
در باره احزاب قوميتها يا مليتهاي 
 ايران امروز

 
 

 
 
 )در وزارت كشور يوسف عزيزى بنى طرف متن سخنرانى(
  
  

  ١٣٨١ آذر ١٤پنجشنبه 
 مقدمه

   
چندي پيش وزارت كشور از فعاالن سياسي و فرهنگي خلق هاي ايران و شخصيت هاي                 

عوت به عمل آورد تا در باره مساله قانوني يا غير قانوني بودن                 سياسي و دانشگاهي د    
 . فعاليت هاي احزاب قوميت ها و خلق هاي مختلف ايران گفتگو كنند

 
 وزارت كشور   2 در ساختمان شماره     1381در اين ميزگرد كه روز پنجشنبه هجدهم مهرماه         

يئت از تركهاي   تشكيل شد يوسف عزيزي بني طرف از عربهاي خوزستان، دکتر جواد ه                
آذربايجان، دکتر نقيب زاده استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران، دکتر احمد رضائي از                   
مؤسسه مطالعات ملي و دکتر نصراهللا حجازي مديركل دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي              

 . وزارت كشور شركت داشتند
 

) از سوي كردها(ه سعيد حجاريان، محسن آرمين، حميد احمدي، و دکتر عبداهللا رمضان زاد    
 .نيز قرار بود در اين ميزگرد شركت كنند كه حضور نيافتند

 
در مجموع بني طرف و هيئت و رضايي در موافقت با فعاليت سياسي احزاب قومي يا                        

آن را  خلقهاي ايران صحبت كردند اما نقيب زاده مخالف اين امر بود و احزاب خاص قوميتها و   
 از  –ديدگاه وزارت كشور كه توسط حجازي ابراز شد نيز            . مقدمه تجزيه ايران مي دانست     

.. عربها و  كردها،  تلويحا موافق چنين فعاليتهايي براي احزاب قومي تركها،          –جنبه نظري   
 .بود

  
 سال گذشته از تعلل و اهمال مستمر دولت در اجراي كامل             23فعاالن قوميتها گرچه طي     

نيز توده هاي    راي آگاه سازي مسؤالن و      قانون اساسي خبر داشتند اما ب       19 و   15اصول  
 .مردم ايران در اين ميز گرد شركت كردند و سخنان خودرا به سمع ديگران رساندند

 
در اينجا سخنان كامل يوسف عزيزي بني طرف را كه طي چند نوبت در اين ميزگرد ايراد                      

 .شده است مي آوريم
 
 
 



 قانون اساسي و فعاليت احزاب قومي
 

را كه در دعوتنامه وزارت كشور آمده       “ احزاب قوم گرا  ”ويم كه من اصطالح     قبل از هر چيز بگ    
را ترجيح مي دهم زيرا از نظر لغوي          “ احزاب قومي ”است چندان نمي پسندم و اصطالح         

 بدان معناست كه ايديولوژي اين حزب، ناسيوناليسم            - بر وزن ملي گرا      –حزب قوم گرا     
گرچه اين امر اشكالي     .  خاصي است   قومي است و گرايشهايش صرفا منحصر به قوم           

ليبرال، دموكرات،   ندارد اما در بين مليتها ممكن است احزابي باشند كه قوم گرا نباشند و               
. جهان وطن يا مثال چيزي غير ناسيوناليستي باشند اما فقط در ميان قوميتها فعاليت كنند               

لذا پيشنهاد  . همان طور كه در عرصه سراسري كشور نيز همه حزبها ملي گرا نيستند                 
  .استفاده كنيم“ احزاب قوم گرا”به جاي “ احزاب قومي”مي كنم از اصطالح 

   
من ابتدا مساله قانوني بودن فعاليت احزاب قوميتها را از ديدگاه قانون اساسي جمهوري                 

 . سپس به توضيح ساير مسايل مي پردازم اسالمي ايران بررسي مي كنم و
 

 قانون  - كه البته قرار بود كارگاه باشد           –اي اين سمينار      از آنجا كه مبناي عمده بحثه         
ا است لذا نقطه عزيمت ما در باره احزاب قوميتها يا مليتهاي ايران امروز،                     .ا.اساسي ج 

 . طبيعتا همين قانون اساسي است
 

اما پيش از پرداختن به اين موضوع ياد آور مي شوم كه دوران ما، دوران دموكراسي،                          
لذا هيچ جامعه اي و به خصوص جامعه ايران كه سابقه           .  مدني است  جامعه حقوق بشر و  

يكصد و چند ساله براي دستيابي به آزادي و مردم ساالري دارد بي نياز از اين اصول                           
 . نيست

 
 نمي    با زبان، دين يا نژاد خاصي مشخص         -جمله ملت ايران   از  و –اكنون ملتها در جهان      

 .ي پيشين نقش عمده اي دارندشوند بلكه در تعريف آنها، مقوله ها
 

. تك مليت نيست   ملت ايران همانند بسياري از ملتهاي كره زمين، تك فرهنگ، تك زبان و               
از اين رو قانون    . ساله خود همواره يك كشور كثير المله بوده است         ايران در تاريخ چند هزار    

تصادي قوميتها  ا با علم به تنوع قومي در ايران بخشي از حقوق فرهنگي و اق             .ا.اساسي ج 
 به داليلي كه مي      –يا خلقهاي ايران را مشخص كرده است كه متاسفانه اين ظرفيتها                 

 . تاكنون از قوه به فعل در نيامده است-توانم ذكر كنم
  

رفع تبعيض قومي از آنها        ا درباره حقوق قوميتها و مليتهاي ايراني و          .ا.قانون اساسي ج   
اينها به نظر من مكمل         . بت كرده است    گاهي با صراحت و گاهي به طور عام صح                

 .يكديگرند
  

، اصل نهم، اصل     ) 9 و   8 و   7بند  (اصل سوم   : ابتدا از اصول عام آغاز مي كنم كه عبارتند از         
 . و اصول خاص شامل اصل پانزدهم و اصل نوزدهم. هفتم بيستم و اصل سي و

 
 داللت دارند نظير اصل      خاص اينها در واقع اصول عامي هستند كه به خاص نيز           -اصول عام   

 . ششم واصل چهل و هشتم بيستم و اصل بيست و
 

استنباط من از اين اصول چندگانه قانون اساسي اين است كه فعاليت احزاب قومي مجاز                 
 . يا حداقل بال مانع است و



 
عالوه بر آن در زمينه حقوق اقليتهاي قومي و ديني، نوعي عرف دموكراتيك در سطح بين                  

د دارد كه در برخي از كشورها اين حقوق پيشرفته تر است نظير سويس،                     المللي وجو 
تطور  در برخي ديگر در حال تحقق و         لبنان؛ و  كانادا، هند، پاكستان، آمريكا، انگلستان و       

 . مقدونيه است نظير عراق، تركيه، افغانستان، الجزاير، مغرب و
 

به احزاب خلقهاي     نشود و  به نظر مي رسد اگر اصول مردم ساالري و دموكراسي رعايت            
ايران يا شاخه هاي قومي احزاب سراسري اجازه فعاليت داده نشود گرفتار فعاليتهاي                    

  . زيرزميني و مخفي خواهيم شد
 

پاسخگويي احزاب و جمعيتهاي سياسي در برابر          فعاليتها اگر آزاد باشد امكان پرسش و        
 . ملت و دولت منتخب ملت وجود خواهد داشت

 
از . داشته ايم  ان از نظر تاريخي در كنار احزاب سراسري، احزاب قومي هم                  ما در اير   

انجمنهاي غيبي گرفته تا تجربه شيخ محمد خياباني و سپس احزاب قومي دهه بيست                  
 . كردستان و خوزستان در آذربايجان و

 
 –ختلف كشورمان   ماكنون نيز ، تا آنجا كه خبر دارم، شماري از احزاب خلقها و قوميتهاي                  

 .  از وزارت كشور تقاضاي مجوز فعاليت سياسي كرده اند-كردها ازجمله عربها، تركها و
 

همان طور كه گفتم اعطاي اجازه فعاليت به احزاب خاص قوميتها مطابق متن قانون                         
اساسي است و منافاتي با آن ندارد و مي تواند به حل مسالمت آميز مساله ملي در                        

 انقالب مشروطيت تاكنون بخشي از انقالب رهايي بخش         مساله اي كه از   . ايران كمك كند  
يا حداقل  . مردمان ايران و كوشش آنان براي تثبيت دموكراسي در اين كشور بوده است                 

 .مي تواند از پتانسيل خطرآفرين آن بكاهد
 

من الزم مي بينم اشاره اي به صحبتهاي آقاي حجازي بكنم كه گفتند آذربايجانيها و كردها                
 نوشتند و    گذشته در باره تدريس زبانهايشان نامه هايي به آقاي خاتمي             طي سالهاي    

نامي از عربها نبردند كه ناكنون در اين زمينه چندين نامه به مسؤالن و از جمله به آقاي                       
 تن از نويسندگان،       770خاتمي نوشته اند كه آخرينشان نامه اي است با امضاي                       

 اين نامه را عربها، تركها، كردها     .  دانشجويان   فرهيختگان، نمايندگان مجلس، روشنفكران و    
 به  1380نيم پيش يعني در ارديبهشت سال        و تركمنها امضا كرده اند كه حدود يك سال و          

 امضاي اين نامه مربوط به عربهاي          500بايد بگويم كه بيش از        . دفتر ايشان ارسال شد    
 . خوزستان است

 
 

 عربهاي خوزستان در گذشته و حال
 

كنم بخشي از مشكالتي را كه آقاي نقيب زاده درباره قوميتها و تشكيل                    من فكر مي     
احزاب سياسي خاصشان گفتند ناشي از دو گانگي حاكميت در ايران است و اين نافي                   

چون بهر حال اين امر مي        . تدوين يك قانون يا يك آيين نامه يا چيزي از اين قبيل نيست                 
نبايد به   جاه در صد از مردمان ايران باشد و         تواند مبناي فعاليت سياسي براي بيش از پن         

 . سادگي از اين قضيه گذشت



 
ببينيد من يك مثال خيلي ملموس در زمينه باز شدن فضاي سياسي ايران و تاثير آن روي                   

 ما  57پس از پيروزي انقالب بهمن        . فرهنگي قوميتها عرض مي كنم      زندگي سياسي و  
رفين حاكميت و برخي گروه هاي قومي در        شاهد يك رشته برخوردهاي خشونت آميز از ط       

در مورد استان خوزستان كه به هر حال حوزه           . تركمن صحرا، خوزستان و كردستان بوديم      
فعاليتهاي پژوهشي من است و آن را خوب مي شناسم الزم مي دانم مقايسه اي بكنم                  

اثر  فت بر ببينيد در آن هنگام چقدر لوله ن      .  شمسي و اكنون     59 و   58بين حوادث سالهاي    
 از اعمال خشونت آميز انجام گرديد؟ حال نمي دانم             آن برخوردها منفجر شد و چه ميزان       

تجربه نداشت و شناخت      آيا بايد حاكميت را مقصر بدانيم كه تازه به قدرت رسيده بود و                
نداشت يا گروه ها يا طرف ثالث را؟ به هرحال اين وضع را مقايسه بكنيد با دوره پس از                         

 فضا باز شد و     كه آقاي خاتمي توسط مردم به رياست جمهوري انتخاب شد و            1376سال  
 . ديگر ما به ندرت شاهد چنين اتفاقاتي در خوزستان هستيم

 
آيا اين سؤال را از خود كره ايم كه علت اين تحول چيست؟ من فكر مي كنم دليلش فقط                      

 خاتمي هم با قدرت ما      البته آقاي . اين است كه با آمدن آقاي خاتمي فضا قدري باز شد              
آمد زيرا قدرت ايشان ناشي از قدرت تود ه هاي مردم ايران اعم از فارس، عرب، كرد، ترك و     

 چند روشنفكر عرب مي     58چرا ؟ به دليل اين كه اگر در سال           . خلقهاست ديگر قوميتها و  
خواستند مثال شب شعري بگذارند به آنها مي گفتند شما عامل عراق هستيد يا شما                    

مي گفتند آقا ما مي خواهيم شعر بخوانيم، مي خواهيم فولكلورمان            . جزيه طلب هستيد  ت
اما متاسفانه آن برخورد را كردند كه عاقبت به آن           . را عرضه كنيم، ادبياتمان را رشد بدهيم      

شدن فضاي    من مي خواهم بگويم كه باز          . درگيريها و برخوردهاي خرمشهر كشيد        
اكنون . ه ايران فضاي خشونت آميز را تلطيف مي كند           سياسي و دموكراتيزه شدن جامع     

  شهروند عرب مي بيند كه استانداري يا اداره ارشاد به او اجازه تجمع فرهنگي و                     وقتي
شب شعر و نمايشگاه      و -اذيت مي كنند    البته گاهي هم نمي دهند و      –ادبي مي دهند    

رگزار مي كنند و امر به        در مناسبتهاي انتخاباتي ميتينگ ب      ىهاي هنري مي گذارند و حت      
جايي رسيده كه مي توانند حزب سياسي تشكيل دهند يا نهادهاي فرهنگي عربي را در                

ساير شهرهاي عرب نشين ايجاد كنند يا وقتي مي بينند مي تواند در عرصه                       اهواز و 
فرهنگ قوميشان نفس بكشند و حاكميت با آنها همكاري مي كند، چشمها ديگر متوجه                 

امثال صدام و رسانه هاي آن سوي  مي شود و ديگر كسي محلي به صدام وخارج مرزها ن  
 –چرا؟ چون حس مي كند كه اينجا يك حاكميتي هست كه به بخشي                 . مرز نمي گذارد  

 . در نتيجه هر كاري بكند در داخل مي كند.  پاسخ مي دهد–ولو اندك از مطالباتش 
 

دت داشتند كه توسط شيخ       در دهه بيست عربهاي خوزستان حزبي به نام حزب سعا               
وي قصد داشت بين عربها فعاليت           . عبداهللا پسر شيخ خزعل در اهواز تشكيل شد              

شايد بتوان اين حزب را با ساير احزاب قومي كه در آن دوره در                       . سياسي انجام دهد   
دكتر رضايي امروز در صحبتهايشان به      . آذربايجان تاسيس شدند، مقايسه كرد     كردستان و 

 با اتحاديه عشايري قوام السلطنه هم متحد          ىحزب سعادت حت  . ه نكردند اين حزب اشار  
 . در واقع گرايشهاي عشايري داشت با فرم قومي عربي شد و

 
 كه مصدق بركنار و سركوب شاهنشاهي، همه نيروها واحزاب سياسي     1332بعد از سال    

ه در اواسط دهه     و قومي را در برگرفت فكر مبارزه مسلحانه به تدريج رواج يافت؛ كه البت                 
 . چهل شكل عيني به خود گرفت

 
. عربهاي خوزستان و روشنفكرانشان در آن برهه به گفتمان ناسيوناليستي روي آوردند                 



البته در آن زمان جنبش       . فلسطين رفتند  برخي به عراق و پاره اي به مصر و سوريه و               
ربهاي خوزستان بلكه   ناسيونالستي و ضد استعماري عبدالناصر در اوج خود بود ونه تنها ع            

نواب صفوي نيز به     بسياري از نيروهاي مبارز ايراني نطير نهضت آزادي و آية اهللا طالقاني و             
البته برخي از اينها در     . گروه هاي ياد شده اغلب استقالل خواه بودند       . اين سو روي آوردند   

از  دند و اين اواخر يعني پيش از از پيروزي انقالب از ايده استقالل خواهي دست كشي                    
. عراق به سوريه رفتند و پس از انقالب به ميهنشان باز گشتند تا در داخل فعاليت بكنند                     

 -حاكميت   اما ديري نپاييد كه بين حاكميت و گروه هاي قومي سوء تفاهم ايجاد شد و                    
البته برخي از گروه هاي       به مطالبات مردم جواب نداد و      - در حد اصول قانون اساسي     ىحت

 . قضيه به خشونت كشيده شد باهاتي كردند وقومي هم اشت
 

 در دوره رياست جمهوري آقاي رفسنجاني فعاليت برخي از گروه هاي قومي بين درون و                  
اغلب گروه هاي قومي عرب كار        پيش آمد و   76بيرون نوسان داشت تا اين كه دوم خرداد          

من اين  . منوا شدند با جريان اصالح طلب ه     در خوزستان متمركز كردند و     را در درون و    خود
 درصد گروه هاي روشنفكري و گروه هاي مرجع          80-70را قاطعانه مي گويم كه دست كم         

روشنفكري عرب خوزستان با اصالحات همگام شدند يا از قضيه استقالل خواهي دست                 
 .كشيدند

  
 

 قوميتها و گفتمان نئوفاشيستي
  

تقالل خواهي و همانند آن       اما مساله اي هست كه گاه گاه در باره تجزيه طلبي و اس                  
من اين موضوع را نفي نمي كنم       . آقاي نقيب زاده نيز به آن اشاره كردند        گفته مي شود و   

در خوزستان هم    اين گرايش در آذربايجان هست، در كردستان و        . و نمي گويم وجود ندارد    
قوميتهاي  ولي اكنون كه زمينه هايي براي فعاليت فرهنگي و سياسي خلقها و              . هست

.  درصد فراتر نمي رود     20-15يراني ايجاد شده نظر من گرايشهاي استقالل خواهانه از              ا
 در مورد آذربايجان نيز صدق مي كند چون من خودم دوستان آذري دارم و                ىاين نسبت حت  

شركت ) 1381تير( به دعوت نهادهاي مدني آذربايجان در مراسم قلعه بابك امسال               ىحت
 . گفتم كه در آنجا نيز اين نسبت باال نيستمقاله نوشتم و  كردم وديدم و

 
آزادي احزاب قوميتها را     نوزده قانون اساسي و    من فكر مي كنم اگر دولت اصول پانزده و          

استقالل خواهان خلع سالح خواهند      واقعا اجرا كند اين نسبت باز هم پايين خواهد آمد و            
 . شد

 
اسخي به برخي صحبتهاي آقاي      نكته ديگري كه مي خواهم به آن اشاره كنم در واقع پ               

 .نقيب زاده است
 

 : نسبت به قضيه قوميتها داريم  اصوال ما در ايران دو سه نگاه اصلي
 

 هست كه اصوال منكر وجود چيزي به نام قوميتها            نگاه ناسيوناليستي فارس گرا    يك  
اسي  برخي از رهبران اين گروه ها كه هم اكنون به نام فعاالن سي               تىح و. در ايران است  

اينها .  در قانون اساسي آمده است     15در داخل كار مي كنند ايراد مي گيرند كه چرا اصل             
اين گرايش شايد در حاكميت حضور ندشته باشد اما در برخي از               . تا اين حد تنگ نظراند     

افرادي از آنها به عنوان كارشناس و مشاور در اين وزارتخانه ها كار         وزارتخانه ها نفوذ دارد و    



 همان طور كه گفتم اين گونه افراطيهاي ناسيوناليست منكر تنوع فرهنگي و                . ندمي كن 
 . معتقد به يك جامعه تك فرهنگ تك زبان و تك قوميت هستند قومي در ايران و

 
اينها زماني دم از مخالفت با رضاشاه و محمد رضا شاه مي زدند اما در زمينه سركوب                        

را ميراثخوار  دارند و متاسفانه برخي از اينها خودقوميتها با گفتمان شاهنشاهي اختالفي ن    
 .مصدق هم مي دانند

  
 هم اكنون بولتنهاي حزبي منتشر       گروه هاي افراطي پان فارسيست     شماري از اين     

 در اروپا شعبه هم دارند؛        ىحت فعاليتهاي انتشاراتي و سايتهاي اينترنتي و        مي كنند و   
 .وز نمي كندگيرم كه تعداد افراد آنها از چند نفر تجا

 
 از  "جناح تندرو جبهه ملي    " و    "حزب ملت ايران   "،  "پان ايرانيستها "به باور من       

آمدن نوعي نئوفاشيسم در ناصيه آنها ديده مي شود           گروههايي هستند كه بر   
در نتيجه از اين زاويه هم مي شود به قضيه نگاه كرد            . اين براي آينده ايران خطرناك است      و

احزاب قومي وطنخواه اجازه فعاليت بدهد براي ايجاد            ه گروه ها و    كه اگر وزارت كشور ب      
زيرا با فعاليتي كه هم اكنون گروه ها و احزاب             . تعادل سياسي در جامعه ضروري است       

ناسيونالست پان فارسيست مي كنند اگر گروه هاي قومي را ممنوع كنيم اين تعادل ملي               
 . براي كشور خطرساز است به هم خواهد خورد و

 
به باور من اگر اين نيروهايي افراطي ناسيوناليست از خطاهاي نيروهاي حاكم بهره بگيرند              
و زماني قدرت را به تنهايي در اين كشور به دست گيرند چيزي شبيه حاكميت صربها را در              

در نتيجه . ايران خواهيم داشت كه در اين صورت كار اين مملكت با كرام الكاتبين خواهد بود              
 مي خواهد خردمندانه با قضيه احزاب برخورد كند بايد به گروه ها و احزاب                     اگر حاكميت 

 درصدشان اين گونه      80-70 كه به اعتقاد من          –خلقهاي وطنخواه     سياسي قوميتها و   
 .  اجازه فعاليت بدهد كه دست كم اين توازن فرهنگي و سياسي ايجاد شود–هستند 

 
مثالي در مورد     قومي در جهان داشتند و      هم چنين آقاي نقيب زاده صحبتي درباره احزاب        

زيرا حزب ملي اسكاتلند چنان      . حزب ملي اسكاتلند زدند كه فكر مي كنم اشتباه باشد            
تاثيري در جامعه بريتانيا داشته كه پس از سالها مبارزه توانست يك مجلس ملي براي                      

نقش مهمي   اين گونه حزبهاي قومي در جامعه خود مؤثرند و           . اسكاتلنديها تشكيل دهد  
 - در سويس، بلژيك، اسپانيا و فرانسه      -همين نقش را احزاب قومي در اروپا        . ايفا مي كنند  
 .بازي مي كنند

 
اما در باره جامعه اروپا بايد گفت كه اين جامعه گرچه اكنون جامعه متحد و يكپارچه اي                      و

اگر در آنجا مرزها را   . اين را نبايد اشتباه كرد    . است اما اين اتحاد با تنوع قومي همراه است        
 در نتيجه آن اتحاد تناقضي با تنوع و        . برچيده اند اما حقوق قوميتها را هم رعايت كرده اند           

 ىدر اغلب اين كشورها احزاب قومي فعال اند؛ حت         . كثرت قومي در اروپا پيدا نكرده است       
ظه كارتر  قياس با بقيه كشورهاي اروپايي نسبت به مساله قوميتها محاف          در فرانسه كه در   

 .است
  

بياييد ليبراليسم آنها را با ليبراليسم خودمان بسنجيم كه ليبرالهاي انگليسي و سويسي              
ما “ وطني” بلژيكي با خلقهاشان چه رفتار انساني دارند و ليبرالهاي ملي گراي              و چك و  
ليبراليسم ما نيز ناقص     ىدر واقع حت  . شووينيستي از خود نشان مي دهند       چه رفتار 
  .، عقب مانده و غير دموكرات استالخلقه



  
آقاي نقيب زاده گفتند با وجود تراكمات قومي اگر احزاب قومي ايجاد شوند خطر ساز                        

ما سالهاست كه اين     . براي تجزيه ايران فعاليت مي كند       خواهند شد وافزودند كه امريكا     
 پس از من حرفها را مي شنويم ؛ شاه هم وقتي مي خواست از ايران برود مي گفت ايران        

 زير تاثير   - خواسته يا ناخواسته    -اين گفتماني است كه متاسفانه     . ايرانستان خواهد شد  
 . همان گفتمان نئوفاشيستي است كه دارد در جامعه ايران شكل مي گيرد

 
اين گفتمان، آريايي پرستي و نژاد آريايي را در اين جامعه تبليغ مي كند و متاسفانه برخي               

من چند روز پيش سرودي را از        . ا زير تاثير اين گفتمان قرار گرفته اند        از نهادهاي دولتي م   
از اين خزعبالت مي     ما آرياييها و   مي شنيدم كه صحبت از آرياييها و       ) صداي ايران   ( راديو  
 . اين نشانگر نفوذ اينهاست. كرد
 

من فكر مي كنم اين اتهامات نوعي آهنگ كهنه و فرسوده است كه در عصرما بي رونق                     
لذا ما بايد هرچه زودتر خودمان را با شرايط زمانه، شرايط جهان و شرايط                     . شده است 

 . منطقه هماهنگ كنيم
 
 

 موج قوم گرايي در منطقه و جهان
 

گسترش   روز به روز در حال تطور و           – درست يا نادرست       –ببينيد اين موج قوم گرايي         
پنجاه سال پيش اين مساله را      اگر از اروپاي غربي بگذريم كه دست كم صد تا صد و           . است

به طور نسبي حل كرده است؛ هم اكنون نمودهاي آن را در اروپاي شرقي نيز مي بينيم                    
اين موج به سوي    . كه واپسين حادثه از اين نوع در مقدونيه رخ داد كه با خردورزي حل شد              

 د و  البته در منطقه ما ريشه پيشين دار        مساله ملي . جهان اسالم هم حركت كرده است     
بيش از هشتاد سال است كه كردها در عراق به خاطر              . اين را امريكا ايجاد نكرده است      

البته آمريكا  . هشتاد سال پيش آمريكا قدرتي نبود        . حقوق قومي خود مبارزه مي كنند        
 مساله منحصر به قوميتهاي غير فارس نيست و         ممكن است از هر چيزي استفاده كند و        

اي كهنه خودمان را به دست خودمان حل نكنيم تا نوبت به                 ما مسايل و درده     ااصوال چر 
   .دخالت ديگران نرسد

 
مغرب كه ديگر    الجزاير و . در الجزاير وجود دارد و حاد هم هست        مساله قوميتها در مغرب و    

اكنون هم تهمت   . آن نسبت دهيم   ما نبايد همه چيز را به اين و          . دشمن آمريكا نيستند  
 اصالح طلبان در حاكميت نيز از آن        ى نقل و نبات توزيع مي كنند و حت        ارتباط با امريكا را مثل    
اين نوعي فرافكني است؛ بياييد صورت مساله را پاك نكنيم و                   . بي نصيب نمانده اند     

 .مشكل را بدون پيش داوري بررسي كنيم
 

ببينيد پادشاه مغرب فرماني صادر مي كند كه زبان آمازيقي در كنار زبان عربي در مدارس                  
در مغرب رسمي مي شود؛ در صورتي كه در         “ بربر”بدين ترتيب زبان اقليت      تدريس شود و  

اين به باور من نوعي خردمندي و          .  مليون عرب دو سه مليون بيشتر نيستند          18مقابل  
 .خردورزي است نه توطئه امريكا

  
 معلوم نيست فعاليت احزاب قومي در چارچوب قانون اساسي باشد يا             ”نيز اين گفته كه      

در مورد احزاب سراسري هم صدق مي كند؛ تازه حزب قومي كه از نظر                             “ نباشد
 . مكاني محدودتر است جغرافيايي و



 
من مي پرسم اين وفاق بر چه مبناست؟ بر اين مبنا كه به              ايشان صحبت از وفاق كردند و     

ساسي آقا تو اال باهللا نبايد به زبان خودت درس بخواني، گرچه قانون ا              : عرب و ترك بگوييم   
ته كه تو حق داري به زبان مادري ات درس بخواني ولي اين قانون اساسي براي ما                       فگ

قانون اساسي حق تشكيل حزب را به توي عرب و كرد و ترك مي                   . پشيزي ارزش ندارد  
دهد يا الاقل مانع تشكيل آن نمي شود اما تو نمي تواني حزب تشكيل بدهي تا مطالباتت   

 . را كاناليزه كني
 

 ما در . پان عربسم بحثهايي هستند كه نخ نما شده اند          اي پان تركيسم و   اتهامه
برابر اين واژگان مي توانيم واژه پان فارسيسم را به كار ببريم كه تاكيد دارد فقط 

 از تمام   - كه كمتر از پنجاه درصد ساكنان اين كشور هستند           -يك قوميت مسلط  
ت از نهادهاي مدني      يعني فقط اين قومي     . نعمات اين ممكلت استفاده كنند       

اين همان پان    . حزبي و اقتصاد و ثروتش برخوردار باشد          نهادهاي فرهنگي و   
به بهانه حوزه تمدن ايراني به        فارسيسم است كه توسعه طلب هم هست و         

تاجيكستان و افغانستان نظر دارد و البته مي تواند مبناي نئو فاشيسم در                      
 . گران مي شنويمويش را ما قوميتها بيش از ديب كشور ما باشد و

 
 - بدون توجه به مسايل سياسي     - ما به مسايل اقتصادي قوميتها        اين كه گفته مي شود     

مگر مي شود مسايل اقتصادي، فرهنگي،            . پاسخ بدهيم نوعي خلط مبحث است           
. اصال سياست، بيان فشرده اقتصاد است     . سياسي واجتماعي قوميتها را از هم جدا كرد        

تشكيل حزب يا انجمن فرهنگي گرديد يا اگر خواستار برچيدن              فرضا اگر عربي خواستار       
ضد عربي توسعه نيشكر شد يا اگر گفت فالن شهر خوزستان ويران                   طرح سياسي و   

 . است به دادش برسيد، چگونه مي توان اين مطالبات را از هم جداكرد
 
ه نظر من به    ب“ ما سر فرصت به قضيه قوميتها بپردازيم      ”اين كه آقاي نقيب زاده مي گويند       

خلقهاي ايران است كه     هم شيره ماليدن و ماستمالي كردن مساله قوميتها و           معني باز 
در انقالب مشروطيت تركهاي    . دست كم از دوره مشروطيت به اين سو مطرح بوده است            

 توانستند انجمنهاي ايالتي و واليتي را وارد         - كه نقش عمده اي در آن داشتند        -آذربايجان  
روطه بكنند كه در واقع شبيه شوراهاي استان و شهرستان قانون                 قانون اساسي مش   

از آن ميان آقاي     آن هنگام همين ناسيوناليستها و      در. اساسي جمهوري اسالمي است    
 مانع اجراي اين قانون      - با تمامي احترامي كه براي مبارزاتشان دارم          -مصدق و فاطمي     

 به انجمنهاي ايالتي و واليتي را  مي خواست ماده مربوط 1329آقاي رزم آرا درسال     . شدند
 . اجرا كند

 
به نظر من اسالم چون نگاه انترناسيوناليستي       . لذا ما به اسالم دموكراتيك اميد بسته ايم       

يعني اگر آقاي مصدق نيز اكنون سركار بيايد با آن           . دارد مناسبترين گزينه براي ايران است     
پنجاه سال پيش ايشان يك چهره        . نگاهش به مساله قوميتها چيزي را حل نخواهد كرد           

زمانه ما زمانه    ملي ضد استعماري بود ولي اكنون پنجاه سال از آن زمان گذشته است و               
ديگري است زيرا تحوالت شگرفي در اين پنجاه سال رخ داده كه چهره دنيا را عوض كرده                    

 . است
 
 

 مسايل مبرم عربهاي خوزستان



 
وزستان هم داشته باشم و بگو يم كه در اين             بد نيست در پايان اشاره اي به مسايل خ           

استان ميزان ناامني نسبت به ساير استانها بسيار باالست، آلودگي محيط زيست،                      
. تبعيض قومي بيداد مي كند      محروميت، فقر، سوء تغذيه در ميان عربهاي بومي تحقير و            

ن را مي   اين را فقط من نمي گويم خود نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي هم اي               
. تنها حدود بيست تا سي در صد بازسازي شده اند             ) محمره( آبادان و خرمشهر   . گويند

ميزان جرم، جنايت، اعتياد و دزدي در خوزستان پنج برابر اصفهان است؛ در صورتي كه                      
باره داليل اينها     آيا كسي در   . جمعيت استان خوزستان از استان اصفهان كمتر است            

ه اين قضايا ناشي از ستم قومي و عدم پيشرفت وتوسعه           تحقيق كرده است؟ بخش عمد    
 به خصوص مناطق     –متوازن ميان جامعه عرب خوزستان از يك سو و ساير مناطق ايران                  

يعني به عرب خوزستاني نه روزنامه، نه راديو، نه             .  از سوي ديگر است      –فارس نشين    
عد به  ب مي كنيم و  نه اقتصادش را درست      تلويزيون و نه حزب مي دهيم؛ نه آب شربش و          

مگر . او مي گوييم آدم نكش، سرقت نكن، تجزيه طلب نباش، فالن نباش بهمان نباش                   
در حد هموطنان فارس خود       نبايد مردم عرب خوزستان از نعمت فرهنگ برخوردار شوند و           

بگيرند؟ اين كار چگونه انجام خواهد گرفت؟ مگر نه اين است كه بگذاريم مطبوعات به                 قرار
 . شر شوند و عربها بتوانند زبانشان را در دوره ابتدايي بخوانندزبانشان منت

 
 ما مي گوييم بايد فرهنگ مردم عرب خوزستان را باال ببريم اما تاكيد مي كنيم اين كار با                     

دوستان به ما نگويند اينها به فارسي بخوانند نه اين كار امكان                 . زبان دوم مشكل است    
عربي در ميان عربهاي خوزستان كه زبان مادري           كاربرد زبان    پذير نيست دشوار است و     

ما زبان  . آنهاست از زبان فارسي كه زبان دوم آنها به شمار مي رود به مراتب بيشتر است               
 .عربي را در كنار زبان فارسي مي خواهيم

  
اينها مسايل و مشكالتي است كه        . من در اينجا سعي كردم دست روي زخم بگذارم               

دادن امكان فعاليت به     بخشي از راه حل با    . تاخير پذير نيستند    و زود حل شوند   بايد دير يا  
 . قوميتها امكان پذير است احزاب سياسي به خلقها و

 
ممالك ”فراموش نكنيم كشور ما قبل از اين كه به كشور شاهنشاهي ايران تبديل شود                    

 شيخ خزعل هم    ىحت. نام داشت يعني مجموعه اي از چند مملكت بود          “ محروسه ايران 
را ايراني و    صوب شاهان قاجار بود و با اين كه از خودمختاري كامل برخوردار بود خود                   من

 . وابسته به ايران مي دانست
 

مساله ديگر آن كه حزبهاي قومي مي توانند به پروسه حزبي شدن انتخابات در ايران كمك   
 سراسري  يعني ما بايد به سويي برويم كه انتخابات را حزبي بكنيم؛ چه در مقياس               . كنند

 .چه محلي و
 
پنجاه يا   آيا ما صد و    : من مي پرسم   ما در ايران نبايد تجارب جهاني را ناديده بگيريم؛ و             

دويست سال پيش، حزب يا سه قوه يا پارلمان داشتيم؛ يا مثال در زمينه فرهنگي رمان يا                   
بهبود براي   اينها همگي زاده عقل بشر و     . سينما داشتيم؟ ما همه اينها را از غرب گرفتيم         

اگر مثال  . و آسايش زندگي انسان ايجاد شده است؛ حال چه در غرب باشد چه در شرق                 
قوانيني براي قوميتها يا حقوق قوميتها در اروپا وضع مي شود همگي زاده ذهن بشر و                      

ما هم در ايران بايد استفاده كنيم؛ درست همان گونه            . براي حل مشكالت بشري است     
وقتي در اروپا حزب قومي يا نظام فدراليسم يا           . اده كرديم كه در انقالب مشروطيت استف     



مسايلي از اين قبيل ايجاد مي شود ما مي توانيم آنها را با شرايط داخلي خودمان تطبيق                  
 . بدهيم و از آنها بهره بگيريم

 
در پايان مي خواهم اشاره اي به نقش عوامل خارجي در احزاب قومي اشاره كنم كه                        

نقش عامل خارجي مي تواند در احزاب سراسري هم           .  تاكيد كردند  آقاي رضايي روي آن    
اين . مگر ما در ايران حزبهاي سراسري كم داشتيم كه به خارج وابسته بودند                     . باشد

اصوال هر دولتي   . وظيفه حكومت منتخب مردم است كه بر اين امور اشراف داشته باشد              
.  يا آنها را زير مهميز خود بگيرد        مايل است كه در حزبهاي ديگر كشورها نفوذ داشته باشد          

مگر جمهوري اسالمي ايران اين كار را نمي كند ؟ مگر حزب اهللا لبنان را ما حمايت نمي                      
 كنيم؟ مگر مجلس اعالي انقالب عراق در خود ايران مركز و تشكيالت ندارد؟

 
 هر دولتي مي كوشد حزبها و گروه هايي را كه از            اين امري طبيعي است كه هر كشور و        

به نظر من . نظر ايديولوژيك يا از نظر سياسي با آنها همخوان و هماهنگ است حمايت كند            
نبايد هيچ يك از اينها بهانه اي براي كنار گذاشتن اصول دموكراسي و مردم ساالري باشد                 

وفاق ملي را تحكيم كند و ديكتاتوري        و تنها دموكراسي است كه مي تواند وحدت ملي و          
قوميتهاي ايران به هيچ وجه ما را به         ا ديده گرفتن حقوق خلقها و و      ن استبداد وسركوب و   و

 .جايي نمي رساند
 

 پايان-سون
 


