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گفتگوي اختصاصي مهندس عليرضا صرافي نويسنده و پژوهشگر مسائل 

 آذربايجان با سايت آراز آنالين
 ١٣٨٢ مرداد –تبريز 

 
به ،  كه مهندس صرافي چند روزي جهت تجديد ديدارمطلع شديم تير ماهروزهاي گرم اواخر در 
پس ، قرار مالقاتي گذاشتيم شمرده و با ايشان غنيمتفرصت را . ندا هباء و اجدادي خود آمد آهخان

از ديدار مقدماتي قرار بر آن شد كه با ايشان گفتگويي پيرامون مسائل روز آذربايجان داشته 
ا صرافي و مهندس سعيد عزيزخواه ضمتن حاضر حاصل گفتگويي است بين مهندس علير، باشيم

 :خوانيد ميكه در ادامه ) مديرمسئول سايت آراز آنالين(
 )خبرنگار سايت آراز آنالين(غالمرضا سبحاني : تنظيم گفتگو از

 
در ابتداي گفتگو مختصري ، جناب آقاي مهندس صرافي جهت آشنايي بيشتر): عزيزخواه(

 :خودتان را براي مخاطبين سايت بفرمائيدتهاي يو فعالاز بيوگرافي 
و  تدائي اب و تحصيالتدنيا آمدمب در اروميه ١٣٣٣در سال ،  هستمعليرضا صرافيمن ): صرافي(

 در ١٣٥٢ل در سا. به پايان رساندم تهران  و اصفهان ورا در شهرهاي اروميه و تبريز متوسطه
شريف قبول صنعتي   از دانشگاه)عمران(  در رشته مهندسي سازههكنكور سراسري شركت كرد

تحصيلي ال  پس از فارغ.  از آن دانشگاه شدم عمرانخذ مدرك ليسانس مهندسيا  هموفق ب و هشد
، قشم، بندرعباس، بروجرد، مشهد، تهران، آستارا، اردبيل، تبريز، ند ماكو شهرهاي مختلفي ماندر

 . نجام رساندما  هي مختلف را بها  هپروژ. . .  وكيش و آبادان
خانواده ، داري هستيم از طرف مادري خانواده خيلي ريشه، دبودن تبريزي در اصلخانواده ما 

اين خانواده .  از اجداد ماست)  تبريز به همين نام نامگذاري شدهكه خياباني هم در( امينمشهور 
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كه  ندبود هشيخ حسن تركاينان فرزندان . اند آمده اواسط دوره قاجار از اصفهان به تبريز در

لجوقي از شاه س در زمان ملك و اصالًفضيلت بودند  مشهور به علم وز خاندانهايا  هخاندان ترك
بزرگ از آنها در حداقل چهار عالم . ه بودندآمد )ايتخت سالجقه بودكه پ( صفهانا  هتركستان ب

 فعالين معتبر از همگي آزاديخواه و مينا  هخانواد. اند استه علوم نظري برخهاي فلسفه و  زمينه
ز اعضاي موثر ا  هك توان نام برد  را ميالتجارمعتمد محسنميان آنها از ، انقالب مشروطه بودند

ديكتاتوري  ها و  خودكامگي مخالفت بابه كه ايشان اولين كسي بود. ايجان بودانجمن ايالتي آذرب
ان نماينده مردم عنوه ب ملي پرداخت و نطق مبسوطي در مجلس شوراي )سردار سپه(رضا خان 

 در ييها د و در تائيد سخنان وي نطقآمبه تبع او  و بعداً كه مرحوم مدرس ايراد كرد تبريز
 . داد كرمخالفت با رضا خان اير

اولين - زادهسيدحسن شريفايان ـقآ هتوانم ب ميا ـواده مـانـ خمياناز ، مينا  هعالوه بر خانواد
از نزديكان شيخ مبرزين انقالب مشروطه و از  حاج محمدعلي بادامچي -شهيد انقالب مشروطه

، اتوزير تجارت و اقتصاد آذربايجان در دوره فرقه دموكر محمدرضا رسوليمحمد خياباني و 
 . اشاره كنم

، فرهنگي مسائل به، رغم رشته تحصيليمبوده كه عليهم عاملي  اين سوابق تاريخ خانوادگي شايد
 . بپردازم اجتماعي مردم سرزمينم نيز

 ١٣٥٨در سال : كنم  اشاره ميمختصراً ام نجام رساندها  هتاكنون ب كه  فرهنگيكارهايبه 
كه ، در دانشگاه صنعتي شريف ترتيب داديما بايجان رذر آهبالفاصله بعد از انقالب اسالمي كنگر

بعد از آن نشرياتي با ،  تشكيل شد  دانشگاهدو هزار نفر در سالن ورزشيقريب به با حضور 
اين نشريات به . تفاق چند تن از دوستان منتشر كرديما  هو صداي آذربايجان ب چنلي بئلنامهاي 

 مسائل  مورد بحث در آنهامسائل ور اصليمح  وشدند مي منتشر دو زبان تركي و فارسي
ين ا  هبررسي مسائل آذربايجان تشكيل داديم كگروه  بنام  پژوهشيگروهيك  ما، آذربايجان بود

 از جريانات سياسي كه در آن دوره كه مستقلنشريات در واقع ارگان آن گروه تحقيقاتي بود 
ز اين ا  هدوازده شمار.  قرار دهندخواستند مسائل آذربايجان را مورد بررسي ميوجود داشتند 

ين نشريات ا  هداليل مشكالت مادي و مسائل عمومي جامعه بنشريات منتشر شدند كه بعدها 
از آن من مقاالت خود را در نشريات ديگر انتشار دادم اعم از نشرياتي كه در  بعد. بسته شدند

 هاي در تهران با نشريه، شدند  ميشدند يا نشرياتي كه در تهران منتشر   ميآذربايجان منتشر 
 آذربايجاننشريات  در و همچنين ،و برخي نشريات دانشجوئي  و روزگارانمبين، نوروز، وارليق

. مقاالتي به چاپ رساندم و نويد آذربايجان پيك آذر، شمس تبريز، مهدآزادي، عصرآزادي
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شوند همكاري  ميمنتشر  كه در تهران ادبياتي  وئل ديليا  ههم با نشريه وارليق و نشرين اآل

 . نزديك دارم
شفاهي مردم ي تهران هم به دعوت دانشجويان در رشته فولكلور و ادبيات ها هدر دانشگا

اين كتاب در سطح دانشجوئي . ام  نگاشتهكتابي هم با همين عنوان. كنم ميآذربايجان تدريس 
 . ستا  هشدمنتشر ونيكي طور الكتره يكي دو سايت اينترنتي بدر تكثير و توزيع شده همچنين 

در رابطه   حاصل تحقيقات خودم را و شركت كردهمللي خارج از كشور ال  كنگره بين٧در كنون  تا
 كشور هم شايد نزديك در داخل.  ارائه كردمها ه در اين كنگر آذربايجانقومي، مسائل فرهنگي با

 . ما هوده شركت داشتدعوت دانشجويان به بكثراً ا  ه سخنراني و ميزگرد ك كنگره،٢٠به 
  را سياسي ها ين نوع فعاليتادانم چقدر اسم   نمي در مورد فعاليت سياسي بايد عرض كنم كه

االصول نبايد موضوع سياسي باشد  حث كردن درباره زبان و فرهنگ عليتوان گذاشت چون ب مي
مامي فعاليتهاي من ين معنا بگوييم تا  هگذارند اگر ب  مياما در كشور ما روي اينها اسم سياسي 

 . بستگي به قرائت ما از فعاليت سياسي داردلذا اين مورد  .سياسي بوده
بخواهيم گر ا  هكنم ك ميشاره ا  هين نكتا  هجناب صرافي براي شروع بنده ب): عزيزخواه(

 اي كار لنگ ـ كه كجنيم و ببي را بشناسيم ابتدا بايد نواقصاتيمآذربايجان كاري بكنبراي 
ي فكري و باورهاي ها ه زمينيم تا بتوانيمكنر آن صورت از زيربنا روي اين مورد كار زند د مي

 در كشور ما ويمبراي همين در تاييد مطلب شما بايد بگ. به سوي آن جلب كنيممردم را 
 با در نظر گرفتن اين موارد دالئل ، استي ديگر خلط شدهها هزه سياست با خيلي از حوزحو

شود   مياعث ـ يعني چه چيز ب؟بينيد  ميردم آذربايجان را در چه چيز تفكرات راديكاليزم م
سوي بشوند  ميمواجه يا سياسي فرهنگي كه مردم آذربايجان وقتي با يك مسئله 

اما در نباشد ي عظيم مردمي ها هبه صورت توداگر هم حركتهاي راديكالزيم سوق پيدا كنند 
شوند بيشتر اين موضوع   ميآن تشكيل از  و گروهايي كه در آذربايجان و خارج ها تشكل

 بينيد؟  ميكند شما علت اصلي را در چه چيز   مينمود پيدا 
 و ات كانون انقالبوارهآذربايجان هم. يك سري داليل تاريخي وجود دارنددر واقع ، بلي): صرافي(

در ريم كه بايد در نظر بگي.  در ايران بوده و سرنوشت سازآغازگر حركتهاي اجتماعي بسيار قوي
 بريزتهمين شهر در  علمي بوده و -يك مركز بزرگ فرهنگيآذربايجان ، اعصار گذشته قرون و
 قبورما در تبريز بر سر هر كوچه و بازاري . ندا هنامي خفتو انديشمند شاعر  دههالشعرا ا هدر مقبر
كتاب  والجنان   جناتجنان وال ضاتدر كتاب رو. علمي و فرهنگي داريم، رجل سياسي چندين
يچ شهري در  با هاز اين منظر تبريز. ستا  ههار دقيقاً به محل دفن اين بزرگان اشاره شدطا هروض

 . ايران قابل قياس نيست
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 نسان ا  هصالت را با  هتا فرقه حروفيه كگرفته در آذربايجان از بابك خرم دينش دانيم  مي
هاي  ز مهد انديشها  هبيعي است كط برد ميدهد و حتي انسان را تا مرحله خدائي هم باال  مي

يكي ديگر از ان عنوه ب(خراسان تركستان يا  دانيم مي، خيزندنسانهاي بزرگي برا  همحوران-انسان
اما بسياري از آنها  از دست داد  رابسياريچيزهاي  در اثر حمله مغول )مهد تمدن شرقكانونهاي 

نيروي ويرانگر مان ه، ز كوچ كردند به تبريبسياري بزرگان خراسان،  آذربايجان جذب كردرا
 يك كانون يا )تبريز(جا تخريب نكرد و اين، باداني پرداختآ  هدر اينجا ب، مغول وقتي به تبريز آمد

طوري هم كه باشد زير خاكستر آن  پذيرد هر  نمي ين اوجاق هيچ وقت خاموشيا  هاوجاق شد ك
 .ي زيادي وجود داردها آتش

 .است  بودهتجارت و علم در ايران ، ياست بزرگترين كانون سالها ستبريزدر تاريخ معاصر هم 
خودنمائي  تبريز نخست درتمدن و مدنيت مظاهر نوين  ،آغاز شده است اينجا از ها آوري نواغلب
 ساير شهرهاي ايران هم به تبعيت از آن پيش   بعداًكند و مي نما نشو وو در اينجا  كند مي
 رافكا محل تالقيارتباطات با جهان خارج و اروپا بوده و   وازهاذربايجان هميشه در . دنرو مي

 .است  فلسفي، اجتماعي، سياسي شرق و غرب بوده
شور  اين، كند  ميتاريخي حس  يك رسالت خودنهاد در همواره ، داردجان ه ب آذري ،يآذربايجان

 ايم و  رفتهيم وا هاصلي را زدهميشه ما در ميدان حرف . كه با تاريخ ما اجين شده استعشقي و 
 . ايم سپرده آتش را به نسلهاي بعدي اين
 . . . نظر من اين نقطه قوتي براي ماست نه نقطه ضعف و نواقصاته بلذا 

شود كه وقتي شما در   ميين نكته معطوف ا  هشتر بنظر بنده در اين مورد بي): عزيزخواه(
چه در ايران و چه ، ندا هاخته شدبريد كه براي همه شن  ميآذربايجان چنين بزرگاني را نام 

 نظر ه ببه عقيده من اينطور ، قابليتهاي آذربايجان نيست كسي منكر اين خارج از كشوردر 
ببينيد وقتي ،  بيشتر تفكرات تاريخي دارند تا سياسيانديشمندانرسد كه در آذربايجان  مي

اريخ خودش و در كنيم آذربايجان در طول ت ميين مسائل نگاه ا  هما از نظر سياسي ب
كه بيشتر اين حركتها به صورت راديكال ، ي بودهياتهشاهد حرك ، مختلف زمانيايه هدور
شوند و در يك  ميهايي هستند كه جذب  ينها يك پتانسيلا  همن بر اين باورم ك، بوده
به عقيده من اگر بزرگان ما . شود ميني اين پتانسيل و انرژي از بطن آذربايجان آزاد  آهلحظ

علم  ند يك مقداري به سياست وا ها اين حد كه به تاريخ و فرهنگ آذربايجان پرداختت
ز ديد ا  ه علم و فنون سياسي مطرح كنند ن و بتوانند مسائل آذربايجان را باسياست بپردازند

اي ه هتوان از را ميشود و  مي اين پتانسيل كاسته رنظر من يك مقدار از باه ب، تاريخي
مثالً وقتي نمايندگاني از آذربايجان با پشتوانه تاريخي ، سائل را حل كنيمسياسي خيلي از م

شايد كه كنند  ميشوند در عرصه عمل ناموفق جلوه  ميدار   ايجان مسئوليتي را عهدهآذرب
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نظر من سياست در آذربايجان به ه بهر تقدير ه ب .ناشي از عدم تدبير سياسي آنان باشد

 . ان هميشه تاريخي بودهفراموشي سپرده شده و آذربايج
هشتاد ، در هفتاد، نها نيست آه بالن فرصت پرداختنا  هداليلي كه ب ببينيد بنا، دقيقاً): صرافي(

 ها آذربايجاني،  سركوب شديد سياسي وجود داشته وبايجان يك نوع اختناقسال اخير در آذر
 مجال  داشتند و آنروزبكمي براي  اما فرصت ،ندا هرغم اينكه خودشان افكار سياسي داشتعلي

 انرژي بالقوه لذااند  الت سياسي و ديالوگهاي سياسي را داشته وارد شدن در تعام برايهم كمتري
كما اينكه در . است  فرصت بروز يافتهبه صورت انفجاري  نهايتاًو در آذربايجان ذخيره شده 

اما . ز را از دست داد تبري دولت كامالً بهمن تبريز شاهد هستيم كه در عرض يك روز٢٩حركت 
حركتهاي چند سالي است كه  خوشبختانه، يابم ميتر    پختهقبلنسبت به حركت كنوني را من 

محكم اّما ، كنيم ميجله نخيلي هم ع. رود ميخاص خودش پيش انينه مدني در آذربايجان با طم
 . ميدواري استا  هين خود نقطا  هرويم ك  ميجلو 

ينكه بيشترين رجال سياسي از ا  ه اين است كه با توجه بكردرح مطبايد ينجا ا  هانتقادي ك
گر ا  هك. شد تاسيس مي در آذربايجان دانشكده علوم سياسي ست كها  هشتآذربايجان بوده جا دا
اگر . بوداز اينها  خيلي باالتر آذربايجاني سياسي در ها د سطح بحثش  ميچنين چيزي محقق 

دانشجو يا  نفر ٤٠٠ يا ٣٠٠ مثال و يمسطح دكترا داشتم سياسي در  نفر استاد علو١٠-۲۰
 . شد  مي پشتوانه عظيمي براي همين حركت آذربايجان هچ، داشتيمالتحصيل علوم سياسي  فارغ

نها اشاره كرديد نقش و جايگاه  آهآقاي مهندس با توجه به فعاليتهايي كه ب): سبحاني(
 بينيد؟ مي خودتان را در راستاي حركتهاي آذربايجان چگونه 

 كسياينجا اجازه بدهيد كه صحبت را خيلي شخصي نكينم و در مسائل عمومي بحث كنيم 
 . دن با مسائل آذربايجان آشنا شودهد ترجيح مي بلكه. با من آشنا شود، خواهد  نمي

داليل عدم گرايش ه بكه جنابعالي خواهم   ميجناب صرافي بنده در ادامه ): عزيزخواه(
 ن آهاينكه چرا در آذربايجان احزاب ب، حزاب سياسي اشاره كنيدا  همردم آذربايجان ب

 صورتي كه بايد فعاليت ندارند و چرا مردم آذربايجان بيشتر به مسائل اقتصادي اهميت 
 دهند تا به مسائل سياسي و فرهنگي؟ مي

 هي كا ه و تجرباند اي زيادي پرداختهه هخود هزينمردم آذربايجان در حركتهاي سياسي ): صرافي(
در كشور شود آزادي احزاب   مياينكه گفته ،  بودهتر از ساير جاهاي كشورتلخند ا هز احزاب داشتا 

 افرادي كه براي. عمالً چنين نيست،  حزب تشكيل دهدتواند مي، خواهدبوجود دارد و هر كس 
ايشان و به درمان دردهخواهند با مردم حرف بزنند  ميمورد اعتماد مردم هستند و صادقانه 

 .ميدان عملي وجود ندارد، بكوشند
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 مردم ترجيح ، كنند  مي را تحليل جو مملكتمردم آذربايجان مردم تيزهوشي هستند و خودشان 

تشكل حزبي در ، روحيه خود را تقويت كنندحركتهايي مثل قلعه بابك در دهند كه مثالً  مي
ن ريسك را هم  آ هيد كه هزين زماني خواهد رساما مسلماً. شرايط كنوني ريسك باالئي دارد

 .  سازماندهي كنندو خود را فراهم كنند
يد و ا هاي تهران و تبريز بوده هجناب مهندس صرافي جنابعالي در دانشگا): عزيزخواه(

كنند از لحاظ   مياي تهران تحصيل ه هشاهد هستيد كه دانشجويان تركي كه در دانشگا
براي مثال ، ود دانشجويان دانشگاه تبريز هستندفعاليتهاي سياسي و فرهنگي پر كارتر از خ
كنند در قياس با كارهاي   مياي تهران منتشر ه هنشرياتي كه دانشجويان ترك در دانشگا

وبي است سئوال اين از لحاظ كمي و كيفي در حد خفرهنگي دانشجويان دانشگاه تبريز 
شود؟ يا اينكه ما   نمي هاجازه فعاليت داداي تبريز ه هبه دانشجويان دانشگايا  آهاست ك

 دوست داريم حرفهايمان را بيرون از تبريز و آذربايجان بزنيم؟
سياست يك بام آن علت اصلي ،  و در واقع علت و معلول همندهر دو مورد وجود دارد): صرافي(

با تبريز قابل دهيم   ميعمالً كارهايي كه ما در تهران انجام . استبر كشور  حاكم يو دو هوا
 مراجعه اشتي در تهران برگزار كرديم كه بااخيراً براي استاد محسني برنامه بزرگد، نيستقياس 

، مجاني در اختيار ما قرار دادند سالن را و ندنه تنها پولي بابت اين كار نگرفت، به يك فرهنگسرا
 در تبريزكه قرار است  براي نظير چنين مراسمياما .  نكردند هيچ دخالتي هم در برنامهبلكه

تأييديه گرفت و وزارت ارشاد و هم وزارت اطالعات از ست  اشود كه الزم برگذار شود شنيده مي
 بايد نصف مطالب تركي و نصف بقيه  مثالًكهكنند  عمال نظر فراوان در سير برنامه ميا  هتاز

 . حكومت تبريز و تهران استبين اين فرق . يا فالني نبايد سخنراني كند. فارسي باشد
ببينيد وقتي با شخصيتهايي كه در ، جناب صرافي بنده دنبال علت آن هستم): اهعزيزخو(

كه فارسها با  يم مدعي هستندكن  ميكنند با اينها صحبت   ميحركتهاي آذربايجان فعاليت 
در گر چنين است پس چرا ا  هخوب بحث اينجاست ك،  ما مخالفند و موسيقيزبان، فرهنگ

شود اما در تبريز كه   ميست مجوز چنين مراسمي داده تهران كه مركزيت زبان فارسي ا
 شود؟  نمي  داده ايمردم آذربايجاني و ترك هستند چنين اجازه

 هيك نقص بزرگ از زمان پهلوي باقي ماندببينيد در جامعه ما بعد از انقالب اسالمي ): صرافي(
نظام و سيستم سابق هم ست و آن هم اين است كه وقتي انقالب شد بايد با مباني ايدئولوژيك ا 

 مباني عبارت ديگره ب. شد كه همچين كاري در ايران انجام نداديم مييدئولوژيك ا  همبارز
. ستا  هقرار نگرفتمومي عنيزم فارس مورد نقد و بررسي و پاكسازي از فرهنگ وايدئولوژيك شو

 اطل منطبق باجريان فكري باين حفظ  در برخي موارد هم و. بنابراين اين جريان باقي ماند
خلق مسلمان حزب  با سركوبهايي كه در آذربايجان در جريان از طرفي، بودنشينان منافع مركز
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تصور گروهي از .  به حداقل رسيد در قدرت سياسي كشورپيش آمد نهايتاً سهم آذربايجان

 و اردخطر تجزيه وجود د آذربايجان شوونيستها قرار دارند اين است كه در دولتيان كه تحت تأثير
 كه مركز كشوراما در . شودمحدود بايد  پيراموني در منطقه )ولو فرهنگي(ي  فعاليتهالذا دامنه

 .يدآ  ميدان عمل راحتتري بوجود ميطبعاًاي بتراشند  توانند چنين بهانه نمي
دامه سياست ا  هي براي توجيا هو بيشتر بهان. مورد است همه بياين ترس و نگراني م ويبايد بگ
 . است) اش در بعد ضد آذربايجاني( ها هلويدوره پ

 
يا اين مسئله به عدم اعتماد آ هشاره كنم كا  هين نكتا  هخواهم ب ميمن هم ): عزيزخواه(

ند و يا ن اعتماد دولت را جلب كآيا الزم نيست كه مردمگردد؟  ميدولت و مردم برن
 برعكس؟

نظر من ه ب. مردم را جلب كنديد اعتماد دولت است كه با اينجا، نظر من الزم نيسته ب): صرافي(
، ستا  هبيان كرد تماممطالبات منطقي و قانوني خود را با حسن نظر  هاي متين خودملت با حركت

. مردم استعمومي مراتب باالتر از ميانگين سواد ه بسطح ميانگين سواد و معلومات دولتيان 
آنها بايد بيشتر از ما بتوانند اوضاع را ، د امور قرار دارنهاير و گزارش هم در جريان اخبامرتباً

 . جوئي بپردازند  و به چارهتحليل كنند
، را بشنود درد شما از زبان شما حاضر نباشد پزشكو آن كنيد  مي مراجعه پزشكيوقتي شما به 

، تجويز كند را اي  نسخه از پيش آمادهاز خودبدون اينكه نبض شما را بگيرد و تب شما را بسنجد 
 . نخواهيد كرد مراجعه پزشكن  آهراي بار دوم بشما ب

 قلعه بابك بر فراز. گوييم مي با هزار ناله ما داريم ين درد راا  هدر آذربايجان دردي است ك
فقط . ندا هگوييم كه ما دردي داريم اما آقايان گوشهايشان را بست مي جاي ديگرگوييم در هزار  مي

 ؟ستا  هكرددنبال اين هستند كه شما را كي تحريك 
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امضا را  آن روشنفكران آذربايجان و گروهي از نخبگانقاي خاتمي نامه نوشتيم و  آهچند بار ب

 توجه است،  وقت توجه به آن رسيده  كه داردت مزمنيين آذربايجان ما مشكالا  هگفتيم ك، كردند
 هدست كه حقوق ملت در آنجا مطرح شي ه-۴۸  و١٩ و ١٥در قانون اساسي يك اصل ! كنيد

 را جامه عمل صول ابياييد اين، ود دارد وجحل مسئله در دست ما مباني خوشبختانهست ا 
 .بپوشانيد

وقتي كاري را هر روز در دفتر . است  هعمل نشداين اصول   بهحاله ب تا اما ه سال گذشت٢٥
 سيستم شكالي درا  ه بدانيد ك،نجام برسانيدا  هرا ب پيگيري خود ثبت كنيد و هيچوقت نتوانيد آن

 ! بار درش را زديمدهرد شود معني ندا ميگويند كسي با دولت وارد ديالوگ ن مياينكه . وجود دارد
 انقالب به ٥٧بينيم كه سال  مي سال گذشته نگاه كنيم ٢٥ين ا  هببينيد اگر ب): عزيزخواه(

نقالب كرده خطرات زيادي تهديد ا  ه كه تاز راپيروزي رسيد و عرصه سياسي كشوري
بالفاصله ، پس مجالي بر آن نبود، د و انقالب هم نونهال بود و در معرض اين خطراترك مي

 و بسياري شود كه جنگ هم تبعات خاص خودش را دارد ميبعد از آن جنگ تحميلي شروع 
خواست خودش را بعد كه كشور از جنگ فارغ شد ، دهد ميشعاع قرار ال از مسائل را تحت

قاي خاتمي در  آهبعد ك، ين مدت زمان كوتاهي استا  هكزد و به بازسازي بپرداپيدا كند 
توانيم آن را نويدي بر  ميشود كه  مييي باز ها ه پيروز شدند دريچ٧٦انتخابات سال 

از جمله توجه به نيازها و . بگيريمدر نظر ند ا هپرداختن به مسائلي كه در حاشيه ماند
 و ١٥صول ا هود دارند و پرداختند بتاسر ايران وجاستهاي به حق قوميتهايي كه در سرخو
چار داما در همين دوره باز دولت از درون .  استه قانون اساسي كه فراموش شد١٩

مردم آذربايجان نبايد خودشان نظر شما ه بشود آيا  ميشود و با مشكل مواجه  ميدوگانگي 
ين كار ميسر ا  هقدمهايي بردارند و اعتمادي در مقابل دولت ايجاد كنند و اگر بخواهند چگون

 است؟
اغلب سفانه امت.  مهم استهم يك مسئلهاين اما ،  درگير مسائل زيادي بودهدولت، بله): صرافي(

سوار بر ، مي تا جامعه را اصالح كنميه امد آه كمدعي شدنددر صدر انقالب آمدند و   هنيككسا
ين را ا  هدغدغ. بودسالم ا  هغدغدصلي اينان ا  هانگيز. را بكام خود راندند و آن ند شديماشين دولت
 و اين كه بسياري رود ولي در مورد مسئله ملي ميز بين ا  هرزشهاي اسالمي در جامعا  هداشتند ك

مشكل اينجاست كه اينها صورت مسئله را . ساكت بودند، از ارزشهاي قومي نيز زير فشار است
 .ينكه راه حل بدهندا  هدانند تا چه رسد ب مين

ين ا تدريج ه بدر مطبوعات ،  دادندهائي ارائهستند و تحليلا برخجامعهي از بطن  نيروهايهابعد
، نگرد مي امنيتي فقط از بعدمشكالت آذربايجان به  متأسفانه طرف مقابلاما . مسئله مطرح شد

گرهي در كار آذربايجانيست كه كنند كه  ميفكر ن، زنند مي بهمگويند اينها فقط امنيت ما را  مي
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 وتأمين كند ش را ا هحقوق اولي و نتواند مشكالت مردمش را بشنود نظامي كه. شوده بايد گشود

  در تعارض وآن نظام ،عنوان خطوط قرمز مطرح شوده ببرايش مردم مسلم و بديهي  حقوق يا
 . خواهد افتاد فلسفه وجودي خويشتضاد ماهوي با 

ات اقتصادي دارند تا فرهنگي آيد كه مردم آذربايجان بيشتر گرايش مينظر ه ب): عزيزخواه(
بينيم  مي، كنيم چه قبل از انقالب و چه بعد آن ميببينيد وقتي حاكميت را مطالعه ، و سياسي

آذربايجان ، خواهم اشاره كنم ميكه در دو منطقه بنام آذربايجان و كردستان بنده موردي 
 . صادير از لحاظ فرهنگي مورد محاط قرار گرفته و كردستان از لحاظ اقتتبيش
ي مادر و ها هذربايجان نسبت به كردستان از لحاظ اقتصادي داراي كارخان آ هبينيم ك مي

كه در كردستان مردم هنوز لباس  چرا، همچنين قطب اقتصادي است اما از نظر فرهنگي نه
كنند ولي در آذربايجان از لحاظ  ميپوشند و موسيقي كردي بطور آزاد اجرا  ميمحلي 

 ه آيا بتواند داشته باشد؟ مياين مسئله چه دليلي . جود داردكمتر وي فرهنگي چنين چيز
 كنند تا فرهنگي؟ ميگردد كه مردم آذربايجان بيشتر اقتصادي فكر  ميين برنا 
 تحت آذربايجان. نظر من دو مورد آذربايجان و كردستان كمابيش شبيه هم هستنده ب): صرافي(

بينيد چقدر كتاب  .  هم از نظر اقتصاديت فشار بوده تحفرهنگي هم از نظر .فشار بيشتري بوده
 حال آنكه كسي در صدد . آذري هستند و ترك نيستندها نوشته شده كه ثابت كنند آذربايجاني

  .ردها نيسترد نبودن كُاثبات كُ
عقب ماندگي كردستان يك عقب ماندگي ، ردنبايد آذربايجان را با كردستان مقايسه ك لذا

 . تاريخي است
 و )ستا  ه شوش قابل مقايس باستانيفقط با شهركه ( ساله خود در ايران ٤۰٠٠يز با تاريخ تبر

 العاده كه نشان از رونق اقتصادي فوق،  بزرگترين بازار سرپوشيده جهان است كهاين بازار تبريز
 شما چرا تبريز را با . تواند با سقز و سنندج مقايسه شود نمي.  سال پيش دارد۱۰۰آن تا همين 

ايسه تاريخي سه كنيم بايد مقخواهيم مقاي ميوقتي . كنيد ميا بغداد مقايسه نياستامبول تهران و 
 . ايم و االن در رده چندم هستيم اي بوده  سال پيش در چه رده۸۰كنيم كه ب
اعمال شده بر ي ها به محدوديت، گردم به صحبتهاي قبلي ميجناب صرافي بر ): عزيزخواه(

ي تبريز اشاره شد همينطور به عدم صدور مجوز براي ها هر دانشگافعاليت دانشجويان د
همچنين اشاره شد كه در تهران بخاطر ، يي در تبريز و آذربايجانها گداشتبرگزاري بزر
 تبريز اين خطر جدايي وجود اما در، گيرد مي قرار ها هين فرصتها در اختيار گروا  هعدم تجزي

درمورد همين خطر و خواهم  ميگفتگو در ادامه ، شود يمدارد كه مانع از صدور مجوز مراسم 
آيا آذربايجان باشد تواند متوجه منافع ملي  ميدر سايه حركتهاي راديكال يا تهديدي كه 

  برطرف شود؟ها هتا اين شائبتواند اعتمادي نسبت به دولت بوجود آورد  مي



 www.Arazonline.net ١٠: صفحه
 انديشه و آگاهي اساس آزادي است

 
ذربايجان دارند  آهسبت بننشينان اين عدم اعتمادي كه بعضي از مركزنظر من ه ب): صرافي(

 در طول ؟توانستند بكنند مي اوالً چه كاري بيش از اين ها چون آذربايجاني. مورد است بسيار بي
در همين دوره قاجاريه . قرون متمادي و بخصوص در تاريخ معاصر مرزهاي ملي را حفظ كردند

وف در تركي هست مثل معرال  بودند كه جنگيدند كه ضربها در جنگ هرات همين آذربايجاني
از آن دوره  )يا بايد هرات را بگيريم يا كه بميريم: آرازآنالينز ا  هترجم(" دا يا يئر آتدايا هرات: "گويد ميكه 

ا جدا شود مباني مليت را در ما هستيم كه بايد مدعي شويم كه كسي نبايد از م. ستا  هباقي ماند
 به زبان آوردند بعد ديگران ها م ملت را تبريزي مطرح كردند و نخستين بار ناها ايران آذربايجاني
مگر اينكه در تعريف ارزشهاي طلبي باشيم؟   چه دليلي دارد ما متهم به تجزيه.از ما ياد گرفتند

حساب و به خرج سركوب و محروم ه بين تناقض را بخواهيم ا  هجامعه دچار يك تناقض باشيم ك
 .ات برسانيمثبا  هكردن عده وسيعي از اهالي اين مملكت ب

. مگر قبل از اين مشكلي داشتيم؟ يم كه زبان فارسي رمز هويت ماستچرا آمديم تعريف كرد
 بگيريد تا  وخاقانياز نظامي، ندا هاستاز آذربايجان برخ سيفار بسياري از بزرگان شعر و ادب

هند استنباط ما چنين است كه البد ميخوا، شود مي ي از هويت مليوقتي چنين تعريف، شهريار
طبعا اين كه ! ي است بر هويت ملي ما ا هفارسي رمز هويت ماست تركي هم ضرببگويند چون 

چرا بايد بخشي از .  الزمستمحا زبان تركي در ايرانا  سياست همباني ايدئولوژيك جهت ادام
كسي كه  هر، هموطنانمان را طوري تعريف كنيم كه خارج از حقوق شهروندي قرار بگيرند

كافيست كه حقوق شهروندي يكساني با داند  ميو خودش را ايراني  دهد ميراي ، دده ميماليات 
، )آنهم به صورت ركني از اركان ايرانيت(، طرح امتياز خاصي براي زبان فارسي. بقيه داشته باشد

ن ـز بيا  هـعبدين ترتيب حس برابري در ميان افراد جام. راند را به حاشيه مي زبانها غير فارس
و مسلم  بسياري از واقعيتهاي است كهدار  خنده. ست ا اين به خطر انداختن وفاق مليرود و مي

عاقالنه . ستا  هشد نظامبراي  يتهديدپردازان مغرض  به خاطر تعاريف غلط نظريهجامعه عادي 
نظر اريف تجديد آيا بايد در تع؟ يا مردم را عوض كنيم، اصالح كنيمكه تعاريف رااين : استكدام
 ؟كرد را عوض زبان و فرهنگ مردمينكه يا ا كرد

همه در تعارض با اين   كنيم كهپياده بر اساس پيش فرضهاي غلط يك سيستمي را چرا بايد
 . فرضها قرار بگيرند و همه خالفكار باشند

 اگر نقشه .چرا بايد قانوني وضع كنيم كه هيچ كس نتواند آن را رعايت كند و همه مجرم باشند
طور مساوي و عادالنه بين ب  و امكاناتعبمنااگر  وديها را كنار بگذاريم،اعطاي امتياز به خ

كنم تمام  ميمن فكر .  نگاه كندهاهموطنان تقسيم شود دليلي ندارد كه كسي به خارج از مرز
 . يراني حاكم استا  ه ناشي از همين تعاريف غلط است كه بر جامعها اين سوء تفاهم
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دانيد كه زبان رسمي آن است  مي، زبان رسميه بكنم  مي در اين قسمت اشاره): عزيزخواه(

 زبان فارسي را در ايران، كه همه مردم و اكثريت يك كشوري بتوانند با آن تكلم كنند
كه زبان در اين مورد ، ردي و تركي و گيلكي را خيرتوانند صحبت كنند ولي كُ مياكثريت 

 توان عمل كرد؟ ميچگونه رسمي بايد فارسي باشد 
 به نفع وسائل ارتباط جمعيو ز امكانات آموزشي ا  هاستفاد سوء سال ٨٠بعد از  البته ):افيصر(

وقتي قرار ، قبل از آن چنين نبود. ستا  ه بوجود آمد)كثرت فارس زبانها( زبان فارسي اين وضعيت
و قاطعانه بيش ،  ميليون نفر جمعيت داشت٩  قريبشد كه زبان فارسي زبان رسمي باشد ايران

سي زبان الن هم اكثريت مطلق در ايران فارا  هتاز. ميليون فارسي زبان در ايران نبود ۵/۱  تا۱ از
كسي اصالً ، زبان مشترك نياز نداريمه بگوييم  ميضمناً ما كه ن.  نسبي استيترشايد اكث. نيست

و اين نه تنها مبناي ، تواند به سه يا چهار زبان تكلم كند ميدر اروپا هر كسي ، مخالف اين نيست
رده ـا شمـاد اروپـتجزيه هيچ كشوري نيست بلكه يكي از عوامل موثر فرهنگي در تحقق اتح

 .شود مي
يك شخص فارسي . تواند فارسي ياد بگيرد مي همانطور كه يك ترك بر اساس چنين مبنائي

و وفاق ملي لي توانيم به همد مي بهتر در اين صورتبتواند تركي را ياد بگيرد بايد زبان هم 
 . برسيم

 زبان آموزشي يك زبان رسمي باشد؟ه ب تعليم و تربيت چرا بايد مشكل اصلي ما اين است كهاما 
خواهم با يك بلوچ يا عرب  ميوقتي من . يك چيز ديگر) مشترك( چيز است و زبان رسمي

 صحبت خوب من هم فارسي.  فارسي:گويد مي ؟ چه زباني بلدي:پرسم ميارتباط برقرار كنم 
 زبان اما در كالس درس در آذربايجان .كنيم در اينجا ما از زبان مشترك استفاده مي. كنم مي

هدف از سواد . آنجا هم بايد از زبان مشترك استفاده كرد. آموز تركيست مشترك معلم و دانش
خواهيم كليد علم را بدست  ميتازه   ما.نوشتن و فراگيري علوم است آموزي تعليم خواندن و

 . فهمد زباني حرف بزنيم كه كودك مفاهيم آن زبان را ناقص ميه بچرا بايد . بگيريم
مورد مسائل مناطق دو زبانه  در نخستين كنگره  ومللي استال يك نهاد بينكه يونسكو سازمان 

 هزار عنوان مقاله و كتاب ٢٠ و بعد از آن مرتب تا به حال بيش از ه برگزار كرد١٩٢٦را در سال 
همه علماي تعليم و  در آن كنگره و در مطالعات بعدي، ستا  هزمينه در دنيا منتشر شددر اين 

 كه بهترين روش يادگيري براي يك كودك شروع آموزش با القولند و متفق كنند ميتربيت اثبات 
وقتي با زبان مادري ياد گرفت كه چگونه بخواند و چگونه بنويسد تازه . زبان مادري است

تواند زبان انگليسي يا  ميد گرفتن ساير علوم شروع كند بعد يكي از آن علوم ياه بتواند  مي
 . فارسي و يا صدتا زبان ديگر باشد
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هاي روستاكنند همان را در  ميهمين كتاب فارسي اول دبستان را كه در تهران تدريس 

شود  ميي از آن با كتابي كه در تهران تدريس ا هكنند و هيچ صفح ميآذربايجان هم تدريس 
 آن  اصليروش آموزش زبان براي متكلمينند قبول كنند ا هنخواستهنوز آقايان . كند ميفرق ن

 فرق داشته بايد ي كه زبان مادري متفاوتي دارندزبان براي متكلمينآن زبان با روش آموزش 
 . باشد

؟ تا دارتباط برقرار كن  درسي خودبا محيطبطور طبيعي  يم كه كودكه اجازه بدآيا بهتر نيست
 وقتي است  ش با او تركي صحبت كردها هخانوادكودكي كه . بيگانه نباشدكالس درس برايش 
ت ـبه زحمگويد  زبان ديگري سخن ميه كه ب ي راشود حرفهاي معلم ميوارد محيط مدرسه 

تواند  مين، تواند سئوال كند ميباز ن كمابيش متوجه شودمعني آنها را هم  اگر .فهمد مي
  لذا. نيست فعال در تركي فعال است در فارسيي كها هن درجآ  ه بذهن او. دسازي كن جمله

 پس از اجبار اما .ايم در آذربايجان تأسيس كرده  اينكه ما اولين مدارس را به شيوه مدرنعليرغم
زبان   بيشتري نسبت به مناطق فارسيافت تحصيلي  مستمراً در فارسي آموزي در كالسها

 :ين شرح استا  هم با هرا كه من در سالهاي مختلف مطالعه كردآموزي  سواد آمارنتايج  .يما هداشت
در سال ،  كشور جاي داردبعد از تهران در رده دوماز نظر تعداد باسواد  آذربايجان ١٣٢٠در سال 
 رده ١٣٤٥در سال ، آذربايجان شرقي آمده، سمنان، اصفهان،  رده چهارم بعد از تهران١٣٣٥
، زنجان بيست و يكم، االن هم آذربايجان شرقي رده نوزدهم، رده دهم ١٣٥٥در سال ، هفتم

ي ها هيعني آخرين رد. كشورنداردبيل بيست و دوم و آذربايجان غربي بيست و چهارمين استان 
 .  استان را داراست٢٨جدول در بين 

 ند؟ا ه دير جنبيديا اينكهعلت اين افت تحصيلي چيست؟ مگر مردم آذربايجان كم هوش هستند؟ 
همين رشديه و آقاي پرنس ارفع .  حتي در تهران مدرسه باز كرديماين ما بوديم كه رفتيم

.  بودند كه در تهران اولين مدارس را تاسيس كردند تبريزيممالكال  لقمانو ) دانشالدوله ارفع(
جز ناهنجاري در سيستم آموزشي ، توان براي اين واقعيت تلخ ذكر كرد دليل ديگري مي چه

 .  و آلودگي آن به سياستكشور
يفلو س تبريز برگزار شد آقاي دكتر  در۱۳۷۲سال  دركه در كنگره بررسي مسائل آذربايجان 

 نفر در كنكور قبول ١١٣ ايراني هزار نفر ١٠ز هر ا  هكآماري ارائه كرد ،  دانشگاه تبريز وقترئيس
 نتيجه گرفت كه شانس ورودتوان  مي. است  ه نفر بود٦٧ اين رقم در آذربايجان اما ،شوند مي

 .  آذربايجانيهاستدو برابر شانس ورودحداقل   به دانشگاهفارسي زبانها
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جنبه ملّي پيدا اختالف طبقاتي تدريج باينكه شود؟  ميچه ين ظلم سيستماتيك اجتماعي ا  هنتيج
هند و د ميخود اختصاص بي پايين مشاغل را در ايران ها ه رفته رفته ردها آذربايجاني. كند مي

 . ي باال راها هفارسي زبانها رد
يا زبان مشترك   تهيه و تنظيم اسناد ثبتي و رسمي ورسميت يك زبان تنها در محدوده

 .  داردمعنيالقومي  بين
ي موجودي كه در داخل كشور و خارج كشور در راستاي مسائل ها هدر مورد گرو): سبحاني( 

فعاليت اين ، ي ديگرها  و خيليحگامو، آسمك مانند كنند ميو حركتهاي آذربايجان فعاليت 
كنيد؟ فعاليت آنها به نفع آذربايجان است يا به ضرر  ميرزيابي ا  ها چگون رها هگرو

 آذربايجان؟
بايد بگويم كه ، در فضاي آذربايجان تأثيرگذار هستند  به نوعييي كهها ه گرودر مورد): صرافي(

كه بايد بين . كنند ميم هستند كه كارهاي سياسي كنند و تعدادي ه ميصرفاً كار فرهنگي  برخي
، مجموعاً بخاطر وجود يكسري مسائل خاص و مشترك در آذربايجاناما . آنها فرق گذاشت

رد ـدور هم گ، هستند اين مسائل از رهائيدنبال راه ه بدنبال راه حل و ه بي همفكري ها هگرو
ان ـها را به نفع آذربايج  عملكرد اين گروهيندآمجموع  بر .پردازند ميو به فعاليتهايي يند  آيم

ين اينها برخواهد سنتزي از باينكه يا  و كسي خواهد كرد چه بازي آخر را ما اينكها. دانم مي
 . توان پيش بيني دقيقي كرد موضوعيست كه نمي، خواهد شد ي نهائيگشاخواست و آن راه

 كنم كه يخواهم يادآور ميته را  اين نكشدشاره ا  هدرمورد همين حركتهايي ك): عزيزخواه(
به عوض اينكه كار سياسي بكنند در ، بيشتر اين حركتها از نوع راديكال و خروشان است

و حالت اپوزسيون ، كنند ميسوق پيدا سوي اپوزسيون ببلكه بيشتر ، قالب پارلمان و شورا
، رهنگيخواهم جنابعالي با در نظر گرفتن تمامي جوانب ف ميگيرند  ميعليه حاكميت 

ذربايجان از بدنه مادر  آهافتصادي و سياسي اين امر ارزيابي خودتان را درمورد احتمال اينك
 ين جدايي به نفع مردم آذربايجان است يا به ضرر آن؟ا  ه؟ و اينكبيان كنيدايران جدا شود 

مسائل  بماند و ها ذربايجان در كنار ساير ايراني آهنظر من راه درست اين است كه ب): صرافي(
اين نظر شخصي . يران به ضرر مردم آذربايجان استا  هجدا شدن از پيكر. خودش را حل كند

 . ستا  هبند
در رأس راديكالترين جريان . انتخاب بعدي ماستي كه اشاره كرديد همواره راديكاليزماما 

حل راه وقتي قضيه  ! بود ايرانآذربايجان كسي قرار دارد كه دو دوره كانديداي نمايندگي پارلمان
 در پارلمان باشد طرف مقابل هم حاضر به شنيدن دردها و مسائل ما پارلماني پيدا خواهد كرد كه

رهاي فكروشن، من با حاكميت كاري ندارمحاال . دنوجود دار واقعاًين مشكالت ا  هقبول كند ك و
 آزادانديش ومي مردو   صادقان نيروهايعنوه باينها بايد  ،گويم را مي يننش مركز فارسي زبان
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را در ينكه ما درشان ا  ه نيك جو همت كنند و بيايند آذربايجان و خودشان با ما صحبت كنند

و اين  شوند اگر چنين امري محقق نشود مردم مأيوس مي. باز نكنندتهران بكوبيم و آنها هم 
ند دش حالت انفعال كشيده بهوقتي سرخورده شدند و مردم . براي ماستياس بزرگترين خطر 

نفجار هم معلوم نيست بر سر چه كسي خراب ا آوار آن   بعد هم انفجار وو شود  ميملتهب جامعه
 . خواهد شد

 
كنيم  مييي كه به نوعي در اين حركتها دخيل هستند نگاه ها هگرووقتي به ): عزيزخواه(

ي به ا هطقو مندهند  ميينها بيشتر منابع طبيعي آذربايجان را مد نظر قرار ا  هبينيم ك مي
ان يك ايراني به مسئله نگاه عنوه بوقتي من . ي و مليا هكنند نه فرامنطق ميمسئله نگاه 

خليج فارس و صاحب ، منابع نفتي كالن، بينم كه در اوپك يك كرسي دارم ميكنم  مي
خيلي از امتيازات را بينم كه  مياما در صورت جدائي ،  در منطقه هستمقوينيروي نظامي 

 چند من خودم شخصاً، ديد سطحي است يكين ا  ه ككنم ميمسائل فرهنگي فداي برخي 
براي پيدا كردن اين جواب هستم كه چگونه ه طي مطالعاتم دنبال يك راه حل سالي است ك

 شيوه حكومتي فدرال  مثالً؟ را در عين حفظ منافع ملي تامين كردها توان حقوق همه قوم مي
يا اينكه شما ،  الزم براي فدراليزم را نداريميها هيش زمينپكه بينم  ميكنم  ميرا كه مطالعه 

قوام ا  هبا هم، يا درون حاكميتخارج از حاكميت اشاره كرديد به ديالوگ بين روشنفكران 
براي اين منظور شما راهكار اساسي ، چه گيلكي و چه عرب ديالوگ داشته باشيم، ردچه كُ

 بينيد؟ ميرا در چه 
. در چارچوب ايران مسائل خود را حل كننداند  كوشيدهربايجانيها همواره نظر من آذه ب): صرافي(

در زمان  مثالً. زني پيش آمده  صحبت از تجزيه بطور تاكتيكي و براي افزايش قدرت چانه
توانيد مسائل را حل كنيد بيائيد اينجا  ميقا اگر ن آهز تبريز به نمايندگان تلگراف زديم كا  همشروط

حرفهاي ما بعد مجبور شدند ! شود ميواي آذربايجان تجزيه : گفتند. كنيم ميخودمان يك كاري 
 . اين عامل فشاري است. را گوش كنند
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ست كه خود ا  ه در مركز بوجود آمدهم عمدتاً محفلي آن اما ديالوگ بين اقوام در سطح محدود و

 در  جمعي نقش بسياريهاي ارتباط مندي از رسانه اين ميان بهرهدر . جاي اميدواري بسياري دارد
 . داردگسترش دامنه ديالوگ بين روشنفكران داخل و خارج حاكميت و روشنفكران اقوام 

حركتهايي كه در داخل ، ز نوع راديكالا  هن، در كنار اين حركتهاي مدني): عزيزخواه(
ي ها هتوطئوجود ندارد كه  آيا اين احتمال، ز خارج مرزهاا  هن، آذربايجان سرچشمه بگيرند

 ؟اين حركتها را به بيراهه بكشاندخارجي 
 احتمال وجود لغزش در حركت اما، وجود داردو در تمام جنبشها هميشه امكان اين ): صرافي(

به مردم . آموخت در اين صورت هيچ كس راه رفتن نمي. تواند مانع خود حركت شود نمي
هايي كه در داخل ايران هستند و با اما آن، نداعتمادي ندارند ا هجريانهايي كه در خارج بوجود آمد

مستقيم كنند و در عين حال هم در چالش و درگيري  ميپوست و گوشت خود مشكالت را درك 
 . را بزنندحرف نهايي   دارند كهبيشتري شانس عمالً تندبا بسياري از محدوديتهاي اين جامعه هس

 خدمات سرزمينران ما در اين پد. صل هستنداال اصفهاني ما ن به شما نشان دادم كه خانوادهم
ايران جدا كنيم و پيكر  خودمان را از خواهيم كه ميبراي همين هيچ وقت نزيادي انجام دادند 

 هم اينكار را ها يرانيا  هدوست دارم بقي. مكن مي ايراني از آذربايجان دفاع ان يكعنوه بهم االن 
تركي  ُجك باآن وقت آقايان  شود مي  ظلمدارددر يك منطقه . شان استمليچون وظيفه بكنند 

ما چقدر به مسائل ببينيد ست؟ ا  هآيا يكي از آنها آمده و درد ما را نوشت. اند سرشان را گرم كرده
 . ستا  ه كل ايران چه توجهي به مسائل آذربايجان كرد متقابالًيم وا هعمومي ايران توجه كرد

گروهي بابك شاهد آن بوديم كه تجمع قلعه در امسال جناب مهندس صرافي ): عزيزخواه(
جتماع ا  هدر حاليك، نددهتزاز درآورا  ه پرچمي تحت عنوان پرچم آذربايجان بحبنام گامو

انسجام و وحدت مردم آذربايجان بوده خاطر بقلعه بابك بخاطر هويت و مليت آذربايجان و 
آذربايجان در قلعه سم ا  هارزيابي جنابعالي از اين اقدام كه پرچمي ب، و نماد فرهنگي دارد

 ؟ چيستهتزاز درآيدا  هب
چند ماه پيش ،  دكتر چهرگاني قرار داردش در صدروگروهي كه شما نام برديد بلي ): صرافي(

 . كه در قلعه بابك برافراشته شد، پرچمي را براي آذربايجان جنوبي پيشنهاد داد
 هويت يا حتي از و كشيم گروهي از مردم را پيش مي ملي،  وقتي ما صحبت از هويت قومياما

عنوان يك واقعيت قبول ه را ب كنيم و آن صحبت مي شركتي هر موسسه يا حقوقي و، اقتصادي
حتي تيمهاي .  حق دارند كه براي خودشان آرمي انتخاب كنند و به ثبت برسانندنهاآ  هآنگا داريم

حضرت ، رندخصوصي دابعالمت ، خصوص دارندبرنگ ، فوتبال هم براي خودشان پرچم دارند
علم سبز كه عالمت قبيله (، رچم بني هاشم را در دست داشتپعلمدار كربال هم ) ع(ابوالفضل

، ملليال بسياري از سازمانهاي بين. نبودب  عرياعني استقالل از اسالم اين به مو  ).بني هاشم بود
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ان يا سازمانهاي خصوصي هم براي خودشان آرم دارند كه به صورت پرچم بر درش، دولتي
تا خط  به شكل چندتوان  مي را  هر موجوديتي .ستاهويت آنان سمبل تصويري اين . ندا هآويخت

چرا زنيم  مي موجوديتي بنام آذربايجان داريم و دم از هويت آن ين ما كهابنابر. و رنگ تمثيل كرد
. ست به معني استقالل ني كار اصالًاين موجوديت را تحت يك آرم سمبوليزه كنيم؟ اين نبايد
واحد هم هر سابق شوروي جماهير در اتحاد ، ه در ايران هر استان براي خودش آرم داشتهاقديم

ي خارجي كه شركت ها هدر كنگر. براي خودش پرچم داشتمختاري  خود  و ايالتسياسي
ي ساير ها در بين پرچم، شوند مي دعوت ها هين كنگرا  هكنم وقتي اساتيدي از تركستان چين ب مي

 . ورندآ هتزاز در ميا  هب را ) پرچم چينو نه(چين ) تركستان(رستان يغورچم اوكشورها پ
، باالخره ما براي موجوديت خود بايد نشاني داشته باشيم. به معني استقالل نيست ابداًپرچم 

بيان  اما، اين در واقع بيان كالمي هويت ماست، شود كه تنها بگوييم آذربايجان جنوبي مين
چنانچه گروه مبتكر اين ، سئله به معني استقالل طلبي نيستاين م. استتصويري آن پرچم 

 . ن هم چنين چيزي وجود ندارد آه مرامنامدر و،  شعار استقالل ندادهكنون هيچگاهتا  پرچم نيز
ظهارات ا ه را يك حزب يا تشكل در نظر بگيريم بنا بح اگر گروه گاموخوب): عزيزخواه(

ست و اولين حزبي است كه براي ا  ه نوآوري و بدعت كردحجنابعالي در واقع گروه گامو
 . خودش پرچم دارد

دور ه ب ز تحزبا  ه كدر ايران، دندارپرچم براي خود احزاب   جهان كشورهاي تمامدر): صرافي(
از پرچم نترسيد وقتي صف تشكيل شد بايد پرچمي جلو . ستا  ههم باب نشد  ميبوده چنين رس

 . باشد
ز قلعه بابك شد جناب آقاي صرافي شما علت كاهش چشمگير حضور صحبت ا): سبحاني(

 بينيد؟ ميمردم در مراسم امسال قلعه بابك را در چه 
ز طرف بعضي مخالفين اين حركت كه عمدتاً منشاء ا  هعلت اين كاهش تدابيري بود ك): صرافي(
ذربايجان در تبريز و به تعداد زيادي از فعالين آ،  انديشيده شده بودصطالح مركزي داشتندا  هب

مثل ، بعضي از شهرها اخطار دادند و از آنها تعهد كتبي گرفتند كه در اين مراسم شركت نكنند
همچنين تا آنجاييكه من شنيدم به بسياري از آژانسهاي ، تفاقي بيفتدا  هنجا قرار بود چآ  هاينك

نكته ديگر صدور . كنندمسافرتي گفته بودند كه در اين روزها به مقصد كليبر سرويس ارائه ن
 ين مراسما  هبرخي فتواها بودند كه طبق اين فتواها اعالم شده بود كه بابك كافر است و رفتن ب

ينها جوي بوجود آورد كه تعداد شركت كنندگان نسبت به گذشته ا  ههم.  ترويج كفر استدر حكم
 .  قبل بهتر بودمسال از نظر كيفي مراسم نسبت به پارسال و سالهايا  هالبت. كمتر شد
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برنامه و نظر ، سالروز صدور فرمان مشروطيت هستيم،  مرداد١٤در آستانه روز ): سبحاني(

كنند  مييي كه در آذربايجان فعاليت ها هنظر جنابعالي گروه بشما در اين روز چيست؟ و 
 يي را در پيش بگيرند؟ها هين مناسبت چه برناما هب
اما سهم آذربايجان در اين انقالب ، يك انقالب ملي استچند كه  انقالب مشروطه هر): صرافي(

يي ها هدولت هم خوشبختانه برنام. ستا  هانكار ناپذير است و در عين حال سهم تبريز هم برجست
 و همايشهايي كه در خانه ها را براي اين روز در نظر دارد كه در تبريز اجرا كند اعم از سخنراني

 گروههاي فرهنگي و هنري آذربايجان نيز طبعاً، ست برگزار شودمشروطه و دانشگاه تبريز قرار ا
 . ي خود را اجرا كنندها هتوانند برنام مي

كنند  مي هستند كه جلساتي برگزار ها ي مشخصي موسوم به ملي مذهبيها هگرو): سبحاني(
كنند آيا  ميي آذربايجاني هم در جلسات اين گروه شركت ها هو ما شاهد هستيم كه گرو

 بينيد؟ ميي ملي مذهبي ها هشتراكي بين خودتان و گروا  هوجشما 
 هومذهبي بويژه با طيف مذهبي آنها وج -ي ملي ها هي آذربايجاني با گروها هگرو): صرافي(
سالم جدا ا  هفلسف. چرا كه در اسالم يك نوع انترناسيوناليسم حاكم است، شتراك بسياري دارندا 

هم هيچ حكمي وجود ندارد كه داند و در اسالم  ميا يكسان زبان و غيره همه ر، نژاد، از رنگ
خواستند اسالم را نشر  ميحتي روحانيون ما هم وقتي ، را از بكاربردن زبان مادري منع كند مردم

ق انطبا  درآذربايجانمردم جنبش عدالت طلبانه . كردند ميزبان خود مردم بيان ه ببدهند آن را 
 هيچ  لذاو  وجود دارددر نفس اسالم ست كه  و برابري طلبيعدالتخواهيروح  همين باطبيعي 
 . هم ندارند تناقضي با تعارض و

يا آنها مباني فكريشان ، حسابشان جداست، دانند مي ملي اصطالحه گروههائي كه خود را بولي 
يا اينكه خورد شدن و حل شدن قوميتها در درون يك قوميت ، بر نفي قوميتها استوار است

نها طيفي را  آههر چند ك. ما قرار دارنداينها در جبهه مقابل . كنند ميمطرح را ني ايرافرضي 
ند ولي براي ما وحدت با ا هرا بر خودشان گذاشت مذهبي - مليند و يك نام واحد ا هتشكيل داد

ما با گروههايي مانند جنبش مسلمانان مبارز و ا. گروهي مثل جبهه ملي ابداً متصور نيست
زبان همديگر  و  داريميه مشتركو وجاند اخذ كرده اسالم ازرا تفكر خود  يه مبنانهضت آزادي ك

 . فهميم ميرا بهتر 
حزب همبستگي يا با ، ي سياسي كشور مثل جبهه مشاركتها هبا ديگر گرو): سبحاني(

 شتراكي داريد؟ا  هي ديگر هم وجها هگرو
فقط يسم بوروكراتيك حاكم بر ايران كه بخواهند بدون نفي ساختار سانتراليي ها هگرو): صرافي(

 . نيستندذربايجان  آهقادر به حل مسئل، انجام دهند اصالحاتي



 www.Arazonline.net ١٨: صفحه
 انديشه و آگاهي اساس آزادي است

 
منجر روكراتيك است كه ونوعي سانتراليسم بشاه بنيانگذاري شده  كه در زمان رضاساختاري

بسياري از . جمع شونددر تهران  ميليون جمعيت كشور بخاطر مختصر امكاناتي ١٠شده 
جمهوري دموكراتيك فدرال يك يران به سمت ا  هخواهند ك ميذربايجاني مصراً روشنفكران آ

هر گروه سياسي كه به نقد سياست آسيميله كردن اقوام ايراني و نقد سانتراليسم . پيش رود
چنين ، گروههائي كه شمرديد. شتراكي پيدا كندا  هتواند با ما وجو بوروكراتيك بپردازد مي

 . خصوصياتي را ندارند
 بعد از دوم خرداد چطور اثري داشت؟): سبحاني(
.  ادامه يافت)سانتراليسم بوروكراتيك( همان سياست داخلي  دوم خرداد در.وجه هيچه ب): صرافي(

 هب منطقآ ه ادارمثالً. ستانداري وصل نيستندا  هب، دارات ما به تهران وصل هستندا  ههمببينيد 
نيرو و او هم در مقابل وزير ، كند ميوزير نيرو تعيين  رئيس آن را در نظر بگيريد ذربايجان راآ

ي ها  تمام سيستم.هم همينطور ...واداره پست . در مقابل استاندار جوابگو نيست، جوابگو است
 . اداري كشور با زنجيرهاي مختلفي به تهران وصل هستند

 دست بگيريم و اداره بايد كارهاي اين منطقه را خود ما در اداره عادالنه مملكت براي  مننظره ب
هم در مقابل او . نتصابيا  هبايد انتخابي باشد ناستاندار . كنيم و در مقابل خودمان پاسخگو باشيم

نمايندگاني در ما بايد .  جوابگو باشدبايد ايالت آذربايجان تشكيل خواهد شدپارلماني كه در 
م براي مجلس ملي انتخاب كنيم ني هداشته باشيم و نمايندگاي واليتي و ايالتي خود ها پارلمان
 در حكومت متناسب با وزن جمعيتي خودمانان پيكري از ايران سهمي عنوه بكه  همچنين

 .  واقعي در امور كشوراين است مشاركت. مركزي داشته باشيم
يعني آزادي را براي ، كند ميبحث از فدراليزم نكند اما  ميجبهه مشاركت بحث از دموكراسي 

شود  ميآزادي براي من آذربايجاني اينطور تعريف  .دنخواه ميند ا ههران نشستكه در تخودشان 
نها آ  هبار مسائلي كه در تهران مجال بحث درخودم را داشته باشم ومن در تبريز پارلمان كه 

مسائل ، استاندار را خودم انتخاب كنم، بگذارمنيست در همين پارلمان به بحث و نظرخواهي 
 .  دولت كم شود مسئوليتز بارا  هكشود  مياين امر باعث . ممحلي را خودم حل كن

ان ليدر عنوه بقاي دكتر چهرگاني  آهينكا  هجناب مهندس صرافي با توجه ب): سبحاني(
اما در اين اواخر شاهد كاهش محبوبيت ايشان در ، حركت ملي آذربايجان مطرح هستند

 تواند باشد؟ ميه چيز داليل اين كاهش محبوبيت چ، نزد دوستدارانشان هستيم
 به يشان موقعي كه براي معالجها  هتوانم اشاره كنم ك مي اتين نكا  هبطور خالصه ب): صرافي(

عدم بازگشت ايشان سئواالتي در ، "گردم ميصددرصد بر "خارج از كشور رفتند به همه گفتند كه 
تشكلهاي ، قبلين شد كه حدود يك سال ا  هذهن هوادارانشان برانگيخت اين امر منجر ب
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ضمن احترام به شخص ايشان و تشكر از زحماتي   ونوشتنديشان ا  هخطاب بي ا هدانشجويي نام

چرا كه مضار يران برگردند ا  هحال در اين راه متحمل شده بودند از ايشان خواستند كه ببكه تا 
عدم پاسخ . كردند ان درخارج ارزيابي مينشعدم حضور ايشان را بيشتر از منافع احتمالي ماند

 . ي گروهي از هوادارانش گرديددلسرد مثبت از سوي ايشان باعث
نها را  آهخوشبختان. مطرح كرده بودندز زبان دكتر چهرگاني ا  ه كبودكذبي   شايعاتديگر عامل

معهذا ايشان هنوز هم هواداران زيادي . اين شايعات ضربه خود را زداما . خودشان تكذيب كردند
 . دارند

 مباني فكري و نظري ببينيد ،جناب صرافي صحبت از نيروهاي ملي مذهبي شد): هعزيزخوا(
ين شكل ا  هم بي يا جبهه ملي در نظر بگيرها توانيم براي نهضت آزادي و ملي مذهبي ميكه 

يران را در نظر ا  هو بيشتر شاكله و بدن، دندغدغه ملي و ملي گرايي دار ها هين گروا  هاست ك
براي كل ايران و منافع ايران كاري صورت كه سعي آنها بر اين بوده گيرند و هميشه  مي

بتدا ايراني بودن خود را در نظر بگيريم و تحت كلمه واحدي ا  هيعني بر اين باورند ك، بگيرد
نتقاد ا  ه اين گرويشما به مباني فكر. بنام ايران گرد آييم و آنگاه براي ايران تالش كنيم

با ، دهند ميقوام ايراني اصالت نا  هچرا ب، اي قوم گرايي مخالفند با ديدگاههداريد كه چرا
 ين موارد نظر جنابعالي در مورد ملي گرايي چيست؟ا  هتوجه ب

 در ها يي را خود آذربايجانيها هملت و وحدت ملي و اين چنين مقول،  مليفاهيمببينيد م): صرافي(
 قبل از ملت را يك روحاني در سالهاواژه  ز نامنخستين بار در همين تبري. ندا ه مطرح كردايران

 اجتماعي مباحثمفاهيم نوين و ترمينولوژي  بسياري از. انقالب مشروطه در باالي منبر بيان كرد
مليت ، ملت، قانون، مطبوعات، يتمشروط اصطالحاتي چون. يران وارد كردندا  ه بها را آذربايجاني

پس آذربايجاني هم دغدغه ايران را  .ستا  ه شدباب اه  آذربايجانيزباناز نخستين بار ينها ا  ههم
 ببينيد هر چند كه ؟آذربايجان پيشرفته در ايران منافاتي با منافع ملي ايران داردمگر يك  دارد اما

ست ا  ه داد و ستد و بزرگترين شهر تركيم ومركز توريس، استانبولاما  نكاراست آهپايتخت تركي
 . اين رونق استانبول با منافع ملي تركيه نسبت مستقيم دارد.د ميليون نفر هم جمعيت دار١٠كه 

و اين را  در ايران هستم آذربايجانجايگاه واالي يا حذف  سياست تحقير وبا بله بنده مخالف 
 . كنم مغاير با منافع ملي ايرانيان ارزيابي مي

ز تجاري هم باشد؟ مرك لزاماًا  هچه دليلي دارد ك، آن كشور استمركز سياسي يك كشور پايتخت 
 همه  لذاچون مركز سياسي ما تهران است، مركز ورزشي هم باشد، مركز دانشگاهي هم باشد

   است؟ياين چه تخصيص منابع. ستا  همنابع هم در تهران جمع شد
  تنها مركز سياسيو، واشنگتن كه پايتخت آمريكاست كمتر از يك ميليون نفر جمعيت دارد

بسيار ورك كه پايتخت هم نيست مركز تجاري است و جمعيتش هم اما نيوي، آمريكاست و بس
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  و هامبورگندازه شهرهاي كلن و فرانكفورتا  هآلمان را ببينيد پايتختش ب. بيشتر از آنجاست

 . شهرت ندارد
و مخالفت با آن هم قومگرائي  گرايي در ايران دقيقاً مخالف منافع ملي استاين سياست تمركز

  . و ايراني دوستيستگرائي  عين ملي.نيست
ببينيد ، ي به شيوه حكومتي فدرال داشته باشما هدر پايان بنده قصد دارم اشار): عزيزخواه(

ي فرهنگي و باورهاي جمعي ها هبينيم كه زمين ميكنيم  ميوقتي اين نوع حكومت را مطالعه 
شود  ميحكومت فدرال وقتي محقق ، ين نوع حكومت است در ايران وجود نداردا  هالزمكه 

صورت جزء به جزء حقوق ه بكه تمامي اقوام متحدالقول بر روي اصول كلي توافق كنند و 
پايبند باشند و بر طبق اين مقوله در كنار همديگر ين حقوق ا  هبهمديگر را مشخص كنند و 

ي ها هبينم كه زمين ميكنم  ميي مرزي كشور را مطالعه ها ه وقتي من حوزعمالً. قرار بگيرند
 . ي الزم كه پيش نياز يك حكومت فدرال باشد در اين مناطق وجود نداردفرهنگ

هاي فرهنگي و باورهاي جمعي براي حكومت فدرال فراهم  درست است كه زمينه): صرافي(
ي اعتقادي و ذهني ها هلذا بر اين باورم كه زمين،  وجود داردهاي عيني آن دقيقاً نيست اما زمينه

ببينيد تا ديروز .  پيرامون جوانب گوناگون آن ايجاد خواهد شدآن در چارچوب ايجاد گفتمان
موضوع فدراليزم موضوعي ،  قانون اساسي اجرا شود١٩ و ١٥صل ا  هحداكثر انتظار ما اين بود ك
قاي خاتمي نامه  آهيعني تا پارسال ب ، شدهها  وارد گفتمان آذربايجانچياست كه دقيقاً از امسال

اين حداكثر درخواست ما ،  زبان تركي در كنار زبان فارسي تدريس شودجازه دهيدا  هنوشتيم ك مي
آذربايجان يك قدم جلوتر رفت و مسئله ، شود  توجهي نميها هين خواستا  هوقتي ديديم كه ب. بود

 .فدراليزم را مطرح كرد
بايد همه بنشينيم و بحث كنيم و معلوم كنيم . بايد روي اين مسئله بحث شود  كهشكي نيست

ي فكري و فرهنگي آن هم معلوم ها هدموكراسي يعني چه؟ فدراليزم يعني چه؟ بايد زمينكه 
خبرنگاران هم بايد باز نگاران و  به همت شما روزنامهباني نظري آن دقيقاً باز شود، بايد م، شود
بايد ميزگرد بگذاريم و بحث . ين مسئله پرداخته شودا  هاز طريق اينترنت و مطبوعات بايد ب. شود
تواند استبدادي هم  مي كه حتياست داره مملكت ا  هچرا كه فدراليزم هم خودش يك شيو. كنيم
 .باشد

جناب آقاي مهندس صرافي تشكر مي كنم از حضور شما در اين گفتگو و ): عزيزخواه(
 و التيام شناختناميدوارم كه اينگونه مباحث گامي هرچند كوچك اما قابل تامل باشد براي 

بر خود وظيفه بدانند و  مختلف ايراني كه بزرگان و انديشمندان اقوامدهاي بخشيدن به در
خالق بستري باشند كه خواست همگان در آن فراهم با گفتگو و بررسي علل پيدايش آن، 

 نام برده مي شودباشد و حقوقي كه از آنان به عنوان حقوق اوليه و ابتدايي هر مليتي 
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ود ـوجـوامع كثيرالملل بـدر جو يكپارچگي تفاهم  چرا كه همدلي،. محترم شمرده شوند
اي بتواند به خواسته هآن منشور كه گرد آيند  حول يك منشوري هنمي آيد مگر آنكه هم

 خواست سايت آرازآنالين هم اين است كه انديشمندان و .بديهي  آنان جامه عمل بپوشاند
 ياري كنند و همانطور كه  خود ما را در اين راهمحققان با ارائه مقاالت و تحليل هاي

جنابعالي اشاره كرديد بايد مباني نظري اين مباحث در ميزگردها و گردهمايي هاي 
مباني  با پشتوانه اين يمروشنفكران و انديشمندان روشن شود، آنگاه در مقام عمل بتوان

 .نظري به خواست مشترك دست يابيم
 .متشكر و سپاسگزارممن هم از شما و حوصله مخاطبين محترمتان ): صرافي(
 
 
 

 .منبع آزاد استنام استفاده از مطالب با ذكر 


