مسئله قوميت ھا در ايران
ارائه شده در مراسم اھدای جايزه
حقوق بشر  - ٢٠١٣بوخوم
در  ٨دسامبر ٢٠١٣

بخش ﺳوم
مطالبات اقوام
با توجه به اينكه ھمه اقوام در ايران از منظر قانون دارای حقوقی برابر با يک ديگرند ما در
اين مجال به گستردگی حضور اقوام در ايران می پردازيم .از آن جا که به دليل مصلحت
انديشی ھای سياسی دولت ھای حاکم ھيچ گاه آمار دقيقی از وضعيت اقوام ساکن ايران گرفته
نشده است ،تنھا می توان به طور تقريب از تعداد و درصد آن ھا صحبت کرد:
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فارس
آذربايجانی ھا
کردھا
گيلک ھا و مازندرانی ھا
لرھا
بلوچ ھا
ترکمن ھا و قشقايی ھا
عرب ھا
ديگران
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اين اقوام از نظر جغرافيايی در مناطق مختلفی از ايران پراکنده و با شاخصه فرھنگ وزبان
ونژاد از يکديگر متمايزمی شوند .البته برخی نيز از جھاتی با يکديگر دارای وجوه مشترکی
ھستند .به عنوان مثال ترکھا وفارسھا از نظر مذھب مسلمان وشيعه مذھب ھستند ،در حالی که
کردھا اکثرا سنی مذھب اند وبعضا مذاھب ديگری نيز در بين انھا وجود دارد .ترکمنھا
وبلوچھا واعراب نيز مسلمان واھل تسنن ھستند.
اين گوناگونی در بين اقوام نشان از قدمت واصالت فرھنگ ايران دارد .ولی با کمال تاسف
سياستھای نادرست رژيم اسالمی باعث نارضايتی تمام اقوام ايران شده است .کم توجھی به
خواست ھای برحق انھا که در قانون اساسی بر آن تاکيد شده ،ھمچنين تقسيم ناعادالنه ثروت
در اين مناطق شکاف عميقی را بين اين اقوام وحکومت ايجاد کرده است .عدم توجه حکومت
به حقوق اين اقوام چالش ھای بسياری را در کشور به وجود اورده است وھر روز شاھد عميق
تر شدن اين تبعيضات ھستيم.
در بسياری ديگر از کشورھا اين گونه تبعيضات از جانب رژيم حاکم تبعات ناگواری در پی
داشته که بعنوان نمونه از کشور ترکيه وسياست ضد قومی ان در مقابل کردھا می توان نام
برد .نمونه ھای ديگری در تبت)چين( ،کشمير)پاکستان( ،کبک وسودان وچچن وجود دارد که

عدم توجه به خواست ھای بر حق انان باعث ايجاد نارضايتی وبعضا شورش ھای گسترده
گرديده است.
اقوام در ايران در پی چه چيزی ھستند وچه مطالباتی از حکومت مرکزی دارند؟ اين مسئله ای
است که در اين جا به ان خواھيم پرداخت .
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حق تدريس به زبان مادری در مدارس که در مورد آن بحث شد
اداره مناطق خود وحق تعيين سرنوشت با اتکا به ارائ مردم
حق برخورداری از امکانات برابر با مرکز وسھيم بودن در ثروت ملی
حق برخورداری از امکانات جھت تحصيل وکار وبھداشت و..
عدم تبعيض قانونی به جھت مذھب يا نژاد
ايجاد امکانات الزم برای توسعه

اينھا از ابتدايی ترين حقوقی ھستند که سيستم حاکم بر کشوری که دارای تنوع قومی است بايد
رعايت کند وطی سالھای متمادی اقوام ايرانی برای به دست اوردن انھا مبارزه کرده و انسان
ھای بسياری در راه کسب اين حقوق جانشان را فدا کرده اند.
رژيم اسالمی ايران تا کنون نه تنھا وقعی به اين خواست ھا ننھاده بلکه در تقسيم ثروت
وقدرت در بين مناطق مختلف ايران تبعيض قائل می گردد ،به گونه ای که با گذر از مناطقی
که اقوام در ان زندگی می کنند ميتوان به فقر اقتصادی ونبود توسعه صنعتی در اين مناطق پی
برد .جدای از بعد اقتصادی ،مناطقی مانند کردستان با جو امنيتی وپليسی اداره ميشود وکنترل
حکومت در اين مناطق بيشتر شبيه اداره پادگانھای نظامی است تا شھری.
رژيم ايران عالوه بر عدم توجه به مواردی که به عنوان حقوق اوليه اقوام از آن ياد شد ھميشه
در تالش بوده است تا مبارزاتی را که در اين جھت صورت می گيرد به شدت سرکوب کند.
يکی از روش ھای متداول سرکوب ترور مبارزان در داخل و خارج از ايران است که نمونه
بارز آن ترور دکتر قاسملو از رھبران بزرگ کرد بود .اين کار نشان از عدم رغبت رژيم
نسبت به حل مسئله اقوام داشت که در مجالی ديگر به چند وچون آن ونتايج اين ترورھا در
داخل ايران خواھيم پرداخت.
محمد قادری

