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 اوراق مهم منتشر نشده ای از نوع نگاه حاکميت فارس به ملل و اقوام ايران
 

ی   ارمين فصلنامه علم االت چه رار دارد يکی از مق ما ق ون در دسترس ش ه اکن ده ای ک تخصصی  –صفحات اسکن ش
وری اسالمی   اع جمه ات وزارت دف ازمان حفاظت اطالع احفاودجا(س ال  )س ه در س د ک ی باش يار 1380م داد بس ه تع  ب

  . محدودی برای مطالعه اعضای ويژه اين وزارت خانه تهيه و توزيع شده است
ه               وم گرايی؛چالش گذشته،حال و           « اگرچه به نظر می رسد نور اهللا محمودی نويسنده مقال ده   قوميت و ق کوشيده  » آين

ه                 ی شک مطالع ا ب است تا مفروضات مقاله خود را بيشتر موافق مذاق مديران يونيفرم پوش وزارت دفاع  فراهم کند ام
ای ج   ه ه رين وزارت خان اه  يکی از مهمت وع نگ ين ن رای تعي وان محکی ب د بعن ی توان ه م ن مقال ات . ا.ا.اي ال حي در قب

  .ه امروز ايران ناميده می شود مورد استفاده فعالين ضد آپارتايد قرار گيردفرهنگی و اجتماعی اقوام و ملل کشوری ک
  :قبل از مطالعه اين مقاله به خوانندگان عزيز توصيه می شود به نکات ذيل توجه کنند

وده و                            .1 ارس ب ر ف وام غي ی  مخصوص اق وم گراي از نظر نوراهللا محمودی نويسنده اين مقاله، قوميت و ق
  ! گرايی نه تنها  قوم گرايی نيست بلکه معادل ايران گرايی تلقی می شودبنابراين فارس 

ه       .2 ره رفت ری طف وام گيلک وطب انی اق اعی،فرهنگی و زب ايی حضور اجتم ه خود از شناس وی در مقال
 .است

اريخ     .3 ه زبان،ت ران را ب ل اي وام و مل ه اق وع توج ر ن ان فارسيستی ، ه ات پ نده در تبعيت از ادبي و نويس
وان            ل عن ی خود در ذي وع                  (» چالش «فرهنگ مل ه تشکيل بحران و وق ه يکی از شاخصه های اولي ک

   .بررسی کرده است)  فاجعه است
ل آن                                 .4 وام و مل ان اق وع زب ه  براساس  ن ران را ن ات فاشيستی شهروندان اي محمودی در پيروی از  ادبي

  . م و تعريف می کندبلکه  بر مبنای جدول مطلوب نژادی پان ايرانيستها تقسي
ه  .از نا آگاهی بارزی برخوردار است     » قوميت  « و  » نژاد  « وی  حتی در تعريف مبانی        .5 در شرايطی ک

دار                   رار دارد او پن د ق ا در معرض تردي ايی « موجوديت زبانی و قومی گروههای آريايی عميق را » آري
، تعاريف علمی و مصاديق   )تلقیحتی در صورت صحت اين (بعنوان نژاد تلقی کرده و به اين ترتيب   

انها صرف نظر    . کنونی نژادی را در نزد نژاد شناسان به هم می ريزد     الزم به تذکر است که نژاد انس
ا             )عموما در ناحيه سر   (از برخی مشخصات استخوانی و ظاهری        ه رنگ پوست آنه وط ب دتا مرب ، عم

د ی باش فيد پوست و  .م ده زرد پوست، س ژاد عم ه ن ب س ن ترتي ه اي ر اساس برخی  ب ياه پوست و ب س
ام       . نظرات ديگر سرخپوست در جهان امروز قابل تشخيص است         ژادی بن ی،  ن ين تعريف لذا مطابق  چن

  .آريايی وجود ندارد
ارس نوشته شده است                      .6 ژاد پرستان ف  75محمودی در صفحه     . اين مقاله بر اساس تعاريف غير علمی ن

وان     ل عن لنامه در ذي ن فص ل : اول«اي ت،  عوام ران قومي اعی بح ومی  -1اجتم وع ق دد و تن ی »  تع م
دی  » .تنوع قومی تنها در ايرانی آريايی و غير آريايی خالصه نمی شود     «:گويد اساس اين نوع تقسيم بن

ی را در                            ه هر شهروند ايران نده ای دارد ک ايی در ذهن نويس وذ موهومات آري خود حکايت از عمق نف
د          آريا) بی معنای (قالب يکی از سه گروه       ه        .يی،غير آريايی و مختلط تصور می کن ا توجه ب ابراين ب بن

تعريف مغلوطی که نويسنده  مقاله بر مبنای تلقی نژاد پرستانه اش از تقسيم شهروندان ايرانی در نظر               
  .  گرفته است ضرورتا همه مفروضات نژادی وی در خصوص اقوام و ملل ايران باطل خواهد بود

وطی از        در همين مبحث، گروهه       .7 ی در قالب مخل ای محمودی بصورت عجيب ای آريايی مورد توجه آق
الی ساکن         : از نويسنده بايد پرسيد   .اسامی جغرافيايی و قومی  ديده می شود        وان اه وجيهی می ت با چه ت

در جغرافيای اصفهان،فارس،همدان و يا يزد را با اقوامی چون بلوچ،تالش،کرد و يا لر يکسان فرض                  
رد و در يک تعر ود؟ک ژدی داخل نم ه اصطالح ن ا !يف ب ه از حضور مليونه نده چگون ين نويس همچن

  !ترک در مناطق همدان،فارس و اصفهان بی اعتنا رد شده است؟
نده در صفحه    .8 وان 75نويس ل عن ی« درذي ده » عامل جمعيت ا گردي ار قوميته تار مشخص شدن آم خواس

ين       . ح و تاکيد  شده است     اين درخواست از طرف فعالين قومی نيز بارها طر        .است به نظر می رسد تعي
اما به دليل موضع گيريهای ضد قومی حاکميت فارس ، هر            .آمار اقوام ايران خواسته ای عمومی است      

 . گونه آمار گيری قومی در ايران می بايد بر اساس نظارتهای بين المللی صورت گيرد
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ئله مهمی     » صادی بحران قوميت   عوامل اقت « مقاله در ذيل عنوان      76محمودی در صفحه       .9 ين مس ه چن ب
ويحی                            د سطر اشاره ای تل ا در چن ران است تنه که در حال حاضر عامل حيات و ممات اقوام و ملل اي

  .کرده است
ل اداری  77وی در صفحه  .10 ی از عوام تی يک ور را بدرس يمات کش وع تقس ين ، ن لنامه مب ی  - فص سياس

ا                       . بروز بحران در ايران دانسته است       دان ب د نيست و استان هم ه توصيه  اش پايبن نده خود ب ا نويس ام
  ! درصد جمعيت ترک  و آذربايجانی را به نژاد موهوم آريايی متعلق دانسته است70بيش از 

يم و تربيت ج       » عوامل آموزش بحران  « درذيل عنوان  77وی در صفحه     .11 ا    می خوا  . ا.ا.از نظام تعل د ت ه
د             ه ده ويتی واقعی تعريف و اراي ران ه ن   .در برنامه های آموزشی خود برای همه اقوام اي او محور اي

ه     .اين توصيه در نوع خود مثبت است   . هويت را اسالم،مذهب تشيع و تاريخ ايران ميداند        ا توجه ب ا ب ام
اوت شود            يار متف ه اجرا بس د در مرحل ی است می توان ع در . اينکه کامال کل ه نظام    در واق  شرايطی ک

ا                  تانی ت يش دبس ا از دوران پ ه ای می کوشد ت ه های سازمان يافت ران در قالب برنام تعليم و تربيت اي
ران را      55اتمام تحصيالت دانشگاهی زبان بومی بيش از         ه رغم اصول    ( مليون نفر از اقوام و ملل اي ب

تخار آنان را تحريف و تحذيف کند       باتحميل زبان فارسی به قتل برساند و تاريخ پر اف         )قانون اساس خود  
ی                 يش     (دلخوش کردن به اين قبيل توصيه های ضعيف و کل د سال پ د     )چن ه خواه يار کودکان اری بس ک

 . بود
ان آريانيستی           »قوميت ترک ) اول«  فصلنامه ذيل عنوان      78در صفحه    .12 ه پ رخالف روي ا ب ؛ آذربايجانيه

د             حاکم بر ايران نه با عنوان مجعول آذری بلکه  با           اريخی ترک معرفی شده ان ن امر    . نام واقعی و ت اي
ژاد پرستان                            ر علمی ن ائ ات غي ور از الق رای عب نده ب بخودی خود مثبت است و نشان از تالش نويس

 .                                                                    فارس طی هشتاد سال اخير می باشد
ران را    )1384بدون ذکر جمعيت کل کشور در سال  (محمودی در همين مطلب     .13 ای اي  25جمعيت ترکه

وان    ا عن ا را ب ته و آنه ر دانس ون نف ومی « ميلي ت ق ين اقلي ت  » اول رده اس ی ک ور معرف پس . کش او س
ی      رقی و غرب ان ش تان اردبيل،آذربايج ه اس ه س ق ب ه متعل ته ک انی دانس ا ترک ا را تنه آذربايجانيه

تند ی ای از  !هس ين تلق ا چن ايق     طبع ا حق ت و ب تی اس ان فارسيس امال پ ان ک ايی آذربايج دود جغرافي ح
ده مساحت                     . تاريخی سازگار نيست   ر گيرن اريخی در ب ای ت ران  از نظر جغرافي ع آذربايجان اي در واق

وبی   . عظيمی از سواحل دريای خزر در شرق تا مرزهای ترکيه و عراق در غرب است               آذربايجان جن
هران،  قزوين، زنجان ،مرکزی، شمال اصفهان،همدان و شمال و شرق              همچنين بی ترديد  استانهای ت     

تان و اردالن   تانهای کردس ونی (اس اهان کن رد   ) کرمانش ی گي ر م ز در ب انی از   . را ني ين آذربايج چن
ر   الغ ب ی ب ا    30جمعيت راه ب ه هم وردار است ک ران برخ ر اي انی در سراس رک آذربايج ر ت ون نف  ميلي

راز و نشيب         اقليتهای قومی فارس،تات،تالش   ر ف دگی پ ه زن ی ب ،گيلک،کرد،لر،يهودی ،آسوری و ارمن
  !بنابراين آذربايجانی نه تنها اقليت قومی نيست بلکه در حد اکثريت مطلق است.خود ادامه می دهند

ه                  .14 نويسنده  در ذيل عنوان مطلب مذکور هر گونه تالش هويت خواهانه ترکها را ناشی از تبليغات ترکي
 غير ترک را درراستای منافع آنان تشخيص داده     –ايجان دانسته و بروز شکاف ترک       و جمهوری آذرب  

ران تلقی   »اقليتهای قومی تحت ستم  « همچنين وی شعار  .است را طراحی روس انگليس برای تجزيه اي
  !کرده است

ذکور                   .15 را محمودی در بررسی حماسه قيام شهيد شيخ محمد خيابانی دچار پيش داروری شده و حماسه م
اين طرز تلقی بالشک مبتنی بر ناديده گرفته شدن نطقها و اعمال    . يک نوع قيام غيرقومی دانسته است     

 . دموکراتهای عهد خيابانی است
وبی            .16 اله آذربايجان جن نويسنده در قبال  تاسيس فرقه دموکرات آذربايجان و نيز بر پايی حکومت يک س

اشی فاصله گرفته و در صفحه هشتاد فصلنامه در اين باره         بر خالف ادبيات رايج پان فارسيستها از فح       
ه                    «:نوشته است  ان ديرين ه صورت يک ارم ران ب ی اي ان در چار چوب کل تاسيس يک واحد ترک زب

ی                          يکن در صورت ب ان اگرچه بالضروره خشونت زا نيست ول ن ارم ه اي برای ترکها وجود داشته ک
ا        توجهی به ان و يا برخورد کامال منفی می تواند       ل تبعيض و ي تهايی از قبي ال شدن پوشش سياس با فع

  .»سلطه فارس بر ترک تشنجاتی را دامن بزند
اک اواخر سال              .17  1325او در مبحث فرقه دموکرات آذربايجان کوچکترين اشاره ای به نسل کشی هولن

م نفرت  ننموده و هيچ جمله ای ازاقدا(!) شمسی در اذربايجان توسط ارتش فارس اعليحضرت اريامهر 
ه                ان ترکی اذربايجانی نوشته شده  ب ه زب ه ب ابی ک انگيز فارسها در به اتش کشدن صدها هزار جلد کت

 .ميان نياورده است
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ا خواهان                           .18 رای حاکميت دانسته و تلويح وان يک فرصت ب ران را بعن وی پراکندگی ترکها در سطح اي
انع از شکل گي                 ن ترتيب م ا در      افزايش اين پراکندگی شده تا به اي ومی از ترکه ری يک قطب عظيم ق

  .اذربايجان گردد
ز                .19 ه تبعيت از آيت اهللا العظمی شريعتمداری و ني وی در ادامه مطلب خود تشکيل حزب خلق مسلمان ب

ه                    ده است ک ه نامي الهای اول انفالب آتش فتن بروز برخوردهای خونين قم،تهران و آذربايجان را در س
  .وژيک نويسنده و يا دست کم خوانندگان مطلب او در وزارت دفاع داردنشان از تعلقات شديدا ايدئول

ا را     » قوميت کرد ) دوم« محمودی در ذيل عنوان    .20 ا    4جمعيت کرده ه نظر             5 ت ه ب ر دانسته ک ون نف  ميلي
در واقع جمعيت کردها کمتر از عربها،لر ،گيلکها و مازندرانی . می رسد حاوی اغراق مشهودی است  

  . ميليون نفر می باشد3.5می رسد  کل جمعيت اين گروه قومی در حدود به نظر .ها است
 ميليون نفر تخمين می      30محمودی  در ادامه اين مطلب جمعيت کردها را در سراسر منطقه در حدود                .21

 !اما وی  از بيان چنين تخمينی برای جمعيت ترکها و آذربايجانيها خودداری کرده است. زند
ا عامل                    .22 رده و ان را تنه بش معرفی ک وان جن رد را تحت عن محمودی اقدامات اسماعيل آقا سيميتقوی ک

ت     ته اس ران دانس ت ارضی اي ده تمامي د کنن ه     . تهدي اره ای ب وچکترين اش نده ک ب  نويس ن ترتي ه اي ب
رک             زار ت دها ه ال ص ام در قب ون آش ار خ ن جنايتک وف  اي يهای مخ ل کش اک و نس ای هولن جنايته

  .يجانی  نکرده استآذربا
ناکهای          .23 در اين مقاله اگرچه درقبال نسل کشيهای  متناوب  نزديک به يک ميليون آذربايجانی توسط داش

تناکی      ای دهش ارمنی،شوونيستهای فارس و فاشيستهای کرد کامال سکوت شده اما خوشبختانه قتل عامه
ا توسط دولت مرک                ا و بلوچه ال لره ر در قب ه رسميت      که طی يکصد سال اخي وع پيوسته ب ه وق زی ب

  .شناخته شده است
د                          .24 ارزات خود فاق وم سرفراز را در مب ن ق داده و اي ای خاصی ن رکمن به ر افتخار ت وم پ ه ق محمودی ب

  !ايدئولوژی  و اهل سوئ استفاده دانسته است
ان                     .25 قايی،ترک خراسان و ترک کرم ا ترک قش ار ميليونه ره  . ..نويسنده بصورت مشکوکی از از کن طف

اله   تاد س ابر هش ای ج ر حکومته قائيها در براب ه قش ارزات قهرمانان ه مب اره ای ب يچ اش ه است و ه رفت
 . گذشته ننموده است

ومی              .26 ای ق اگرچه جالب    ) 91صدر صفحه     (راهکارهای محمودی برای چاره جويی جهت حل بحرانه
انی  سه           او کوچکترين اشاره ای به حق     .توجه است اما به هيچ وجه کافی نيست        لم فرهنگی و زب وق مس

اد              ين راهکار پيشنهادی خود خواهان ايج ا در پنجم پنجم از جمعيت غير فارس ايران نمی کند و اساس
  .نظام اموزشی فراگير و کار آمد برای آسيميالسيون بيشتر نسل جديد  اقوام  و ملل  ايران شده است 

ا           .27 ارس ب ره                محمودی در نتيجه گيری خود گسلهای قومی ف ا غي ذهبی شيعه ب ارس و گسستهای م ر ف  غي
ذيرد          .شيعه را از مسائلی دانسته که می تواند دست مايه بيگانگان قرار گيرد             ه پ د ب او هرگز نمی خواه

 .که قيام ملی اقوام و ملل ايران تماما ريشه در درون مرزهای اين کشور دارد
 

اه حاکميت          90به خوانندگان گرامی توصيه می شود که اين مقاله بخصوص جدول صفحه             در پايان    وع نگ وان ن  آنرا بعن
 .فارس به اکثريت مطلق جمعيت کثيرالمله ايران به دقت و حوصله بيشتر مطالعه کنند

  
   

 .با تشکر پژمان د
 



www.durna.se 4



www.durna.se 5



www.durna.se 6



www.durna.se 7



www.durna.se 8



www.durna.se 9



www.durna.se 10



www.durna.se 11



www.durna.se 12



www.durna.se 13



www.durna.se 14



www.durna.se 15



www.durna.se 16



www.durna.se 17



www.durna.se 18



www.durna.se 19

 


