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 توھين به خوانين يا توھين به مردم بختياری؟"
کھن در تعدادی از شھرھای در پی تظاھراتی که در يکی دو ھفته گذشته در اعتراض به سريال تلويزيونی سرزمين 

خصوص در ميان ه ايران بر پا شد، مباحثات زيادی در رسانه ھای مجازی و غير مجازی بر له و عليه اين تظاھرات، ب

آنچه که انگيزه و علت اين تظاھرات را تشکيل می داد، بنا به ادعای تظاھر کنندگان، . نيروھا و احزاب چپ در گرفت

 ۀن تظاھرات، توھين به مردم بختياری در اين سريالی بود که از چندی پيش پخش آن در شبکبرپا کنندگان و حاميان اي

  . صدا و سيمای جمھوری اسالمی آغاز شده بود

ً ۀ تعجب انگيز در ھمۀنکت تا آنجا که من اطالع ( آنھا ۀ ھم اين مباحثات و پلميک ھای موافق و مخالف اين بود که تقريبا

ھای کم و بيش کشافی در مورد چگونگی برخورد به تظاھراتی که در اعتراض به توھين به که به بحث  در حالی) دارم

که آيا   اين–له أذره ای ھم به اصل مسيک از آنھا حتی  راه افتاده بود، داد سخن می دادند، ولی ھيچه مردم بختياری ب

تا جائی که گاھی، حداقل برای من، اين شبھه .  توھينی به مردم بختياری انجام گرفته است يا نه، نپرداخته بودنداساساً 

يک از نويسندگان و پلميک کنندگان زحمت تماشای سريال مزبور، يا حداقل سکانس حاوی توھين  مد که ھيچ آپيش می

خصوص بخش سوم آن که گويا اين توھين در ه  و ب- پس بگذاريد به سراغ سريال سرزمين کھن. خود نداده انده را، ب آن

 انجام گرفته، برويم، و قبل از ھمه صحت و سقم اين ادعا را که گويا به مردم بختياری توھين شده است، از اين بخش آن

  .نزديک، نه بنا به شنيده ھای خود، مورد بررسی قرار دھيم

جز در اخيرترين بخش سريال رخ داده بود، " توھين"چون اگر . من البته لزومی نديدم که تمامی سريال را تماشا کنم

 به سراغ بخش سوم سريال رفتم و بنابراين، مستقيماً .  برپا می شدطبيعی است که اين اعتراضات نيز می بايست قبالً 

  .بالفاصله به آنچه در پی اش بودم دست يافتم

ھمسر (دعوا و جر و بحث بين عمه اقدس، از اشراف بختياری، بيوه ای سالمند، از اقوام نزديک سردار اسعد بختياری 

، مصادف با ترور ٢٠با يک معلم جوان از اعضای حزب توده، و زمان داستان سال ھای بعد از شھريور ) تر او؟يا دخ

ی تحت سرپرستی ئعنوان پسر معلم توده ه دعوا ھم بر سر کودک يتيمی است که ھرچند ب. ناکام محمد رضا شاه است

جمالتی که گويا توھين به بختياری ھا . ود او می باشد واقعی خۀکه خود عمه اقدس بداند، نو اوست، ولی در واقع، بی آن

ی که بنا به ادعای ئ ، در يک جای دعوا کاراکتر توده ءابتدا: حين رد و بدل شدن آن ھا انجام می گيرد، از اين قرارند

  :عمه پسر يک جوال فروش بوده، به او می تازد و پرخاش وار می گويد

 بابای تو کاسه ليس پدر شوھرت بود که اونم سگ انگليسی ھا رو سرپا می آگه بابای من جوال فروش بود،! کفتار"

  ."گرفت
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  :و عمه خانم ھم با پرخاش جواب می دھد

اما يادت باشه من کاری با اون بچه کردم که اگه . آی پسر جوال فروش، حاال که ھاپ ھاپتو کردی راِھتو بگير و برو"

  ." ا تو سگِ روِس پاچه بگيِر فالکت زده ترجيح ميدهاراده کنم زندگی با من پيرزن رو به زندگی ب

ھر دو طرف ضعف ھای ھمديگر را . نظر نمی آيد که واقعا کسی به کسی توھين کرده باشده خب، تا اينجای داستان ب

ه ھر دوی آنھا، ھم حزب توده و ھم خوانين بختياری، و منجمله سردار اسعد، کاس.  رو کرده اند،که عين حقيقت بوده اند

  .ليس انگليس و روس بوده اند

 حزب توده ھر چند يک حزب رفرميست بود و در زمان خود موجد رفرم ھای مھمی ھم شد، ولی نمی توان منکر اين 

 ابزار سياست خارجی آن ۀمثابه شد که ھمواره، حتی در مطالبات رفرميستی خود، در دنباله روی از منافع روس و ب

  .   جرأت و قدرت انجام ھيچ عمل مستقلی را نداشت. ب. گ. کۀعمل می کرد، و بدون اجاز

عنوان خان و ارباب مرتجع، بيشتر از آن بود که برای بدنام شدن نيازی به کاسه ه خوانين بختياری ھم که بدنامی شان، ب

 تنھا دست در دست دربار قاجار، بلکه ھمه جا از پيش برندگان آنھا نه. ليسی انگليس ھا و رابطه با آنھا داشته باشند

سردار اسعد بختياری ھم يکی از ھمين خوانين بود که لقب سرداری خود را از دست . سياست استعماری انگليس بودند

 و حرکتش ھم  انقالب مشروطه و قيام تبريز، گرفته بود،ۀمظفرالدين شاه و به پيشنھاد عين الدوله، اين جالد شناخته شد

 انگليس ھا ۀسوی تھران برای خلع محمد عليشاه، عالوه بر جلوگيری از پيش دستی مجاھدين در فتح تھران، به توصيه ب

گاه  اينھا ھيچ.  شان محمد عليشاه را داشتندۀبود که در رقابت با روس ھا قصد عقب راندن آنھا و شاه دست نشاند

تياری و چه سپھدار اعظم قصدشان از حرکت به تھران جلوگيری از افتادن چه سردار اسعد بخ. مشروطه خواه نبودند

دست مجاھدين و سوسيال دمکرات ھای تبريز بود که قبل از آنھا، برای براندازی شاه، راھی تھران شده ه تھران ب

 سپاه جرار عين ۀاگر اين آقايان از رھبران مشروطه بودند، بايد ديد آنزمان که مجاھدين در تبريز در محاصر. بودند

که آقای سردار اسعد در  الدوله قرار داشتند و برای نجات مشروطيت با جان و دل می جنگيدند، چه می کردند؟ جز اين

 انگليس ھا، ۀطرف تھران را دارند، به توصيه که شنيد مجاھدين قصد حرکت ب اروپا مشغول خوش گذرانی بود و ھمين

 فرامين الزم را که البته قبالً ( رضايت سريع خوانين بختياری، منجمله شيخ خزعل با عجله به ايران آمد، و پس از جلب

جز سردار مفخم، آنقدر ه  آنھا، بۀھمين دليل ھمه از اربابان انگليس خود در امر ھمکاری با سردار اسعد گرفته بودند و ب

اھدين راھی تھران شد؟ مگر جز اين به منظور پيش دستی بر مج) سريع دعوت او را برای حمله به تھران پذيرا شدند

 نيروی انقالبی مجاھدين برای خلع سالح آنھا و قتل ستار خان ۀبود که ھمين ھا پس از فتح تھران اولين کارشان محاصر

  قھرمان واقعی انقالب مشروطه بود؟

اريخ و وارونه جلوه دادن  به انقالبيون و تحريف تءبنابراين می بينيم اگر سرتاسر سريال سرزمين کھن ھم دروغ و افترا

که چه سران و خوانين  اين. واقعيت بوده باشد، که ھست، اين تنھا قسمتی است که در آن حقيقت امر گفته می شود

متھم کردن خوانين بختياری به . بختياری و چه حزب توده، ھر دو کاسه ليس اربابان انگليسی و روسی خود بوده اند

 خير انجام گرفته باشد، نه تنھا توھين به مردم زحمتکش بختياری نبوده و نيست، بلکه کاسه ليسی انگليس، اگر با نيت

مردم بختياری را از حساب خوانين آنھا که ھيچ حساب ۀ چرا که حساب تود. بالعکس، نوعی رفع توھين از آنان است

متکش و پاکدل بختياری را در که خوانين بختياری مردم زح مشترکی با ھم ندارند، جدا می سازد، و به نوعی از اين

مردم بختياری خود سال ھا قربانی حرص و عاز استثمارگرانه و مظالم . خيانت ھای خود سھيم جلوه دھند، مانع می شود

 ۀ افتخار، بلکه مايۀاين خوانين، مانند ھر خان و مالک ديگری، ھمواره در تاريخ نه ماي. بی پايان خوانين خود بوده اند

 خود دست ۀنام ايل و قبيله چرا که بی وقفه و با بيرحمی آنھا را غارت و چپاول می کرده اند، ب. بوده اندننگ مردم خود 

بنابراين، . جمله اتحاد و دوستی با مرتجعين و خون آشامان داخلی و خارجی می زده اند به کثيف ترين اعمال، من
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که در تمام طول تاريخ به آنھا توھين  آن. ان تلقی کردبه آنھا را توھين به مردم تحت ستم ش" توھين"چگونه می توان 

  . می کرده است، بيش از ھر کس ديگری، خود اين خوانين بوده اند

جمله مردم بختياری توھين نشده، بلکه اگر  راحتی می توان ديد که در واقع در اين سريال نه تنھا به کسی منه اکنون ب

. ، نه به مردم بختياری، بلکه به خوانين آنھا بوده است"توھين"ه باشد، اين عمل آمده اصطالح توھينی به ھم در جائی ب

را توھين قلمداد کرده اند چيزی جز گفتن حقايق، يعنی کاسه ليسی خوانين بختياری و امثال  تازه آنچه که يک عده آن

توھين به آنھا را ) ٢توھين، و ) ١ کسانی که حقايق منتسب به خوانين را ۀبنابراين، ھم. سردار اسعد بختياری نبوده است

 خوانين و ھم تضاد منافع مردم زحمتکش ۀتوھين به مردم بختياری قلمداد می کنند، ھم واقعيت ارتجاعی و ظالمان

  .  بختياری با آنھا را، آگاھانه يا نا آگاھانه، الپوشانی می کنند

     

 

 


