برای حکمرانی خود 
مشروعیت می گرفتند؛ اینگونه بود که مفاهیم اقلیت و 

نه از لحاظ تعداد بلکه ازلحاظ نزدیکی به دایره اکثریت 
حکمرانی و داشتن و نداشتن مسئولیت سیاسی بود که معنا 
می یافت. مسئولیتی که دین و میراث خانوادگی بر دوش 
حاکمان و آریستوکراسی می گذاشت نوعی از تقدس را بوجود 
می آورد که قدرت آنهارا قانونی می کرد و اینگونه درحالیکه 

نفرات در اقلیت بودند با دردست داشتن قدرت  حاظ تعدادازل
و انحصاراستفاده ازمنابع جامعه، خود را بعنوان اکثریت جامعه 

زیرا اکثریت بخشی است که از نظر جامعه  جا می زدند.
شناسی قوانین را در یک کشور ایجاد و اجرا می کند و به دلیل 

ا یشترین بهره ر موقعیتی که دارد، با اتکا به همان قوانین ب
ازمنابع جامعه می برد. به همین ترتیب، اقلیتها به عنوان 
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گروههایی تعریف می شوند که موقعیتها و منافع آنها در 
 جامعه توسط اکثریت محدود شود.

اگرچه هویت ها در امپراتوری ها عمدتاً از طریق دین و خانواده 
طی که به دست می آیند، اما در امپراتوری ها مانند هر محی

پویایی محدود است، خصوصیات محلی مردم، یعنی منطقه 
جغرافیایی که از آن می آیند، خرده هویت آنهاست. فقط این  
خرده هویتها، به مانند هویتهای ملی که بعدا شکل می گیرند 
ویژگیهایی همچون استحکام، ثابت و غیریت ساز ندارند. 

 های مختلفبرعکس، ادیان مختلف با ریشه های محلی و زبان
با فرهنگهای متفاوت زیر بیرق امپراتوری می توانند درصلح 
وآرامش کنار یکدیگر زندگی کنند. دلیل مهم این زندگی صلح 
آمیزاین است که، درروابط قدرت درامپراتوری ها، برای 
مشروعیت بخشی به حاکمان فراتر ازافراد، هاله تقدسی است 

پراتوری ها شانس که حول آنها شکل می گیرد. یعنی در ام
تغییر موقعیت فردی با توجه به دالیل دنیوی خیلی اندک 
است. امپراطورها نیز رعایای خود را به عنوان یک منبع انسانی 
فراتر ازهویت خود در اختیار دارند، و به طور مداوم سعی می 
کنند مالیات و خدمات نظامی را که می توانند از این منبع 

 ر برسانند و برای دستیابی به این هدف،دریافت کنند، به حداکث
آنها جوامع انسانی رابرای کارآیی بیشتر ازمکانی به مکان دیگر 

 کوچ می دهند. 
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همانطور که بسیاری ازدانشمندان علوم اجتماعی نیز بررسی 
. جایگزینی ١کرده اند، این نظم درقرن هجدهم، تماما تغیر کرد

انسانی توسعه عوامل دنیوی بویژه علمی که توسط هوش 
یافته است با دین و اشرافیت خانوادگی، برای تنظیم و قانونی 
کردن روابط اجتماعی مهمترین بُعد نظم نوظهور است. جوامع 
بشری که مشروعیت خود را از یک قداست فرازمینی می گیرند 
و نمی توانند دین و اشرافیت آورده شده توسط خانواده را زیر 

روابط دنیوی و وارد حوزه قدرت آنان سوال ببرند، وقتی منبع 
می شود، شروع به مخالفت با نظم بوجود آمده می کنند. 
نیرویی که جامعه را ساماندهی و پایدار می کند، دین یا 
خانواده نیست، بلکه قوانینی است که انسان ایجاد می کند و 
تصمیم می گیرد از آن پیروی کند، که منشأ این قوانین مانند 

 ی نیست، بلکه دنیوی است.گذشته دین
به محض اینکه افراد شروع به مدیریت خود در راستای 
مفاهیمی که ایجاد کرده اند می کنند، مفاهیم اکثریت و اقلیت 

                                                
1.  Batı‘daki değiĢimlerin tarihsel analizi için bkz., I. Berlin (der.), The 
Age of Enlightenment (New York: New American Library, 1956); ve 
A. J. Cascardi, Consequences of Enlightenment (Cambridge, UK: 
Cambridge University Press,1999). Batı‘da kimliğin öneminin 
irdelenmesi için bkz., M. Castells, The Power of Identity (London: 
Blackwell, 1998). 
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نیز تغییر می کنند. وقتی افراد ازنظرعددی موثر تلقی می 
بدیهی است که حاکمان و اشراف که قدرت خود را از  شوند

رار بگیرند. دراین زمینه، اکثریت، دست داده اند، دراقلیت ق
یک بار دیگر، قوانین را تعریف می کند، با این حال، اکنون که 
منبع این قوانین بر اساس اذهان انسانی است، هر انسان 
حاضر در جامعه و یا بعبارتی گروههای انسانی براساس تعداد 
جمعیتشان مهم تلقی می شوند. قدرت به تعداد افرادی که از 

بر خاص حمایت می کنند تبدیل می شود، اداره سیاسی یک ره
ازامپراتوری های موروثی به حاکمانی که انتخاب می شوند تغیر 
می کند. رهبران سیاسی که با رای گیری انتخاب می شوند، 

  عنوان شیوه حاکمیت این اکثریت عددی بر اقلیت عددی را به
"demos cratosوامع " دموکراسی تعریف می کنند. هویت ج

هم حول برخی ازعناصر مفروضی که مشترک قلمداد می شوند 
شکل می گیرد. افراد این تصاویر را حول ویژگی هایی مانند 
منشأ محلی، زبان، فرهنگ و تاریخ می سازند که آنها را به 

 دیگران متصل می کند یا آنها را از دیگران جدا می کند.
می دانند، بلکه افراد درجامعه دیگر خود را رعیت یک حاکم ن

خود را شهروندان یک ملت با یک مکان مشترک تعریف می 
کنند. مفهوم رعیت براساس مالکیت بنا شده است و تمامی 
حق وحقوق فرد را منحصرا دراختیار یک امپراتور تفدس یافته 
قرار می دهد. این وضعیت رعیت که در غرب به سوبژه تعبیر 
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ردی از فرد دیگر، یا تبعیت ف ١می شود، ازنظر ریشه شناسی
بعبارتی تاکید برتحت حاکمیت فردی دیگر قرارگرفتن است. با 
این حال، مفهوم شهروندی که در نتیجه تغییر در قرن 
هجدهم پدیدار شد، برحذف انحصاری اختیارحاکم بر حق و 
حقوق رعیت استوار است واز لحاظ شکلی، به هویت جدید 

انسانها دیگر، نه  حول مفهوم ذهنی از وطن شکل می گیرد.
به یک حاکم بلکه به وطن مشترکشان وابسته هستند. این 
وفاداری نه با تعلق، بلکه با یک قرارداد اجتماعی که در 
چارچوب حقوق و تعهدات قانونی متقابل بسته شده است، 
تعیین می شود. به طور کلی، شهروندان تعهدات مالیاتی و 

ض، آنها با داشتن خدمات نظامی را قبول می کنند، در عو
حقوقی برابر در برابر قانون، از لحاظ سیاسی نیز با استفاده 
ازحق انتخاب شدن و انتخاب کردن دراداره جامعه نقش خود 

 را ایفا می کنند. 
ریشه آنچه که در غرب بعنوان   از لحاظ ریشه شناسی،

“Citizenship” " (شهروند) نامیده می شود بهCity یا همان "
گردد؛ زیرا درطول تاریخ اروپا عالوه برحکمرانی شهر بر می

                                                
1.  Kavramların etimolojilerinin tarih içinde geçirdikleri değiĢimlerin 
analizi için bkz., B. Lewis, The Political Language of Islam (Chicago: 
University of Chicago Press, 1998). 
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شهرها بعنوان یک نهاد -پادشاهان و امپراتوری ها، دولت
سیاسی که ناظر بر برابری حقوق افراد جامعه است بوجود 
آمده بود. زندگی درشهرها، تا وقتی که افراد، بخصوص افرادی 

، که مالیات می دادند و وظایف نظامی خود را بجا می آوردند
ازحقوق مشخصی برخوردار می شدند، که درتاریخ شکل گیری 

شهرها استناد -حقوق جدید به حقوق اعطا شده در این دولت
می شده است. طبیعی است که این استناد، از لحاظ مکانی، 
با افزایش اهمیت شهرها کامال در ارتباط است. تجارت درحال 

شدن توسعه و اداره صنایع در شهرها و بخصوص متمرکز 
 دولتهای ملی در شهرهای بزرگ است.

اگرچه، چنین می نمایاند که درگذشته حقوق شهروندی به 
همه اعطا می شده است، اما درعمل، این حقوق با پرداخت 
مالیات و وظایف نظامی افراد در ارتباط بوده و تعریف اکثریت 
و اقلیت نسبتی با تعداد و نفرات نداشته است. درابتدا، ازنظر 

شت قدرت در جامعه، قسمی که از لحاظ تعدادی در زمره انبا
اکثریت قرار می گرفت، ولی وظایف نظامی و مالیاتی خود را 
به انجام نمی رساند نمی توانست از حقوق برابر اعطا شده بهره 
ای ببرد. کسانی که مالیات نمی دادن، یعنی فقرا، حتی اگر 

ی مالیات نداده وظایف نظامی خود را بانجام رسانده باشند ول
باشند نمی توانستند صاحب حق انتخاب کردن و انتخاب شدن 
شوند، درهمین راستا، کسانی که از لحاظ جسمی ناتوان از 
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انجام وظایف نظامی بودند و همچنین مالیاتی هم پرداخت 
نمی کردند یعنی معلولین، و همین طور زنان، که قادربه انجام 

نان را هم مردان خانواده وظایف نظامی نبودند و مالیات آ
برعهده داشتند، از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم 
بودند. در طول قرن بیستم، این افراد جامعه که از حقوق 
شهروندی محروم شده بودند درکنار اقلیت ها برای دستیابی 

 به حقوق سیاسی خود مبارزه کردند. 
کنار اکثریت، ، در ١تعریف مجدد روابط اجتماعی در این راستا

ازدید اقلیت نیز مسائل مهم جدیدی بوجود آورد. این 
اجتماعات انسانی بخاطراینکه در پی تصاحب کامل مکان 
ومحیطی که درآن زندگی می کنند هستند، کسانی را که با آنها 
همزبان، هم دین و تشابهات فرهنگی نداشته باشند را دراین 

ستار محدود شدن مکان مشترک نمی خواهند و ازاین رو خوا
                                                

1.  Milliyetçiliğin Batı‘da oluĢması ve dinamikleri için bkz., örneğin B. 
Anderson, Imagined Communities: reflections on the origin and 
spread of nationalism (New York: 1991); E. Gellner, Nations and 
Nationalism (London: Blackwell, 1983); E. Hobsbawm, Nations and 
Nationalism since 1780: programme, myth, reality (New York: 1990); 
M. Hroch (Social Preconditions of National Revival in Europe: a 
comparative analysis of social composition of patriotic groups 
among the smaller European nations (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1985); ve A. D. Smith, The Ethnic Origins of Nations 
(New York: 1987). 
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حق وحقوق آنان  می شوند. با فشار اکثریت نسبت به اقلیت 
خوشبینی را نسبت به آنان کاهش می دهد، و انسانها هم در 
محیطی که هنوز به تمامی قانون حاکم نشده و کارکرد نظم 
دینی و خانوادگی انکار نمی شود، ازسوی اکثریت رفتارهای 

دیده می شود. بدین ترتیب،  تجاوزکارانه و نابود کردن اقلیت
مشکل بزرگ انسانها بیش ازآنکه خود بدست خود قانون 
نوشته و به اداره خود بپردازند، این شکل ازاداره را برای ندیدن 
تحکمی که روزی خود اکثریت نیز به مانند اقلیت تحت سلطه 
آن بود، باز می کند و حتی راه را برای چگونگی جلوگیری از 

می بندد. دو جنگ خونین جهانی که در طول  نابودی دیگران
قرن بیستم ادامه داشت و کشتارهایی که اقلیت ها متحمل 
آن شدند بی رحمانه نشان می دهد که اگر جلوی این سلطه 
گرفته نشود معلوم نیست پای این غیریت سازی ها به کجاها 

 کشیده خواهد شد.
بعد  ، درتعریف ازهویت،۲۱و اوایل قرن  ۲۰درپایان قرن 

ازپیشی گرفتن فاکتورهای انسانی و حقوق بشر از تعلقات و 
آگاهی ملی مهمترین تغییر روی داده این بود که ابعاد کشنده 

جنگهایی که اکثریت علیه اقلیت براه می [بودن این جنگها 
عالوه بر این، یکی دیگرازعناصر . ١بسیار زیاد بود ]انداخت

                                                
1.  20. yüzyıl sonlarında Batı toplumunun kendine yöneltmeye ba 
Ģladığı eleĢtirilerin oluĢturduğu eleĢtirel okulun analizi için bkz., J. 
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با پایان جنگ سرد، کاهش اهمیت  ،]تغییردرتعریف هویت[
ملی گرایی بود که این جنگ ازآن تغذیه می شد و منشا دو 
قطبی شدن بین جوامع بود. درهمین راستا، طبق تعریفی که 
امروز در غرب پذیرفته شده، اکثریت؛ گروهی هستند که با 
بدست گرفتن منابع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه، 

درت را در انحصار خود در می آورند و قدرت می گیرند و این ق
اقلیت؛ بخشی است که نمی تواند به تمامی ازاین منابع 
استفاده کند و به همین علت  قسم نسبتا ضعیف جامعه 
هستند. به عبارت دیگر، تعریف؛ فراتر از اصل اکثریت عددی، 
به عنوان توزیع حقوق برابر که مردم صاحب آن هستند، با 

تعریف شده است. برهمین اساس، محوریت انسان باز 
هویت، بعنوان ویژگِی مشروعیت بخشِی قدرتی که بخشی 
ازجامعه درپی بدست گرفتن آن است پدیدار می شود و آن 
بخش ازجامعه، مبارزه برای افزایش قدرت خود را با تاکید 
براین ویژگی پی می گیرد. امروزه تاثیرگذارشدن سیاست های 

یرتحولی بوده است: بمانند هویتی نتیجه طبیعی این س

                                                
Habermas, Knowledge and Human Interests (Boston: Beacon, 1971); 
R. Wiggerhaus (der.), The Frankfurt School: Its History, Theories, and 
Political Significance (Cambridge: Polity, 1994). 
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صدسال قبل سنگ بنای دمکراسی ها نه بر قدرت اکثریت، 
 برعکس با حفاظت ازحقوق اقلیت در جامعه آغاز می شود. 

متفکران غربی با مشاهده این جنبه های  ۲۰درطول قرن 
ملت، تالشهایشان با طراحی مفهومی از -بیرحمانه دولت

، و در اروپا، ١امه می دهندشهروندی که از ملت فراتر می رود اد
فراتر ازملت، خلق مفهوم شهروندی اروپا شروع می شود. 
مهمترین عنصر این مفهوم شهروندی، عالوه بر امضای قرارداد 

ت ملت، و برسمی-اجتماعی منعقد شده توسط فرد با یک دولت
شناختن او ابتدا بعنوان یک انسان و فراتر رفتن از ویژگی های 

دگی افراد جامعه، امضا با یک تشکل سیاسی محلی و مکانی زن
یعنی اتحادیه اروپا نیز محقق می شود. پس از آنکه عامالن 
این وحدت به این پروسه وارد شدند، می توانند از هویت ملی 
بعنوان یک هویت زیرین (فرعی) محافظت کنند، وانتظار می 
رود به همه شهروندان، تحت لوای این مفاهیم فراملی، 

ابری اعطا شود. حقوقی که به شهروندان اروپایی داده حقوق بر 
می شود، تنها محدود به حقوق سیاسی و قانونی نبوده بلکه 
دربرگرفتن دیگر حقوق اجتماعی همچون حق آموزش و حق 

                                                
1.  VatandaĢlık ve milliyetçilik kavramlarının örtüĢmesi için bkz., 
örneğin R. Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and 
Germany (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992); ve P. 
Chatterjee, The Nation and Its Fragments: colonial and post-colonial 
histories (Princeton: Princeton University Press, 1993). 
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سالمت نیز از اهداف آن است. به نظر من مهمترین ویژگی 
ند کاتحادیه اروپا از نظر سیاسی که آن را برتراز دولت ملت می 

این است که درکنار اکثریت، در دادن حقوق برابر به اقلیت 
هایی که این وحدت را بوجود می آورند حساسیت و دقت 

 نشان می دهد.
، در یک ۲۰و ۱۸حاال این تغییرمفهوم اقلیت در غرب در قرن 

مکان مشخص، یعنی دردولت عثمانی و بعدها دردولت 
 . ١تجمهوری ترکیه مورد بررسی قرار خواهد گرف

 معنی مفاهیم اکثریت ، اقلیت و هویت در امپراتوری عثمانی
مهمترین ویژگی پویایی اجتماعی دولت عثمانی بازهم 
درمفاهیم اقلیت و(به طور غیرمستقیم) اکثریت است که در 

. ٢متن دین ساخته می شوند و به طور قانونی اعمال می شوند
 زهایبنیانگذاری دولت عثمانی، با تشکیل بئیلیک درمر

                                                
1.  Osmanlı ve Türk tarihinin genel bir incelemesi için bkz., F. Ahmad, 
The Making of Modern Turkey ( London: Routledge, 1993); N. 
Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal: McGill 
University Press, 1964); B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey 
(London: Oxford University Press, 1969); ve E. Zürcher, Turkey: A 
Modern History (London: I.B. Tauris, 1998). 
2.  Osmanlı Devleti tarihi için bkz., H. Ġnalcık, Ottoman Empire: the 
Classical Age, 1300-1600. (New York: Orpheus, 1973); ve R. Davison, 
Essays in Ottoman Turkish History: the Impact of the West (Austin, 
TX: University of Texas Press, 1990). 
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شروع می  ۱۲۹۹امپراتوری بیزانس از سوی عثمان بئی درسال 
شود. عثمان بئی جزء سه بئی سلجوقیان آناتولی بود. از آنجا 
که منبع قدرت سیاسی موروثی وتکیه بر شجره نامه عثمان 
بیگ بود، نام بئیلیک تشکیل شده نیز عثمان بئی نامیده شد. 

یران و بیزانس در با گذشت زمان، سنت های مالی و اداری ا
آناتولی با سنت کوچ نشینی که ترکان از آسیای میانه به ارمغان 
آورده بودند، ورز داده شد و به مرور زمان ساختار جامعه اداری 
انعطاف پذیر و ناهمگون ظاهر شد. این ساختار، که متعلق به 
شاخه سنی مذهب اسالم و حقوق حنفی است، با فتح 

، تبدیل به ۱۴۵۳حمدفاتح در سال استانبول ازسوی سلطان م
امپراتوری شد. با شکست مملوکیان در جنگ با یاووز سلطان 
سلیم که شخصتی مذهبی داشت، نمادهای مقدس اسالمی 
به استانبول آورده شد و با شکل گیری مقام خالفت این 
امپراتوری ویژگی دینی بخود گرفت. این دولت دراواسط قرن 

یمان به اوج قدرت خود رسید و هفدهم و در زمان سلطنت سل
 از شرق اروپا تا حجاز و شمال آفریقا گسترش یافت.

مفاهیم اقلیت و اکثریت در امپراتوری عثمانی در چارچوب 
طبق قوانین اسالمی افرادی  قوانین اسالمی شکل می گیرد،

که به ادیان توحیدی تعلق داشتند حق زندگی برابر با 
مسلمانان را داشتند، این جمعیت ها که "اهل کتاب" نامیده 
می شدند و درمرزهای امپراتوری عثمانی ساکن بودند ازطرف 
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دولت موجودیت آنان برسمیت شناخته شد. ازاین رو، منشأ 
عثمانی نیز بمانند غرب دین بود.  مفهوم اقلیت در امپراتوری

با این وجود، برخالف غرب، شرایط وحدت در جامعه، به عبارت 
دیگر، قوانین مربوط به وضعیت اقلیت به تفصیل از نظر 
حقوقی تعیین می شد. در امپراتوری عثمانی سه اقلیت 
مذهبی وجود داشت: ارمنی ها، رومی ها و موسوی ها. ارمنی 

شاخه ارتدکس جداگانه از مسیحیت بودند. ها و یونانی ها دو 
این گروه ها در درون جامعه عثمانی زندگی می کردند، توسط 
جامعه محافظت می شدند و ازخدمت سربازی معاف بودند 
ونمی توانستند سالح حمل کنند. درمقابل این معافیت 
ازسربازی و محافظت، آنها موظف به پرداخت نوعی از مالیات 

نامیده می شد. این مالیات را رهبران مذهبی  بودند که "جزیه"
هر گروه از افراد جمع آوری می کرد. درعین حال، این جماعت 

 . ١های مذهبی کارکردهای آموزشی و قضایی هم داشتند
با این حال، این اقلیتهای مذهبی که به مانند جزایری پراکنده 
درمیان مسلمانان که اساس جامعه عثمانی را تشکیل می 

د، سازمان یافته بودند، در ارتباط با مسلمانان جزئیات دادن

                                                
1.  Osmanlı Devletinde azınlıkların konumu için bkz., B. Braude ve B. 
Lewis (der.), Christians and Jews in the Ottoman Empire ( New York: 
Holmes and Meier, 1982). 
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روابط آنان بایکدیگر تنظیم شده بود. اگرچه اقلیت های 
 مذهبی دررابطه با معامالت اقتصادی با مسلمانان آزاد بودند،

مردان متعلق به جوامع اقلیت مذهبی بدون تغییر دین اما 
و تشکیل خود نمی توانستند با زنان مسلمان ازدواج کرده 

خانواده دهند، درشهادت در محاکم قضایی با مسلمانان برابر 
نبودند، غیرمسلمانان نمی توانستند از لباس مسلمانان تقلید 
کنند و به مانند آنان لباس بپوشند، نمی توانستند سالح حمل 
کنند، در داخل شهر نمی توانستند سوار بر اسب شوند، خانه 

ان از لحاظ نزدیکی دریک فاصله های آنان با خانه های مسلمان
معین و به لحاظ ارتفاع، دارای بلندی مشخصی بود، فقط، 
دانستن زبان ازسوی اقلیت های دینی و موفقیتهای تجاری راه 
را برای کسب مقامهای دولتی رابرای آنان باز می کرد. و البته 
برخالف مسلمانان، مقام آنان موروثی نبود، ازآنجا که آنها نمی 

ستند با مسلمانان در شرایط برابر ازدواج کنند، نمی توان
 توانستند شبکه های همبستگی اجتماعی هم ایجاد کنند.

همه مسلمانان به جز اقلیت های مذهبی در امپراتوری 
عثمانی، یک کل تمایز نیافته را شکل می دادند. در درون این 
اهل اسالم ائتنیک های مختلف همچون عرب، کورد و آلبانی 
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بدون درگیری درکنار یکدیگر  ١و مذاهبی مانند علوی و بابائی ها
زندگی می کردند. در اصل تمامی مسلمانان امپراتوری عثمانی، 
از آنجا که احکام جامعه بر اساس اصول دین اسالم بود، 
اکثریت جامعه را تشکیل می دادند. منتهی، این اکثریت برتری 

های گذشته از تعریف  خود را درونی و طبیعی نکردند و تا قرن
آن به عنوان "ملت حاکمه" یعنی ملت حاکم اجتناب می 

 کردند.
برسمیت شناختن هویت در متن دولت عثمانی، که به دولت 
خود ازلحاظ انتزاعی نام عثمانی داده بود، از لحاظ مادی به 
ویژگی های دینی و محلی اتکا داشت. دراین ساختار اجتماعی 

مع شده دراطراف خود را بعنوان حلقه حاکم، اداره کنندگان ج
واسط بین خود و مردم می دانست و بهمین دلیل بخشی 
ازمسئولیتهای خود را به آنان واگذار می کردد. این گروه 
ازخدمتگزاران در مقابل خدمت شان به حاکم، ازدادن مالیات 
معاف می شدند وخدمت آنان در زمره مهمترین خدمت یعنی 

د. اکثریت این حلقه ازخدمتگزاران سربازی قلمداد می ش
متشکل از مسلمانان سنی بود. به اداره شدگان نیز رعایا گفته 

                                                
وجه تسمیه نام بابائی ها ازقیام بابا الیاس خراسانی که یک شیخ ترکمن بود  . ١

برگرفته شده است. این قیام در زمره قیام های شیعیان قرار دارد. ۱۲۴۰درسال 
 امروزه هیچ اثری ازاین فرقه باقی نمانده است (مترجم).
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می شد که از لحاظ ریشه شناسی  که به گله گوسفندان اطالق 
می شد، می آید؛ رعایا دقیقاً مانند گله گوسفندان از منطقه 
ای به منطقه دیگر منتقل می شود تا بهره وری را افزایش 

درحالیکه درغرب حاکم بر تعلق حقوقی حکومت  دهند.
شوندگان تاکید می کرد، رعایای متعلق به امپراتوری عثمانی، 
حقوق حکومت کنندگان بر حکومت شوندگان را در اولویت قرار 
می دادند. رعایای مسلمان مالیات می دادند و سربازی می 

زی ارفتند، رعایای غیر مسلمان با پرداخت مالیات اضافه ازسرب
معاف می شدند. تا زمانی که امپراتوری عثمانی رشد می کرد، 
این نظم اجتماعی به نفع مسلمانان عمل می کرد و برتری آنها 

با این حال، هنگامی که دوره زوال  را در جامعه تقویت می کرد.
آغاز می شود، بر خالف مسلمانان، غیرمسلمانان ابتدا قدرت 

ند شدن از طرف مسلمانان با اقتصادی می گیرند که این قدرتم
که بنیاد حاکمیت سیاسی  ۱۸خرسندی روبرو نمی شود. ازقرن 

دنیوی می شود و فرد اساس تعریف حقوق قرار می گیرد، 
اقلیت های دولت عثمانی نیز خواهان حقوق برابر می شوند. 
تعاریف مبتنی بر جماعات که زمانی مشکلی نبودند دیگر 

ش ت اقلیت بودگی که بیشتر نقناکافی تلقی می شدند؛ وضعی
محافظتی داشت حاال بعنوان اهرم فشار دیده می شد. اما 
درعین حال، در درون این اقلیتها کسانی که محافظه کارتر 
بودند اصرار داشتند که این جماعتها حفظ بشوند، از طرف 
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دیگر، مسلمانان که اکثریت جامعه را تشکیل می دادند حاضر 
درونی و طبیعی قلمداد شده نسبت به نبودند از این سلطه 

اقلیتها را کنار بگذارند و غیرمسلمانان را مسئول مشکالت 
 بوجود آمده می دانستند. 

انتقال منبع حاکمیت دردولت عثمانی که بر تقدس دین اسالم 
و سلسله عثمانی متکی بود به اصل قانون مثبت، با اصالحات 

حات که توسط . این اصال١دولت در قرن نوزدهم آغاز شد
به سبک غربی  ۱۸۵۶و  ۱۸۳۹کادرهای جوانی که در سالهای 

آموزش دیده ایجاد و انجام شد، ازحقوق برابر غیرمسلمانان با 
مسلمانان در جامعه حمایت کردند. درواقع، در طی تبدیل 
شدن رعایای دولت عثمانی به شهروند، اولین گام، فهرستی از 

مانان و غیرمسلمانان در حقوق مدنی قرار داشت. اگرچه مسل
برابر قانون از موقعیت برابر برخوردار می شدند، ولی موانع 

نه  زیادی دراجرای این برابری در جامعه عثمانی وجود داشت.
مسلمانان می خواستند از برتری خود در جامعه دست بکشند 

                                                
1.  Osmanlı Devletinin 19. yüzyılda geçirmeye başladığı değişiklikler 
için bkz., ġ. Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962); C. Findley, 
Ottoman Civil Officialdom (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1989); ve F. M Göçek, East Encounters West: France and the 
Ottoman Empire in the 18th Century (New York: Oxford University 
Press, 1986). 
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و نه برخی غیر مسلمانان می خواستند از مدیریت جماعت 
این اصالحات با پذیرش حاکم و  گونه خود دست بکشند.

آغازشد، و  ۱۹۰۸و  ۱۸۷۶تصویب قانون اساسی در سال 
بنابراین حاکم ، که منبع حاکمیت دولت بود، ابتدا این قدرت 
را با قانون تقسیم کرد و سپس به تدریج آن را به قانون منتقل 
کرد. در راستای پذیرش این قانون، و درگرفتن بحث برسراین 

روههایی باچه درصدی به نمایندگی درمجلس موضوع که چه گ
 ]غیرمسلمانان[درخواهد آمد، دوباره هویت این گروهها 

بازتعریف شد که همین مسئله سبب شد راه برای بدست 
آوردن حقوق سیاسی در دولت عثمانی برای غیرمسلمانان 

 بازشود. 
دراین میان می خواهم دقت خوانندگان را به یک موضوع جلب 
کنم و آن، مفهوم تابعیت که در غرب براساس شهری بودن یا 
شهروندی شکل گرفته است درزبان عثمانی و بعدا درتورکی به 
"وطنداشلیک"، یعنی کسانی که یک وطن را باهم تقسیم 

وم همیکنند، تبدیل شده است. دراین زمینه استفاده از مف
وطن در این تعریف جدید است؛ قبال این مفهوم بمعنی هم 

اطالق می شد، حاال  ]یعنی ازیک جا، مکان آمدن[محل بودن 
به یک مکان ذهنی که ازطرف انسانهای ساکن آن وطن نامیده 
می شود، اشاره می گردد. با اینحال، با توجه به ساختار پیچیده 

ی توان دید که این اجتماعی امپراتوری عثمانی، به راحتی م
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مفهوم جدید از شهروندی، برای همه اقشار و جماعتهای 
 موجود دراین امپراتوری تعاریف مختلفی را بهمراه داشت.

در واقع، گرچه مفهوم شهروند عثمانی برای مدت بسیار 
محدودی پیرامون حقوق قانونی و سیاسی ذکر شده در باال 

ازآنجا  .١نشان دادندشکل گرفت، اما گسستها بالفاصله خود را 
که انتخابات سیاسی بر اهمیت نسبت های عددی جوامع در 
تعریف اقلیت یا اکثریت در این محیط جدید تأکید می کردند، 
مفهوم اختالف مذهبی، که تمایز ساختاری اساسی جامعه 
عثمانی بود، دیگر کافی نبود؛ آغازی بود برای گسست های 

و چه برای اکثریت هویتی چه برای اقلیت غیرمسلمان 
مسلمان. درحالیکه برخی ماندن برهویت عثمانی خود اصرار 
می کردند، برخی دیگر، جریانهای ملی گرایانه ای همچون 
یونان، بلغار، صرب، ارمنی، بالکانی، عرب و کورد را که بر زبان، 

این هویت ها  فرهنگ و تاریخ بنا شده بود را براه انداختند.
ارائه شده توسط شهروندی عثمانی را  حقوق قانونی و سیاسی

برابر نمی دانستند و شرایط و خواسته هایی از خودمختاری 
محلی تا استقالل را مطرح می کردند. ابتدا این خواسته ها، 

                                                
1.  Osmanlı Devletinde 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki 
değişiklikler, milliyetçilik akımlarının oluşumu için bkz., F. M. Göçek 
(der.), Social Constructions of Nationalism in the Middle East (Albany: 
SUNY Press, 2002). 
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دربین بالکان ها که هم ازلحاظ جمعیتی بزرگتر بودند و هم از 
لحاظ جغرافیایی به غرب نزدیکتر بودند بوقوع پیوست. رومی 

هویت دینی خود را با اکثریت محلی که در آن زندگی می ها 
کردند متحد کرده و موفق به تاسیس دولت یونان در سال 

شدند؛ در ادامه بلغارها و صربها نیز به تشکیل دولت  ۱۸۳۰
خود مبادرت کردند. اما این اتفاق تنها در بین اقلیتهای غیر 

میان مسلمان رخ نمی دهد و این حرکت استقالل خواهی در 
اکثریت مسلمان هم دیده می شود: با تشکیل اولین دولت در 

 بالکان، تالش برای تشکیل دولتهای عرب شروع می شود. 
در اقلیتهای مذهبی ارمنی ها، ودربین اکثریت مسلمان، 

اگر این عدم کوردها و الزها، درتشکیل دولت ناموفق شدند. 
ه خواهیم موفقیت را از نزدیک مورد برسی قرار دهیم مشاهد

کرد که در پویایی مفاهیم اکثریت و اقلیت و درراستای تعداد 
سازی و غیریت سازی دیگران، یک حس تعلق ایجاد می شود. 
این حس تعلق که ملی گرایی نامیده می شود در بالکان که 
تورکان مسلمان که ازلحاظ تعدادی در اقلیت بودند طی یک 

فوج فوج به آناتولی  جنگ خونین باراز آن منطقه اخراج شده و
ارمنی ها، رومی ها و تورک  کوچ کردند و درآنجا سکنی گزیدند.

های مسلمان که بعدها آمده و قرن ها در آناتولی درکنار 
یکدیگرزندگی کرده بودند، به یکباره برای تصاحب این خاک به 
پا خاستند. فقط، برخالف بالکان، مسلمانان دراین منطقه 
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ومی ها هم از لحاظ تعدادی وهم از نظر برخالف ارمنی ها و ر
 سیاسی و حقوقی اکثریت را نمایندگی می کردند. 

درحالیکه این برتری تعدادی در جنگهای بالکان موثر بود اما 
درحوزه اقتصادی بازتابی نداشت. یا بعبارتی، عالوه بر حضور 
دهها نفر ازمسلمانان بعنوان سرباز درجنگهای بالکان که 

ی ادامه داشت و هیچگونه ثروت و سرزمینی سالیان طوالن
برایشان به ارمغان نداشت، غیرمسلمانانی که ازسربازی در 
دولت عثمانی معاف بودند با گسترش روابط اقتصادی و تجاری 
تبدیل به بورژوا و افراد ثروتمند شدند. فقط درمقابل این روند، 
 در میان اکثریت مسلمان تورک گفتمان های انتقادی رشد و

اتهامات غیریت سازی چون بی عدالتی و طمع کاری نیز شکل 
می گیرد. همزمان با شکست اردوی عثمانی درمقابل نیروهای 
غربی، درقراردهایی که با کشورهای غربی امضا می گردد زیر 
بار مسئولیتی می روند که درصدد برابرسازی موقعیت 
 گروههای اقلیتی خود با اکثریت مسلمانان میگردد. فقط
دراینکه این اصالحات درساختار روابط قدرت جامعه عثمانی، 
برتری اکثریت مسلمان را خدشه دار خواهد کرد شکی وجود 
نداشت. با وجود این تکانه ها و اینکه ساختار دولت مطلقا 
ازعهده این اصالحات برنخواهد آمد بازهم اهمیتی نداده و بی 

دیدترین واکنش اعتنا به عواقب آن این روند ادامه یافت. ش
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به این بی اعتنایی از سوی اقلیت ارمنی بود، زیرا برخالف 
اقلیت یونانی که می توانست از دولت یونان که دربالکان شکل 
گرفته بود و آن را مکانی برای حس تعلق داشتن وازآن خود 
بودن تلقی کند و برای مهاجرت از آن استفاده کند، اما سرزمین 

منی درجایی قرار داشت که با عقب های متعلق به اقلیت ار 
نشینی مسلمانان تورک درجنگهایی که برای نجات خاک 
سرزمینی دولت خود ازدست بیگانان با آن مبارزه می کردند به 
آنجا رسیده بودند. از طرف دیگر، بر قسمتی از این خاکها 

 کوردها نیز ادعای ارضی داشتند.
 ییراتی بود کهمهمترین عامل در این شکل از قطب بندی، تغ

درساختار سیاسی عثمانی رخ می داد: در طی زمان قدرت 
مطلق حاکم توسط  قانون و مجلس محدود شد. اداره کنندگان 
که خود را واسط مردم و متعلق به حاکم می دانستند با 
تاثیرپذیری از انقالب فرانسه، خود را به دولتی متعلق می 

ید مسلمان و دانستند که منتزع از حاکم بود. نسل جد
بودند، وفاداری  ]مدارس جدید[غیرمسلمان که تربیت شدگان 

را نه متعلق به شخص حاکم، که از ویژگیهای معنوی دولت 
می دانستند. این مخالفتها با اظهار مخالفت به حاکم عثمانی 
شروع شد و با گسترش مخالفتها به رهبری جمعیت اتحاد 

 ۱۹۰۸) در سال ۱۸۷۶وترقی (بعد ازاولین مشروطیت در سال 
دید. که آغاز روندی بود به دومین انقالب مشروطیت منتهی گر 
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که اساس قدسی بودن دولت را از دین به قانون تغیر می داد؛ 
فقط در اثنای این تغیرات شروع جنگهای بالکان و بعدا جنگ 
جهانی اول، قطب بندی موجود در جامعه را تشدید کرد. از 
دست دادن سرزمین های متعلق به دولت در مدت کوتاهی، 

ی را تغیر داد و با آمدن اجباری ساختار قومی و دینی دولت
مسلمانان ساکن در بالکان، برتری جمعیتی مسلمانان آناتولی 
که سالیان طوالنی به حاشیه رفته بود دیگر در این منطقه 
محرز گشت. با بدست گرفتن اقتدار سیاسی از سوی جمعیت 

رفته رفته مدیریت و اداره کشور  ۱۹۱۳اتحاد وترقی در سال 
حرکت بسوی مطلقه کردن دولت شروع می  و ١سخت تر شده

شود؛ چرا که بجای حاکمی که تقدس خود را از دین می گرفت، 
قوانین پیشنهادی دولتی هنوز در جامعه از مقبولیت چندانی 

 برخوردار نبود. 
از عدم وفاداری واطاعت پذیری درجامعه، رفته رفته کار برای 

 ای خود را بهجمعیت اتحاد وترقی سخت تر شد و قانون نیز ج
زورگویی داد. برای دوام برتری حقوقی و سیاسی اکثریت 

                                                
1.  Ġttihat ve Terakki Cemiyeti ve Cemiyet‘in devri üzerine 
incelemeler için özellikle bkz., ġ. Hanioğlu, Preparation for a 
Revolution: Young Turks, 1902-1908 (New York: Oxford University 
Press, 2001); ve ġ. Hanioğlu, Young Turks in Opposition ( New York: 
Oxford University Press, 1995). 
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مسلمان تورک در درون دولت وشناسایی آنادولی بعنوان یک 
مکان ملی و برای تحت حمکرانی درآوردن گروههایی چون 
رومی، ارمنی، کورد، قفقاز، چرکس و الز، حق ایشان براین 

رومی ها به  سرزمین ها شروع به نقض شدن گردید. مهاجرت
یونان باعث می شود که آنها درجاهایی که هستند مورد آزار 
قرار گیرند. کورد، قفقاز، چرکس و الزها ابتدا اولویت را به 
برطرف کردن تهدیدی که ازسوی غیرمسلمانان متوجه آنان بود، 
دادند. ارمنی هایی که سالیان طوالنی در آنادولی زندگی کرده 

ه ی رفتن نداشتند با بهانه قرار گرفتن کمیتبودند و حاال جایی برا
 های انقالبی ارمنی، به کوچ اجباری واداشته شدند.

وقتی که جمعیت اتحاد وترقی قدرت را دراختیار داشت و قصد 
کرد که آنادولی را بعنوان موطن تورکان مسلمان تعیین کنند 
شروع به بیرون کردن اقلیت ارمنی و رومی نمودند. درحالی که 

ی ها به یونان مهاجرت می کردند بخشی از ارمنی ها به روم
مقاومت پرداختند زیرا جایی برای رفتن نداشتند. مهاجرت 
اجباری در درون سنت تبعیدی صورت می گیرد که بهره وری از 
منابع انسانی را در امپراتوری ها به حداکثر می رساند. فقط 

و  دراین خصوص هدف تدارک مکانی جدید برای شکوفایی
برقراری نظم جدید در پرتو امنیت برای مردمی که به آنجا 
سرازیر می شدند نبود، برعکس بطور سیستماتیک تمامی 
اقلیت ارمنی از مکانهایی که زندگی می کردند بیرون و به 
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بیابانهای سوریه گسیل داشتن از اهداف این تبعید بود. عالوه 
که  رمنیانیبر گرسنگی، بیماری وغفلت و بی توجهی، حقوق ا

توسط باندهایی که درخارج ازشهرها تشکیل شده بودند و در 
اراضی آنادولی کشته شدند، با کاهش عددی آنها به کمتر از 

در هر مکان و تبعید به بیابانهای سوریه از بین رفت. بعد  ۵٪
ازجنگ قورتولوش و مبادله متقابل تورکها و یونانی ها، جمعیت 

ی رومی و ارمنی خالی می شود. آنادولی از اقلیت های دین
دراین میان، سومین اقلیت دینی یعنی موسوی ها (یهودیان)، 
به مانند دیگر اقلیت ها وارد حرکتهای استقالل طلبانه نمی 
شوند، چرا که هم از لحاظ نفرات، کم بودند و هم اینکه اماکن 
مقدسی که ایشان برای خود تعیین کرده بودند خارج از 

 ثمانی قرار داشت.مرزهای دولت ع
در رابطه با شکل گیری هویت عثمانی، عدم ناکافی بودن آن 
از لحاظ حقوقی و سیاسی باعث شد که هویتهایی که بر ملی 
گرایی تاکید می کردند متولد شوند. ازسرزمین های تشکیل 
دهنده امپراتوری عثمانی، درغرب همچون یونان، بلغارستان، 

درشرق نیز سوریه، عراق و لبنان صربستان، رومانیا و آلبانیا، 
شهروندی عرب پا به میدان گذاشت و وقتی آرزوی میهنی 
رومی های آنادولی با جابجایی و مبادله، وطن ارمنی نیز با 
جابجایی و قحطی برطرف شد، غلبه ناسیونالیسم تورکی شروع 
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شد. بطور کلی اینگونه در دولت عثمانی قدسیت حاکم و 
اسالم و خاندان عثمانی تکیه داشت  هویت دولت، که به دین

تغیر می کند و به قوانین الییک و ملی گرایی تورک اولویت 
داده می شود. بعد از پایان جنگ جهانی اول و بالفاصله با 
پایان جنگ قورتولوش، این تحوالت پیوسته بهم باعث شد که 

اقلیت در دولت ملی تورک -دوباره مفهوم هویت و اکثریت 
 مهمی شود. دچار تغیرات

 مفهوم هویت، اکثریت و اقلیت در جمهوری ترکیه
شروع تغیرمفهوم هویت، اکثریت و اقلیت درجمهوری ترکیه 
را با شکست دولت عثمانی درجنگ جهانی اول و امضای 

) باید دانست. درخصوص Sevrاجبارآمیز قرارداد سئور (
موضوع این قرارداد یک ماده مهم وجود دارد: حقوق ارمنی ها 
و کوردها برسمیت شناخته و احتمال خودمختاری اداری آنها 
نیز درنظرگرفته می شود. یکی از این دوجمعیت در درون 
جامعه عثمانی، جزء اکثریت مسلمان و دیگری جزء اقلیت 
غیرمسلمان بودند که موضوع قابل توجهی است. اما آغازجنگ 

 از وقوع چنین احتمالی جلوگیری می کند. پس  ١قورتولوش
ازپایان جنگ قورتولوش و با امضای قرارداد لوزان، منبع 
مفاهیم هویت، اکثریت و اقلیت در جمهوری ترکیه این قرارداد 

                                                
1.  Türk Kurtuluş Savaşı 
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می شود و این روند تا امروز ادامه داشته است. در حقیقت، 
می توان ادعا کرد که مذاکرات پیمان لوزان به نوعی مکانی 

کل می گیرد است که اصول اساسی رژیم جمهوری که بعدا ش
. مشخصا دراین خصوص باید گفت ١در آنجا تعیین شده است

که سطح حقوق بشر وحقوق اقلیت ها و روابطی که با قرارداد 
لوزان شکل گرفت در مقایسه با امروزخیلی عقب تر وپیش پا 

 افتاده است.
به مانند آنچه که در دولت عثمانی بود هئیت تورک نیزدر 

رمنی، رومی و یهودی) را برسمیت لوزان، سه جمعیت اقلیت (ا
می شناخت و جمهوری ترکیه موظف به رعایت و تامین حق 
وحقوق آنها می شد. کسانی که منسوب به این سه اقلیت 
بودند، شهروند جمهوری ترکیه به شمار می رفتند و به مانند 
دیگر شهروندان از حقوق برابر برخوردار می شدند. به نظر می 

ن کوتاهی هایی که در قرارداد لوزان صورت رسد یکی از مهمتری
گرفته این باشد که؛ در ترکیه چه درآن زمان و چه درحال 
حاضر، درمیان مسلمانان کوردها و علوی ها بعنوان اقلیت 

                                                
1.  Lozan AntlaĢması‘nın eleĢtirisel analizi için bkz., F. M. Göçek, 
"The Politics of Memory: A Multidimensional Analysis of the 
Lausanne Peace Treaty (1922-23)," H. Erdem vd. (der.), New 
Directions in Studying the Modern Middle East içinde (New York: 
Lynne Reinner Publishers, 2000). 
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برسمیت شناخته نشدند. چرا که برسمیت نشناختن حقوق این 
اقلیتهای مسلمان هم، آنها را ازاکثریت مسلمان تورک جدا و 

براز هویت های گروهی آنها را گرفته است و این در جلوی ا
واقع بسیاری از مشکالت آنها نه ازلحاظ  قانونی که ناشی از 

 برخورد به عنوان اقلیت درعمل است.
درحالیکه هویت جمهوری ترکیه براساس تورک بودن شکل 
گرفته اما هنوزهم این مفهوم به چه معناست وچه چیزی را 

آن وحامالن آن صاحب چه ویژگیهای دربرمی گیرد، چگونگی 
هستند بی پاسخ مانده و بجای آن، تمرکز بر غیریت سازی و 
اینکه چه کسانی را شامل نمی شود، بوده است. درخصوص 
این نظریه ملی گرایی کسانی که تورک نیستند را دربرنمی گیرد؛ 
اینکه چه کسانی تورک هستند، در اوایل تاسیس جمهوری 

ازآن می شد این بود که کسانی که تورکی ترکیه تعریفی که 
صحبت می کنند واز لحاظ ملی گرایی فرهنگی کسانی که 
فرهنگ تورکی را درمیان خود شئر می کنند تورک بشمار می 
آمدند. بااینکه این تعریف از تورک بودن،  در تئوری تمامی 
اقلیت های مسلمان و غیر مسلمان را می توانست در 

ند و شانس نمایندگی هویت تورک شهروندی تورک هضم ک
بودن را افزایش دهد، اما به مانند دولت عثمانی که اساس 
طبقه بندی جامعه بر دین بود دوباره شعله برکشید و اولویت 
به دین داده شد. بدین شکل هویت تورکی بجای اینکه 
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عنصرهمبستگی باشد تبدیل به یک عنصر طردکنندگی گردید و 
الئیک بود عالوه بر هویت تورکی،   بااینکه پایه دولت بر

مسلمان ُسنی نیز بعنوان یک هویت زیرین (فرعی) 
 .  ١درساختارجامعه نقش موثری ایفا می کند

اقلیت های غیرمسلمان، کوردها، علوی ها و دیگر گروههایی 
که بعدا درکاتاگوری اقلیت قرارمی گرفتند، و به زبان تورکی 

ی را شئر نمی کردند صحبت نمی کردند و یا فرهنگ تورک
حقوقشان نه به لحاظ تئوریک، بلکه در وهله عمل بود که با 
محدودیت روبرو می شد. بدست گرفتن کنترل ابعاد اجتماعی 
دین توسط دولت الئیک تورک، بجای اینکه دولت از همه ادیان 
بخصوص علوی ها بطور برابر حمایت کند، آن را بطور انحصاری 

می کند. اما چندی بعد، بُعد مسلماِن دراختیار ُسنی ها رها 
ُسنِی هویت تورکی نیز بخاطر الئیک بودن دولت و طرفداران 
الئیتیسۀ دولت به هویت زیرین (فرعی) تقلیل یافته و 
مسلمانان ُسنی نیز در موقعیت اقلیت قرار گرفتند. بعد 
ازسالهای ابتدایی جمهوریت که ملی گرایی فرهنگی نقش 

در تعریف شهروندی ملی گرایی قومی نیز  بارزی ایفا می کرد،

                                                
1.  Erken Cumhuriyet tarihinin analizi için bkz., Ç. Keyder, The 
Definition of a Peripheral Economy: Turkey, 1923-1929 (New York: 
Cambridge University Press, 1981). 
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گسترش پیدا کرد: با اینکه با بازتعریف اقلیت و برسمیت 
شناختن اقلیتهای جدید بازهم به لحاظ تئوریک حقوق سیاسی 
و قانونی آنان مورد تاکید قرار گرفت اما درعمل نه از این حقوق 

ند تو نه ازحقوق اجتماعی که به تازگی بوجود آمده بودند توانس
 بهره مند شوند. 

مالیات جمع آوری شده توسط دولت و استفاده از نیروی کار و 
منابع انسانی در زمینه خدمت سربازی، حقوقی را ایجاد می 
کند که حقوق اجتماعی باالتر ازهمه آنهاست. این حقوق 
بیشتر در حوزه خدمات آموزشی و سالمت انعکاس می یابد: 

ا زیرساخت کمتری نسبت به از آنجایی که خدمات آموزشی ب
 خدمات بهداشتی گسترش می یابند، درترکیه امروزی اقلیت

ها با این معیارها، بهره مندی وعدم بهره مندی یعنی حقوق 
اجتماعی آموزشی شناخته می شوند. باتوجه به این معیارها 
کوردهایی که به زبان و فرهنگ خود آموزش نمی بینند، علوی 

دین را درباورهای دولتی و حمایتهای آن هایی که تفسیر خود از 
نمی بینند و محجبه هایی که ورودشان به نهادهای آموزشی 
ممنوع شده و اینگونه درحالیکه این زنان شهروند محسوب می 
شدند حق زنان دیندار نیزضایع شده و یک اقلیت جدید شکل 
گرفت. برسمیت شناختن قانونی گروههای اقلیت، یعنی ارمنی 

ها و موسوی ها به لحاظ تئوریک آنچه که قابل  ها، رومی
مشاهده است این است که در کنار حقوق قانونی و سیاسی  
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این نوع ازحقوق اجتماعی نیز برسمیت شناخته شده است. 
بااینحال درعمل به گروههای اقلیت نه حق انتخاب شدن، نه 
حق مالکیت و وراثت و نه مسلئک مورد خواسته شان داده 

برعکس، با حمایتی که از طرف دولت درتمامی این نشد. حتی 
زمینه ها می شد اعمال تجاوز و محدودیتها نیز قابل مشاهده 

 .١بود
در کنار اقلیتهایی که از دوره دولت عثمانی وجود داشتند یعنی 
ارمنی ها، رومی ها و موسوی ها، از درون اکثریت مسلمان 
نیز سه اقلیت دیگر بوجود آمد: کوردها، علوی ها و زنان دین 
دار. بزرگترین ویژگی تمامی این گروههای اقلیت، در حالیکه 

ان تورک صاحب حقوق از لحاظ تئوریک به مانند دیگر شهروند
قانونی بودند درعمل نه از حقوق قانونی و نه از حقوق سیاسی 

                                                
1.  Türkiyenin günümüz toplumsal dinamiklerinin analizi için bkz., T. 
Akçam, From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the 
Armenian Genocide (London: Zed, 2004); R. Tapper ve N. Tapper 
(der.), Islam in Modern Turkey: Religion, Politics, and Literature in a 
Secular State ( London: I.B. Tauris, 1991); W. Hale, Turkish Politics 
and the Military (New York: Routledge, 1974); S. Yerasimos vd. 
(der.), Civil Society in the Grip of Nationalism: Studies on Political 
Culture in Contemporary Turkey (Istanbul: Ergon, 2000); ġ. Mardin, 
Religion and Social Change in Modern Turkey (Albany: SUNY Press, 
1989); Y. N. Yashin, Faces of the State: Secularism and Public Life 
in Turkey (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002). 
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به تمامی بهره مند نمی شدند و بخصوص از حقوق اجتماعی 
که اخیرا درحال شکل گیری بود نیز بهره ای نمی بردند. 
درحالیکه کوردها از لحاظ قانونی به مانند دیگر شهروندان از 

ند اما با عدم آموزش به زبان و فرهنگ حقوق برابر برخوردار بود
خود در جمهوری ترکیه تبدیل به یک اقلیت شدند. علوی ها 
نیز به مانند کوردها، برای کاربردی کردن دین خود وقتی 
حمایتی از طرف دولت شامل حال آنها نشد و جامعه براساس 
سیستم ُسنی شکل گرفت، به یک گروه اقلیت در جمهوری 

. از طرف دیگر، در یک سیستم الئیک ترکیه تبدیل شدند
مسلمانان ُسنی برای ابراز عقاید دینی درجامعه و بخصوص 
زنانی که حجاب را انتخاب کرده بودند باالخص با ممنوعیت 
ورود آنها به مراکز آموزشی در یک وضعیت اقلیت بودگی قرار 

. از طرفی در هرجامعه ای، وقتی اقلیت ها را به عنوان ١گرفتند
تعریف می کنیم که سهم مساوی از منابع ارزیابی شده  کسانی

در آن جامعه را ندارند مثل زنان، بچه ها، سالمندان، معلولین 

                                                
1.  Bu konuyla ilgili bilgi için bkz., C. AktaĢ, Tesettür ve Toplum 
(Ġstanbul: Nehir, 1991); C. AktaĢ, Tanzimattan Günümüze Kılık 
Kıyafet İktidar. 2 cilt (Ġstanbul: Nehir, 1990); F. M. Göçek ve S. 
Balaghi (der.), Reconstructing Gender in the Middle East: Tradition, 
Identity, Power (New York: Columbia University Press, 1992); N. 
Göle. Modern Mahrem: Medeniyet ve Örtünme (Ankara: Metis, 
1991); A. Ġlyasoğlu, Örtülü Kimlik (Ankara: Metis, 1994). 
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و روستاییان می توانند بعنوان گروههای اصلی اقلیت جلوی 
چشمانمان ظاهر شوند. بی شک بمانند آنچه که دردیگر جوامع 

 وهها، اقلیتنیز هست، باید گفت در جامعه ترکیه نیزاین گر
 را شکل می دهند.

 نتیجه
درنهایت، وقتی به ویژگیهای اکثریت درجامعه امروزی ترکیه 
می رسیم، بازهم گروه اکثریت دریک جامعه را اگرگروهی را 
که انحصارا از منابع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
بیش از دیگران بهره مند می شوند بدانیم، این اکثریت الئیک، 

اظ قومی تورک و از لحاظ هویت زیرین (فرعی) مسلمان از لح
و ُسنی بودنشان روشن می شود. درواقع، دو مکان عمومی 
مهم که تعریف این اکثریت با دقت بیان، محافظت و تکرارمی 
شود، بوروکراسی دولتی و بویژه ارتش ترکیه است. در طول 
هشتاد و دو سال از تاسیس جمهوری، حتی یک عضو اقلیت 

رتش ترکیه یافت نمی شود که با آگاهی و محافظت از درا
 به همین ترتیب، هویت خود به درجه های باالتر رسیده باشد.

در بوروکراسی محلی هم بجز بخش های مادون و پایین 
ً و نزدیک به صفر، هیچ کارمندی با آگاهی و  دولت، تقریبا

 محافظت ازهویت خود وجود ندارد.
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پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و درهرصورت با آغاز فرایند 
امروزه رفته رفته اهمیت یافتن حقوق بشر در سطح جهانی، 
برسمیت شناختن هویت و حقوق شهروندی اقلیت هایی 
شکل گرفته در ترکیه نیز اجتناب ناپذیرشده است. در پایان، 
پیش بینی می شود که  تبعیض قومی و دینی که موجب شکل 

اکثریت در ترکیه شده به مرور زمان گرفتن گروههای اقلیت و 
از میان خواهد رفت و هر شهروند تورک به مانند آنچه که در 
تئوری بوده در صحنه عمل نیز از حقوق برابر برخوردار خواهند 

 شد.
 
 




