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بنیانی آنها تکوین یافته است .در سالهای اخیییر امییا
اجتماعی
ساکن این جغرافیای سیاسی و نقض و انکار حقوق
ِ
ِ
ِ
تدریجی رشیید صییداها و
انباشت پیامدهای تاریخی ستم ملی در کنار بحران ناکارآمدی ساختاری حاکمیت ،با روند
ِ
تالشهای حقطلبانهی مردمی در مناطق دور از مرکز همراه بوده اسییت؛ این بیییداری نسییبی طبعییا تشییدید رویهی
همیشگی سرکوبها در مناطق بهحاشیهراندهشده را بهدنبال داشته است ،بیآنکییه قییادر باشیید بنیانهییای مییادی و
ِ
دیجیتییالی انحصییار دولتهییا و
تاریخی ستم ملی را رفع کند .بدیهی است که در عصری که فراگیرشدن ارتباطییات
ْ
حاکمان بر فرآیند اطالعرسانی و «آگاهیبخشی» را تاحدی زایل ساخته است ،سرکوبهای مستقیم حاکمیت ایران

نیز کارکردهای سابق خویش را تاحدی از دست دادهاند .بر این اساس ،درخصوص مسالهی ستم ملی در ایران بهنظر
میرسد که وارد دورهی جدیدی شدهایم :بدینمعنا که انکار یا نادیدهانگاری شکاف ستمگرانهی مرکز-پیرامون دیگر
همانند گذشته ممکن نیست؛ نه برای حاکمیت و نه برای کسانی که همواره گفتمان مسلط مرکزگرا را بییدیهی (یییا
کماهمیت) فرض کرده و درنتیجه خواسته یا ناخواسته آن را نرمالیزه یا تکثیر کردهاند .اما چالش اصییلی اینجاسییت
که درحالیکه حاکمیت گامهای مهمی برای انطباق قدرتمدارانهی خویش بییا مقتضیییات دورهی جدییید برداشییته
است (مث ً
ال ازطریق تالش برای انحصار شیوهی بازنمایی ستم ملی و حذف ادغامی خواستههای ملتهای تحتستم)،
بهنظر میرسد که نیروهای مترقی هنوز چنانکه باید اهمیت این موضوع را درنیافتهاند یا برای ورود به این حییوزهی
«لغزنده و پرخطر» ،همچنان مردد هستند .از این نظر ،آنچه اخیراً در شهر اورمیه رخ داد و رسانهای شد ،صرفًا یییک
ردنشان روشنی از آرایش هشداردهندهی نیروها در وضعیت جدید یادشده است.
ِ
اتفاق معمولی نبود ،بلکه َد
در همین زمینه اخیراً به مطلبی در کانال تلگرامی «گفتند نه» برخوردیم که از دید ما تحلیل انتقادی ارزشمندی از
پیچیدگیهای این فضا و اهمیت آن است .برای ارجگذاری به زحمات این رفقا و نیز کمک به بازتاب وسیعتر صدای

آنان ،بازنشر این مطلب را مغتنم و ضروری یافتیم / .تحریریهی کارگاه دیالکتیک  دادرم – مرداد ۱۳۹۸
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آدرسهای غلط بازیگران قدرت در مورد اورمیه

علی ابراهیمی

پیش پرده :ماجرا از انتشار یک فیلم آغاز میشود ،فیلمی که در آن خالد حاتمی نماینده کرد عضو شورای
شهر اورمیه از محمد حضرتپور میخواهد تا در جلسه رسییمی شییورا بییه این سییبب کییه تییرکی را متوجییه
نمیشود ،از زبان فارسی استفاده کند .حضرتپور می گوید استفاده از ترکی یا فارسی همیشه موضوع بحث
بوده ،اما چون تسلط کافی به زبان فارسی برای انتقییال مفییاهیم را نییدارد ،از تییرکی اسییتفاده میکنیید و بییا
اعتراض دوبارهی حاتمی او را مورد تمسخر قییرار میدهیید و بییا تییرک حییاتمی فیلم پایییان مییابیید .فیلم را

نخستینبار رضاکدخدازاده در توییییتر منتشییر میکنیید ،بییا این توضیییح« :مرکزنشییینان گویا خیلی به اصل
مصرح قانون اساسی -لزوم استفاده از زبان فارسی در جلسات رسمی -حسییاس نیسییتند! این تییازه روزهییای
خوبمان است! اگر مایلید عاقبت دعواهای زبییانی را بدانید حییوادث بالکییان را مطالعه نمایید! فقط این نیییز
ثبت شود که در استان ما این دعوا را مسئوالن شروع کردند ،نه مردم!»
.۱
نخست باید ببینیم رضاکدخدازاده کیست؟! وی یکی از اعضای اصلی حلقه آذریها در توییتر اسییت کییه در
بیوگرافیاش «ایرانشهر» را هویت خود خوانده و محتوای بیشتر توییتهایش علیه حقوق زبییانی و فییرهنگی
ترکهای ایران است .او بهعنوان روزنامهنگار هم با برخی از روزنامههای اصالحطلب تهران از جملییه شییرق و
ایران همکاری دارد .کدخدازاده در این توییت هم از اصل مصرح قانون اساسی بیه نفیع زبییان فارسییی بهییره
میبرد و با عباراتی مثل دعواهای زبانی و بالکانیزهشدن بر طبل تجزیههراسی میکوبد تا رگ غیرت آریییایی
هموطناناش را به دست بگیرد! آنهایی که با شگردهای این جریییان خییاص یعیینی آذریهییا آشیینا هسییتند،
میدانند که این عبارات و مفییاهیم کییه از بییابت تجزیههراسییی صییرف میشییود ،راهی اسییت بییرای تهییییج
احساسات عمومی و فرار از صورت مسئله راستین.
توییت را احسان بداغی خبرنگار پارلمانی ایران ریتوییت میکند و از وزارت کشییور و اطالعییات میخواهیید
هدف حضرتپور را از ایجاد تنش قومی بررسی کند و بفهمد که وی از کجا خط میگیییرد .بییداغی هم یکی
دیگر از اعضای حلقه آذریهاست که بهواسطهی ضربوشییتم اش توسییط قاضیییپور معییروف شیید و در طی
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سالهای گذشته همیشه علیه حقوق زبانی و فرهنگی ترکهای ایران قلم زده است .او یکی از اعضای مییوثر
حلقه آذریهای تهراننشین است که در روزنامههای سراسری اصالحطلب نظیر ایران ،شرق ،اعتماد و قانون
جا خوش کردهاند .یکی از بهانههای اصلی آنها برای جلوگیری از طییرح مسییئله اقییوام در ایییران و سییرکوب
حقوق زبانی و فرهنگی در طی چندسال گذشته ،توسل به بازیهای جناحی است .تمام تالش رسانهای آنها
در طی این مدت این بییوده تییا بییا طییرح شخصیییتهایی نظیییر قاضیییپور هم مشییروعیت گفتمییان جنبش
آذربایجان را زیر سئوال ببرند و هم از این فرصت برای ائتالف با اصالحطلبان در مقابل یک هییدف مشییترک
بهره ببرند .واقعیت اینست که آنها تا حد زیادی در بازیهای رسانهای خود موفق ظاهر شدهاند ،چرا که در
الیههایی از ساختار قدرت حامیان سفتوسختی دارند و از سویی دیگر ،هنوز هم جامعه ایران و روشنفکران
آن در قبال طرح مسئله هویت ملی ناشکیبایی دارند.
در تهران از رضاکدخدازاده ،احسان بداغی و ساالر سیف الییدینی بهعنییوان کارشناسییان مسییایل قییومی یییاد
میشود .آنها به راحتی هرچه تمام از تریبونهای رسمی به نفرت پراکیینی قییومی و نییژادی میپردازنیید ،بییه
تبلیغ فاشیسم و نژادپرستی میکوشند و در حمایت از خشییونت بییرای تییرویج ایدههایشییان ابییایی ندارنیید.
تریبونهایی که عمدتا اصالحطلبان در اختیار آنها قرار دادهاند ،اصالحطلبانی که از لحییاظ گفتمییانی در طی
سالهای اخیر به سمت ناسیونالیسم باستانگرایانه تمایل زیادی پیدا کردهاند .در این میییان حلقییه مفقییوده
سیدجواد طباطبایی است ،قطب اصلی ترویج این ایدههای باستانگرایانه که اتفاقا همه این افراد بییه نییوعی

خود را شاگرد و مرید وی میدانند .چندسال پیش سیدجواد طباطبایی در مصاحبهای گفته بود «همه چیز
در ایران متولی دارد ،جز ایران !» .کدخدازاده یکی از کدخییداهای گفتمییان متولیسییازی نژادپرسییتانه بییرای
ایران است که دارد چهار نعل در مرکز می تازد.
.۲
باند آذریها خیلی خوب رگ خواب مخاطبان ایرانی در شبکه های مجییازی اجتمییاعی را در دسییت دارنیید!
مسئله فقط بر سر مخاطبین عادی نیست ،حتی روشنفکران ،فعالین سیاسیی و کنشگییران مییدنی .درسییت
پس از آن که طرح «بسندگی-فارسی» موجی از همگرایی بین فعییالین قییومی ایییران و فعییالین دموکراسییی
خواه ایرانی برانگیخت ،این ویدئو رو میشود .به یک باره ورق برمیگردد! همه در باب اهمیت زبییان فارسییی
در هویت ملی ،نفود پانترکان در ارکان قدرت ،خطر تجزیهی ایران و لییزوم برخییورد بییا این اقییدام ضیدملی
شهردار اورمیه صحبت میکنند .جامعهی مرکزنشین ایران که بارها نشان داده در مییورد تحییوالت پیییرامون
خود تا چهاندازه کماطالع و بیسواد است در این قضیه هم با آوای فاشیستهای باند آذریهییا بییه رقص در
میآید .البته مسئله عالوه بر بی اطالعی ناشکیبایی نسبت به طرح مسئله هویت ملی و زبان رسمی در ایران
است .هنوز هم عموم روشنفکران ایرانی به این اسطورهی مقدس که پیوندی وثیق بین هویت ملی ایییرانی و
زبان فارسی برقرار است معتقدند و در بیشتر مواقع به نام امنیت ملی ،حفییظ تمیامیت ارضییی و بیا حیربهی
تجزیههراسی تن به بازی فاشیستهایی نظیر آذریها میدهند.
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در این میان فعالین ترک و کرد هم بر سر این مسئله وارد نزاع میشوند ،نیزاعی تییاریخی در مییورد این کییه
اورمیه متعلق به کیست؟! نزاعی بی ثمر که عمدتا متکی بر یک پیش داوری متعصبانه و کورکورانه اسییت و
البته به نفع گفتمان تمامیتخواهان نژادپرست ایرانی .در بیشتر بحث های مربوط به این مسئله احساسییات
و هیجان حاکم است و این تمام آن چیزی است کییه بانید آذریهییا بهدنبییال آن اسییت ،تخییریب عقالنیت و
ترویج شعور و احساسات ملی! آنها مثل همیشه دروغ میگویند و رسانههای فارسییی زبییان کییه رگ غیییرت
آریاییشان باد کرده ،به این دروغ شاخ و برگی میدهند .واقعیت این است که نییه حضییرتپور فارسییی بلیید
نیست و نه خالد حاتمی عضو کرد شورای شهر اورمیه ترکی بلد نیست! حضرتپو ِر ْ
ترک شهردار اورمیییه در
یاتمی کییرد هم در شییبکهی اسییتانی اسییتان
موقعیتهای زیادی به فارسی سلیس و روان سخن گفتییه و حی ِ
آذربایجان غربی به زبان ترکی برنامه اجراء کرده است.
آذری این دروغ نیییز بههمچیینین! همهشییان میداننیید کییه دارنید دروغ
کدخدازاده این را میداند و مروجان ِ
میگویند .این دروغ پشتوانهی حیات سیاسی شان است ،این شیوهی مرسوم کاریشان است ،دشمنسازی،
نفرتپراکنی و تهییج احساسات و عواطف ملیگرایانه و حتی تشویق به خشونت آیا اینها بیش از حد شییبیه
مولفههای فاشیسم نیست؟! ساالر سیفالدینی یکی از اعضای اصییلی بانیید آذریهییا زمییانی در توییییتر ذیییل

هشتگ انجمن مجازات با اشاره به نقل قولی از ماکاولی نوشته بود« :رسییتگاری کشییور بیرایم بسی مهمتر از
رستگاری روح است /ماکیاول .برای حفظ وطن و سعادت ملت هرکاری باید کرد ،به نام یا به ننگ ».آنها در
مورد این عهد مقدس خود ابایی از هیچ کاری ندارند و هیچ مرز اخالقی برایشان نمیشود متصور شد .آنها
بهواسطهی دروغ و رسانه سوار امواج احساسات مردم میشوند بی آنکه افکارشان حساسیتی برانگیزد .رضییا
کدخدازاده با یک دروغ کل فضای رسانههای فارسیزبان را تحت تاثیر قرار میدهد اما او یک جایی راسییت
می گوید :آنها که این دعوا را شروع کردنید مسییئولین بودنید و نییه مییردم! فقییط بییا این تکملییه کییه امثییال
کدخدازاده خود از عوامل ایجاد این نزاعاند ،آنها از مردم نیستند!
.۳
نکتهی اصلی ماجرا که شاید از نگاه همان مخاطب مرکزنشین پنهان باشد تقابییل دو جریییان اصییالحطلب و
اصولگرا در این منازعه باشد! محمد حضرتپور شهردار اورمیه که در حالحاضر پسرخواندهی وی (روحالله
حضرتپور) نماینده مجلس است ،از چهرههای شاخص جریان اصولگرای این شهر به شمار میآید .جریانی
که در طی چندسال اخیر مانور زیادی روی مطالبات قومی ترکهای آذربایجان انجام داده و حداقل از نظییر
انتخاباتی بهرههای زیادی برده است! به نظر میرسد در طی چندسال گذشته یکی از استراتژیهای جریییان
اصولگرا در اورمیه و برخی از شهرهای ترک-کردنشین استان آذربایجان غربی استفاده از دوگییانهی قییومی
ترک-کرد بوده است .آنها با تکیه بر گفتمان ناسیونالیسم شیییعی و البتییه چاشیینیهایی منطقهای مثییل این
گزاره که «در اینجا ترکی زبان اصلی جهان شیعه است و از این رو باید تقویت شود» ،تاکید بر مذهب شیعه
بهعنوان عامل هویتبخش و البته برجستهسازی عنصر امنیت که در سایهی فعالیت سپاه و مبییارزه آنهییا بییا
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گروههای مسلح و تجزیهطلب کرد تامین میشود  -جزیییره ثبییات در اشییل منطقهای!  -توانسییتهاند تییا حید
زیادی در جلب آرای عمومی مردم موفق عمل کنند!
بدون شک شاخصترین نماینده این جریان نوظهور نادر قاضیپور نماینده اورمیه است که به رادیکیییالترین
شکل ممکن بخشهایی از مطالبات فرهنگی و زبانی ترکهای ایران را از تریبون مجلس بیان میکنیید .امییا
قبل از قاضیپور ،مال حسنی امام جمعه اورمیه نماد اصلی این جریان بهشمار میرفت که بهواسطهی جنگ
نقده و مقابله با افراد مسلح حزب دموکرات کردستان و البته دشمنی و ستیز آشتی ناپییذیر بییا عنصییر کییرد
شهره بود .حضرتپور و دار و دسییتهی وی در شییورای شییهر نیییز از جملییه افییراد این جریییان هسییتند کییه
بهواسطهی این دوگانهسازی ترک-کرد بیشترین بهره را بردهاند و صاحب منصب شدهاند! نوع مواجههی آنها
با مسئله مطالبات قومی ترکهای ایران هم همیشه محل شک و تردید بیوده ،چیرا کییه در بزنگاههییای مهم
مثل اعتراضات مردمی به خشکشدن دریاچه اورمیه آنها ابایی نداشتهاند از اینکه اعالم کنند علیه مردماند
و در کنار قدرت! شییکی نیسییت کییه این جریییان پییروژهای امنیییتی-سیاسییی جهت بیاعتبارسییازی جنبش
آذربایجان ،البته با کارکرد انتخاباتی است.
البته واکاوی این مسئله یعنی رواج یک گفتمان مذهبی طرفدار نظام و هویتطلبانیه کییه در طی سییالهای
اخیر رشد زیادی یافته و با اقبال زیادی هم مواجییه شییده اسییت ،داسییتان پیچیییدهای اسییت و موضییوع این
یادداشت نیست! اما طبیعتا سرمایهگذاری بخشهایی از هستههای سخت قدرت بر روی شییکافهای قییومی
در استانهایی نظیر آذربایجان غربی برای استفاده از این پتانسیل به نفع خود چیزی نیست که بشود آن را
بهسادگی انکار کرد .مسئله در مورد خطرات ظهور و بروز این گفتمان است ،جایی که حتی برخی از فعالین
مدنی ترک آذربایجان گییول این صییحنهآرایی را میخورنیید و بییه این بییازی میپیوندنیید .نمییونهی بییارز این
صحنهآرایی ،انتخابات دور پیشین مجلس در اورمیه بود که پس از انتخاب قاضیپور کار انتخاب دو نماینده
به دور دوم کشید؛ برخالف بیشتر شهرهای کشور اینجا تقابل ترک /کرد مطرح بود .در انتخاباتی که رنگ و
بومی قومی گرفته بود ،با توجه به حیثیتیشدن این رقابت ،افرادی از شهرهای دیگر که بیشترشان مخییالف
رایدادن بودند با فراخوان گروههای قومی ترک و کرد برای رای به اورمیه آمدند .انتخابات با شییور و شییوق
برگزار شد و میزان مشارکت در دور دوم نسبت به دور اول بیشتر شد؛ دو نماینده ترک عازم مجلس شییدند،
اما پیروز واقعی این میدان کس دیگریست :نظام!
.۴
اما سویهی دیگر سکهی منازعات قومی کرد-ترک ،اصالحطلبان هستند .اصالحطلبانی که در مییورد مسییایل
قومی خط و مشیشان توسط اوامر و اجامر سیدجواد طباطبایی تعیین میشییود .دربییاره اسییتان آذربایجییان
غربی و اورمیه گرایش کلی اصالحطلبان به کردهای این استان است .آنها در تصمیمگیریهای سیاسی مثل
تعیین کاندیدا از شهرهای حساسیت برانگیز نظیر اورمیه و نقده تا حد زیادی به نفع کاندیداهای کرد عمییل
میکنند .از طرف دیگر اصالحطلبان و رسانههای آنها در بیشتر مواقع همسو و همراه با باند آذریها فعییالین
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مدنی ترک آذربایجان را مورد تخریب قرار میدهند و این به بدبینی و نفرت فعالین مدنی تییرک آذربایجییان
از این جریان دامن می زند .این دقیقا شکافی است جریان اصولگرا هم به آن دامن می زند و هم بییه نحییو
احسن ،از آن نهایت بهره را میبرد!
نکتهی جالب این که چندسال پیش به دستور شورای شهر اورمیه اسامی برخی از اماکن شهری به نامهییای
تاریخی و ترکی برگردانده شد ،اقدامی که اعتراض شدید محافل پانایرانیست ،بخشهایی از اصالحطلبان و
برخی از فعالین کرد را در پی داشییت .اعییتراض محافییل پییان ایرانیسییت و اصییالحطلبان ریشییه در اندیشییه
تجزیههراسی و متکی بر انگارههای امنیت ملی بود ،مثل همیشه قرار بود آژیر خطییر بییرای ایییران بییه صییدا
دربیاید که ای وای مشتی تجزیهطلب و پان ترک مسند قدرت را در اورمیه به دست گرفتهاند .اما بییرخی از
فعالین کرد هم با این اعتراض همصدا شدند آنها به وضوح خواستار بازگشت اسامی جعلی فارسی بودند ،اما
چرا؟! به یک دلیل مشخص :بازگشت این اسامی تاریخی ادعاهای آنها را در مورد این کییه اورمیییه از لحییاظ
تییاریخی یییک شییهر کردنشییین اسییت زیییر سییئوال میبییرد و از این رو این را توطئییه ای از طییرف عییامالن
قدرت علیه خود قلمداد میکردند!
پانترکیست نفوذی در ْ
در این میان با توجه به نزاع آشتی ناپذیر بر سر هویت و سابقه تاریخی شهر اورمیه که ما بین فعالین کرد و
ترک جریان دارد و اتفاقا با میدانداری جریانهای حاضر در قدرت بر آتش آن افزوده میشود ،فعالین کییرد
برای اجتناب از تسلط و هژمونی زبان ترکی در این شهر -با توجه به اکثریت جمعیتی شییهروندان تییرک در
آن -به استراتژی استفاده از زبان فارسی روی آوردهاند که فیلم اخیر یکی از آخرین موارد آن بود .در حییالی
که بسیاری از شهروندان کرد اورمیه به علت روابط اجتماعی و اقتصادی گسترده با شهروندان ترک به زبییان
ترکی تسلط دارند .این نمونهای است آشکار از این که چگونه یک تنش قومی و نییژادی بین دو گییروه تحت
سلطه میتواند در یک موقعیت سیاسی پیچیده مثل شهر اورمیه به میدان بازنمایی مناسبات قدرت مسییلط
قومی طرف ترک ،به نام هویت شیعی در زیر بیرق اصولگرایی سینه میزنند و
بدل شود .بخش از بازیگران ِ
بخشهایی از بازیگران قومی کرد هم بهواسطهی خوانشهای باستانگرایانه تییاریخی نظیییر این کییه کردهییا
اصیلترین قوم ایرانی هستند ،و زبانشان ایرانی ،خود را در ذیل حمایت اصالحطلبان قییرار میدهنیید و بییه
دنبال جایگزینی ترکی با فارسی برمیآیند!
.۵
استان آذربایجان غربی از لحاظ سطح پیچیدگی شکافهای قومی و مذهبی در ایران یییک وضییعیت بسیییار
متفاوت دارد .در بروز و ظهور این شکاف های قییومی و مییذهبی کییه بهصییورت بییالقوه فعییال اسییت عوامییل
جغرافیایی ،تاریخی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی دخیل بودهاند .اگرچه واکاوی این علل و عوامل
نه در این مجال میگنجد و نه هدف این نوشته است ،اما مسئولیت سنگین کنشگران مییدنی دموکراتیییک
این منطقه را نشان میدهد .هر گونه اظهارنظر نسنجیده ،احساسی و هیجانی که اتفاقا گفتمییان قییدرت بییه
دنبال تولید و بازتولید آن است قدمی است در میدان بازیگران قدرت! وقییتی کییه هییر کییدام از طییرفین این
6

منازعه تنور رقابتهای انتخاباتی را بهعنوان برگزاری رفراندم برای اورمیه یا نقده یییا هییر شییهر دیگییر بییرای
بودن آن داغ میکنند ،طبیعی است که دیگر مجالی برای ایجاد گفتمانی دموکراتییییک و
تعیین کرد یا ترک ِ
رهاییبخش برای همزیستی مسالمت آمیز باقی نمیماند.
در طی چندسال گذشته در پی حوادثی از جمله سابقه تاریخی اورمیه ،آمار بافت جمعیییتی اسییتان از نظییر
قومی و استانسازیهای کذایی بر آتش اختالفات قومی کرد و ترک دمیده شده است .حوادثی که عمدتا از
تریبونهای اصحاب قدرت و یا از زبان اصالحطلبان و یا اصولگرایان بیان شییده اسییت .از سییویی این تمییام
ماجرا نیست؛ جدال «پ.ک.ک» و ارتش ترکیه و یا نقشههای خیالی از این جغرافیییا هم بییه این اختالفییات
دامن زده است .بازی قدرت مشخص است و این حادثه اخیر هم یکی دیگر از تردسییتی هییای بازیگردانییان
صحنهی قدرت بود ،اما سئوال اساسی اینست که کنشگران دموکراتیک کرد و ترک در میانه این معادالت
پیچیده در کجا قرار گرفته اند؟! معادالتی که همیشه بر یک پیشفرض استوار است «یا با ما یا علیه مییا» و
اگر جز این باشد احتمال حکم ارتداد از طرف ناسیونالیستهای افراطی دو طرف وجود دارد! به نظر میرسد
که در طی چند سال گذشییته منفعلتییرین و کم اثرتییرین نقش را همین کنشگییران دمکراتییک دو طییرف
داشتهاند :میدان یا در دست اصحاب قدرت بوده و یا در دسییت جریانهییای ناسیونالیسییتهای افییراطی کییه
اتفاقا با اصحاب قدرت همدستاند و این کنشگران اغلب تماشاگر!
.۶
این تضاد و منازعه بین جریانهای سیاسی ترک و کرد که اصحاب قدرت سوار بر موج آن میشوند از کجییا
نشئت گرفته است؟ این بهترین سئوال برای ورود به این بحث است .مسئله بر سر ادعاهای ارضی و تاریخی
بر شهرهای استان آذربایجان غربی است ،اورمیه مال کیست؟! کرد یا ترک؟! نقشههای تاریخی و سیاسییی و
اسامی قدیمی در این بییاره چییه می گوینیید؟! اکییثریت جمعیت این اسییتان بییا کییدام گییروه قییومی اسییت؟!
سوالهایی با پیش فرض نادرست ناسیونالیستی که منجر به صدور نقشییههای خیییالی میشییود و بییر طبییل
احساسات ملیگرایانه میکوبد .تازه این شروع ماجراست داستان همسییایهای بیه نییام ترکیییه و تقابیل ارتش
ترکیه با شبه نظامیان «پ.ک.ک» که این تقابل را بهمعنایی دیگر در میان ترک و کردهای ایران بازنمیییایی
میکند و حتی تجربهای به غایت مهم و خاکخورده از جنگ نقده در سال  .۵۸اینجا همییان نقطهای اسییت
افراطی هر دو طرف مشخص کرد .از یک سو برخی
که باید مرزهایی دقیق را با جریانات ناسیونالیست قومی
ِ
احزاب و جریانهای سیاسی کرد اورمیه و بخشهایی عمده از شهرهای ترکنشین استان آذربایجان غربی و
شرقی را در نقشههای خیالی خود قرار دادهاند .و از سویی بییرخی از جریانهییای سیاسییی ناسیونالیسییت در
آذربایجان از مواضع دولت ترکیه در مورد مسئله کرد و حتی گاهی در همسویی با سپاه از مواضع این نهییاد
در مورد این مسئله تبعیت میکنند .جریانهایی که از اصلیترین موانع ایجاد همگییرایی مسییالمتآمیز بین
این دو گروه قومی تحت سلطه در جامعه ایران هستند.
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.۷
این فیلم احتمالن نشانهای از آغاز رقابتهای انتخاباتی آتی مجلس در اورمیه با دوگانهی کرد-تییرک اسییت.
ملی قضییییهی
در این مورد ،باند آذریها با تکیه بر احساسات جریحهدار شدهی آریایی از هتک حرمت زبان ْ
بسندگی فارسی را تا حدی تحتالشعاع قییرار داد و کنشگییران دموکراتیییک کییرد و تییرک تییا حیید زیییادی
واکنشگر و منفعل ظاهر شدند .اما این پایان ماجرا نیست؛ این کنشگران دموکراتیک به الگویی دسترسی
خوردگی تییاریخیاش میتوانیید هنییوز هم راهگشییا باشیید؛ الگییویی دموکراتیییک و
دارنیید کییه بهرغم خییاک
ِ
رهاییبخش از تجربهی همزیستی مسالمتآمیز این دو ملت (اتنیک) .منظور الگوی فرقهی دموکراتیییک در
سال  ۱۳۲۴و همراهی سیدجعفر پیشه وری و قاضی محمد است که نشان میدهد چگونه بییا سییازوکارهای
دموکراتیک میتوان بر تمام ادعاهای پوچ و توخالی که از آنها بوی خاک ،خییون و نییژاد میآییید فییائق آمیید.
طبیعتا این الگویی است که باید آن را از تاریخ بیرون کشی دو آن را مورد بازخوانی قرار داد؛ الگویی خییارج
از مناسبات قدرت برای آنها که هنوز هم مردم اصلیترین دغدغهشان است.

* * *
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