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 در اين شماره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روزي كه با اشغال خاك عراق حكومت اين كشور سرنگون شد و صدام 
حسين به اسارت برترين قدرت نظامي جهان درآمد، بسياري از ايرانيان 

وت مخالف حملة آشكار و پنهان شادي كردند، حتي آنان كه از مواضع متفا
نظامي اياالت متحدة آمريكا به اين كشور بودند. كمتر كسي ترديد به خود 

اش آسودگي مرزهاي جنوبي و  داد كه پيامد اين جنگ در كمترينه راه مي
اي از  غربي ميهن از تهديدهاي دائمي دشمني ديرينه، خالصي منطقه

دار  ثبختك تجاوزگري و رهائي شيعيان و كردهاي عراقي از ميرا
 خواهد بود. ” پاكشوئي قومي“

كردند كه با پيدايش يك  تر از صميم دل آرزو مي ايرانيان خوشبين
آميز اقوام و پيروان مذاهب  دمكراسي در عراق بر بستر همزيستي صلح
يكپارچه در اين كشور، امر  گوناگون و زير يك پرچم و حاكميت مليِ

شك نادر  سهيل گردد. اما بيخواهي ايرانيان تسريع و ت مبارزات دمكراسي
دادند، كه بدترين  كساني كوچكترين گمان و تصوري به خود راه مي

 اي نصيب ما شود. پيامدهاي اين جنگ منطقه
كرد؛ حضور و استقرار نيروهاي نظامي آمريكا و انگليس  چه كسي تصور مي

اي ميهنمان  طلب داخل و دشمنان منطقه موجب تحريكات نيروهاي جدائي
هاي اغتشاش و شورش در مناطق مرزي  اهم آورد و به ناامني وزمينهرا فر

”  دستاوردهاي“كرد كه  ايران دامن زده شود. به ذهن كدام ايراني خطور مي
اين جنگ يعني تحميل ادامة همزيستي خونين و سراسر آلوده به خصومت 
به ساكنين  كشورعراق آن هم به زور اسلحة بيگانگان، و يا قانون اساسي 
 آن كه بنام فدراليسم قومي ـ زباني راه جدائي و تجزية خاك اين واحد

سازد، الگوي بعضي از احزاب و سازمانهاي  سياسي را هرآن ممكن مي
” حل عراق راه“تقليدي از  هاي كپي شده و محلي ما  قرار گيرد و با طرح

حقوق  بنام مبارزه با رژيم اسالمي و به نام دمكراسي و به نام دفاع از عمالً
هاي هزاران سالة وابستگي و  اقوام ايراني تيشه برداشته و به ريشه

 همبستگي ملي ايرانيان و در هم آميختگي ما با يكديگر ضربه بزنند! 
حل امروز عراق يعني فدراليسم و قانون اساسي آن كه اعطاي حقوق  راه

ن سياسي را بر مبناي قومي ـ زباني در نظر دارد، در اصل به قصد دميد
جان ملتي است، كه از آغاز خود، يعني تشكيل برپاية  اكسيژن به پيكر نيمه

حل  ارادة ديگران، در ستيزهاي خونين قومي ـ نژادي زيسته است. راه
عراق، راهكاري است گزينش شده با اين اميد ـ البته اگر دلبستن به وجود 

به  چنين اميد و قصدي از پايه خوشباوري محض نباشد ـ كه به تدريج
استقرار صلح و همبستگي ملي پايدار در اين كشور ـ چنانچه يكپارچه بماند 

ـ زباني ـ   هاي قومي ـ ياري رساند. يعني مردم و ملت عراق را با گوناگوني
اي برساند كه امروز  اش، از نظر مناسبات و روابط ميانشان،  به نقطه مذهبي

مناسباتي كه  ـ همانگونه برد، يعني به روابط و  ملت ايران در آن بسر مي
از سحرگه تاريخ و “ است؛  كه دكتر خوبروپاك در گفتگو با ما بيان داشته

ـ همواره ميان اقوام گوناگون ايراني جاري و از ” هاي آن  در فراز ونشيب
رازهاي بقاي ما بوده است. چگونه، چرا و چه نيازي است كه ما بايد چنين 

ار دهيم!؟ آيا اين راهي به پس و الگو و راهكاري را سرمشق خود قر
 مسئوليتي نيست؟ ماجراجويانه و از سر بي

ها موضوع محوري اين شمارة ماست. در اين شماره  پاسخ به اين پرسش 
ادلة بسياري ـ اگرچه نه همة آنها ـ در موافقت و مخالفت بيان شده است. 

ده است؛ ها بر يك حكم كلي از همه سو همواره تكيه ش اما در تمامي گفته
 ها تفاوت دارد. اين تفاوت چيست؟  اين كه وضع ما با عراقي

هاي وحدت و همبستگي  ها و ريشه حكومت اسالمي از همان آغاز شالوده
هاي خود قرار داد، چه   جوئي ملي ايرانيان را هدف حمالت زهرآگين و كينه

امت اي منفك از  متوليان آن هرگز ملتي را در منطقة اسالمي ـ خاورميانه
تابند. به موازات تداوم اين حكومت و متأسفانه در  اسالم برنتابيده و برنمي

پرتو ناداني و سست عنصري بسياري از ما در برابر فشار بيگانگان، نه تنها 
ها بلكه بقاي ايران روز به روز با خطر بيشتري روبرو شده است.  اين شالوده

كند همواره به  ا وادار ميمخالفت و مبارزه مشترك ما با اين حكومت ما ر
هاي بقاي ملت ايران بازگرديم و برآنها بنا كنيم.  ها و شالوده سرچشمه

 كند: هائي كه دكتر جواد طباطبائي چنين تعريف و تعبيرمي شالوده
بدون داشتن تصور روشني از )اين( ويژگي وجدان جمعي و تاريخي “ 

ث امكان پذير نيست، ساكنان ايران زمين نه تنها توضيح بسياري از حواد
بلكه تبيين حال و ترسيم افق آينده نيز ممكن نخواهد شد. شالودة استوار 
وحدت سياسي و آييني ايران زمين، تنوع آن است: ايران تا زماني توانست 
وحدت سياسي خود را حفظ كند كه اساس آن بر تنوع استوار بود و هر بار 

بيشتر از آن، هر بار كه  به درستي فهميده نشد و” وحدت در تنوع“كه 
وحدت بر تنوع چيره شد.... وحدت و تنوع به يكسان دستخوش مخاطره 
شده است. تاريخ بنيادين ايران زمين، تاريخ شاهان و فرمانروايان نيست، 

هاي گوناگون است. وحدت ايران  ها و آيين تاريخ ادب، هنر، انديشه و زبان
اي شگفتي نيست كه زمين، وحدتي پيچيده و پر تعارض است و ج

پيوندهاي مردم ايران از بلوچستان تا آذربايجان، از لرستان و كردستان تا 
ها و  بوده است: وراي زبان” الفت موج و كنار“دورترين نقاط خراسان 

ايرانيان، اگر چه پيوسته دچار  تاريخيِ هاي گوناگون، وجدان جمعيِ آيين
هائي كه هنوز توضيح  علقههاي مكرر شده، اما به سبب وجود  قبض و بسط

جاوداني، وحدت سياسي حفظ ”  آن“ايم، آن  به دست نداده آن اي از شايسته
 ”شده است.
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 حفظ تماميت و يکپارچگی ايران
 پيمانی با خود از نوجوانی تا.....

 
 
 
 
 

 گفتگو با داريوش همايون
 
 
 گی کشور به انديشيدن درباره نينديشيدنی، يعنی فراموش کردن موقت مبارزه خواهند کار دفاع از استقالل و يکپارچ اگر ايرانيان نمی

طلبی و پاره پاره کردن ايران متحد شوند و جای ترديد  بايد در صفی يگانه برای روياروئی با هر تالش برای تجزيه با رژيم برسد می

برند تا نوبت به تکه تکه کردن سرزمين ايران  ان از ميان میهای اير طلبانی نگذارند که ملت ايران را با تقسيم آن به ملت برای تجزيه

 ها به گفته مدعيان( برسد.   به نام حق تعيين سرنوشت و حقوق سياسی اقوام )ملت

 

 ها بر اينکه فدراليسم زبانی و قومی و شناخت حق جدائی همزبانان از سرزمين و ميهن ملی همه ايرانيان با  اصرار آن سازمان

 کند. است همه معنی دمکراسی را برای مردمی که هنوز تصور روشنی از آن ندارند غبارآلود میدمکراسی يکی 

 
 

اي و  هاي اخير منطقه ـ مواضع صريح شما در برابر تحريكات و ناآراميتالش 
گيري روشن در برابرخطر تجاوز نظامي به خاك كشور، نه  همچنين  موضع

ا به سويتان روان ساخت، بلكه تنها چون هميشه سيلي از دشنام و حمله ر
حتي برخي از دوستداران نظرات شما را نيز به شگفتي واداشت. شايد آنها در 

برداري به حكومت  اين مواضع انتظار عباراتي را داشتند كه فرصت بهره
اسالمي ندهد. مگر نه اينكه رژيم عامل اصلي و موجب اين خطرات است؟ و 

ت مردم و مملكت از يكسو و بقاي آن از ميان امني تضاددر طول عمر رژيم 
 سوي ديگر دائماً افزايش يافته است؟

چه بايد كرد تا مخالفين هرگونه تجاوز نظامي به خاك ايران و طرفداران 
استوار تماميت و يكپارچگي كشور هرگز مجبور به هم صف شدن با رژيم 

 اسالمي نگردند؟
 

هاي غير  آن سياست همايون ــ وضعي كه پيش آمده است و عامل اصلي
انساني و غير ملي جمهوري اسالمي است سخت مايه نگراني من است. هر 

تواند شالوده ملي ما را از هم بگسالند. در بيست و هشت  اقدام نسنجيده مي
هائي بر كشور ما زده است كه چه  سال گذشته رژيم اسالمي چنان آسيب

نخواهد آورد. دشمنان ايران  بار را بسا تاب تغييرات شديد و ناگهاني و خشونت
هائي كه همه سر در  اند. سازمان از هر سو در درون و بيرون دندان تيز كرده

شمرند و  خارج ايران دارند حمله نيروهاي بيگانه را فرصت طالئي خود مي
اند كه از  اي از آنان در كمتر از دو سال چنان گستاخ شده كشند. پاره انتظار مي

هائي از خاك ايران  دم زدن از استقالل بخش خواست خودمختاري به

رسند. اولويت نخستين من در همه زندگي نگهداري اين آب و خاك بوده  مي
است. من از همان آغاز نوجواني با خود پيمان بستم كه در پايان عمر ايران را 
در همان مرزها كه از نياگانم به من رسيد به آيندگانم واگذارم. هر مالحظه 

اي من در درجه دوم اهميت است و در اين راه تا همه جا خواهم ديگري بر
اي  رفت و هيچ باكي از هيچ كس نخواهم داشت. جمهوري اسالمي پديده

اي به  گذراست و ما دير يا زود از آن برخواهيم آمد. ولي كمترين لطمه
 ناپذير خواهد بود. يكپارچگي ايران در شرايط كنوني برگشت

چه رژيم بيشتر بپايد بقاي ايران بيشتر تهديد خواهد اين درست است كه هر 
شد و دشمني ما و جمهوري اسالمي چيزي نيست كه نياز به تاكيد داشته 

تر آورد. در  توان موقتا زير سايه خطر فوري تر را مي باشد ولي خطر درازمدت
ها از كنار گذاشتن موقت دشمني در برابر مخاطرات  تاريخ جهان نمونه

هاي چين چند سال پس از كشتار بخش  نيست. كمونيست تر كم بزرگ
تر افراد خود به دست كومين تانگ و راه پيمائي مشهور مائو، با  بزرگ

هاي مهاجم همكاري كردند و چندي  حكومت چيانگ كايشك دربرابر ژاپني
پس از شكست ژاپن رژيم كومين تانگ را برانداختند. چين براي آنها از همه 

تر است. اگر ايرانيان  ايران براي ما از خودمان نيز مهم تر بود. چيز مهم
خواهند كار دفاع از استقالل و يكپارچگي كشور به انديشيدن درباره  نمي

بايد در  نينديشيدني، يعني فراموش كردن موقت مبارزه با رژيم برسد مي
طلبي و پاره پاره كردن  صفي يگانه براي روياروئي با هر تالش براي تجزيه

طلباني نگذارند كه ملت ايران را  ان متحد شوند و جاي ترديد براي تجزيهاير
برند تا نوبت به تكه تكه كردن  هاي ايران از ميان مي با تقسيم آن به ملت
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ها به  سرزمين ايران به نام حق تعيين سرنوشت و حقوق سياسي اقوام )ملت
 گفته مدعيان( برسد.  

هاي ايران و فدراليسم قومي "ملت"يك مشكل سر و صداهائي كه پيرامون 
و حق تعيين سرنوشت بلند شده همين است كه مبارزه با جمهوري اسالمي 

اندازد. هم اكنون همكاري  كند و ميان مبارزان شكاف مي را دچار اختالل مي
هائي كه از  جريان اصلي نيروهاي سياسي ملي و آزاديخواه با سازمان

گويند عمال ناممكن  آنها سخن ميهاي ايران و حق تعيين سرنوشت  ملت
ها بر اينكه فدراليسم زباني و قومي و شناخت  شده است. اصرار آن سازمان

حق جدائي همزبانان از سرزمين و ميهن ملي همه ايرانيان با دمكراسي يكي 
است همه معني دمكراسي را براي مردمي كه هنوز تصور روشني از آن 

ست و هشت سال تالش براي جا انداختن كند. پس از بي ندارند غبارآلود مي
حقوق بشر در فرهنگ سياسي ايران ما تازه با حقوق افراد به عنوان 
وابستگان به يك قوم معين و نه به عنوان ايراني روبروئيم. خودي و غير 

بايد خودي و غير خودي قومي و  خودي جمهوري اسالمي بس نيست مي
گوئيم ايرانيان صرفا به عنوان افراد  زباني را نيز بر آن بيفزائيم. هر چه مي

هاي جنسيتي و  بايد بطور برابر از همه حقوق برخوردار باشند و تفاوت بشر مي
مذهبي و قومي از ميان برخيزد و اقليت به معني تبعيض از فرهنگ سياسي 

ملت "هاي ايران و  ايران حذف شود ديوارهاي زباني را تا حد اختراع ملت
اند كه  ند. آنها رسيدن به هر تفاهمي را چنان دشوار كردهبر باالتر مي "فارس

ها را براي حل مشكل  ترين طرح ترين و آزاد منشانه حاضر نيستند پيشرفته
تمركز و تبعيض حتا بررسي كنند. پاسخشان همان گونه كه اشاره كرديد 

 اتهام و دشنام است.   
ام. جز چند  وبرو شدهولي من بر خالف انتظار با انتقادها و حمالت ناچيزي ر

تني اعضاي يك سازمان قومي كمتر كسي به مواضع من تاخته و 
  كند كه ملت ها بيشتر مرا متقاعد مي ها بسيار بوده است. اين واكنش پشتيباني

طلبان در انزوايند و توده ايرانيان مانند هميشه در تاريخ خود  سازان و تجزيه
نهفته است، پشت نخواهند كرد و  به ايران، به آن افسوني كه در اين نام

اش  اجازه نخواهند داد مرزهائي كه با خون صد نسل ايرانيان تا همين اندازه
نگهداري شده است دست بخورد. از پايان جنگ ايران و عراق و دويست و 

هايشان مرزهاي كردستان تا خوزستان را  پنجاه هزار ايراني كه استخوان
پندارند كه آن مردان همه  گذرد. آيا مي پوشانده است هنوز دو دهه نمي

اند و ما دست روي دست خواهيم گذاشت و اجازه خواهيم داد هر كس  مرده
 هر جا را خواست بردارد و به نام حق تعيين سرنوشت ببرد؟   

 
ـ اخيراً در كنگرة جهاني جنبش رفراندوم در بروكسل در تعبيري از تالش 

بازگشت، استناد و بنا كردن بر آن به  بديهيات گفتيد؛ بديهي امري است كه
 رساند. ها ياري مي ما در توضيح بغرنجي

را در مورد تماميت و يكپارچگي  خواستيم مصداق و معيار اين تعبير شما مي
سرزمين و وطن خود بسنجيم. با توجه به وضعيت امروز جهان، يعني وجود 

ي مرزي خويش تعريف قدرتها و دولتهائي كه منافع خود را تنها در چارچوبها
هاي قابل توجهي از افكار عمومي جهان و  كنند و با توجه به بخش نمي

المللي هيچ مرز و استقالل ملي را  المللي كه با تكيه بر ميثاقها بين نهادها بين
بينند، تا چه ميزان  ها و اقليت ها نمي مانع دفاع از حقوق فردي و جمعي ملت

اميت ارضي يك واحد جغرافياي سياسي و به چه تعبيري بديهي بودن تم

كند، پذيرفته شده و  ويكپارچگي حاكميت ملت كه در اين واحد زندگي مي
 عدول ناپذير است؟

 
همايون ــ در آن سخنراني من از اهميت تعريف در روشن كردن و بازگشت 
و استناد بدان گفتم و اشاره كردم كه تعريف از امور بديهي، از آنچه موضوعي 

 المللي و حاكميت  شود. احترام مرزهاي بين آنچه نيست آغاز ميهست و 

sovereignty دولتstate  ها )تركيب سرزمين، و مردم يا ملت، و
الملل از سده هفدهم شناخته شده  ( در حقوق بينgovernmentحكومت 

ناميدند و ما  etat-nationاست. اين فرايافت تازه را در اروپا دولت ـ ملت 
ي آن را از دوره ساساني در سرزميني زير يك حكومت با صورت نخستين

هاي كوتاه نشانه گذاري شده بود و جز به فرمان  مرزهائي كه با ستون
ايم. در منشور سازمان ملل  توانست از آنها بگذرد داشته شاهنشاه كسي نمي

المللي تاكيد شده است و در سرتاسر منشور و  متحد احترام مرزهاي بين
اي به فدراليسم است نه حقوق سياسي اقوام  يوست آن نه اشارههاي پ ميثاق

هاي قومي يا مذهبي. در بيانيه مربوط به  نه حق تعيين سرنوشت براي گرو ه
حقوق افراد متعلق به اقوام و مذاهب نيز همه حقوق براي افراد متعلق به 
اقوام و مذاهب شناخته شده است نه براي مذاهب يا اقوام. حق تعيين 

 اند.      هائي كه در اشغال خارجي يا مستعمره هاست، ملت وشت از آن ملتسرن
تر دارند  هاي بزرگ تر گرايش به گروه بندي در جهان ما كه واحدهاي كوچك

ترين قاره  تا منابع و امكانات خود را روي هم بريزند، و در اروپا كه پيشرفته
د، جدا شدن شو تر مي جهان است جامعه اروپائي هر چه بهم پيوسته

هائي از سرزمين ملي حتا از نگاه عملي و سودگرائي صرف نيز محكوم  بخش
است. ما با اين سرزمين و دسترسي به دو دريا و سيزده كشور در همسايگي؛ 
و قرار داشتن در كانون يك منطقه جغرافياني از آسياي مركزي تا خليج 

ها و خط  آهن ها و راه هفارس و راه ابريشم باستاني، كه اكنون دارد با شاهرا
ترين منابع زير زميني، با  شود؛ و نشسته بر برخي از بزرگ ها بازسازي مي لوله

برخورداري از يك بازار داخلي نزديك هفتاد ميليوني افزون خواه و تشنه 
تر شدن نداريم.  مصرف، و نيروي كار جوان و باسواد هيچ سودي در كوچك

خواهد داد كه به آساني يك جامعه توليدي با اين شرايط استثنائي به ما ياري 
تر فراهم  باالترين سطح زندگي براي همه ايرانيان بويژه در مناطق محروم

 سازيم. 
هاي پيوست آن و دادن حق اداره  اجراي اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق

هاي انتخابي مردم در هر جا هيچ منافاتي با  تقسيمات جغرافيائي به ارگان
ز يكپارچگي ملي ندارد و در ايراني كه يك كشور و يك ملت است هر دفاع ا

تواند با ديگران از نظر حقوق برابر باشد و بهر زبان كه خواست  ايراني مي
سخن بگويد و آموزش ببيند و انتشار دهد و در امور سياسي و اجتماعي 

 مداخله كند. 
 

ر ارائة ـ در همان كنگرة بروكسل شما به دست تواناي ما دتالش 
هاي غلط و مخدوش از مفاهيم ـ هرقدر هم بديهي و روشن! ـ اشاره  تعريف

رسد در درازاي تاريخ پر تالطم تعريف  داشتيد. با وجود آن كه به نظر مي
دقيق و روشني از تماميت ارضي و يكپارچگي حاكميت ملي در ذهنيت ايراني 

اما امروز با طرح  شكل گرفته و بارها و بارها به آزمون گذاشته شده است،
هاي زندگي در چارچوب  و ضرورت  المللي مسائل جديد در مناسبات بين

 

 های انتخابی مردم در هر  های پيوست آن و دادن حق اداره تقسيمات جغرافيائی به ارگان اجرای اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق
تواند با ديگران از نظر  ايرانی که يک کشور و يک ملت است هر ايرانی میجا هيچ منافاتی با دفاع از يکپارچگی ملی ندارد و در 

 حقوق برابر باشد و بهر زبان که خواست سخن بگويد و آموزش ببيند و انتشار دهد و در امور سياسی و اجتماعی مداخله کند. 
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خانوادة جهاني، التزام به دمكراسي و اعالمية جهاني حقوق بشر و... ما را 
ساز تداخل مضموني آنها  دچار آشفتگي در تعريف اين مفاهيم نموده و زمينه

حاكميت و ضرورت يكپارچگي شده است. از جمله تداخل مفهومي و معنائي 
ناپذيري  آن با حكومت و قدرت قابل تقسيم مركزي و يا عدم درك تقسيم

پذيري قدرت در چارچوب مرزهاي يك كشور و...  حاكميت در عين تقسيم
بندي به دمكراسي و التزام به اعالمية  لطفاً در درجة نخست بفرمائيد؛ آيا پاي
خود كه حفظ   كند كه از اين اولويت يجهاني حقوق بشر ملت ايران را وادار م

تماميت ارضي و يكپارچگي ملي، به عنوان يكي از مهمترين معيارها و گاه 
 ها، دست بردارد؟       يگانه معيار سنجش كارنامة حكومت

 
همايون ــ  بكار بردن اصطالحات در جاي خود بخشي از تعريف درست 

برند راه به  ه بكار مياست. كساني كه اصطالحات را به عمد يا اشتبا
ايم  برند. ما هيچگاه به دقت در گفتار و انديشه مشهور نبوده سرگرداني مي

استفاده در اين باره بيشتر  ولي در دوران جمهوري اسالمي شلختگي و سوء
شده است. حاكميت را كه حق حكومت كردن و مفهومي انتزاعي مانند 

برند كه ديگر معادلي براي  مياي بجاي حكومت بكار  مالكيت است به اندازه
sovereignty ديدم كه  "حاكميت راست"اي  نداريم. من حتا در نوشته

بجاي جناح راست حكومت آخوندي بكار رفته بود. اشتباه گرفتن حاكميت 
ملي كه به معني استقالل است بجاي حاكميت مردم كه واژه ديگري براي 

رد. اما ملت را بجاي قوم اي از اين هم درازتر دا دمكراسي است پيشينه
هاي  گذاشتن از رنگ ديگري است. در گذشته نويسندگان چپگرا از خلق

گفتند. سپس قوم در تعريف گروه بزرگي از يك ملت كه  ايران سخن مي
شان با زبان اكثريت تفاوت داشت بكار رفت كه اصطالح درستي  زبان مادري

مروز سخن از ملت است و بود. از چند سال پيش مليت جاي قوم را گرفت و ا
هاي اروپائي كه اين  قوم مانند خلق به فراموشي سپرده شده است. در زبان

ايم چنين آزادي عملي وجود ندارد. گروه قومي را  اصطالحات را از آنها گرفته
كنند.  شود هرگز با ملت اشتباه نمي كه بيش از همه با همزباني تعريف مي
ترين ويژگي آن زيستن در سرزمين  ملت يك مفهوم تاريخي است و مهم

هاي دراز است كه به اشتراك فرهنگي  معين و در زير يك حكومت به مدت
هاي گوناگون تشكيل شود  تواند از زبان انجامد. يك قوم نمي و همسودي مي

ها خود را با  هاي گوناگون بسيارند و گويندگان آن زبان هاي با زبان ولي ملت
هاي آلماني يا فرانسه يا ايتاليائي زبان، خود را  سيكنند. سوي ملت تعريف نمي

نامند نه ملت آلمان و فرانسه و  سويسي آلماني و فرانسوي يا ايتاليائي مي
ايتاليا؛ همين گونه است در بلژيك. به همين ترتيب اسپانيولي زبانان امريكا 

 شوند نه ملت.   گروه قومي ناميده مي
اند و عدم تمركز و حتا دمكراسي را  كردهملت سازان تازه به همين جا بس ن

گيرند. اكنون دمكرات كسي است كه هر گروه قومي  نيز با فدراليسم يكي مي
هاي فدراتيو زباني در كشور ايران با حق  را ملتي مجزا بداند و به جمهوري

جدا شدن از سرزمين ملي باور داشته باشد. اگر كسي در بكار بردن 
كند يا ايران را ملك مشاع همه مردمان اين اصطالحات درست سختگيري 

سرزمين بداند بنا بر اين تعريفات، فاشيست و نژادپرست است. ما براي 
توجه به نظر  بايد بپذيريم كه هرگروهي در هر جا هست بي دمكرات بودن مي

 اي از ميهن را بردارد و به ديگران بدهد.  تواند تكه بقيه ايرانيان مي

ها نيز  هاي سياسي و روشنفكري ـ كه آن هروها و چهربرخي از ني تالش ـ 
بديهي بودن حفظ تماميت ارضي و يكپارچگي ملي را قبول دارند ـ معتقدند، 
بدليل همين بديهي بودن امر، هيچ ضرورتي به تكرار آنها در هر قطعنامه، 
منشور و بيانيه نيست، كه به عنوان نتايج و نقطه نظرات نشستها و مبناي 

 يابند. نظر شما در اين باره چيست؟ و ائتالفها انتشار بيروني مي اتحادها
 

همايون ــ يكپارچگي ايران به عنوان يك كشور و يك ملت موضوعي 
هائي با  خطيرتر از آن است كه در آشفته بازار كنوني بتوان مسلم گرفت. گروه

 اند كه براي ضربه زدن به رژيم همه توان در پي متقاعد كردن بيگانگان
هاي مرزي ايران استفاده كنند. در دست  اسالمي از سالح نا آرام كردن استان

هائي از سرزمين ما  كم سه حكومت همسايه ايران سياست تجزيه بخش
شود. اگر واكنش الزم نشان ندهيم تبليغات دروغين  كمتر و بيشتر دنبال مي

اول  طلبان در محافلي در بيرون پذيرفته خواهد شد. پس از جنگ تجزيه
جهاني و در هنگامي كه ايران هيچ وسيله دفاع از خود نداشت غليان 
احساسات ملي ايرانيان بويژه آذربايجانيان تنها عاملي بود كه ايران را از پاره 
پاره شدن نجات داد. در شرايطي كه خطر حمله خارجي با پيامدهاي 

هشياري را نشان  بايد بيشترين كند مي بيني ناپذير آن ايران را تهديد مي پيش
 دهيم و تا پايان راه برويم تا انديشه تجزيه ايران از سرها پاك شود. 

  
ـ از سوي ديگر برخي از نيروها از جمله حزب دمكرات كردستان كه با تالش 

المللي به  ناپذيري تماميت ارضي ايران و احترام قوانين بين واقعيت خدشه
كنند  ند، با اينكه ظاهراً سعي ميا استقالل و تماميت ارضي كشورها  مواجه

هاي جديد خود را براي دفاع از حقوق اقوام در چارچوب ايران موجه  طرح
ـ ” حق تعيين سرنوشت خود تا مرز جدائي“سازند، اما از ادعاي خود مبني بر 

ـ كوتاهي ” كردستان بزرگ “و در مورد حزب دمكرات كردستان تشكيل 
ر داموكلسي بر سر بقية نيروها در بده كنند و آن را به مثابة شمشي مين

كنند و  دارند. به عنوان مثال امروز آنها تالش مي مي هاي سياسي نگاه بستان
خواهند كه فدراليسم در ايران را معادل دمكراسي قرار  از ساير نيروها نيز مي

بندي به اعالميه جهاني  را عين پاي” حقوق سياسي به اقوام“دهند. يا دادن 
هاي چنين ادعاها، تعابير و  و ميثاقهاي پيوست بدانند. پايه حقوق بشر

 مطالباتي تا چه اندازه استوار است؟ 
 

همايون ــ حزب دمكرات كردستان حق دارد هر چه بگويد و بخواهد و حتا 
از يك حزب ايراني كناره بجويد. تا اين اواخر آن حزب حاضر نبود هيچ 

بگيرد. ما حساب كردهاي ايراني موضعي جز در مسائل مربوط به كردستان 
دانيم و تنها ما نيستيم. اكنون صداهاي روز افزوني از  را از آن حزب جدا مي

كنند. دو  شود كه ادعاهاي آن حزب را چالش مي كردستان ايران شنيده مي
اند )حق  سازمان چپگرائي هم كه حق تعيين سرنوشت تا جدائي را پذيرفته

را هم در خود دارد(  "تا جدائي"اسي اقوام، تعيين سرنوشت مانند حقوق سي
كنند. آنها هيچگاه به يكپارچگي ايران تعهدي  بنا به سنت خود عمل مي

اند و ظاهرا به عنوان نيروئي موثر در جامعه، آينده ديگري براي خود  نداشته
هاي سياسي ديگر، همه جريان اصلي سياست  بينند ولي احزاب و سازمان نمي

هاي سياسي بدورند. قدرت سياسي امروز در ايران از  بده بستانايران، از اين 

 

 م نهفته است، پشت نخواهند کرد و اجازه نخواهند توده ايرانيان مانند هميشه در تاريخ خود به ايران، به آن افسونی که در اين نا

 اش نگهداری شده است دست بخورد. داد مرزهائی که با خون صد نسل ايرانيان تا همين اندازه
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ناسيوناليسم دمكرات و ترقيخواه، ناسيوناليسم نگهدارنده و دفاعي، چنانكه 
خيزد. ملت ايراني هست كه پاسخ ملت سازان  صد سال پيش بود، بر مي

 طلب را خواهد داد.  تجزيه
 

هاي  در زمينة نظام ـ  دكتر خوبرو پاك در ادامة تحقيقات خودتالش 
دهند، كه چگونه  اند، كه در آن نشان مي فدراليستي اخيراً كتابي منتشر ساخته

كشورهاي جهان سومي كه فدراليسم را براي حل مسائل قومي يا نژادي و... 
ها نه تنها نظام سياسي  اند كه در آن اند، عمالً به راهي افتاده خود برگزيده

آنها را جويباري از خون  للكه مرزهاي فدرادمكراتيك مستقر نشده است، ب
مانند  ” نو“از تجربه هاي ” كه ” رهبران سياسي“كند. آيا با وجود  تعيين مي

ها و  گويند و به نام اتحاد عمل در ميان گروه سخن ميحقوق سياسي اقوام 
توان به آيندة  كنند، مي هاي سياسي در راه تحقق آنها تالش مي در بده بستان

 استقرار دمكراسي در ميهنمان اميدوار بود؟ ايران و
 

همايون ــ  ما تجربه يوگوسالوي را در كشيدن خطي از خون و ويراني و 
پاكشوئي قومي در مرزهاي فدرال داريم و اكنون عراق را نيز، كه تنها حضور 

اي شده است. واحدهاي فدرال در  ارتش امريكا مانع تكرار چنان تجربه
هاي گويائي از  كردستان عراق همسايگي ما نيز نمونه بلوچستان پاكستان و

اي و خانخاني هستند كه كساني خوابشان را براي  قبيله "دمكراسي"
بينند. هنوز چيزي نشده افراطيان يك قوم براي قوم  هاي ايران مي"ملت"

كشند و بر سر مرزهاي قومي تا  ديگر در آذربايجان غربي خط و نشان مي
هائي كه جمعي تبعيدي "ملت"ش باال گرفته است. همدان و قزوين كشمك

هاي بيرون ايران بسازند اساسا در ضديت با ديگران  كوشند به ياري قدرت مي

شوند و بي ترديد زندگي خود را، اگر مردم ايران بگذارند، با جنگ  تعريف مي
هاي گسترده آغاز خواهند كرد. ميهن ما در هنگامه  و خونريزي و بي خانماني

هاي زباني شود. اگر بحث بر سر  همين را كم دارد كه گرفتار دشمني كنوني
تري  هاي بسيار مطمئن دمكراسي و عدم تمركز و حقوق بشر است راه حل

انديشيده و در كشورهاي بيشمار عمل شده است. ما براي دادن حقوق 
سياسي به ايرانيان هيچ ضرورتي ندارد كه آنها را نخست به اقوام، بخش 

 كنيم.
 

شما و حزب مشروطة ايران از سالها پيش در اسناد حزبي خود،  _تالش 
ضمن التزام حزب خود به اعالمية جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي پيوست به 

حاد ملت ايران آعنوان راه حل مسائل فرهنگي، اجتماعي و حقوق شهروندي 
ز قدرت در در زمينه جلوگيري از تمرك ،و از جمله افراد وابسته به اقوام ايراني

و آن را به عنوان ايد   آينده، اصل عدم تمركز و تقسيم قدرت را برگزيده
ايد. اما تا كنون اين طرح و برنامة شما در  طرح نموده” هاي محلي حكومت“

 يميان نيروهاي سياسي ديگر بازتاب چنداني نيافته است. بر عكس فدرال
آشكارا و با قاطعيت و  است و بسياري از آن  ”نقل مجالس“كردن ايران فعال 

هاي  كنند! طرح عدم تمركز و حكومت اي نيز پوشيده و با ترديد دفاع مي عده

و امتيازي نسبت به فدرال كردن   محلي حزب مشروطة ايران چه ويژگي
 هموارتر نمايد؟ را تواند مسير استقرار دمكراسي  ايران دارد، كه مي

 
م تمركز و حقوق اقوام و همايون ــ بد نيست كه نخست قطعنامه در عد

حزب مشروطه ايران به منشور حزب  2004مذاهب ايران را  كه در كنگره 
 پيوست شد بياورم:

   
 اند و يكي  از آنجا كه دمكراسي يا مردمساالري و حقوق بشر به يكديگر بسته

 بي ديگري معني ندارد؛ 
در مقوله  از آنجا كه رعايت حقوق مدني و فرهنگي اقوام و مذاهب گوناگون،

 گنجد؛  دمكراسي و حقوق بشر هردو مي
و از آنجا كه حزب مشروطه ايران مردمساالري و اعالميه جهاني حقوق بشر 

هاي پيش از  هاي حقوق اقوام و مذاهب پيوست آن را )كه در سال و ميثاق
انقالب به امضاي دولت ايران رسيد( پايه برنامه سياسي خود قرار داده است، 

كنگره همبستگي ملي، اصول زير را به عنوان پيوست منشور  كنگره پنجم،
 كند: حزب تصويب مي

ــ ما مردمساالري را به معني حق برابر همه ايرانيان در حكومت برخود  ۱
دانيم. هيچ تبعيض جنسيتي يا مذهبي يا  توسط نهادهاي انتخابي آنان مي

مان بندي قومي  در ميان ايرانيان نيست. همه ساختار حكومتي و ساز
اجتماعي بايد به اراده  و در خدمت مردم  و براي دفاع از حقوق افراد جامعه 

شناسيم. اقليت به معني تمايز و  باشد. ما هيچ اقليتي جز در راي گيري نمي
 بايد از قاموس سياسي ايران حذف شود. تبعيض مي

ل ــ  ملت ايران از اقوام و مذاهب گوناگون تشكيل شده است كه در طو 2

اند.  ها با هم زيسته و از سرزمين ملي با خون خود نگهداري كرده هزاره
نيرومندي ملي و غناي فرهنگي ايران از اين تنوع قومي و مذهبي بوده است 

هاي اقوام و مذاهب گوناگون جامعه ايراني نه تنها يك  و نگهداري ويژگي
مانند حق دمكراتيك بلكه يك ضرورت ملي است. ملت ايران بهر بها و 

هميشه در يك تاريخ هزاران ساله، از استقالل و يكپارچگي سرزمين ملي 
دفاع خواهد كرد و سياست ايران بر پايه احترام به حقوق مدني و فرهنگي 

 شهروندان يك جامعه دمكراتيك خواهد بود.
ــ  حقوق اقوام و مذاهب در يك نظام مردمساالر مبتني بر اعالميه جهاني  ۳

هاي آن  با اصل يك كشور، يك ملت منافاتي ندارد و  ثاقحقوق بشر و مي
توانند زير يك حكومت مركزي با يك قانون  همه اقوام و مذاهب ايران مي

غير مذهبي و عرفيگرا  بسر برند و فرهنگ و هويت ويژه خود را نيز در پناه 
همان قانون نگهداري كنند. زبان رسمي ايران زبان ملي يعني فارسي است 

توانند به زبان مادري خود آموزش ببينند و سخن  دم در هرجا ميولي مر
هاي همگاني داشته باشند؛ رسوم خود را نگهدارند و از هر  بگويند و رسانه

 مذهبي پيروي كنند.
ــ عدم تمركز به معني تقسيم اختيارات ميان حكومت مركزي و  4

هاي محلي براي كارائي و دمكراسي بيشتر ضرورت دارد.  حكومت

 

  اگر کسی در بکار بردن اصطالحات درست سختگيری کند يا ايران را ملک مشاع همه مردمان اين سرزمين بداند بنا بر اين
توجه به نظر بقيه  بايد بپذيريم که هرگروهی در هر جا هست بی ژادپرست است. ما برای دمکرات بودن میتعريفات، فاشيست و ن

 ای از ميهن را بردارد و به ديگران بدهد.  تواند تکه ايرانيان می
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ترين واحد تقسيمات  گيري امور محلي در هر محل بايد تا پائين تصميم
هاي  كشوري توسط مردم محل انجام گيرد. حزب ما در ادامه سنت انجمن

هاي محلي را  در سطح  ايالتي و واليتي قانون اساسي مشروطه، حكومت
كند. حكومتهاي محلي بر  استان و شهرستان و دهستان و روستا پيشنهاد مي

و تقسيم پذير بودن   sovereigntyتجزيه ناپذير بودن حاكميت  اصل
استوار است. كشور ايران يكپارچه خواهد ماند و  governmentحكومت 

مردم ايران زير يك قانون خواهند زيست. اما ايران از يك مركز اداره نخواهد 
شد و واحدهاي تقسيمات كشوري، امور محلي  را از اجراي قانون تا خدمات 

جتماعي مانند آموزش و بهداري و امور شهري و اجراي طرحهاي توسعه و ا
 مانندهاي آن كه در صالحيت حكومت مركـزي نيسـت با ارگانهاي 

 انتخابي خود اداره خواهند كرد.   
ــ در تقسيم بندي استانهاي ايران كه بطور سنتي جنبه جغرافيائي داشته  ۵

ات مربوط به توسعه اقتصادي بايد است عالوه بر نظر مردم هر محل، مالحظ
در نظر گرفته شود. ايرانيان و كساني كه اجازه اقامت در ايران دارند  

توانند آزادانه در هر جاي كشور سكونت كنند. در تخصيص منابع ملي  مي
ها به آنها كه از امكانات كمتري برخوردارند بايد بيشتر داده شود  ميان استان

د. در ادامه سياست عدم تمركز، يك مجلس سنا با تا به ميانگين ملي برسن
ها در كنار مجلس ملي در قانونگزاري شريك  نمايندگان برابر از همه استان

 خواهد بود.  
يگانگي ملي در يك جامعه آزاد و همسود، با نظام دمكراتيك و غير متمركز، 

بزرگ  گيري از ظرفيت اقتصادي و فرهنگي به ما امكان خواهد داد كه با بهره
 ايران بهترين سطح زندگي را براي همه مردم ايران فراهم آوريم. 

 
اين قطعنامه به تصويب كنگره پنجم حزب مشروطه ايران به منشور حزب 

 پيوست شد. 
چنانكه اشاره كرديد به اين طرح پاسخي داده نشده است زيرا جدائي و  

ران دمكراسي رسد براي هوادا فدراليسم در آن نيست؛ هرچند به نظر نمي
ليبرال، يا حكومت اكثريت در چهارچوب اعالميه جهاني حقوق بشر، جائي 

هاي محلي به زبان و مذهب  براي بيشتر خواستن بگذارد. ما در طرح حكومت
ايم زيرا براي رسيدن به دمكراسي در ايران به اندازه كافي با موانع  نپرداخته

انيان الزم نداريم. حقوق سخت روبرو هستيم و ديوارهاي اضافي ميان اير
براي ما حقوق بشر است نه چيز ديگر. در طرح ما هر ايراني در عين حفظ 

هائي كه خودش بخواهد و نه بر او بهر نام تعلق  هاي خود، ويژگي ويژگي
تواند در هر جاي سرزمين  شود و مي گيرد، مانند همه ايرانيان شمرده مي

مانند قانون يگانه( همه ايرانيان را بهم اي ) مادري بود و باش كند. زبان يگانه
هاي ديگر در كنار آن حق زندگي و بالندگي  ها و زبان پيوندد ولي رسم مي

هاي الزم  رساند زيرا پيش بيني دارند. طرح ما كشمكش را به كمترينه مي
براي دفاع از حقوق و منافع همگان در آن شده است. و از همه اينها گذشته 

دارد. در چنان كشوري  ه در يكپارچگي ماست نگه ميقدرت ملي ما را ك
هاي ارتباطي با همسايگان خواهند بود نه  هاي مرزي ايران سرپل استان

خواهند ايران نيرومند موتور فرهنگي و  هائي كه مي مناطق نفوذي قدرت
 اقتصادي بالقوه منطقه را از سر راه خود بردارند.

دنبال كردنش باز نخواهد داشت. ما در بي توجهي به اين طرح البته ما را از 
ايم كه در زمانش به قلمرو گفتمان  هائي كرده هاي ديگر نيز چاره جوئي زمينه

ملي راه خواهد يافت. جهان كوچك تبعيديان دير يا زود مانند حبابي خواهد 
هاي گروهي و شخصي، با  هاي مردم، آزاد از تنگ نظري تركيد. توده

 كار خواهند يافت.  تري سرو مالحظات پرمعني

  تالش ـ آقاي همايون با سپاس فراوان از شما.
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 طرحی برای پيروزی:
 ای همبسته و متحد! سرانجامی مشترك، پس از مبارزه

 
 
 وعه اين عوامل قدرت بقا و قدرت مقاومت يک دهند فرهنگ، تاريخ، دين، آئين، تمدن و...  مجم عواملی که يک ملت را به هم پيوند می

اش برپايه ملت و منافع  دهد رسالت کنم در هر صورت اين حکومت همانطوری که سيستم آن نشان می برد. فکر می ملت را باال می
فع ملی را ملی بيان نشده است. به همين دليل هم شورای مصلحت ملی ندارند و شورای مصلحت نظام دارند. به همين دليل هم منا

کنند و به همين دليل هم هست  کنند. به همين دليل هم منافع ملی را هزينه منافع امت اسالمی می برای حفظ مصلحت نظام هزينه می
 اندازد. شوند که آشکارا منافع ملی ما را به خطر می هائی می که وارد يکسری ماجراجوئی

 
 
 شکاف بين دولت و ملت شديداَ عميق است و روز به روز هم افزايش پيدا  ك دولت ـ ملت نيست و اين نظام يا رژيم، حاکميت ی

تواند موجوديت کشور را به خطر بياندازد. به همين دليل هم با  هاست و می ترين شکاف کند و اين شکاف يکی از خطرناك می
شده کشور ما دچار فقر آرمان های ايدئولوژيک يک بحران هويت در جامعه بوجود آورده است و اين بحران هويت سبب  سياست

تواند  شود. زمانی می چربد و نيروی گريز از مرکز روز به روز قدرتش بيشتر می مشترك شود. از همين رو نيروی جاذبه بر دافعه نمی
 قدرت جاذبه حکومتی، دولتی، سياسی، فرهنگی بقای ملت ايران را تامين کند که نيروی جاذبه بر دافعه بچربد.

 
 
 

 آقای حشمت رئيسی با گفتگو
 

شعاري متعلق به ” حق تعيين سرنوشت تا مرز جدائي“ـ آقاي رئيسي،  تالش
هاي چپ بود و معرفي براي  جريان

شعار  اينآنها محسوب مي شد. 
متاسفانه تأثيرات منفي برخاطره 

ها را  تاريخي ملت ايران گذاشت و چپ
دوستان و نيروهائي كه  از دايره ميهن

منافع ملي و حفظ در درجه اول به 
كشورشان عالقمندند، بيرون كرد. 

گيري بسياري  هنوز هم عليرغم فاصله
ها از اين شعار، آن ظن و ترديد  از چپ

ها كماكان باقي است.  نسبت به چپ
شما بعنوان يكي از اعضاي با سابقة 

هاي چپ ايران لطفاَ بفرمائيد به لحاظ سياسي ـ فكري  شعار حق  سازمان
 گرفت؟ هاي ايران از كجا ريشه مي در ميان چپ تعيين سرنوشت

 
رئيسي ـ با سپاس و دورود به شما از اينكه اين امكان را فراهم كرديد كه 
گفتگوي نظري ـ تجربي در زمينه مسائل مختلف ملي و قومي در ايران 
صورت گيرد. همانطور كه مستحضر هستيد پس از جنگ جهاني اول و 

اطريش، آلمان و روسيه مسئله ملي و قومي و فروپاشي امپراتوري عثماني، 
ها بيرون آمده بودند، در دستور  هائي كه از دل اين امپراتوري ملتسرنوشت 

كار قرار گرفت. با پيدايش وضعيت جديد به لحاظ نظري و عملي دو مكتب 
هائي كه آمريكا پشتيبان آن  فكري در اين رابطه مطرح گرديد. يكي سياست

كرد و مكتب فكري ديگر  جمهور آمريكا آنرا مطرح مي بود و ويلسون رئيس
گرديد. هدف هريك از اين  هاي لنين و استالين ارائه مي كه برمبناي انديشه

هاي مختلف زباني، مذهبي و نژادي بود.  ها مسئله خودگرداني گروه طرح
هاي اقليت  ها و گروه طرح خودگرداني ويلسوني اصوال در مورد ملت

ز هم پاشيده اطريش و عثماني مطرح شد و خودگرداني لنيني هاي ا امپراتوري
هائي بود كه در  بيرون آمد، شامل ملت” حق تعيين سرنوشت“كه از دل آن 

ها  هاي سابق آنچه كه ملت قرار داشتند. در امپراتوري داخل امپراتوري روسيه
كرد قدرت سياسي بود و نه تاريخ  هاي مختلف را با هم متحد مي و گروه

هاي مشترك. اغلب اين  رك، زبان مشترك، فرهنگ مشترك و سنتمشت
 هائي بودند.  ها فاقد چنين مولفه امپراتوري

به اعتقاد من در آنزمان لنين كه با مسئله تاسيس و برپائي نخستين دولت 
سوسياليستي جهان روبرو بود و معضالت برپائي آن را در مقابل داشت، با 

را به همه جا ” حق تعيين سرنوشت“ديشه اين مشكل روبرو شد كه اگر ان
تعميم دهد، اساساَ نخواهد توانست سوسياليسم را در روسيه پياده كند. چرا كه 

هاي روسيه به نفت و انرژي باكو وابسته بودند و  درصد از كارخانه 90بيش از 
يا  ولگاگرادگراد، مسكو،  هاي لنين امكان نداشت بدون نفت باكو كارخانه

به حركت درآيند. قطارها از كار افتاده بودند، تمام موسسات  جاهاي ديگر
صنعتي روسيه به انرژي و سوخت نياز داشتند. با چنين وضعيتي لنين يا 

داري دست  بايستي از طرح سوسياليسم زير فشار كشورهاي سرمايه مي
بايستي شعار خود را در مورد حق تعيين سرنوشت تعديل  كشيد، يا مي مي
كرد يا بايد  هاي نساجي سراسري روسيه را تعطيل مي بايد كارخانهكرد. يا  مي

كرد.  دسترسي به پنبه ازبكستان و تركمنستان و جاهاي ديگر روسيه پيدا مي
كشيد يا مجبور بود براي غلبه بر قحطي  يا بايد از سوسياليسم خود دست مي

ار غله اروپا و گرسنگي كه سراسر روسيه را گرفته بود، قلعة اوكراين را كه انب
كرد. بنابراين لنين  بود بدست آورد. بعبارتي بايد يكي از اين دو را انتخاب مي

دانيد ارتش سرخ تمام اين  ناچار شد اين شعار را تعديل كند و همانطور كه مي
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مناطق را پاكسازي و به تصرف درآورد. لنين وقتي باكو را تصرف كرد، 
انقالب خواهد توانست سرپا باقي  ها آشكارا متوجه شدند كه اين انگليسي

هائي كه  بماند، چرا كه به منبع انرژي دسترسي پيدا كرده بود. براساس فاكت
بينيم كه شعار حق تعيين سرنوشت حتي در آن زمان هم  اشاره شد مي

اينگونه دگم گرايانه كه از طرف نيروهاي چپ در ايران برخود مي شود، 
اصل بزرگتر يعني پياده كردن سوسياليسم. نشده بلكه اين امر تابعي بود از 

هاي تاريخي بوجود  متاسفانه نيروهاي چپ ما در كشورمان بدون درك زمينه
آمدن اين شعار و نحوه انطباق و اجراي آن در روسيه، اين شعار را تبديل به 
يك شعار دگم  كرده و بدون بررسي شرايط تاريخي و جهاني مجددً آن را 

فهمند. نه  تقاد من اين دوستان اساساَ مسئله دوران را نميكنند. به اع طرح مي
تنها دچار فقر فلسفه، بلكه دچار فالكت فلسفه هستند. نه تنها اين مسائل را 

المثل با جدا  اند، بلكه متوجه اين امر نيستند كه في به آيه و دگم تبديل كرده
قه كارگر در بيني است،  طب شدن خوزستان از ايران، كه قطعاَ هم قابل پيش

تواند قدرت را بدست گيرد. با توجه به برآيند نيروهاي  خوزستان نمي
نشين  نشين ديگري مثل شيخ اي، داخلي و جهاني طبعاَ يك شيخ منطقه

كويت از دل آن بيرون خواهد آمد و يك شبه درآمد ناخالص ملي آن باال مي 
مقابل درآمد سرانه  هزار دالر خواهد رسيد و در رود يا درآمد سرانه آن به سي

كشور ايران سقوط خواهد كرد و فقر و فالكت را براي تمام ملت ايران  به 
حق تعيين “ارمغان خواهد آورد. اين دوستان كه بسيار عالقمند به شعار 

هستند، متوجه نيستند كه كشور ايران بدون نفت خوزستان، گاز ” سرنوشت
به ادامه حيات فيزيكي خود  خوزستان يا امكانات ديگر آن استان حتي قادر

خواهند سوسياليسم را  نيز نخواهد بود. بايد از اين دوستان سئوال كرد؛ آيا مي
خواهند سوسياليسم  در قم پياده كنند! بايد از اين دوستان سئوال كرد؛ آيا  مي

را در مناطقي پياده كنند كه فاقد هرگونه امكانات هستند. آيا اين دوستان 
كنولوژي، سرمايه، صنايع، ارتباطات و نيروهاي انساني و همه پيوند ارگانيك ت

داري در ايران بوجود  عواملي را كه طي بيش از صد سال از رشد سرمايه
گرايانه قطع نمايند. به اعتقاد من اين دوستان چپ ما  خواهند اراده آمده، مي

 در حال حاضر” حق تعيين سرنوشت“فهمند. طرح شعار  مفهوم دوران را نمي
نه به نفع سوسياليسم و نه به نفع طبقه كارگر بلكه دقيقاَ منطبق است 

هاي  هاي فرامليتي كه اساساَ حاكميت المللي و شركت برمنافع سرمايه بين
ملي را نه تنها در جهان سوم بلكه حتي در كشورهاي خودشان نيز 

 تابند.  برنمي
اي مسلط جهاني، ه اين دوستان بايد بفهمند كه عصر ما كماكان عصر هيمنه

هاي هويتي و  و راهبردي كالن و استيالطلب، چالش فتاهيمنافع فراملي، را
زدائي  باصطالح هويتو ايدئولوژيك است. بهرصورت حذف راديكال غيريت 

ها  هاست. ديگر اينها دولت ـ ملت را قبول ندارند. اساساَ اين از ملت
هاي  خواهند حاكميت هاي ملي را قبول ندارند. اساساَ اينها مي حاكميت

كارگزار بوجود آورند. به همين دليل هم كشورهاي بزرگتر را مثل ايران چون 
كنند، تا  توانند يكپارچه بخورند، در جهت تجزيه و تالشي آن حركت مي نمي

بتوانند قطعات كوچكتر شده را بهتر قورت دهند. همان بالئي كه بر سر 
پ ما مفهوم قدرت را درك يوگسالوي آمد. به همين داليل دوستان چ

كنند و ايدئولوژي آنها همانا دليل تراشي است و ارائه تصويري وارونه از  نمي
قدرت. اين دوستان مشكالت را متوجه نيستند و مفهوم شعارهايي را كه سر 

المللي مثل گذشته  هاي بين مي دهند نمي فهمند. به اعتقاد من سياست
ها  يل اين نوع شعارها و اين نوع سياستمبارزه براي قدرت است. به همين دل

خواهند حاكميت ملي كشورها را نفي كنند و  در خدمت نيروهائي است كه مي
 منافع خودشان را از دل اين سياست بيرون آورند.  

تالش ـ اگر اجازه دهيد اين بحث را به ايران برگردانيم و به مبارزاتي كه در 
نيم كه بحراني سراسري در كشورمان دا ايران وجود دارد. بهرحال همگي مي

وجود دارد و درگيري ميان مردم و رژيم اسالمي هم محدود به تهران يا چند 
شهر بزرگ نيست. اين ناآرامي و درگيري تمام مناطق مختلف ايران و 

چنين تمامي مناطقي كه اقوام ايراني تمركز بيشتري دارند، را گرفته است.  هم
اي يا احزاب منتسب به اين اقوام، بعنوان نمونه  هاما تعدادي از احزاب منطق

كنند مفهوم معيني به اين مبارزات  حزب دمكرات كردستان، تالش مي
هائي مبتني بر تمايزات قومي، مطالبات قومي و در  بدهند. بعبارتي با خواست

محدوده مناطق قومي، مبارزات را جهت دهي كنند. در صورتيكه ما در ايران 
اسري داريم كه وجه عمده و برجسته آن دموكراسي است. از يك مبارزه سر

هاي جداگانه با خواسته قومي اوج پيدا  نظر شما اگر اين مبارزات در بخش
خواهانه خواهد كرد؟ چرا كه اين احزاب  كند كمكي به مبارزات دموكراسي

خواهانه  معتقدند مبارزه حول مطالبات قومي در خدمت مبارزه دموكراسي
 د.خواهد بو

 
رئيسي ـ شعارهائي كه اين عزيزان مي دهند، دو بخش است. يك بخش 

ها را در  هاي سياسي است و طبعاَ افكار عمومي و حساسيت براساس مصلحت
نظر مي گيرند. اما به اعتقاد من اهداف استراتژيك خود را پشت اين شعارها 

يك كنند. در هر صورت مسئله قومي كردها از همان آغاز در  پنهان مي
ها بود كه درگير شدن در  فضاي منافع خارجي تكامل پيدا كرده است. مدت
هاي  هاي بزرگ و دولت مسئله كردها براي نيروهاي خارجي، يعني قدرت

اي، منافع استراتژيك در برداشته است. حزب دمكرات كردستان  رقيب منطقه
ي مشوق نيز در بسياري موارد از اين مداخالت استقبال كرده است. حتي گاه

نيروهاي خارجي در اين زمينه بوده، بعنوان مثال مالمصطفي بارزاني رهبر 
حزب دمكرات كردستان عراق بارها خواستار حمايت آمريكا شد. حتي اظهار 

آمريكا به آمريكا ملحق  ۵۱تمايل كرده بود كه كردستان عراق بعنوان ايالت 
به نظر من رهبران احزاب شود. اين را بارها اعالم كرده است. با اين ديدگاه 
اند تا ديگران را در مسائل  ناسيوناليست كرد حداكثر توان خود را بكار برده

افتاد و اوج  خودشان درگير نمايند. هنگامي هم كه مبارزات آنها به جريان مي
توانستند بر اوضاع مسلط باشند. حتي قادر نبودند  گرفت آنها كمتر مي مي

آغازگر اين تخاصمات بودند، كنترل كرده و محدود  المللي را كه اقدامات بين
روي از حوادث  نگه دارند. در نتيجه اين احزاب در مسير حوادث به دنباله

. در موارد متعدد اينگونه بوده است. و مورد سوء استفاده واقع شدند افتادند
البته اين مسئله فقط مختص به احزاب كرد نيست، خيلي از احزاب قومي 

اند. اما در ميان احزاب كرد اين رفتار شديدتر  گونه عمل كردهديگر اين 
هاي ديگري در  باشد و سرنوشت حركت قومي كردها بيشتر از حركت مي

منطقه با نيروهاي خارجي گره خورده است. در حال حاضر در مسئله عراق 
از دهه آخر قرن نوزدهم بسياري از رهبران طوايف   هم اينگونه است. اصوالَ

كردند كه برقراري تماس با روسيه يا انگلستان مفيد خواهد بود.  كر ميكرد ف
روساي برجسته كرد مثل شيخ عبيداهلل در اواخر قرن نوزدهم، عبدالرزاق 

د برزنجي در پي جلب حمايت روسيه و انگلستان بودند. وقدرخان و شيخ محم
وسيه را در ايران اسماعيل آقا سيمتقو هم تصميم داشت حمايت انگلستان و ر

بدست آورد و بعدها حتي در زمان شوروي هم تالش كرد حمايت آنها را 
هاي قومي اغلب با  جلب نمايد. در هر صورت تجربه نشان داده اين حركت

منافع نيروهاي خارجي گره خورده و پاي نيروهاي خارجي را به منطقه و 
د. به همين كشاند تا تناسب قوا را بسود خودشان تغيير دهن داخل كشورها مي

وجه  هاي حزب دمكرات كردستان به هيچ دليل در حال حاضر هم در سياست
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شود كه دخالت خارجي به طور  صراحت و روشني در اين زمينه ديده نمي
مثال در خاورميانه را محكوم كند، در عراق را محكوم كند يا احتماالَ در آينده 

 دخالت نيروهاي خارجي در ايران را محكوم نمايد. 
 

هاي شما به اسنادي كه اخيراَ از سوي  ـ اجازه دهيد با توجه به صحبت تالش
حزب دمكرات كردستان انتشار بيروني پيدا كرده و صراحت كافي دارد و در 
واقع مسئله را اندكي فراتر از گذشته مطرح مي كنند بپردازيم. در گذشته در 

زب دمكرات زمان شادروان دكتر قاسملو و زنده ياد دكتر شرفكندي ح
كردستان مبارزه اصلي را بر محور مبارزه با جمهوري اسالمي مي ديدند و 

بود. ” دمكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان“شعار حزب هم 
ولي امروز آقاي مصطفي هجري در سخنراني اخيرش در كنفرانسي بنام 

حق تعيين اند؛  در آمريكا گفته” استقالل كرد، دمكراسي و آرامش منطقه“
هائي نظير استقالل، فدراليزم و خودمختاري دارد كه  سرنوشت اشكال و فرم

ند كه در  هريك از اين اشكال حق مسلم كردهاست. ايشان همچنين گفته
واقع حزب دمكرات كردستان ايران هيچگاه استقالل كردستان بعنوان يكي 

ن بعنوان حق نه تنها رد نكرده بلكه از آ را از اشكال حق تعيين سرنوشت
هاي كردستان ياد كرده است. ايشان  مسلم و مشروع ملت كرد در همه بخش

اگر امروز حزب دمكرات كردستان “گويند:  هايشان مي در ادامه صحبت
اي و  كند بسته بر فاكتورهاي منطقه مسئلله استقالل كردستان را مطرح نمي

ه كردستان در يك مسئل“دهند كه  از طرف ديگر آنها شعار مي”. جهاني دارد
بندي فدراليزم است قابل حل  دمكراسي واقعي در ايران كه فقط شكل تقسيم

، يعني ما حق جدا شدن داريم. نظر شما در اين ....” است و در غير اينصورت 
 مورد چيست؟

 
حق “هاي خود به صراحت از  ـ اين عزيزان از يك طرف در برنامه رئيسي

ه مبناي نظري آن از ماركسيسم اخذ ككنند  صحبت مي” تعيين سرنوشت
كه مبناي نظري آن  خواهند و از طرف ديگر در كنار آن فدراليزم را ميشده 

. به اعتقاد من فدراليزم از ديدگاه اين دوستان يك ريشه در ليبراليسم دارد
شان كه همانا  ابزار تاكتيكي است، براي رسيدن به هدف استراتژيك

ان با التقاط غيرمسئوالنه ماركسيسم و اين دوست كردستان بزرگ است.
كنار فدراليزم حق  اند كه اعتماد برانگيز نيست. در ليبراليسم، معجوني ساخته

تعيين سرنوشت را قرار دادن به معناي اين است كه هدف استراتژيك همان 
باشد. به اعتقاد من اينها نه در چارچوب ايران بلكه  حق تعيين سرنوشت مي

كنند و فكر  حركت مي” كردستان بزرگ“اي بنام  پديده در راستاي تشكيل
كه تناسب قوا در منطقه بسود اين نوع تفكر تغيير كند، صداي  كنم وقتي مي
تر  ها يا بقول معروف تبليغات اين حزب در اين زمينه آشكارتر و روشن اين

خواهد شد و با صراحت بيشتري اين خواست را مطرح خواهند كرد. فكر 
رهاي قدرتمند با توجه به ضعف و مشكالتي كه در كشور ما كنم كشو مي

اند و اين كشورها  وجود دارد، در جهت سازماندهي اين استراتژي حركت كرده
كنند. به  به صراحت بگويم؛ آمريكا، انگلستان و اسرائيل در اين راستا كار مي

ي پردازي گذشته و وارد مرحله كارپرداز نظر من اين طرح از مرحله نظريه
و يا مؤسساتي ديگر ”  آمريكن اينترپرايز“شده است. اگر مؤسساتي نظير 

اكنون افراد  كردند، هم پردازي مي هاست در اين زمينه نظريه مشابه آن سال
كارشناسي مثل مايكل ليندن و امثالهم در حال كارپردازي اين نظريه هستند 

به اين معنا كه و به اعتقاد من يك تقسيم كار در اين زمينه وجود دارد، 
آمريكا در منطقه بلوچستان بسيار فعال است، انگليس با توجه به تجربه 

باشد و اسرائيل هم با توجه به  تاريخي خود در خوزستان بسيار فعال مي
برد.  تجارب تاريخي كه ميان كردها دارد در كردستان اين كار را پيش مي

تاكيد كنم كه مسئله تجزيه  براساس اين ديدگاه به اعتقاد من جا دارد مجدداَ
اين مناطق از خاك ايران به قصد پيشبرد اهداف استراتژيك اين كشورها و 
منافع آنها در مرحله اجرائي قرار گرفته و سازماندهي در اين زمينه در حال 

كنم اگر تاريخچه مختصري از خوزستان را بيان  صورت گرفتن است. فكر مي
خواهد كرد. با كشف نفت در آغاز سده  تر شدن مسئله كمك كنم  به روشن

بيستم بر اهميت استان خوزستان افزوده شد. چون در آن زمان حكومت 
مركزي ايران ارتش نيرومندي نداشت و از سوي ديگر كشور دچار قيام 

خواهان بود دولت انگلستان در نظر داشت با كمك شيخ خزعل  مشروطه
جدا كند. با آغاز جنگ جهاني حاكم خوزستان اين استان را از خاك ايران 

هاي نفتي  دوم باز هم دولت انگلستان به بهانه حفظ منافع خود در حوزه
ها خوزستان را اشغال كرد و در اين  خوزستان در برابر يورش احتمالي آلمان

هاي عربي از فرصت  ميان حكمرانان دولت انگلستان در عراق و شيخ نشين
ه كشورهاي عربي را درخواست كردند. استفاده كرده و پيوستن خوزستان ب

باشد.  هاي آن روشن مي ها همگي موجود است و تمام جنبه اسناد اين
انديشه تجزيه  ۱۳29همزمان با ملي شدن تاسيسات نفت،  در سال 

خوزستان مجدد از سوي انگلستان مطرح شد و وزارت امورخارجه انگليس 
پايه اشغال نظامي استان  براي اين منظور طرحي نظامي پياده كرده بود بر

خوزستان توسط عراق و بياري انگليس. بهرصورت بعد از سقوط دولت 
به خاطر قدرتمند بودن ايران به لحاظ سياسي و نظامي ما  ۵7مصدق تا سال 

اسالمي شاهد يك دوران ثبات هستيم. بعد از رويدادي كه بنام انقالب 
ر قرار گرفت. اين بار حزب ، دوباره تجزيه خوزستان در دستور كاشهرت يافت

در اين راستا حركت  المللي هاي بين و قدرت بعث با حمايت كشورهاي عربي
تجزيه  ۵9كرد و مهمترين هدف حمله عراق به ايران در شهريور سال 

كه حزب بعث در عراق  سال پس از اين  خوزستان بود. پيش از اين يعني يك
ن نخست وزير و وزير كشور مهدي اماش معاو بر سر كار آمد، آقاي صالح

عراق اين سخن را رسماَ اعالم كرد كه؛ عراق هرگز به گونه جدي در مورد 
العرب جزئي از خاك عراق  العرب با ايران اختالف نداشته چرا كه شط شط

است و اختالف در اصل در مور عربستان )منظورش همان استان خوزستان 
دوران قيمومت خارجي  است( بوده كه بخشي از خاك عراق بوده و در

 باشد.  ضميمه ايران شد و برخالف خواست مردم عراق و اهواز و ناصري مي
اي بنام  بينم اين آقاياني كه چپ هستند پديده شوم وقتي مي من متاسف مي

دانند كه اين طرح از  نويسند و اصالَ نمي را بر باالي نشرياتشان مي” االاحواز“
هاي عراق بوده است. همين تشكيالتي  هاي عربي و بعثي نشين طرف شيخ

شود،  بلند مي” االاحواز“اند و از همانجا صداي  ها در لندن بوجود آورده كه اين
در راستاي همين سياست است. حمايت كشورهاي عربي از تجزيه استان 
خوزستان از خاك ايران سابقه تاريخي دارد. در حال حاضر اين سياست را در 

سته و متمركز در واهد هستيم. يكي از ارگانهائي كه پيمورد بلوچستان نيز ش
اين زمينه فعال بوده و هست تلويزيون و فرستنده الجزيره است كه متاسفانه 

گيري فراواني انجام دهد. به همين دليل تشكيالتي  توانسته در ايران ياري
بندي شده، چه آنها كه در  اكنون بوسيله نيروهاي قومي سرهم كه هم

 

o مردم بخاطر عشق به شعار بنده و جنابعالی و اين گروه و آن گروه به صحنه نخواهند آمد، بلکه به خاطر منافع خودشان به صحنه خواهند آمد .
انداز تيره، ترسناك، جنگ داخلی،  بايد اطمينان حاصل کنند که منافع آنها بيشتر از وضعيت موجود تامين خواهد شد و نه اينکه يک چشم

 يه کشور و امثالهم را برای آنها ترسيم کنيم. مگر مردم ايران ديوانه هستند که وارد اين صحنه شوند.تجز
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فعال هستند و چه آنها كه در خوزستان فعال هستند و زعامت اين  بلوچستان
مجموعه را هم حزب دمكرات كردستان بعهده گرفته، نه تنها در جهت 
فدراليزم در چهارچوب ايران و حفظ هويت ايراني و فرهنگ ايران و 
جغرافياي ايران نيست. بلكه به اعتقاد من با توجه به تمامي تجارب و 

طلبانه در  نافع كشورهايي كه هميشه مطامع استعماري و تجزيهها با م شناخت
تواند پديده جالب و خوشايندي براي  اند، گره خورده و نمي ايران داشته

 ايرانيان باشد. 
سازي از طرف كشورهاي عربي تنها  بعنوان مثال باز عرض كنم اين هويت

جالب باشد  باشد. شايد در مورد خوزستان نيست، در مورد بلوچستان هم مي
اند. سعي  بدانيد نظريه عرب ـ بلوچ را همين كشورهاي عربي بوجود آورده

ها بوجود آورند. شخصي بنام  كنند هويت تاريخي و عربي براي بلوچ مي
عربيسم  الرئيس بعنوان نظريه پرداز و روزنامه نويس معروف پان رياض نجيب

در مورد بلوچستان  نامه المستقبل در پاريس مقاالتي و مفسر سياسي هفته
بايست به قول او  ها ريشه قومي عربي دارند و مي نوشته و از ديدگاه او بلوچ

ها را در مقابل فارس شيعه بگذارند.  از اين پديده حمايت كنند و عرب ـ سني
گويد بايد از ملت مستقل بلوچ حمايت كنيم، به اين دليل كه  ايشان مي

ها پيش  ها به قرن عربي آن نهضت بلوچ، نهضت اعراب است و تاريخ
 هاي متعدد نوشت.  توان در كتاب گردد و شرح آن را مي برمي

بهر صورت جريانات شرق شناسي غرب به قول ادوارد سعيد، شرق شناسي 
آفريده دست غرب، بدنبال آن چنان شرقي است كه غرب در آن منافع 

كند  ل سعي مينظامي و سياسي و اقتصادي خود را تامين نمايد. به همين دلي
هاي ساكن ايران تئوريزه كند و براي آن ها يا  هاي مجهول براي قوم هويت
سازي بكند و يا اقدامات آنها را بشكلي توجيه نمايد. به اعتقاد من  تاريخ

  بايستي در مورد حركتهاي اخير و در رابطه با اين مسائل از طرف كليه
رزيابي مجدد صورت گيرد. دوست و چپ تجديد نظر و ا نيروهاي ملي و ميهن

ها  ها، ائتالف ها به اعتقاد من سياست اتحادها، حمايت بدون اين ارزيابي
تواند به ضد منافع ملي تبديل شود و به  تواند به ضد خود تبديل شود. مي مي

ها تبديل شود. نبايد فراموش كنيم كه كارپردازاني چون مايكل  ضد انسان
اي هستند  ان هستند و كارشناسان برجستهليندن از طراحان جنگ داخلي لبن

 در زمينه ايجاد آشوب و جنگهاي داخلي غير قابل كنترل. 
 

هاي نزديكتر به خودمان!  ـ برگرديم به تجربيات تاريخي دوره تالش
اي نظيرجريان آذربايجان، جمهوري مهاباد، كه اينها به  هاي تاريخي تجربه

هاي  مندي برخي از چهرههر صورت تحت شرايط معيني، در ساية توان
سياسي ايران و قدرت دولت مركزي خاتمه پيدا كردند. سالهاي اخير نيز 

اند كه بيانگر حمايت مردم  و رضايت  اسناد و آثار تاريخي بسياري منتشر شده
و خرسندي آنان از بازگشت اين دو قطعه خاك ايران به دامن سرزمين خود 

انقالب و حكومت اسالمي را هم  باشند. سالهاي آغازين در آن مقطع مي
هاي مشخص ما در اين زمينه اقدامات سازمان  داريم كه يكي از تجربه

هاي فدائي خلق است. در آن سالها جريان خلق عرب در خوزستان و  چريك
هائي كه در اين مناطق بوجود  مسئله خلق تركمن در تركمن صحرا و شورش

اين مناطق از كشورمان حضوري  دانيم كه سازمان در آمدند را داريم.  مي
فعال داشت و در اين دو شورش نقشي بسيار تعيين كننده. همچنين در 

هاي اول انقالب در كردستان داشتند و در و درگيريهايي هم  درگيري سال
صورت كه گرفت، نقش سازمان قابل اغماض نبود و قربانيان هم داد، 

. در تمامي اين شورشها هاي دلخراش اعدام ها فراموش ناشدني است صحنه
ها در آن سالها مردم به شدت حامي حكومت اسالمي بودند.   و درگيري

همچون در دوران جمهوري مهاباد و حكومت خودمختار آذربايجان مردم به 
قرار گرفتند. ولي در حال حاضر وضعيت  هر روي پشت حكومت مركزي

ديد سراسري و بغض ديگري غلبه دارد. آيا فكر مي كنيد به دليل ناراحتي ش
اي كه اكثريت مردم ايران از رژيم در دل دارند؛ احزاب محلي قادر  و كينه

هاي خودشان را به كمك نيروهاي خارجي پيش  خواهند بود اهداف و برنامه
برند. چون مردم امروز معلوم نيست تا كجا حاضر باشند پشت حكومت 

 مركزي قرار گيرند؟
 

ها  ها توجه داشته باشم. ايراني سوابق ايرانيكنم بايد به  ـ فكر مي رئيسي
اند كه در شرايط بحراني آنقدر  داراي خصوصياتي هستند كه بارها نشان داده

ماژور  بلوغ فكري دارند كه اين اختالفات را كاهش دهند و در شرايط فورس
كنم اگر اين چنين وضعيتي  و تهديد كشور با هم متحد شوند. من فكر مي

داخلي،   ي تهديد خارجي يا دخالت خارجي بر بستر نارضايتيآيد، يعن  پيش
عليرغم اين نارضايتي، مردم ايران يكپارچه در مقابل خارجي خواهند ايستاد. 

توانم از نظر دور دارم كه خالء قدرت در ايران با توجه به  البته اين را نمي
ائل كليه مشكالت انباشته شده و تضادهاي حاد طبقاتي، كه متاسفانه مس

هاي امروز با  تواند خطرناك باشد. تفاوت قومي هم بدان اضافه شده، مي
توانم توضيح دهم كه، انقالب نه تنها  هاي اول انقالب را اينگونه مي سال

هاي منطقه  حكومتيان و اپوزيسيون را غافلگير كرد، بلكه تمام كشور و قدرت
كدام از آنها  ل هيچاي غافلگير نمود. به همين دلي و جهان را نيز به گونه

اي از پيش تعيين شده براي تأثيرگذاري و دخالت مستقيم نداشتند. از  برنامه
طرف ديگر در آن زمان جهان دوقطبي بود و هر دو قطب شديداَ ناظر بر 

يافت.  اعمال يكديگر بودند. به همين دليل امكان دخالت خارجي كاهش مي
و آمادگي نظري و تداركاتي و  ولي در شرايط كنوني و خالء قدرت در ايران

كنم موجب دخالت  عملي كه كشورهاي همسايه ايران دارند، فكر مي
جانبه كشورهاي خارجي خواهد شد. بويژه از طرف دو نيروي پان  همه

د. نبايد فراموش كنيم كه شبشدت دخالت خواهد   و پان تركيست  عربيست
ف كشور ما در مرزهاي المللي در حال حاضر در اطرا نيروهاي قدرتمند بين

در صورت بروز چنين شرايطي   آبي و خشكي حضور قدرتمندي دارند و طبعاَ
تفاوت نخواهند ماند. با توجه به همه اين فاكتورها به اعتقاد من قبل از  بي

بايست مسايل را خردگرايانه  اي بزرگ شويم مي اينكه ما دچار چنين فاجعه
رانجام شوم  دچار نشود. من اطمينان حل و فصل كنيم تا كشورمان به اين س

تر از اين هستند كه در چنين  دارم مردم ايران و روشنفكران ايران بلوغ يافته
شرايطي تضادهاي خودشان را عمده كنند. اما بهرحال نبايد فراموش كنيم 

كشور ما بقا و يكپارچگي المللي بسود  اي و بين كه تناسب قواي منطقه
 نيست. 

 
دهيد در اينجا سئوالي را مطرح كنم مبني براينكه نقش خود ـ اجازه  تالش

رژيم اسالمي در پيدايش اين وضعيت چقدر اهميت دارد. چنانچه نظامي  
دمكراتيك و مبتني بر ميثاق هاي جهاني حقوق بشر در ايران برقرار گردد و 
دولتي كه مورد حمايت ملت ايران بوده و اقوام ايراني هم امكان دستيابي به 

كنيد باز هم  طالبات اجتماعي و فرهنگي خود را داشته باشند، آيا تصور ميم
همين خطرات ميهنمان را تهديد نمايد. البته در اينجا شايد الزم به يادآوري 

ها آزاد بودند. اما در عرصه سياسي  باشد كه در ايران اقوام در بسياري از زمينه
م است به مشاركت مردم از واداري در تقسيم قدرت بر مبناي دمكراتيك الز

جمله اقوام توجه اساسي صورت گيرد. در اين صورت آيا خطرات به همان 
 شدت باقي خواهند بود؟
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اكنون در فشار  ، هم ـ نبايد اين را فراموش كنيم كه كشور ما رئيسي
شناسان به  گرايان افراطي و شرق گرايان، چپ گرايان، قوم گرايان، غرب عرب

مابان  نويسان پان عرب و عرب پردازان و تاريخ ارد. انديشهلحاظ نظري قرار د
حكومتي و حتي بخشي از نيروهاي اپوزيسيون كه هويت و مشروعيت 

كنند، تاريخ پيش از اسالم ايران  ايدئولوژي خودشان را از اسالم استخراج مي
هاي  گري، طاغوتي قلمداد كرده و داشتهسپرستي، معجو را آلوده به آتش

دانند. اين  هنگي دوران قبل از حمله اعراب را ضد ارزش ميفكري و فر
كنند حافظه تاريخي و فرهنگي ملت ايران را، يعني  نيروها آگاهانه سعي مي

تواند يك ملت را به هم  عواملي كه در شرايط بحراني و اضطراري مي
 سازند.  پيوسته نگه دارند مخدوش مي

فرهنگ، تاريخ، دين، آئين،  دهند عواملي كه يك ملت را به هم پيوند مي
و...  مجموعه اين عوامل قدرت بقا و قدرت مقاومت يك ملت را  ، زبانتمدن

كنم در هر صورت اين حكومت همانطوري كه سيستم  برد. فكر مي باال مي
اش برپايه ملت و منافع ملي بيان نشده است. به  دهد رسالت آن نشان مي

و شوراي مصلحت نظام دارند.  همين دليل هم شوراي مصلحت ملي ندارند
كنند. به  به همين دليل هم منافع ملي را براي حفظ مصلحت نظام هزينه مي

كنند و به همين  همين دليل هم منافع ملي را هزينه منافع امت اسالمي مي
شوند كه آشكارا  ميخارجي هائي  دليل هم هست كه وارد يكسري ماجراجوئي

دهد اين  زد. مجموعه اين عوامل نشان مياندا منافع ملي ما را به خطر مي
رژيم چندان پايبندي به منافع ملي ما ندارد. به همين خاطر است كه ملت را 

كند. به همين دليل و بديهي است  كند، بلكه امت را تعريف مي تعريف نمي
ها و يا  ها، يا عرب ها، تركمن اش كردها، بلوچ كه در شوراي مصلحت نظام

دهند،   كه اجزاي تفكيك ناپذير ملت ايران را تشكيل مي اقوام ديگر ايراني
وجود نداشته باشند. به همين دليل است كه ساختار حكومت برپايه مذهب 

اي از مذهب شيعه قرار گرفته و در  تعريف شده افراطي و شيعه و آن هم نوع
نتيجه اين نظام يا رژيم، حاكميت يك دولت ـ ملت نيست و شكاف بين 

كند و اين  شديداَ عميق است و روز به روز هم افزايش پيدا ميدولت و ملت 
تواند موجوديت كشور را به  هاست و مي ترين شكاف شكاف يكي از خطرناك

هاي ايدئولوژيك يك بحران  خطر بياندازد. به همين دليل هم با سياست
هويت در جامعه بوجود آورده است و اين بحران هويت سبب شده كشور ما 

چربد و  آرمان مشترك شود. از همين رو نيروي جاذبه بر دافعه نميدچار فقر 
تواند قدرت  شود. زماني مي نيروي گريز از مركز روز به روز قدرتش بيشتر مي

جاذبه حكومتي، دولتي، سياسي، فرهنگي بقاي ملت ايران را تامين كند كه 
 نيروي جاذبه بر دافعه بچربد. 

سائل رعايت شده و تعريف ديگري از آن طبيعتاَ در شرايط دمكراتيك اين م
شود. در يك حكومت دمكراتيك  چه كه رژيم تا كنون ارائه كرده ارائه مي

يك تركمن، يك عرب، يك كرد و يك بلوچ و ساير اقوام آذري و فارس از 
حقوق كامل يك شهروند برخوردار هستند و هيچ محدوديت، تبعيضي به 

و يا جنسيت و چيزهائي از اين دست لحاظ رنگ، نژاد، پوست، مذهب، آئين 
ها در باالترين مقامات حكومتي، سياسي،  مانع از اين نخواهد شد كه آن

نظامي، فرهنگي حضور داشته باشند و احساس مالكيت براين مملكت كنند و 
كنم در چنين شرايط دمكراتيكي  احساس حضور داشته باشند. فكر مي

ور بر مدار طبيعي خودش به حركت چربد و كش نيروهاي جاذبه بر دافعه مي
در خواهد آمد و شكاف دولت ـ ملت از بين خواهد رفت و در نتيجه مسئله 

 فرو ملي هم در چارچوب ملي قابل حل خواهد شد. 
اجازه دهيد اينگونه عرض كنم كه از زمان انقالب مشروطيت تا كنون 

له فرو اند سه مسئله يعني مسئ ايرانيان طي سه خيزش بزرگ كوشش كرده

ملي، مسئله ملي و مسئله فراملي را حل كنند. مسئله فرو ملي در اصل مسئله 
ها در ايران است كه بايد به شكل دمكراتيك در چارچوب تماميت  قوميت

ايران حل مي شد و مسئله ملي هم همين حقوق شهروندي و ايجاد جامعه 
ك قدرت مدني است و تفكيك قدرت در عمق و در سطح بدين معنا كه تفكي

شد،  گرفت و استقالل قوه قضائيه رعايت مي در سه قوه بايد صورت مي
يافت و قدرت بر اراده مردم معطوف  حقوق شهروندي رعايت و مشروعيت مي

، تعويض و كنند و يا آن را توانستند بازخواست مي شد و از قدرت مردم مي
و همه امور  فتگر قرار ميبركنار كنند. اراده مردم اگر پاية مشروعيت قدرت 

توانستيم داراي روح  ، آنگاه ميپذيرفت ديگري را كه نام بردم، صورت مي
مشترك، آرمان مشترك باشيم و مسئله فراملي را هم با استراتژي جهاني 

توانستيم  ها به هم پيوسته است و آن زمان مي مشترك حل نمائيم. همه اين
استوار، اصولي و در سياست خارجي خود نيز، يك سياست خارجي محكم، 

توانستيم  مبتني بر منافع ملي داشته باشيم. تنها در چنين شرايطي مي
در مجراي اصولي براساس منافع ملي  را تضادهاي طبقاتي، قومي، مذهبي

نه تنها در مقابل هم قرار نداشته  آنگاه اين نيروهاي اجتماعي .هدايت نمائيم
شديم تضادهاي  ادر ميو ق شدهبلكه همگي در زمينه منافع ملي متحد 

 موجود بين خود را نيز بصورت خردمندانه حل كنيم.
 

ـ  در خور توجه است كه شما تماماَ افعال را بصورت ماضي بكار  تالش
هر دليلي، حال بدليل ضعف فكري نيروهاي سياسي، روشنفكري  بريد. به مي

عة ملي توجهي شد، تا اين چنين فاج يا در دستگاه حكومتي به اين مسائل بي
اي اتفاق افتاد. ما نتوانسته ايم  به اين چنين شرايطي دست پيدا كنيم. آيا 

 ايم؟ كنيد؛ براي بوجود آوردن چنين شرايطي ما زمان را از دست داده فكر مي
 

ـ ما ناچار هستيم به اين شرايط برگرديم. راهي ديگر در مقابل خود  رئيسي
گرچه زمان را فتاده را انجام دهيم. نداريم. ما بايد وظايف تاريخي به تعويق ا

 ايم از دست داده
 

 ـ براي رسيدن به اين امر نياز به چه نيروئي است؟ تالش
 

كنم در درجه اول نخبگان فكري جامعه، گذشته از اين كه  ـ فكر مي رئيسي
به كدام قوم ايراني وابستگي دارند بايد شديداَ احساس مسئوليت كنند، اين را 

اند. اين را بفهمند كه ما از مسير طبيعي  را از دست داده بفهمند كه زمان
كه به صورت   خارجي شديم. اگر اين نيروها متوجه شوند و بويژه كساني

اي مدعي سياست هستند بايد بدانند كه ايران در شرايط سخت و  حرفه
اي و حزبي خود  اي، فرقه اي قرار گرفته و مصالح فردي، گروهي، دسته ويژه

از منافع ملي ندانند و منافع خود را در راستاي منافع ملي تعريف را برتر 
نمايند. اين را بايد بفهمند كه حزب، دسته، ابدئولوژي، فكر، استراتژي و 

بايد باشند و نه ها  و منافع انسانتاكتيك و همه اينها در خدمت منافع ملي 
تر از منافع برعكس. در هر صورت بايد بدانند مصالح ملي و عالي ايران باال

اي است. بايد حساسيت اوضاع را درك كنند. ولي متاسفانه  گروهي و دسته
من شاهد هستم اينگونه نيست و علت اين همه تفرقه، جدائي و 

دهند حساسيت  كنم نشان مي مشاهده ميكه هاي بسيار زيادي را  روي تك
هند و د اند و خطر را متوجه نيستند. بيشتر شعار مي اوضاع را درك نكرده

برند. به اعتقاد من هر شعاري كه دور از  هاي شعاري را پيش مي سياست
حساب دامن  انگيزد، بر توقعات بي واقعيت باشد، آرزوي محالي را برمي

آورد، حقي را پايمال  گيرد، تعميم نارسا بوجود مي زند، حقيقتي را ناديده مي مي
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يجان يا حتي تسكين دهد و باالخره ه كند، نادرستي را درست جلوه مي مي
كند. به اعتقاد من اين گونه برخوردهاي شعاري ناسالم  جا را ايجاد مي بي

هاي  ها، گروه كند. من شاهد هستم بيشتر اين گروه است و فضا را مسموم مي
بين  شعاري هستند تا نيروهاي واقع بين سياسي. چرا كه نيروهاي واقع

د كجا سازش كنند، كجا بايد هاي عيني بايد بفهمن سياسي براساس واقعيت
نشيني كنند يا كجا انعطاف نشان دهند و يا اينكه كجا تعرض نمايند.  عقب

ها را برخوردار نيستند. با شعارهاي  اين نيروها هيچكدام از اين مولفه
هاي  تحريكي، تخديري و مرفيني هم اطمينان و هم احساس ايمني را از دل

هم مردم به نه تنها به حكومت بلكه به كنند و به همين دليل  مردم دور مي
اند و اين امر مشهود است. اينگونه  مقدار زيادي هم به اپوزيسيون بدبين شده

، ”حق تعيين سرنوشت“آميز خطرزاست. مثالَ همين شعار  شعارهاي تحريك
گردد، سبب و موجب ناامني در  خوب اين شعار موجب بيمناكي در جامعه مي

دخالت نيروهاي از آورد. بويژه  حشت بوجود ميشود، ترس و و جامعه مي
با توجه باينكه هر روزه تصاوير بسيار هولناكي از عراق منعكس »خارجي 

كند. حاال اپوزيسيوني كه بيايد و از دخالت  زده مي مردم را وحشت «كنند، مي
، مردم را خواهد در امور داخلي كشورمان حمايت كندنيروهاي خارجي 
ر عشق به شعار بنده و جنابعالي و اين گروه و آن گروه به ترساند. مردم بخاط

صحنه نخواهند آمد، بلكه به خاطر منافع خودشان به صحنه خواهند آمد. بايد 
اطمينان حاصل كنند كه منافع آنها بيشتر از وضعيت موجود تامين خواهد شد 

انداز تيره، ترسناك، جنگ داخلي، تجزيه كشور و  و نه اينكه يك چشم
الهم را براي آنها ترسيم كنيم. مگر مردم ايران ديوانه هستند كه وارد اين امث

ها ايجاد امنيت است  صحنه شوند. به همين دليل هم مهمترين وظيفه دولت
و نه ايجاد ناامني. به همين دليل بايد اپوزيسيون خواستار امنيت فراگير شود 

يسنده، امنيت اقتصادي و و بگويد نه تنها امنيت داخلي، امنيت قلم ، امنيت نو
سياست خارجي را تامين خواهم كرد بلكه امنيت و شرايط حفظ منافع ملي را 

ايطي كه مردم احساس كنند امنيت فيزيكي آنها نيز رتامين خواهم كرد. در ش
در خطر است بقول معروف به شرايط بد در مقابل شرايط بدتر تن خواهند 

رگونه اعتماد در مردم را سلب خواهد داد. به اعتقاد من شعارهاي احساسي ه
كرد. بايد در مقابل اينگونه شعارهاي تحريكي و احساسي مقابله كرد و نشان 
داد كه دوران شعارهاي توخالي، تخريبي و مرفيني به انتها رسيده چرا كه به 

 احساسات مردم توجه دارد و نه به شعور و عقل مردم. 
توخالي را از سوي رژيم  دادن شعار سال 2۵با توجه به اينكه مردم تجربه 

اند و شعارهاي واقعي را از  داراي قدرت تشخيص شدهتا حدودي اند  ديده
دهند و از همين رو از شعارهاي احساسي و  شعارهاي غير واقعي تشخيص مي

تحريكي حمايت نخواهند كرد. اين يكي از مسائلي است كه ما بايد متوجه 
ب آنگونه شعارهايي خواهند شد كه آن باشيم و بدانيم كه مردم جل

ها با مردم نبودند  بينانه باشد. متاسفانه چون اغلب اين گروه خردگرايانه و واقع
فهمند. تجربه خود من در صنعت نفت  و زيست نداشتند، اين مسائل را نمي

كردند كه  دهد. گارگران از آن نمايندگاني حمايت مي اين را بخوبي نشان مي
اعتصاب يا مبارزه يا مصالحه يا مذاكره امتيازي را براي حال يا از طريق 

گرفتند و  گرفتند. كارگران اين نمايندگان را روي دست مي كارگران مي
گرداندند به كارخانه حال آنكه اين دوستان چپ مي خواستند از هر  برمي

 اعتراض و يا اعتصابي يك انقالب بسازند. 
 

لبات به حقي دارند. اين مطالبات را در ـ در هر صورت اقوام ايراني مطا تالش
توان تامين كرد. هر چند ايران كشوري متشكل از اقوام  چه چهارچوبي مي

مختلف در عين حال در هم تنيده باسابقه تاريخي مشترك است، ولي با اين 
توجه بود. از نظر شما اين مطالبات را ـ با  همه نمي توان به مطالبات آنها بي

به اين تاريخ مشترك و به اين در هم تنيدگي ـ چگونه  حفظ و ارزشگذاري
 توان تامين كرد؟  مي
 

ـ سئوال كليدي شايد همين باشد. من هم عميقا براين باورم. يعني  رئيسي
مسئله فروملي كه مسئله اقوام ساكن ايران است. حداقل طي صدسال اخير 

طالبات هاي بسيار زيادي شده كه بر بستر يك شرايط دمكراتيك م كوشش
كنم بدون همدلي، همفكري و همبستگي  اقوام ايران حل شود. اوالَ فكر مي

و اتحاد عمل تمامي مردم ايران امكان ندارد كه اين حكومت را بتوانيم حذف 
كنيم. پس بنابراين در پروسه سلب حكومت اين اتحاد و همبستگي بوجود 

آمد كه  خواهد آمد. اين اتحاد و همبستگي هم موقعي بوجود خواهد
هاي قومي، عشق قومي، عاليق قومي در مقابل با عاليق ملي قرار  دلبستگي

نگيرد، بلكه در يك راستا و تكميل كننده يكديگر باشند. يعني يك كرد يا 
بايد يك عرب و يا يك بلوچ همانقدر كه به مسائل قومي خود عالقمند است 

در  وك عالقمند باشد به مصالح ملي ايران، فرهنگ وتاريخ مشتر فراتر از آن
. بنابراين در جنبه سلبي بدون اين همبستگي، رآيدها ب مقام دفاع از آن

كنم اين عزيزان بايد توجه  بركناري حكومت اسالمي امكان ندارد. فكر مي
داشته باشند كه من بعنوان يك لر بختياري، يك كرد، يك بلوچ و يا فارس 

حساس سرنوشت مشترك داشته وقتي در راه مشترك قرار خواهم گرفت كه ا
باشد  باشم. اگر احساس كنم كه او در مرحله سلب حكومت همراه با من مي

خواهد از من جدا كند و  ولي در رابطه با مرحله ايجابي خودش را مي
خواهد سرنوشت خودش را طوري ديگر رقم زند، از همين ابتدا ما دچار  مي

تي هم در مرحله سلبي و هم مشكل اساسي هستيم. به اعتقاد من ما ميبايس
در مرحله ايجابي طرحي روشن كه نشان از طرحي يكپارچه و سرانجام 

كنم دوستان عزيزي كه خيلي به فدراليزم  مشترك است ارائه نمائيم. فكر مي
هاي كشورمان توجه داشته باشند كه بدون  عالقمند هستند بايد به ويژگي

تواند كشور را به هرج و  ميخواست فدراليسم  يك حكومت قدرتمند مركزي
 تواند حافظ دمكراسي باشد. البته مرج بكشاند. تنها حكومت قدرتمند مي

قدرت از زاويه اقتدار ـ ، قدرتي كه منبع مشروعيت آن مردم سراسر ايران 
باشد، تمام مردم ايران از همه مناطق و اقوام در اين قدرت سهيم باشند، 

د، يعني نخبگان تمام ملت ايران در آن ساالري باش قدرتي كه براساس نخبه
گراست و هم پايه  گراست و هم انسان كه هم عقل قدرتي شركت كنند

ست در يك محيط دمكراتيك بر ااجتماعي و مشروعيت مردمي دارد قادر 
هاي و مشكالت ايجاد شده غلبه كند. تحت  ماندگي تمامي معضالت و عقب

هد آمد و ما قادر خواهيم بود چنين شرايطي كه حسن نيت كامل بوجود خوا
هاي به حق و  ها را تبديل به اعتماد كنيم و مطالبات و خواسته اعتمادي بي

اميد آنكه آقاي هجري، مشكالت و مسائل قومي را در كشورمان حل نمائيم. 
حزب دمكرات كردستان و ساير نخبگان قومي سرنوشت خود و حزبشان را 

 هاي بيگانه.  نه با مطامع دولت با سرنوشت مردم ايران گره بزنند و
 

 ـ اقاي رئيسي با سپاس فراوان و هميشگي از شما  تالش
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 تعويق برنامة حزب دموکرات کردستان

 ( تا امروز1324از جمهوری مهاباد )
 
 
  از آنهم و حتی قبل  1324و پيش از آن بنام حزب دموکرات در سال  57مطالبات و مسائل کردستان همانی است که در سال

به  57که جمهوری مهاباد تشکيل شد تا سال  1324وجود داشته است و همگی از آن مطلعند. مطالبات مردم کرد از سال 
 فترت افتاده بود تا اينکه در اين سال دوباره زنده شد.

 
 

 با عبدالرضا کريمی گفتگو
 

تالش ـ ما اخيرا شاهد درگيرهاي 
اي در منطقه كردستان  گسترده
و همچنين شاهد رفتار بوديم 

بار و وحشيانه  بسيار خشونت
مامورين جمهوري اسالمي با 
هموطنانمان در كردستان كه 
دست به اعتراض و تظاهرات زده 
بودند. گزارش اين اعتراضات و 
درگيريها از طريق دفتر سياسي 
حزب دموكرات كردستان هم 
منتشر شده است. منظور گزارش 

م كميته مركزي در مورد اين درگيريهاست. دفتر سياسي حزب به پلنوم شش
اگر ممكن است بفرمائيد كه هموطنان ما در كردستان چه مطالباتي داشته و 

 ؟اعتراضات و درگيريها اساسا بر سر چه چيزي بود
 

و پيش از  ۵7ـ مطالبات و مسائل كردستان هماني است كه در سال  كريمي
از آنهم وجود داشته است  و حتي قبل ۱۳24آن بنام حزب دموكرات در سال 

كه جمهوري  ۱۳24و همگي از آن مطلعند. مطالبات مردم كرد از سال 
به فترت افتاده بود تا اينكه در اين سال دوباره  ۵7مهاباد تشكيل شد تا سال 

زنده شد. مطالبات هماني است كه در آن زمان نيز وجود داشته يعني 
به آن حقوق ملي خلق يا  درخواست حقوقي  كه ما حزب دمكرات كردستان

ايم،  گوئيم. آنچه را كه ما هميشه بدنبالش بوديم و خواسته ملت كرد مي
اختيارات محلي است. ما حزب دمكرات كردستان كوشش كرديم به 

خواهيم چيزي  هموطنان خود بفهمانيم و تشريح كنيم كه آنچه را كه ما مي
كند با  ن سعي ميجز برقراري دمكراسي جدي نيست. حزب دمكرات كردستا

زبان خود پيوند اختيارات محلي و برقراري دمكراسي در ايران را  براي 
گرائي وجود داشته  نيت و كمي واقع هموطنان توضيح دهد. اگر اندكي حسن

ها زياد شده است، اين مسئله قابل فهم  باشد كه خوشبختانه در اين سال
راسي هستيم و معتقديم خواهد بود. ما، حزب دمكرات كردستان، بدنبال دمك

حقوق ملي كه ما بدنبال آن هستيم جز در يك دمكراسي تحقق پذير نيست. 
اي است كه ما تمام مدت بدنبالش بوديم و مبارزاتمان را بر  اين آن مسئله

كوشيم كه يك حكومت دمكراتيك  ايم و براي اين مي محور آن سازمان داده
قه خود كه خواستار آن هستيم در ايران باشد كه در آن ما هم به حقوق ح

هاي استحكام دمكراسي نيست.  برسيم. آن حقوق حقه هم چيزي جدا از پايه
 اي است كه ما بدنبالش هستيم. اين تنها مسئله

 
هاي كلي كه حزب دمكرات كردستان  ها و برنامه ـ البته اين ايده تالش

هر چقدر بدنبال آن است تا حدود زيادي شناخته شده است. ولي بهرصورت 
ها و مطالبات از زمان تشكيل جمهوري  هم كه شما بگوئيد؛ اين خواسته

طوالني و  مهاباد شما بوده است، اما تناوب درگيري و سپس آرامش و نسبتاً
سازد كه حزب آن  باز درگيري خودبخود ذهن را متوجة شرائط و بستري مي

. در يكي دوسال بيند را براي طرح اين مطالبات به تعويق افتاده مناسب مي
ها اوج گرفته است. اين درگيريهاي اخير كه بطور  آرامي اخير بشدت نا

وحشيانه هم سركوب شد، بر سر چه بود. آيا در ارتباط با انتخابات رياست 
 جمهوري بود يا داليل ديگري داشت؟

 
 كنم در اينجا ما يك اختالف كوچكي با هم داريم. كريمي ـ ببينيد، فكر مي

 
خواهيم بدانيم اين درگيريهاي  الفي نداريم. فقط ميـا با هم اختتالش ـ م

 اخير بر سر چه بوده است.
 

كريمي ـ اجازه دهيد توضيح دهم. اختالف ما بر سر درك و برداشت ماست. 
نيت در كار باشد، حل مسئله خيلي ساده خواهد بود. يك  اگر مقداري حسن

به انتها برسد طبيعي است كه  كه  شود تا وقتي پديده از زماني كه شروع مي
افت و خيزهايي در بر دارد. طبيعي است كه باال و پائين دارد. طبيعي است 

ها نقش دارند. البته  كه عوامل داخلي و خارجي هم در اين اوج و حضيض
نقش داشتن عامل خارجي در اين اوج و حضيض ابداَ به اين معنا نيست كه 

كت براي دستيابي يك هدف مشخص حركاتي كه در داخل اين يا آن ممل
هاي خارجي. منكر نقش  تابعي است از متغير آن قدرت ،گيرد صورت مي

تواند به ما روحيه بدهد. مثال در عراق وقتي  قدرتهاي خارجي نيستم و مي
شود، طبيعي است كه بر كرد ايراني اثر  مسئله كردستان عراق برجسته مي

آيد، چون در عراق اين گونه  پيش مي حاال در اينجا دو تفسير خواهد داشت. 
گرديم.  ها هم بدنبال آن هستند يا اينكه خير ما بدنبال انگيزه مي شد، ايراني

داند نه بابا  مثال همين ديني كه بنده و جنابعالي بنام شيعه داريم، كه خدا مي
اي بوده براي  اند بلكه بهانه هاي شما شيعه بوده هاي من و نه بابا بزرگ بزرگ

كيل يك اپوزيسيون و مبارزه با اسالم عزيز. از همين رو مسئله عراق تش
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گويد  براي بنده كرد هم يك بهانه است براي مبارزه. وقتي دولت ايران مي
آيم در  گويم به به ! و مي اند، من هم مي كردهاي عراق به حقوق خود رسيده

دانم كه چرا  ميام در خيابان و هم من  داند چرا من آمده خيابان. هم دولت مي
اي اجازه  گويد. اما در اين ميان عده ام و چرا دولت ايران اينگونه مي آمده

گويند كردهاي ايران بدنبال كردهاي عراق  دهيد صريح بگويم ناخبره مي
هستند. كه چنين چيزي نيست. وقتي جمهوري مهاباد در ميان كردهاي 

و اساسا هر زمان در  ايران پيش آمد در بين كردهاي ديگر هم اثر گذاشت.
ايران تحولي پيش آمده در كل منطقه تاثير گذاشته است، هم در زمان دكتر 
مصدق و هم در زمان خميني اينگونه بوده است. ببينيد، اگر مقداري با 

كنم مسايل قابل حل است. بنابراين اين  نيت به مسئله بنگريم فكر مي حسن
زهاي طبيعي است كه در طول مسائلي كه امروز پيش آمده همان افت و خي
 ها. اي است مثل ساير پديده حيات يك پديده وجود دارد. و اين هم پديده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در مورد اين درگيريها اعالم شده  ،تالش ـ در آن گزارش به پلنوم ششم
است كه هواداران حزب دمكرات كردستان نقش بسيار مهمي داشتند. منظور 

هبري اين مبارزات و ارائه مطالبات و شعارهاي از نقش مهم چيست؟ آيا ر
مطرح شده از جانب حزب بوده يا اينكه حركت خودجوشي كه منعكس كننده 

 ها بوده است؟ نارضايتي
 

فته بيان اشوم. اندكي سئوال را شك كريمي ـ من دقيقا متوجه منظورتان نمي
 داريد. 

 
ايران با مردم  تالش ـ شما اشاره داشتيد؛ علت آخرين درگيريهاي حكومت

سال مبارزات مردم كرد دارد و اينها همگي  70يا  ۵0كردستان ريشه در 
ادامه همان مبارزات است. و وضعيت جديد هم همواره در اين درگيرها 

پذيريم. اما با توجه به گزارش پلنوم اخير كه  تاثيرگذار است. خوب ما هم مي
سوزانه و فعال داشتند، گويد؛ نيروهاي حزبي در اين درگيريها نقش دل مي

سئوال من اين است كه نقش فعال و دلسوزانه يعني چه؟ آيا هدايت اين 
مبارزات را حزب بر عهده داشته يا خود حزب برانگيزندة اين تظاهرات و 

هاي عمومي  ، يا اينكه يك حركت خودجوش بر اثر نارضايتي درگيريها بوده
اند و اين مبارزات را  كردهصورت گرفته و هواداران حزب هم در آن شركت 

 اند؟ جهت داده
 

كريمي ـ اجازه دهيد يكبار ديگر اشاره كنم. عرض من اين است. فرموديد 
اين حركات چيست؟ صدسالي است كه مردم كردستان براي اهدافي كوشش 

كنند و آن اهداف هم همان اختيارات محلي است و مطرح كردم اين  مي
تواند تحقق يابد.  سيستم دمكراتيك مياهداف و مطالبات هم فقط در يك 

سيستم دمكراتيك را هم توضيح دادم كه چيست. طبيعي است در طول 
حيات اين ايده بايد به افت و خيزها توجه شود. و اصوال به افت و خيزهاي 

تواند داشته باشد بايد توجه كرد. اين  اي كه در طول حيات خود مي هر پديده
بع همين افت و خيزهاست. در مسئله اخير پديده اجتماعي كردها هم تا

كشتن آن جوان كرد يعني سعيد قارد، كه بسيار وحشيانه اين كار را انجام 
تر از اين است كه  كنم اين موضوع خيلي ساده دادند، موضوع بود و فكر مي

آدم بخواهد آن را به سئوال بكشد. وقتي يك مسئله كلي وجود دارد و دو 
اند، هر زمان  آرائي كرده ر سنگر مقابل هم صفعامل در مقابل هم و د

فرصت دست دهد اين درگيري شروع خواهد شد، هركدام از طرفين دنبال 
بهانه هستند. طبيعي است كه اين بهانه خيلي خوبي بود و حكومت وحشيانه 
آن جوان كرد را شكنجه و اعدام كرد و طبيعي است كه اين فرصت مناسبي 

بتوانيم اعتراض خود را بكنيم و اين اعتراض هم  است براي اين كه همه ما
به كل رژيم است. اعتراض هم در اينجا فقط اعتراض مردم كرد نيست بلكه 
اعتراض همه مردم ايران به جمهوري اسالمي است. براي اين كه سركوب 

خواهند خود را شريك  كليه مناطق ايران را گرفته است. حاال اگر كساني مي
 دانم. انند نميدر اين اعتراض ند

 
تالش ـ ببينيد آقاي كريمي، دراينجا دو مسئله متفاوت وجود دارد. اگر 

هاي عمومي كه در تمام ايران وجود دارد،  درگيريهاي اخير شامل نارضايتي
شود، مثال امروز در كردستان، فردا در جاي ديگر ايران و ديروز در جاي  مي

 اما ممكن است،دارند.  لمشكديگر، پس همه از يك نوع و ريشه در يك 
است  اهداف و برنامة خاص حزبيفرض بفرمائيد؛ يك نيروي سياسي داراي 

از اين است تا نارضايتي و اعتراضاتي بوجود آيد تا شرايط مناسبي  و منتظر
سمت  بهدهي مبارزات  اعتراضات و از اين شرائط استفاده كرده و به جهت

واسته مركزي اين اعتراضات قرار پردازد و مطالبات خود را خباهداف خود 
اين است كه اين اعتراضات اخير در كدام يك از اين دو دهد. من سئوالم 

 گنجد؟ مي
 

دريافتم. حال تصور بفرمائيد اين قسمت دوم  كريمي ـ حاال سئوال را كامالً
صحيح باشد. يعني بخاطر مسائل مشخص مردم كردستان و حزب دمكرات 

ين شق قضيه را در نظر گيريم. خوب اعتراض به كردستان اعتراض كرديم. ا
چه كرديم؟ جز اعتراض به حكومت جمهوري اسالمي بوده؟ آيا اين حكومت 

خواهيد اين مبارزات  اسالمي شما را هم زير سيطره دارد يا خير؟ حاال شما مي
را جدا كنيد؟ ببينيد، من از يك ژورناليستي كه بايد معلم و راهنما باشد، توقع 

تر سئوال كند. حاال  تر حرف بزند، توقع دارم كه شكفته يلي شكفتهدارم خ
فرض كنيم شق دوم اين سئوال درست باشد كه در حالت بدبينانه است، اين 

ايد. در  زند كه شما هم به آن نشانه رفته اعتراضات بهر حال به آن هدفي مي
به  كرديد داشتيد و دقت مي نيت مي حاليكه اين شق نيست. شما اگر حسن

خواهم در چهارچوب  گويد من فدرال مي اين گفته كه حزب دمكرات مي
گويد خواست من بيرون از يك سيستم دمكراسي نيست و اين  ايران، و مي

دار مشمول تمام ايران است و از جمله شامل من كرد،  دمكراسي سيستم
شد. در بروكسل در نشست كنگره جهاني رفراندم هم  مسئله روشن مي

 ، استدعا دارم حتما اين شعر را در اين گفتگو قيد كنيد.عرض كردم
گل توحيد نرويد به زميني كه در او / خاك بغض و حسد كبر و ريا و كين 

 است.
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نيت داشته باشيم خيلي از مسائل حل خواهد شد. در غير اينصورت  اگر حسن
 بايد بنشينيم و مدام بحث كنيم. 

 
كنيد،  ليسم را براي ايران ارائه ميا وقتي شما طرح كلي فدراتتالش ـ طبيع

هاي ديگر ايران را هم قانع كنيد كه اين طرح تنها راه  خوب بايد بخش
 دمكراسي براي ايران است. 

 
آيد، عبارت از سخنراني، تبليغ و  كريمي ـ آنچه كه از دست ما برمي

ها نيز  كنيم و خواهيم كرد. با همه گروه هائي است كه كرديم و مي مصاحبه
 ستيم و گفتيم و خواهيم گفت. نش

كردم، گفت: آقا من را قانع كن تا من قبول داشته  با شخصي صحبت مي
باشم. گفتم، اگر تو تصميم گرفته باشي هيچگاه قانع نشوي تكليف من 

 چيست؟
 

تالش ـ بهر حال شما بايد به همه توضيح دهيد، همين چهارده سال پيش 
هاي من، خودمختاري  ورگ در پاسخدر سمينارهاي كميته همبستگي در هامب

يد، امروز بعد از اين دكر براي كردستان و دمكراسي براي ايران را مطرح مي
بايد شما توضيح دهيد  كنيد. خوب طبعاً چهارده سال فدراليزم را مطرح مي

چه تغييراتي صورت  هاي اين دو فرم و دو مطالبه كجاست. ثانياً اوال تفاوت
خودمختاري براي كردستان، دمكراسي براي ايران به گرفته كه شما از شعار 

ايد. و چگونه است كه امروز فدراليزم ملل ايران را مطرح  فدراليزم رسيده
كنيد. خوب طبيعي است كه از شما سئوال خواهد شد. و به اين سئوالها  مي

هم بايد پاسخ داد. يكي از داليلي كه من از اعتراضات شروع كردم براي 
دانيم كه مردم كردستان ايران،  ال اساسي است. همه ما ميطرح اين سئو

امان در يك درگيري با رژيم اسالمي  مردم بلوچستان و در ساير نقاط ميهن
باشند. اما آيا خواست واقعي همة  برند و به حق در اعتراض به آن مي بسر مي

 آنها همان خواست حزب دمكرات كردستان است؟ 
ست؛ احزابي كه در اين مناطق يا در سراسر قابل تصور ا ،حال بهر صورت

ها و مبارزات را بسمت  ايران قدرت و پايگاه بيشتري دارند اين نارضايتي
ها و اهداف خود سوق دهند. اجازه دهيد من مثالي در اين زمينه بياورم.  برنامه

هاي شديد خواستار  سال پيش مردم ايران بدنبال نارضايتي ۱0ـ  8از 
آيد و جهت  شود، خاتمي مي جريان دوم خردادي پيدا ميتحوالتي بودند، 

بينيد كه  دهد. پس مي ساالري ديني سوق مي مبارزات را بسمت مردم
توان روي نارضايتي مردم سوار شد و جهت مبارزات را تعيين كرد يا تغيير  مي

داد. بخصوص توسط جريانات و احزابي كه پايه بيشتري ميان مردم دارند. اما 
اين نيست كه مردم ايران آن لحظه كه به خاتمي راي دادند  يعنااين به م

دانستند دمكراسي  خواهان دمكراسي ديني بودند. معلوم نيست كه اصال مي
ديني چيست؟ به همين دليل اجازه دهيد به صراحت بگويم، ما و مردم 

 كردستان ايران بايد بدانيم كه آيا فدراليزم تنها راه برقراري دمكراسي است؟
 

كريمي ـ ببينيد، ما حزب دمكرات كردستان ايران هستيم. همانطوريكه 
گفتيم دمكراسي براي ايران، خودمختاري براي كردستان.  ها مي دانيد سال مي

شناسند،  اما آنهائي كه مقداري از نزديك حزب دمكرات كردستان را مي
سعيد  زاده، دكتر قاسملو و دكتر دانند كه از همان زمان ماموستا حسن مي

گفتند كه بهترين شكل براي ايران فدراليزم است.  نوشتند و مي ارجمند، مي
منتها چون ما وكيل ديگران نيستيم، هنوز هم چون آن حساسيت و تشنگي 

توانيم از طرف آنها سخن  براي اين مطالبات در همه جا نيست، ما نمي

وشيم اين بگوئيم، چرا كه خواهند گفت مگر شما وكيل ما هستيد. بايد بك
وضعيت صورت گيرد. اين وضعيت، در حال حاضر پيش آمده و وضعيت 

ها مسئله عراق را  عراق هم به اين مسئله تكان داده است. تنها بعضي
بينند كه چون در عراق اينطور شده در اينجا هم اينگونه مطرح  اينگونه مي

 20وجود دارد. از شود. اوال حزب ما از ابتدا اينها را گفته، و در نشريات ما  مي
دانستيم و نه مسئله  سال پيش بهترين شيوه را براي ايران فدراليزم مي

باشد، يك قدم به  خودمختاري. و اصال اين مسئله يك قدم تكاملي مي
دانيد در بين اقشار  تواند مطالبات همه باشد. شما بهتر مي پيشرفت است و مي

ائي آن پذيرفته شده است، زيادي از هموطنان ما اين شكل حتي بصورت ابتد
اي تفسير نمايد. اما روي اين شعار  حال ممكن است هر گروهي آنرا بگونه

اند. اينكه هر شهري در ايران، هر واليتي در ايران، كتاب خود،  رفته
نويسد، يعني رشد اين ايده. اما مسئله  سرگذشت خود و واليت خود را مي

گوئيد مسئله  است. ولي اينكه ميفدراليزم مسبوق به سابقه طوالني و جدي 
گويم. ما حزب دمكرات كردستان  يك حزب با مردم جداست، من هم مي

معتقديم در اين شكل از حكومت در ايران، ايران دمكراتيك مستقر خواهد 
كند، به من مربوط نيست. حق  شد. حاال اين كه كرد ديگري چگونه فكر مي

ر او را قبول ندارم ولي حق طبيعي اوست كه طور ديگري بخواهد، من نظ
خواهد بيانديشد. ما حزب دمكرات كردستان  طبيعي اوست آنگونه كه مي

خواهيم و بهترين شيوه براي استقرار  فدراليزم در چهارچوب ايران را مي
دانيم. همين موضوع را  كاك مصطفي )آقاي  دمكراسي در ايران را فدرال مي

اند. ايكاش  آمريكا مطرح كردههجري دبيركل حزب( در سخنراني خود در 
گويد، ما بهترين  كرديم، كه چگونه با شجاعت و با صداقت مي كمي دقت مي

دانيم و براي ديگر قسمتهاي كرد هم  شيوه را براي كردستان ايران فدرال مي
توانستند به اين  دانيم. ايكاش ديگران هم در شرايط ما بودند و مي فدرال مي

 گويند.  هستند و چه مي صراحت بيان كنند كه كجا
نيت به قضيه  كنم بايد با حسن كر ميفخواهم كسي را تخطئه كنم ولي  نمي

كنيم. در  انديشيم و بيان مي نگاه كرد. ما حزب دمكرات كردستان اينگونه مي
ها باشند كه چيز ديگري بگويند. خوب  كردستان ايران ممكن است خيلي

كه چرا شعار ما  ها نيستم. اين ول آنبگويند! به من ارتباط ندارد و من مسئ
فدراليزم شده، بايد بگويم هميشه همين شعار بوده است. بهترين راه اين را 

امان را با ايراني كه مملكت مشاع همه ماست  دانيم، چرا كه ما بايد مسئله مي
حل كنيم. ولي اين مملكت مشاع اگر بنا باشد بنام مشاع بودنش هر لحظه 

ا بگويد خفه شو، هر لحظه هر حقي را از من بگيرند، خوب من را خفه كند ي
رويم پي كارمان. اين  منهم كه بيچاره نيستم، خواهم گفت خدا حافظ، مي

مملكت مال همه ماست، براي آزادي و آبادي آن همه ما بايد بكوشيم، اما 
كه هركدام از ما احساس كنيم در آن حقي داريم. احساس مسئوليت  بطوري

امان است. احساس كنيم كه بايد از آن  كنيم. احساس كنيم خانه نسبت بدان
دفاع كنيم. ولي وقتي هيچ حقوق و حقي نداريم كه مبين اين باشد كه 
راستي، راستي منهم صاحب هستم، يا اين كه كسي هستم و اصال به حساب 

آيم و هيچكدام از اين حقوق را هم نداشته باشم، طبيعي است كه هيچ  نمي
نخواهم داشت از آن دفاع كنم يا قربانش بروم. اين هم امري طبيعي الزامي 

پرد، حال چه رسد به  باشد مي دربنداست و هر موجود جانداري اگر در جائي 
گوئيم  انسان كه موجود عاقل هم است. مسئله خيلي روشن است. ما مي

ت بهترين شيوه را براي ايران، براي كردستان، فدرال يعني تقسيم كردن قدر
دار  دانيم. تقسيم قدرت به اين معناست كه مي شود يك دمكراسي سيستم مي

درآوردي و به ميل خود  درست كرد. دمكراسي هم چيزي نيست كه من
هايي در يك اجتماع  قدرتتعريف شود. دمكراسي عبارت است از مجموعه 
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كه اين مجموع قدرتها به توافق مي رسند كه چگونه با هم برخورد كنند، 
 نه خودشان را اداره كنند. چگو

 

تالش ـ اجازه دهيد وارد مضمون مفاهيم نشويم. مضمون فدراليزم، 
كنم  د. من سعي مينطلب هاي ديگري را مي دمكراسي و تقسيم قدرت بحث

كنيد  مسائل را از دريچه ديگري با شما به بحث بگذارم. شما مدام تكيه مي
له تماميت ارضي ايران و حل نيت باشد، مسائل قابل حل است. مسئ اگر حسن

مسايل و مشكالت ايران در چهارچوب ايران طبيعي است كه مورد حمايت 
در هر گوشه ايران قرار خواهد گرفت. ولي مسائل به آن گونه  همة ايرانيان و

كند، جاي سؤتفاهم و  كنيد و رهبري فعلي حزب مطرح مي كه شما مطرح مي
مله اينكه، يكي از موضوعاتي كه در گذارد. مثال از ج جاي سوءظن باقي مي

پلنوم به بحث گذاشته شده، و در گزارش اين پلنوم نيز وجود دارد اين است 
كند. خوب ابتدا خوشحال خواهيم شد شخص  صحبت مي” مسئله كرد“كه از 

شما بعنوان كسي كه از طرف حزب دمكرات كردستان با ما به بحث 
مسئله “ني چه؟ ابعاد و گستردگي يع” مسئله كرد“ايد توضح دهيد؛   نشسته

” مسئله“، رابطة آن با حل مشكالت در چارچوب ايران چيست؟ آيا اين ”كرد
محدود به كردستان ايران است يا منظور شما تمام كردهاي تقسيم شده در 

 كشورهاي منطقه است؟
 

 كريمي ـ ما اين مسئله را تا به حال پنهان نكرديم.
 

 شوند. از جانب حزب مطرح مي ها جديداً تالش ـ آقاي كريمي اين واژه
 

هائي كه اگر دقت كنيد در همين گزارش بر آن تكيه شده  كريمي ـ اين واژه
گفت. واقعيت اين است كه  هائي هستند كه كاك قاسملو هم مي است، واژه

مسئله كرد وجود دارد. ببينيد خانم عزيز، ما دو مسئله داريم. يك مسايلي كه 
ايي كه داراي  لمللي آن را پذيرفته است و ديگر مسئلها هاي بين پرنسيب

هايي است كه يك پديده در شرايط خاصي در يك جائي از آن  گي ويژه
المللي حقوق بشر است كه تا حد يك كشور هم  برخوردار است. مسئله بين

هايي است كه همه قبول دارند. اما اين  پيشرفته است. اين پرنسيب
ل كردن به معناي اجراي آن هم نيست. بلكه اجراي هاي عالي را قبو پرنسيب

اي است كه من در آن قرار دارم. با توجه به  آن مربوط به آن محدودة ويژه
گردد. چه كسي است كه منكر شود  ها، استراتژي من تنظيم مي گي اين ويژه

ها حق ندارند سرنوشت خودشان را تعيين كنند. بصورت خودمختاري،  آدم
خواهد منكر شود كه در تركيه، عراق و يا در  چه كسي مي فدرال و مستقل.

سوريه و يا در ارمنستان و آذربايجان و روس قديم كرد نيست. و اگر من اسم 
كرد بياورم كه كردها اينجاها هستند و يك مسئله است و مثال تركيه پدرش 
را در آورده و به او گفته ترك كوهي، پدرش را عرب درآورده و به او گفته 

شماليه، و اصال اسم او را اكراه دارد بياورد و هنوز تركيه اجازه  عقاط
دهند، هواپيمائي كه بر آن نوشته شده هواپيمايي كردستان روي فضاي  نمي

هوائي تركيه پرواز كند و اگر اشاره كنم كه اين مسئله كرد است و وجود 
مثل اين موقع طرح اين مسئله مشكوك كننده خواهد بود؟ درست   دارد، آن

ماند كه اگر شما از ايران و ايران بزرگ حرف بزنيد، از افغانستان،  مي
تاجيكستان و ازبكستان و تركمنستان حرف بزنيد و بنده هم بگويم، اين 

 ها مشكوك است. چرا؟ چرا مشكوك است؟  حرف
 

تالش ـ ببينيد آقاي كريمي ما بايد بتوانيم مسائل را دقيق توضيح دهيم. 
، شامل يك مجموعه منسجمي كه در يك ”مسئله كرد“گوئيد  شما وقتي مي

توان با شما تا هر  را مي برند، ميشود. اين وضعيت مشترك و يكساني بسر مي
مثل  زمان كه بخواهيد بحث كرد، اين كه وضعيت كردهاي ايران مطلقاً

مثل وضعيت كردهاي عراق  مطلقاً ،وضعيت كردهاي تركيه نبوده و نيست
هاي شيميائي  . كردهاي عراقي كه بدست صدام حسين با بمبنبوده و نيست

اي كه خودتان هم  اند، كردهاي تركيه فقط به دليل كرد بودن كشته شده
 آن نيزشود ترك كوهي و در قانون اساسي  اشاره كرديد بدانها گفته مي

شوند. در صورتيكه وضعيت كردهاي ما ـ و اين يك واقعيت  كردها نفي مي
است ـ اينگونه نبوده و حزب دمكرات كردستان هم بايد منصف  انكار ناپذير

داند و  كردها را جدا از خود نمي باشد و بپذيرد و بداند كه ملت ايران مطلقاً
هرگز هم هويت قومي و فرهنگي آنان و هيچ قوم ايراني ديگر را منكر نشده 

 است. 
 

ت. اين كه در الفارق اس عكنيد اصال قياس م ها كه اشاره مي كريمي ـ اين
آورند،  ها پدر كردها را در مي گويند ترك كوهي و عرب تركيه به كرد مي

ها منكر اين نيست كه مسئله كرد وجود دارد. اگر در  دانم. ولي اين منهم مي
ايران بدين صورت نيست براي اين است كه در ايران هزار رشته كردها را به 

ها كه چيز عجيبي نيست كه  ينديگران پيوند زده است و وابستگي دارد و ا
 8يا  7ها اشاره كنيم. هر كس الفبا را بداند و تا  خواهيد بدان شما از ما مي

داند كه كرد در ايران اصال تناقضي به آن  كالس درس خوانده باشد مي
باشد وجود ندارد. ولي بهرحال استبداد  صورت كه در عراق و تركيه موجود مي

دانم  . بله من هم مياست د حكومت مركزي بودهسياسي وجود داشته، استبدا
توانستند بگويند، ترك كوهي، هنوز هم  هيچگاه در ايران به كرد نمي

توانند بگويند. زبان او، فرهنگ او، سرگذشت مشترك و... همه اينها  نمي
وجود داشته است. ولي اينها ابدا بدين معنا نيست كه قبول كنيم مسئله 

 وجود ندارد؟ خيلي قرص و محكم هم وجود دارد. كردي وجود ندارد. چطور
 

مسئله “تالش ـ آقاي كريمي ناراحت نشويد! بايد توضيح دهيد منظورتان از 
 چيست؟” كرد

 
ايم و به بهترين شيوه هم توضيح  كريمي ـ ابعاد آن را بارها توضيح داده

د و حل نظامي ندار ايم كه راه حل مسئله كرد در ايران راه ايم و گفته داده
كنيم. بهترين شيوه  اكنون هم مطرح مي زمان خميني هم بدان پرداختيم هم

حل مسئله كرد و اساسا حل مسئله دموكراسي در ايران كه پاسخگوي همه 
مسائل ايران است تقسيم كردن قدرت مركزي است كه ما معتقديم صورت 

ه ايم بايد اين مشكل بدين صورت حل شود، هميش آن فدراليزم است. گفته
ها پيش شاهد آن بوده و هستيد كه با همه  هم گفتيم و خود شما از سال

ايم. هيچ تعارف  كس وارد اين بحث شده و با همه در اينمورد صحبت كرده
توانيم شويم كه چيزي به اسم مسئله كرد  هم نداريم. ولي منكر اين نمي

م جدي وجود دارد. شما هرگونه كه بنگريد، مسئله كرد وجود دارد، خيلي ه
است. در سوريه وجود دارد، در تركيه وجود دارد، در عراق وجود دارد كه به 
اين نقطه امروزي رسيده كه بسيار هم حساس است. به نظرم مسئله كرد در 
عراق حداقل بعد از اسالم در خاورميانه كه به دليل تك خدائي هر 

د بوجود آورده اپوزيسيوني را خفه كرده و همه تمركز قدرت را بنام خداي واح
عظيمي را براي اولين بار در دست گرفته و اولين باري است كه   وظيفه

كردهاي عراق اين نظم را شكسته و تعدد قدرت در يك محدوده درست 
اند و ابدا هم از هم  اند. عرب و كرد با آن تناقض يك كشور درست كرده كرده

اني مرافعه دارم كه جدا نشدند، حال چگونه است كه من ايراني با جناب اير
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الخالق!!! جالل طالباني  بقول صدام حسين، كه  اين حرف روشن نيست. جل
، هم اكنون “مجرم جالل“گفت  همه را بخشيده بود جز وي و به او مي

رئيس جمهور عراق است و كردستان را از هم عراق جدا نكرده و دولت 
ه و گفته تا وقتي مستقل هم تشكيل نداده و با اعدام صدام هم مخالفت كرد

ها را در آنجا  من زنده هستم زير سند اعدام صدام را امضا نخواهم كرد، اين
گوئيم در مملكت خودمان صراحت نداريم، آخر  بينيم اما از طرف ديگر مي مي

شود در آنجا عرب و كرد كنار هم بنشينند و جدا هم نشوند و دولت  چطور مي
 توانيم!! ن هم هستيم نميمشترك تشكيل دهند ولي ما كه هم زبا

 
توانيم. اما بحث بر سر اين است كه ما بعنوان  تالش ـ مطمئنا ما بهتر مي
هاي مختلف قومي چگونه با هم زندگي كنيم.  ملت ايران متشكل از گروه

سال است با هم با موفقيت عليرغم ظلم و ستمي كه از طرف  2۵00
اما امروز زماني است كه  ايم. حكومت مركزي بوده در كنار هم زندگي كرده

نشينيم و بر سر  من و شما بعنوان افراد سياسي و بعنوان احزاب سياسي مي
كنيم. توجه داشته باشيد؛ من در پرسشم نگفتم  هايمان با هم بحث مي برنامه

اي با حزب  ، بلكه من مصاحبه”مسئله كرد“گويند  مردم كردستان مي
د عصباني شويد كه معناي كنم. اصال شما نباي دمكرات كردستان مي

بريد مورد سئوال قرار گيرند. ما از شما  هايي را كه شما و حزب بكار مي واژه
خواهيم. وقتي ما اين مفاهيم مختلف و مطرح از جانب حزب  توضيح مي

هاي مشخصي از  دهيم، نتيجه گيري دمكرات كردستان را كنار هم قرار مي
باشد.  ها اشتباه مي نتيجه گيرياين  كنيم. و شما بايد توضيح دهيد كه آن مي

اند موضوع ما را حل  مدام تكيه بر اينكه در عراق كرد و عرب كنار هم نشسته
 كند. نمي

 
اي  توان گفت كه در جهان مسئله تر از اين نمي كريمي ـ خانم مدرس صريح

بنام كرد هست. در چهار و پنج كشور جهان مسئله كرد وجود دارد. حال 
توان به تاريخ مراجعه و مطالعه كرد. بهر حال  آن چيست مي داليل تاريخي

 درست يا غلط اين مسئله وجود دارد.
 

 چيست؟” مسئله كرد“تالش ـ اقاي كريمي توضيح دهيد كه اين 
 

كريمي ـ مسئله اين است كه كردهايي هستند كه سابقا همه اينها در 
اند، سوريه از  برده ها كردند بنام ايران. نصف آنرا عثماني كشوري زندگي مي

ها درست شده، عراق از عثماني ساخته شده و مقداري از آنهم در  عثماني
هاي پاره  اند. خوب اين تكه ارمنستان است. و اين قوم را تكه تكه كرده

كنند براي خودشان كه يك قوم هستند، يك زبان دارند و يك  كوشش مي
اقي آن تا حد داشتن يك هاي الح فرهنگ دارند بر اساس حقوق بشر و ميثاق

مملكت هم پيش روند. اين حق آنهاست و يك چيز اصولي و كلي است كه 
 ما آنرا قبول داريم. هر آدم معقول سياسي هم آنرا قبول دارد. 

 
توانند  ها مي تالش ـ خير اصال اينطور نيست! ما اصال قبول نداريم كه اين

ستان جزء خاك ايران كشور خودشان را داشته باشند چون از نظر ما كرد
 باشد و كردهاي ايران نيز جزء الينفك ملت ايران هستند.  مي
 

گوئيم جزء ايران است و حرفي در اينمورد نداريم. ما  كريمي ـ ما هم مي
گوئيم اين حق طبيعي هر انساني  بعنوان كردهايي كه در ايران هستيم مي
اند در  شده منطقه تكه تكه 6يا  ۵است، مخصوصا حق كردهاست كه در 

همان چهار چوب مرزهايي كه دارند براي خودشان حقوق حقه خود را 
بخواهند كه فدراليزم است. اين حرف حزب دمكرات كردستان است و آقاي 

اند. ما  هجري هم در سخنراني خود در آمريكا با صراحت بر آن تكيه داشته
ردستان حزب دمكرات كردستان معتقديم كه حق تعيين سرنوشت براي ما ك

ايران، يعني داشتن يك سيستم فدرال در ايران. حق تعيين سرنوشت اشكال 
مختلفي دارد، از جدائي تا خودمختاري تا حكومت محلي. ما به اين شكل 

ها  دانيم. از اول هم اين فدرال معتقديم و اين را حق تعيين سرنوشت خود مي
گناه عجيب و غريبي اي بنام مسئله كرد وجود دارد  را گفتيم. اينكه مسئله

نيست. كدام آدم دمكراتي و كدام آدم انسان دوستي است كه نخواهد قبول 
اند. حال شما  كند آدمهائي بنام كرد هستند در چهار و پنج كشور تقسيم شده

گوئيد ايراني هستند، خوب باشند، ولي اين گونه شده است. خوب اگر به  مي
اي سمرقند و بخارا، ازبكستان و خواهيد پيش رويم، بر اي كه شما مي گونه

اند  ها را گفت. آنها هم متعلق به ايران بوده تاجيكستان هم بايد عين همين
اند، بحث بر سر اين نيست. بحث ما بر سر اين است كه  كه جدا شده

 گويد اينها وجود دارند و هستند.  المللي مي هاي بين پرنسيب
 

هايي را از دست داده  خشهاي مختلف ب تالش ـ سرزمين ايران در جنگ
اند.  ها را روي طبق تقديم كسي نكرده ها اين قسمت است. هيچگاه ايراني
هايي از ايران، از  اي از پادشاهان بخشي لياقتي عده متاسفانه در اثر بي
ها به معناي اين نيست كه مردم ايران  اند. ولي اين كشورمان جدا شده

هاي تن خود را جدا كنند. و هم اكنون  داوطلبانه اجازه داده باشند، اين بخش
از  از  يك طرف حزب دمكرات كردستان و يعني هم بين نيروهاي سياسي

خواهيم روشن  شود و مي گرفته مي طرف ديگر احزاب ديگر اين بحث پي
كنيم؛ زمينه ذهني، برنامه و فكر حزب دمكرات كردستان در اين ميان 

صراحت تمام، همانگونه كه چيست. دبير كل حزب دمكرات كردستان با 
اشاره شد؛ گفته است حق تعيين سرنوشت يك حق طبيعي است كه از مرحله 

رود. و اگر هم ما مسئله جدائي را  خودمختاري گرفته تا جدائي پيش مي
است كه طرح آن بستگي به فاكتورهاي  دليل كنيم به اين مطرح نمي

سي و مسئله كردها را در اي دارد. به همين دليل دمكرا و منطقه يالملل بين
كنيم. بنابراين بايد حق داد كسي كه صحبت از  چهارچوب فدراليزم مطرح مي

كند و بعد هم  مي «حق تعيين سرنوشت ملت كرد»در كنار  را« مسئله كرد»
گويد اين حق طبيعي است كه كردها بهم بپيوندند و سرزمين خودشان را  مي

كنيم به دليل شرايط  صورت مطرح نمي داشته باشند و بعد هم اگر امروز باين
م كه حزب دمكرات ياي است، ما باين نتيجه منطقي برس جهاني و منطقه

كند بخاطر اين است  كردستان خواهان جدائي از ايران است و اگر مطرح نمي
كنند. براي  كه مثال در حال حاضر آمريكا يا اسرائيل بقدر كافي حمايت نمي

ت اين كشور مطرح است، سوريه تن به ممقاو مسئله تركيه و است كه اين
اين نخواهد داد. واال حزب دمكرات كردستان ايران، همانگونه كه در سال 

خواهد كردستان را از ايران جدا كند. حزب دمكرات  خواسته بود، مي ۱۳24
گيري منطقي از  كردستان خواهان جدائي از ايران است. خوب اينها نتيجه

هاي صريح ناراحت و برآشفته  شما از سئوالهاي شماست. چرا  صحبت
 شويد؟ مي
 

گيري شماست. و آزاد هم  شويم بلكه اين نتيجه ما برآشفته نمي كريمي ـ ابداً
ها حقوق اساسي است.  ايم اين هستيد و حق طبيعي شماست. ما هميشه گفته

اگر ما قبول داريم حقوق بشر و سازمان ملل را و مراجع بزرگ بشري را كه 
نيا وجود دارد كه خوب اين حقوق را براي همه و نه فقط براي كردها در د
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دهيم اصال بدان معنا نيست كه  ها را توضيح مي اند. حاال اگر ما اين قائل شده
خواهيم. خيلي  گويد ما هم نمي چون آمريكا يا فالن كشور اينگونه نمي

ا تعيين نسل م مسائل اساسي ديگر وجود دارد. ولي خوب اين نظر شماست. 
كننده مسائل براي نسل آينده نيست، همچنانكه نسل گذشته هم براي نسل 

داند چه كند. اينكه ايراني هست  ما تعيين نكردند. نسل بعد از ما خودش مي
توانيد  توانم به زور بگويم باشد و يا نباشد و نه شما مي يا نيست، نه من مي

خواهند باشند.  و چه مي بگوئيد. خودشان تشخيص خواهند داد كه چه هستند
آنچه كه امروز رسالت حزب دمكرات كردستان است و در مورد كردهاي 
ايران است، خواستن يك حقي است و آنهم فدرال در چهارچوب ايران است 

هم حقوقي دمكراتيك براي سراسر ايران  براي آزادي و دمكراسي. و اين
المللي  هاي بين باست. در كنار اينها مسائلي است كه عرض كردم پرنسي

خواهند به هم بپيوندند.  است و آن هم گناه من نيست كه بگويم كردها مي
هاست  اين گناه من نيست كه بگويم خواست بهم پيوستن حقوق همه انسان

كنند چه بخواهند و چه بكنند. ما معتقديم با توجه به  ها تعيين مي و انسان
اي و  وضعيت داخلي، منطقه شرايط امروز ژئوپلتيكي جهان و وضعيت جهان،

به همه اين داليل بهترين شيوه فدرال در چهارچوب ممالكي است كه در آن 
هستيم. اما نسل بعد از من يا احزاب ديگري كه بعدا درست خواهند شد و 
مردمي هم كه بدنبال آنها خواهند رفت در آينده چه خواهند خواست به ما 

هاي  و ساده است، پرنسيب مربوط نيست. حرف ما امروز خيلي روشن
اند  پذيرد كه مسئله كرد وجود دارد و در چند كشور تقسيم شده المللي مي بين

ها كردها را برده و بعد هم از  و با يكديگر تفاوت هم ندارند. يكبار عثماني
اند. خوب منهم معتقد نيستم كه  عثماني به چند دسته و پاره تقسيم شده

ي من در حال حاضر بحث سياسي دارم و كردها ترك يا عرب هستند ول
حرفم اين است كه با شرايط امروزي دنيا، بهترين شيوه در ممالكي كه 

باشد. حال هركس چه  كردها ساكن هستند، تقسيم قدرت و فدرال مي
برداشتي از اين گفتار خواهد كرد حق اوست. ولي اگر كمي با مكث روي اين 

 شود. در آن مطرح نمي خواست توجه شود، مسئله عجيب و غريبي
 

هاي الحاقي در هيچ  حقوق بشر و ميثاق اعالميه جهانيتالش ـ با مراجعه با 
المللي در هيچ ميثاقي اين حق به رسميت  بين  جاي دنيا در هيچ معاهده

شناخته نشده كه يك قوم تا مرز جدائي از چهارچوب يك كشوري حق 
و اتفاقا اين موضوعي است كه  توان يافت داشته باشد. و اين را در جائي نمي

در همين شماره آن را به بحث خواهيم گذاشت. از آنجائي كه شما هم چند 
بار به اين مسئله اشاره كرديد، اميدوارم خوانندگان ما هم اين موضوع را 

 جدي بگيرند و دنبال نمايند. ولي اجازه دهيد سئوال ديگري را مطرح كنم.
 

اي را مطرح كنم. هر  يل صحبت شما، نگفتهكريمي ـ اجازه دهيد براي تكم
تواند در طي تحوالت مكاني و زماني به ملت به  اي مي گروه قومي، هر طايفه

همان معنائي كه شما معتقد هستيد تكامل يابد و امري است كامال طبيعي. 
كنم حرف ما اين است و  بهر حال مشخص و روشن باز هم عرض مي

هاي  اند، از يكطرف براساس پرنسيب ردههمانگونه كه آقاي هجري مطرح ك
ها و يك سري  المللي و از طرف ديگر براساس يك سري واقعيت بين

هايي است كه ما حزب دمكرات كردستان خواست خودمان را  استراتژي
كنيم. و آنهم تعيين سرنوشت براي ما كردهاي ايران در چهارچوب  مطرح مي

نم مسئله كرد را منكر و يا اينكه توا ايران بصورت فدرال است. اما من نمي
هر گروهي اگر شرايط و امكان برايش مساعد بود و به آن حد از رشد رسيد و 

تواند به يك دولت تبديل شود و آنهم  فاكتورهاي ديگر هم وجود داشت مي

تواند  دولت مستقل، منكر شوم. اينها مسائلي است كه هيچ كس در دنيا نمي
 آنرا قبول نكند. 

 
خالف آن معاهداتي است كه نام برديد، يعني  اين موضوعات اتفاقاً تالش ـ
هاي الحاقي آن و اين استراتژي شما فراتر از  حقوق بشر و ميثاقاعالميه 

كنيد  هاي شما دور از واقعيت است. گويا تصور مي حقوق بشر است. بحث
اينكه با  كنند، يا اطالع ندارند و يا و منابع را دنبال نمي همردم مطالعه نكرد

اي را مرعوب كنيد. چنين چيزهائي بعنوان  خواهيد عده تكرار آنها در واقع مي
هاي حقوق بشر وجود ندارد. حاال ممكن است آمريكا حمله كند  الحاقيه ميثاق
اي از ايران را جدا كند، مثل اينكه  لياقتي حكومت مركزي تكه و به دليل بي

كشورها يك پرچم دادند و  به هر يك از اين اولبعد از جنگ جهاني 
هايي از كشورها را جدا كردند ولي اينها در هيچكدام از مواد حقوق بشر  خاك

كنيد  هاي الحاقيه آن نيست. آنچه امروز شما در اين گفتگو مطرح مي و ميثاق
هاي الحاقيه آن است. البته شما  فراتر از مندرجات حقوق بشر و ميثاق

توانيد بگوئيد كه براي حزب دمكرات  د و ميها را مطرح كني توانيد اين مي
ملت اگر باشد. ولي  حقوق بشر مي تكردستان مهم نيست كه چه در مندرجا

 نمايددر چهارچوب حقوق بشر آينده خود را بنا  ندايران امروز خود را ملزم ك
و در فضاي آن زندگي كند. و همه نيروهاي دمكرات ايران خودشان را به 

دانند  جايز نمي اند. ولي فراتر رفتن از حقوق بشر را الزم و هاين امر متعهد كرد
رسد؛ بيشتر از  خواهند تن در دهند. بهرحال به نظر مي و به كمتر از آنهم نمي

هاي آن آمده، برنامه احزابي است كه  آنچه كه در حقوق بشر و ميثاق
 اشان را حل نمايند.  خواهند در چهارچوب ايران مسئله نمي

 
يم نه بخاطر چشم و ئگو خير اين نظر شماست. آنچه را كه ما ميكريمي ـ 

باشد. گفته ما خيلي صريح است.  كسي و نه بخاطر ترس از كسي مي يابرو
اميدوارم تشخيص دهيد دنيا دست چه كساني است! اميدوارم آنچه را كه در 

د ذهن خود داريد نخواهيد به ما به قبوالنيد. اينگونه نيست! اگر شما بخواهي
ايد. اين يك  منكر مسئله كرد شويد، منكر خيلي چيزهاي ديگر هم شده

باشد. مسئله ديگر اينكه حزب  مسئله واقعي است و مثل آفتاب روشن مي
گويد. من در همين مصاحبه هم به صراحت اعالم  دمكرات كردستان چه مي

ش تواند خود تواند سرنوشت خود را تعيين نمايد و حتي مي كردم هر آدمي مي
را بكشد، چه رسد به اينكه يك دولت براي خودش درست كند. حقوق بشر را 
هم هر كس به نوعي تفسير كرده است و هزار نوع تفسير روي حقوق بشر 
وجود دارد در حالي كه در تمام مواد آن وجود دارد كه هر آدمي حق دارد 

 حتي تا مرحله قيام مسلحانه در مقابل حكومت برود. 
 

كريمي اجازه دهيد، سئوال را به نوع ديگري مطرح كنم. فرض تالش ـ آقاي 
بفرمائيد طبق مرزبندي و تقسيم بندي شما يعني قومي ـ زباني پيش رويم. 

ايران وجود دارند كه آذري و  دردانيم مناطقي، شهرهائي يا روستاهائي  مي
كردزبان با هم در يكجا ساكن هستند. خوب اگر آنها هم و زبان و كرد  آذري

ريزي راه  بخواهند استقالل پيدا كنند، حتما شما بايد با هم خون و خون
 اينطور نيست؟ بياندازيد.

 
گوئيد بعيد است. مگر من  كريمي ـ خانم عزيز اجازه بفرمائيد، اين كه شما مي

دانشجوي بيولوژيك هستم كه ببينم طرف چند درصد كرد است و چند 
ه كنگره بروكسل هم اشاره باشد. من در جلس درصد ترك و يا عرب مي

كردم، اجازه دهيد دوباره صريح اعالم كنم. ما يك مسئله اساسي داريم. 
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مسئله اساسي ما دمكراسي است. بحث من تقسيم قدرت براساس اقوام، يا 
هاي ايراني نيست. براي من اصل اين است كه قدرت  ملل ايراني و ملت

كرد يا ترك با هم وجود  مركزي تقسيم شود. براين مبنا اگر در جائي يك
دارد، امر ديگري است. در همين  نزديكي شهرمن كرمانشاه شهركي است 
بنام سنقر كه ترك زبان هستند حاال بايد صبح رفت و آنها را خورد. چه كسي 

خواهد انجام دهد؟ اين ابدا بحث من نيست. حتي در سال  اين كار را مي
ترك و كرد صورت نگرفت،  با آن شرايط فرهنگي آنزمان جنگ بين ۱۳24

زنند. ما وقتي  اين مسئله را در اين دوره جمهوري اسالمي دامن زده و مي
گوئيم طرفدار دمكراسي هستيم و دمكراسي را بر مبناي تقسيم قدرت  مي
خواهيم اينگونه نيست كه اكثريت پدر اقليت را درخواهد آورد. در چنين  مي

كه هم كردنشين باشد و هم ترك حالتي اگر در جائي مثال مناطقي باشد 
نشين مسائل خيلي ساده قابل حل خواهد بود و اجازه ندارد هيچ كس در آن 
دخالت كند كه بخواهد بدينوسيله به درگيري قومي دامن بزند. بحث بر سر 
اين نيست، ما كه ننشستيم در مملكت خط كشي كنيم كه اين بخش مال 

گوئيم حكومت متمركز را  ا ميمن است و اين بخش مال آن ديگري است، م
خواهيم. آن روز در  گوئيم و چيز ديگري هم نمي بايد تقسيم كرد. اين را مي

جلسه كنگره بروكسل هم اين اصل حرف من بود. حاال اگر ما امروز در يك 
اي نيستيم كه چنين چيزهايي را به اين وضوحي و صراحت  شرايط و محدوده

تفاوت باشيم. بعنوان يك انسان  آن بي عمل كنيم، اما نبايد كه نسبت به
توانم كه  ها مثل نئاندرتال زندگي كردم نمي دمكرات كه عمري است در كوه

ها را نزنم چرا كه ممكن است فالن هموطن خوشش نيايد.  اين حرف
 !خوشش نيايد ؛بخشيد مي
 

گذاريد و تا  تالش ـ شما بعنوان انسان دمكرات كه به حقوق بشر احترام مي
رويد و بعنوان فردي كه سابقة  ترين خواست حقوق فردي پيش ميكوچك

دانيد؛ يك حزب سياسي قاعدتا بايد تا آن اندازه  طوالني سياسي دارد، مي
اند  ها در جهان كرده نگري داشته باشد و به تمام تجربياتي كه انسان آينده

ور از ها، اين تصور غيرواقعي و د توجه داشته باشد. با توجه به اين تجربه
خواهد منطقه جغرافيائي معيني را براساس  تصور نيست؛ وقتي قوم كرد مي

قومي ـ زباني براي خودش تعيين كند، در واقع بايد به اين موضوع توجه 
گرائي مسئلة زباني اين  گرائي، ملت داشته باشد كه وقتي روي مسئله قومي

رود، بايد  يهمه تأكيد داشته و تا درجه جدا كردن خودش از خاكي پيش م
كشد، ممكن است در داخل آن مرز  توجه داشته باشد، در آن مرزي كه مي

زبان هم باشد و درست به همين دليل كه شما اين مرزكشي را  آذري
گرائي را داشته باشد و  آموزد كه همين قوم ايد آن آذري هم از شما مي كرده

 ممكن است همان نيرو فردا از شما اعالم استقالل كند. 
 

خواهد جدا شود. شما هم  كريمي ـ اوال چنين چيزي وجود ندارد كه كسي مي
شويم و  دانيد كه اگر ما بخواهيم جدا شويم با كسي تعارف نداريم جدا مي مي

ايم. در مورد مسئله قومي بارها  و ابروي كسي هم باقي نمانده  بخاطر چشم
در جاهاي ديگر حزب دمكرات كردستان اعالم كرده كه نه در كردستان و نه 

خواهد و نه خواهيم گذاشت چنين چيزي دربگيرد و  چنين جنگ قومي را نمي
گوئيم براساس سيستم  توانند چنين جنگي را بوجود آورند. ما وقتي مي نه مي

دمكراسي، نظر مردم شرط اساسي است. فرض كنيد در جائي كه نصف آن 
اني است، خوب با يك كرد و نيم ديگر آن فارس يا مثال گيالني يا آذربايج

زنند تو سر  گويند اينها مي گيري ساده درست خواهد شد. خوب حاال مي راي
زنند تو سرهم؟ هيچ دمكراسي نيست كه ديكتاتوري  هم. اصال براي چه مي

در و پيكر نيست.  خاص خودش را نداشته باشد. يك دمكراسي كه چيز بي
آيد، آن دولت دمكرات  يك دولتي كه بر مبناني قوانين دمكرات بوجود مي

بايد با تمام قدرت آن قانون را اجرا كند، وقتي جايي راي دادند و گفتند كه 
 در و پيكري نيست.  اينگونه بايد باشد بايد اجرا گردد. دمكراسي اصال چيز بي

دو موضوع در اينجا وجود دارد. يكي اينكه كاك مصطفي چه گفته، يعني 
مه حزب دمكرات كردستان است. اين دو يك دولت كرد و مسئله ديگر برنا

مطلب را بايد از هم جدا كرد. اولي مسائل كلي است كه وجود دارد و 
المللي است و هر انسان آزاده و دمكراتي اين حقوق را قبول  هاي بين پرنسيب

دارد. ديگري خواستي است كه حزب دمكرات كردستان براي خود دارد. من 
گويد ما نه تنها براي  م كه كاك مصطفي ميدر اينجا با صراحت اعالم كرد

هاي كشورهاي  گوئيم فدرال و در چارچوب خود بلكه براي ديگران هم مي
المللي و  موجود. همانگونه كه گفتم دو موضوع است. يك مسائل بين

المللي، ديگري مسائل استراتژيك حزب دمكرات كردستان  هاي بين پرنسيب
 ايران. 

رين راه حل مسئله كرد همانا حل مسئله دمكراسي بهر حال ما معتقديم بهت
براي ايران است و تقسيم كردن قدرت است و فدراليزم. و از طرف ديگر 
كردها وجود دارند، زبان آنها، تاريخ آنها و گذشته آنها يكي است و اگر 

توانند روزي به يكديگر وصل شوند و ما منكر اين نيستيم. اما  بخواهند مي
شود كه مربوط به  كرات كردستان ايران مربوط ميآنچه به حزب دم

كردستان ايران و ايران است، استراتژي و تاكتيك و حق تعيين سرنوشت 
مورد نظر حزب در اين باره است كه با صراحت گفتيم تعيين سرنوشت 
اشكال مختلف دارد، از جدائي تا فدرال و خودمختاري. ما معتقد به سيستم 

هستيم و حق تعيين سرنوشت خود را در سيستم  فدرال در چهارچوب ايران
دانيم. و اين نظر حزب دمكرات كردستان ايران  فدرال در چهارچوب ايران مي

است و اين هم شعار تاكتيكي نيست. اما اينكه نسل بعد چه بخواهد مسئله 
 خودشان است و مسئله امروز ما نيست. 

 
 در اختيار ما گذاشتيد.   قاي كريمي با تشكر از شما بابت وقتي كهآتالش ـ 
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 بدون دموکراسی، حقوق ملت کرد تامين نمی شود

 "منطقهاستقالل کرد، دمکراسی و آرامش "کردستان ايران در کنفرانس  دموکراتمصطفی هجری دبير کل حزب  سخنرانی

 
 

 آقای رئيس کنفرانس! جناب
 !گرامی حضار

 
رگان جهان براين باورند که آزادی گوهر متفکران و انديشمندان بز اغلب

و در همانحال بارزترين عنصر تمايز انسان از ساير جانداران  آدمیوجود 
تنها مفهومی انتزاعی و مجرد نبوده بلکه در رابطه  نيزباشد. آزادی  زمين می

 .کند میبا حق انتخاب است که معنا پيدا 
قيمی با مفاهيم آزادی ی مست اساس حق تعيين سرنوشت دارای رابطه براين

است. حال اگر فردی يا ملتی از حق تصميم گيری برای سرنوشت  انتخابو 
بدين معناست که فرد يا ملت مذکور از  قطعاًخود محروم گردد، 

 .استمحروم گشته  "حق انتخاب"و"آزادی"
حق، يعنی حق تعيين سرنوشت، در هر فرم و شکل و محتوای آن، هم  اين

ی جهانی حقوق بشر بدان اعتراف و  ملل و هم در اعالميه سازماندر منشور 
عنوان حقوق اساسی ياد شده است. از اينرو حق  بهبرآن تاکيد شده و از آن 

آن در تطابق با ميثاق ملل  شکلتصميم گيری بر سرنوشت خود در هرفرم و 
و دولتی را  گروهی جهانی حقوق بشر بوده و هيچ فرد و  متحد و اعالميه

نکار آن نيست. زيرا هرگونه تالش به قصد انکار و چشم پوشی از يارای ا
 "آزادی انتخاب"و  "آزادی بشر "حقوق اساسی درست به معنای انکار اين

 آدمی است. "انسانيت"و در حقيقت انکار 
 ی برهههمگی مستحضريد، سرزمين کردستان در دومرحله و  همچنانکه

ل بر مبنای سياستی استعماری زمانی يعنی جنگ چالداران و جنگ جهانی او
نظر گرفتن ارادهی آزاد ملت کرد بر چندين کشور تقسيم و  درو بدون 

 تکه شد. تکه
ی ملت کرد را  ی آزاديخواهانه ناروا و ظالمانه نتوانست اراده تقسيماين  اما

ی کردستان به  پارچه شده نکشيد که سرزمين پارچه طولیبه زانو درآورد و 
ی از دل کردستان  و قيامهای باشکوه شددی کرد تبديل سنگر دفاع از آزا

های خيزش را  شعله ستمسربرآوردند. جنبشهای ملی دمکراتيک عليه اين 
حقوق  تحققبرافروخته و تاکنون نيز اين جنبش روا و حق طلبانه در راستای 

و آزاديهای ملت کرد کماکان ادامه دارد و هيچ مانع و مشکلی قادر به سست 
 رزش گامهای کردها نبوده است.و ل کردن

آن نظير استقالل،  فرمهایتعيين سرنوشت در هرکدام از اشکال و  حق
و حزب  بودهفيدراليزم و خودمختاری حق مسلم و انکارناپـذير ملت کرد 

دمکرات کردستان ايران از آغاز فعاليت خود تاکنون مؤکداً براين حقوق 
ات کردستان ايران هيچگاه و اساسی پای فشرده است . حزب دمکر طبيعی

يکی از اشکال حق تعيين سرنوشت را نه تنها  عنواناستقالل کردستان به 
ی  مسلم و مشروع ملت کرد در همه حقرد نکرده است بلکه از آن به عنوان 

کردستان  دمکراتبخشهای کردستان ياد کرده است. رهبر زنده ياد حزب 
 کردستاناگر روزی کشور "است  باره گفته ايران شهيد دکتر قاسملو در اين

مستقل تشکيل گردد، اين به معنای تجزيه نيست، بلکه يکپارچگی مجدد 
 ."است
ی اشکال  حزب دمکرات کردستان ايران حق تعيين سرنوشت در همه پس

ی بخشهای کردستان و ايجاد دولت  يکپارچگی همه کسبآن منجمله 
انسته و سوای آن براين ملت کرد د مسلممستقل کردی در خاورميانه را حق 

دولت مستقل در  تشکيلی بخشهای کردستان نيز حق  باور است که همه
 اعتقادباشند. اما عليرغم  شمال، جنوب، شرق و غرب کردستان را دارا می

راسخ حزب دمکرات کردستان ايران به اين حقوق تاکنون اين حزب مبارز 
ساختن اين شعار از مستقل را مطرح نساخته است. مطرح ن کردستانشعار 

به اين مفهوم نيست که اين حزب  ايرانسوی حزب دمکرات کردستان 

چنين شعاری از  بلکهداند،  مبارز استقالل کردستان را حق ملت کرد نمی
سوی حزب دمکرات کردستان ايران با توجه به فاکتورهای بين المللی، 

ليتکی ای و داخلی و همچنين مدنظر قرار دادن وضعيت ژئوپو منطقه
و با وجود اين عوامل حزب دمکرات شعار استالل  بودهخاورميانه و کردستان 

مردم کردستان ايران مناسب ندانسته  بويژهطلبی را برای مردم کردستان و 
 است.
معادالت و توازن قدرت در سطوح  بهدمکرات کردستان ايران با توجه  حزب

شعار و مکانيزم حل  ترينمناسبای و بين المللی براين باور است که  منطقه
مبنای  بری بخشهای کردستان مکانيزم فدراليزم  ی کرد در همه مسئله

جغرافيايی ـ ملی در چارچوب کشورهايی است که کردستان را ميان خود 
 .اند کردهتقسيم 

ی موفق  اين نوع سرنوشت برای کردها از يک سو با توجه به تجربه تعيين
ی آن در  ی بهينه قی و کثيرالملله و نتيجهدر اغلب کشورهای متر فدراليزم

ی آنها در آن کشورها  و تأمين حقوق برابر همه مليتهاخصوص همزيستی 
کردستان عراق با تمام نقاط قوت و  جديدی  بوده و از سوی ديگر تجربه

های بيشماری باشد.  واقعيتای نزديک گويای  تواند در آينده ضعف آن می
از اشکال  کداماليزم، استقالل و يا بطور کلی هر ترديدی نيز نداريم که فدر

تعيين سرنوشت زمانی به تحقق مطالبات آحاد ملت کرد خواهد انجاميد که 
 دمکراسی استوار بوده باشد. برمبنای

بارو يوده است که  برايناينرو حزب دمکرات کردستان ايران هميشه  از
 صورته و در بدون تحقق دمکراسی واقعی حقوق ملت کرد برآورده نشد

فقدان دمکراسی نيز هيچ ضمانتی در خصوص سلب و بازپس گيری اين 
نخواهد داشت. دقيقاً به اين منظور حزب دمکرات  وجودو آزاديها  حقوق

دمکراسی داشته و در عمل نيز آنرا  بهکردستان ايران باور عميق و راسخی 
 پياده کرده است.

گويد: ما در کردستان و در حزب  قاسملو می عبدالرحمنزنده ياد دکتر  شهيد
به دمکراسی داشته و همچنين بر  راسخیدمکرات کردستان ايران اعتقاد 

ما قادر به حل مسائل  کشوراين باوريم که بدون تحقق آزاديهای دمکراتيک 
. مبارزه برای بودو مشکالت پيچيده و منازعات داخلی گريبانگير آن نخواهد 

 قرارع مبارزه برای حقوق ملی يا طبقاتی دمکراسی هرگز نبايد تحت الشعا
. پس وظيفه هر فرد کردی است که ضمن فعاليت برای تحقق حق "بگيرد

فدرالی آن در راستای ايجاد حکومتی دمکراتيک  شکلتعيين سرنوشت در 
 .نمايددر سراسر کشور مبارزه 

فدراليزم مورد نظر ما سرشت عجينی با دمکراسی داشته و هيچ  بخصوص
 محقق نخواهند گرديد. ديگریون کدام بد

قرار داده  نظراز حکومت که بتواند حق تعيين سرنوشت کردها را مد  شکلی
تواند بخش وسيعی از خاورميانه را  و حقوق آنها را به رسميت بشناسد می

ی آرامی تبديل نموده و ثبات  کردها را در خود جای داده است به منطقه که
 . نمايدآنرا مستقر 

 
  !عزيزان
 ساليستهمگی مستحضريد مردم کرد در کردستان عراق چند  چنانکه
ای حساس و اميد بخشی را پشت سر گـذاشته و جنبش رهايی  مرحله

از کردستان توانسته است به بخش عمدهای از  بخشبخش کرد در اين 
بار اين حقوق به صورت  نخستينحقوق اساسی خود دست يافته و برای 

 .استدائم اين کشور متجلی گشته  قانونی در قانون اساسی
ی انتخاباتی آزاد تشکيل شد و کردها توانستند  کردستان در نتيجه پارلمان

قانون اساسی دائم عراق نقش مؤثری ايفا نمايند و جای بسی  تدويندر 
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جنبش رهايی بخش کردستان به رياست  رهبرانافتخار است که يکی از 
رياست اقليم کردستان  بهديگری  ی جمهوری عراق و رهبر اليق و شايسته

 رسماًی جهان  نائل آمده و از سوی کشورهای پيشرفته و تصميم گيرنده
اند. دبيرکل اتحاديه عرب در پارلمان کردستان  مورد استقبال قرار گرفته

پارلمان را قانونی و منتحب مردم کردستان قلمداد نمود. بدون  اينحاضر و 
ی اميد آحاد مردم  ادهای مهم به نقطهو رويد وقايعی اين  ترديد همه

ی بخش های کردستان  همه درکردستان و جنبشی ملی دمکراتيک کرد 
 تبديل گشته است.

بخش به دستاوردهای مهم ملت  اميددمکرات کردستان ايران با نگاه  حزب
به ساير بخشهای  راکرد نگريسته و اميدواريم که بتوانيم اين دستاوردها 

 ی همهوده و عراق دمکراتيک فدرال به نمونه و سرمشق کردستان منتقل نم
ی خاورميانه تبديل شده و ملت کرد در  ملل کشورهای ديکتاتور زده منطقه

کردستان همچون لوکوموتيو تحول و تغيير از توتاليتاريزم  بخشهایی  همه
و رعايت حقوق بشر و ايجاد سيستمهايی  دمکراسیو ديکتاتوری به سوی 

 نمايند. عملی خاورميانه  ی منطقه همه آزاد و باز در
 

 گرامی! حضار
نظر ما حائز  ازو تثبيت حقوق ملت کرد در کردستان عراق چقدر  تحقق

اهميت است، حفظ اين دستاوردها را دو چندان برای جنبش رهايی بخش 
ی هر کرد ميهن پرست و  دانيم از اينرو وظيفه سرنوشت ساز می کردستان

دانيم که در راستای حفظ اين دستاوردها و  یم دمکراتيکیهر جنبش 
 .نمايدکوشش برای اعتالی آنها مبارزه 

ی تاريخی بر دوش حکومت اقليم کردستان و رهبری  نيز اين وظيفه و
از کردستان سنگينی خواهد کرد که پشتيبان و حامی و  بخشجنبش اين 

ه و ی بخشهای کردستان بود در همه کردديناميزم جنبش ملی دمکراتيک 
 . برساننداين وظيفه تاريخی را به نحو احسن به انجام 

ی حساس وظايف و مسئوليتهای ميهنی  اين اميد که همگی در اين برهه به
 به نحو احسن و در نهايت دقت و هوشياری به انجام برسانيم. راخود 
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 مرکزیی  ی ششمين پلنوم کميتهبرگزار

 ی دفتر سياسی حزب دمکرات کردستان ايران اطالعيه
 :ای پايان ششمين پلنوم کميته مرکزی اين حزب را اعالم کرد. در اين اطالعيه آمده است دفتر سياسی حزب دموکرات کردستان ايران در اطالعيه

 
 !هم ميهنان گرامی

 !مردم مبارز کردستان
 !اعضا و هواداران حزب دمکرات کردستان ايران

ی مرکزی حزب دمکرات کردستان  نماييم که کميته با خرسندی اعالم می
دقيقه پيش ازظهر روز  30/9ی سيزدهم حزب، ساعت  ايران، منتخب کنگره

ميالدی،  2005ر اکتب 29، برابر با 1384آبان ماه سال  7شنبه تاريخ 
ششمين پلنوم خود را با شرکت اعضای اصلی، علی البدل و مشاوران 

 20/7روز کار مداوم، ساعت  3ی مرکزی برگزار نمود و پس از  کميته
 .آبان ماه به کارهای خود پايان داد 9ی عصر روز دوشنبه  دقيقه

ی مرکزی با رعايت يک دقيقه سکوت از سوی  ششمين پلنوم کميته
ی شهدا و به ويژه شهدای  جهت ادای احترام به روان پاك همه حاضرين

ی کار پلنوم  حرکات اعتراضی اخير کردستان آغاز گرديد. سپس برنامه
تقديم حاضرين در پلنوم گرديد و پس از تصويب دستور کار پلنوم آقای 
مصطفی هجری دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران تحليلی سياسی از 

 .دستان ايران را به نيابت از دفتر سياسی تقديم نمودوضعيت ايران و کر
در تحليل دفتر سياسی در رابطه با وضعيت سياسی ايران به بخش عمدهای 
از مسائل مهم و تحوالت کشور از جمله انتخابات محمود احمدی نژاد 

ای امنيتی ـ نظامی برای  بعنوان رئيس جمهور و اهداف رژيم از تعيين مهره
و يکدست کردن مراکز تصميم گيری رژيم و نتيجه و رياست جمهوری 

عواقب اين انتخاب در داخل و خارج کشور، به طور همه جانبه اشاره شده 
بود. تحليل مزبور اشاره بر اين داشت که با تعيين احمدی نژاد بعنوان رئيس 
جمهور رژيم سيمای واقعی خود را به جهان خارج نشان داد و ثابت نمود که 

ازی اصالحات و اصالح طلبی بخشی از رژيم به پايان رسيده و خيمه شب ب
روند بازگشت به دوران تأسيس رژيم جمهوری اسالمی آغاز گرديده است. 
اين روند نيز هر چند احتماالً اعمال خشونت رژيم نسبت به مردم و سرکوب 
آزاديخواهان را در پی داشته باشد، در همان حال اين توهم را هم زدود که 

باشد. اين  ا بخشی از حاکميت جمهوری اسالمی خواستار اصالحات میگوي
ی خود يکپارچگی مردم در برابر رژيم را بيشتر و ميدان مبارزه را  به نوبه

 .سازد تر می گسترده
در تحليل دفتر سياسی همچنين به بحرانهايی که رژيم جمهوری اسالمی 

ی رژيم با  ه به ويژه مسئلهايران در داخل و خارج از کشور با آنها روبرو گشت

المللی انرژی اتمی و کشورهای اروپايی و مواضع مشترك اين  آژانس بين
  .کشورها در قبال رژيم بطور مفصل اشاره شده است

در اين تحليل با مدنظر قراردادن وضعيت کشور و سياستهای رژيم 
جمهوری اسالمی و عزم راسخ مردم کشورمان در مبارزه برای رسيدن به 
آزادی، افق مبارزه روشنتر از گـذشته توصيف گرديده است و اميد به 
يکصدايی و اتحاد ملتهای ايران بيش از پيش خود را نمايان ساخته است. 
در همين رابطه تحليل مزبور ضرورت همکاری نيروهای سياسی ايران در 
اين شرايط ويژه را امری انکار ناپـذير دانسته و به همين خاطر تقويت و 

 .ای خطيری بر شمرده است گسترش کنگره ملل ايران فدرال را وظيفه
تحليل مزبور در رابطه با وضعيت عمومی کردستان، جوانب مختلف زندگی و 

ی مردم کردستان را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است به ويژه  مبارزه
حرکات اعتراضی مردم کردستان در سالهای اخير، هم از نظر اتحاد و 

نظير، مهم  رچگی مردم کردستان و هم وسعت و تداوم حرکت بیيکپا
تأثيرگـذار بر مبارزه مدنی مردم کردستان ارزيابی نموده است. حرکتی که 
هم اکثر شهرهای کردستان را دربر گرفت، هم بيش از يک ماه طول کشيد و 

 .هم مطالبات سياسی و ملی ملت کرد در آن تجلی يافت
حرکت گسترده و مؤثر يکبار ديگر از طرف خود و پلنوم در رابطه با اين 

ی مبارزان حزب مراتب سپاسگـذاری و قدردانی خود را تقديم  کليه
های مردم کردستان نمود و اين اتحاد و همصدايی و از خود گـذشتگی  توده

مردم کردستان را در مبارزه برای رسيدن به آزادی و حقوق ملی اميد بخش 
ی شهدايی که در اين حرکت جانشان را  پاك کليهدانست. همچنين به روان 

 .از دست دادند درود فرستاد
ی خود را به هواداران و دلسوزان حزب  پلنوم همچنبن مراتب قدردانی ويژه

دمکرات کردستان ايران تقديم داشت که در اين حرکات اعتراضی نقش 
 چشمگيری ايفا نمودند و در خروشاندن و به حرکت درآوردن اين قيام

 .نقشی اساسی داشتند
 رکت ـوی شـيت ايران و کردستان از سـاسی پيرامون وضعـتحليل دفتر سي

کنندگان در پلنوم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از تکميل به 
 .تصويب رسيد

در بخش ديگری از کار پلنوم آقای تيمور مصطفايی عضو دفتر سياسی، 
را به حاضرين تقديم نمود. در گزارش مفصلی از وضعيت تشکيالتی حزب 
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اين گزارش بطور واقعبينانه به نقاط ضعف و قوت کار تشکيالتی اشاره رفته 
 .بود

شرکت کنندگان در پلنوم در رابطه با اين گزارش هم فعاالنه در مباحث 
شرکت نمودند و ديدگاه و نظرات خود را ابراز داشتند و گزارش را واقعبينانه 

لزوم تقويت و هرچه فعالتر نمودن بخش تشکيالت ارزيابی نمودند و بر 
حزب و همچنين امور تبليغاتی حزب تأکيد ورزيدند و جهت اجرای اين 

 .ی خود را به دفتر سياسی توصيه نمود کارها پلنوم نقطه نظرات ويژه
ی  ی پلنوم، آقای شاهو حسينی عضو کميته در بخش ديگری از برنامه

ای از  ارج از کشور، گزارش همه جانبهی حزب در خ مرکزی حزب ونماينده
ی اجرايی امور  امور تشکيالتی، ديپلماسی و تبليغاتی و ديگر وظايف کميته

حزب در خارج از کشور را تقديم به پلنوم نمود. در اين گزارش به آن 
قسمت از کار و وظايفی که به انجام رسيده بودند و به وظايفی که برای 

د اشاره شده بود. پلنوم پس از اين گزارش و ان آينده در نظر گرفته شده
های خود را به منظور هرچه بيشتر  تصويب نمودنش، سفارشات و توصيه

 .فعال نمودن ارگانهای حزب در خارج از کشور، به دفتر سياسی تقديم نمود
بخش ديگری از کارهای پلنوم، به بحث سياسی مطرح شده از سوی دفتر 

کرد اختصاص يافته بود. که دبيرکل حزب بحث ی  سياسی در رابطه با مسئله
مذکور را تقديم پلنوم نمود. در اين مقوله وضعيت کرد در افکار عمومی و از 
منظر و چشم انداز کشورهای غرب و منطقه، مورد تجزيه وتحليل واقع 
گشته و همچنين وضعيت کردها در هر کدام از بخشهای کردستان بطور 

ته شد و نقاط قوت و ضعف مبارزات فرزندان جداگانه به مورد بحث گـذاش
ی افق موفقيت و ترقی ملت  ملت کرد در هر بخش مشخص شده و در نتيجه

 .کرد روشنتر از پيش به تصوير کشيده شد
در همين رابطه دستاوردهای ملت کرد در کردستان عراق و نقش نيروهای 

اظ روند سياسی کرد در اين بخش از کردستان و تأثيرات مثبت آن از لح

رويدادهای عراق و نهادينه کردن دمکراسی در اين کشور مثبت ارزيابی 
ی احترام به آن نگريسته شد. . در اين بحث همکاری و  گرديد و با ديده

ی بخشهای کردستان  ی تمام نيروهای سياسی در همه روابط دوستانه
اين زمينه وظيفه و مسئوليتی ميهنی و ملی قلمداد گرديد و هرگونه اقدامی در 

 .را وظيفه ی همگانی بشمار آورد
در اين بخش، حضار نيز مشارکت فعال داشته، نقطه نظرات دفتر سياسی 
در رابطه با مبارزات کردها در هر بخشی از کردستان و اوضاع نيروهای 
سياسی کردها در ديگر بخشهای کردستان را نگرشی واقعبينانه ارزيابی 

 .نمودند
و فعاليت پلنوم و در محدوده و چهارچوب وظايف و  در بخشی ديگر از کار

ی مرکزی داده بود، سه تن از  صالحيتهايی که کنگره سيزدهم به کميته
ی مرکزی  اعضای حزب در خارج از کشور به اتفاق آرای اعضای کميته

 .ی مرکزی انتخاب شدند البدل کميته بعنوان عضو علی
د به پايبند بودن به اجرا بخش پايانی کارهای پلنوم اختصاص يافته بو

های مختلف. شرکت  ورعايت اصول حزبی و فعالتر نمودن ارگانها در زمينه
ها نقطه نظرات  کنندگان در پلنوم عموماً و با احساس مسئوليت در اين زمينه

 .خو درا مطرح و پيشنهادات پلنوم را به دفتر سياسی حزب ارائه دادند
ی مرکزی حزب دمکرات  کميتههمچنانکه اشاره گرديد: پلنوم ششم 

ی آذرماه سال 9بعدازظهر روز دوشنبه  30/7کردستان ايران، رأس ساعت 
اش، به  شمسی، پس از اجرای تمام وظايف که دستورات تعيين شده 1384

 .کار خود پايان داد
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 کنفرانسی از گزارش

 "کرد در چهارچوب دمکراتيزه کردن خاورميانه ی مسئلهحل "

 
 از "ی کرد در چهارچوب دمکراتيزه کردن خاورميانه حل مسئله"کنفرانس 

حزب و  چندينطرف ائتالف دمکراتيک کردهای ترکيه )اين ائتالف از 
جود آمده است( و با همکاری حزب سبزهای سازمان سياسی کرد ترکيه بو

 ی نماينده  (noel mamere)بويژه پشتيبانی آقای نوئل مامر وفرانسه 
نوامبر از  29فرانسه و از رهبران حزب سبزهای اين کشور، روز  پارلمان
در يکی از سالنهای پارلمان ملی فرانسه  30/19 تاصبح  30/9ساعت 

 Gerard)آقای ژرار شاليان کهانس برگزار گرديد، و در بخش اول کنفر

chaliand)  و نويسنده و از کردشناسان مشهور فرانسوی،  نگار روزنامه
 :شخصيتهای زير به ابراز نظر پرداختند داشت،رياست آن را بعهده 

ی پارلمان فرانسه و از رهبران حزب سبزهای  ـ آقای نوئل مامر، نماينده1
 اين کشور

 رئيس انستيتوی کرد در پاريسـ آقای دکتر کندال نزان، 2
رئيس دفتر نمايندگی  (Robert pingeon) ـ آقای روبرت پين ژون3

 حزب جمهوريخواه اياالت متحده آمريکا در اروپا
سناتور مجلس (hugo van romapas) ـ آقای هوگر وان رومپای 4

 سنای بلژيک
 سفير اسبق فرانسه و تحليل (Bernard dorin) ـ آقای برنارد دوران5

  گر خاورميانه
 ـ آقای هانری پاريس، رئيس انجمن تفکر در باب سياستهای دمکراتيک 6

 )فرانسه(
ی جهانی شدن، و گرايش به  در اين بخش سخنرانان با توجه به مقوله

های سياسی ـ اقتصادی ـ استراتژيک کالن  سوی سازمانيابی در مجموعه
گسترش دمکراسی،  در سطح بين المللی و بويژه گرايش عمومی جهانی با

براين نظر متفق القول بودند که عليرغم جان سختی و لجاجت مستمر 
نظامهای توتاليتر در سطح جهان بالعموم و در منطقه باالخص، تحوالت 

ی جنگ سرد، بسوی حل مسائل و مشکالت در  جهانی بعد از خاتمه
 چهارچوب دمکراتيزه کردن کشورها است و اينکه در چهارچوب اين تحول

)با در نظر گرفتن داوطلبی ترکيه به عضويت در اتحاديه اروپا و نيز استقرار 
يک سيستم پلوراليستی در شکل فدرال در عراق به عنوان فاکتورهای 

ی کرد در کشورهای ترکيه، ايران و  مساعدگر و تأثيرگـذار( حل مسئله
ه سوريه را ضروری خواهد ساخت، بويژه که مسئله ثبات در اين منطقه ک

ی قسمت اعظم منابع انرژی مورد احتياج کشورهای صنعتی  دربردارنده
است، چاره يابی اين مسئله و مسائل ديگر از اين دست را در چهارچوب 

 .دمکراتيزه کردن، ضروری خواهد ساخت
  

بخش دوم کنفرانس به ابراز نظر سازمانهای کرد از چهار بخش کردستان 
فرانس را آقای جاناتان راندال، اختصاص يافته بود، اين بخش از کن

ی واشنگتن پست در  نگار و نويسنده و وابسته سابق روزنامه روزنامه
 .خاورميانه بعهده داشت

 :در اين بخش سخنرانان زير اقدام به ابراز نظر نمودند
ـ آقای موسی کوال، به نمايندگی از ائتالف دمکراتيک کردهای ترکيه )اين 1

باشد: حزب دمکرات کردستان  مانهای زير میائتالف شامل احزاب و ساز
ترکيه، حزب سوسياليست کردستان ترکيه، حزب دمکرات و ميهن پرست 
کردستان ترکيه، حزب اسالمی کردستان ترکيه، جنبش بخش شمالی 
کردستان، جنبش حق و آزادی، حزب کاوه، حزب سوسياليستهای انقالبی 

 رد ترکيه(کردستان ترکيه، باضافه شماری از شخصيتهای ک
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ی مرکزی و مسئول بخش روابط  ـ خسرو عبداللهی، عضو علی البدل کميته2
 حزب دمکرات کردستان ايران در خارج

 له ـ آقای ابراهيم عليزاده، دبيرکل سازمان کومه3
ی حکومت اقليم کردستان عراق در فرانسه  ـ آقای سيوان بارزانی، نماينده4

 )از طرف حزب دمکرات کردستان عراق(
 ی ميهنی کردستان عراق ـ آقای ژيا عباس به نمايندگی از اتحاديه5
 ی مشترك احزاب کرد در سوريه ـ آقای احمد اکرم به نمايندگی از کميته6

رفته، اين نمايندگان، ضمن تأکيد بر مشروع بودن حق تعيين  هم روی
سرنوشت برای ملت کرد، براين عقيده بودند که با توجه به فاکتورهای بين 

ای و نيز وضعيت ژئوپوليتيکی کردستان در خاورميانه،  مللی و منطقهال
ی بخشهای کردستان،  ی کرد در همه مناسبترين راه حل برای مسئله

استقرار يک سيستم دمکراتيک فدرال براساس جغرافيايی ـ ملی در هريک 
 .اند از کشورهايی است که کردستان را ميان خود تقسيم کرده

ی حزب در فرانسه نيز در اين کنفرانس  اعضای کميتهشايان ذکر است که 
شرکت کرده بودند آنان ضمن نشست های جداگانه با شرکت کنندگان، 
اسناد حزبی مبتنی بر جنايات رژيم آخوندی در کردستان ايران را در 

 .اختيارشان گـذاشتند
 

 ی مرکزی متن سخنرانی آقای خسرو عبداللهی عضو علی البدل کميته
 بخش روابط حزب دمکرات کردستان ايران در خارجو مسئول 

  
 !آقای رئيس

 !خانمها و آقايان
 !دوستان گرامی
دانيد، در حال حاضر کردها، چه در سطح منطقه ای و چه در  همچنانکه می

دهند که فاقد حاکميت ملی  سطح جهانی، بزرگترين ملت را تشکيل می
حکومت های از  هستند. سرزمين شان بين چند کشور تقسيم شده است

باشند  اين بخشها )بجز کردستان عراق( حکومتهايی مستبد و توتاليتر می
کنند.  که مطالبات دمکراتيک اين مردم را با خشونت تمام سرکوب می

متأسفانه، تاريخ ملت کرد از اين نظر، تاريخی پر از تراژدی، قتل و عام و 
 .باشد مملو از جنايات هولناك می

ی مردم آن و با توجه  ی سرزمين کردستان برخالف اراده با توجه به تجزيه
به ستمها و ددمنشيهايی که نسبت به اين مردم صورت گرفته و امروزه در 
ايران، ترکيه و سوريه همچنان ادامه دارد و نيز با توجه به اينکه حق تعيين 

ی بين المللی برسميت شناخته شده، ميتوان  سرنوشت ملل توسط جامعه
شکيل حکومت مستقل کرد در هر کدام از بخشهای آن و يا الحاق گفت که ت

حکومت هر چهار بخش آن به يکديگر و تأسيس حکومت واحد، حق مسلم 
تواند شکل  باشد. ولی حق تعيين سرنوشت ملل می و مشروع ملت کرد می

 .های ديگری نظير فدراليزم يا خودمختاری را نيز به خود بگيرد
سال است برای آزادی و دمکراسی و  60ران که حزب دمکرات کردستان اي

کند ضمن تاکيد بر حق  تحقق حقوق ملت کرد در کردستان ايران مبارزه می
ملت کرد در ايجاد دولت مستقل، با توجه به فاکتورهای بين المللی و 

ای و نيز وضعيت ژئوپوليتيکی کردستان در خاورميانه، براين بارو است  منطقه
ی بخشهای کردستان، استقرار  ی کرد در همه حل مسئلهکه مناسبترين راه 

سيستمی دمکراتيک و فدرال بر مبنای جغرافيايی ـ ملی در هر يک از 
اند. استقرار چنين  کشورهايی است که کردستان را ميان خود تقسيم کرده

ای مثل ايران که در آن مليتهای  سيستمی بويژه در کشورهای کثيرالملله
کنند و هريک  بلوچ، عرب و ترکمن، با هم زندگی میفارس، آذری، کرد، 

ی  باشند، مناسبترين شيوه ی خود می دارای تاريخ، زبان و فرهنگ ويژه
ی قدرت در پايتخت متمرکز  باشد. در کشورهايی که همه ی کشور می اداره

شده و فقط در انحصار يک مليت قرار دارد و اغلب اوقات به استقرار 

گردد، برقراری اين نوع از سيستم اداری، به  میرژيمهای مستبد منجر 
ی قدرت خدمت  تضعيف استبداد، گسترش دمکراسی و تقسيم عادالنه

خواهد کرد. از طرف ديگر، استقرار چنين نظامی موجب خواهد شد که 
خلقهای تحت ستم ايران ديگر در ميهن خود احساس بيگانگی و شهروند 

يبکارانه حکومتهای مرکزی، استقرار درجه دومی نکنند. برخالف ادعاهای فر
چنين نظامی در ايران، نه تنها موجب به خطر افتادن تماميت ارضی نخواهد 

ی  شد، بلکه برعکس،سبب اتحاد داوطلبانه و استحکام برادری بر پايه
حقوق برابر در بين خلقهای کشور خواهد گرديد. خالصه اينکه استقرار 

% مردم آنرا خلقهای غير فارس 60چنين سيستمی در ايران که بيش از 
 .دهند، يکی از ارکان اساسی دمکراسی است تشکيل می

بعبارت ديگر در چهارچوب دمکراتيزه کردن خاورميانه و استقرار صلح و 
ثبات اين منطقه، بايد بصراحت گفت که بدون در نظر گرفتن حقوق بيش از 

ترين حقوق انسانی  يیميليون کرد در ترکيه، ايران و سوريه، که از ابتدا 30
خود محروم ميباشند، امکان استقرار يک دمکراسی واقعی و صلح و ثباتی 
پايدار، نخواهد بود. از دمکراسی و صلح و ثباتی اين چنين، کردها چه 

توانند داشته باشند؟ برای کردها اسقرار چنين صلح و ثباتی، چه  انتظاری می
ن خواهد داشت؟ در اينجا تنها فرقی با آرامش و سکوت حکمفرما بر گورستا

دانيم که در منطقه و بويژه در  ی ما می کردها را مثال آوردم، در حاليکه همه
ايران خلقهای ديگری نيز هستند که وضعيت مشابه کردها را دارند. در 

ی ملی، امروزه بصورت يکی از مسائل  رابطه با ايران بايد گفت که مسئله
ی ارتقاْ آگاهی ملی در بين خلقهای  يجهاساسی کشور مطرح است و در نت

تحت ستم کشور، خواست برسيمت شناخته شدن هويت ملی و استقرار 
ترين ارکان مبارزه برای  سيستمی عادالنه مبتنی بر حقوق برابر، به اساسی

استقرار دمکراسی در کشور تبديل شده است. با توجه به اين واقعيتها، 
با چند حزب و سازمان ديگر متعلق به حزب مکرات کردستان ايران همراه 

خلقهای آذری، کرد، بلوچ، ترکمن و عرب بر اساس پالتفورمی مشترك، به 
برای ايرانی  "ی مليتهای ايران فدرال کنگره"تشکيل تشکلی تحت نام 

سال حاکميت سياه  26دمکراتيک و فدرال اقدام نمودند، زيرا که بيش از 
ه در چهارچوب اين نظام جمهوری اسالمی، ثابت نموده است ک

ايدوئولوژيک، نه تنها استقرار دمکراسی بلکه انتظار تغيير و تحول جدی هم، 
 .انتظار بيهوده و خيال پرورانی است

تنها مرگ اين رژيم است که ايران و ايرانی سعادت را در آغوش خواهند 
گرفت و اين سعادت جز از طريق استقرار نظامی مبتنی بر دمکراسی تأمين 

خواهد شد. و باالخره اينکه در کشوری چند مليتی نظير ايران، استقرار يک ن
دمکراسی واقعی از طريق برسيمت شناختن حقوق خلقهای تحت ستم 

گـذرد. بعبارت ديگر برسميت شناختن هويت ملی مليتهای تحت ستم در  می
های  شکل استقرار يک نظام دمکراتيک و فدرال، بعنوان يکی از مؤلفه

ی و رکنی از ارکان اساسی آن، هم تضمين گر يک دمکراسی واقعی دمکراس
 .خواهد بود و هم تضمين گر تماميت ارضی ايران

 .اتان به عرايضم با تشکر از توجه
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 گذار از فراز و فرودهای تاريخ ايران
 حفظ يگانگی ملی و چندگونگی قومی

 
 ت،ايرانييعنی  ،املوين عيکی از امل ذهنی در تعريف ملت و وحدت ملی ما ياد کرد. واع توان از محو با بر آمدن جمهوری اسالمی، می 

رك و پذيرش تتاريخ مش عوامل ذهنی ديگر مانند بود به اسالميت ايرانی تغيير يافته است.ما، مليت مالط  ،ها که در درازای سده
 شوند.   ی منفی قلمداد می بگونهميان اقوام  ما  همه رسوم مشتركو  شود ناديده گرفته شده و می نيز ايرانیملت سرنوشت مشترك 

 
 ها از جانب حاکمان، است.  حرکت قومی باشد ناشی از ناديده انگاشتن واقعيات حوادث اخيرکردستان و اهواز بيش از آن که نمادی  از

های بيگانگان را  های محل سکونت اقوام در مجلس شورای ايران توجه کنيد. از طرف ديگر تحريک به سخنان نمايندگان شهرستان
 «! بزرگی است ايران بی بمب اتمی هم کشور»نيز بياد بياوريم که برخی از آنان اعتقاد دارند: 

 
 

 گفتگو با دکتر محمدرضا خوبروی پاك
 

هاي  گيري بحران ـ با اوجتالش 
و   سياسي داخلي؛ از درگيري

هاي دروني رژيم گرفته  رقابت
تا نارضايتي عمومي از حكومت 
و دستگاه دولت، و به موازات آن 
بحران و ناآرامي در بيرون 
مرزهاي ايران در كشورهاي 

ما بار ديگر همساية ميهنمان، 
ها و مطالباتي  شاهد طرح بحث

از سوي برخي از احزاب و 
نيروهاي سياسي منسوب به 
اقوام و به ويژه در مناطق مرزي 
كشورمان هستيم. عليرغم اين 

سابقه نيست، اما  كه اين موضوع در ايران جديد و در طول تاريخ معاصر ما بي
حق تعيين سرنوشت تا “فهوم زبان افتادن م نمايد؛ برسر آنچه بديع و تازه مي

است. البته نه اينكه طرح اين مفهوم ” مرز جدائي و تشكيل حكومت مستقل
نمايد، تغيير مباني  تازگي داشته باشد، اما آنچه كه در اين ميان بديع مي

فكري و مستندات سياسي و حقوقي توجيهي و دفاعي آن است. به عبارت 
اين ترم از طريق گنجينة فرهنگي و  تر برخورد و آشنائي آغازين ما با روشن

هايمان بوده است. اما  مفاهيم نيروهاي ماركسيست ـ لنينيست و استالنيست
شود، به هر صورتي اين امر به اعالمية جهاني حقوق بشر و  امروز سعي مي

 المللي نسبت داده شود. هاي آن و خالصه قوانين بين پيوست
رت متمركز برروي مباني حقوقي هاست به صو با توجه به اين كه شما سال

هاي گوناگون قومي، نژادي، مذهبي مطالعه  المللي در رابطه با  اقليت بين
ها هستيد و مقاالتي كه به قلم  نموده و داراي آثاري پژوهشي در اين زمينه

دهند كه شما همچنين پروسه تحولي مواضع  اند، نشان مي شما منتشر شده
ها را زير نظر داريد،  ايراني در اين زمينهسياسي احزاب و گروهاي سياسي 

لطفاً بفرمائيد، چگونه و چرا به يكباره مباني استداللي و توجيهي اين مفهوم 
 ها تغيير يافت؟ در ميان ايراني

 
حق تعيين سرنوشت تا “تنها علت برسرزبان افتادن مفهوم  ـخوبروي دكتر

اي سياسي داخلي ه گيري بحران اوج» ”مرز جدائي و تشكيل حكومت مستقل
نارضايتي عمومي از حكومت و دستگاه  ياهاي دروني رژيم گرفته  و رقابت

، «ها در بيرون مرزهاي ايران در كشورهاي همساية ميهنمان ناآرامييا دولت 
 ها  كه گفتيد درپنجاه سال اخيرِ تاريخِ ايران، اين خواست گونهنيست. همان 

، دوستان كس بسياري از ميهنبه دالئل مختلف مطرح شده است. من بر ع
علل داخلي   . نيستتنها مداخله بيگانگان  كه علت اصلي رسد بنظرم مي

اگر اقوام ايراني  هاي اقوام ايراني را فراهم ميكند؛ اما، نگراني بسياري
استفاده كنند؛ روزگاري بود كه  ها هاي داخلي و ناآرامي خواستند از بحران مي

( رژيم نازي داشت SSيا  SAه نهادهائي همانند)دولت اين چنان قوي نبود؛ ن
 در هايئتي   (Tontons Macouts) ها تون ماكوتنهائي همانند تو و نه گروه

 پاپا دوك. زمان حكومت 
ها در دو دهه اخير، با بر آمدن جمهوري اسالمي،  از علل داخلي اين خواست

يكي د كرد. مل ذهني در تعريف ملت و وحدت ملي ما ياواع توان از محو مي
بود به ما، مليت مالط  ،ها كه در درازاي سده ت،ايرانييعني  ،املوين عاز ا

رك و تتاريخ مش عوامل ذهني ديگر مانند اسالميت ايراني تغيير يافته است.
و  شود ناديده گرفته شده و مي نيز ايرانيملت پذيرش سرنوشت مشترك 

 شوند.   مداد ميي منفي قل بگونهميان اقوام  ما  همه رسوم مشترك
گذاري  و فرق گذاري منفي درباره پيروان مذاهب مختلف فرق ،عامل ديگر

 است.دين دانايان  مثبت براي قشر خاصي از
بيشتر قوانين مترقي را كنار وي سازي قوانين است كه دَبَ ،سومين عامل

پيروان مذاهب گوناگون را بگونه شهروندان درجه دو در  گذارده شده و
اند؛  . افزون برقوانين نارسا و ويژه دوران بَدَويت كه تصويب كردهاند آورده

را هم شمسي(  ۱۳۱2قانون احوال شخصييه ايرانيان غير شيعه )اجراي 
 .  تابند برنمي

بيكاري وضع ناهنجار اقتصادي و مستضعف سازي مردم است.  ،عامل چهارم
اچاق و توجه به آن اي جز ق كند و چاره و فقر فراگير در نواحي مرزي بيداد مي

 ماند. سوي مرز باقي نمي
هاي مشترك ميان اقوام  ها و اسطوره عامل پنجم، از ميان برداشتن افسانه

و  كنند سنن ايراني را نفي مي هر گونه شادي و سرور حاكمان  است. ايراني
  به صورت مذهب مختار در آمده است. همه اينها« ها جراحي خنده بر لب»

كه برابر  بي سبب نيست  .كند خارج جلب ميكشور را به آن نگاه مرزنشينان 
ايران مقام يكم را در مورد فرار ، 2004در سال  آمار سازمان ملل متحد،

 مغزها دارد.
عامل ششم، خشونت و سختگيري حاكمان در برابر هر گونه حركت 
اعتراضي در كشور است. خواه در نزديكي تهران و يا در شهرستان يا استاني 
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شود و  ر دست باشد. چنين خشونتي سبب راديكال شدن احزاب محلي ميدو
دهد. كنش و واكنش اين دو نيرو )حاكمان و  مطالبات آنان را افزايش مي

هاي قومي حتي در برخي از كشورهاي اروپا نيز  احزاب محلي( در حركت
ن خورد. اگر احزاب محلي به تندروي بپردازند، دولت ابتدا با معتدال بچشم مي

پردازد. نمونه بارز  آيد و سپس به نحوي به سركوب تندروان مي حزب كنار مي
در  2004تا  96هاي  ها را مي توان در اسپانيا درسال اين كنش و واكنش

  ها مالحظه كرد.       مورد باسكي
، بويژه در خارج از كشور ما مي نيز هست كه ويژه نخبگان محليهفتعامل 
هر قدر صالحيت و تخصص حاكمان در اداره  و آن اين كه ،استايران 

تر  نحبگان قومي محلي خود را در مقامي باالتر و شايسته ،يابد اموركاهش مي
در سطح محلي دستكم   ـ اگرنه در سطح ملي ـبراي حكومت كردن 

 خدا را چه ديديد! بينند و برخي هم به هواي غنيمت يا نصيبي هستند. مي
ل در احساس همبستگي ملي و گرايش به گس ،برآيند منطقي اين عوامل

است.  و يا حسرتِ اوضاع آن سوي مرزها سوي جوامع محدود قومي و محلي
و نيز كه فروريزي اتحاد شوروي و حوادث افغانستان و عراق بديهي است 

 .و هستها موثر بوده  در طرح اين خواستهاي بيگانگان  تحريك
بي آن كه نمايندگي از  ـ حلينخبگان قومي و م در چنين شرايطي، برخي از

مختاري به فدراليسم از فدراليسم به حق  از خود ـسوي مردم داشته باشند 
چنين نخبگاني مانند حاكمان از درك  رسند. تعيين سرنوشت و جداسري مي

اين نكته غافلند كه همانگونه كه حاكمان قادر به هويت سازي نيستند، 
هويتي غير معمول و غير تاريخي را توانند  نخبگان و احزاب محلي هم نمي

در ايران ـ بي  ۱۳2۵و  ۱۳24هاي  به آنان تحميل كنند. نمونه آن را  در سال
  در نظر داشتن مداخله بيگانگان ـ ديديم.

گنجينه فرهنگي و مفاهيم نيروهاي »آنچه را كه شما به عنوان  اما
ديديم و  ،ايد عنوان كرده« هايمان ماركسيست ـ لنينيست و استالنيست

ماركسيست ـ »چيزي جز نكبت و لعنت نبود.  بينيم كه در آن گنجينة مي
ها و  بحثدر مورد حق تعيين سرنوشت، تنها  « هايمان لنينيست و استالنيست

خواندند كه بيشتر در مورد  لوكزامبورك را مي اختالف نظرهاي لنين با روزا
خ مجذوبان و مرعوبان ويژه لهستان بود و كتاب لنين را بگونه شاهكار به ر

هاي  از تئوري خود مديري شخصي كه بوسيله ماركسيستكشيدند. آنان  مي
كردند كه  فراموش ميدانستند و  عرضه شده بود چيزي نميانترناسيونال دوم 

 هاي فراواني وجود دارد. ميان ملل تاريخي و غير تاريخي تفاوت
 توانم بگويم:  در مورد حق تعيين سرنوشت، مي

 ۱89۳گيري درباره سرنوشت خود، درسال  ها براي تصميم ق ملتطرح ح
 ، و سپس در لندن۱89۳ها در كنگره زوريخ  بوسيله انترناسيونال سوسياليست

 ۱896اعالم شد. در سال  ۱9۱2و۱896هاي  و در بال به ترتيب در سال
تشكيل شده  در لندن ها، در كنگره حزب سوسياليست لهستان كه يلهستان

به نام  بود موضوع استقالل كشور خود را مطرح كردند. روزا لوكزامبورگ
به مخالفت با آن برخاست. ده سال پس از  حزب سوسيال دمكرات لهستان

)اتو بوئر  هنگري و پيروان ماركسيسم، ـ هاي اتريش آن، سوسيال دموكرات
O. Bauer  و كارل رنرK.Renner) هاي عملي گوناگوني براي  راه حل

مديري  ها ارائه كردند. آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه خود همزيستي ملت
 ـ هاي ملي در امپراتوري اتريش شخصي و فرهنگي، نقطه پايان تنش

از  ،هاي فرهنگي، به طبقه كارگر دگاه آنان، حل تنشياست. از د هنگري
كه آگاهي الزم را از طبيعت كامال سياسي هد د اجازه مي ،هاي مختلف مليت

مشكالت خود بدست آورند و مبارزه طبقاتي خود را براي دفاع از منافع 
 مشترك تشديد كنند. 

اي  ماده ۱4اعالميه  حق تعيين سرنوشت، بوسيله هاني يكم،جدر پايان جنگ 
الملل شد و اساس معاهده ورساي قرار گرفت.  ويلسون وارد حقوق بين

پيشنهاد ويلسون در همان زمان مورد اعتراض قرار گرفت و بسياري آن را به 
 تواند از ميان بردارد.   منسجمي را مي بمبي تشبيه كرده بودند كه هر دولتِ

ماده  زا 2ن ملل متحد آمد. )بند سپس، در منشور سازما ،حق تعيين سرنوشت
 (.ملل متحدمنشور 76و بند ب از ماده  7۳، ماده ۵۵يك، ماده 

در حقوق مواردي هست كه تعريف مشخص و منجز از موضوع وجود ندارد 
مانند همين حق تعيين  ،اما قواعد و مقررات مربوط به آن اِعمال ميشود

المللي،  ت اما جامعه بينها كه تعريفي درباره آن نيس سرنوشت بوسيله ملت
 دستكم در مورد كشورهاي مستعمره، آن را به مرحله اجرا در آورده است. 

بويژه مجمع عمومي از اين  ـ هاي سازمان ملل متحد در بسياري از قطعنامه
، در داخل هر ي نام برده شده است. زيرا اجراي اين حقئا و اگر هاحق با امّ

عدم مداخله المللي با اصل  و در سطح بينيكپارچگي سرزميني  با اصل كشور
تعارض  ،ها در امور داخلي كشوري ديگر، مندرج در منشور سازمان ملل دولت

 كند. پيدا مي
با استفاده از مواد ياد شده بود كه مساله كشورهاي مستعمره و استعمار زدائي 

آن در سازمان ملل مطرح شد. اما در مورد تفسير اين مواد و حقوق مربوط به 
داند تا  به اين معنا كه سازمان آنرا حقي براي دولتها مي ،محتاطانه رفتار شد

رامش زندگي كنند نه حقي كه باعث تجزيه دولتها آبا يكديگر در صلح و 
 شد: شود. به همين جهت گفته مي

حق جدائی يک ناحيه و يا منطقه که بر حسب سابقه قسمتی از »
 .«قبول است خاك يک کشور مستقل بوده، غير قابل

دارد كه  ، سازمان ملل متحد اعالم مي۱974دسامبر  7اي بتاريخ  در قطعنامه
فقط مبارزه ملتهاي استعمار شده، يا زير سلطه نيروي بيگانه و يا رژيمهاي 

كنند به رسميت  نژاد پرستانه را كه براي كسب حقوق خود مبارزه مي
  شناسد. مي

رسد يادآوري دو نكته ضرور است:  بنظر مي در مورد وضع ويژه ميهن ما،
هيچ يك از  نخست آن كه مدعيان چنين طرز تفكري نمايندگي از سوي

هاي مختلف نشاني از  و فراواني احزاب محلي با خواست اقوام ايراني ندارند
ديگر آن كه اجراي حق تعيين سرنوشت  ناهمآهنگي داخلِ قومي است. دو

سه  شود. مردم جزيره مايوت در يبه جدائي خواهي منجر نم و الزاما حتما
به باقي ماندن در جمهوري فرانسه راي ( ۱976ـ  ۱974ـ  ۱9۵8) همه پرسي

ـ هاي كومور  جزيره ـدادند و سه جزيره ديگر همسايه ِجزيره مايوت 
 ـسي سال  ـتا امروز  ۱97۵استقالل و نظام فدرالي را اختيار كردند كه از 

اين جهت افتخار داشتن مقام يكم كودتا را در  اند و از كودتا را بخود ديده 2۵
و جمهوري فدرال اسالمي كومور بگونه  اند!! كشورهاي فدرال بدست آورده

فراهم كننده كارگر ارزان فيمت براي  جزيره مايوت در آمده است. اضافه 
%  از مردم 6/76، در يك همه پرسي با آراي موافق 200۱در دسامبر كنم كه 

سالمي پايان داده شد و به جاي آن اتحاديه كومور بوجود به عمر جمهوري ا
 آمد.

دركشوري مانند ايران، با توجه به سابقه قانون اساسي آن،  ما بيش و پيش 
حق سپردن اداره امور »، به «حق تعيين سرنوشت مردم به خود مردم»از 

راي نياز داريم. هياهوي بسيار، بويژه در خارح از كشور، ب« مردم به خود مردم
چنين مفاهيمي كه با واقعيات كشور ما همحواني ندارد، به نظر من زيادي 
است. با توسل به اصول دموكراتيك و با استفاده از آگاهي نسبي مردم داخل 

هاي  كشور ـ اگر ناداني و خشونت حاكمان بگذارد ـ  زودتر و بهتر از بحث
 توان موضوع را حل كرد. تئوريك مي
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هاي جهاني  المللي و ميثاق دام يك از قوانين بينبطور مشخص ك تالش ـ

” حق تعيين سرنوشت تا مرز جدائي“توسط اين احزاب و سازمانها براي طرح 
گيرند و چقدر اين استنادات بجا و تا كجا تعبير به ميل  مورد استناد قرار مي

است؟ كدام مقررات و قردادهاي جهاني را آنها از دايرة توجة خود بيرون 
 رند؟گذا مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       افزون بر منشور سازمان ملل، در اعالميه كنفرانس بآندونگ -خوبروي دكتر
قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اعطاي استقالل به ملتهاي  (،۱9۵۵)

(، ۱96۳منشور سازمان كشورهاي افريقائي )( ۱960دسامبر  ۱4مستعمره )
( قطعنامه سازمان ملل متحد ۱966المللي حقوق مدني و سياسي ) ميثاق بين

و  ۱97۳هاي  به تاريخ ۳۳۱4و  ۳۱0۳هاي ) ( و قطعنامه۱970به تاريخ 262۵)
گيري  ( از حق مردم براي تصميم۱98۱(، منشور آفريقائي حقوق بشر )۱974

 نام برده شده است. ـي صريح يا ضمني  بگونه ـ درباره خود
مربوط به حق تعيين سرنوشت از پايان مساله استعمار تا به امروز مسائل 

فريده است: در آهاي فراواني در كشورهاي نو استقالل  حادثه
در ميانمار،  (Tigré) ها اي تيگره اتيوپيها(، در اريتره در  نيجريه)بيافرائي

در ها  هاي مسلمان و سيك ( اقليتKachenو Karan) ها و كاشن ها كاران
ان، ،مسيحيان جنوب سودان، در پاكست ي مهاجرها هند، بلوچها و بنگالي

مواردي  النكا،  بربرها در الجزاير و مراكش و مثالهاي ديگر. تامولها در سري
هاي صلح آميز به نتيجه رسيده بسيار اندك  كه حق تعيين سرنوشت  از راه

به ناكامي شده  مواردي كه حق ملتها در تعيين سرنوشت خود منجر است.
ها  ، بيافرائي۱960ـ۱96۳ز كنگو در سالهاي خواهي كاتانگا ا كم نيست: جدائي

(، مردم اوگاندا ۱967ـ۱972مردم جنوب سودان ) (،۱966ـ۱970در نيجريه )
هاي از اين  ( نمونه۱977اتيوپي به سومالي ) الحاق استاني از و (۱977)

 هاست.  ناكامي
المللي كه  حق تعيين سرنوشت از دو ديدگاه قابل بررسي است: از ديدگاه بين

ظور از آن خود مديري )به معناي عام كلمه( خلق يا ملتي در برابر گروهها من
و  ها هاي ديگر است. دو ديگر از ديدگاه داخلي است كه صالحيت و ملت

 كند كه به اداره امور خود بپردازند. اختياراتي را به مردم و يا ملتي اعطا مي
ا در مورد الملل، حق تعيين سرنوشت تنه در شرايط موجود حقوق بين 

شود كه زير سلطه بيگانه باشند. بحث در  هائي به رسميت شناخته مي ملت
اين است كه بيگانه كيست؟ آيا بيگانه فقط دولت خارجي است؟ و يا اين كه 

شود.  از همين جا،  قومي مسلط به قوم يا اقوام  ديگر نيز بيگانه تلقي مي
 اختالفها و برخوردها بروز ميكند. 

جراي حق تعيين سرنوشت با دو دشواري روبروست: اي، در حقوق داخل
ها و دو ديگر آن كه مردم چه  آن با يكپارچگي سرزميني دولت نخست تضاد

كساني هستند و چه مقامي بايد تعريف شايسته آن را بدست دهد. حاكمان 
هاي اقليتي  نامند و رهبران گروه در هر كشوري، شهروندان خود را مردم مي

گروهي را مردم يا خلق و يا  ـداشتن نمايندگي  اري از موارد بيدر بسي ـ نيز
 برند كه نام ميخلق و يا مردم  ازآنها به صورت عام و كلي  خوانند. ملت مي

. زيرا خلق يا مردم  مفهومي كامال انتزاعي ثبات است بسيار كشدار و بي
كه اين  استپيمائي و يا انتخابات  است. تنها در مواردي مانند تجمع و راه

 ـ استاد و شاعر فرانسوي ـبه گفته پل والري  توان لمس كرد. ها را مي واژه
زياد را كه در هيچ مكاني  ياين كلمه گاهي، كلِ نا مشخص وگاهي شمار

 كند. حاضر نيست بيان مي
تعريف مشخصي از مردم را در دست  ريمون آرون، نيز اعتقاد دارد كه چون

ي از  در آن به عمل آورد. آيا مجموعهاگوني گون دستكاريتوان  نداريم، مي
توان مردم خواند؟ يا اينكه شهروندان به طور كلي  افراد يك جامعه را مي

تواند خود را مردم و  قليتي فعال نميانمونه كامل آن هستند؟ آيا يك گروه 
 تواند خود را ملت بخواند؟  يك اقليت حاكم نمي يا خلق معرفي كند؟ و آيا

دانند ولي در همان حال از  مي« مردم»ي كلي خود را نماينده  ونهدولتها به گ
شناخت عنوانِ مردم براي ديگر گروههاي مختلف در داخل يك كشور 

هم كه براي اين وحشت دارند مختلف است: احترام  يهاي وحشت دارند. دليل
به يكپارچگي سرزميني، رعايت وحدت ملي، تفاوت ميان صالحيت داخلي و 

 سي حق تعيين سرنوشت. طبيعت سيا
عدم تناسب به كارگيري كلمه خلق و مردم، نشان دهنده سستي و گسستگيِ 

هاست كه رهائي و يا احراز حق سرنوشت را مطالبه  در خواست اين گروه
كنند. آنها پيش از اثباتِ حق تعيين سرنوشت خود، شناسائي حقوقي خود  مي
قات اين درخواست شناسائي چه خواستارند. بيشتر اوبه عناوين گوناگون  را 

هاي ناآرامي است. به قول  المللي و چه در سطح داخلي از علت در سطح بين
تقدم تقاضاي استقالل به معناي رد : نويسنده فرانسوي (Camus)البركامو

هائي براي جلب حمايت ملي و يا  چنين گروه هرگونه مذاكره و سازش است.
ها را  اساسي اعضاي خود و ديگر گروهبايد از پيش، حقوق  المللي مي بين

روشن كنند و خود را موظف به اجراي آن حقوق بدانند. تنها در اين حالت 
توان به چند گانگي فرهنگي و اجتماعي دست يافت و از هرگونه  است كه مي

 كنار گذاشتگي فرد يا گروه جلوگيري كرد.
شند مانند بسياري گرائي و شهروندي ممكن است از دو مقوله جداگانه با مليت

از ايرانيان دو تابعيتي كه شهروند يك كشور خارجي هستند ولي در ژرفاي 
توان وابستگي  گرا و دلبسته ريشه و تبار ايراني خويشند. مي وجودشان ملي

وفادار به يك  شهروند در همان حال  ،اما ،ي داشت فرهنگي يا قومي ويژه
   كشور بود. 

حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش گزارشگر ويژه كميسيون فرعي 
 نويسد:  مي خود ۱992سال 

ها  گرائي )ناسيوناليسم(، تعيين كننده سرنوشت اقليت در هر كشور، نوع مليت»
مليتي، كنار گذاشتن، جداسازي و نيز گاهي بهره  ـاست. ويژگي اساسي قوم 

 گرائي بر عكس مشخصه بارز مليت …( ] از ديگران[  است. …برداري )
آميختگي، همانند سازي و يكپارچگي است، كه  براساس شهروندي، هم

گرائي بر اساس  كند. مليت اي براي بناي شكوهمند ملت ايجاد مي انگيزه
اما چون تمايل طبيعي به مخالفت با  ،شهروندي  نبرد با تبعيض است
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هائي منتهي  تاين تمايل ممكن است به اتخاذ سياس ،چندگانگي وجود دارد
. «ه افراد گروه اقليتي آن را تبعيض نسبت به خود تلقي نمايندشود ك

هواخواهان وطني حق تعيين سرنوشت با توجه به تكيه فراوان بر قوميت ـ 
كنند كه به پاكسازي منجر  آنهم تنها با معيار زبان ـ قوم ـ مليت ايجاد مي

 خواهد شد.
كه چرا  اي كه درك آن ـ دستكم براي من ـ دشوار است اين است نكته

نخبگان و احزاب محلي ما، از همه عوامل تشكيل دهنده قوم: نياي مشترك، 
هاي مشترك و آداب مشترك، تنها و اين چنان بر روي  ها و اسطوره افسانه

كنند. شايد به اين دليل كه آن عوامل ياد شده بين همه  مسئله زبان تكيه مي
سده و مهرگان را ارج  اقوام ايراني مشترك است. همه آنان با هم نوروز و

دانند. راستي چند نفر از  ها رستم و كاوه را از خود مي نهند و همه آن مي
  اند؟       ها ما با قصه دده قورقود بزرگ شده آذربايجاني

فرايافت دو مفهوم قوم و اقليت در نزد برخي از سرآمدان  در ميهن ما، در
يد پريشان فكري ديگري را كه به آن با ،شود هائي مشاهده مي قومي آشفتگي

نيز اضافه كرد و آن اين است كه برخي از  سرآمدان، قوم خود را اقليت 
قوم  ،نامند و از آن اقليت ملي را منظور دارند. در حالي كه هر اقليتي مي

شود و  هر قومي از نظر جامعه شناسي اقليت محسوب نمي اي نيست و ويژه
ي نيست. اقليت تنها موضوع شمارش و اقليت مل ،يتسرانجام اين كه هر اقلي

بل، شرايطي دارد كه در اين مصاحبه فرصت بحث براي آن  ،عدد نيست
 نيست.

هاي ملي در كشور ما، مانند  رسد كه  به كارگيري اصطالح اقليت به نظر مي
بسياري از اصطالحات علوم سياسي و اجتماعي، تقليدي از كشورهاي بيگانه 

ين و كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي باشد. زيرا و بويژه اتحاد شوروي پيش
براي مشخص كردن گروههاي  «مليت»اصطالح  عموما ازدر اين كشورها 

هايشان  كردند كه حقوق آنان در مورد حفظ ويژگي قومي و زباني استفاده مي
اي صريح در قانون اساسي و ديگر قوانين )نه  در عمل( به رسميت  به گونه

 شناخته شده بود.
(  آن، در فرهنگ Semanticو تفاوت معنائي )« مليت»اصطالح كارگيري ب

ما و فرهنگ غربي مستلزم فرصت ديگري است. آقاي داريوش همايون 
اند كه جزئي از حقيقت هست ولي  نوشته« ي»تفاوت آن را با ملت تنها در 

 تمامي آن نيست. 
ن توسعه در سالهاي اخير كه اگاهي به هويت در ميان گروههاي گوناگو

به آنها تزريق شده «  ملت سازي»و« اقليت سازي»يافته و يا به منظور 
هاي ملي را  المللي غير دولتي نيز اصطالح اقليت سازمانهاي بين ،ست

اند و اين  بيشتر جنبه سياسي دارد تا علمي. مسئله  عموميت بخشيده
ورد. آ هاي ملي، موضوع به كارگيري حق تعيين سرنوشت را پيش مي اقليت

آورند تا  به اين سبب سرآمدان گروههاي اقليتي كوشش فراواني به عمل مي
گروهي را كه متعلق به آن هستند، اقليت ملي بنامند و از شمول مصداق 

  ها رهائي يابند . ديگر اقليت
عموما در هستند و  هاي بزرگي ، مركب از گروههاي ملي حال آن كه اقليت

 شرايط زير به سر ميبرند:
ر كشوري غير از كشور خود زندگي ميكنند و احساس تعلق به ملت دـ 

. مانند روسها در كشورهاي بالت، را دارند با پيشينه تاريخي طوالني ديگري
هاي  روسيه، آلباني دانمارك و هاي مقيم آلماني ،پس از فروريزي كمونيسم

ند و يا هاي ساكن فنال ، تركهاي مقيم يونان و سوئديسربستانمقيم 
 دهاي ساكن عراق، تركيه، سوريه و روسيه.كر

دار و مستمري، متفاوت با اكثريت  داراي تاريخ، زبان، آداب و سنن ريشهـ 
  .و گروه حاكم در پي زدودن همه اين ويژگيها ست مردم كشور هستند

 ش و ـعيض، تنـه از آن تبــوري كـبه ط اند يضـته و مورد تبعـخوار انگاش ـ
  برخورد ايجاد ميشود،

احساس جمعي مورد تبعيض قرار گرفتن و خوار انگاشته شدن در آنها وجود ـ 
  دارد.

،اغلب خواستار كنند تعارض و برخو ردي كه با گروه حاكم پيدا ميبه دنبال 
 خود مديري و يا استقالل هستند.

كند.  هاي ملي خارج مي جمع نشدن شرايط باال آنان را از تعريف اقليت
اند و نه مورد تبعيض و در نتيجه  ند نه خوار انگاشتهها ساكن فنال سوئدي

برخوردي با دولت فنالند ندارند. آنان را ممكن است بيگانه بنامند ولي در 
 گنجند.   تعريف اقليت ملي نمي

هاي  اي از آنان گروه هاي گوناگون دارد. پاره هاي ملي، علت پيدايش اقليت
اند مانند  ي ديگر قرار گرفتهها اي هستند كه زير سلطه دولت شكست خورده

هائي كه در سرزمين مادري  هاي اشغالي. و يا گروه ها در سرزمين فلسطيني
اند كه يادگار استعمار نوين است مانند كردها  خود گرفتار دولتي نوخاسته شده

از دست  هاي خود را خواهند ويژگي در عراق و تركيه هر دو گروه چون نمي
دولتهاي حاكم به سر ميبرند. طرح خواست  دهند، در ستيز هميشگي با

دارد تا براي احقاق حق آنان مداخله كند.   مادر را وا مي هاي ملي، كشورِ اقليت
هاي ملي آلماني كه در  در سده بيستم، هيتلر زير عنوان حفظ حقوق اقليت

اين دو كشور را مورد حمله قرار داد.  ،زيستند لهستان و چك و اسلواكي مي
كردها با عراق و تركيه ناشي از تصرف خاك آنان و تسلط  جنگ مداوم

هاي ملي مردم كرد است. راستي  بار گروه حاكم براي زدودن ويژگي خشونت
 كشور مادر كردها كدام كشور است؟ 

هاي كوشش سرآمدان محلي در مطرح ساختن حق تعيين  يكي از هدف
المللي  ر سطح بينسرنوشت، در كشوري مانند ما بمنظور استفاده تبليغاتي د

سرود ياد مستان  است، تا خود را زيان ديده از حاكميت يك دولت بنمايانند و
خود در اين ميان  تيغ ديگري در كف زنگيان مست بيگانه و داخلي دهند يا

ها  هاي قومي و اقليت زاري از گروهببه ابزاري تبديل شوند. استفاده ا
برداري از نفت شمال  امتياز بهره هاي فراوان دارد. براي بدست آوردن نمونه

هاي  تا استخراج و فروش نفت در جنوب نيجريه در سال ۱946در ايران 
 ۱99۱از سال « هاي بشر دوستانه مداخله»همه رسد  بنظر مي۱970تا ۱967

ندا نه براي آدر رو ۱99۵در سومالي و در سال  ۱994در سال  ،در عراق
راي تامين و ببل،  سرنوشت به مردم،يا دادن حق تعيين  ها حمايت از اقليت

 بيني حفظ منافع دول بزرگ بوده است.   پيش

خود  ،كنند كه تشكيل كشوري نوين فراموش مي شايد ما سرآمدان محلي
هاي حق تعيين سرنوشت  اي ميشود و اين از تناقض سبب پيدايش اقليت تازه

فدرال  كشورملي در صورت استقالل يا خود مديري است. هاي براي اقليت
شد و  از سه ايالت تشكيل مي ۱96۳نيجريه با قبول نظام فدرالي در سال 

ها ـ اغلب  شود. زيرا هر بار سران ايل ايالت تشكيل مي ۳6اينك از 
هاي نفتي هم  خواهند. شركت سهم بيشتري و فارغ از اغيار مي جنگبارگان ـ 

هرچه بيشتر  كشند و تنها به تاراج ديگر زحمتي براي تفرقه انداختن نمي
 پردازند.     مي

در شمال عراق كنوني  ،هاي حق تعيين سرنوشت ديگري از تناقضِنمونه 
از حاكميت حاكمان بغداد خارج است. بنا بنوشته يكي  ۱99۱است كه از سال 

برابر قوانين داخلي،  ها، در آن سرزمين، از پژوهشگران مسائل قومي و اقليت
روندان با هر تبار و ريشه ملي  بكار براي همه شه« كردستاني»اصطالح 
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تنها به كساني كه اصل و نسب كردي دارند « كرد»شود ولي واژه  گرفته مي
 گردد.  اطالق مي

 از يكديگر با عناوين قومي، مذهبي و زباني با اين ترتيب جداسازي مردم
هاي يوگسالوي پيشين مشاهده  شود كه پايان آن را در جمهوري مي شروع

هاي ما با كردها، به نظر من،  گفته نگذارم كه با توجه به پيوند. نا يمكرد
از  تر براي ما ايرانيان مطلوب ها،كرد اي به نام همسايهسرزمين  داشتن

هاي خوبـي از آنان در دور و نـزديك  خاطرهكه اعـراب است همسايگي با 
 در دست نداريم.

اي از  ر آب چشم پارهبا توضيحات و شرايطي كه از آنها نام برديم، داستان پ
به « اقليت ملي» هاي قومي، در ايران، كه بخشي از  سردمداران، عنوان گروه

توانند  دهد. آيا آنان مي سياسي آنان را نشان مي كمبود سواددهند  آنها مي
ايراني در ايران در خارج از سرزمين نياكاني  بزرگ روشن كنند كه كدام قومِ

است كه اسطوره، تاريخ، سنن و آدابي  ايراني مكند؟ و كدام قو خود زندگي مي
غير از آنچه ميراث مشترك همه ايرانيان است را دارد؟ و يا سرزمين كدام 
قومي بوسيله ايرانيان تصرف و تصاحب شده است؟ در حالي كه عكس آن در 

 كشورهاي همسايه ايران صادق است. 
ديد يكپارچگي حق تعيين سرنوشت، ته سرشت ذاتيِنكته ديگر آن كه چون 

مانند  ـ سرزميني يك كشور است. اگر اين حق به گونه ديگري عنوان شود
 ـ خواست نيل به پايگاه آزادي و برقراري دموكراسي در داخل يك كشور

. در چنين نخواهد بودديگر حق تعيين سرنوشت به معناي اخص كلمه مطرح 
ها  هان و دموكراتسوي همه آزاديخوا زحالتي هر گروه )قومي و يا اقليتي( ا

ود فرو رفتن و خود را در وابستگي قومي خشود و گرنه در الك  پشتيباني مي
، همان گونه كه در شود مي ملي محدود كردن سبب انزوا و عدم همياري

   در كردستان مشاهده شد. ۱۳2۵و  ۱۳24هاي  سال
 اراده قسمتي از مردم يك كشور براي رهائي از سلطه دولت حاكم در بيشتر

ها براي تعيين سرنوشت  ها مواجه ميشود. حق  ملت موارد با دشمني دولت
است.  يهاي خود قابل اجرا به طور مطلق نيست و همواره مشروط به شرط

  هنگامي كه سرآمدان گروه، بجاي توجه به زدودن از خود بيگا نگيِ 

(Désaliénation)  اجتماعي، حق تعيين سرنوشت را براي آزادسازي جامعه
در  براي آن جامعه نوعي وابستگي ذهني محدود كنند، تجويز ميعيني م

و امتيازاتي ظاهري  ايجاد ميكنند سطح قومي و محلي، نه در سطح ملي،
، و به اين ترتيب خود و قوم خود  را از حمايت تراشند براي استقالل مي

حق تعيين در روبرو شدن با  خواست  كنند. همگاني مردم محروم مي
ي فراگير خود را برتمامي كشور تحميل  دولتها  با تمام نيرو، سلطه ،سرنوشت
اما هنگامي كه گيرد.  در نتيجه همه جامعه ملي زير فشار قرار ميميكنند. 

توان به  شود، مي رسيدن به پايگاه آزادي در داخل يك كشور مطرح مي
يخ ، با تاركانادا كشور ( درQuébecكبك ) مردمكاميابي دست يافت مانند 

 هستندكه امروزه بيشتر به دنبال اثبات هويت ملي خويش  نسبتا كوتاه خود،
و  زنند در چنين حالتي، دولتها به مذاكره دست مي ،تا حفظ ويژگي سرزميني

( Modus vivandiبه توافقهاي درباره شيوه زندگي ) براساس خواست مردم
  يابند. در داخل كشور دست مي

رسيدن به استقالل و يا شود:  هدف عنوان ميراي دو حق تعيين سرنوشت ب 
توان در اروپاي شرقي مالحظه  پيوستن به كشوري ديگر. مورد دوم را مي

با  و كرد: يوگسالوي در تنش دايم با آلبآني در مورد ساكنين كوسوو است
بلغارستان بر سر موضوع مقدونيه اختالف دارد، روماني و مجارستان بر سر 

رگيرند، بلغارستان و تركيه در مورد بلنديهاي رودپ مسئله ترانسيلواني د
Rhdopes  چنگ و دندان بهم نشان ميدهند و آبخازهاي گرجستان از ستم 

 ها را دارند.  ها به تنگ آمده و تقاضاي الحاق به روس گرجي
 «هاي آزاديبخش جنگ»در بسياري از موارد از حق تعيين سرنوشت 

ـ د داو بازي منافع اقتصادي و يا سياسي در بيشتر موار خيزد كه آن هم برمي
يابي به حقوق خود، تحت سلطه  به جاي دست مردم كه  .استراتژيكي هستند

در منطقه قرار ميدهد. مانند نقش اياالت متحده  ديگر حاضرو نفوذ نيروهاي 
آمريكا و اتحاد شوروي پيشين در شاخ آفريقا و در آنگوال. در اين كشور اخير، 

از حمايت كوبا، آلمان شرقي و اتحاد شوروي MPLA  بهوابسته  دولت
ياالت اآفريقاي جنوبي،  از حمايت چين،UNITA ن ابرخوردار بود و جنگجوي

مند بودند.  متحده آمريكا، آلمان غربي، فرانسه و شركتهاي چند مليتي بهره
گراي آفريقاي جنوبي  طرفه آنكه دولت كمونيست چين، هم با رژيم تبعيض

 داري آمريكا!  كرد و هم با كشور سرمايه همكاري مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اند و هيچ سرزمين  براي جوامعي كه افراد آن در كشورهاي مختلف پراكنده
يا موردي كه  ،معيني براي آنها مشخص نشده، يا قابل مشخص كردن نيست

و يا مهاجرت در  (Assimilation) علت همانند سازيه افراد گروه، ب
توسل به حق تعيين سرنوشت  ،ندا به صورت اقليت در آمده كشوري ديگر،

ها  توان از جامعه كولي نوشداروي رنج و درد آنان نيست. به عنوان نمونه مي
اند يك دولت  توان براي آنان كه در كشورهاي مختلف پراكنده نام برد. آيا مي

 بي سرزمين را تصوركرد؟ 
ن براي يك گروه قومي كه توا در داخل هر كشور نيز چنين است. آيا مي

اند حق تعيين سرنوشت قائل شد  افراد آن در سراسر خاك كشوري پراكنده
كه به كشوري ديگر بپيوندند و يا در قسمتي از خاك آن كشور دولت 

 ،يابد قق ميحت« اقليت سازي»مستقلي تشكيل دهند؟ در چنين فرضي عمال 
)پيوند با كشور  و حالتزيرا مردمي كه عضو آن گروه قومي نيستند در هر د

آيند و اعضاي گروه قومي كه در  ديگر و يا استقالل( به گونه اقليت در مي
اند نيز حالت اقليتي خود را در وضع نا  خاك كشور اصلي باقي مانده

هائي است كه چهره زشت  هنحارتري حفظ خواهند كرد. در چنين حالت
 پاكسازي قومي را خواهيم ديد. 

سي حق تعيين سرنوشت و همچنين خودمديري اين است يكي از عوامل اسا
كه چه كساني و بر حسب چه روشي در مورد مسائل گروهي تصميم 

گيرند. آيا بر حسب قواعد كالسيك دمكراسي است يا روشهاي ديگر؟  مي
منظور از روشهاي ديگر، روش استبدادي، روش پدرساالرانه و يا روش سنتي 

راسي مراعات نگردد، در داخل هرگروه است. تا هنگامي كه قواعد دموك
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اقليتي( هر كس و يا هر حزبي خود را نماينده مردم قلمداد كرده و  )قومي يا
دهد و چه بسا به دستكاري و ساخت و پاخت  ارائه مي خواستهاي متفاوتي را

 آيد. زند و چنين وضعي در گروه اكثريت نيز بوجود مي سياسي دست مي
هاي قومي  اي حق تعيين سرنوشت، درباره گروهبديهي است عدم امكان اجر

هاي ملي، نبايد آنها را از حقوقي كه برابر اعالميه حقوق بشر و  و يا اقليت
 المللي برخوردارند محروم كند. هاي بين ميثاق

ارزشهائي مانند دمكراسي در نظم حقوقي كه برابر آن با قبول و اجراي 
قليتي( را در درون نظام حقوق بشر )قومي يا ا ها دولت، اصل حمايت از گروه

توان مساله حمايت از  مي ،اش تضمين كرده باشد كه بوسيله قانون اساسي
ها را از حالت غيرعادي و استثنائي خود خارج كرده و با بكارگيري  گروه

اصول آزادي و برابري، از راه ايجاد نهادهاي گوناگون، مجالي براي 
  بيگانگان باقي نگذاشت. طلبي مدعيان داخلي و مداخله فرصت

 د خود را با آن تطبيق دهد. وظيفهبايهم با هر تغيير در جامعه مدني، حقوق 
 حقوق عبارتست از همساز كردن زندگي اجتماعي و فراهم كردن وسائلي

گذارد. حقوق بايد  هائي كه به تمامي جامعه اثر مي براي خنثي ساختن تعارض
شود به بندد. اگر جامعه مدني  مي شكافهائي را كه سبب ايجاد تناقضات

پوشي  تواند و نبايد از آن چشم شناسد حقوق نمي ها را مي گوناگوني فرهنگ
 گرا بسنده نمايد. كند و تنها به مفهوم دولت وحدت

ها  تواند به آساني وضعيتي ايجاد كند كه در آن گروه هر دولت مشروعي مي
كنند. دموكراسي بر اساس سلطه گيري  بتوانند در باره امور داخلي خود تصميم

 دموكراتيك يك گروه قومي بر گروه قومي ديگري نيست.
رسد تحول ساختار دولت به هدف ايجاد خودمديري با درجات  بنظر مي

هر ، به اصطالح قانون اساسي پيشين، «منافع مخصوصه»تلف در قلمرو خم
سطوح گروه، تضمين مشاركت سياسي و اداري گروههاي گوناگون در تمام 

منافع عامه،  بهترين شيوه براي از ميان برداشتن شدت و  خدمات عمومي و
 گرائي خام دستانه است.   گرائي افراطي و قوم حدّت مليت

ها، تنها و لزوما براي تشكيل  خام دستانه از اين جهت كه حقوق سياسي گروه
احزاب سياسي بر مبناي قوميت و وضع جغرافيائي نيست. آشفتگي تفكر و 
شيوه عمل سردمداران احزاب محلي، با تاريخ بسيار كوتاهشان، بويژه در 

و منافع عمومي، تسهيل كننده  «مخصوصهمنافع »كشورما، درباره دفاع از 
فرجام   ـاستبداد بوده و هست. چنين احزابي، اگر در خدمت بيگانه باشند 

خواهد كارشان به انزوا، به ياري دادن به ستم محلي و يا استبداد كلي 
 انجاميد نه به آزادي سياسي مردم. 

توان بوسيله اعطاي خودمديري به جوامع محلي، نه ايجاد  بر عكس مي
 آن، به عنوان شهروندان،وابسته به  اعضاي ها و  گروه دولتي در دولت، به 

آزادي كامل عقيده و عمل در هر دو قلمرو منافع عمومي و خاصه را داد. كه 
   «.خاطر بدست تفرقه دادن نه زيركي است» به گفته خواجه شيراز

 
ـ توجه به تاريخ، چگونگي پيدايش و برآمدن اجتماعات و جوامع تالش 

تنيدگي اين  هاي سرزميني، چگونگي همزيستي و در هم انساني در محدوده
مردمان از مؤلفه و مفردات بررسي و مالك قضاوت و ارزيابي مسائل قومي 

هستند. اخيراً عبارات و مفاهيمي از اين دست و يا ملي در كشورهاي مختلف 
هاي بسياري بر سر موضوع اقوام و مسئله  در تعبيرهاي گوناگون در بحث

شوند، از جمله اين تعبير  اي و مرزي بكار گرفته مي هاي جديد منطقه تنش
كه ملت ايران  نه قطعات موزائيكي است كه با جدا سازي بندهاي آن بتوان 

ا كرد و نه اين ملت مخلوطي از اقوام گوناگون است كه بشود آن را از هم جد
آن را از هم تفكيك كرد، بلكه ملت ايران يك تركيب است. ملتي است كه 

اجتماعي و فرهنگي و هويتي آن از تاروپودها در هم تنيده و ” پارچة تاريخ“
بافته شده و از وجود رنگها و نقشهاي قومي خود شكل گرفته است و جدائي 

هاي سرگردان بي معنا! از نظر شما  ديگر تار است و پود نه پارچه، رشته آن
هاي تاريخي در مسائل امروز قومي و مطالباتي كه احزاب  جايگاه بحت

 سياسي منسوب به آنها مي كنند، كجاست و چقدر اهميت دارد؟
 

بايد  دو بخش دانست: بخشي كه مربوط به ر ا  پرسش شما ـخوبروي دكتر
ث تاريخي در مورد مسائل قومي ايران است و بخش ديگر مربوط جايگاه بح
 هاي احزاب سياسي است.  به خواست

دانان ما پاسخ دهند ولي من تصور  الف ـ  به پرسش نخست بايد تاريخ
كنم توجه به تاريخ، شناخت چگونگي همزيستي اقوام ايراني، گذار اين  مي

كمك موثري براي زدودن  اقوام در فراز و نشيب تاريخ و شيوه كشورداري
هاي  ي كه در آن گروهئها تجزيه و تحليل موقعيتها است.  اي از توهم پاره

و يا در حال  است ـكه در ايران بسياركم  ـ قومي با يكديگر در تضاد بوده
توان گفت  شود و مي تاريخي روشن مي بررسياند تنها در  همزيستي بوده

 ل جست. اولين معياري است كه بايد به آن توس
تاريخ سكونت و زندگي اقوام در هر كشوري با كشور ديگر متفاوت است. به  
عنوان نمونه كردها در عراق پيش از تشكيل دولت فرمايشي عراق، يا 

گروها پيش از تشكيل نها در فرانسه پيش از تشكيل فرانسه و مونت برتاني
 هر سه باكردند. اين  ها زندگي مي فدراسيون يوگسالوي در آن سرزمين

مانند بسياري از كشورهاي آفريقائي نو  ـاياالت متحده آمريكا كه دولت 
ملت بوجود آمده است تفاوت دارند. هر دو مثال باال با مّقدم بر ـاستقالل 

ي مانند ايران متفاوتند كه در آن همه اقوام با يكديگر به  كشورهاي تاريخي
حتي پادشاهان كوچك براي  بينيم كه از اين رو مي .پرداختند« لت سازيم»

زيرا  خواندند نه مثال پادشاه شيروان. خود را پادشاه ايران مي ،تحكيم موقعيت
توانست و  همبستگي قومي چنان بود كه حتي كوهي از چشم ساختن نيز نمي

 نتوانست آن را از ميان بردارد. 
دگان در توانيم ببينيم چگونه اشغال كنن ديگر اين كه از راه تاريخ است كه مي

. ندگرفت را فرهنگ ايرانبخشي از  چگونه  و يا هفرهنگ ايراني ذوب شد
فرهنگ  ، اينهائي كه به ايران حمله آوردند نه خط داشتند و نه مذهب ترك

طنيه ببرند و همچنان نسظقخود به  اها داد تا ب ايراني بود كه هر دو را به آن
د كه ناشي از شوونيسم ندانر بسرايند. مدعيان، اين موضوع را نعبه فارسي ش

هاي  به نام اگزويه دو پالنول است در كتاب امت فرانسوي ته استاديفگ
 پيامبر.

آداب كشورداري ايران را آموخت. منظور از  ،توان از تاريخ از سوي ديگر مي
هاي اداره كشور  ها و شيوه بل، مجموعه روش ،كشورداري نوع دولت نيست

توان ذكر كرد كه از بزرگمهر تا  دبيري را مياست. به عنوان نمونه تداوم 
 فروغي ادامه داشته است. 

آموزيم كه از زمان تشكيل دولت به معناي نوين آن در ايران  از تاريخ مي
كند.  در ايران زندگي نمي (Allogèneقومي غير بومي ) بزرگ هيچ گروه
اوقات هاي قومي ما از سحرگه تاريخ تا كنون در خاكي كه اغلب  همه گروه

كنند. به همين دليل گفتم كه  شوند زندگي مي به نام خود آنان ناميده مي
تر از ديگر  توزي و جنگ ميان اقوام ايراني كم سابقه رقابت، كينه

به قول  ،ها، كردها، در عراق و تركيه كشورهاست. در حالي كه تركمن
ي به هاي مل زو اقليتجآن كشورها و  هاي«غيرخودي» ،بازان كنوني سياست

 شرحي كه در پاسخ به پرسش پيشين شما گفتم هستند.
  ي درـياسـهاي احزاب س تـما مربوط به خواسـش شـبخش ديگر  پرس ـب 
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اي تاريخي و مستدل كه فارغ از  من تا كنون نوشته هاي تاريخي بود. بررسي
ام. گناه  واخواهانشان نديدههاب محلي و قومي و زشعارهاي مد روز باشد از اح

  !من است اين. گناه دريا نيست بخت
ميهن پرستي واليتي )شوونيسم  ،گرايانه قومايدئولوژي  ،ها در اغلب اين نوشته

مقدم بر بشر و فرد است. اين همان  و مخصوصا تكيه بر روي زبان، محلي(
اي است كه آن را گزينش رفتار اعتقادي به جاي رفتار مسئوالنه  گزينه

هائي كه از برخي از احزاب و يا سرآمدان محلي  وشتهنگاه كنيد به ن نامند.  مي
رسد، گمان  هائي مانند: شايد، بنظر مي خوانيم كمتر به اصطالحات و واژه مي
خوريم. در عوض همه به ضرس قاطع، متقن  توان گفت بر مي برم و يا مي مي

را گمراه « خوانده و ناخوانده درس»گويند و  نويسند و مي و شرط بالغ مي
اي وسيع،  ، بگونه«گفتمان»و« دقيقا»هاي  ند. اخيرا نيز در ايران واژهكن مي

دانيم كه ما كه در بيشتر موارد دقيق نيستيم و از  رايج شده است و مي
 گفتمان هم روگردانيم! 

توان در آنها كوچكترين  رساند كه نمي اين طرز نوشتن، كار را به آنجا مي
باستاني به گوينده يا نويسنده ترديدي كرد و گرنه مالمتگران به سنت 

خواهند تاخت. به عنوان نمونه، تاريخ تاسيس حزب دمكرات كردستان مورد 
و  .م۱94۵اختالف  بسياري از پژوهشگران است. برخي آن را در ماه آگوست 

( و جويس بلو         Khtschera Chris)برخي ديگر مانند كريس كوچرا 
(Joyce Blauآن را در ماه ) پس از سفر سران حزب ۱94۵ر سال هاي آخ ،

دانند. اما  چون حزب توده و برخي از  كومله، به باكو و تجويز باقر اوف مي
رهبران و يا مدعيان رهبري، تاريخ نخست را به ضرس قاطع تكرار كرده و 

مسدود شده است. نمونه ديگر « اجتهاد»كنند، بقول از ما بهتران، باب  مي
رسد  شود و بنظر مي ز سوي مدعيان منتشر ميآمارهاي جمعيتي است كه ا

كنند  هر يك به دلخواه خود شمار گروه قومي را بيش از آنچه هست ذكر مي
 تابد.  و هيچيك توجه به آمار صحيح ندارد و انتقاد از آن را نيز بر نمي

هاي آن فراوان  دهند كه نمونه ديگر آن كه آگاهي نادرستي را به مردم مي
اي در پاريس، سوئد، دانمارك و بريتانيا را جزو  اي در نشريه هاست. برابر نوشت

در « پژوهشگرمسائل سياسي»هاي فدرال قلمداد شده است و يك  دولت
راديو اسرائيل براي ايجاد اميدي واهي در ميان ايرانيان كرد بيش از صد 

 خواند.كه هر دو نادرست است.  كشور جهان را فدرال مي
كنند،  برخي از سرآمدان و احزاب بدين نمط رفتار ميبنابراين تا زماني كه 
اي سياسي دارند نه سپردن كار مردم به خود آنان و يا  مسلم بدانيد كه انگيزه

 هاي ايالتي و واليتي.  مردم به اصطالح قانون انجمن« امور معاشي»بهبود 
 

 هاي رهبران و ـ اخيراً در اسناد حزب دمكرات كردستان و در سخنرانيتالش 
” مسئلة يهود“شود. اين ترم خودبخود  مي” مسئلة كرد“مسئولين آن سخن از 

را كه با تشكيل كشور و دولت اسرائيل موضوعيت خود را از دست داده است، 
مسئلة “كند. لطفاً بفرمائيد مقصود از  در ذهن شنونده و خواننده تداعي مي

 ما دارد؟چيست و چه مصداقي در ايران و در رابطه با كردهاي ” كرد
 

هاي  نيت باشد نه هدف ها همراه با حسن ـ اگر مقصود اين گفتهخوبروي دكتر
گرفتن ناديده ديگر، فراموش كردن مشكالت اقوام ايراني علت آن است. 

مسائل مربوط به اقوام تازگي ندارد. آنچه تازگي دارد، عبرت نگرفتن از 
فته شد، و هاي داخلي ـ به شرحي كه در پاسخ پرسش اول شما گ علت

المللي پس از فروريزي دژ كمونيسم است. از اين زمان،  رويدادهاي بين
هاي قومي،  ناديده گرفتن مسئله قومي چهره زشت خود را در پاكسازي

هاي نظامي  هاي به اصطالح بشر دوستانه و مداخله هاي داخلي، مداخله جنگ

در كشور ما هاي بزرگ به جهانيان نشان داد. اما در همان دوران،  قدرت
حاكمان به دنبال تشكيل و وحدت  امت اسالمي بودند. آنچه را كه در خانه 

پرداختند. با نشناختن  كردند و در آسمان به سير مي گذشت فراموش مي مي
حل هم امكان پذير نيست و بقولي، حاكمان تنها به  موضوع، وصول به راه

هواز بيش از آن كه اند. حوادث اخيركردستان و ا پاك كردن مسئله مشغول
ها از جانب  نمادي  از حركت قومي باشد ناشي از ناديده انگاشتن واقعيات

هاي محل سكونت اقوام در  حاكمان، است. به سخنان نمايندگان شهرستان
هاي بيگانگان را نيز  مجلس شوراي ايران توجه كنيد. از طرف ديگر تحريك

ايران بي بمب اتمي هم كشور » بياد بياوريم كه برخي از آنان اعتقاد دارند:
 «! بزرگي است

ام، تا  ايد تا آنجا كه من خوانده آنچه را كه در مورد مسئله كرد عنوان كرده
الملل دوم براي مردم ايران و  آورد سربازان روسي در جنگ بين پيش از ره

اي به نام مسئله  هاي تجويز شده بوسيله ميرجعفر باقر اوف، ما، مسئله نسخه
اي  هاست در موضوع كردستان بگونه اشتيم. خانم جويس بلو كه سالكرد ند

از سقوط نينوا »كند، بيش از چهل سال پيش نوشت:  كلي و علمي مطالعه مي
ها  ، كردها ـ كه مانند ديگر ايراني.م۱۵۱4پيش از ميالد تا سال  6۱2در سال 

د. براي كردت ها هستند ـ با هم زندگي مي اي از گروه هند و اروپائي شاخه
كردها زندگي با ديگر ايرانيان كامال طبيعي بود. اگر مذهب شيعه بطور 
ناگهاني به عنوان مذهب رسمي كشور بوسيله صفويان به مردم ايران تحميل 

نقل به مضمون. « كردند نشده بود، هنوز همه كردها با ايران زندگي مي
باقر اوف  محمد در آن بحبوحه حنگ دوم جهاني به همين عقيده را قاضي

ها(  گفت كه اگر قرار است كردستان جدا شده به قوم ديگري )آذربايجاني
ها،كه اشتراك فراواني با كردها دارند، باقي  دهد با ايراني بپيوندد او ترجيح مي

 بماند.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تازگي ديگر اين است كه نويسندگان خارجي، كه برخي سر به آبشخورهائي 
كنند. اگر حقوق  ه صورت يك مجموعه كلي تلقي ميدارند، كردها را ب

ها ـ همانگونه كه در پيش گفتم ـ بايد رعايت گردد، اين حقوق را بايد  گروه
در چارچوب هر كشور و با توجه به تاريخ و فرهنگ و پيشينه همزيستي آنان 
ايجاد كرد. مشابهت آنچناني ميان خواست كردهاي عراق و تركيه با 

بندي  ها طبقه توان همه اين خواست يان كرد وجود ندارد. ميهاي ايران خواست
هاي  كرد و از آن مشتركات را به دست آورد. همانگونه كه خواست باسكي

(Basques)  حل مشكل آنان در  ها اسپانيا و راه فرانسوي با خواست باسكي
در آلمان و هلند زندگي ( Frisons)دو كشور متفاوت است. قوم فريزون 
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و تضمين و اجراي حقوق آنان در هر يك از دو كشور با هم فرق  كنند مي
دارد. افزون بر آن كردهاي پراكنده در كشورهاي مختلف داراي زبان و 

 مذهب واحدي نيستند. 
اي يكدست نيستند. عوامل چندگونگي  كردهاي داخل ايران نيز مجموعه

قشبندي و اي )ن ها، تفاوت مذهبي، تفاوت فرقه عبارتست از تفاوت لهجه
قادري و غيره( تفاوت ايلي و تفاوت ميان كوچگران و شهرنشينان. افزون بر 

اي چند  اين عوامل چندگونگي، توجه داشته باشيم كه جامعه كرد، جامعه
ها و رهبران فرقه  ها، از سوي ديگر شيخ قطبي است. از يك سو سران ايل

اي نه چندان  شتهمذهبي و آخر سر جماعت تحصيلكردگان قرار دارند. در گذ
ها  ها در قيام عليه دولت دور، در كردستان واقع در تركيه و عراق نقش شيخ

 چشمگير بود.  
موضوع ديگر آنكه، ايدئولوژي ناسيوناليسم در غرب نسبتا  فروكش كرده اما 

هاي  در شرق هنوز خبرهائي هست و آن عبارتست از باال گرفتن خواست
المللي  كردن و يا بهتر بگويم بين (Régionalisation)سازي  قومي. منطقه

« مداخله كردن بشردوستانه»هاي قومي پايه و اساس براي  كردن خواست
آورد و پزشكي  در مي« مادرِ كُرد»است كه بانوئي فرانسوي! را به صورت 

داند. بازيل  فرانسوي كه كردها را داراي تاريخ، زبان و مذهب مشترك مي
ئله كرد در ايران ويژگي ديگري دارد. بديهي است نيكيتين نوشته بود كه مس

دهد كه  تفاوت وضعيت كردها در كشورهاي مختلف به هيچ دولتي اجازه نمي
حقوق حقه آنها را به عنوان شهروندان نا ديده انگارد. در كشورما كه كردها از 

دارترين ساكنان اين كشورند بايد از حقوق  ها و از پر سابقه ترين ايراني اصيل
ـ با « خاك مهربانان»اي از ايران به نام  خود برخوردار باشند. در نوشته

« ترين ميزبان»وامگيري از حافظ ـ ياد كردم، اكنون به آن، صفت عالي 
افزايم. كشوري كه آوارگاني را از نزديك به سه هزار سال در  كشور دنيا را مي

دم ايران پذيرفتند و خود جاي داد و آنان همه فراز و فرودهاي تاريخ را با مر
خود بر نبستند. چنين كشوري چگونه « كانون»با همه ُقرب جوار رخت به 

ها سكونت اقوام ايراني در موطن  تواند مشتركات تاريخي و تداوم سده مي
تاريخي خود و ناميدن هر قسمتي از خاك به نام ساكنان آن را ناديده گيرد؟ 

همزيستي مسالمت آميز اقوام شواهد تاريخي، جغرافيائي و فرهنگي همه 
هاي مختلف خود  ايراني را در بر دارد. موسيقي ايراني در هر يك از گوشه

ها همه  ها و اسطوره راهي به سوي قوم يا سرزميني دارد و اشتراك افسانه
 آميز است. شواهد فرهنگي آن همزيستي مسالمت

يراني شواهد آميز اقوام ا براي نشان دادن بيشتر پيشينه همزيستي مسالمت
زيادي از نويسندگان مختلف در دست است. از محمد مردوخ كردستاني 
بگيريد تا گزاويه دو پالنول فرانسوي. يگانگي و چند گونگي  صفت مشخصه 

 ايران است. 
فرانسويان، حتي آن دو نفري را كه در پيش نام بردم ـ دويست سال زندگي 

صرف فرانسه در امده است ـ را با مردم ُكُرس ـ كه سرزمينشان به زور به ت
» كنند اما در همين كشور  ها تلقي مي كافي براي فرانسوي دانستن كُرس

كه كردها باشند گريبان چاك « فراموش شدگان تاريخ» براي « مادر كرد
 دهد.    مي

اي مانند عراق  گرائي كشور نوخاسته گرائي ايراني با ملي سرانجام اين كه ملي
خواهد تا  وت فراوان دارد. اين موضوع فرصت ديگري ميو يا با تركيه تفا

 بيشتر به آن پرداخته شود.
رسد مسئله كرد اگر هم وجود داشته باشد امري  با اين توضيحات بنظر مي

مسئله »كلي و يكپارچه نيست. به غير از مسئله يهود كه شما ذكر كرديد 
اي  دام بگونههم وجود داشته كه بدبختانه هيچك« مسئله بالكان»و « شرق

رسد كه  آميز حل نشده و آثار دهشتناك آن هنوز پا برجاست و بنظر نمي صلح
 چنين آرزوئي داشته باشند.  « مسئله كردها»مدعيان كنوني 

   
ـ در اين اسناد و توسط اين مسئولين نقطة تاريخ معيني نيز براي تالش 

ا جائيكه در آثار ت”! جنگ چالدران“در نظر گرفته ميشود؛ ” مسئله“شروع اين 
شود، جنگ چالدران  نگاران مشاهده مي تاريخي متعدد و مورد استناد تاريخ

كل تاريخ ايران ربط داشته و براي همة ايرانيان معنائي  هرويدادي است كه ب
هاي تاريخ اجتماعي،  نگاريها و تحليل يابد. به ويژه آنكه در تاريخ يگانه مي

گ و شكست ايران در آن يكي از نقطه سياسي و فكري اخير ايران اين جن
هاي پي  شود، يعني نقطة آغاز شكست ما تلقي مي سرنوشتهاي مهم  عطف

در پي ايران در عرصة انديشه مدرن و پيامدهاي آن، از جمله انديشه و 
شايد هنوز  تكنولوژي نوين حاكم بر جنگهاي جديد كه ايران تا آن زمان ـ و

بايد توجه شود كه ما و كردها دو ملت در دو  هم ـ از  آنها بغايت غافل بود.
سرزمين نبوديم كه در جنگي مشترك و متحد شكست خورده باشيم، بلكه 
اين ايران و حكومت آن بود كه شكست خورد و ناظر پيامدهاي اين شكست 
يعني سلطة دشمن بر بخشي از خاك خود گرديد. آيا تعبير سران حزب 

سرزمين “پارچه شدن يك سرزمين ـ  دمكرات از اين جنگ مبني بر چند
ـ با توجه به همة الزاماتي كه از نظر مفاهيم سياسي، حقوقي، ملي ” كردستان

 باشد؟ براي يك سرزمين مطرح است، درست مي
 

مفهومِ مرز و سرزمين يك دولت، به معناي امروزي آن، پس  ـخوبروي دكتر
( وارد حقوق Westphalieهاي سي ساله اروپا، با پيمان وستفالي ) از جنگ

هاي پيش از آن، مانند جنگ چالدران كه به  الملل شد. بنابراين جنگ بين
توان با معيارهاي امروزي تعبير و  ميالدي رخ داده است، را نمي ۱۵۱4سال 

تفسيركرد. در اين جنگ كشور ايران بود كه قسمتي از خاك خود را از دست 
دند. باري، پيش از آن، به  داد. شگفت آن كه هر دو طرف جنگ ترك زبان بو

نوشته حمداله مستوفي، كردستان مركب بود از: همدان، دينور، كرمانشاه، 
ها  هاي زاگرس و در غرب همين سلسله كوه سنه )سنندج( در شرق كوه

واليت بودند. در جنگ  ۱6مركب بود از شهرزور، خفتيان كه مجموعا 
ست داد كه مساحت آن % از سرزمين كردستان را از د 68چالدران ايران 

كيلو مترمربع است بنا به نوشته يكي ديگر از  ۳92000نزديك  به
نگاران  پژوهشگران، اميران كردي كه با سلطان سليم سفاك )يا به قول تاريخ

ترك ياووز )به معناي بُرنده و قاطع( متحد شدند در فكر مرز و دولت نبودند 
راي تحميل مذهب شيعه آنان هاي شاه اسماعيل صفوي ب بل، پيامد خونريزي

روند. يادآوري اين نكته هم « دست مور در دهن اژدها»را وادار ساخت تا از 
ها به  الزم است كه در زمان سلطنت بايزيد دوم، پدر سلطان سليم، عثماني

شورش  ۱۵۱۱تبعيد جمعي شيعيان آناتولي به يونان پرداختند و در سال 
 شيعيان را با خشونت سركوب كردند. 

زيستند  هاي كرد در ايران در حالت نيمه خودمديري مي از آن پس اميرنشين
و بنوشته خانم جويس بلو، شهرهاي بزرگ كردستان ايران مركز فرهنگي 

هاي كرد و يا به قول نيكيتن  ميالدي  والي ۱86۱كردها بود. تا سال 
نشين كردند. از ميان رفتن امير هاي فئودال در كردستان حكومت مي شاهزاده

هم به دليل فشار تهران  ۱860اردالن با مركز سنندح )سنه پيشين( در سال 
 بود و هم ناشي از ناكارآئي خود اميرنشين. 

گويند اعيان زادگان، پس از مرگ  ام كه مي در كردستان ضرب المثلي شنيده
پردازند و روزي كه كفگير به ته  خواري مي پدر، بي خيال و دغدغه به ميراث

آيند. جنگ چالدران جنگي بود  ها برمي د در جستجوي كهنه قبالهديگ خور
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در ميان دو قدرت در سده شانزدهم ميالدي كه اثرهاي خود را در زندگي 
كردها باقي گذاشته است، اما، بنظر من چند پارچه شدن كردستان را در پايان 
جنگ جهاني يكم صورت گرفته و از اين تاريخ است كه كردستان فرا مرزي 

 ايران  بوسيله چهار دولت اشغال شد.
در دوران پاياني جنگ جهاني اول، متفقين براي  تامين تقويت نيروهاي خود 

هاي بيش از حد به كردها  دادند كه پس از  در شرق امپراتوري عثماني، وعده
ها مكر بوده و براي فريب كردها بوده  پيروزي متفقين معلوم شد همه آن

 است. 
هاي  كنفرانس صلح پاريس گذشت بخشي از اسباب چينيآنچه را كه در 

متفقين براي اغواي كردها و تامين نظرهاي آزمندانه متفقين را روشن 
 كند: مي
، شريف پاشا بابان، به عنوان نماينده جامعه كرد دو ۱9۱8ژنويه  ۱8در 

هاي كردان را به همراه يك نقشه از كردستان بزرگ به  گزارش  از خواست
صبح همان روز بنا به پيشنهاد  ۱۱اريس تسليم داشت. در ساعت كنفرانس پ

اي را به  انگليسي، كنفرانس قطعنامه (Lloyd George)داويد للويد جرج 
هاي ِاعمال شده از سوي  تصويب رساند كه برابر آن با توجه به خشونت

هاي ارمنستان، سوريه،  ها و ديگر مردم، سرزمين تركان درباره ارمني
ين، فلسطين و عربي بايد كامال از خاك امپراتوري ترك جدا شوند. النهر بين

بعد از ظهر همان روز للويد جرج اظهار داشت كه در پيشنهاد او  ۳در ساعت 
گونه  سرزمين كردستان از قلم افتاده است و بايد به قطعنامه اضافه شود. بدين

ني جدا شود. سرزمين كردستان، بر اساس قطعنامه، قرار بود كه از خاك عثما
و در قرارداد سِور  ۱920در آوريل (San Remo)در كنفرانس سن رمو 

(Sèvres)  النهرين  بريتانيا، قيموميت بر بين ۱920آگوست ۱0به تاريخ
هاي بغداد، بصره و موصل( دولت فرانسه قيموميت بر سوريه را به  )واليت

از نمايندگانه قرارداد سِور، تشكيل كميسيوني مركب  62دست آوردند. ماده 
بايستي در مدت  بيني كرد كه مي سه دولت فرانسه، بريتانيا و ايتاليا را پيش

شش ماه، براي مناطقي از خاك عثماني كه در شرق رودخانه فرات واقع شده 
 l’autonomie)و در آن كردها اكثريت دارند، برنامه خودمديري محلي 

locale)  ر داد، دولت تركيه متعهد شد تا همان قرا 6۳را تهيه كند. برابر ماده
 را اجراكند.  62هاي كميسيون ماده  تصميم

توجه داشته باشيم كه قرارداد ميان تركيه و متفقين به امضا رسيده و هيچ 
پس از تاسيس كشور عراق بوسيله اي به كردهاي ساكن ايران ندارد.  اشاره

قيم و  ، براي خالي نبودن عريضه، ۱92۱قيم )هميشگي؟( آن در سال 
زنند كه  محجور )دولت عراق( دست به همه پرسي در نواحي كردنشين مي

شمار كمي از مردم در آن مشاركت داشتند و در آن، پيوستن به عراق 
، دولت تركيه موصل را جزو جدا ۱922رسد. در سال  نوخاسته به تصويب مي

ان, در كنفرانس لوز ۱92۳نشدني از خاك تركيه دانست. درماه ژوئيه سال 
تركيه خوار شده بوسيله قرار داد سِور، پيروزي بزرگي بدست آورد. زيرا 

ي ضمني نسخ شد و كردها ميان  بموجب قرارداد لوزان، قرارداد سِور بگونه
چهار كشور سوريه، عراق، تركيه و در قسمتي ازخاك اتحاد شوروي پراكنده 

يشين سوسياليسم به علت وفاداري به اردوگاه پ« چپ باستاني»شدند. ادبيات 
آورد كه نه نقشي در اين  را مي« ايران مظلوم»به جاي اين كشور آخري نام 

ماجرا داشت، نه خاكي را متصرف شده بود و نه تصرف خاكش مورد  نظر و 
ايران مظلوم را از آقاي دكتر پورجوادي استاد طمع فوري بود. اصطالح 

راستي اگر  ام. گرفتهدانشگاه تهران و مدير پيشين مجله نشر دانش وام 
گشت چه اتفاق  شد و دولت در مهاجرت به تهران بر مي عثماني پيروز مي

 افتاد!؟  مي

هاي اشغالي شروع شد  هاي مختلف كردان در سرزمين شورش ۱922از سال 
 كه نياز به بررسي جداگانه هريك از آنها در كشورهاي مختلف دارد. 

قي سرزمين اشغالي چيست. منابع با اين مقدمه طوالني ببينيم تعريف حقو
دانند كه تمام يا قسمتي از آن، بي  الملل آن را سرزميني مي حقوق بين

موافقت دولت ملي، زير اداره قدرت نظامي بيگانه قرار گرفته است. اشغال 
يابد كه در آن قدرت بيگانه مستقر  تنها در آن قسمتي از سرزمين مصداق مي

بكار ببرد. تعريف ديگري از اشغال در تواند قدرت خود را  است و مي
( از پـروفســور ژول بادوانـت                      ۱960المـلل ) فـرهنــگ حقــوق بيــن

(JulesBasdevant،) المللي الهه  وجود  رئيس پيشين ديوان دادگستري بين
دارد كه برابر آن اشغال عبارتست از حضور نيروهاي نظامي يك دولت در 

 آنكه آن خاك از اين دولت آخري جدا شده باشد.  ت ديگر بيخاك دول
گيري كند كه سرزمين  تواند به خوبي نتيجه با اين دو تعريف خواننده آگاه مي

ببينيد، من تصور  اشغالي كردستان كجاست و اشغالگران چه كساني هستند. 
زيم ها، به حال و آينده بپردا كنم اگر به جاي بحث در مورد كهنه قباله مي

اي مجرد مورد بحث  توان بگونه بهتر است. اما گذشته و حال و آينده را نمي
قرارداد رابطه ميان آن سه، رابطه متقابل است. براي آنكه حزب دموكرات 
كردستان خدمتي به جامعه ايران كرده باشد و در آينده در معرض تهمت قرار 

نان و جامعه شناسان نگيرد، به جاي شعار دادن بهتر است مجمعي از تاريخدا
از هر گروه و با هر عقيده سياسي تشكيل دهد تا در باره تاريخ ايران و 

اي كلي و در آن قسمتي كه مربوط به  زندگي اجتماعي اقوام ايراني  بگونه
كردستان است مطالعه كنند و نظر خود را اعالم دارند. اين كار را بايد دولت 

نيز درست كرده است كه « خانه اقوام»ا داد، بويژه كه اخير ايران انجام مي
 كند.  اي را مطرح مي نظريات مسخره

گرائي و  هرقدر بحث در اين موارد بيشتر شود خطر اوجگيري محلي
گرائي كمتر خواهد بود زيرا از اين دو است كه نخست گتوي قومي و  قوم

، هر چه تالشِ برگشت كارل پوپرآيد. و بقول  گرائي بوجود مي سپس  قبيله
 افزايش يابد تفتيش عقايد، پليس مخفي و  اي  قبيلهبه دوران قهرماني جامعه 

   شود. ورتكي رومانتيك برچهره دارد افزوده ميصگانگستريسمي كه 
 

ـ مسئولين حزب دمكرات كردستان ـ كه خود مدعي سركردگي و تالش 
چند داعية تشكيل  زعامت ساير اقوام ايران در اين مرحله هستند ـ هر

نهند و اين ادعا را باز گذاشته و بازگشت و  را از دست نمي” كردستان بزرگ“
دانند، اما براي آن كه تا آنجا نروند، قيمت  خود مي” حق“مطالبة آن را هرآن 

بندي ايران و ايجاد  طلبند؛ فدراليستي كردن ايران، يعني تقسيم ديگري مي
ناي قومي ـ زباني. ترم نسبتاَ جديد فدراليسم ايالتهاي خودمختار آن هم بر مب

در گنجينة واژگان سياسي نيروهاي ايراني، اين روزها ورد زبان افراد و 
جريانهاي زيادي شده است. نظر شما در اين باره چيست؟ آيا آن گونه كه 

 گويند؛ اساساً ها مي سران حزب دمكرات كردستان و برخي ديگر از گروه
از فدراليستي كردن  تحقق حقوق اقوام ايراني ضرورتاًاستقرار دمكراسي و 

 گذرد؟ ايران مي
 

در كتاب نقدي بر فدراليسم، نوشته بودم كه  ۱۳77در سال   ـخوبروي دكتر
كند تا از منابع موجود راه ايجاد  ليبراليسم نو و اقتصاد بازار ايجاب مي

نخواهد بود. ها استفاده شود و نظم نوين به نفع كشورهاي جهان سوم  دولتك
يكي از احزاب وابسته به جناح  ۱982مده است كه در سال آدر آن كتاب 

افراطي در آمريكا براي كشور ما قانون اساسي فدرال تهيه كرده است. نسخه 
بايد آن را به طوع يا اكراه بكار  قطف« ايران مظلوم»آماده و پيچيده شده كه 
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 يان جناح بر اريكه ابر قدرتبويژه كه هم اكنون بسياري از اعضاي هم ،برد
ي هم تنترنيهاي ا ندارد كه بسياري از پايگاه تعجبيقرار دارند. بنابراين 

كه بسيار خوب و موجه است  ميهنان حرف و سخني درباره فدراليسم دارند
و كنفرانس است كه در هر گوشه دنيا برگزار  اگر توام با قلب واقعيت نباشد.

بگيريد تا حزب سبزهاي  American Enterprise Instituteشود از   مي
نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر  ـ فرانسه و آقاي موريس كاپيتورن

دراني  يقه« ايران مظلوم»سازمان ملل متحد كه هريك به دليلي براي 
داخلي را همانگونه كه در پاسخ پرسش  در اين جا نيز نبايد عواملكنند.  مي

انه نقشه آماده دارد، همانگونه كه در اول شما گفتم فراموش كرد. بيگ
خورشيدي داشت. بي بي سي، حزب توده  و سيد  2۵و  24هاي  سال

دميدند تا ممالك متحده  ضياءالدين طباطبائي هر سه با هم در شيپور مي
 ايران بوجود آيد. 

هاي محتلف چپ و راستند. از  هاي ما از جناح ها و ضد فدراليست فدراليست
تا  ،هاي چپ نمايان  و ميانه ها و انقالبي ، افراطيچپوابين چپ باستاني، تّ

منفردان. در نتيجه تهيه يك برنامه  ا راست ميانه ويگراهاي دو آتشه  ملي
ها و نه در بين ضد  ها نه در ميان فدراليست كامل با مشاركت همه اين گروه

آنان ها و مخالفان  تفكيك ميان فدراليستها امكان پذير نيست.  فدراليست
 .(Descriptif)دارد نه جنبه وصفي  (Analytique) تنها جنبه تحليلي

 آنانيكي از پرستان واليتي فراوانند.  در ميان هواخواهان فدراليسم، ميهن
آن ديگري، همانگونه كه گفتيم به تعداد  و مجموع مساحت كشور فدرال،

ئيس ِ مساحت عربستان سعودي چند برابر سو پردازد. گوئي اگر آنان مي
فدرال يا دانمارك ِ نامتمركز است بايد به احترام مساحت، نظام سياسي اين 

اي در آورد و اسم يك خانواده را بر روي  دو كشور را به صورت سلطنتي قبيله
براي انتخاب ها  اگر شمارش دولت و ياهر يك از اين دو كشور گذاشت! 

شوند  ركز اداره ميبا نظام نامتم شمار كشورهائي كهچرا  نظام مهم است،
مجموع كشورهاي فدرال و متمركز است  بسي بيشتر از ماخذ قرار ندهيم كه

 از فرانسه ژاكوبن بگيريد تا سنگال در آفريقا و چين  ،و مساحت آن نيز زيادتر
 با دوميليارد جمعيت.

تاريخ اولين  در خيل موافقان و مخالفان فدراليسم كمتر ديده شده است كه به
هاي آن، و مكانيسم آن پرداخته  تعريف از فدراليسم، الزام، كشور فدرال

از اين جهت كه برخي از خواندم  تحليليتفاوت مخالفان و موافقان را  .باشند
هاي وطني، از ايجاد نظام فدرالي، انحالل يا كاهش قدرت دولت  فدراليست

هاي اياالت  فدراليستمركزي را منظور دارند در حالي كه چنين نيست. 
خواه تلقي  تحده آمريكا، پيش از كنوانسيون فيالدلفي، تمركزگرا و سلطنتم

دادند. ماديسون  ها طيف چپ را تشكيل مي شدند و ضد فدراليست مي
(Madison) گفت حاكميت در نظام فدرال نه از آنِ دولت مركزي و نه از  مي

يون آن ِ اياالت است، بل، مِلك طلق مردم است. از اين رو، پس از كنوانس
هاي قانون  قدرت دولت فدرال افزايش وسيعي يافت كه سپس با اصالحيه

فدراليسم تر شد. امروزه  اساسي و آراي ديوان عالي اين اختيارات وسيع
همياري، كه نوع نويني از فدراليسم است، حتي در كشورهاي فدرال پيشرفته 

 قدرت دولت مركزي را افزايش داده است.  نيزاروپا 
فكر اين هستند كه چگونه از هلسينكي تا  روپاي فدرال درهواخواهان ا

بديل پول و تفبرس را بتوانند با اتومبيل و كشتي مسافرت كنند و نيازي به 
هاي  گذرنامه و تشريفات گمركي نداشته باشند. در حالي كه از نوشته

اي حاكم  آيد كه اگر نظام ايلي و قبيله هاي وطني چنين بر مي فدراليست
ستكم در الك منطقه قومي و زباني خود باقي بمانيم. تعيين مرزها د ،نيست

معيار زبان، پاكسازي قومي را در پي خواهد داشت و در  تنها باآن هم  قومي، 

الك قومي فرو رفتن و چشم به بيگانه دوختن، تكرار اشتباه گذشته از سوي 
يران در اكمان احبينيم كه واكنش  در نتيجه ميرهبران احزاب قومي است. 

برابر اين گونه افراد ايجاد رعب و واهمه در دل مردم براي از دست رفتن 
قسمتي از ايران است كه هر نظام توتاليتري به آن ترس براي ادامه حكومت 

 دارد. خود  نياز
ز امارات تا ا) دانيد مشغول تهيه كتابي به نام فدراليسم درجهان سوم شما مي

كشور  24كشور از  ۱6راليسم در جهان سوم )ونزوئال( هستم.  نگاهي به فد
تر  كند كه از هر دروغي وحشتناك فدرال در جهان( حقايقي را روشن مي

ها در قانون اساسي، فساد و  است. به عنوان نمونه شمار كودتاها و بازنگري
 آور است. در شگفتدر برخي از اين كشورها  وضع ناگوار حقوق بشر

سال اخير  ۱۵0ف، مناطقي وجود دارد كه در، به گفته پرويز مشرپاكستان
رنگ ماموران نظامي را به خود نديده است. نظام قضائي اين مناطق هنوز بر 

ها به خاطر جرم ارتكابي يكي از اعضاي خود  اي است و خانواده اساسي قبيله
بار  ۱7 هاي متعدد بخود ديده وكودتاشوند. اين كشور تا كنون  مجازات مي

بار  74 ،، هنديافته استتغيير تا كنون  ۱947از سال  آن قانون اساسي
ها در  خود ديده است و فهرست قبايل و كاست بازنگري در قانون اساسي

كه امروزه خود را          « ها نجس»پيوست قانون اساسي آمده است. اوضاع 
(Dalite) بار است و مشكل چند گونگي زبان هنوز حل نشده  نامند اسف مي

 است.   
تاي آنها در سده بيستم ميالدي، بدنبال  ۱2ز اين شانزده كشور فدرال ا

ترين  اند )قديمي نظام فدرالي را برگزيدههاي خانگي  و يا جنگ استعمارزدائي
 2002و آخرين )سربي و منتنگرو( در سال  ۱947)پاكستان( در سال 

مور اند. كو كشور مستعمره دولت فخيمه بوده 8كشور  ۱2. از اين ميالدي(
پس از دست  )ميكرونزي( يكي ديگر گرفتار چنبره استعمار فرانسه بود و

 . دوتاي ديگرشدبدست شدن ميان اسپانيا، آلمان و ژاپن گرفتار آمريكا 
خوانند  به طنز سوالنستان مي را (گوين و سربستان و منتنگرو بوسني و هرزه)

كه نقش اساسي  ـپا ارو امور خارجي اتحاديهكميسر ـبه اعتبار ِخاوير سوالنا 
ور زبان رسمي شك ۱6بازي كرده است. همه اين  آن دو كشورسازي  ملت در

يت مهاي محلي رس دارند كه شش كشور تك زبانه هستند و بقيه براي زبان
كشور، ظاهر و باطن، غيردمكراتند. به استثناي هند و  ۱2كشور از  7قائلند. 

برند. درباره هند و  ي بسر ميديگران در حالت شبه دمكراس ،آفريقاي جنوبي
بنابراين به جاي بستن گاري به آفريقاي جنوبي كه حرف و حديث زياد است. 

دنبال اسب، اسب را بدنبال گاري نبديم. استقرار دموكراسي ارتباطي با 
 فدراليسم ندارد.  

دهد كه واحدهاي جدا از يكديگر، كه سپس  تاريخ كشورهاي فدرال نشان مي
به هم پيوستند و متحد شدند )معناي لغوي فدراليسم( توانستند، كم و بيش، 

برداري كنند مانند اياالت متحده آمريكا و سوئيس.  از اين نظام بهره
را داشتند مانند هند و  كشورهائي كه سابقه تاريخي كشورداري نامتمركز

اليسم را در كشورهاي خود پياده كنند. اما در كشوري آلمان نيز توانستند فدر
تنها فدراليسمي  ـمانند بلژيك كه از كشورداري متمركز به فدراليسم رسيد 

 ـكه نه پس از انقالب، نه پس از نيل به استقالل و نه همراه با خونريزي 
زير هنوز نتوانستند از فدراليسم استفاده كنند و فالماندها از اين كه در زماني 

دانند در حالي كه  ها قرار داشتند خود را ستمديده مي سلطه فرانسوي
ي اند. استدالل فالماندها فرانسويان نيز خود از همان حاكمان متضرر بوده

ن ما تشبيه كرد كه تركان نافارسي زبا احتمالي توان به اعتراض را مي بلژيك
ها  د زيرا آنان سدهنبدان ـآنهم از نوع مضاعفش   ـ خود را مسئول ستمديدگي

 اند. بر ايران حاكم بوده
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زء )ايالت، جرسيم، واحدهاي  وقتي از يك كشور يكپارچه به  نظام فدرالي مي
كنند تا سهم شير را به خود اختصاص  يا الندر( هر يك كوشش مي كانتون  و

زء و پراكنده به كشوري يكپارچه با  جدهد. در حالي كه اگر از واحدهاي 
هاي دولت مركزي بيشتر است و  برسيم، اختيارات و صالحيت نظام فدرالي

گيري دولت  مخالفان فدراليسم در اروپا همين قدرت يها يكي از ترس
 احتمالي در اروپاي متحد است. 

هاي وطني وجود  در پيش اشاره كردم كه اُس و اساسِ استدالل فدراليست
راستي اگر ده است. قوم بر اساس زبان است و زبان فارسي به آنها تحميل ش

اين  گويند، ميهاي محلي آنچنان بود كه  در ايران ممنوعيت بكار بردن زبان
همه روزنامه و نشريات محلي يك شبه چگونه بوجود آمده است؟ از كجا اين 
همه زباندان محلي پيدا شد؟ اگر زبان فارسي براي آموزش اجباري نشده بود 

ه به نواحي فارس!! نشين مهاجرت چه بر سر فراريان جنگ عراق و ايران ك
توانست با  مي هچگون خوزستاني «باشو غريبه كوچك»آمد؟  كردند مي

آموزش فارسي  همساالن خود در شمال ايران همبازي شود؟ و راستي اگر
و اجباري نشده بود نخبگان محلي ما همين قدر با سواد بودند كه امروز؟ 

ران كدام گنجينه از دانش و هاي كنوني اي سرانجام اين كه پشت دروازه
هاي محلي از آن استفاده  خواهيد با زبان فرهنگ را سراغ كرده ايد كه مي

 كنيد؟  
فرانكو نوشتن سنگ قبر را به زبان ديگري غير از زبان رسمي كشور ممنوع 

برابر قانون اساسي خود زبان رسمي « ايران مظلوم»كرده بود. بيچاره 
چند نفر از دانستند.  ارسي را امري بديهي ميچون بكارگيري زبان ف ،نداشت

كنند، تفاوت  هاي وطني كه از روش هند تعريف و تمجيد مي فدراليست
هاي  فدراليسم هند را با فدراليسم سوئيس تنها در مورد بكارگيري زبان

% كاركنان  8۱هاي ما قبول خواهند كرد كه  يا فدراليستآ دانند؟ مختلف مي
گروهي باشد كه در كشور اكثريت عددي هم دارند؟ دولت فدرال از اعضاي 
برقرار است و اگر اين واقع در  ها براي آلماني زبان در سوئيس چنين وضعي

 ايران رخ دهد فرياد ستم مضاعف همه جا را فرا خواهد گرفت. 
دولت هند تصميم گرفت تا زبان هندي را جايگزين زبان  ۱967در سال 

هاي محلي جنوب هند:  اما، حكومت اسي(،)برابر قانون اس انگليسي كند
كِراال، آندهرا پرادش، تاميل نادو و كارناتاكا، كه از زبانهاي وابسته به خانواده 

اي دسته جمعي با اين كار مخالفت  كنند، بگونه زبان دراويدي استفاده مي
هاي خونيني انجاميد و سبب استعفاي بسياري از مقامات  كردند كه به شورش

هاي  هاي محلي نامبرده شد. علت مخالفت حكومت ال و حكومتدولت فدر
محلي جنوب هند، با برسميت شناختن تنهاي زبان هندي، اين بود كه آن را 

دادند كه از  پنداشتند. از اين رو، ترجيح مي تحميلي از سوي دولت فدرال مي
هاي محلي خود و از زبان انگليسي كه تعلق به قومي خاص ندارد  زبان
هاي هند، نيز با اين عمل دولت مخالفت كردند و  همه دانشگاه ده كنند.استفا

سرانجام دولت مجبور به عقب نشيني شد و زبان انگليسي را به عنوان يكي 
هاي رسمي محفوظ نگاهداشت. هم اكنون در چهار منطقه هند كه از  از زبان

لت شود چهار روش مختلف براي مكاتبه با دو اياالت متعددي تشكيل مي
و مدارسي وجود دارد كه آموزگار و شاگردان به يك زبان  مركزي وجود دارد

هاي درسي به زبان ديگري است و آخر سر اين كه در  گويند، كتاب سخن مي
كه ذكر جزئيات آن فرصت  كنند. خانه كودكان به زبان ديگري صحبت مي

 خواهد.  ديگري مي
يسم در ايران برگزار شده است هائي كه براي برقراري فدرال در ميان كنفرانس

اند كه عبارتند از  ها انتخاب كرده چهار منطقه كشور را به عنوان مركز بحران
 كردستان، خوزستان، بلوچستان و آذربايجان.

هاي ما كمك كند تا متوجه آنچه را  نمونه سومالي شايد بتواند به فدراليست
هاي  بدنبال جنگ ،۱99۱گذرد باشند. اين كشور در سال  كه در دنيا مي

هاي مختلف از هم پاشيده شد و سپس جنگبارگان به جان هم  داخلي تيره
افتادند و كشور را به  چند پاره تقسيم كردند و هر يك قسمتي را از آنِ خود 

ها براي برقراري صلح در اين كشور،  كردند. از آن زمان تاكنون، همه اقدام
كنفرانس  ۱۳وسيله آمريكائيان و مانند مداخله نظامي سازمان ملل متحد، ب

المللي همه به شكست انجاميد.  هاي گوناگون بين صلح بوسيله سازمان
، دولت فدرال موقتي تشكيل 200۵مصلحين خيرانديش سوماليائي در سال 

دادند اما نه در خود سومالي، بل، در نايروبي پايتخت كشور كنيا. اين دولت 
اعضاي به اصطالح كابينه را تعيين كرده  موقتي، پارلماني موقت نيز دارد كه

است. براي تشكيل هر دوي اين نهادها دو سال وقت صرف شد و در اين 
خانمان شدند و از  ميان پنجاه هزار نفر از مردم سومالي به علت سونامي بي

آب آشاميدني و خوراك محروم شدند. براي رفتن به سومالي اين دولت، 
ها ياري كردند و اتحاديه آفريقا حاضر شده  احتياج به كمك دارد، همسايه

است نيروهائي به آن كشور بفرستد تا حافظ صلح و جان افراد اين پارلمان 
غير انتخابي و دولت منصوب آن باشند. قرار است كه اين دولت در ماه آوريل 

در سومالي به كشورداري آن هم بصورت فدرال بپردازد. پارلمان  2006
اند. به اين ترتيب كه چهار  ( برگزيده شده4/5ر و نيم )فدرال بر اساس چها

نماينده در اين پارلمان دارند. با  ۳۱نماينده و يك تيره ديگر  6۱تيره هر يك 
اين توضيح كه سومالي از لحاظ قومي تقريبا يكد ست است. اين پارلمان در 

در پايتخت كنيا تشكيل شد و تقسيم قدرت نير بر اساس  2004ماه اوت 
 هاست.  رهتي

دستكم، كوزه را  ،آوريم اگر آب نمي .؟خواهد چه كسي چنين فدراليسمي را مي
پذيرد  نشكنيم. مبارزه با جهل و خرافات از طريق ملي و همگاني سامان مي

ويژه خود باشند. پس  اي فرا روند و دنبال حقوقِ نه اين كه هر يك به گوشه
منافع مخصوصه هر ايالت » توان حقوق و از استقرار دموكراسي است كه مي

خواهي وقتي مثبت است كه در جهت منافع  را روشن كرد. آرمان« و واليت
هاي محلي در برابر  ها، آرمان همگاني باشد. امروزه، با اين شعارها و خواست

 «. تو ما نشويمو  من» . تاهدف ملي قرار گرفته است
ام، در  ان را نداشتهآقاي دكتر صدرالدين الهي، كه تا كنون بختِ ديدن ايش

يك گفتگوي تلفني از ماجراي ديدار روانشاد قاضي محمد با پدرش در تهران 
كند  ياد كرد. هنگامي كه مرحوم پدرِ دكتر الهي به قاضي محمد اعتراض مي

كه اين بساط جمهوري  در داخل يك كشور سلطنتي چيست؟ قاضي محمد 
ريزد كه  د و به سر خود ميدار رود و مقداري خاك بر مي به كنار باغچه مي

آقاي الهي خاك بر سرم كنيد اگر قصد جدائي از ايران را داشته باشم. امروزه 
هاي داخل  كنيم .  تجربه قيام باز هم داريم همان اشتباهات را تكرار مي

دهد كه هيچ قيام محلي به تنهائي و بي ياري ملت ايران  كشور ما نشان مي
هاي  ام كه شورش معناي كلي آن بكار گرفتهموفق نشده است. قيام را به 

 گيرد.  ايلي را نيز در بر مي
م از اين يبيائ سخن آخر اين كه بيائيد خودمان باشيم ولي با هم باشيم.

. آيا مردم امروز هاي غرضي دست برداريم داوري هاي فرضي و پيش دشمني
همه پارسي نويسند  ايران بايد تاوان گذشته را بپردازند؟ آيا آنطور كه مي

خواستند به ديگران ستم مضاعف روا دارند؟ با مطرح  ها ستمگرند و مي زبان
ايد كه جوان خراساني، گيالني و يا  ساختن قوم و اقليت از خود پرسيده

مازندراني و فارسي از خود خواهد پرسيد پس من كه هستم و چرا اين احزاب 
بيائيم  ها  توجه دارند.  قومپيشرو در فكر من نيستند و تنها به كردان و ديگر 

 .قيقت در انحصار هيچ فرد يا گروهي نيستحدر اين نكته ترديد نكنيم كه 
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دهد كه از يك  هائي از تمركز زدائي در كشورهاي مختلف نشان مي نمونه
اي را براي ايجاد ساختار نا متمركز خود  سو، هر يك از كشورها روش ويژه

چ يك از اين كشورها، با گزينشِ ساختار اند و از سوي ديگر در هي برگزيده
نامتمركز، خطرجدي براي وحدت ملي و يكپارچگي سرزميني ايجاد نشده 

ها، نظام  تمامي به ساختار دولت . كارآئي ساختار نامتمركز، بستگي تام واست
دموكراتيك و فرهنگ سياسي مردم دارد. در كشور ما، كه فرهنگ ملي آن 

فرهنگي، غناي  ـ قومي است، گوناگوني قومهاي  ركيبي از همه فرهنگت
فرهنگ ملي را موجب شده كه امتيازي بزرگ براي ملت ماست و بايد ارج 
آن را شناخت. آنچه را كه ما نيازمنديم عبارت است از نفي و طرد هر گونه 

اي باشد و يا از سوي  خواه از سوي طبقه يا قوم ويژه ،تفكر سلطه جويانه
ه را كه بايد ايجاد كنيم عبارتست از حاكميت مردم از صنفي از اصناف. و آنچ

راه انتخابات آزاد و كنترل قدرت با ايجاد نهادهاي غيردولتي مانند 
نظارت و  ـهاي محلي براي برقراري دو اصل: دخالت و مشاركت  انجمن

تواند همگان را به  مخالفت براي همه مردم. به اين ترتيب دموكراسي مي
  ها وا دارد.  ر گوناگونياحترام هر چه بيشت

 
ـ ما اميدواريم بتوانيم در شمارة ويژه به مناسبت صدمين سال انقالب  تالش

ها  انجمن“مشروطه ـ كه سخت مشتاق انتشار آن هستيم ـ در بارة قانون 
مصوبة مجلس اول مشروطه به عنوان ” العمل حكام ايالتي و واليتي و دستور

ها و بعد برداشتن گامهاي جديد بر مبناي جاي پائي براي استوار ساختن گام
توانيم  تاريخ ايران با شما به گفتگو بنشينيم. اما مقدمتاَ لطفاَ بفرمائيد، آيا مي

با تكيه بر تاريخ خود، با الهام از آرمانهاي آن انقالب، با تكيه به آن جاي پا، 
 شد؟ راهي براي خودمان بيابيم كه در انطباق با ميثاق جهاني حقوق بشر با

 
كند كه به  اي از فرآيند خود ايجاب مي مدرنيته در مرحله  ـخوبروي  دكتر

انديشيده شود. اروپاي دوره رنسانس به  هر چند دور هاي فرهنگي سرچشمه
براي چه ما نتوانيم از  ،رومي خود انديشد و از  آن مايه گرفت ـ دوران يوناني

ار ذهائي كه پدران بنيانگ حل پيشينه تاريخي نامتمركزِ اداره كشور و از راه
 ـبي آن كه بخواهيم از كل آن قانون دفاع كنيم  ـ قانون اساسي پيشين

 اند سرمشق بگيريم؟ آفريده
تاريخ سده بيستم ميالدي و فروريزي دژ كمونيسم بخوبي نشان داد كه 

سازي ملي نيستند. آنچه  ها، هر قدر هم كه قوي باشند، قادر به هويت دولت
خواهند آنان را  كنند و مي هاي خودكامه به مردم تحميل مي را كه دولت

هاي  يكدست و همآهنگ در آورند، دير يا زود، ويران شده و اقوام و ملت
 مختلف هر يك به اصل خود باز خواهند گشت. 

اي از تحميل دولت خودكامه و برگشت به  حوادث شبه جزيره بالكان نمونه
اي تاريخي كه همزيستي اقوام به همين دليل، در كشوره .اصل است

توان از استعمار داخلي و ستم مضاعف  اي چند هزار ساله دارد نمي سابقه
دارند و به قدرت  هاي خودكامه به همه ستم روا مي سخن داشت، زيرا نظام

اي نبوده و نيست. در اين گونه  رسيدن آنان به معناي توانمندي قوم ويژه
وشت مشترك، اقوام مختلف را با همه كشورها، اراده مشترك و قبول سرن

ها در زبان و آداب به همديگر پيوند ميزند. اين مقوله، بخوبي در  گوناگوني
هاي ايراني با همديگر نقش اساسي  مورد ايران صادق است كه در آن قوم

 خود را از آغاز تاريخ ايفا كردند و بنيان ملتي به نام ملت ايران را گذاشتند. 
 ي از بشريت، قواعدي را كه قابل اجرا براي همه ـهيچ بخشت كه ـگفتني اس

باشد در اختيار ندارد و غيرقابل تصور است كه بشريت در دام ِ زندگي 
همسان و هم شكل غرقه شود از اين روي، بنظرم خودمديري راهي است به 

سوي دمكراسي مشاركتي كه همگان متعهد به تحقق و برقراري آن در 
 كشورمان هستيم. 

دهد كه تحقق آزادي و تضمين آن،  جربه جوامع دموكرات و آزاد نشان ميت
كشاند، بل، راهي به ديار  جامعه را به انشقاق و تشكيل خرده اجتماع نمي

گشايد و بنا به گفته ادگار مورن جامعه شناس  همزيستي و همياري مي
ر برعكس د آورد. بوجود مي (Unité multiple)فرانسوي، يگانگي چند گونه

شود، راه تبادل فكري و بهزيستي  جوامعي كه دگرانديشي جرم تلقي مي
گردد و حاكمان با سركوبگري در پي يگانگي و  اجتماعي مسدود مي

تابند. به دو نمونه  هاي گوناگون آن را برنمي روند كه گروه پارچگي مي يك
تجربه كشورهاي دموكرات اروپائي بنگريم: درايتاليا، دولت همه خدمات 

ها واگذاشته است. اما مردم  هاي دولتي را حذف و آنها را به منطقه ازمانس
خوانند و نه  نه خود را فدرال مي ـها  به استثناي برخي گروه ـ اين دو كشور

هوادار جدائي از كشور هستند. زيرا براي شناخت و برسميت شناختن 
ان بكار تو هاي قومي و يا ملي، ابزارهاي حقوقي گوناگوني را مي ويژگي

 گرفت بي آن كه اين امر موجب تنش در داخل يك كشور شود.
است كه در آن زمان هيچ  ۱997نمونه ديگر اسكاتلند، پيش از تغييرات سال 

اما، دولت انگليس، با به  ،گونه صالحيت و اختيار قانونگذاري را نداشت
ام اي از نهادهاي اين منطقه مانند كليساي ويژه، نظ رسميت شناختن پاره

ها را بخود تضمين كرد. در  قضائي جداگانه و غيره،  وفاداري اسكاتلندي
اي براي منطقه آلزاس و لرن وجود دارد. ايجاد اين  فرانسه نيز مقررات مشابه

بويژه در كشورهاي  ـاي  گونه نهادها و يا برسميت شناختن نهادهاي منطقه
                   ميهمگا را برخي از پژوهشگران دموكراسي ـ انگلو ساكسون

(Consociational democracy) اند. منظور آنان از اين روش  ناميده
هاي نهادي در  و كارها و سامان دادن اي از ساز عبارتست از مجموعه

آميز را  هاي گوناگون كه اجازه زندگي مشترك صلح كشوري مركب از جامعه
اكميت انحصاري و دهد در برابر بحران كنوني كه گريبان ح به مردم مي
هاي جهان را گرفته است، بايد روابط ديگري در داخل كشور  فراگيرِ ملت

 ميان نواحي مختلف ايجاد كرد. 
نه تنها براي مقابله با طرحهاي مداخله جويانه، نه تنها براي حفظ هويت 

هاي  غني كه تعلق به ملت ايران دارد، نه تنها براي پاسخگوئي به اغراق
هاي  انديشي بلكه براي بهروزي و تفاهم ملي بايد به چارهگرايان،  محلي

 من كه نه ضرس قاطع است و نه شرط بالغ:  گوناگوني دست يازيد و بنظر
براي داشتن ايراني آزاد و مستقل كه بر اساس: احترام به حيثيت بشر، آزادي، 

گذاري شده باشد، افزون بر  دموكراسي، برابري و حقوق جهاني بشر پايه
راتي كه الزمه هر قانون كهني است، براي جلوگيري از هر گونه مداخله تغيي

بيگانگان و تشويق مشاركت فعاالنه مردم، بايد بپذيريم كه واگذاري قدرت 
ها  ها )واليات( و دهستان ها )اياالت(، شهرستان و اجرا به استان گيري تصميم

اساسي پيشين و  هاي كلي آن به وضوح در قانون روشهائي كه راه ـ)بلوكات( 
توان به خودمديري واقعي  مي ـ هاي ايالتي و واليتي وجود دارد قانون انجمن

 رسيد و از خطر تفرقه رهائي يافت.
 

تالش ـ آقاي دكتر خوبروي پاك از شما سپاسگزاريم بابت وقتي كه در 
 اختيار ما گذاشتيد. 

*** 
توانيد  صاحبه ميتوضيح: جهت دسترسي به منابع اصلي مورد استناد در اين م
 از طريق دفتر تالش با آقاي دكتر خوبروپاك تماس بگيريد.  
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 دمکراسی و آزاديخواهی

 جنبش رفراندم؛ بازتاب گفتمان و عمل
 

o آميز هستيم، اما اين بهيچ وجه بدان معنا نيست که از حق طبيعی و انسانی خود که در اعالميه جهانی حقوق بشر  ما خواهان تغييرات مسالمت
المللی حقوق  هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بين :يز مندرج است، چشم پوشی کنيم )ماده بيست و هشتمن

زه و آزاديهايی را که در اين اعالميه ذکر گرديده است تامين کرده و آنها را به مورد عمل گذارد(. متاسفانه بخشی از آنچه تحت عنوان مبار
تواند تحت عنوان  کنم هيچ انسان آزاديخواهی نمی آميز تعريف شده است، تعاريف حکومتی است. هيچ انسان آزاديخواهی، تکرار می مسالمت
خشونتی که از سوی حکومتهای توتاليتر و مستبد بر مردم، مبارزين، مخالفين و دگرانديشان اعمال شده يا پذيرش جويی به توجيه  مسالمت

 است، دست بزند. 

 

 تگو با نيلوفر بيضائي گف
 

ـ خانم بيضائي اجازه دهيد در ادامة تالش 
فراخوان “گفتگوي خود بازگرديم به طرح 

و بپردازيم به بيانية ” ملي برگزاري رفراندم
سعي  آن. ما در اين بخش از گفتگو

ها يا  كنيم از ديدگاه شما ناروشني مي
هاي گوناگوني را كه از اين بيانيه   برداشت

 د،  مورد بررسي قرار دهيم.شون مي
شود؛  اولين نكته اين كه گفته مي

در درجة نخست نه تنها يك ” رفراندوم“
راهكار يعني روش پرسش از آراء مردم و 

گفتمان سياسي “گيري از سوي آنان بلكه براي ما يك  اعالم يك تصميم
گفتمان جديد “اي با تكيه بر اين امر معتقدند كه اين  است. عده” نوين

آميز به عنوان اصل در مبارزة  هاي مسالمت ناظر بر پذيرش روش” ياسيس
سياسي است، كه در برابر قهر و خشونت و انقالب قرار دارد. بر مبناي اين 
برداشت و تكية آنها، نفي كليت نظام يا  به رفراندوم گذاشتن آن مغاير با 

 شود. آميز قلمداد مي اصل پذيرفته شدة تحوالت مسالمت
شما به عنوان يكي از طرفداران بركناري كليت حكومت اسالمي ـ  لطفاً؛

يعني مجموعة اين نظام با كلية دستگاه ديني، ايدئولوژيك، سياسي و حقوقي 
ـ همچنين به عنوان يكي از حاميان نخستين طرح رفراندوم، كه هنوز هم 

 دانيد؛ در درجة نخست بفرمائيد چگونه جمع اين دو آن را داراي ظرفيت مي
دهيد، يعني گذار از رژيمي سركوبگر و خشونت  پديدة متناقض را توضيح مي

زيد، به يك نظام  آفرين، كه بربستر احساس ناامني و وحشت عمومي مي
ها در نقطة مقابل آن قرار دارد،  سياسي دمكراتيك كه به لحاظ همة ويژگي

ه باشد تا به ويژه آن كه استقرار آن بايد با كمترين درجه از ناآرامي همرا
 تداوم آن بر بستر صلح و امنيت تضمين گردد؟

 
از آنجا كه پرسش شما دو بخش دارد ، اجازه بدهيد كه من نيلوفر بيضائي ـ 

هم پاسخ يا تالش خودم را براي روشن كردن نقطه نظرهايم به دو قسمت 
تقسيم كنم و پيشاپيش از شما عذر خواهي كنم، چون پاسخ كمي طوالني 

فاده از واژگان براي نامگذاري مقاصد و روشهايمان، بدليل وجود شود. است مي
كند كه براي مخاطب  تعاريف مختلف از نقطه نظرهاي گوناگون، ايجاب مي

روشن كنيم منظورمان از آنها چيست. من در اينجا تالش مي كنم تا دو واژه 
ناميده “ گفتگو“كه به فارسي  DIALOG  تر توضيح بدهم. يكي را روشن

ترجمه شده است. ديالوگ “ گفتمان“كه به  DISKURSشود، ديگري  مي
شود و هدف آن روشن كردن نقطه  يا گفتگو ميان دو نفر يا چند نفر انجام مي

نظرها و ديدگاههاست، بدون اينكه قانع كردن طرف مقابل هدف قرار داده 
كند و مباني ديدگاه خود را  شود. هر طرف نظر و نگاه خود را تشريح مي

دهد. در گفتگو طرف مقابل نيز از همان امكان برخوردار  روشني توضيح ميب
شود و بدين ترتيب نقاط اختالف و اشتراك ديدگاهها براي مخاطب  مي

شود كه شرايطي برابر  كنم، ديالوگ زماني انجام مي شود. تاكيد مي روشن مي
برقرار باشد.  “ارتباط“براي هر دو يا چند طرف برقرار باشد و اصوال ميان آنها 

هدف ديالوگ، اين است كه بر پيشداوريها غلبه شود و زواياي جديدي براي 
ارزشگذاري ديدگاهها و درك نظرات طرفين گشوده شود، اما اين بدان معنا 

گيري خاصي در  جهت تفاهم يا اشتراك گرفته شود.  نيست كه الزاما نتيجه
ت و تنها در صورتي ديالوگ قدمي است در راه روشنگري و دادن اطالعا

قابل پذيرش است كه درآن عدالت رعايت شود و از هر گونه تقلب و 
جوسازي، بي احترامي يا تمسخر براي مغلوب كردن طرف مقابل اجتناب 

 شود.
كه تعريف حدودا واحدي از آن موجود است، “ گفتگو“ي  بر خالف واژه

ا كه هنوز و اي نيست، چر كار ساده“ گفتمان“رسيدن به تعريف واحد از 
همچنان ابهامهايي در تعاريف موجود هست و ما بايد تعيين كنيم كه 
مقصودمان از آن كدام تعريف است. دو ديدگاه غالب در تعريف اين واژه 

كند.  وجود دارد كه يكي را هابرماس و ديگري را ميشل فوكو نمايندگي مي
نقش اساسي براي هابرماس در گفتمان سه عنصر زبان، عقالنيت و رابطه 

كنند. بعبارت ديگر او گفتمان را گفتگوي عقالني يا استداللي  بازي مي
كند كه در فضايي آزاد و بدور از هر گونه هيرارشي و اجبار اعتبار  تعريف مي

مورد توافق و قابل “ حقيقت“يابد و هدف از برقراري آن رسيدن به يك  مي
ار(. هابرماس ميان دو )گفتگوي هدفد تعميم در مرحله يا موردي خاص است

نوع گفتمان تفاوت قائل است. يكي گفتماني كه در آن با استفاده از خرد، 
عقالنيت، منطق و استدالل، در عين حال با نقد پذيري، طرفين بتوانند بدون 
اينكه بخواهند يكديگر را متقاعد به پذيرش نظر خود كنند، به يكسري مباني 

ي است كه با هدف متقاعد كردن عملي مشترك برسند. ديگري گفتمان
شود كه به باور هابرماس در اين نوع  ديگري به پذيرش اصول خود انجام مي

گفتمان از خرد بعنوان ابزاري براي سيستماتيزه كردن هدف مورد نظر و به 
شود. هابرماس  بهاي منصرف كردن ديگري از نظرات خويش استفاده مي

نامد  مي“ خرد ابزاري“و دومي را “ جو باطخرد ارت“عقالنيت را در گفتمان اوال 



 1384بهمن / اسفند  ـ   25 سال پنجم  ـ  شمارهالش ـ ت            

 

37 
 

ي بر آمده از اولي را گفتماني پويا، سازنده و در هرمرحله نوين قابل  و نتيجه
ي دومي را كليشه سازي، غلبه، ايستايي و نگرش تك بعدي  بازبيني و نتيجه

 كند.   ارزيابي مي
يي آن فوكوعريف ت“ گفتمان“مراد از بكار بردن در بيشتر موارد اما امروزه 

گيري  ي شكل مرحله“  گفتمان“. برخالف هابرماس، از نظر فوكو  است
آن دوره يا ” حقيقت“هر دوره از و غالب در ي خاص  تعريف تحول يافته

عصر است. بر همين اساس فوكو گفتمان را در ارتباط با قدرت تعريف 
 كند و روح غالب هر دوره را در تعريف مناسبات و دگرگوني سيستم مي

كند. از نظر فوكو قواعد گفتمان غالب در هر حوزه  مي ن معنيفكري آن دورا
ي همعصران و “نبايدها“و “ بايدها“)علمي، اجتماعي...( تعيين كننده 

 سخنگويان آن حوزه در هر دوره است. 
كنيم ،  مي“ گفتمان سياسي نوين“وقتي صحبت از رفراندوم بعنوان 

چه بوده است. پاسخ “ ياسي پيشينگفتمان س“بايست روشن كنيم كه  مي
ي بسيار  اشكال اين گفتمان در دو نكته“. گفتمان اصالحات“روشن است: 

گرا و در  اساسي بود، اول اينكه در چارچوب حكومتي توتاليتر يعني تماميت

فضاي نبود فرصتهاي برابر و حذف كامل دگرانديشان و دوم درشرايطي كه 
يك خواست ملي )تغيير وضع موجود( يك  فضاي گفتگو كامال مسدود بود، از

ي وضع موجود بيرون آمد. در چنين  ي درون حكومتي بنفع ادامه معامله
ي جديدي را بنام  ي گفتمان سازي حكومتي، مرحله شرايطي بود كه پروژه

، تعريفي حكومتي بود كه مبناي “اصالحات“خود به ثبت رساند. تعريف 
رار گرفت )بررسي قن خارج از كشور نيز گفتمان سازي نيروهايي از اپوزيسيو

اقتدارگرايي  گنجد(. در چنين فضايي، داليلش در چارچوب اين بحث نمي
ي  ، اما به هسته“طلبي اصالح“كاري  تعريف شد و محافظه“ كاري محافظه“

اي نرسيد و آن قدرتي كه مشروعيت خود را از  اصلي قدرت هيچ صدمه
ه حيات خود ادامه داد و نشان داد كه آنجا گيرد، استوارتر از پيش ب آسمان مي

كند، فضايي  كه مصلحت نظام در كار باشد و در حدي كه خودش تعيين مي
كند و هر گاه مصلحت طور ديگري حكم كرد، قادر است حكم  را باز مي

گر توتاليتاريسم يا رژيمهاي  ديگري بدهد. هانا آرنت، مهمترين تحليل
ي  ه اين گونه رژيمها يا بتمامي و در همهگويد ك خواه بدرستي مي تماميت
كنند، يعني از هم  كنند و يا حكومت نمي هاي زندگي حكومت مي عرصه

 پاشند. راز ماندگاريشان در همين تماميت خواهيشان است.  مي
بينم توضيح بدهم كه هيچ انسان  براي رفع هر گونه سوء تفاهمي الزم مي

ف نيست و با گشايش فضا و پيشرفت آزاديخواه و دمكراتي با اصالحات مخال
كند. منتها  بسوي دمكراسي نه تنها سر عناد ندارد، بلكه از آن استقبال هم مي

اش كه استفاده ابزاري از باورهاي ديني در  در نظام توتاليتر آنهم از نوع ديني
دهد، هر  جهت مسخ مردم و تحكيم قدرت سياسي را در دستور كار قرار مي

ي )از جمله اصالحات، دمكراسي و حقوق بشر( را در جهت ا واژه و خواسته
كند و ما موظفيم تا با  تحكيم تسلط خويش بر مردمان تعريف و تحريف مي

حفظ فاصله از روابط پيچيده و مافيايي درون قدرت، اين تناقضها و 
پيچيدگيها را روشن كنيم و از افتادن در دام عوامفريبي پرهيز كنيم و نه 

ه كردن اين پيچيدگيها و سهل انگاري، خود شريك اين توهم اينكه با ساد
 سازيها شويم. 

آميز هستيم، اما اين بهيچ وجه بدان معنا نيست  ما خواهان تغييرات مسالمت
كه از حق طبيعي و انساني خود كه در اعالميه جهاني حقوق بشر نيز مندرج 

رقراري هر كس حق دارد ب :است، چشم پوشي كنيم )ماده بيست و هشتم
المللي حقوق و آزاديهايي را كه  نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بين

در اين اعالميه ذكر گرديده است تامين كرده و آنها را به مورد عمل گذارد(. 
آميز تعريف شده است،  متاسفانه بخشي از آنچه تحت عنوان مبارزه مسالمت

كنم هيچ انسان  كرار ميتعاريف حكومتي است. هيچ انسان آزاديخواهي، ت
يا پذيرش جويي به توجيه  تواند تحت عنوان مسالمت آزاديخواهي نمي

خشونتي كه از سوي حكومتهاي توتاليتر و مستبد بر مردم، مبارزين، مخالفين 
 و دگرانديشان اعمال شده است، دست بزند. 

م حرمت انساني ما آنجا مورد احترام ديگران نيز خواهد بود كه نشان بدهي

حاضر به پذيرش توهين، تحقير، خشونت، تحميل ايدئولوژيك نيستيم. هر 
كه تعريف آن ناقض اين حقوق طبيعي و انساني “ جويي مسالمت“نوع 

ي  )مقاومت، مبارزه، اعتراض( ما باشد، ناقض حقوق بشر و تقويت كننده
 دستگاه سركوب است. 

ن اينكه خون از دماغ گذارند كه در ايران بدو صحه مي توهماين  خي كه بربر
توان به دمكراسي رسيد، يا سخت در اشتباهند و يا به قصد ما  كسي بريزد مي

كنند تا وضع موجود حفظ شود. حتي مهاتما  را به باور به ناممكنها تشويق مي
آميز،  ي غير خشونت ي مبارزه گاندي و مارتين لوتر كينگ بعنوان دو نماينده

 ود پرداختند.بهاي اين مبارزه را با جان خ
طلبان حكومتي، بلكه  تمان اصالحات نه تنها از زمان شكست اصالحفپايان گ

آغاز شد.  “ اصالحات“بست رسيدن تعريف خالي از مضمون آنها از  با به بن
تئوري سازان و پيروان اين تئوري، تعريف حكومتي اصالحات را هم در 

ان حكومتي بدنبال طلب حرف و هم در عمل پذيرفته بودند. امروز اصالح
گفتمان سازي جديدي هستند تا حركتهاي احتمالي آينده را باز در چارچوب 

تمان نوين همانا گفتمان تغيير نظام سياسي در فحكومتي محصور كنند. گ
بندي جدي خواهيم داشت ميان نيرويي كه  ايران است. ما در آينده دو صف

تغيير نظام سياسي  خواهان حفظ نظام موجود است و نيرويي كه خواهان
ترين ابزار مقابله با حكومت غير دمكراتيك و توتاليتر ديني،  جدياست. 

ترين نيروهايي است كه دمكراسي، جدايي دين از دولت و  توافق گسترده
دهند. اين تنها راهي است  هاي خود قرار مي حقوق بشر را در صدر خواسته

به يك نظام ديكتاتوري ديگر توان با پيگيري آن از در غلطيدن ايران  كه مي
در هر قالبي و به هر صورت جلوگيري كرد و پلوراليسم سياسي را در ايران 

 آينده تضمين كرد. 

 

ترين نيروهايی است که دمکراسی، جدايی دين از دولت و  ترين ابزار مقابله با حکومت غير دمکراتيک و توتاليتر دينی، توافق گسترده جدی

توان با پيگيری آن از در غلطيدن ايران به يک نظام  دهند. اين تنها راهی است که می های خود قرار می در صدر خواستهحقوق بشر را 

طرح فراخوان رفراندوم ديکتاتوری ديگر در هر قالبی و به هر صورت جلوگيری کرد و پلوراليسم سياسی را در ايران آينده تضمين کرد. 

ی حکومتی  نون اساسی نوين نشان داد که نيروی وسيعی در داخل و خارج از توهم گفتمان سازی شدهتشکيل مجلس موسسان و تدوين قا

 .فاصله گرفته و خواهان تغييرات ساختاری و تغيير نظام سياسی بر مبنای خواستی کامال دمکراتيک است
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طرح فراخوان رفراندوم تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي نوين 
ي  نشان داد كه نيروي وسيعي در داخل و خارج از توهم گفتمان سازي شده

ته و خواهان تغييرات ساختاري و تغيير نظام سياسي بر حكومتي فاصله گرف
مبناي خواستي كامال دمكراتيك است: ما تنها حكومتي را برسميت 

ي ملت بر مبناي اعالميه جهاني حقوق  شناسيم كه قواي آن ناشي از اراده مي
در نظر گرفتن حق انتخاب شدن و انتخاب  بشر، آنهم در شرايطي آزاد و با

مي آحاد ملت، بدور از هر گونه تبعيض، تقلب و فضاسازي كردن براي تما
  كنيم تا به اين اصول پايبند بمانيم. مجازي هستيم و عهد مي

 
ـ اما بخش ديگري از حاميان طرح رفراندوم، بند پاياني بيانيه را روح تالش 

مسلط بر آن دانسته ومعتقدند؛ اوالً با طرح رفراندوم ميثاق جهاني حقوق بشر 

ج برخاسته از آن به موضوع مسلط دلمشغولي و انديشة ايرانيان مخالف و نتاي
جمهوري اسالمي بدل شده است. در ثاني خواست تدوين يك قانون اساسي 
جديد ملتزم به اعالمية جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي پيوست، آن هم توسط 
مجلس مؤسسان برگزيده با رأي آزاد مردم، در خود حامل خواست جدائي 

و دولت و نفي هرگونه اراده و حاكميتي بيرون از آراء مردم ايران و به  دين
 خواست بركناري حكومت اسالمي در تماميت آن است!  منزلة نفي و

اما از آنجائي كه  قابل تصور است كه اين رژيم اسالمي تن به چنين 
ا رفراندومي، كه نفي خود  نتيجة از پيش تعيين شدة آن باشد، نخواهد داد، آي

آورد؟ آيا طرح  چنين تصوري طرح رفراندوم را از مقام جدي بودن فرود نمي
هاي بيشمار مبارزات ما نيافزوده است؟ از  رفراندوم به اين ترتيب بر بغرنجي

نظر شما آيا طرح رفراندم موجب سستي در مبارزه با جمهوري اسالمي است، 
 يا پشتوانة آن؟

 
آيد،  دقيقا با  سوال پيشين نيز بر مي همانطور كه از پاسخنيلوفر بيضائي ـ 

اي براي محدود كردن  اين نظر دوم موافقم. كساني كه رفراندوم را وسيله
 بايست ظرفيتهاي دانند، قاعدتا مي قدرت واليت فقيه در اين نظام مي

اش تشخيص داده باشند كه براي  را در اين نظام و قانون اساسي دمكراتيكي
، “مجلس“كنند كه چون  نها استدالل ميبرخي از آما روشن نيست. 

كه همگي نهادهاي مدرن هستند در “ نهاد رياست جمهوري“و “ انتخابات“
گذرد و  ساختار فعلي وجود دارند، اصالحات از مسير تقويت اين نهادها مي

هم كه داريم، پس رسيدن به دمكراسي در نظام فعلي ممكن “ جمهوري“
بر اين  مبارزه كنيم! آنها“ انتخابات آزاد“گويند ما بايد براي  است! بعد مي

 ،دهند ارائه ميتفسير دمكراتيك از قانون اساسي “ طلبان اصالح“باورند كه 
كه  دهند نميتوضيح  ي ما بايد در حمايت از آنها خالصه شود، اما پس مبارزه

اين چگونه قانون اساسي است كه هم تفسير اقتدارگرايانه از آن ممكن است 
توان در آن قانون اساسي كه عالوه  دمكراتيك! اصوال چگونه ميهم تفسير 

اش در بند بند آن هر كجا از آزاديهايي  بر اصل تغيير ناپذير واليت فقيه

اند، نسبتي با  صحبت شده، آن را محدود به معتقدين نظام اسالمي دانسته
 دمكراسي ديد، برايم نا روشن است. همين قانون اساسي مبناي قوانين غير

 انساني و حرمت شكن مدني شده است. 
هاي  ما تا پيش از انقالب اسالمي دو نمونه از نظامهاي توتاليتر)كه خود پديده

عصر مدرن هستند( در جهان داشتيم. يكي نظام كمونيستي اتحاد جماهير 
شوروي و كشورهاي بلوك شرق بود و ديگري نظام ناسيونال ـ سوسياليستي 

و بقدرت رسيدن  ۵7آلمان. با بوقوع پيوستن انقالب  نازيها برهبري هيتلر در
ي توتاليتاريسم  جمهوري اسالمي برهبري خميني در ايران ما سومين نمونه

گذار بنيادگرايي اسالمي بود، در قرن بيست به عينه ديديم. از اين  را كه بنيان
هاي عصر حاكميت ايدئولوژي هستند، دو تا )ايران و  سه نظام كه پديده

ي بحران ناشي  ي انقالب بقدرت رسيدند و يكي در نتيجه ي( در نتيجهشورو

از شكست دولت وايمار در ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي. دولت وايمار يك 
كه با “ دمكراسي بدون نيروي دمكرات“دولت دمكراتيك بود، اما بقولي 

ساز بقدرت رسيدن هيتلر شد. هر سه اين نظامها به  ناتوانيهايش زمينه
ي مردمي بقدرت رسيدند و هر سه رهبران  ي يك نيروي گسترده شتوانهپ

كاريسماتيكي داشتند كه قادر بود يك اعتماد بنفس )البته كاذب و مبتني بر 
كردند بوجود بياورد.  مباني ضد دمكراتيك( در مردمي كه از آنها حمايت مي

ه بشريت اي مبسوط بلحاظ تعدد جناياتي كه علي هر سه اين نظامها پرونده
اند در كارنامه دارند. هر سه اين نظامها در شكل جمهوري بودند  مرتكب شده

و هستند، پارلمان داشتند و دارند و رئيس جمهور يا مقامي مشابه. حكومت 
ي نيروي مردمي و حمايت جهان غرب از هم  توتاليتر كمونيستي به پشتوانه

و روسيه فعلي هنوز ترين مركزش يعني شوروي سابق  پاشيد، اما در اصلي
توان از برقراري دمكراسي سخن گفت، بلكه همچنان  سال نمي 89پس از 

ي سياسي، اقتصادي و اجتماعي حضور غير قابل انكاري دارد.  مافيا در عرصه
در كشورهاي بلوك شرق بدليل اينكه كشورهاي دمكراتيك اروپا در 

ارت و سركوب اطرافشان حضور داشتند و دستگاه استبداد و كنترل،  نظ
نتوانست آنگونه كه در روسيه ممكن بود، بتمامي حكومت كند، انقالبهاي 

رود. در  مخملين شكل گرفت و سير تحوالت دمكراتيك سريعتر پيش مي
آلمان هيتلري، حكومت توسط نيروي خارجي سرنگون شد و پس از آن 

در هاي دمكراسي  آلمان در عرض مدت كوتاهي به يكي از بارزترين نمونه
جهان بدل شد. با اينهمه بايد گفت كه آن دو نظام توتاليتر ديگر به جان 
سختي اين آخري نبودند، چرا كه در ذات خود بر قدرت زميني اتكا داشتند. 

داند و  اين يكي منشاء قدرت، قانونگزاري و حكومت را آسماني مي
 شناسد.  روانشناسي اجتماعي را بهتر از هر نيروي ديگر مي

تواند باشد،  دليل مبارزه با آن تنها يك مبارزه مدني و سياسي نميبهمين 
طلبد و مقاومتي كه در اعماق  ي توامان سياسي و فرهنگي مي بلكه مبارزه

اي است.  كنيم، گواه از در جريان بودن چنين مبارزه جامعه مشاهده مي
و  ي تن به تن، فردي و گروهي، فرهنگي مهمترين نماد آن، مقاومت، مبارزه

اند. زمان برای فراروييدن آن نيرويی  بست رسيده آنها که بر اين باورند تضغيف اين نظام از طريق تقويت جناحهايی از آن ممکن است، به بن

ی اين رژيم در بطن جامعه شکل  و پتانسيل عظيم خشم و نفرت به جنايات بيست و هفت ساله بينی امکان انفجار مساعد است که با پيش

ترين راه و امکان را پيش پای جامعه بگذارد و تعهد خود  ترين و منصفانه ی خشونت، بتواند متمدناته گرفته است و با آگاهی بر خطر تکرار چرخه

 کند و نشان بدهد. حلهای دمکراتيک از همين امروز اعالم را به راه
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هاي جنبش  فكري زنان ايران است كه يكي از مهمترين مولفه
خواهي است. زنان يكي از مهمترين گروههايي هستند كه هيچ  دمكراسي

 منافعي در بقاي نظام حقوقي و حقيقي موجود در ايران ندارند.
ي نظامي نيروي خارجي  ما بداليل تاريخي و جغرافيايي، با هر گونه مداخله

 دانيم.  گرايي در ايران مي ي اسالم ا تقويت كنندهمخالفيم و آن ر
خواهي در ايران،  بداليلي كه در باال ذكر كردم، موضوع جنبش دمكراسي

خواست جدايي دين از دولت و تغيير ساختار حقوقي و سياسي است. نيرويي 
بايست در روشنگري، مبارزه و سازماندهي تحول، پيشقدم باشد،  كه مي

 ر به پذيرش، توضيح اصول دمكراتيك باشد. نيرويي است كه قاد
گيري  ي دومي كه مطرح كرديد، هر چند قابل بحث است، اما با نتيجه نكته

آن موافق نيستم. اجازه بدهيد سوال را با سوالي پاسخ بدهم: آيا اگر طرح 
تر  داشت، همگان در مبارزه با جمهوري اسالمي مصمم رفراندوم وجود نمي
ها را بايد در جاي ديگر جست و  منفي است. علت سستي بودند؟ پاسخ مسلما

در عين حال متوجه بود كه همين طرح رفراندوم در آن شرايط تبديل به 
ي تحريميان شد. معين بدرستي گفت كه  يكي از داليل اصلي گسترش جبهه

مهمترين رقيب او در انتخابات تحريم كنندگان هستند. تحريم كنندگان 
گسترشي هستند كه پايان گفتمان اصالحات تعريف همان نيروي در حال 

خواه  نيروهاي دمكراسي . جا داشت شده توسط حكومت ديني را اعالم كردند
به هوش باشند و بتوانند جايگاه خود را در جامعه تقويت كنند و تبديل به 

ها به  ي عرصه هاي محدود نظام اسالمي را در همه نيرويي بشوند كه گزينه
بايست با جديت بيشتري وارد عرصه سياست  سل جديد مين چالش بكشد.

شود و در حين تقويت خود آگاهي تاريخي، از هر طيف سياسي كه هست به 
اش با ديگران برسد.  تعريف جديدي از هويت سياسي خويش و رابطه

ي طيفهاي سياسي و شهامت فراتر رفتن از مرزهاي  جابجايي نسلها در همه
هاي  هايي كه هر طيف سياسي در بزنگاه سطورهعاطفي تابوهاي فكري و ا

گيري اين جنبش نوين است.  ي شكل تاريخي براي خود ساخته است، الزمه
ها بدر آيد و با احترام به جايگاه تاريخي  نسلي كه بتواند از انقياد اين اسطوره

آنها راه خود بجويد و از اشتباهات، خطاها، خيانتها و خدمتهاي آنها درس 
ين بدين معنا نيست كه اين نسل حق اشتباه كردن ندارد، اما در عين بگيرد. ا

اش اجتناب از تكرار  حال بايد بداند كه شايد مهمترين رسالت تاريخي
اشتباهات پيشينيان است. دور تسلسل و بازتوليد استبداد بايد متوقف شود. 

يخ تنها براي خود و همفكران خود بايد به تار“ حقيقت“قائل بودن انحصار
 بپيوندد.  

شود بدون  اگر چنين نشود، باز زمينه براي آوردن يك خاتمي ديگر ايجاد مي
اينكه به مركز اصلي و تعيين كننده در حكومت آسيبي وارد شود و باز اين 

 دور باطل به بهاي قرباني شدن يك نسل ديگر ادامه خواهد يافت. 
ي  ني كه حلقهگردم به پرسش شما. آري، حكومت اسالمي تا زما بازمي

اش كه در انتظار فرصت  اش و نيروي از متن به حاشيه رانده شده حكومتي
ي معادالت باشند، تن  ديگري براي حضور مجدد درمتن است، تعيين كننده
ترين موقعيت خود چه  به چنين رفراندومي نخواهد داد، اما اگر در ضعيف

يروهاي وابسته يا بلحاظ نيروي اجتماعي، چه از نظر ريزشي كه در درون ن
تواند صورت بگيرد و چه از نظر جلب حمايت  برآمده از همين نظام مي

المللي براي نيروهايي كه خواهان تحوالت دمكراتيك در ايران  محافل بين
هستند، يا رفراندوم بر او تحميل خواهد شد و يا اصال وجود نخواهد داشت. 

ق تقويت جناحهايي از آن آنها كه بر اين باورند تضغيف اين نظام از طري
اند. زمان براي فراروييدن آن نيرويي مساعد  بست رسيده ممكن است، به بن

بيني امكان انفجار و پتانسيل عظيم خشم و نفرت به جنايات  است كه با پيش

ي اين رژيم در بطن جامعه شكل گرفته است و با آگاهي  بيست و هفت ساله
ترين راه و  ترين و منصفانه متمدناته ي خشونت، بتواند بر خطر تكرار چرخه

حلهاي دمكراتيك از  امكان را پيش پاي جامعه بگذارد و تعهد خود را به راه
همين امروز اعالم كند و نشان بدهد. اينها بدان معنا نيست كه مثال من 
دچار اين توهم هستم كه امروز يا فردا اين نظام از هم پاشيده خواهد شد، اما 

 گاركنند اين نظام ماند نيز براي آن كساني كه گمان مي جاي هيچ توهمي
وجود ندارد. اين نظام يك نظام ضد تاريخ است و نماد بيروني  نيزاست 

زدگيهاي مكرر تاريخي ماست. دمل  ها و استبداد انشقاقها و كج فهمي
چركيني است كه بيرون زده و زهرش را در جان و هستي ملي ما ريخته. اما 

ساله در پشت سر  ۱۵0اي  ز در حال ساخته شدن است و تجربهپادزهر آن ني
 ماست كه ما محكوم به آموختن از آن هستيم. 

 
ـ در قطعنامة كنگرة بروكسل كه اخيراً با شركت گروهي از پشتيبانان تالش 

هاي پشتيباني برگزار گرديد، بر  جنبش رفراندوم و متشكل شدگان در كميته
انيه تكيه كرده و قبول و پشتيباني از آن از سوي پشتوانه بودن اين طرح و بي

همة نيروهاي آزاديخواه را نه تنها تضمين كنندة طبيعت دمكراتيك نظام 
سياسي آيندة ايران دانسته است، بلكه همچنين آن را به عنوان راهكاري 

آمدن هرگونه انحراف  كند كه در صورت پايبندي بدان جلوي پيش قلمداد مي
اوضاع آشفته پس از وضع موجود )به هر ترتيب كه روي “ و سؤاستفاده از

گيرد. بدين صورت گروههائي از نيروهاي مخالف جمهوري  را مي” دهد(
كنند، طبعاً خود  اسالمي، كه به صراحت از طرح رفراندوم و بيانية آن دفاع مي

 نمايند. يعني رفراندوم به را از همين امروز ملتزم به راهكار فوق در آينده مي
شود كه پس از جمهوري اسالمي قابل تحقق خواهد بود. آيا  امري بدل مي

به نظر شما ديدگاه اين قطعنامه حامل تناقض است، يعني در حالي كه خود 
را پايبند و وفادار به بيانية فراخوان رفراندوم دانسته و خود را تنها در اتحادها 

گويد؛ رفراندوم جاي  مي كند، اما هاي زير چتر رفراندوم تعريف مي و همكاري
گيرد و مبارزة مشترك ما بايد تا بركناري  مبارزه با جمهوري اسالمي را نمي

اين حكومت يا حداقل تا از كار افتادن كلية ابزار سركوب آن ادامه يابد تا 
رائي ما در  شرائط برگذاري رفراندوم فراهم گردد. آيا اتحاد، همسوئي يا هم

شود؟ وآيا ما  امري است كه به آينده موكول ميچارچوب بيانيه رفراندوم 
نيازمند پالتفرمهاي جديد ديگري به غير از بيانية فراخوان براي همرأئي و 

 همكاري در مبارزة مشترك امروزمان هستيم؟
 

اعالم پايبندي نيروها به جوهر اصلي فراخوان رفراندوم و نيلوفر بيضائي ـ 
گامي است مثبت و من به اين تالش براي متشكل شدن حول اين خواسته 

گويم. اما  دليل به شركت كنندگان كنگره رفراندوم در بروكسل تبريك مي
هاي  ميان نيروهايي كه خواسته“ همسويي“يا “ همكاري“، “اتحاد“

تري، پيش از اينكه بخواهد حول  ي ناهمگون ناهمگوني دارند و تاريخچه
ز نظر من فكر اتحاد ميان خواست رفراندوم شكل بگيرد، بايد تعريف شود. ا

شان فكري ست غيرعملي، هر چند با  نيروهاي سياسي با تركيب فعلي
نيت طرح شده باشد. پيش شرطهايي كه وجود آن براي امر اتحاد الزم  حسن

شود. اتحاد  تر نمي است وجود ندارد و با تكرار اين خواست نيز انجام شدني
رك و با توافق نظر بر سر يك امري داوطلبانه است كه بر مبناي هدفي مشت

با اينهمه اتحاد ميان تمام جمهوريخوهان امري شود.  سري اصول ممكن مي
است ناممكن. چرا؟ چون حتي در ميان آن بخش از جمهوريخواهان كه بر 
سر شكل حكومت و محتواي آن توافق دارند، يك بحث جدي و يك مانع 

ظام فعلي قابل اصالح است بزرگ قرار دارد. بخشهايي همچنان معتقدند كه ن
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توان قدرت  و در چارچوب همين قانون اساسي و همين ساختار سياسي مي
سياسي را دمكراتيزه كرد. بعبارت ديگر اينها خواست جدايي دين از دولت را 

زنند كه يك نظام ديني  دانند و بر اين شبهه دامن مي امري ثانوي مي
ن اينها احزاب اسالمي موجود تواند دمكراتيك باشد. در نتيجه متحدي مي

دهد  خواهند بود. متاسفانه اين نيرو را بخشي از جمهوريخواهان تشكيل مي
كه اكثر آنها در اتحاد جمهوريخواهان ايران متمركزند. اين نيرو خواسته يا 
ناخواسته نيروي جمهوريخواهي را كه در ايران از پتانسيل عظيمي برخوردار 

بخشهايي از قدرت سياسي موجود محصور نگاه است در چارچوب نزديكي به 
تواند تفاوت جمهوري مورد نظر خود را با  دارد و بهمين دليل نمي مي

جمهوري اسالمي توضيخ بدهد. اين نيرو بجاي اينكه مبلغ جمهوريخواهي 
بعنوان بهترين شكل تحقق دمكراسي در ايران باشد، فعال نقش زائده و 

كند و بجاي جلب  ات قدرت را بازي ميحامي گرايشهايي از درون مناسب
سمپاتي مردم به جمهوريخواهي، بيشتر به ايجاد نيروي دافعه در مقابل 
جمهوريخواهي مورد نظر خود ياري رسانده است. اين نيرو در خارج از كشور 
متمركز است، اما بجاي استفاده از امكان آزادي بيان و نقد بدون سانسور و 

خواهي در ايران، نه تنها به اين  نظري دمكراسي ي تبديل شدن به پشتوانه
كند، بلكه خود عامل ايجاد خط قرمزهايي در فرهنگ  وظيفه عمل نمي

ي حكومت ديني را مشكل  سياسي خارج از كشور شده كه كار نقد همه جانبه
كند. كل مقاالت و  و مجراهاي گسترش نظرات ديگران را محدود مي

كه خط قرمزهاي سانسور حكومتي را در  هاي حاميان اين خط فكري نوشته
خارج نيز پذيرفته است، به صورتهاي مشابه در داخل ايران نيز امكان انتشار 

اي  اي براي گفتن دارند و نه ايده دارد، اما مدتهاست نه حرف تازه
 برانگيزاننده. 

نيروي ديگري كه جمهوريخواهان الئيك و دمكراتيك آن را تشكيل 
كند، اما در  فتمان خواست تغيير نظام سياسي را تبليع ميدهند، هر چند گ مي

ي  درون آن اختالف نظرهاي جدي بر سر مسايل اساسي وجود دارد كه دامنه
گرايي )بازمانده از  داري گرفته تا نفي آن از خواست محو نظام سرمايه

گرايشهاي شديد به تشكلهاي چپ سنتي( نسبت به هر گونه همسويي يا 
ي قالب در اين  گيرد كه فعال نظريه وهاي غيرخودي را در بر ميمذاكره با نير

 8۱ي منشور  تشكل است. نيروي ديگر جمهوريخواه، منفردين امضا كننده
هستند كه هر چند يك تشكل نيست، اما يك خط فكري معين را در جريان 

كند. اين گرايش فكري غيرمتشكل، مبلغ اين  جمهوريخواهي نمايندگي مي
ي مبارزات آزاديخواهانه در ايران يعني  ه مهمترين دغدغهايده است ك

برقراري دمكراسي در ايران و ايجاد يك ساختار سياسي دمكراتيك و 
شود كه نيروهاي تحول يافته و پايبند به  سكوالر، تنها در صورتي محقق مي

ي سياسي  دمكراسي، حقوق بشر و جدايي دين از دولت از ميان چهار خانواده

كنند با جديت دنبال كرد و به افزوده  مسير تحوالتي را طي مي )كه بايد
ي اساسي با  شدن( با يكديگر همسو شوند و بتوانند براي تحقق اين خواسته
آميز سياسي  تاثيرگذاري بر پايگاه اجتماعي خود مسير تحوالت مسالمت

ار ها قر بسوي دمكراسي در ايران را هموار كند. اين نيرو مورد بيشترين حمله
جمهوري خواه “، “جاده صاف كن سلطنت“گرفته و تهمتهايي چون 

و ناسزاهايي كه ابدا خيال تكرار آنها را ندارم، روبرو شده است. “ پشيمان
مشكل اين نيرو در اين است كه در خارج كشور بيشتر در موقعيت تدافعي 

ح قرار دارد و نتوانسته بنيانهاي فكري خود را آنطور كه الزم است، توضي
بدهد و بيشتر مرعوب فضاسازي شده و يا سكوت كرده است. اما به باور من 

ترين نگاه به واقعيات جاري است  اين ايده و طرح، نزديكترين و دمكراتيك
بايست پيشگام آن باشند، اما ديدن  كه بنظر من قاعدتا جمهوريخواهان مي

اي  ن وظيفهآن نياز به ذهني غيرمتعصب، باز و خالق دارد. شايد اين هما
است كه به انجام رساندن آن بر دوش نسل جديد خواهد بود تا ما بار ديگر 

برانداز در فضاي سياسي  هاي خانمان شاهد رشد استبداد و افراطي گرايي
ايران نباشيم. مسير مبارزه با ذهنيت قرون وسطايي حكومت ديني از 

 گذرد. گيري چنين حركتي مي شكل
، همه را مثل خود “ترينيم  دمكرات“كه تصور كنيم  توانيم هر قدر هم ما نمي

خواهي در ميان طيفهاي  ي دمكراسي توانيم در ترويج انديشه كنيم، اما مي
آميز و  سياسي گوناگون، ايران آينده را از آن همه كنيم. همزيستي مسالمت

رعايت اصول دمكراتيك، پايبندي به آزاديهاي فردي، اجتماعي و سياسي و 
اصولي هستند كه جا افتادن آنها در ذهنيت و عمل ما اجراي  حقوق بشر،

كند. هر نيرويي كه براي خود اين  دمكراسي را در ايران آينده تضمين مي
ي برقراري دمكراسي در ايران را بر  رسالت را قائل باشد كه به تنهايي وظيفه

 عهده خواهد داشت، براي ايران حاصلي جز استبداد در شكل و قالبي ديگر
 به ارمغان نخواهد آورد.

 
بيني ناشي از آن نزد ما نيز  واقع گرائي و غير ترديد دوران اراده ـ بيتالش 

آگاهانه به مفهوم گفتمان نوين و   سپري شده است. اما شايد توجه و نگاه
 تأثير آن در عمل اجتماعي ما نه تنها موجه بلكه الزم باشد.

يه رفراندوم با خود دارد، روي سخن طبيعي است كه در بارة گفتماني كه بيان
زدگي از  كنند. اما شگفت با كساني نيست كه اين بيانيه را تأئيد نكرده يا نمي

هاي  بندي عملي پذيرندگان است كه اين گفتمان را در مركز بحث عدم پاي
مفردات آن را  خود قرار داده و در ادبيات سياسي گفتاري و نوشتاري خود

دهند. يا بايد در  ند، اما به نتايج حاصله از آن تن در نميكن تكرار و تكرار مي
جائي نسبت به گفتمان رفراندوم كه بر مبناي خواست استقرار يك نظام 
دمكراتيك، يك قانون اساسي جديد مبتني بر حقوق بشر و تدوين شده به 

 

بست رسيدن تعريف خالی از مضمون آنها از  طلبان حکومتی، بلکه با به بن تمان اصالحات نه تنها از زمان شکست اصالحفپايان گ

متی اصالحات را هم در حرف و هم در عمل پذيرفته بودند. آغاز شد. تئوری سازان و پيروان اين تئوری، تعريف حکو “ اصالحات“

طلبان حکومتی بدنبال گفتمان سازی جديدی هستند تا حرکتهای احتمالی آينده را باز در چارچوب حکومتی محصور  امروز اصالح

يم داشت ميان نيرويی که بندی جدی خواه تمان نوين همانا گفتمان تغيير نظام سياسی در ايران است. ما در آينده دو صففکنند. گ

 خواهان حفظ نظام موجود است و نيرويی که خواهان تغيير نظام سياسی است.
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دست نمايندگان برگزيدة ملت ايران استوار است، ضعف معرفتي وجود داشته 
تبديل چنين مطالباتي به خواست  شود كه شناساندن و توجه نميباشد، و 

عمومي، يعني پيوند آنها با بدنة جامعه، خود موضوع همكاري، همسوئي و 
هاي گسترده است، يا مسئله اصلي شانه خالي كردن از  حتي اتحاد عمل

الزاماتي است كه پذيرش طرح رفراندوم به عنوان راهكار گذار از جمهوري 
دهد، يعني پذيرش   به يك نظام دمكراتيك در پيش پاي ما قرار مياسالمي 

و تن دادن به حق رأي و حق مشاركت هر ايراني از هر انديشه، گرايش، 
طبقه، جنسيت، قوم، مذهب.... در ايران آينده. در اينجا هم به اين نكته توجه 

ه حق شود كه هر چند  ائتالفهاي امروز ما به منزلة تضمين و تمكين ب نمي
ترديد  رأي و انتخاب مردم در آينده، پس از جمهوري اسالمي، نيست، اما بي

ها ـ از موضع و موقعيت برابر و مبتني بر قراردادهاي توافق  اين همكاري
شده ـ مسير بسيار هموارتري را در اين تمكين و تضمين در آينده به روي ما 

 خواهند گشود.
س شايد مسئله ريشه در وضعيت هر حال اگر مشكل نه آن است و نه اين، پ

يك از ما دارد كه در پراكندگي و فقدان پايگاه اجتماعي و نيرو از آن حداقل 
اعتماد به نفس سياسي برخوردار نيستيم كه بتوانيم از شرايط مناسب امروز ـ 
دور بودن دست همگاني از قدرت و ابزار آن كه براي همه برابر است ـ در 

هاي حفظ دمكراسي بكوشيم، در حالي كه همزمان براي ايجاد و تحكيم ابزار
 كنيم. استقرار آن مبارزه مي

آيا توضيحات شما در مورد نيروهاي مخالف جمهوري اسالمي در پاسخ به 
پرسش قبلي، به اين معنا نيست كه هرچند با بيانية فراخوان رفراندم گفتمان 

ست، اما براي نوين طرفداري از دمكراسي و حقوق بشر به ثبت رسيده ا
تثبيت آن به عنوان گفتمان مسلط و انديشة راهنما در نظر و عمل، هنوز بايد 
متأسفانه و عمدتا به صورت پراكنده كار كرد؟ آيا از اين نظر شرائط داخل 

تر و اميدواركننده  اندازي كه نيروهاي داخل ارائه ميدهند، روشن ايران و چشم
 تر از تبعيديان است؟ 

    
يضائي ـ  من با اين نظر موافق نيستم كه تنها از زمان صدور نيلوفر ب

فراخوان رفراندوم، گفتمان دمكراسي و حقوق بشر به ثبت رسيد. بنظرم اين 
آيد. گفتمان دمكراسي و حقوق بشر در ميان  نوع نگاه كمي غلو شده مي

طيفهاي گوناگون سياسي مطرح شده بود، اما در حد شعارهاي كلي باقي 
د. جمهوري اسالمي كه يكي از هنرهاي غير قابل انكارش، جعل مانده بو

فكر و انديشه است، اين گفتمان را تصاحب كرد، به چارچوب تنگ حاكميت 
“ مردمساالري ديني“ساخت! دمكراسي را “ مدينه النبي“توتاليتر برد و از آن 

تعريف كرد. فراخوان رفراندوم، اعالم “ حقوق بشر اسالمي“و حقوق بشر را 
در نظام ايدئولوژيك ـ توتاليتر ديني “ اصالحات“پايان توهمي تحت عنوان 

سال توانست حضور يك نيروي نسبتا وسيع  27بود و براي اولين بار در اين 
را كه خواهان گذار از اين نظام است به يك نظام دمكراتيك است، اعالم 

 كند. 
فراندوم خوب است يا كنم با تاكيد هزار باره بر اينكه ر منتها من گمان نمي

كند  ، بتوان گفتمان سازي كرد. فراخوان اعالم مي“هر ايراني يك راي“اينكه 
ي طيفهاي  كه ما خواهان برقراري شرايطي هستيم كه در آن نمايندگان همه

فكري حق تحزب و تبليغ افكار خود را داشته باشند و بعد در يك انتخابات 
ا به مجلس موسسان بفرستند تا آن آزاد، مردم بتوانند نمايندگان خود ر

مجلس موسسان يك قانون اساسي جديد تدوين كند و به رفراندوم بگذارد. 
مباني آن را هم توضيح داده است. مي گويد ما بر اين باوريم كه با وجود اين 
قانون اساسي اسالمي و تبعيضي كه در آن نهادينه است و در ساختار سياسي 

نيست و دمكراتيزه كردن نظام توتاليتر ديني،  كنوني راهي بسوي دمكراسي
 سرابي بيش نيست. 

ي مهم ديگر اين است كه در حال حاضر فضاي حاكم بر جامعه فضايي  نكته
پاسيو است. بعبارت ديگر در حاليكه جنبشهاي اعتراضي پراكنده كه اينجا و 

جود اي از بهم پيوستگي اين جنبشها و گيرد، اما هنوز نشانه آنجا صورت مي
ها و  ي انديشه ي ايران متعدد است و همه ندارد. داليل اين گسست جامعه

ها الزاما دمكراتيك نيست. برخي بر اين باورند كه در چنين  افكار و خواسته
الزم است تا وضعيت نامعلوم فعلي “ ديكتاتور مصلح“شرايطي وجود يك 

اند و چون  تهسال راههاي تداوم حيات را ياف 27جهت بگيرد، برخي در اين 
دهند همين وضعيت باقي بماند و  كنند، ترجيح مي ها حركت مي در محدوده

ي  ثباتي نوين. برخي با تجربه تغيير و تحول براي آنها برابر است با بي
سهمناك حاكميت وحشت و زور اسالمي و از آنجا كه اين حكومت براستي 

يد كرد، آرزوي رفت كه روي حكومت پيشين را سف در شقاوت آنچنان پيش 
توان نوكيسگان  پرورانند، بسياري كه مي بازگشت نظام پادشاهي را در سر مي

ناميدشان، براي حفظ وضع موجود با چنگ و “ رحمت الهي“و مشمولين 
 اند...  اند و شكسته جنگند، بسياري مغلوب حس حقارت شده دندان مي

هاي جدي  شي ما در چندين عرصه با چال در عين حال در اعماق جامعه
وجود دارد. برخي از مهمترين چالش جنسيتي )رابطه زن و مرد(، چالش 
نسلها، چالش هويتها، چالش ضعيف )ملتي چند پاره و چند چهره معطوف به 
انفعال( و قوي )دولت چند پاره و چند چهره معطوف به تعيين معادالت و در 

 نتيجه قويتر شدن(... 
كه اين رسالت را براي خود قائل باشد در چنين شرايطي هر نيروي سياسي 

تواند پاسخگوي همگان باشد، چه اين رسالت را  كه بعنوان تنها گزينه مي
براي گروه خاصي و چه براي ايدئولوژي بخصوصي قائل باشد، حتي اگر در 

ترين طيفها نيز تشكيل شده باشد،  ترين و خير خواه بهترين حالت آن از صادق
، زندانبان بعدي زندان بزرگي بنام ايران خواهد در صورت رسيدن به قدرت

طلبان، مليون و طيف  ها، سلطنت بود. از ميان چهار طيف سياسي )اسالميست
ي حضور در قدرت سياسي داشته و دارند، اولي  چپ( دو تاي اولي، تجربه

اي سياه در نقض حقوق بشر و حاكميت استبدادي و نقض آزادي  كارنامه
ي حقوق  اي بمراتب سياهتر در نقض گسترده كارنامهسياسي دارد و دومي 

ها آزادي فردي و اجتماعي تا آزادي سياسي، نقض  ي عرصه بشر در همه
حقوق و آزادي زن، ترويج فرهنگ خشونت، آميختن دين و دولت، رواج 

ي رواني و جنسي در اثر اعمال ممنوعيتهاي بي پايان،  ناهنجاريهاي گسترده
ي كوتاهي در قدرت بوده  زور گويي دارد، سومي دورهترويج فرهنگ تزوير و 

هاي  ترين و در عين حال كوتاهترين دوره و بلحاظ تاريخي يكي از مثبت
حضور در قدرت را پشت سر نهاده، اما تا به امروز نتوانسته جدا از اعتبار 

خواهي نقشي قابل مقايسه با آن  شخصيت دكترمصدق، در روند دمكراسي
و طيف چهارم كه بخش وسيعي از آن امروز يك هويت نوين دوران ايفا كند 

اند،  تحت عنوان جمهوريخواهي يافته و بدين ترتيب به جمع مليون پيوسته
شود تا اينكه  ي مبارزه با استبداد پهلوي برسميت شناخته مي بيشتر در عرصه

تصويري از توان و امكان حضور مثبت در قدرت سياسي را به اثبات رسانده 
ام. هر چهار  . در مورد اين طيف در پاسخ سوال پيشين به تفضيل گفتهباشد

طيف در درون خود دچار چند پارگي هستند. اولي هنوز در قدرت است و 
منافعش با تداوم حيات حكومت ديني گره خورده است، هر چند نيروهايي از 
ا اين طيف هستند كه خواست جدايي دين از دولت را پذيرفته و منافع خود ر

رسد همچنان  اند. در خارج از كشور بنظر مي از منافع حكومت فعلي جدا كرده
گردد: مبارزه با حاكم معزول!؟  مي ۵7ها همان داليل  انقالب  ي نزديكي پايه
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هر نگاهي كه بر اين شبهه دامن بزند كه گويا يك يا چند طيف قابل حذف 
هر اندازه با آن مخالف  است، راه به ناكجا آباد خواهد برد. فكر و انديشه را

توان حذف كرد، اما  باشيم و هر قدر معتقد باشيم كه وجودش مضر است، نمي
توان به تحول در آن ياري رساند.  توان به تعديل آن كمك كرد. مي مي
پرستي دور كرد از اين  اش را از استبدادزدگي و قيم توان پايگاه اجتماعي مي

ش را به دمكراسي و حقوق بشر، به ا ي تحول يافته طريق كه تعهد پاره
شرط گام گذاشتن ايران در مسير دمكراسي  جدايي دين از دولت بعنوان پيش

 خواهان شد. 
با اينهمه بايد به اين نكته اشاره كنم كه به گمان من يكي از خطرات جدي 
ديگر، قوت گرفتن نيروي سلطنت طلبان افراطي و تقويت پايگاه هواداري 

ستبداد سلطنتي  است كه سخنان دمكراتيك آقاي رضا بازگشت اتوپيك ا
كاهد. چرا كه ايشان به هواداران و  پهلوي نيز چيزي از اين بدگماني من نمي

مبلغين خود محتاج است و همين امروز در شرايطي كه در قدرت نيست، در 
ي فشارهاي اين يا آن گروه افراطي سلطنت طلب، در جاهايي پا پس  نتيجه

 خواهد همه را داشته باشد.  كند و خالصه مي كوت ميكشد يا س مي
در شرايط كنوني نقاط افتراق بي نهايت است و نقاط اشتراك در مقابل آن 

بازد. بخصوص با توجه به گفتمان سازيهاي جعلي و موازي حكومتي  رنگ مي
گويند، تشخيص  و در شرايطي كه همه از دمكراسي و حقوق بشر سخن مي

نمايد. موانع جدي است، شرايط بحراني و اگر نيروهاي  ميحقيقتها دشوارتر 
دمكراسي خواه گمان كنند كه تا ابد وقت دارند تا بهترين نتيجه )از نظر 
خودشان( را بگيرند، ممكن است فجايعي در آن سرزمين رخ بدهد كه آن را 

كنم كه وضع بهتر از  تا مرز نابودي سوق دهد. در داخل كشور هم گمان نمي
است. “ آري“اشد. پس جواب سوال شما تا اطالع ثانوي از نظر من اين ب

چنين شرايطي كه نشان از فقدان خرد تفاهمي دارد، مسلما راه را براي 
گذارد، خردي كه عليرغم در هم  اش باز مي نيروي حكومتي با خرد ابزاري

 آميختگي دين و دولت راه گشاي دينمداران حكومتگر بوده است. 
  

اي وجود  گويند؛ در سياست هيچ وضعيت از پيش تعيين شده ـ ميتالش 
ندارد. و هيچ امري ناممكن نيست. بسته به ميزان هوشمندي افراد حاضر در 
صحنة سياست، توازن نيرو و اطمينان از فراهم بودن ابزار مسلط شدن بر 
اوضاع ميتوان وضعيت و شرايط را دگرگون ساخت. از نظر شما 

ر از بيانية رفراندوم كدام است، تعبيري كه بتواند مبارزة ترين تعبي هوشمندانه
اي تقويت كند، تا حداقل تمامي ابزار سركوب حكومت  امروز ما را به درجه

اسالمي را از كار بياندازد و شرائط برگزاري رفراندوم ـ همانگونه كه در بيانيه 
زدن از  آمده است ـ را فراهم سازد؟ آيا پذيرش رفراندوم در حرف و سرباز

 همكاري و اتحاد نيروها در عمل نشانة هوشمندي است؟ 
 

نيلوفر بيضائي ـ در حال حاضر اين توازن نيرو در ميان جريانهاي فكري 
مختلف بسود يك نگرش و فرهنگ نوين سياسي تغيير نكرده و نظرات 

شود. اول بايد از اين نيرو به يك تعريف دوباره  بصورت پراكنده طرح مي

اند. فضاي سياسي حاكم چه در داخل و  حرفها در سطح مانده دست يافت.
چه در خارج يك فضاي ناسالم است. فضايي سرشار از عدم اعتماد، تهمت 
پراكني و رو كم كني است. متاسفانه اين يكي از نتايج حكمراني فرهنگي 

توان  مي“ بيگانه پرستي“و “ جاسوسي“ي آن با يك اتهام  است كه بر پايه
شوند.  حذف فيزيكي و فكري كرد. صداها در چنين فضايي گم مي آدمها را

شود را بخوانيد، خواهيد  ي مطالبي كه در داخل و خارج چاپ مي اگر مجموعه
يابي.  نمي“  قابل اعتماد“و “ سالم“ديد كه كسي را درفضاي سياسي موجود، 

ا... و ي“ مزدور“يا “ خائن“يا “ ي طاغوت بازمانده“ يا“ وطن فروش“همه يا 
گذارد. فراخوان  هستند. اين واژگان سلبي مجالي براي ابراز انديشه باقي نمي

ها قرار گرفت و بيشتر  رفراندوم در چنين فضايي مورد بيشترين حمله
راه باقي ماندند. نتيجه اينكه باز دارد فضا براي يك  همراهانش رفيقان نيمه

شياري نيروها در شود. هو گفتمان سازي ديگر از سوي حكومتيان باز مي
آيد.  جايي كه پايگاه اجتماعي كه آنها را حمايت كند، قوي نيست به كار نمي

در شرايط كنوني مثل اينكه همه منتظرند تا اتفاقي بيفتد و اين وضعيت 
سال انتظار و انشقاق و جو ناسالم از ما انسانهايي  27بغايت خطرناكي است. 

ايم.  يكديگر از اصل غافل مانده غير قابل تحمل ساخته كه با متهم كردن
زماني كه ملتي سرنوشتش را بدست ديگران بسپارد، ديگران برايش تصميم 

ي  ترين وظيفه خواهند گرفت. در چنيني شرايطي است كه درك مبرم
خواه و هر نيرويي كه فردايي بهتر براي آن سرزمين و  نيروهاي دمكراسي
كنند. ما  ست كه بدان عمل نميكند، دقيقا همان چيزي ا ساكنانش آرزو مي

با وضعيتي مشابه از اين نظر در دروان انقالب مشروطه روبرو بوديم. 
نيروهايي كه هر يك در جايي و به تنهايي سرشار از استعداد و خالقيت 
بودند نتوانستند در يك حركت جمعي در مقابل استبداد و ارتجاع بايستند و 

جمعي دست زدند كه ميراث مشروطه نيروهايي به يك حركت  ۵7در انقالب 
شان جايي نداشت. امروز آن نيرويي كه متكي به آن  ي تاريخي در حافظه

بايست با ديدگاهي مناسب زمان آن را پااليش دهد و به  ميراث است و مي
بايست در اين حركت به قويترين نيروي ممكن بدل  سرانجام برساند، مي

نده باز است و هوشياري همراه با دانش شود. ما در اين مسير قرار داريم. آي
 آيد تا زرنگي متكي بر منفعت خواهي.  بيشتر به كارمان مي

 
 تالش ـ خانم بيضائي با تشكر از شما

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

حرمت انسانی ما آنجا مورد احترام ديگران نيز خواهد بود که نشان بدهيم حاضر به پذيرش توهين، تحقير، خشونت، تحميل ايدئولوژيک 

، ناقض حقوق بشر و که تعريف آن ناقض اين حقوق طبيعی و انسانی )مقاومت، مبارزه، اعتراض( ما باشد“ جويی مسالمت“نيستيم. هر نوع 

 ی دستگاه سرکوب است.  تقويت کننده
 

در  ی ملت بر مبنای اعالميه جهانی حقوق بشر، آنهم در شرايطی آزاد و با شناسيم که قوای آن ناشی از اراده ما تنها حکومتی را برسميت می

عيض، تقلب و فضاسازی مجازی هستيم و عهد نظر گرفتن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای تمامی آحاد ملت، بدور از هر گونه تب

  کنيم تا به اين اصول پايبند بمانيم. می
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 تارنمای جنبش رفراندم
  

 گفتگو: با بهرام رحميمی
 مسئول تكنيكي سايت  شصت ميليون اينفو 

 
ـ آقاي رحيمي شما يكي از افراد بسيار فعال  شتال

و مدافع جنبش رفراندم هستيد و در رابطه با سايت 
جنبش رفراندم زحمات زيادي را از همان آغاز بر 

ايد. لطفاً بفرمائيد چه شد كه بيانيه  عهده گرفته
فراخوان ملي برگذاري رفراندم را امضاء نموديد. 

 افتاد؟ خاطرتان هست كه اين امر كي اتفاق
 

از انتشار اين بيانيه  دو هفتهكنم  ـ فكر مي رحيمي
گذشته بود. علت اينكه آن را بالفاصله امضاء 

. داشتمنكردم، اين بود كه نياز به قدري تعمق 
چون اين بيانيه از ايران آمده بود. من مقداري 
حساس بودم كه بدانم چه كساني از آن پشتيباني 

ساً اين بيانيه منتشر كنند و به چه منظوري اسا مي
 ي دست. اما مباني اينشده است و سئواالتي از

هاست در آن  اعالم شده در اين بيانيه، اصولي بود كه من و حزبي كه سال
كرديم. بعد از امضاء فراخوان، براي من مهم  ها دفاع مي كنم، از آن فعاليت مي

دد. بايد در اشاعه و بود كه حمايت از اين بيانيه نبايد فقط محدود به امضاء گر
كرديم  منتشر و پخششد. ما بيانيه را  گسترش مباني اين فراخوان تالش مي

من. پس از چاپ بيانيه، به انتشار  هاي جديد اي شد براي فعاليت و اين زمينه
بشر مبادرت كرديم. زيرا پافشاري بنيادين  تر اعالميه جهاني حقوق گسترده

ميه جهاني حقوق بشر و اينكه قانون اساسي بيانيه فراخوان رفراندم بر اعال
 نفرها هزار  آيندة ايران بايد مبتني بر اين اعالميه باشد و همچنين امضاي ده

در پاي آن، كنجكاوي و نياز به آگاهي دقيقتر از مفاد اين اعالميه را در مردم 
انگيخت و نياز بود كه اين اعالميه بطور گسترده، حداقل به نسبت توان  برمي

 ا در دسترس عموم هموطنان قرار گيرد. م
 

بود يا اينكه شما بصورت تان  ـ آيا امضاء بيانيه فراخوان رهنمود حزب تالش
 فردي چنين تصميمي را گرفتيد؟

 
ـ البته وقتي دبيركل و شوراي مركزي حزب امضاء خود را زير  رحيمي

اي حزب ـ دهند، به منزله اين است كه اعض اي قرار مي  اعالميه يا بيانيه
فراخوان درخواست كنند. اما مبنا و  حداقل اكثريت آن ـ اين عمل را تأئيد مي

به بصورت فردي بود و ارتباطي با  بيانيه در حمايت ازهمة ايرانيان از 
شان  ها و احزاب نداشت لذا امضاء من و ساير اعضاي حزب و پيوستن تشكل

 به اين حركت كامالً بصورت فردي است. 
 

يا پس از انتشار بيانيه فراخوان برگذاري رفراندم بحثي در اين مورد ـ آ تالش
 درون حزب صورت گرفت؟ 

 
هاي شديدي در حزب ما و  انتشار اين بيانيه تكان  ـ بله بسيار زياد! رحيمي

 و گفتگو  هاي ديگر هم ايجاد كرد. بحث كنم در احزاب و سازمان فكر مي
جمهوري “ پخت دست“اي آن را  بود. عده هم بسيار زياد و بعضاً شديد

كردند، كه اگر اين بيانيه ارتباطي با  دانستند و چنين استدالل مي اسالمي مي
طرفداران جمهوري اسالمي ندارد، چرا به امر جدائي دين از دولت در آن 

اند و...  اشاره نشده است، چرا افرادي چون آقاي سازگارا آن را امضاء كرده
ه جريان داشت طبيعي است كه بازتاب خود را در هائي كه در كل جامع بحث

 داد. حزب ما نيز نشان مي
 

هت پيشبرد و گسترش آن جـ بعد از امضاء بيانيه چه اقداماتي در  تالش
 انجام داديد؟

 
ـ هنگاميكه بيانيه فراخوان را امضاء كردم، مسئول شاخة حزب در  رحيمي

يه و فراخوان بودند، تصميم كساني كه طرفدار بيانبا در شاخة  ،استكهلم بودم
در همين با شركت ديگر ايرانيان تشكيل دهيم.  ياي فراحزب ، كميتهيمگرفت
الهي و بيژن مهر و  بيتعطري، آهي، چون آقايان  دوستانيبه همت  زمان

پس از اين كنفرانس كار اصلي  وافراد ديگر كنفرانسي در داالس برگذار شد 
بر روي ضرورت فراحزبي  ،در اين كنفرانسآغاز گرديد. هاي پشتيباني  كميته
هاي پشتيباني تكيه شد و اين  كميته پذيري ، غيرهرمي بودن و بستبودن

در سوئد  كرد. امر ضرورت همكاري نيروهاي گوناگون را مطرح مي  تكيه طبعاً
اي به منظور تشكيل كميته رفراندم  هم افراد زيادي از برگزاري جلسه

نفر و  ۵0و ماه تالش توانستيم با حضور بيش از استقبال كردند، بعد از د
دعوت از آقاي باقر پرهام و دو تن از نمايندگان پارلمان سوئد، اولين جلسه 

آقاي باقر پرهام پشتيبانان طرح فراخوان رفراندم را در استكهلم برگزار كنيم. 
اني در زمينه مفاد و مبو ديگر مهمانان حمايت كرده بود  ة فراخوانكه از بياني

در همان جلسه، كميته  .راني كردندو اهداف فراخوان در ميان ما سخن
بعد هم گيري تشكيل داديم،  رفراندم استكهلم، اپساال و وسترس را با راي

تعداد به كميته پشتيباني در شهري كه خودم اقامت دارم تشكيل شد. بتدريج 
هاي  بحث ها بود كه شد. در همين زمان هاي پشتيباني افزوده مي كميته

هاي زيادي  مندي پيش آمد. گله com.60000000زيادي حول سايت 
همة نقطه نظرها را در مورد جنبش  com.60000000مبني براينكه سايت 
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رفراندم، حتي بسياري از مقاالت و مطالبي كه در حمايت از اين جنبش بود 
در هاي پشتيباني  . بتدريج نمايندگان كميته، وجود داشتكند منعكس نمي

ار گذبر منظمارتباط با هم قرار گرفته و هر دو هفته يكبار جلسات پالتاكي 
. در اين جلسات نيز مرتباً اعتراضات نسبت به نحوة كار سايت گرديد مي

شد.  اندركاران سايت نيز منتقل مي و اين اعتراضات به دست گرفت صورت مي
در ايران به روي هموطنان  com.60000000البته در همان آغاز سايت 

 بسته شد و از اين طريق عرصة عمل جنبش و تأثيرگذاري آن محدود شد.
 

قبلي  تدر كنار ساي info.60000000گيري سايت  ـ جريان شكل تالش
 چگونه بود؟

 
هاي پشتيباني از ميان خود يك شوراي موقت اجرائي  ـ كميته رحيمي

ت، تشكيالت، هاي كاري مختلف مثل؛ تبليغا انتخاب كرده بودند. كه گروه
افرادي نيز  ،كردند. عالوه بر اعضاي شوراي موقت مالي و... را سرپرستي مي

ها انتخاب شده بودند. در  براي رايزني و همفكري و ياري به اين كميته
ها ما با اين فكر و پرسش روبرو شديم كه چنانچه اتفاقي براي  همين كميته

يف چيست؟ رابطه ما شود و تكل چه مي ،پيش آيد com.60000000سايت 
اند و طبعاً از ادامه كار حمايت  هزار نفري كه اين بيانيه را امضاء كرده ۳۵با 

هاي  با كميتهها  و نگرانيها  پرسش اينچگونه برقرار خواهد ماند.  ،كنند مي
مثل آمريكا، فرانسه، انگليس و... در ميان گذاشته  ديگرمختلف در كشورهاي 

 ظرها به اين نتيجه رسيديم كه بايد در كنار سايتشد. در پروسه رد و بدل ن
60000000.com،  چنانچه به  تاتدارك ديده شود، ديگري سايت كمكي

سايت كمكي  نتوانست به فعاليت خود ادامه دهد، سايت اصلي هر دليلي
بالفاصله بدون اينكه توفقي در كار ايجاد شود، جايگزين آن گردد. باالخره 

ما يعني كساني كه با سايت قبلي هم همكاري  نتيجه اين شد كه توسط
د. اين سايت طوري وگذاري ش پايه info.60000000سايت  يمكرد مي

رفت بطور اتوماتيك به روي  ريزي شده بود كه اگر كسي روي آن مي برنامه
در يك كار  در اين فاصلهاما  شد.  هدايت مي com.60000000سايت 

هاي ايميلي  ها و آدرس وري امضاآ معروزي بسيار فشرده موفق به ج شبانه
 كنندگان بيانيه شديم.   حمايت

 
هاي واقعي اينترنتي را از اين بيانيه و  ـ آيا موفق شديد ميزان حمايت تالش

 فراخوان مشخص كنيد؟
 

هاي ما پاسخ  به ايميلها گيري  ارتباط ها و ماسدرصد در ت 20ـ حدود  رحيمي
تواند در زمان خود امضاي واقعي بوده  درصد هم مي 20ندادند. البته اين 

بيش از كه است مهم اين نكته باشد، اين چيزي نيست كه قابل اثبات باشد. 
شود با اين افراد تماس  ا درست بوده و ميهاي ارسالي م ايميل درصد 80

ايجاد كرده و تمام فعل  يدر هرصورت ما موفق شديم بايگاني منظمگرفت. 
پيرامون  درصد از مقاالت و مطالب 9۵بيش از  و انفعاالت قبلي از جمله

  وري كنيم.آ را جمعرفراندم   جنبش
 چند ماه قبل يعني چند روزي قبل از برگزاري كنگره بروكسلمتاسفانه 

مشاهده كرديم ـ همانگونه كه شما و ديگران هم مالحظه نموديد ـ سايت 
60000000.com ده بود كه ن نوشته شآايستاد. يعني روي  از فعاليت باز

شود. البته  تا اطالع ثانوي به دليل مسائلي كه پيش آمده اين سايت بسته مي
جائي هم براي توقف كار نبود، اما ما نفهميديم كه اين مسائل چه بود، 

ها هزار نفر و با اميدهاي بسيار شروع شده بود، نبايد  حركتي كه با امضاي ده
بود. لذا همان شبي كه حركت  هاي پشتيباني شد. اين نظر كميته متوقف مي

جايگزين شد و  info.60000000سايت قبلي قطع و اعالم شد، سايت 
روي مهر “ دوانگشت“شروع به كار كرد. تنها تفاوت در عالمت آن يعني 

 است.
 

 ـ در حال حاضر مسئوليت اين سايت به عهده چه كسي است؟  تالش
 

اما مسئوليت اصلي آن  دهم. ـ كارهاي تكنيكي آن را من انجام مي رحيمي
هاي  به عهدة من نيست. با برگزاري كنگره بروكسل كه بانيان آن كميته

پشتيباني بودند، كميته مركزي گزينش شد و آنها از سوي آن كنگره 
مسئوليت يافتند، هيئت اجرائي را انتخاب كنند. در حال حاضر مسئوليت 

ته مركزي است. البته ر كميظعهده هيئت اجرائي و زير ن راصلي اين سايت ب
هميشه اين امكان وجود دارد، كساني كه كارهاي تكنيكي سايت را انجام 

دهند، بتوانند خللي در پيشبرد كار سايت بوجود آورند، براي جلوگيري از  مي
چنين امري دو سايت كمكي ديگري تدارك ديده شده است كه بالفاصله 

شود كه جلو  رتيب سعي ميتوانند جايگزين سايت فعلي شوند. به اين ت مي
 گرفته شود.  توقف كار

 
 شود؟ ـ چند ساعت از روز وقت شما صرف كار سايت مي تالش

 
تنها محدود به كار سايت كه در ميدان ديد افراد قرار  ،ـ البته موضوع رحيمي

د، نمي شود. اشتغاالت بسيار ديگر كناري وجود دارد مانند تهيه امكانات دار
ها. سه ما قبل از برگزاري كنگره جنبش  ها و نشست پالتاكي براي تماس
گذاشتيم. فشار شديدي روي افرادي  ساعت وقت مي ۱۵رفراندم شايد روزانه 

شد. اما پس از گزينش  كرديم وارد مي چون من كه در اين عرصه كار مي
هاي جنبش كه توسط كنگره صورت گرفت تا حدود زيادي از فشار كار  ارگان

ود اين اگر روزي جنبش رفراندم بخواهد و بتواند در تمام كاسته شد. با وج
ظرفيت خود كار كند، مسلماً مجموعة فعلي كافي نخواهد بود ما به تيمي 

ما امروز كامالً داوطلبانه  راي. كا احتياج داريم با افرادي تمام وقت و حرفه
 ساعت روزانه از وقت خود را ۳تا  2است. همكاران من در حال حاضر حدود 

ساعت از روز را به اين  6دهند. خود من حداقل بايد   به اين امر اختصاص مي
كار اختصاص دهم و تا همين اندازه هم اصالً پاسخگوي نيازها نيستم. 

 امكانات محدود مالي نيز فشاري مضاعف است بر روي كار ما. 
 

 هاي نخست انتشار بيانيه بحثي پيش آمد در مورد عدم ـ در همان ماه تالش
 انتشار آمار صحيح تعداد امضاء كنندگان از بيانيه. ابعاد اين قضيه چه بود؟ 

 
ه ابنكه ما مجموعة اطالعات را از خود سايت بتوجه  بارحيمي ـ 

60000000.com  كه در سايت  استگرفتيم، بايد بگويم، نتيجه هماني
م. منعكس شده بود. البته اينكه در بيرون چه گذشته ما هيچ اطالعي نداري

، بوده باشد. بنظر منعكس شدكنم امضاها بيش از آنچه كه در سايت  فكر نمي
بوده است. يعني دليل اصلي هاي تكنيكي  رسد مشكالت و محدوديت مي

Database  سايت به لحاظ تكنيكي ظرفيت پاسخگوئي به همه امضاها را
ندگان هزار نفر از امضاء كن در موقعي كه زياد بود، نداشت. چيزي حدود چهار

نيامده بود. ما از وجود  Databaseرا ما توانستيم پيدا كنيم كه نامشان در 
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و مقاالت  ها تهها، نوش اشان، تشكل امضاهاي حمايتي آنها از طريق دوستان
مطلع شديم. به همين خاطر من بجاي اينكه بدبين باشم بايد بگويم مشكل 

در آغاز كار شور و  وطلبد دابيشتر تكنيكي بود. مضافاً اينكه معموالً افرا
كنند، اما بتدريج و به  تر كار ميبيش  تر و با دقت شوق بيشتري دارند و منظم

شود. ضمنا فراموش  مرور زمان كارها به دقت روزهاي نخست دنبال نمي
بدست جمهوري اسالمي به روي  com.60000000سايت ، نشود

ها و  ائيهموطنان در همان روزهاي نخست بسته شد. همة اين نارس
توانست  شويم كه امضاها مي ها را اگر در كنار هم بگذاريم متوجه مي كاستي

 در تعداد بسيار بيشتر بازتاب يابند.
 

ما شاهد هستيم كه عالوه بر امكانات  info.60000000ـ در سايت  تالش
شود. آيا چنين  برداري مي نوشتاري از امكانات صوتي و تصويري نيز بهره

 ايت قبلي نداشت؟  امكاناتي را س
 

ـ البته آنها هم به اين امكانات دسترسي داشتند. شايد دوستان چندان  رحيمي
گيري نداشتند. اما خود من با توجه به اينكه پيش از  هاي براي بهر عالقه

پرداختن به كار كامپيوتر در زمينه كارهاي صوتي و تصويري و اديت فيلم 
هاي سياسي و  ي را نيز در زمينههايي داشتم و اين عالقمند عالقمندي

امان بكار  هاي فكري و فرهنگي هاي برخي از انديشمندان و چهره فعاليت
ها برخوردار بودم. در تجربه هم به  گرفتم، طبعاً از امكاناتي در اين زمينه مي

اين نتيجه رسيدم كه بسياري از هموطنان بجاي خواندن مطالب ترجيح 
كنند. بسياري از افراد دنبال طريق صوت يا تصوير از  را ها دهند، سخنراني مي

ضبط كرده و در ماشين، هنگام رانندگي گوش  CDها را بر روي  سخنراني
كرد كه محصول  را وادار ميما ها  و دريافت ها دهند. خوب اين تجربه مي

روشنفكري ايراني را ـ  ،هاي سياسي، فرهنگي. نظري جامعه سياسي فعاليت
خواهد در  بود ـ بصورتي كه متقاضي ايراني مي توانماندر البته تا جائيكه 

 com.60000000اختيارش قرار دهيم. البته الزم به تذكر است كه سايت 
و سيستم  Databaseبود. از  info.60000000تر از  خيلي پيشرفته

در  در درون جنبش ديناميك برخوردار بود. شايد ما هم بتوانيم با نظمي كه
 ، بتدريج به آن امكانات تكنيكي دسترسي پيدا كنيم. ستحال شكل گيري ا

 
سه امكان نوشتاري، صوتي و تصويري  ازـ با توجه به اينكه شما  تالش
شود در سايت پيشين مطالب خيلي سريعتر به روز  داريد، اما گفته ميبرخور

عالوه براين لطفاً بفرمائيد حيات و جذابيت  ؟شد اين امر چه علتي دارد مي
 به چه اموري بستگي دارد؟سايت 

 
ـ طبيعي است كه حيات اين سايت به ادامة جنبش بستگي دارد. نياز  رحيمي

مراجعه كنندگان به سايت در درجة نخست اطالع از اخبار جنبش و تحوالت 
دروني آن است. بايد توجه داشت كه اين سايت يك وسيلة خبررساني 

وجود دارند. در هر  يي ديگرها عمومي نيست، براي چنين اموري طبعاً سايت
تري هستيم، با امكانات  حال براي خبررساني ما نيازمند همكاريهاي گسترده

منظم و  بايد داوطلبانه كار كنند. انجام امورِفعال در اين بخش افراد  ،محدود
، و هر زمان كه وقت آزاد باشد و...بصورت داوطلبانه دائمي با نيروئي كه 

بودن در جنبش فعال . طرفداري از يك جنبش يا تركيب بسيار مشكلي است

رفراندم الزاماً به معناي اين نيست كه افراد بخواهند وقت زيادي را به امر 
كار پيشبرد كار اختصاص بدهند. اين نوع همكاري كه داوطلبانه است با 

 در احزاب سياسي متفاوت است.  اي حرفه
 ابطه يادآوري كنم اين است كهي را كه بايد در اينجا در اين رنكته ديگراما 

العمل نشان داده و مطلبي در  جنبش رفراندم كه همه عكس برخالف آغاز كار
 ! اند كردهسكوت اختيار ها  خيليفعالً  كردند، نوشتند و يا گفتگو مي باره آن مي

 
گويند. سايت به مثابه قلبي است كه خون به پيكر جنبش  ـ مي تالش

 در موافقيد؟رساند، با اين گفته چق مي
 

دهد كه جنبش  ـ چندان موافق نيستم. هر چند سايت نشان مي رحيمي
دارد، اما حركت جنبش از سايت نيست. حركت اخذ شده از نيروهاي  جريان

، هاي پشتيباني كميتهفعاليت  موتور محركه جنبش،حاضر در جنبش است. 
. باشند مي رمبارزات مردم در داخل و خارج كشوو زنان  ،دانشجويان مبارزات

كنند. اما اين گفته  تا  اينها هستند كه حيات جنبش رفراندم را تضمين مي
تواند درست باشد كه سايت بازتاب دهندة حركت و حيات جنبش  اين حد مي

 . در اين حد با آن موافقم. است
 

 شود؟ هاي اين سايت چگونه و از چه طريقي تأمين مي ـ هزينه تالش
 

ها يعني  بوده توسط خود افراد حاضر در اين فعاليت ـ تا كنون هرچه رحيمي
هاي پشتيباني  اعضاي فعال جنبش رفراندم تأمين شده است. خود كميته

اند. البته از نظر مالي مشكالت فراوان است.  هزينه اين مبارزه را پرداخته
 تأمين مالي يكي از معضالت اصلي ماست. 

 
 آقاي رحيمي كالم آخر؟ ـ تالش

 
مضاي هزاران نفر پاي بيانيه رفراندم سندي است در تأئيد اعتبار و ـ ا رحيمي

سال هيچ حركتي از نظر  27اهميت اين حركت در اپوزيسيون. ظرف اين 
كند. در چارچوب اين جنبش امكان همكاري  استقبال مردم با آن برابري نمي

فراهم است. افرادي  اسييزاديخواهان از هر جريان فكري ـ سآتك تك 
“ حزبي“گويند، اين حركت  زنند و مي انه دست به تبليغات ناشايستي ميمتاسف

توان گفت جز اينكه؛  است يا حزبي شده است. در برابر چنين تبليغاتي چه مي
ايراد گرفتن چه فايده، آيا بهتر تهمت زدن و تن و تنها سدر كنار گود نش

ان نيروهائي كه به دمكراسي، حقوق بشر و تماميت ارضي اير ،نيست
 ر اصولي خود منحرف شود؟!يبندند، بيايند و نگذارند جنبش از مس پاي

 
 ـ با سپاس از شما، آقاي رحيمي تالش
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 «كنيم. متن ناقصي از اين مصاحبه دو سال پيش در همشهري انتشار پيدا كرده بود. اينك متن كامل آن به دست ما رسيده است كه منتشر مي»

 
 

 ی متضاد و بی معناترکيب« روشنفکری دينی»
 
 
 اسالم  از احکام  با بسياری  فرانسه  اساسی  قانون دهد  کند نشان می  سعی  وجود دارد که  مستشارالدوله  مثل  ، کسی ايرانی  روشنفکری  در تاريخ  

  ، به کنونی  روشنفکر ايرانی هستند؛  ايرانی  روشنفکری  ، نمايندگان مثال  عنوان  به هر دو،  نبود. اين  موافق  تلقی  با اين  دارد، اما آخوندزاده  مطابقت
 باشد.  نداشته  تعلق  دو جريان  اين از  يکی  تواند به ، نمی هر حال

 
 توان دارند و نمی  متفاوتی  نظری  و جديد مبانی  قديم  فکری  های اند. نظام شده  جديد تدوين  نظری  های نظام  جديد در درون  انديشة  مفاهيم  ،

،  فهميده  پيش  از چهار دهه  دينی  روشنفکری  که  ای گونه  ، به سنتی  کرد. انديشة  تدوين بشر  ، حقوق آن  و مبانی  شرع  حقوق  ، بر پاية مثال  عنوان به
  جنبش  ، در جريان من نظر  به  که کند، در حالی  عرضه  نوآيين  تواند تفسيری ، نمی قدرت  کسب  برای  آن  ايدئولوژيک  در صورت  يعنی

  گرفت  صورت  اساسی  کوششی ، در قلمرو حقوق  ، بويژه خواهی مشروطه
 
 

 با سيد جواد طباطبايی  مصاحبه
 
با   منتقدان  تعبير برخي  اخير به  هاي در سال  ديني  روشنفكري  پروژهـ ـ

  مواجه  خاصي  ها و تعارضات بست بن
  اين  از بانيان  اي . دسته است شده

  بازنگري  ، حاال در ادعايشان پروژه
  ميان  جمع  اند. آنها دغدغه كرده

و   تر سنت تعبير وسيع يا به  دينداري
 اند و را داشته  مدرن  دنياي  لوازم

  از اين  اخير نشان  هاي سال  تجربه
  در اين  سنت  سنگرهاي  دارد كه
تر  تر و عقب ، هر روز عقب گفتمان

  اي پاره  كه  رسيده  يجاي رود. كار به مي
  تالشي را  ديني  روشنفكري  منتقدان

اند. سيد جواد  دانسته  دين  در پوشش  مدرنيته  و تمام  تام  پذيرفتن  براي
. مسير  است  خود برگزيده  براي  ديگري  راه  ميان  در اين  اما گويي  طباطبايي
  براي ها سال  در اين  ديني  روشنفكري  كه  با راهي  بنيادين  نحوي به  طباطبايي

مسير   هاي از ويژگي ما  براي  خواهيم دارد. مي  تفاوت  برگزيده  طريق  طي
 بگوييد. مدرن  جهان  سوي  به  تان پيشنهادي

 
 . يابم در نمي  درستي  را به  ديني  روشنفكري  معناي  مندكتر طباطبائي ـ 

باشد   شده  روشن  مطلب  يد اينبا  اسالمي  از انقالب  پس  سال  و پنج  بيست
  رفتارهاي  هاي معنايي بي  به  توان نمي  مضمون از  تهي  اصطالحات  با جعل  كه

  است  اروپايي  اي واژه  ، ترجمة هر حال  ، به . روشنفكري بدهيم  معنايي  خودمان
  آن  التيني  از معادل  كه  اي گونه  به دارد. روشنفكر،  روشني  كمابيش  و معناي

 ، فارسي  . در زبان است  عقل  مبناي  استقالل  به  داشتن ، اعتقاد دريافت  توان مي
  دورة  به  ، اشاره نيست معنا بي  هم  روشنفكر نيز خيلي  به  اصطالح  آن  ترجمة

  و نفي  از قيمومت  ، خروج گفت مي  كانت  كه چنان ، شعار آن  دارد كه  روشنگري
،  . بنابراين است  او از عقل  تلقي  روشنفكر عين  معنا ديانت  ناي  بود. به تقليد

  به  با توجه  عقل  محدود كردن  معناي به  روشنفكري  به«  ديني«  اگر افزودن
  ديني روشنفكري  كه  بايد گفت  صورت  باشد، در اين  بوده  ديانت  الزامات
، اگر در  ، روشنفكري لمهك  . در يك معناست بي  تضاد و البته  داراي  تركيبي

تواند خود را  ، نمي عقل  مبناي  استقالل  اعتقاد به  باشد، يعني  ، روشنفكري واقع
 سازگار كند.  ديانت  مبناي  الزامات با
 

  دو اصالت  از آن  يكي ؟ آيا بايد به چيست  از سازگار بودن  ببخشيد منظورتان
  جمع  با هم  آفتي  هيچ  دو را بدون  شود اين مي معتقديد  شما هم  داد يا اينكه

 كرد؟
 

  بر انديشة  با تكيه  كه  ام تكرار گفته  به  پيش  از دو دهه  مندكتر طباطبائي ـ 
  وارد شد. دستگاه  مباحث  در اين  طور اصولي  به  توان نمي  در ايران  سنتي

  انديشة  كاناتو ام  ها سازگار نيست بحث  اين  با مضمون  سنتي  انديشة  مفاهيم
.  گفت  باره  در اين  جدي  سخني  آن  بر پاية  بتوان  كه  نيست  اي گونه به  سنتي
  از آن  پيش  از دو دهه  البته و  گذشته  قرن  ما در ربع  كه  است  خبري  از بي

از   مسيحي  . متألهين كنيم  از معنا جعل  تهي  مفاهيمي  ايم كرده  كوشش
هر   به  اند كه و گفته  كرده  بحث  موضوع  اين  دربارة  ميالدي ۱4و ۱۳  هاي سده
  است  . بديهي اوست  عقل  محدودة در  وحي  فهميدن  براي  انسان  امكانات  حال
تواند  نمي  ، و انسان است  بسيار اندك  عقل  امكانات ، شرع  از ديدگاه  كه

و   عقل  در نسبت  جديدي  ، تعادل هيجدهم  فراتر رود. در سدة  آن  ازمحدودة
  آمده  فراهم  مسيحي  پيشتر، در الهيات ها ، سده آن  مقدمات  ايجاد شد كه  شرع

 در كشورهاي  انديشه  تاريخ  و بويژه  اسالم  جهان  تحول  كه  دانيم بود. مي
از   از مباحث  بسياري ، از درون  تحولي  بود و در فقدان  غير از اين  اسالمي 

تأكيد بر   شد. اين  اسالمي  وارد كشورهاي  آن  ايدئولوژيك  در صورت و  بيرون
خود رسيد،   اوج  به  روشنگري  در دورة  كه  اي گونه  ، به عقل  مبناي  استقالل

  ، قابل درستي  ، به ايم كرده  عادت  ايدئولوژيك و  سطحي  مباحث  به  ما كه  براي
 . نيست  فهم

 
  و ورق شد  سپرده  عقل  به  اصالت  روشنگري  در دوره  ناگهان  يعنيـ ـ

 ؟  برگشت
 

  فراغ  منطقة  دربارة  . بحث طور نيست  ! اين وجه  هيچ  ، به نهدكتر طباطبائي ـ 
  دارد. اجازه  اي بسيار طوالني  ، تاريخي مسيحي  ، در الهيات عرف  و مبناي  شرع

را   آن  آمدهاي پي  بحث  ةدر دنبال  كه  كنم  اشاره  نكته  يك  به  بدهيد من



 1384بهمن / اسفند  ـ   25 سال پنجم  ـ  شمارهالش ـ ت            

 

47 
 

  ديانت  اصول تجسد از  مسيحي  در الهيات  دانيد كه داد. مي  خواهم  توضيح
  مؤمن  براي  سان  كند و بدين مي  انسان خداوند خود را  نظريه  . برابر اين است

 كه Grace  انگليسي  ــ به«  لطف«  دورة  شود كه آغاز مي  اي دوره  مسيحي
را   از لطف  پيش  دورة شود. مي  اند ــ خوانده كرده  ترجمه  هم  يضف  به  گاهي 

  اين  مسيحي  ناميد، اما در الهيات  جاهليت  دورة  تعبير اسالمي  به  توان مي
 ۱۳و ۱2  هاي در سده  بويژه  كه  اي نامند. مسئله مي«  طبيعت»  را دورة  دوره

  آيا لطف  كه اين  شد، يعني مي  مربوط  دو دوره  نسبت  شد، به  مطرح  ميالدي
بود   ، بر آن قديس  ، تُماس سيزدهم  سدة  بزرگ  متأله كند؟ مي  را نسخ  طبيعت

  نظام  با الزامات  شريعت  نظام  كه  اين  كند. يعني نمي  را نسخ  ، طبيعت لطف  كه
  مياسال  تعبير علماي  كند. به مي  را قبول  آن  ندارد، بلكه  تعارضي  طبيعت

از   نقل ــ به  قديس  تماس  گفتة  كند و به را امضاء مي  طبيعت  لطف  نظام
  مسيحي  شريعت  كه اين  افزايد. نتيجه مي  بر آن  ــ اندكي  قديس  اگوستين

 كند. نمي  را نقض  طبيعي  قانون  احكام و  است  طبيعي  حقوق  عين
 
شود؛ با  مي  انجام  چگونه  رضتعا  اين  حل  بود كه  اين  من  ببينيد، سوالـ ـ

شما   فهميدم  طور كه  ديگر. اين  اي گونه  ، به يا نه  در ديگري  يكي  استحاله
 .  است  وجود نداشته  تعارضي  معتقديد اصالً چنين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتبار وحي  ، به شرعي  هيچ  هر حال  به  كه  است  بديهيدكتر طباطبائي ـ 
 ۱2  هاي . در سده نيست ، است  انساني  كه  عقل  ، عين است  الهي  كه  آن  بودن 

  و شرع  عقل  نسبت  آغاز شد كه  جدي طور  به  بحث  اين  ميالدي ۱۳و 
 مورد  شرع  ، در كنار مبناي آن  ، در استقالل و عرف  عقل  ؟ و مبناي چيست

،  در روشنگري نبود، زيرا  روشنگري  ، عقل عقل  ، اما اين قرار گرفت  قبول
آمد و جز از  شمار مي  به  هر قانوني بنياد بود، منشأ ، خرد خود ظور از عقلمن

  شرع  در محدودة  كرد. عقل نمي  بود، تبعيت  كرده  وضع خود  كه  هايي قانون
،  روشنگري  عقل  كه  ، در حالي است  شرعي  ، عقل است  شرع  عين  كه  عقلي يا

  توضيح  كه  مرجعيتي  به  غير ملتزم ــ و ــ در مسيحيت  است  استقاللي  عقل
  كه  بايد گفت  مقدمات  اين  به  . با توجه انحصار اوست در  شرع  معناي

خرد خودبنياد از   مبناي  ــ ناظر بر استقالل  آن  دقيق  ــ در معناي  روشنفكري

،  ديني  ، روشنفكري ندارد. بنابراين  نسبتي  عقل  با مبناي  كه  است  هر شأني
  سدة « روشنفكري»،  حالت  خواند، در بهترين  روشنفكري را  آن  اگر بتوان
  و غير ملتزم  است  خردگرايي جديد، عين  . روشنفكري است  ميالدي  سيزدهم

  ، بلكه است  ديني بي  عين  روشنفكري  كه  نيست  اين  ، منظورم . البته ديانت  به
قرار   آن  عقالنيت  محدودة جديد در  روشنفكري  ديانت  كه  بگويم  خواهم مي
 گيرد. مي
 

از   روش  اين با  كنم اما فكر مي  پذيرم شما را مي  بحث  اين  ببينيد، منــ 
و شما بر سر   من  كه  است  اين  الجمله . في شويم دور مي  كمي  اصلي  بحث

 چه  عنوانش  كه . حاال اين نداريم  بحثي  ديني  روشنفكري  واژه  هاي مصداق
با   هم  چندان  ديني  روشنفكري ديگر،  . از طرف است  ديگري  بايد باشد بحث 

 .  نيست گوييد بيگانه شما مي  آنچه
  در آثارش  خوبي به  سروش  عبدالكريم  يعني  گفتمان  اين  شاخص  نماينده
و   است  انديشانه  معرفت  دينداري  ازمقوله  روشنفكران  دينداري  كه  داده  نشان

باساير   در مقايسه  دينداري  اين  مباني  تدوين  از پس  هم  خوبي به  كنم فكر مي
 آيد. بر مي  ورزي دين  اقسام

 
  معناي  را كه  مفاهيمي  در جعل  پافشاري  اين  دليل  مندكتر طباطبائي ـ 

  بود، به  هايي جعل چنين  از استادان  سروش  ندارند، و عبدالكريم  مُحصَّلي
  خواهيم و اگر مي  اعتقاد داريم  روشنفكري  الزامات  . اگر به يابم ، در نمي تيدرس

ببينيد  . بزنم  ؟ مثالي كنيم مي  اصطالح  ، چرا جعل در دهيم  تن  الزامات  آن  به
  آن  نيز از سردمداران  سروش خود  شد كه  شروع  فرهنگي  انقالب  كه  زماني

  ديگران  تبع  به  هم  ، سروش درگرفت«  اسالمي  دانشگاه»  دربارة  بود، و بحث
  دانشگاه«  دربارة  بسياري  و مطالب  گرفت كار مي  را به  اصطالح  همين

  اسالمي  دانشگاه  شناسيد. معناي مي ها را شما آن  كه  است  نوشته«  اسالمي
  دانشگاه  هاي ها را از ويژگي و تصفيه  دانشگاه  بستن  سروش ؟ اگر چيست

  اما اگر منظور ايجاد يك ، بينم نمي  ايرادي  من  ، البته دانست مي  اسالمي
  بود؟ بر عوام  اصطالح  جعل  به  نيازي  بود، چه  كلمه  دقيق  معناي  به  دانشگاه

  روشنفكري ، اما نيست  ، حَرَجي بردند، البته كار مي  را به  اصطالح  اين  كه
  . ابهام از عوام  پيروي  و نه  است  حقيقت  زاماتال  به  در دادن  تن  راستين

؛ بر  نيست  از اشكال  خالي  وجه  هيچ  به«  اسالمي دانشگاه»مانند   اصطالحي
 ندارد.  با روشنفكري  نسبتي  كه  است  رفتاري  مبين ، عكس

 
و در   سياسي  ، در مسيرتحوالت يا ناخواسته  ، خواسته ديني  روشنفكري  واژةــ 

. فكر  است  اخير پديد آمده  هاي سال  با ساير روشنفكران  مرزبندي  مقام
 باشد.  مهم  خيلي  موضوع  ما اين  فعلي  بحث  در مقام  كنم نمي

 
  ديني  روشنفكري  به  توان مي  نيز كه  ايرادي  ترين اساسيدكتر طباطبائي ـ 

دارد.   قهساب  سال  حدود دويست  ايراني  . روشنفكري است  ، همين گرفت
  از تاريخ  بخشي  مخالفت  بود، اما اين  مخالف  آن  از وجوه  با بسياري  توان مي

 مثل  ، كسي ايراني  روشنفكري  . در تاريخ است  روشنفكري  همين
با   فرانسه  اساسي  قانون دهد  كند نشان مي  سعي  وجود دارد كه  مستشارالدوله 

نبود.   موافق  تلقي  با اين  دارد، اما آخوندزاده  مطابقت  اسالم  از احكام  بسياري
روشنفكر  هستند؛  ايراني  روشنفكري  ، نمايندگان مثال  عنوان  به هر دو،  اين

  نداشته  تعلق  دو جريان  اين از  يكي  تواند به ، نمي هر حال  ، به كنوني  ايراني
نباشد، جز بر   مفرط  خودبيني  از نوعي  اگر ناشي جديد،  اصطالح  باشد. جعل

  آمد ابهام پي تنها  كه چنان نخواهد افزود، هم  انديشيدن  كنوني  وضع  ابهام

 

 

 دينی  ساالری مردم«  جعلی  حاصطال  دربارة  ارزيابی  اين » 
 به  ترجمه  قابل  دموکراسی  کند؛ نه می  نيز صدق

 ، اگر دموکراسی دموکراسی  و نه  است  ساالری مردم 
  باشد. آريانپور در ترجمة«  دينی»تواند  باشد، می 

 و مانند مارکس  داشت  مارکسيسم  نظر به  دموکراسی
 " دموکراتيک"  یديکتاتور»را   غير صوری  دموکراسی 

 ساالری  ، يعنی دينی  ساالری . مردم دانست می« پرولتاريا
  دانند، و اين می  قدرت  به  را ابزار نيل  دين  که  هايی توده 

  که  ديگر ــ با دموکراسی  ــ مانند هر ساالری  ساالری
 ندارد.  ، نسبتی است  ساالری  نفی

 

 ای از دهه  که  حرانیما و ب  کنونی  بست بن  نظری  خاستگاه  

  ، ابهام است  تر شدن ژرف  و در حال  آغاز شده  پيش

در   دينی  روشنفکری  که  است  مفاهيم  در دستگاه  کنونی

  است  داشته  عمده  نقشی  آن  به  زدن  دامن
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و بر باد   دانشگاه  سطح  سقوط ، توليد علم  نظام  ، تعطيل« اسالمي  دانشگاه»
 خود«  اسالمي  دانشگاه«  در تعريف  ، سروش البته بود.  و منابع  امكانات  دادن

  ابهام  آن  كه  دانست نمي ، اما او است  داده  دست  به  از آن  يآرمان  تصويري
 باشد.  تواند داشته مي  نامطلوبي  آمدهاي پي  چه  اصطالح
  روشنفكري  نقيض رسد نظر مي  به  كه  الئيك  روشنفكري  ، معناي وانگهي

،  لطغ  ، به فارسي  ، در زبان . الئيك نيست  روشن  وجه  هيچ  ، به است  ديني
 از  ديگر آن  و مشتقات  اصطالح  . اين است  شده  تلقي  دين بي  معادل

ها را در مورد  آن  توان نمي  وجه  هيچ  و به  است  مسيحي  الهيات  اصطالحات
  كه  گفتيم ، بايد مي فهميديم را مي  اصطالح  اين  كار برد. اگر معناي  به  اسالم

  هستند. جايي  الئيك  روشنفكران  ، همة ياسالم  ديگر كشورهاي ، و در ايران
 ! ديانت  اهل ' هستند، حتي  الئيك  باشد، همه  كليسا وجود نداشته  كه

،  داريم  ها آشنايي آن  با مضمون  كه  بگوييم  سخن  با مقوالتي  خواستيم اگر مي
.  ديمكر وارد مي  مكاّل و معمم  روشنفكري  ميان  ، تمايزي مثال  عنوان  بايد، به

  با هم  فرقي ، ، در روشنفكري طبري  و احسان  سروش  عبدالكريم ، نظر من  به
دادند،  در نمي  تن  راستين  روشنفكري  الزامات  هر دو به  جا كه ندارند. اما از آن

 كند،  را تعطيل  دانشگاه  قرار بود، طبري  كه  كنم  بايد اضافه  شيطنت  با كمي
  داوري  آن  دربارة  ايران معاصر  و تاريخ  است  ديگري  بحث  كرد! اين  سروش

 اين  كه  نپرداخت  اساسي  نكتة  اين  به  توان نمي ، نظر من  خواهد كرد، اما به
فاقد اعتبارند و   يكسره نمايند، مي  ظاهر بسيار بديع  به  كه  هايي پردازي  نظريه 

،  دانيم نمي  تاريخ  چون  ه. ما البت نخواهند داشت  ذهني  جز آشوب  آمدي پي
را تكرار   ديگران  ، تاريخ هستيم  ِ زمان لوتر يا اِرسموس  كه  توهم  ، دراين اغلب

از   انباشته  سوسياليستي  كشورهاي  را. تاريخ  آنان  هاي اشتباه  ، بويژه كنيم مي
  ننخستي  براي  كنيم ما تصور مي  كه  است  ربطي بي  هاي حرف ادعاها و  همين

  سال  كه  در كتابي  سروش از  اي ، مقاله نمونه  عنوان  . به ايم كرده  بار كشف
  تعريفي ' حتي  كه  شده  ، چاپ انتشار يافت  وسنت  سكوالريسم  با عنوان  گذشته

  كالم  و حاصل  است  ، غلط شده  داده  در آن  ديني  و اصالح  پروتستانيسم از  كه
  دارد، موضعي  تكيه  بر عقل  سكوالريسم  چون  هك  نيست  جز اين  او هم

«.  ، گرفتارتر است است  گشوده  تا بال  عقل»زيرا  دارد،  در امر ديانت  نادرست
  كه  است  چيزي  آن  خالصة  الهوري  مانند اقبال  ِ شاعر متوسطي مصراع  اين

  به  قدرت  جربةت  ربع  و يك  بافي نظريه  چهار دهه  دنبال  به  ديني  روشنفكري
 . است  يافته  دست  آن
 

آيد  وجود مي به  مهمي  . اينجا پرسش كنم مي  را قطع  حرفتان  ببخشيد كهــ 
  ، يا متفكران وجود نداشت  سنت جديد از دل  پرسش  طرح  آيا اساساً امكان  كه

 اً باعين  ما امروز هم  كنم فكر مي  من  نشدند. چون  كاري چنين  انجام  ما قادر به
  مان فلسفي  سنت  از درون  توانيم مي  . ما چگونه درگير هستيم  مسئله  همين

  هر گونه  رفع  بشر يا كنوانسيون حقوق  جهاني  اعالميه  به  راجع  پرسشي
  از روشنفكران  بسياري  كه  كاري  همان  ؟ يعني كنيم  مطرح  زنان  عليه  تبعيض

 هستند.  دنبالش  از آنها( به  خاصي  هشاخ  )البته  ديني  من تعبير  به
 

 . در نيست  روشني  ، مفهوم ، در مورد اسالم سنت  مفهومدكتر طباطبائي ـ 
بر سر   اجماع  نوعي و  شده  گفته  بسياري  سخنان  سنت  اخير دربارة  هاي دهه
و تجدد   سنت  نسبت  ما به  نظري  بحث  ترين مهم  وجود دارد كه  مطلب  اين

  را به ؟ اگر سنت چيست  سنت  داند كه نمي  درستي  به  اما كسي شود، مي  طمربو
و   فقهي  ــ در تداول  وسنت  كتاب  بر مبناي  كه  بدانيم  اي انديشه  نظام  اجمال
  اين  به  بازگشت  با صِرف  كه  ، بايد بگوييم است  شده  ــ تدوين  آن  اصولي
كرد.   جديد تدوين  مفاهيم  توان نمي  مأثورات  آن با تكرار  و بويژه  سنتي  انديشة

اند.  شده  جديد تدوين  نظري  هاي نظام  جديد در درون  انديشة  مفاهيم
،  توان دارند و نمي  متفاوتي  نظري  و جديد مباني  قديم  فكري  هاي نظام

د. كر  تدوين بشر  ، حقوق آن  و مباني  شرع  حقوق  ، بر پاية مثال  عنوان به
،  فهميده  پيش  از چهار دهه  ديني  روشنفكري  كه  اي گونه  ، به سنتي  انديشة

  نوآيين  تواند تفسيري ، نمي قدرت  كسب  براي  آن  ايدئولوژيك  در صورت  يعني
  ، بويژه خواهي مشروطه  جنبش  ، در جريان نظر من  به  كه كند، در حالي  عرضه

 ، مدني  قانون  . با تدوين گرفت  صورت  اساسي  كوششي ، در قلمرو حقوق
  حقوقي  ايجاد نظام  زمينة  سان  شد و بدين  تبديل  عرف  حقوق  به  شرع  حقوق

  ديني  روشنفكري  كه  است  توجه  جالب آمد.  فراهم  در ايران  جديدي
 بود و با  و سياسي  ، اجتماعي حقوقي  نظام  شدن  عرفي منتقد  ترين عمده

را   عرفي  حقوق  نظام  ، بنيان ، از سويي سنتي  انديشة  كردن  يكايدئولوژ
را   ديني  اخالق  و بيشتر از آن  ديانت ديگر، اساس  كرد و، از سوي  تخريب

 خود قرار داد.  طلبي قدرت  المصالحة وجه
  سنتي  انديشة  ، نظام تجددخواهي  از آغاز جنبش  پيش  اي ، سده در ايران

  دنياي  و الزامات  با منطق  آن  مباني  بود كه  شده  تصلبي  چنان  دستخوش
  ، زماني جديد، در ايران  آموزشي  باشد. نهادهاي  توانست جديد سازگار نمي

بود،   شده  تعطيل  در عمل  از آن  پيش  توليد علم  نهاد سنتي  شدند كه  تأسيس
ايجاد   براي  كوششي  هدانشگا  تأسيس بود.  ايستاده باز  از توليد علم  يعني

  نظام به  سنتي  از انديشة  بود. اگر انتقالي  جديد در ايران  دوران  فكري«  سنت»
  و به  گرفت مي  صورت  دانشگاه در  بايست پذير بود، مي  امكان  جديد توليد علم

  ايرادهايي  همة  رغم ، به ، دانشگاه دانش  هاي شاخه  ، در برخي نظر من
  شرع  از حقوق  انتقال كرد.  اساسي  ، كوششي گرفت  عملكرد آن  به  توان مي كه
  قضات  هيأت  ، و البته تهران  دانشگاه  جديد كه  حقوقي  و ايجاد نظام  عرف  به

بود،   پراهميت  بس  ايفاء كرد، اقدامي  در ايجاد آن  عمده  ، نقشي انقالب  پيش
بود و   نگرفته  صورت  جدي  پردازي ريهنظ از دير باز  ، كه سياسي  اما در علوم

  چنداني  تحول جديد سازگار نبود،  دوران  با الزامات  سنتي  انديشة  امكانات
 . نگرفت  صورت

تأكيد   نكته  بر اين مورد نيز  تا در اين  گويم مي  اشاره  را به  مطالب  ، اين باري
  در مقام  كه  ييها ابهام  سبب ــ به  ديني  روشنفكري  نقش  كه  كنم

  هاي پردازي  و عبارت  دانشگاه  ــ در بستن  وجود داشت«  روشنفكري»
  با منطق  يكسره«  اسالمي  دانشگاه«  ــ دربارة  ديگران ــ و  سروش

  آنان  قدرت  به  معطوف و  ايدئولوژيك  بود، اما با ديانت  در تعارض  روشنفكري
  انديشة  خاستگاه  رسد كه نظر مي  بهباشد.   داشته  توانست نمي  تعارضي

  چنبر آن در  ديني  روشنفكري  باشد كه  هايي ابهام  همين«  اسالمي دانشگاه»
و   داشته  در واقعيت  اي پايه  كه ها بيشتر از آن اصطالح  جعل  . اين اسير است

  ونيكن  دنياي  از تحوالت  خبري باشد، از بي  بوده  علمي  از ديدگاهي  برخاسته
  ديني  روشنفكري  جريان  ظاهر به  به  كه  از كساني  . بسياري است  شده  ناشي
  التحصيل بود و فارغ  نديده  دانشگاه احمد،  داشتند، مانند آل  خاطري  تعلق

  ، كه شريعتي  هاي در نوشته  اي قرينه  بود و هيچ  معلم تربيت  دانشسراي
  داللت  غربي  و فرهنگ  انديشه  او از تاريخ  بود، بر اطالع  رفته  دانشگاه به

 كند. نمي
  كند؛ نه مي  نيز صدق « ديني  ساالري مردم«  جعلي  اصطالح  دربارة  ارزيابي  اين

، اگر  دموكراسي  و نه  است  ساالري مردم  به  ترجمه  قابل  دموكراسي
  نظر به  وكراسيدم  باشد. آريانپور در ترجمة«  ديني»تواند  باشد، مي  دموكراسي
  ديكتاتوري»را   غير صوري  دموكراسي  و مانند ماركس  داشت  ماركسيسم

 ساالري  ، يعني ديني   ساالري . مردم دانست مي« پرولتاريا" دموكراتيك"
 ــ مانند هر   ساالري  دانند، و اين مي  قدرت  به  را ابزار نيل  دين  كه  هايي توده
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 ندارد.  ، نسبتي است  ساالري  نفي  كه  سيديگر ــ با دموكرا  ساالري
 

، از سر اضطرار،  تاريخ از  . گفتيد در جايي منظور شما را نفهميدم  باز هم  منــ 
. بعد  ايم شده  گفتن  سخن  براي  غرب  مفهومي  از ابزارهاي  استفاده  مجبور به

را با   مانجديد  هاي پرسش  ايم ، مجبور شده سنت  كارآمد نبودن  دليل  به  هم
  اين  شما با اصل  كه  نشدم  متوجه  . من كنيم  مطرح  تازه  مفاهيم  از اين  استفاده

از   استفاده  ما بايد هنگام  كه  است  اين  مرادتان  كه داريد يا اين  مشكل  قضيه
پيدا   دست آنها  به  نسبت  و جامعي  نسبتاً دقيق  شناخت  به  كنيم  تالش  مفاهيم

تفكر سيد جواد   مرزهاي ، پرسش  اين  شما به  پاسخ  كنم فكر مي . كنيم
 كند. مي  را ترسيم  ايراني  فعلي  با ساير روشنفكران  طباطبايي

 
  از آن  من  كه  ، در وضعي ايم ، ما مجبور بوده هر حال  بهدكتر طباطبائي ـ 

را در   دمانخو  هاي ، پرسش كنم تعبير مي  توليد علم  نهاد سنتي  تعطيلي به
  تاريخي  واقعيت  امر يك  . اين كنيم  مطرح  اروپايي  انديشة  مفاهيم  دستگاه

يا   فارابي  و سياست  سينايي  ابن  ، طب ايران  جديد تاريخ  : در آغاز دوران است
، ما ديگر از  هر حال  ، به امروزه ما نبود.  نيازهاي  پاسخگوي  الملك نظام  خواجه

  در مباحث  علم  اهل  گروه  ترين سنتي ' ، حتي ايم آمده  بيرون  علم  سنتي  نظام
،  مثال  عنوان كنند. به  جديد استفاده  مفاهيم  از اين  ناچارند از بسياري  ديني
،  سنتي  ديانت  اهل  عنوان  ، به گذشته  هاي در سال  اهلل منتظري آيت  هاي درس
 باشد، با  الحديد نزديك ابي  ابن  به  كه بيشتر از آن ، البالغة نهج  دربارة

  منطق  او دربارة  اگرچه ، جديد پيوند داشت  قدرت  ماهيت  دربارة  هاي پرسش
، تكرار  هر مناسبتي  ، به . خود من نداشت  چنداني  جديد اطالع  سياسي  قدرت

  علوم  به  تنها باتوجه  خلدون  ابن  دربارة  من  ، بحث مثال  عنوان  ، به كه  كنم مي
،  اجتماعي  علوم  ماهيت  به  در جهل  و گرنه  پذير است جديد امكان  اجتماعي

  خواهيم  اقتصاد خلط  يا علم  شناسي را با جامعه  و غزالي  خلدون  ، ابن فارابي
جديد   اجتماعي  علوم  ماهيت  به  التفاتي تنها بي  مباحث  خلط  آمد اين كرد. پي

 به  هرمنوتيك  . تحميل نيز هست  و غزالي  فارابي ، خلدون ناب  به  ، جهل نيست
  در بحث  مولوي  عرفانيات  روية بي  و تزريق  مجتهد شبستري  ديني  نصوص 

را   چيزي تنها  نه  اخير سروش  هاي در مقاله  سكوالريزاسيون مانند  مشكلي
  نيز اضافه  نظري  هاي گمراهي و  مفاهيم  هاي بر ابهام  كنند، بلكه نمي  روشن

را نيز   جديد غربي  انديشة  ؛ مشكالت فهميم نمي را  خودمان  كنند. مسائل مي
  پيش  اي از دهه  كه  ما و بحراني  كنوني  بست بن  نظري  . خاستگاه يابيم نمي در

  است  مفاهيم  در دستگاه  كنوني  ، ابهام است  تر شدن ژرف  و در حال  آغاز شده
. اگر  است  داشته  عمده  نقشي  آن  به  زدن  در دامن  ديني  روشنفكري  كه

، اگر  و بيشتر از اين  كرديم نمي  خلط  مسيحي  الهيات  را با بحث  مولوي  عرفان
 او  تبع  ــ و به  را مانند شريعتي  ديني  شناسي جامعه  سطحي  مباحث  برخي

را تكرار   شريعتي  خنانس  ، عين گذشت  ذكر آن  كه  اي در مقاله  كه  سروش
  فاقد معنا هستند ــ مشكل  يكسره  سخنان  آن  كه  است  نشده  و متوجه  كرده

 كه  با مسيحيت  اسالم  كرد. خلط  تر حل شد آسان مي را  سكوالريزاسيون
  آن  خود مرتكب  هاي بافي  با عرفان  ديني  طلبان و اصالح  ديني  روشنفكري 

را   عقل  مقام  ، سروش كردم  اشاره  كه  چنان  كه  است  شده  اند، موجب شده
 هاي از نامه  بود. در يكي  دنيا هم  ، دين مسيحيت  خالف ، به انكار كند. اسالم

  التيني  معادل «.پيدا نكنيد  دنيا تشبُّه  به«  كه  است  آمده  قديس  پولس 
  به  با توجه  ونسكوالريزاسي  بحث و  است saeculus  واژة« دنيا«  اصطالح

 بود،  و اعتزال  ناظر بر رُهبانيت  كه  ، زيرا ديني است  گرفته  امر صورت  همين
بشناسد.   رسميت  به را  عرف  دنيا و مبناي  استقالل  بايست خود، مي  در تحول
 تنومند   چنان  از عرفان  جرياني  الميـاس  در تمدن  بود كه  آمد عادت  از خالف

 نبود. تفسير  قابل  آن  به  جز با توجه  متأخر اسالم  هاي سده در  شد كه
 

شما   كنم فكر مي  ؟ من چيست  اسالم  ! منظور شما از اين طباطبايي  آقايــ 
  چه  از اسالم  بدهيد كه  پاسخ  سوال اين  و متمايز به  ، واضح حتماً بايد روشن

  هاي جلوه  ترين انشايد از درخش  كه  اسالمي  كنيد. درعرفان مراد مي  چيزي
  قضيه  بلكه  نيست  ال معاد له  له  ال معاش  من  ، داستان باشد، داستان  اسالم
  هايي فاكت  چه  با استناد به . شما ما است  بودن  و زنداني  جهان  بودن  زندان

، منظور  . بهتر بپرسم منظور نظر شماست  كه است  چيزي  آن  معتقديد اسالم
قرار دارد   بامسيحيت  موارد در تقابل  در بسياري  نظرتان  به  كه  اسالمي شما از
  اوج  با دوران  را مترادف  شما از اسالم اگر تعبير  ديگر حتي  ؟ از طرف چيست
 متداومي  سنت  چنان  به  بتوانيم  كنم فكر نمي  بدانيم  هم  اسالمي  تمدن

و   بر جهان  مديدي  زمان  مدت ، كاتوليك  مانند كليساي  حداقل  كه  بينديشيم 
شما   كه  كنم تاكيد مي  باز هم  بنابراين باشد.  داشته  سيطره  مسلمانان  زبان
  بايد به  شده  كه  دهيد هم حذر مي  از آن  كه  در دامي  پرهيز از افتادن  براي
 كنيد.  را تبيين  مفهوم  اين  خوبي

 
 ، و سنت دين  عنوان  ، به اسالم  يانم  جا بايد تمايزي  ايندكتر طباطبائي ـ 

  من  هاي در گفته  سنت  گوييد مفهوم مي  كه ، اين . البته وارد كنيم  ديني  انديشة 
  كه  هايي در نوشته  تدريج  به  ام كرده  كوشش . است  ، درست نيست  هنوز روشن

  . مسئله كنم بيان  روشني  به  را كمابيش  ، منظورم است  انتشار يا تهيه  در دست
كرد.   مطرح  فرصت  و در اين  آساني  به  بتوان  كه  است  تر از آن بسيار پيچيده

  بسيار مهم  دو دورة  اسالمي  در تمدن  انديشه  تاريخ  كه  بايد بگويم  اجمال  به
و   نوزايش  را دورة  آن  گاهي  كه  تا ششم  سوم  هاي : سده است  متمايز داشته و

ها را  سده  اند. اين تعبير كرده  عصر زرين به  و در مورد ايران  خوانده  اومانيسم
از   قياس  توان بود، مي  بارز آن  هاي ويژگي از  خردگرايي  كه

  تا چهارم  دوازدهم  هاي سده  در فاصلة  كه  گرفت  اروپايي«  نوزايش» نخستين
  هاي وار كرد. جريانهم  و شانزدهم  پانزدهم  سدة  بزرگ  را بر نوزايش  راه

اخير ــ   هاي سده  منحط  در ادبيات  متأخر آن  تفسيرهاي  ، بويژه زاهدانه  عرفان
  هاي نظام پيدا كرد و نيز  سيطره  تدريج  به  كه  قشري  ديني  انديشة ، و البته
را بر   داد، راه  توضيح  توان نمي جا  اين  كه  داليلي  ــ به  خودكامه  سياسي
 مغوالن  با يورش  كه  گفت  توان و مي  بست  تفسير ديني  نظر در مباني تجديد

  و ادب  در انديشه شد.  آن«  نوزايش«  جانشين«  اسالمي  ميانة  هاي سده» 
  تبريزي  شمس ' ؛ حتي است  نيامده  جهان  بودن  بر زندان  تأكيدي  عصر زرين
در   كه گويد ، مي است  دانسته  ؤمنم  را زندان  جهان  كه  برحديثي  اي در مناقشه

 . هاست ها و خوشي خوبي  كانون  نظر او جهان
 
 گيرد؟ برمي را در  پراكندگي  مورد نظر شما همه  مفهوم  يعنيــ 
 

را   تاريخي  هاي واقعيت  هاي پراكندگي  ، بايد اين هر حال  بهدكتر طباطبائي ـ 
  من  را كه  اي دو دوره  توان مي ، ديشهان  فهميد. از نظر تاريخ  مفاهيم  به  با توجه

  تشيع  ــ بويژه  در مورد تشيع  مطلب  داد. اين ، تميز كردم  ها اشاره آن  به
آغاز   اي دوره' كبري  دارد. با غيبت  ــ مصداق  تا ششم  سوم  هاي سده  فلسفي
.  گرفت قرار مي«  شرع  فراغ  منطقة»در  از امور مؤمنان  بسياري  در آن  شد كه

داير مدار   دورة  توان ، مي كنم مي  آن  گذرا به  اي اشاره  من  را كه  وضع  اين
  هاي سدة  خردگراي  هاي جريان  عمدة  كه  نيست  دليل خواند و بي  عقل  شدن

خاطر داشتند. با   تعلق  فلسفي  تشيع  هاي جريان از  يكي  به  نوعي  به  نخستين
سو، و  ، از يك قشري  اسالم  و سيطرة  فلسفي  شيعت  هاي جريان  اين  افول
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  پشتوانة  هموار شد كه  تفسير متفاوتي  ديگر، راه  ، از سوي زاهدانه  عرفان
  از اين  خودكامگي  در دام  و انديشه  آيين  دركتاب  كه  نيز بود. اين  خودكامگي

،  است  شده  ديشهان  زوال  موجب  سياسي  خودكامگي  كه  است  شده  دفاع  نظريه
هموار   خردستيز از ديانت  دريافتي را نيز  سياسي  خودكامگي  . راه نيست  درست

 كرد.
 

  هاي متأخر از سايرگرايش  ، امري گري عرفاني  ، پروژه طباطبايي  آقايــ 
.  هستيم  مواجه  عرفاني  هاي ما باگرايش  ابتدا هم  . از همان است  نبوده  اسالمي

  همين  هم  در تشيع  ها. حتي در كنار ساير گرايش  است چيزي ، گرايش  اين
  و معتقد به  پذيرفت مورد نظر شما را  تفكيك  سادگي  شود به . نمي است طور

 شد.  يا تشيع  اسالم  سكوالر بودن
 

  اي در دوره  كه  نيست  و ساده  بسيط  تاريخي  انديشه  تاريخدكتر طباطبائي ـ 
و   گوناگون  هاي جريان ، باشد. پيوسته  وجود داشته  كريف  جريان  تنها يك

  و بحث  غالب  جريان  به  اصلي  ، اما مسئلة است  وجود داشته  در كنار هم  متنوع
  هاي نظريه از  امروزه  كه  هايي را با اصطالح  مطلب  گردد. اين برمي  مباني

  قول  ــ يا به  پارادايم فهميد.  توان ، بهتر مي ايم گرفته  شناسي جديد معرفت
  آن  حرف  اين  بود؛ معناي  خردگرايي  زرين ــ عصر  فوكو اپيستمة  ميشل
  عرفاي  سدة  ، اگرچه و پنجم  چهارم  . سدة وجود نداشت  خردستيزي  كه  نيست
بود،   عصر مجلسي  و دوازدهم  يازدهم  سينا و سدة نيز بود، عصر ابن  بزرگ
 كردند. مي  ها زندگي سده  مالصدرا نيز در اين ميرداماد و  اگرچه
در   بگويم  خواستم مي  بود كه  حيث  از اين  مورد مسيحيت  به  من  اشارة

بر   مبتني  . اسالم است  طبيعي  يا حقوق  برشريعت  ، مبتني ، ديانت مسيحيت
  فقه  شود؛ تدوين مي  تلقي  ديانت  اساس  رو فقه و از اين  است  موضوعه  حقوق

.  گرفت  ، با تأخير بسيار صورت با اسالم  مقايسه ، در مسيحي  در دورة  عيسوي
  بوده  مؤمنان  دنياي  مناسبات  تنظيم  متكفل  پيوسته  فقه  مجراي از  اسالم
  بر سر اين  . بحث نيست  سكوالريزاسيون  مفهوم  به  نيازي  و بنابراين  است
 ، در بوده  مؤمنان  دنياي  مناسبات  تنظيم  لاز آغاز متكف  كه ديني  كه  است

سازگار   اجتماعي  حيات  هاي خود را با دگرگوني  است  نتوانسته  تاريخ  جريان
 بگويم  خواهم با دنيا ندارد؛ مي  مشكلي  هيچ  اسالم  بگويم  خواهم نمي  كند. من

  بحث  ر نتيجةاگ  بويژه كند. ادعا مي  ديني  روشنفكري  كه  نيست  همان  مشكل 
:  است  تكرار كرده  سروش  كه  كنيم  خالصه  الهوري  اقبال  مصراع  را در اين

 «. گرفتارتر است  است  گشوده  بال  چون  عقل»
 

 . است  متدولوژيك  ديني  شما با روشنفكران  مشكل  پســ 
 

  انديشه  و دو سنت  دو دين  ماهيت  در شناخت  ! اختالف نهدكتر طباطبائي ـ 
  روية بي  . با وارد كردن است  شده  تدوين  و اسالمي  مسيحي  در دورة  كه  است

  توان تنها مي  بر عرفان  ها با تكيه آن  غير منطقي جديد و ردِّ  انديشة  مفاهيم
  به  زدن  با دامن  ديني  زد. روشنفكري  كشور دامن  اين  مردم  ذهني  آشوب  به

  ــ مسئوالنه  است  سياسي  با مخالفان  حساب  ر تسويهبيشت  ها ــ كه ابهام  اين
روند   پيش  از چند سال  كه  ديني  روشنفكري  سريع  افول  كند. سبب نمي  عمل

  آن  گيري موضع از  بزرگي  بخش  كه  نيست  ، نيز جز اين است  آغاز شده  آن
 . است  سياسي

 
. اما  است  پذيرفتني امالًشما ك  بحث  سلبي  هاي . جنبه جاست  همين  نكتهــ 

قرار داريد   . شما در وضعيتي روشنفكر ديني  را بگذاريد جاي  حاال شما خودتان

  اين  هم  ادعايتان بشويد.  مواجه  مدرن  خواهيد با جهان مي  اصطالح به  كه
ذاتاً سكوالر   كه خاطر اين  ندارد. به  سكوالريزاسيون به  احتياج  دينتان  كه  است
  درباره شما  توصيفي  هاي گزاره  اين  از دل  كه  بدانم  خواهم مي  من . است

  هاي گزاره  اگر شما اين  چون آيد. مي  بيرون  اي تجويزي  دستورات  ، چه اسالم
  شناسي  معرفت  در حوزه  تذكر متديك  يك نكنيد، تنها  را ارائه  تجويزي

 ايد. داده
 

  توانم ، نمي چيست  ديني  روشنفكري  دانم نمي  جا كه از آندكتر طباطبائي ـ 
  كه  نيست  آن  سخن  اين  ، اما معناي بگذارم  روشنفكر ديني  جاي  را به  خودم

  پيش  اعتنا بماند. من بي  ديني  روشنفكري  هاي دلمشغولي  به  ايران  روشنفكري
  صورت  در اسالم  خواهي مشروطه  در جنبش  كه  اصالحي مورد  به  از اين
  مطالب  آن  به  تفصيل بار ديگر به  كه  نيست  و نيازي  كردم  ، اشاره گرفت

  ، در دورة جديد ايران  ، در آغاز دوران ممكن  ، تنها اصالح نظر من  . به برگردم
  به  كه  علمايي ، مانند مشروطه  دورة  شد. بيشتر روشنفكران  عملي  مشروطه

  ديني  اصالح  سرشت  اين  به  ويژه  ند، توجهيپيوست  خواهي مشروطه  جنبش
 كردند. سودا نمي  سياسي  هاي گيري را با موضع  مهم  داشتند و اين  ممكن

ايجاد   جديد ايران  دوران  قانوني  نظام  نخستين  دوره  در اين  كه  كنم تكرار مي
  به  ازگار بود، فقهس  زمان  و الزامات  شرع  با روح  ها كه قانون  اين  شد. با تدوين

  هاي قانون  تدوين  شد. اين  تدوين  جديد ايران  و حقوق  تبديل جديد  حقوق
  اسالم  تحول  راه  توانست مي  كه بود  امكاني  يگانه  حقوقي  جديد و ايجاد نظام

  در جنبش  كه اين  را هموار كند. سبب  زمان  تحوالت با  آن  و سازگاري
  نشد، جز اين  مطرح  سكوالريزاسيون  بحث  از آن  و پس  خواهي مشروطه

و بيشتر   داشت  اسالم  از ماهيت  درستي  تلقي  دوره  آن  روشنفكري  كه  نيست
  مشكلي  خواست مي  نبود، بلكه  سياسي  كنوني  ديني  روشنفكري مانند  از اين
  خواست  كه  دانيم . مي گرفت مي قرار  ملّي  عالي  مصالح  در حوزة  كند كه  را حل
 و حكومت  عدالت  نهاد اجراي  بود، يعني  خانه  عدالت  خواهان مشروطه  اصلي

  شد. اگر اصرار داشته مي  جديد عملي  هاي قانون  امر با تدوين  ، و اين قانون 
 كه  گفت  خواهم  ، من كار بگيريم  را به  سكوالريزاسيون  اصطالح  كه  باشيم

و   پذير است امكان  حقوق به  آن  تبديل  تنها از مجراي  سالما  سكوالريزاسيون 
باشد، تنها   شده  گرفته  مسيحي  از الهيات  كه مفاهيمي  الغير! با وارد كردن

جز   آمدي پي  حاصل بي  هاي بحث  كشيد و اين  بيراهه  را به  بحث  توان مي
  گامي  الهوري  التا اقب  مولوي  . از خردستيزي نخواهد داشت  عقل  تعطيل

 و  خود بردن  عِرض«  بر اين  ، اما تكيه داشت  وجهي  ، آن ؛ البته نيست  بيش
 ! نيست  بيش«  ما داشتني  زحمت

 
  كنم فكر مي . شما وارد كنم  بحث  به  تاريخي  اشكال  يك  خواهم مي  منــ 

را  اهلل فضل  شيخ  هاي انديشه  و حوش  حول  گرفته  صورت  هاي شما نزاع
را   نقش  همان  قرآن  چون  نداريم  قانون  به ما نياز  كه ايد؛ اين گرفته  ناديده
  بسياري  حمايت  بود كه  رضاخان  در دوره  اين  كند. در واقع مي  ما بازي  براي

  مثل  كسي  واال تالش كرد.  را فراهم  مدني  قانون  تدوين  از علما موجبات
  با همين  تضادي  بگويد اسالم  كه  است  جهت  ر ايندقيقاً د  خان ميرزا ملكم

امروز،در   مسائل  از آنها نداريد، ندارد. پس  خوشي  شما دل جديد، كه  مفاهيم
 . است  وجود داشته  هم  زمان  آن
 

،  نيستم اهلل نوري فضل  منكر وجود شيخ  من  كه  است  بديهيدكتر طباطبائي ـ 
از   ناشي  شيخ  اگر موضع ' حتي  كه  است  ، اين بگويم  خواهم مي  چه اما آن
  ، اكثريت هر حال  نبود، به  خصوصي  منافسات علما و  ميان  سياسي  هاي رقابت
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  نكردند. اگرچه پيدا  افراطي  قشري  ديدگاه  اين  به  نظر مساعدي  زمان  علماي
  كه  نيست  كرد، اما ترديدي مي  دفاع  و ديني  فقهي  از موضعي  شيخ

  او با مخالفان  و همراهي  و همدلي  داشت  سياسي  او صبغة  گيري موضع
او منجر شد. از   اعدام به  رساند كه  جايي  كار را به  خواهي مشروطه  جنبش
فاقد   علمي  ، اهل اهلل نوري فضل  شيخ ، شيعي  ديني  انديشة  تحول  ديدگاه
احمد از او  آل  مانند جالل  االحوالي متوسط  بازان سياست  تجليل بود و  اهميت

  است  نكته  اين  ، مبين نظر من كند، به  اضافه  شيخ  بر اهميت  كه  بيشتر از آن
  شد كه مي  ناشي  او، از موضعي  پيشة  سياست  اخالف نيز مانند،  شيخ  اقدام  كه
  گيري وضعبا م  كه  بحراني  در عمل  ، اگرچه بود. البته  سياسي  طور اساسي به

  او نيازمند بحثي  نظري  موضع پيدا كرد،  حلي  بود، راه  آغاز شده  شيخ
  سياسي  فلسفة  نتوانست  خواهي مشروطه  جنبش  كه جا تر بود و از آن اساسي

را   ايران  خواهي مشروطه  شيخ  مدارانة شريعت  كند، موضع  جديد خود را تدوين
 راند.  بست بن  به

در   كه  است  توجه  ، جالب در ايران  حقوق  تحول  تاريخ  ديدگاه ، از نكته  اين
  طور كامل  به  علما و حقوقدانان ، جديد در ايران  هاي قانون  تدوين  زمان

 جديد، مانند قانون  هاي از قانون  نپذيرفتند. بسياري را  شيخ  قشري  نظرات
  هايي ، قانون خانواده از  تحماي  ، قانون بعد از آن  هاي ، جزا و در دهه مدني 

  بودند و بر پاية  شيعي  فقه  سازگار با روح تجدد و  با الزامات  ، مطابق مهم
 از  . پس استوار يافت  اي شالوده  جديد ايران  حقوقي  نظام ها قانون  همين

ها  قانون  از اين  برخي  به  از آن  پيش  كه  ايرادهايي  رغم ، به اسالمي  انقالب
از   حمايت  قانون  نشد. بويژه  ها داده قانون  در اين  اي شد، تغيير عمده مي  فتهگر

  ايرادهاي  آن  تصويب  در زمان  چه بود و اگر  بسيار مهم  قانوني ، خانواده
خواهد   هايي قانون  نخستين از  رسيد كه نظر مي  شد و به  گرفته  بر آن  بسياري
ماند،   خود باقي  قوت  خواهد شد، به  يا نسخ  فسخ ، انقالب  با پيروزي  بود كه

  دنياي  با الزامات بود؛  و نابهنگام  نامناسب  اقدامي  ايران  جزاي  تغيير قانون اما
بر   اجراء بودن  غير قابل  علت  به اجراء نبود و  جديد ناسازگار بود، قابل

 مشروطيت  دورة  و علماي  افزود. حقوقدانان  ايران  اجتماعي  هاي آسيب
  وسوسة  تسليم بودند و  پيدا كرده  زمان  و الزامات  از منطق  ژرف  دريافتي 

  قابل  كه  قانوني  تدوين  آمدهاي پي  نشدند. هنوز به  قشري  مداري شريعت
 امر،  از اين  كه  هايي از آسيب  و از بسياري  ايم پيدا نكرده  ، التفاتي اجراء نيست

  . به نداريم  درستي  اطالع وارد خواهد شد،  ايران  ، بر جامعة دهآين  هاي در دهه
 قبول  اهلل در قانونگذاري فضل  شيخ  ، ديدگاه مشروطيت  ، اگر، در دورة نظر من

از   برخي  شالودة شد و مي  خفه  در نطفه  خواهي بود، مشروطه  يافته  عام 
در   اساسي  ، تحولي هر حال  هب  كه ــ  جديد ايران  دوران  نهادهاي  ترين مهم
 شد. ــ هرگز استوار نمي كشور ايجاد كردند  اين
  افشار ــ كه  دكترحسن  از استادم  را كه  مطلبي  خواهم مي  مناسبت  جا به  اين

نيز   بود و زماني  سياسي  و علوم  حقوق  دانشكدة  استادان  از برجسته  يكي
  زندگي  پاريس در  از انقالب  . او پس كنم  قلــ ن  را داشت  دانشكده  آن  رياست

  . در آن بازگشت  تهران  به  بود كه 70  در حدود سال  كنم كرد و تصور مي مي
 از  يكي  در خانة  و در فرصتي  بودم  دانشكده  همان  پژوهشي  معاون  من  زمان

و   درگرفت  راناي  حقوقي  نظام  دربارة  بحثي  دانشكده  همان  سابقة با  استادان
  من  كه  گفت . او مي دكتر افشار شنيدم  شادروان از  كنم مي  نقل  را كه  مطلبي

بار   يك  است  ايران  مدني  حقوق  مفسران  از اولين  كه  منصورالسلطنه از
،  شده  نوشته  از مشروطه  پس  كه  قوانيني  همة  مذاكرات  آقا صورت":  پرسيدم

در   منصورالسلطنه "ندارد.  مذاكرات  صورت  مدني  نوناما قا ، موجود است
نيز   آن  مذاكرات  صورت شد، مي  نوشته  مدني  قانون  وقتي"بود:   گفته  پاسخ
  هاي كتاب  ، بر پاية طور عمده  ، به مدني  قانون  جا كه بود، اما از آن  شده  تهيه

  فقهي  اسلوب  جديد مطابق  قانون  كه  نداشت  بود، و ضرورتي  شده  تهيه  فقهي
  مطابق  قانون  پس  شد تا از آن  برده  از ميان  مذاكرات  تفسير شود، صورت

  جديد فقه  هاي قانون  با تدوين  كه  است  منظور اين "جديد تفسير شود.  حقوق
  بر پاية  كه  حقوقي جديد جز  در دوران  فقه  بود و در واقع  شده  تبديل  قانون به

،  ايران  ديني  ، روشنفكري نظر من  . به نيست شود، مي  جديد تدوين  هاي قانون
 از جنبش  پيش  هايي باشد، دهه  داشته  وجهي  اصطالح  اگر اين

  علما و نيز روشنفكران از  وجود آمد؛ برخي  به  از آن  و پس  خواهي مشروطه 
  داشتند؛ مستشارالدولة  لقتع  گروه  اين  به  آن  و روح  زمان  هاي دانش  به  آگاه

در  ، ، از معممين آقا تبريزي  علي و ميرزا فضل  مشروطيت از  مكال، پيش
  آنان  عمدة  بودند. ويژگي افراد  در شمار اين  خواهي مشروطه  جنبش  جريان

  سياسي  را با منافع  ملّي  عالي  و مصالح  نظري  اساسي  هاي بحث  بود كه  اين
  روشنفكري  تاكنون  پيش  از چهار دهه  كه  كردند، در حالي يسودا نم  گروهي

انتقاد   از ايدئولوژي  جا كه آن ' ، حتي است  سياسي  طور اساسي  به  ديني
  امر نيز جز آن  اين  دليل  ترين . مهم است  قدرت  ايدئولوژي  دنبال  كند، به مي

و   است  قدرت  از ايدئولوژيپرد ، نظريه نيست  در قدرت  كه  تا زماني  كه  نيست
كند. اگر  مي  تدوين  خواهي آزادي  نظرية شد،  كنار گذاشته  از قدرت  كه  زماني

  به  توجهي  بايست بود، مي ، نمي زده  سياست  ، يعني ، سياسي ديني  روشنفكري
  قدرت  ايدئولوژي  هاي ويژگي  ترين از عمده  داد؛ يكي مي  نشان  ايران  تاريخ

 به  اعتنايي با بي  قدرت  ايدئولوژي  ، و اهل است  واقعي  تاريخ  به  آن  وجهيت بي
خود   سخنان  برنو بودن  خود را دليلي  جهل  آن  هاي ها و تجربه و درس  تاريخ 

  شود؛ روشنفكري آغاز مي  با مشروطيت  جديد ايران  كنند. تاريخ قلمداد مي
  از اين  دريافتي  خود باشد كه  زمانة  يروشنفكر  خواهد توانست  زماني  ايران

  معاصر ايران  باشد؛ تاريخ  داشته  از آن  درستي  كشور و ارزيابي  بنيادين  تحول
  شود و نه آغاز مي  شريعتي  هاي احمد و خيالبافي آل  سياسي  با شارالتانيسم  نه
  . ارزيابي يافتخواهد  اخير پايان  دو دهة  ديني  با روشنفكري ' اولي  طريق  به

پردار  احمد نظريه  آل  سليمي  عقل  هيچ  امروزه  كه چنان  هم  كه  است  اين  من
  روشنفكري ريگ  نيز مرده  آينده  دو دهة  گيرد، در يكي نمي  را جدي  غربزدگي

 خواهد شد.  سپرده  فراموشي  به  طور عمده  به  كنوني  ديني
 

نيستند. آنها   اطالع  بي  قضيه  از اين  مه  خيلي  ديني  ببينيد روشنفكرانــ 
وجود   اسالمي  در فقه  زمان  در آن  كه  اي و تازگي  ، طراوت گويند پويايي مي

  اينان  زعم  به  كه  كرد. چيزي مي  فراهم  تحوالتي چنان  را براي  ، زمينه داشت
در   فقهي  درون  تالش  اي گونه  كديور به  آقاي  هاي ندارد. بحث حاال وجود

  فراتر رفتن  براي  تالشي  هم  سروش  آقاي  فقه  فلسفة  و بحث  است  حوزه  اين
  زدگي فقه  بر مسئله  روشنفكران  اين  انتقادات  عظيم  امروز. حجم  تفقه  از سطح
 ندارد.  شما همخواني  با ادعاي  ، چندان فقه  علم  و تورم

 
نيز   هر موضوعي  رد و دربارةدا  موضوعي  هر علميدكتر طباطبائي ـ 

  شرعي  احكام  استنباط ، فقه  كرد. موضوع  بحث  توان مي  خاصي  هايي باروش
  بحث  حقوق  علم  از ديدگاه  توان تنها مي آن  امروز دربارة  و در دنياي  است

باشد،   شده  ناشي  سياسي  از ديدگاهي  كه  جعلي  ، بويژه اصطالح  كرد. با جعل
يا، «  فقه  فلسفة»مانند   جديدي  هاي كرد. جعل  جديد مطرح  مباحث  انتو نمي

  از معنا هستند. در بحثي  تهي  اصطالحاتي«  سياسي فقه»،  سياست  در حوزة
  بود، پاسخ  درگرفته  پويا و سنتي  فقه  دربارة  در ايران  پيش  هاي سال  كه

  سخن  . اين جواهري  فقه  يعني هشد: فق  داده  زمان  در آن  بود كه  همان  درست
  توان مي  فقهي  را تنها با اسلوب  ، زيرا فقه است  درست  حقوقي  از ديدگاه

  پيدا كرده  حقوقي  اي وجهه  باشد كه« پويا»تواند  مي  در صورتي  فقه سنجيد.



 1384بهمن / اسفند  ـ   25 سال پنجم  ـ  شمارهالش ـ ت            

 

52 
 

  لاستدال  فقه  پارادايم  در درون  كه  شود. تازماني  تبديل  حقوق  به  باشد، يعني
 و كاري  برم كار مي  را به  مدعيان  اصطالحات  فقط  ــ من« پويايي»،  كنيم

پذير  ــ امكان  معناست بي  يكسره  و حقوق  در مورد فقه  اصطالح  اين  كه  ندارم 
  است  سنتي  داراي  پويا؛ فقه  نه  است  سنتي  ، نه فقه ، حيث  نخواهد شد؛ از اين

اما اگر  نكند،  استدالل  آن  تواند در درون د، نميبمان  بخواهد فقه اگر  كه
باشد   شده  تبديل  حقوق  به  ، ناچار، بايد فقه ايجاد كنيم  در آن  تحولي  بخواهيم
 كرد.  بحث  حقوق  فلسفة  ديدگاه از  توان تنها مي  آن  و دربارة

در   يد كهدان مي بود؛  شده  انجام  دانشگاه  ، با تأسيس تحول  ، اين در ايران
  خوانده  و اجتماعي  انساني  علوم  امروزه  كه  هايي ديگر از رشته  و برخي  حقوق

  توانستند مقدمات  خوبي  بودند و به  حوزه  فضالي  استادان  نخستين شوند، مي
  ، اين زمان  كنند. در آن  را فراهم  توليد علم نهاد جديد  به  از نهاد سنتي  انتقال
شد،  پذير ديگر امكان  علمي  نظام  به  علمي  نظام  از يك  انتقال  پاية، بر  انتقال
،  شد. امروزه  جديد تبديل  نظري  با مباني  علمي  ، به سنتي  با مباني  علمي  يعني
كنند  تصور مي  اجتماعي  تحوالتي  الزامات  به  در دادن  فرار از تن  براي  برخي

  اي رايانه  افزارهاي نرم  صورت  را به  آن  است  فيكا  فقه  كردن« پويا«  براي  كه
  خدمت  جديد را به  ابزارهاي  كه  نيست  اين در  دانشگاه  جديد درآورد. اهميت

در   تحولي كند و اگر تأكيد مي  نظري  بر مباني  ، دانشگاه گيرد، برعكس مي
نخواهد   ممكن  گاهامر جز در دانش  پذير باشد، اين امكان  توليد علم  سنتي  نظام

در  بايد داشتند، نمي  علم  در مباني  تحول  ، دغدغة« پويايي»  شد. اگر مدعيان
  دانشگاه«  دربارة  سروش كردند و مانند مي  شركت  دانشگاه  كردن  تعطيل

  ، به حقوق  ، دانشكدة گذشت  كه  اي كردند. در سده مي  پردازي نظريه«  اسالمي
؛  دانشگاه  بازگشايي از  بود تا پس« تر اسالمي«  آن  أسيست  ، در زمان تعبيري

،  گرفت  صورت  دانشكده  در اين  دانشگاه  و بازگشايي  با بستن  كه  مهمي  اتفاق
ديگر نيز   هاي ، دانشكده بود ــ و البته  دانشكده  اين  علمي  سطح  سابقة بي  اُفت
و   گرفت  صورت  سياسي  يلدال  به  آن  و بازگشايي  دانشگاه  ! بستن هم

كشور   در اين  علم  نجات  گويا براي  كديور ــ كه و  سروش  جعلي  اصطالحات
بر   جز حجابي«  زدگي فقه»شما انتقاد از   قول  گيرد ــ و به مي  صورت
  علمي  بر نظام  نشدني  و جبران  فراوان  هاي آسيب  ، كه آنان  بازي سياست

و «  فقه  علم  تورم»از   آقايان  اين  انتقادهاي اشد.تواند ب كشور زد، نمي
  درست  آنان  حرف  كه  كنيم  ؛ فرض است  سياسي  طور اساسي به«  زدگي فقه»

در   ايجاد تحولي  و آن بيشتر ندارد  حل  راه  يك  از فقه  زدايي  باشد، تورم
  علوم  در مباني  بحثي  به  ، با توجه توليد علم تنها نهاد جديد  عنوان  ، به دانشگاه

  كه  است  بديهي و  است  سياسي  آقايان  اين  هاي . ديدگاه جديد است  اجتماعي
منجر   اي نتيجه  تواند به ، نمي طلبي قدرت و  تحزّب  معناي  ، به سياسي  مجادلة

ناظر بر   طلبانه قدرت  سياسي  هاي كند. بحث  علم  پيشرفت  به  كمكي  شود كه
ها منجر شود، در  از آن  يكي  حذف تواند به و تنها مي  است  مقابل  فطر  حذف
جز   طرف  حذف  براي  ندارد و كوشش  با حذف  نسبتي  علمي  ديدگاه  كه حالي

 افتاد.  اتفاق  فرهنگي  در انقالب  كه  . چنان خود نيست  حذف  معناي به
 

  شصت  اين در  پس  هآيد ك مي  پيش  سوال  اين  شما را بپذيريم  اگر حرفــ 
در   افتاد كه  مسيري  در همان  دوباره  روحانيت  افتاد كه  اتفاقي  چه  هفتاد سال

بود و از   داده  را انجام  كارش  گوييد روحانيت نمي بود. مگر  از مشروطه  قبل
چرا ما در   پس شد.  تعطيل«  در عمل«  حوزه  نيستيد كه  ديگر مگر قائل  طرف

شما   . اگر تحليل داريم  با شرع  قوانين  از مطابقت  بحث  همه  اين  بآغاز انقال
 بيفتد.  اتفاقي  چنين باشد نبايد  درست

 

  قانوني و  شرعي  ، ديگر دو حوزة امروزه  كه اين  نخست  نكتةدكتر طباطبائي ـ 
و   است  شده  جديد تبديل  حقوق  علم  به  شرع  ، حقوق هر حال  ؛ به نداريم

گيرد ــ يا بايد بگيرد.  مي  انجام  قانون  تنها بر مبناي  اجتماعي  مناسبات  ظيمتن
: چرا  است تر كنيد، اساسي مي  اشاره  آن  شما به  كه  دومي  ، نكتة من نظر  به

  آن  خواهي مشروطه  جنبش  باپيروزي  افتاد كه  در مسيري  حقوق  سنتي  علم
  افتاد كه  در دامي  ، روحانيت من نظر  بود؟ به  كرده  مسير را ترك

  آل  امثال بود.  كرده  او تعبيه  و بعد بر سر راه  چهل  هاي سال  ديني روشنفكري
هر   خواستند، به ، مي طلبي قدرت و  پيكار سياسي  داليل  ... به  احمد و شريعتي

 دار بود، خدشه  برآمده  خواهي از مشروطه  را كه  نهادهايي  ، مشروعيت قيمتي
  و هر شهروندي  است  سياسي  بحثي  ؛ اين ندارم  امر كاري  با اين  كنند. من

  اين  كه  است  اين  اساسي  اما نكتة كند،  مبارزه  قدرت  كسب  دارد براي  حق
  عالي  مصالح  كردن  قرباني  بهاي  به  ــ بويژه  هر قيمتي نبايد به  قدرت  كسب

  مخالف  ايران  سياسي  با ژريم  داشت  حق  يگيرد. هر كس  ــ صورت  ملّي
  جديد را از ميان  نهادهاي  شخصي  منافع  تأمين  براي  نداشت  باشد، اما حق

 نهاد  عنوان  ، به ، و دادگستري نهاد جديد توليد علم  عنوان ، به بردارد. دانشگاه
از ما در   ندارند. پيش  تعلق  خاصي  سياسي  نظام  ، به عدالت  جديد اجراي

اند.  شده  را مرتكب  اشتباهي  چنين  در چين  و بويژه  سوسياليستي  كشورهايي
  فرهنگي  انقالب  اسفناك  آمدهاي از پي  سنتي  علم  متوليان  كه است  بديهي

  مغرض  روشنفكري  افتادند كه  دانستند در دامي نمي  نداشتند و چون  اطالعي
  انقالب  به  منفعل  در دادن  ، با تن بود. روحانيت  كرده  تعبيه  آنان  بر سر راه
كرد.   پنبه كشور را  در اين  علم  در مباني  تحول  سده  يك  هاي رشته ، فرهنگي

بود؛   اساسي  در فقه  تحول  براي  حقوق  در علم  دانشگاه  دستاوردهاي
  سالمت  ينچ  فرهنگي  انقالب  شعارهاي  كه  دانشجويان  از عوام  هايي گروه
جديد   علم  ريشه  به  تيشه  چگونه  دانستند كه بود، نمي  كرده  ضايع را  آنان  عقل
امر تا   اين  نشدند كه  متوجه  علم  متوليان  كه  است  شگفتي  زنند، اما جاي مي
 دانشگاه  كه ، بيشتر از آن ، حوزه امروزه  كه باشد. اين تواند مضر حد مي  چه

تنها   كه  است  واقعيت  اين  ، مبين است  شده  اشد، دانشگاهيب  شده  حوزوي 
  جديد توليد كند، دانشگاه  تواند علم مي  آن  عمدة  اشكاالت  رغم به  كه  نهادي
 دردهد.  تن  جديد توليد علم  اسلوب  الزامات  ناگزير بايد به  و حوزه  است

 

شما   كه  اي نكته  ينتر اساسي  كه  كنم  عرض  خواستم مي  صحبتتان  اولــ 
  . من است  طبيعي  قوانين  امضاي  مسيحي  قوانين  بود كه  كرديد، اين  اشاره

  چيزي  آن  . )حداقل نيست  سادگي  اين  به  قضيه  اسالم در  بگويم  خواهم مي
  صرف جديد  اسالمي  .( قوانين شناسيم مي  اسالم  عنوان  امروز به ما  كه

  ما اتفاقاً بر سر همين امروز  دعواهاي  و تمام  نيست  يعيطب  قوانين  امضاي
 بشر.  حقوق  قضيه  . مثالً همين هاست تعارض

 

و   عرف  به  اسالم  ، اما توجه است  اساسي  تمايزي  ! اين بلهدكتر طباطبائي ـ 
ها را  آن  و شارع  شده  ناشي  تشريع  زمان  از عرف  از احكام  بسياري  كه اين

گذارد.  جديد باز مي  را در تفسيرهاي  حقوقدانان  ، دست است  كرده امضاء
 در  توان و نمي  برخوردار است  اي ويژه  از اهميت  مالكات  ، در اسالم وانگهي
را نيز   نكته  نكرد. اين  توجهي  مسئله  اين  ها به و تفسير آن  احكام  استنباط

  دقيق  معناي  بشر را به  بشر، حقوق  حقوق  از فيلسوفان  برخي  كه  كنم  اضافه
از   متفاوتي  دارد و از تلقي  فلسفي  بشر، مبنايي  دانند. حقوق نمي  حقوق  كلمه

  حقوق  كه  شايد، بهتر باشد ما بگوييم . است  شده  ناشي  تفسير احكام  مالكات
 كاتمال  قرار گيرد؛ در حوزة  در تعارض  اسالم  تا با حقوق  نيست  بشر حقوق

هوادار   علماي . است  تفسير احكام  براي  مبنايي  آن  فلسفة  ، يعني است 
  بهترين«  كه بر اين  ، مبني اسالم  حقوق  قاعدة  يك  با استناد به  مشروطه

 از  را نيز بايد قياس  سياسي  نظام  گفتند كه ، مي« است زمان  اهل  ، لباس لباس
  ، بايد تابع شرع  فراغ  ، در منطقة سياسي  نظام و  لباس  . در انتخاب گرفت  لباس
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امر   نيز همين  آن  بشر و اجراي  حقوق از  بود ــ در تبعيت  زمان  اهل  عرف
 دارد.  مصداق

 

  ولي«  چه  يعني  ، قانوني چه  يعني  شرعي  فهمم نمي  من»گوييد  شما ميــ 
،  كار قانوني  آيا اين  ند كها بوده  دچارش ما  مردم  كه  است  پارادوكسي  عين  اين

  دولت  پاياني  هاي قرمز در سال  عبور از چراغ  ؟ دعواي يانه  هست  هم  شرعي
  نشده  هنوز حل  مساله  هم  مشروطيت  ايد؟ درباره كرده  را فراموش  قبل
  به  داريد، كه  نهادي  يك  هم  مشروطه  اساسي  شما در قانون  ماند. چون مي

و قرار   شده  نهاد تاسيس  اين  هر حال  . به شده  تاسيس  اهلل فضل  پيشنهاد شيخ
  اين  حداقل  تضاد دارد يا ندارد. كه  آيا با فقه  كند كه  نظارت  بر قانون  است

 . نشده  ما حل  روحانيت  تضاد در ذهن
 

 نبود؛ تنها "نهاد"  اساسي  قانون  از متمم  اصل  آن  البتهدكتر طباطبائي ـ 
  اساسي  حقوق  مفسران هرگز اجرا نشد و  اصل  مجتهد بود. اين  پنج  ارتنظ

  ديگري  نكتة  . دربارة است  شده  نسخ  عمل در  ماده  اين  بودند كه  بر آن  ايران
 شرع  عين  جديد حقوق  در دوران  كه  كنيد، بايد بگويم مي  شما مطرح  كه

  كند، عقل  حكم  آن به  شرع  چه آن«  گويند كه نمي  اصول  . مگر علماي است 
،  مرسله  مصالح  حوزة  عنوان  ، به ملّي  دولت  كه  ؟ از زماني«كند مي  نيز حكم

 ها را قانون  مردم  شد و نمايندگان  ، تأسيس ملّي  عالي  مصالح  تأمين  يعني
باشد.   وجود داشته نبايد  و عرف  شرع  ميان  كردند، ديگر تعارضي  تصويب

،  است  خاص  و شرع  ، عام جا، عرف در اين ؛ است  شرع  جديد عين  دوران  فعر
 دارد.  اِشراف  برخاص  و عام

 

  دليل  به  قضيه  اين  كه  معتقد است  ؟ روحانيت اجرا نشده  وقت  چرا هيچــ 
 . استبداد بوده

 
  اهديدگ . از نيست  جلسه  اين  در حوصلة  مطلب  اين  توضيحدكتر طباطبائي ـ 

  در جاي  نشد. من  ، فهميده درستي ، به ، مشروطيت ، در ايران سياسي  انديشة
  بود كه  شده  موجب  در ايران  سياسي  انديشة  زوال  كه  ام داده  توضيح  ديگري

  مفاهيم  دستگاه  را در درون  مشروطيت  مفهوم  بودن  نظر نتوانند نوآيين  اهل
در   خواهي مشروطه  سياسي  فلسفه  كه  گويم مي  اجمال  كنند. به  مطرح  كهن
 بود، اما در  ، بسيار مهم ، در عمل خواهي مشروطه  جنبش نشد.  تدوين  ايران

،  كنند. در ايران  تدوين را  مشروطيت  و علما نتوانستند فلسفة  نظر، روشنفكران
  مناقشة ؛ قانون  از حكومت  نظامي  شد و نه  فهميده  سلطنت  ، عين مشروطيت

بردار نبود.  مناقشه  قانون  پذير بود، اما حكومت امكان  سلطنت بر سر نهاد
بردار  تعطيل  آن  اساس«  بود كه  آمده  مشروطه  اساسي  در خود قانون  كه اين

نشد.   فهميده  درستي  به  مطلب  بود، اما اين  قانون  ، ناظر بر حكومت« نيست
  عمومي  مصلحت  تأمين  ــ حوزة  آن  ز صورتنظر ا  ــ صرف  سياسي  هرنظام

  تعطيل  توان نمي  استقرار خودكامگي  بهاي را جز به  و اين  است  ملّي  و مصالح
  سياسي  فلسفة  تدوين  براي  تنها كوشش  آمد عادت خالف كرد. از
  ، در قلمرو حقوق اول  مجلس ها و در سال  ، در نخستين خواهي مشروطه

 جدا شد.  علما از روشنفكران  زود، راه ، اما بسيار گرفت  صورت
 

  اروپايي  از كشورهاي  كامالً مستقل  تجربه  كنيد، يك فكر مي  يعنيــ 
 ؟ داشتيم مي

 رسيد، مي  نتيجه  ، اگر به ، در ايران خواهي . مشروطه بلهدكتر طباطبائي ـ 
باشد. در   اسالمي كشور  در يك  تجددخواهانه  تحول  نخستين  توانست مي

در   تجددخواهانه  فكري  تنها نظام  مشروطيت  كنم قلمرو نظر نيز تصور مي
 بود.  اسالمي  كشوري

 
 جديد؟  مدرنيته  يك  يعنيــ 
 

 حقوقي  نظام  از تحول  آن  شالودة  كه  اي مدرنيته  . يعني بلهدكتر طباطبائي ـ 
 بود.  آمده  فراهم  اسالمي 

 
  كه  عنوان  اين داريد به  . شما تعبيري گردم برمي  عقب  باز به  ببخشيد منــ 

تا   را بدانم  سياسي  از اسالم  منظورتان  خواهم وجود ندارد. مي  سياسي  اسالم
  اهلل بروجردي آيت  چون  كساني  مورد نظر شما در زمان  چرا اتفاق  بفهمم
 نيفتاد؟

 
از   پس  هفته  دو سه  د، بهكني مي  اشاره  آن  شما به  كه  مطلبيدكتر طباطبائي ـ 

ابزار   عنوان  به ، تروريسم  بود كه  اين  گردد. نظر من سپتامبر بر مي ۱۱
  جهان  مصالح  وارد كند، به  آسيب  غرب  منافع  به  كه ، بيشتر از آن سياسي
 افتاده  اتفاق  امر در عمل  اين  كه  گفت  توان امروز مي ضرر خواهد زد.  اسالم

  اي از سده  كه  ايدئولوژيكي  هاي جنبه  بايد بتواند با همة  اسالم  ياي. دن است 
  ، تسويه است  وارد كرده  دين  عنوان  به  اسالم به  اساسي  هاي آسيب  پيش

از   كه جديد است  هاي جعل  از همين  نيز يكي«  سياسي«  اسالم كند.  حساب
 ندارد.  معنايي  سياسي  انديشة  ديدگاه

 
  يك  سياسي  اسالم خواهيد بگوييد، آيا شما مي  كه  است  اين  منظور من،  نهــ 

  بر سنت  مبتني  كه  چيزي  معني  به ، حقيقي  اسالم  در مقابل  است  انحرافي
 پيدا  ادامه  و حائري  بروجردي  مرحوم  چون  كساني  اگر روال  ؟ چون است
 . بدهيم  ادامه  در ايران را  مشروطيت  توانستيم كرد، احتماالً ما مي مي
 

 وجود ندارد و«  سياسي«  اسالم  سياسي  انديشة  از ديدگاهدكتر طباطبائي ـ 
  يك  به  اسالم  كه است  اين«  سياسي«  ندارد. اگر معناي  هم  محصَّلي  معناي
  احزاب  ايدئولوژي  همان  شود، اين  تبديل  قدرت  گرفتن  براي  سياسي  حزب

  معناي  را به  بكند. اگر سياسي  ادعايي  تواند چنين نمي  ديني  هيچ و  جديد است
 اعتبار اين  ها به دين  همة  كه  ، بايد بگوييم بگيريم  اجتماعي  مناسبات  تنظيم

هستند. تنها   سياسي  نوعي  دارند، به  اجتماعي  ناظر بر مناسبات  احكامي  كه 
  ، اما اين است  خالفت  ، نظرية شده  دوينت  اسالم  در تاريخ  كه  سياسي  نظرية
نيز   . در تشيع است  نداشته  مهمي  ، نمايندة در ايران  انديشه  ، در تاريخ نظريه
در   وجود معصوم  مستلزم  وجود دارد كه  عدل  حكومت  نظرية  نوعي
  ، از اموري غيبت  در دورة  ، حكومت ، در تشيع نظر من  . به است  حكومت رأس

  آن  دربارة  مشخصي  گيرد، حكم مي قرار«  شرع  فراغ  منطقة»در   كه  ستا
 . است  زمان  عرف  وجود ندارد و تابع

 
 

 

 از   دريافتی  ود باشد کهخ  زمانة  روشنفکری  خواهد توانست  زمانی  ايران  شود؛ روشنفکری آغاز می  با مشروطيت  جديد ايران  تاريخ

  های احمد و خيالبافی آل  سياسی  با شارالتانيسم  نه  معاصر ايران  باشد؛ تاريخ  داشته  از آن  درستی  کشور و ارزيابی  بنيادين  تحول  اين

 .  خواهد يافت اخير پايان  دو دهة  دينی  با روشنفکری ' اولی  طريق  به  شود و نه آغاز می  شريعتی
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سياسی و اين نوشته، نه نقد است و نه بازخوانی، که نقد و بازخوانی راه و رسم ديگری دارد؛ بررسی تأمالت آقای داريوش همايون ـ درحوزه انديشه  

 طلبد. عاصر ـ هم نيست؛ که آن مجالی درخور و درنگی همه سويه را میتاريخ م
را « خرد نقاد»و « انديشه انتقادی»، يکی از مصاديق اعتقاد عملی به «ديروز و فردا»اين نوشته بر آن است، تا بر بستر مالحظات آقای همايون، در کتاب  

 رو قراردهد. پيش
  

     
 اد، روشنفکران و خرد نق(1)مدرنيته

 
 احمد افرادی                

  
، از «انقالب اسالمي»پيامدهاي 

اردوگاه »يكسو و فروپاشي 
ازسوي ديگر، نگاه « شرق

بار ديگر  روشنفكر ايراني را، يك
معطوف كرد. اگر « مدرنيته»به 

هاي  در صدر مشروطيت،ايده
عصر روشنگري اروپا )عدالت، 

هم  آزادي، حكومت قانون و... آن
هايي نه چندان  ريافتدر حد د

دقيق از افكار مونتسكيو، روسو 
و...( در مركز گفتمان 

ها قرار  منورالفكران آن سال
هايش به گفتمان غالب محافل  ي مؤلفه ، با همه«مدرنيته»داشت، امروز، 

روشنفكري ايران تبديل شده است. اگر ديروز، روشنفكر ايراني، درك مبهم و 
آن را بيشتر به معني مدرنيزاسيون =  داشت و« مدرنيته»محدودي از 

تري از آن  فهميد، روشنفكر امروز ايراني، به دريافت نسبتاً عميق نوسازي مي
كوشد آن را، نه فقط در ارتقاء سطح توليد مادي و  رسيده است و مي

مدرن از هستي بفهمد. اما، به رغم اين، رفتار  يدركتكنولوژيك، بلكه، در 
ها ـ رفتاري  هاي مدرنيته در آن ل دروني نشدن ارزشروشنفكران ما ـ به دلي

 است متناقض. 
ي اخير ايران، مدرن بودن شعر يا  نويسان دو دهه بسياري از شعرا و داستان

ها ـ خالصه  ـ در آن« مدرنيته»هاي  داستان را در برجسته بودن برخي مؤلفه
يا « نداستا»كردن « چند صدايي»كنند، و در پي تحقق اين هدف، در  مي
هاي خالقيت هنري  كنند كه ديگر شاخص آن چنان اغراق مي« شعر»

پلوراليسم »شود؛ فعاالن سياسي ما، در هر فرصتي، نقش  يكسره فراموش مي
كنند. قلمزنان  مكرر مي« پيش مدرن»ي  گيري از جامعه را در فاصله« سياسي

تكثر م« حقيقت»فشارند كه  هاي گوناگون بر اين پاي مي ما، در مناسبت
نويس، شاعر، فعال سياسي  است و در انحصار كسي نيست. اما، همان داستان

و قلمزن، آنگاه كه با نگاه و نظري، در تخالف با نگاه و نظر خود رو به رو 
راند و  ـ به جاي قلم، غضب بر كاغذ مي« اخالق مدرن»اعتنا به  شود، بي مي

 كند. ي مدرن مي جامعه اي را جايگزين اخالق و منطق رواداري عصبيت قبيله
ي  ي مدرن، بدون حضور تعيين كننده به كرات خوانديم و شنيديم كه، جامعه

قابل تصور نيست. به عبارت ديگر، انسان مدرن، در اعتقاد « انديشه انتقادي»
شود. اما، بخشي از جامعه روشنفكري ما  تعريف مي« خرد نقاد»اش به  عملي

اش  گذشته« نقد»ي مدرنيته ـ همچنان از ها اش بر ارزش ـ به رغم پافشاري
 اندازد. رود و آن را مدام به تأخير مي طفره مي

گيري از گذشته ي سياسي را  و فاصله« انتقاد»و « خاطره نويسي»رويكرد به 
هاي سياسي ما ديده  )كه مدتي است در ميان برخي از فعاالن سازمان

گيريهايي از  ه گرفت. سمتگذشته اشتبا« نقد و بازخواني»شود( نبايد با  مي
اي از گرايش روشنفكران  هاي اميدوار كننده اين دست، به رغم آن كه نشانه

خرد »خويش است، اما هنوز راهي دراز در پيش است تا « نقد گذشته»به 
 ، مذهب مختار روشنفكران ما شود. «نقاد

، كه در «نقد»نه در « چپ»در سنت روشنفكري ما، معمول اين است كه 
و گشودن « روشنگري»بنويسد؛ آن هم نه به نيت « راست»از « تقادان»

ي ايران، بلكه به قصد تخفيف و  اي از كار فرو بسته جامعه فالكت زده گره
مصداق « راست»همين داوري، بي كم و كاست در مورد !«. حريف »حذف 

را، كه شماري، هر چند قليل از « خالف آمد عادت»دارد. از اين رو، اين 
ورزان، ما به جاي نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوي  فكران و انديشهروشن
هاي فكري ديگر، سهم خود و نوع نگرش خود را در نيك و بد آن چه  نحله

 كشند، بايد به فال نيك گرفت. كه بر ما گذشت، به سئوال مي
به باورمن، درميان قلمزناني از اين دست، آقاي داريوش همايون، جايگاه 

 دارد. اي  ويژه
ـ در تاريخ معاصر ايران ـ را با زباني « چپ»آقاي همايون، اگر عملكرد 

را هم از انتقاد همه سويه « راست»اي،  كند، بي هيچ مالحظه گزنده نقد مي
ـ در كند كردن آهنگ رشد « چپ»گذارد. اگر برنقش  بي نصيب نمي

تعطيل  ـ در« راست»از نقش  گذارد، ي تجدد در ايران ـ انگشت مي پروسه
 مهمترين عنصر پروژه تجدد ـ غافل نيست.

هاي آثار قلمي آقاي همايون، استمرار نقد كارنامه رژيم  از ديگر ويژگي 
پهلوي، از اولين روزهاي جا به جايي قدرت در ايران است. در شرايطي كه 
اكثريت قريب به اتفاق وابستگان و دولتمردان رژيم سابق در جستجوي 

مجالي براي انديشيدن و « عقل معاش»خود بودند و  اي امن براي حاشيه
، «عقل نقاد»بازانديشي تاريخي باقي نگذاشته بود، آقاي همايون، با تكيه بر 

ي همت  تأمل و بازنگري در تاريخ معاصر ايران و فراز و فرودش را وجهه
ايران و »دهد؛ به نظر من، اين همه دلمشغولي و نگراني در مورد  قرار مي

)صرفنظر از اين كه نتايج اين تأمالت تا چه حد خوشآيند ما « شا آينده
باشند، يا عملكرد فرهنگي ـ سياسي آقاي همايون در تعقيب چه هدفي باشد( 

 كم فضيلتي نيست.
بازنگري تاريخ »تر، نوع نگاهي است كه آقاي همايون ـ در  نكته قابل درنگ

دهد. در شرايطي كه  مي و تأمل بر فراز و فرودش ـ مرجع قرار« معاصر ايران
اي براي نقد تاريخ و جامعه ـ جز در ميان  گفتمان مدرنيته ـ به عنوان سنجه

شماري قليل از روشنفكران و خردورزان و محققين ما شناخته شده و محل 
منطق »و « انقالب»اعتنا نبود، و نوع نگاه به هستي تاريخي انسان را، تنها 

ي سياسيِ بر آمده از مدرنيته را،  ، انديشهزد، آقاي همايون رقم مي« انقالب
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به عنوان گز و معياري براي تبيين كم و كيف تحوالت تاريخ معاصر ايران به 
 بندد.  كار مي
در طول »كه در فرداي وقوع انقالب اسالمي ايران، « ديروز و فردا»كتاب 

، يكي از نتايج همين «نوشته شده... ۱۳60و  ۱۳۵9هاي  يك سال، ميان سال
 تأمالت و شاهدي است بر اين مدعا. 

رو، هرچند در بستر موضوعات مطروحه در كتاب آقاي همايون،  ي پيش مقاله
هاي سياسي و  ي ديگر ايشان را )كه در فضاي تنگ و پرغبار جدل آن چهره

منازعات قلمي جاري ـ از طرف چپ و راست ـ ناديده انگاشته و گاه 
« انديشه»و « نگاه»آورد، اما بيشتر به  مخدوش شده است( از سايه بيرون مي

 ، به صورت عام نظر دارد تا شخص.   «منش سياسي»و 
« ي ايران انقالبي سه گفتار در باره»، كه نام ديگرش «ديروز و فردا»كتاب 
و بر « ارتباط به هم، فراهم آمده از سه رساله مستقل اما نه چندان بي»است، 

اي از زمان،  پردازد. آقاي همايون در برههآن است تا به تاريخ معاصر ايران ب
را در بازنگري تاريخ معاصر ايران به كار « خرد نقاد»و « انديشه سياسي»

گرفت كه نگاه تعقلي به هستي، كمتر محلي از اعراب داشت و شور و شعار و 
عصبيت انقالبي )اگر از استثناها بگذريم( ذهن و زبان خرد ورزترين 

ي ما را ـ يكسره در اختيار گرفته بود. از سوي ديگر،  هروشنفكران ما را ـ هم
در شرايطي كه غالب دولتمردان رژيم پهلوي )با اين تصور كه عمر جمهوري 
اسالمي كوتاه است و دير نيست كه آب رفته به جوي باز گردد( هرگونه 
داوري انتقادي در مورد رهبري سياسي رژيم سابق را موجب از دست رفتن 

اعتنا به  ديدند، آقاي همايون بي و وكالت براي خود ميشانس وزارت 
مالحظاتي از اين دست ـ با نگاهي از درون ـ بر كجروي ها و خطاهاي رژيم 

 گذارد. سابق انگشت مي
   

، نوعي آسيب شناسي مدرنيزاسيون دوران پهلوي اول و دوم است رساله اول
عه... در بيست و پنج هاي استراتژي توس به اشتباهات و كوتاهي»خواهد  و مي

هاي پيش از آن غافل  بپردازد، بي آن كه از دهه« سال آخر دوران پهلوي
 شود. 

 

هاي تاريخي و فرهنگي  زمينه»، در بخش اول با پرداختن به رساله دوم
هاي ميان ناسيوناليسم ايراني و اسالم، نظريه حكومت شيعه و  انقالب، تنش

ي «چرا»كوشد به  دوران پهلوي، ميو فراگرد نوسازي ...« قدرت حكومتي 
با ديدي تحليلي »ي دوم،  وقوع انقالب اسالمي پاسخ دهد. بخش دوم رساله
ي انقالب «چگونه»، به «و نه وقايع نگارانه و با بينشي از درون رويدادها

سهم بيگانگان را از نظر دور »پردازد، و اگرچه، در اين ميان  اسالمي مي
ي سفارشي پستي كه از خارج فرستاده  يك بسته» ، اما انقالب را«دارد نمي
 كند. محسوب نمي« شد

 

، يك نقادي تحليلي و ارزيابي دوباره تاريخ هفتاد و پنچ سومين رساله»
ي  پاشنه»بعد از انقالب مشروطيت است. آقاي همايون تأكيد دارد كه « ساله

مردمان از  آشيل واقعي جامعه ايراني ناتواني اخالقي آن بوده است ـ ناتواني
گويد، در هر سه رساله، براي  رو، آن گونه كه خود مي از اين«. زيستن با خود

 اي در نظر گرفته است. سهم برجسته« عنصراخالقي در حكومت و سياست»
   

 :رساله اول
پردازد. آقاي همايون، اين  رساله اول به امر توسعه و ترقي در ايران مي

خواهي از چند قرن  انديشه توسعه و ترقي داند كه واقعيت را امري بديهي مي
هاي بسياري، در ايران راه يافته بود. انقالب مشروطيت را هم،  اخير به ذهن

هاي گذشته  ي سده ي سياسي ايران در همه بزرگترين جنبش براي توسعه

« كوششي پايدار و همه جانبه»كند. اما، از آن جا كه، توسعه را  ارزيابي مي
هاي حيات فرهنگي  در زمينه»استدالل كه انقالب مشروطيت داند، با اين  مي

 ، توسعه سياسي در «و اقتصادي و اجتماعي بازتاب چنداني نيافت
 كند.  ي مربوط به عصر پهلوي ارزيابي مي ايران را اساساً يك پديده

بررسي دستاوردهاي دوران پهلوي را ]جهت »آقاي همايون به رغم آن كه 
، اما، در اين رساله «داند ي تاريخ اخير ايران الزم مي رهقضاوتي متعادل[ در با

هاي  چرا نويدهاي درخشان سال»به دنبال پاسخي بر اين سئوال است كه 
رو، بر اساس اين  از اين«. اصالحات و رونق ]دوران پهلوي[ نافرجام ماند؟

ها در پيكار توسعه در  ي يك سلسه ناكامي انقالب اسالمي بر زمينه»باور كه 
« هاي آن دوران را ها و كجروي ايران روي داد،... چشم بستن بر ناكامي

 داند.  مي« مزيت تجربه و آزمايش»محروم كردن ملت از 
هاي ايران، به ويژه در  بركم و كاستي»در واقع، نگاه انتقادي آقاي همايون 

، به قصد درس آموزي است، نه «بيست و پنج سال آخر سلطنت پهلوي
 دوران. محكوم كردن آن

ي نوسازي دوران پهلوي را، با اصالحات دوره رضاشاهي  نويسنده، نقدِ پروسه
ي  آغازد و بر اين باور است كه اصالحات رضاشاهي، در رابطه با مسئله مي

 همراه بود:« شش كجروي بزرگ»توسعه با 
 

 ـ  ديوانساالری1
ه ژرفاي اصالحات، نه ب»هاي اداري موجب شد، تا  بسنده كردن صرف، به راه

پيدا كند؛ چراكه، در « شد گسترش جامعه ]راه يابد[ و نه تا آن جا كه مي
مردم... نه به عنوان عامل توسعه، بلكه به »ي رضاشاهي،  پروسه توسعه

آمد تكيه بر  شدند. ديگر پي مي« عنوان موضوع توسعه در نظر گرفته
فساد » و متعاقبش« هاي دولتي قدرت روز افزون سازمان»ديوانساالري، 

نيز آشكارا ديده « حتي در حكومت سختگير رضاشاه»بود، كه « اداري
ديوانساالري نوين... ]دوره رضاشاه[،از عهده »شد. اما، به رغم اين،  مي

 «.كارهاي نماياني در نوسازي اجتماعي و اقتصادي ايران بر آمد
 

 های نمايشی پر عظمت ـ طرح2
امكانات مالي و »توجه به  شتاب، در رسيدن به كشورهاي پيشرفته، با

هاي گام به گام و از كوچك به بزرگ  راه حل»آن روز ايران، كه « انساني
هدر رفتن منابع... و ]حتي[ افزايش تورم و خطر فرو »طلبيد، موجب  مي« را

 ي رضاشاه شد.  ، در اواخر دوره«ريختگي اقتصاد
 

 ـ کم توجهی به روستاها 3
هرها ـ كه نشانه نوگرايي و نوسازي قلمداد ي ش با انحصار منابع به توسعه

شد ـ نه تنها اكثريت جمعيت غيرشهري از فراگرد توسعه كنار گذاشته  مي
توانست با مازاد توليد خود، منابع  تنها بخش اقتصادي كه مي»شدند، بلكه از 

 برداري كافي نشد. بهره« الزم را براي صنعتي شدن فراهم آورد
 

 ـ تمرکز گرايی 4
اه، در تالش خود براي ساختن يك دولت متمركز و پر قدرت رضا ش»

اعمال اين «. گيري در آورد مركزي، تهران را به صورت تنها مركز تصميم
وران،  سياست موجب مهاجرت اقشار گوناگون جامعه، اعم از بازرگانان، پيشه

روستائيان و... )جهت استفاده از امكانات و تسهيالت بيشتر( به تهران شد، 
بازي، و  هاي غيرتوليدي مانند زمين فعاليت»اين امرخود گسترش  كه

هاي باالسري   و در نتيجه افزايش هزينه« بازي  سازي و بورس خانه
overhead .را به دنبال آورد 

 ی اصالحات ارضی. ـ کوتاه آمدن رضاشاه در زمينه 5
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مخالف هاي  نه تنها، اصالحات ارضي )تغيير روابط مالكانه( به علت واكنش
ثبت اسناد ]نيز[ كه از »ي توسعه كنارگذاشته شد، بلكه  در جامعه ـ از پروژه

 ، رشد زمينداري بزرگ را به دنبال آورد.«هاي سودمند آن دوران بود نوآوري
 

 ـ کشور را ملک شخصی شاه انگاشتن  6
از هيچ، به مقام يكي از بزرگترين زمينداران كشور در آمد. با چنين »رضاشاه، 

 «.توانست كامياب شود يه و روشي هيج برنامه نوسازي نميروح
به بعد( نوسازي و توسعه رضاشاهي،  ۱۳۳2در دوره محمدرضا شاه )از سال 

نه تنها كماكان ادامه يافت، بلكه، طرح اصالحات ارضي، كه در دوره رضاشاه 
)احتماالً، به دليل مهيا نبودن شرايط اجتماعي( كنار گذاشته شده بود، به 

تأكيد بر »ي دوره محمدرضا شاه،  جراء درآمد. ويژگي ديگر نوسازي و توسعها
 «. عدالت اجتماعي بود

ي: الف ـ  آقاي همايون، امرتوسعه در دوره محمدرضا شاه را، در سه زمينه
كوشد  دهد و مي سياسي ب ـ اجتماعي پ ـ اقتصادي مورد بررسي قرار مي

 وزه برشمارد:آن را در اين سه ح« هاي اصلي كاستي»كه 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الف ـ حوزه سياسی
. اما، يابد ـ توسعه امری عمومی است و با مشارکت مردم معنی می 1

مأموريت يك فرد و تابع خواستها و آرزوها و »امر توسعه در ايران، 
 «.هاي او بود... نه چيزي كه از درون جامعه بجوشد هوس

بود « سياسي رهبري»ي  هاي اقتصادي، متغيري از خواست و اراده سياست
چند ده يا »كه ـ بي رايزني با مراكز ذيصالح ـ هر از گاه، با صدور فرامين 

كرد.  هاي اقتصادي ناگزير مي ، مسئوالن را به تغيير برنامه«چند صد مليوني
گزاري به معني واقعي آن، هيچگاه به نظام  برنامه»رو بود كه،  هم از اين

 «. سياسي ـ اداري ]ايران[ راه نيافت
اش فساد سياسي  ، پيامد بي واسطه«برداشت شخصي از قدرت و توسعه»ين ا

گونه  و اجتماعي بود، كه كم و كيف و وسعت و دامنه آن را، ساختار هرم
تصادفي نبود كه بزرگترين »داد.  سلسله مراتبيِ قدرت سياسي توضيح مي

 شد كه به رهبري سياسي نزديكتر از موارد فساد در ميان كساني ديده مي
 «.همه بودند

ها و  ي فرض مستلزم دگرگون كردن همه»جا كه مبارزه واقعي با فساد،  از آن
« هاي نخستينِ نظام سياسي و... پذيرفتن نظارت عمومي بر امر عمومي پايه

، در مقابل موج «رهبري سياسي»هاي اجباري هر از گاهي  بود، واكنش
 رود. توانست از اشكال نمايشي فراتر فزاينده فساد، نمي

 

كه به »ي نظام ديواني بود،  ، عمدتاً برعهدهـ  تحقق پروژه توسعه 2
عنوان امتداد قدرت رهبري، بيشتر طرف اعتماد بود تا نهادهاي سنتي يا... 

هاي عمومي دولتي  رو، بخش خصوصي و حتي سازمان از اين«. نمونه اروپايي
هاي ]اداري[  مانمقررات گوناگون و متناقض و ساز»ي  نيز، عمالً در چنبره

ها سلب شده بود. رشد  فلج شده و امكان عمل و ابتكار از آن« متوازي
سرطاني نظام ديواني ـ با حدود يك ميليون كارمند، در اواخر رژيم گذشته ـ 

بلعيد،  را مي« بخش بزرگي از درآمدهاي ملي... و بودجه عمراني»نه تنها 
بيش از اندازه »جمع آمدن  بلكه، ديوانساالري با گرايش به تمركز، موجب

ها در تهران... ]و[ واپس ماندن روستاها و ]اكثريت قريب به اتفاق[  فعاليت
 شد. « شهرها

رهبري سياسي... با سياست پيشگان و مديران گوش به »بعد از رضاشاه، 
«. نظر و فساد ناپذير تر بود تا مردان و زنان صاحب فرمان و اهل معامله آسوده

دستگاه عريض و طويل اداري ايران، ابتكار عمل عموماً در  رو، در از اين
طلب و كساني ]بود[... كه به جاي ذهن تيز  ميان مايگان فرصت»دست 

شامه تيزي داشتند و معموالً در مسابقه نزديك شدن به رهبري سياسي 
 «.تر بودند كامياب

  

ندن به جاي پراك»، در جهتي پيش رفت، كه ی توسعه در ايران ـ پروژه3
نزديك به »هاي دولت و  ، آن را در دست«قدرت اقتصادي و مالي در جامعه

در ارتباط بودند ـ متمركز « مرجع قدرت»ـ كه با « خانواده يا شخص ۵0
داران با مركز قدرت، المحاله نفوذ سياسي را به همراه  كرد. نزديكي سرمايه

داد،  ت كاهش ميها را، در مقابل رقاب پذيري آن داشت و نفوذ سياسي، آسيب
داران  ، در اين سرمايه«نياز حياتي به باال بردن كارآيي و قدرت توليد»نتيجتاً، 

 شد. احساس نمي
  

، مانند سهيم كردن كارگران در سود و سهام های ]توسعه[ برنامه»ـ 4
مؤسسات، تغذيه رايگان، بيمه همگاني و پيكار با بيسوادي، هرگز به 

هاي نمايشي از اين دست،  طرح«. يدندهاي اعالم شده خود نرس هدف
رو، حتي در زمينه  از اين«. فريفت تا مردم را سياستگران را بيشتر مي»

هم به « توجه عمومي... از مسائل اساسي و روابط قدرت»تبليغاتي و انحرافِ 
 اهدافش دست نيافت.

الزم، مهمترين مانع در « نبودن انرژي و پشتكارِ»در واقع ـ صرفنظر از 
 برداري  ها[ و بهـره نمايشي بودن... ]آن»هاي توسعـه،  ابل تحقـق برنامـهمقـ

 بود.« ها تبليغاتي از آن
هاي انقالبي... اصالً قابل اجراء  ها يا اصل اي از فرمان پاره»گذشته از اين كه 

، آن جايي هم كه موانع زيرساختي در «نبودند و صرفاً ارزش شعاري داشتند
پيشرفت اصالحات را به « هاي متعدد ناگون و سازمانمقررات گو»كارنبود، 
 افكند.    تأخير مي

هاي  ها و سازمان هاي انقالب اداري در وزارتخانه هايي، مانند كميته سازمان»
دولتي يا كميسيون شاهنشاهي يا بازرسي شاهنشاهي ]هم، كه به ضرورت 

ذراني، گ اي ]بودند[ براي وقت شدند، تنها[ وسيله اصالحات تشكيل مي
 «. كاريابي، مزاحمت و تسويه حساب و اعمال نفوذ

 

قابل فهم است. اما، « به دليل سياسي داخلي و خارجي»، ـ اهميت ارتش 5
قدرت درجه »اي از درآمد ملي، براي تبديل يك  هزينه كردن بخش عمده

  زي زياديـيك قدرت نظامي درجه يك غير اتمي... چي»به « صاديـسه اقت

o آثار قلمی آقای همايون، استمرار نقد کارنامه  های از ديگر ويژگی

رژيم پهلوی، از اولين روزهای جا به جايی قدرت در ايران است. 

در شرايطی که اکثريت قريب به اتفاق وابستگان و دولتمردان 

عقل »ای امن برای خود بودند و  رژيم سابق در جستجوی حاشيه

باقی  مجالی برای انديشيدن و بازانديشی تاريخی« معاش

، تأمل و «عقل نقاد»نگذاشته بود، آقای همايون، با تکيه بر 

ی همت  بازنگری در تاريخ معاصر ايران و فراز و فرودش را وجهه

دهد؛ به نظر من، اين همه دلمشغولی و نگرانی در مورد  قرار می

)صرفنظر از اين که نتايج اين تأمالت تا چه « اش ايران و آينده»

د، يا عملکرد فرهنگی ـ سياسی آقای حد خوشآيند ما باشن

 همايون در تعقيب چه هدفی باشد( کم فضيلتی نيست.
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 «.گذاشت ي نميي مل براي توسعه
بود، نه تنها به لحاظ « مركز توجهات رهبري سياسي»جا كه  ارتش، از آن

، بلكه ـ در شرايطي «كمر اقتصاد ]كشور[ را شكست»هاي سرسام آور،  هزينه
كه، صنايع غيرنظامي كشور، به طور جدي، با مشكل كمبود نيروي انساني 

نفرات درس خوانده »رسو ماهر رو به رو بود ـ نيروهاي سه گانه ارتش، از ه
 كرد.  كشور را جذب مي« و آزموده 

، «هاي امريكا هاي زرادخانه ترين سالح آخرين و پيچيده»خريد پايان ناپذير 
، سرويس و نگهداري «هزاران كارشناس آمريكايي را، براي آموزش»كه پاي 

برقراري مجدد كاپيتوالسيون يا مصونيت »ها به ايران باز كرد،  اين سالح
، امتيازات روز افزون سياسي، اقتصادي و نظامي «قضايي پرسنل آمريكايي

احساس حقارتي كه در سطح فردي و حكومتي ايران »آمريكا، به عالوه، 
، غرور ملي را به شدت «شد  نسبت به آمريكا و آمريكاييان نشان داده مي

 كرد. دار مي خدشه
هند ]كه[ بيشتر به هاي دريايي اقيانوس  دلمشغولي به حفظ امنيت راه»

 «.ها بود هاي[ وارونگي اولويت ماند... ]از ديگر نشانه رؤياهاي مستانه مي
  

گرفت، كه بر  ، مشروعيتش را از قانون اساسي ميـ رژيم شاهنشاهی 6
وجود يك مجلس قانونگذاري تأكيد داشت، و وجود مجلس، امر انتخابات و 

، كه «ري سياسيرهب»كرد. اما،  را ضروري مي« مشاركت عمومي»
« هاي تند و قاطع... ]را[ براي نوسازي جامعه ضروري گيري تصميم»

را مانعي بر سر راه تحقق اين شيوه « مشاركت عمومي»رو،  شمرد و از اين مي
و « ي سياسي توسعه»ديد، پرداختن به امر  ريزي مي مديريت و برنامه

مشروط « تماعيبر طرف شدن مسائل اقتصادي و اج»انتخابات آزاد را، به 
 كرد. مي
در نيمه »بود، حتي « انتخابات، ]كه[ دردسر تمام نشدني رهبري سياسي»

... ]هم، كه[ مشاركت سياسي مردم، نه به عنوان مانعي بر سر راه ۵0دهه 
، سالم نبود و «توسعه اقتصادي، بلكه به عنوان شرط اصلي آن مطرح گرديد

سي...از ]حد[ ظواهر فراتر ]كوشش... براي كشاندن مردم به فراگرد سيا
 «. نرفت

در »اين كه، به رغم تالش موفق احزاب مليون، مردم، ايران نوين و رستاخيز،
هاي  سازمان دادن انتخابات مجلس... و برپا كردن تظاهرات و نمايش

گسترده عمومي... ]نه يخ[ بي تفاوتي و دلمردگي عمومي ]آب شد[ و نه 
هر انتقادي از »گي قرار گرفت[، اين كه نارضايي عمومي ]بر[ مسير سازند]

ها و دولتمردان[، مستقيم به رهبري سياسي بر  ]حزب، دولت، سازمان
اي  ناكارآيي هر سازمان يا نادرستي هر مقامي، بهانه»، اين كه «گشت مي

رهبري سياسي پيوسته »شد، كه  ، از آن جا ناشي مي«براي حمله به رژيم بود
ها و ابتكارات مثبت را به  باشد و همه پيشرفتخواست در مركز توجهات  مي

رو، به هيچ حزب، سازمان، فرد يا مقامي اجازه  از اين«. خود اختصاص دهد
بايست[  همه ]مي»داشته باشد. « اصالت و موجوديتي»داد، تا از خود  نمي

توانست به  پرتوهايي از آفتاب قدرت ]رهبري[ باشند. چنين سياستي، نمي
 لفين منحر نشود. راديكال شدن مخا

را از نشان دادن هرگونه استقالل »اهتمام رهبري بر آن بود كه دولتمردان 
هايشان پشت سر ]رهبري[ پنهان  باز ]دارد[. آنان نيز خود را با كم و كاستي

 كردند.  مي
ها و مجلس اجازه  جريان آزاد سازي )ليبراسيون( دهه پنجاه... به روزنامه»در 

گويند و انتقاد كنند... ]اما، نه تنها[ انتقادها هرگز به داده شد معايب را ب
هاي اساسي كشيده نشد ]بلكه[ كوششي هم در رفع معايب  مسائل و موضوع

 «. موجود به عمل نيامد

فراهم آوردن »ها خواسته شد ـ تنها در حد  به مردم منت گذاشته و از آن
ري شركت كنند. اما، گي ـ در فراگرد تصميم« هاي گوناگون ها و نظرگاه داده

گيري حق  تصميم»شد. چراكه،  ها توجه نمي در اين حد هم به نظر آن
شد مردم چيزي را  انحصاري رهبري باقي ماند و هر جا احساس مي

 «. شد، تا گستاخ نشوند خواهند، به عمد خواستشان نديده گرفته مي مي
 
 

 ب ـ در زمينه اجتماعی:
 «. ورشكستگي اخالقي آن بودراز واژگوني رژيم در : »ـ اخالق 1

، به «عامل اخالق»به باور آقاي همايون، امر توسعه بدون بها دادن به 
حداقلي از آرمانگرايي، انضباط »سامان نخواهد رسيد. مراد از عامل اخالق، 

اجتماعي، وظيفه شناسي، و گرايش به مقدم داشتن مصالح عمومي بر منافع 
 است. « فردي

تكيه رژيم... به يك قدرت »مرداد[  و  28ي  ، ]واقعهگويد آقاي همايون مي
 از دست برود.« افكارعمومي»موجب شد تا مشروعيتش، در مقابل « خارجي

كه گويي، براي جبران زيانهاي خود به كشوري »اما، رژيم و سرآمدانش، 
تكيه بر عنصر اخالق ]و[ نشان »، به جاي «اشغال شده پاي نهاده بودند

توانست  ، كه مي«ذشت و پاكيزگي و درستكاريدادن سرمشقي از گ
اي پايان ناپذير براي  مسابقه»، در «مشروعيت از دست رفته را... باز گرداند»

فرو ريختن »، «ها مال اندوزي و به چنگ آوردن امتيازات و به رخ كشيدن آن
 را در جامعه موجب شدند.« مباني اخالقي

بي هيچ احساس مسئوليت در  بي اعتنا به افكار عمومي و»ي حاكم،  طبقه
هاي طبقاتي ]ناشي از[ افزايش درآمدهاي  تأكيد برتفاوت»، با «برابر مردم

هاي اخالقي كرد و از اين طريق نه تنها  ، پول را جايگزين ارزش«نفتي
باقيمانده احساس مسئوليت »شد، بلكه « بيگانگي مردم ]با[ حكومت»موجب 

 «. اجتماعي را نيز در هم شكست
داران  بازان و سرمايه اندازان سياسي، زمين ن، درصد بگيران، كار راهدالال»

رسيد چك سفيد از منابع ملي بدانها داده شده است( و  ايراني )كه به نظر مي
در « ها نداشت ي مقامات با نفوذ كه، قانون هيچ دسترسي به آن همه

كه در مردم را متقاعد كردند »ي تملق، خوشگذراني و كامجويي ـ  مسابقه
 «. برند فضايي كامالً تهي از مالحظات اخالقي به سر مي

يك دوره... ]كوتاه از[ تاريخ ايران، به »كيش شخصيت و برجسته كردن 
حتي احترام به ميراث تاريخي و حس ملي را در مردم از »، «زيان بقيه آن
 «.توان انداخت

  

 ـ آموزش:  2
با سواد »ناگزيرش ناكامي در آمد  به امر آموزش، پي« آور شگفت»بي توجهي 
هاي بيسواد، پرورش دادن كارگران ماهر و فني و تربيت  كردن توده

 بود.« كادرهاي، باال، به ميزان مورد نياز جامعه
درصد با سواد و  ۵0تنها حدود »ي يك دهه و نيم پيكار با بيسوادي،  كارنامه

دبيرستاني، حاصلش اگر آموزش «. از اين كمتر در ميان روستاييان و زنان بود
كمتر از نسل پيش از خود قابل استخدام بودند... »هايي بود كه  ديپلمه

 «. آموزش دانشگاهي ]بارزترين[ نمونه غلبه كميت بر كيفيت بود
اش، از  آمد منطقي پي« اي آنان رفاه معلمان و سطح حرفه»توجهي به  بي

شغلي در جذب  هاي سو نزول حيثيت اجتماعي اين حرفه و فقدان جاذبه يك
استعدادهاي باال، و از سوي ديگر پايين آمدن مستمر كارآيي معلمان بود. 

در ميان مخالفان رژيم ـ نقش معلمان و استادان، تنها با دانشجويان و »
هاي نادرست و  به سبب ]همين[ سياست«. »آموزان قابل مقايسه بود دانش

  ي، به تماميـنظام آموزش]بود[ كه « ساله 2۵تر دوره ـرهبري ناتوان، در بيش
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 عليه رژيم شوريد. 
هاي كيفي امر آموزش موجب شد كه، به رغم باال بودن  توجهي به جنبه بي

هاي آخر رژيم شاه(  مليون در سال ۱0شمار نيروي انساني تحت آموزش )
نياز به وارد كردن كارگران ماهر و فني و مديران... بيشتر »سال به سال 

 «. شد مي
ماندگي عمومي  وري صنايع، ناكارآيي ديوانساالري، و واپس بهرهپايين بودن »

هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و  ـ به عبارت ديگر ـ شكست برنامه« جامعه
 هاي كيفي امر آموزش بودند. توجهي به جنبه آمدهاي ناگزيرِ بي نظامي، پي

 
 

 به باور آقای همايون:
با توجه به طبيعت اقتدارگرايانه و بسيارمتمرکز حکومت در ايران، »

های رهبری سياسی بود که سهمی انکارناپذير و با اهميت  محدوديت
ی سياسی که بيش از در شکست و واژگونی داشت. يک رهبر

انديشمندی و بصيرت، زيرکی و زرنگی داشت؛ بيش از دانايی و 
فرهنگ، اطالعات عمومی؛ بيش از اراده و تصميم، ميل به مانور؛ بيش 

های  ها و حقايق، به آرمان طلبی؛ بيش از واقعيت از بلندپروازی، جاه
چندان پرورد؛ نه  نگری رؤيا می کرد؛ به جای درون روی کاغذ تکيه می

ها را به کمند آورد و نه چندان سختگير و  مهربان و بخشنده بود که دل
 برنده بود که کارها را از پيش ببرد.

آمدهای ناگوار  رهبريی که به تجمل و فساد آميخته بود؛ از پيش
های  گريخت؛از دستاوردهای دشوار و درازمدت به دامن پيروزی می

د؛ در خدمتگزاران خود بر تهی، پناه می آسان، حتی اگر ميان
آرايی و مهارتِ در بند و بست را بيشتر  پذيری نامحدود و بزم انعطاف

پسنديد تا استقالل رأی و استواری عزم و منش؛ يک رهبری که  می
ی  روابط عمومی، در سطح روزانه تا سطح تاريخ، انگيزه

هايش بود ـ شايد برای آن که تضادِ همه جا آشکارِ ميانِ  سياست
 «.ها را بپوشاند ها و واقعيتادعا

 
 
 

 ـ فرهنگ  3
يوسته و هدف اي به هم پ نيز، برنامه« سياست فرهنگي»رژيم، به لحاظ 
 روشني نداشت. 

ها، تاالرهاي كنسرت،  جشنواره»هاي فرهنگي چشمگير بود، اما  فعاليت
بود. « گروهي معدود»، تنها در دسترس «ها ها و كتابخانه اپراها، موزه

هاي جمعيتي كه به شهرها ريخته بودند، نه سرگرمي درستي ]داشتند[  توده»
در انحصار »رزش هم، عمدتاً و»حتي «. و نه شرايط زندگي قابل تحمل

مقامات باال و نزديك به رهبري در آمده بود... و اعتباراتش ]به جاي آن كه 
هاي تجملي هزينه  گير كردن ورزش مصرف شود[... عموماً در طرح در همه

مند  ها ي مردم عموماً، نه از امكانات ورزشي بهره رو، توده از اين«. شد مي
 فرهنگي. هاي  بودند و نه از برنامه

ديوانساالري فرهنگي، با سانسور]ي[ ناشيانه، كوردالنه، غرض آلود »اين كه، 
گذاشت ]اسفبار  هاي دو نسل را براي ابراز وجود عقيم مي و ناكارآمد، تالش

هاي سياسي رسمي به دو سه  ي بحث بود[... ]اما، اسفبارتر آن بود كه[ همه
در «. گشت يك مقام بر ميهاي گاه گاهي  ها و سخنراني كتاب و مصاحبه

كه رژيم، ايدئولوژي نامشخصي آميخته از اصل رهبري »شرايطي اين چنين، 
افراطيان، »، «كرد هاي ابتدايي تبليغ مي و ترقيخواهي را با وسايل و راه

هاي خود را،  هاي پنهان و آشكار چپگرا... ايدئولوژي متعصبان مذهبي و گروه
 «.كردند وانان تبليغ ميهاي رسمي، به ج حتي از راه كتاب

در ]آن[... فضاي تهي فكري و فرهنگي... كه ايدئولوژي ]هاي »در واقع، 
گوناگون[ بدون هيچ برخوردِ جدي آراء ]رونق بازار خود را داشتند، تنها[، 
ايدئولوژي رسمي ]بود كه ورشكسته بود و مطاعش خريدار نداشت[. چرا كه، 

داشتند و رفتارشان به  را نگه نميحتي پيشبرندگان اصليش نيز احترامش 
 «. شكست آساني ]حرمت[ گفتارشان را مي

 

 کردن روستاها ـ تهی 4
« هاي رشد شهرگرايي در غربِ صنعتي توجه بي آن كه به ويژگي»رژيم، 

رشد شهرگرايي و تغيير نسبت جمعيت »كند، به غلط بر اين باور بود كه، 
الي كه، درغرب، اوالً ـ امكان ي نوسازي است. در ح ، نشانه«شهر به روستا

ها ـ مهمترين ـ عامل افزايش جمعيت شهري بود. ثانياً ـ  اشتغال در كارخانه
هاي فرهنگي و  رشد شهرها، نه تنها گسترش امكانات آموزشي، فعاليت

هاي سياسي الزم را موجب شد، بلكه قدرت توليد روستاها را نيز  سازمان
ركود، واپس رفتن اقتصاد روستاها يا »ان ـ افزايش داد. در حالي كه ـ در اير
بود كه روستاييان به تنگ آمده را وادار به « نبودن خدمات اجتماعي و رفاهي

ها كار و...  هميشه براي آن»كرد. شهري كه كه نه  مهاجرت به شهر مي
 «.مسكن ]داشت[، نه اسباب فراغت و سرگرمي و نه امكانات ورزشي مناسب

كاهش ظرفيت توليد ملي، »آمدش  در ايران ـ پي افزايش جمعيت شهري ـ
وابستگي روز افزون به واردات مواد خوراكي، افزايش كلي واردات مواد 

 بود.« بازي زمين و خانه و سنگين شدن هزينه باالسري مصرفي، بورس
منابع ملي »در حالي كه كشاورزي به آب و صنايع به برق احتياج داشت، 

گاه ها و خطوط انتقال نيرو براي شهرها صرف بستن سد و ساختن نيرو
 «.شد مي

با آن كه، خدمات اجتماعي )آموزش و »ي ماجرا نيست. اما، اين همه 
ها  بهداشت و درمان( در شهرها متمركز بود، حتي همه شهرنشينان بدان

حداقلي از خدمات پزشكي و »در واقع، به جاي آن كه «. دسترسي نداشتند
ترين مراكز  پخش شود[، بزرگترين و پيچيدهدرماني، در سراسر كشور ]

هاي كليد به در  شد و سفارش بيمارستان پزشكي در شهرهاي بزرگ برپا مي
 «.دادند به خارج مي

  
 پ ـ در زمينه اقتصادی

 ـ کشاورزی 1
هاي موفق غربي، كه صنعت از يك پايگاه  نمونه»گويد، در  آقاي همايون مي

ردار بود، ]كشاورزي، در عين حال كه[ كشاورزي نسبتاً توسعه يافته برخو
گذاري در صنعت فراهم آورد ]خود نيز[ يك  توانست مازادي براي سرمايه مي

از آغاز، شوق »اما، در ايران، «. هاي آن ]بود[ بازار داخلي براي فرآورده
صنعتي شدن با فراموش كردن اهميت كشاورزي همراه بود... گويي فراگرد 

 «.ي كشاورزي است صنعتي شدن مخالف توسعه
از آن جا كه، درآمدهاي نفتي، وابستگي صنعت را، به مازاد توليد كشاورزي 

هاي اقتصادي جامعه  ريشه در ]چرخه ي[ فعاليت»كرد، كشاورزي  كم مي
 رو، حتي جوابگوي بازارهاي داخلي هم نبود.  از اين«. نداشت

ان پس از ترين اقدام اصالحي دور برنامه اصالحات ارضي، كه نمايان»
اعتنايي اساسي در بخش  انقالب مشروطه بود، به سبب ]همين[ بي

 «.هاي خود موفق نشد كشاورزي، در هدف
 توجهـي به بخش كشـاورزي آن چنـان بـود كه، تنـها در دورانـي كــه  بـي

هايي ]آن هم اندك[ براي سرريز كردن  كوشش»درآمدهاي نفتي باال بود، 
ورزي )توليد و توزيع مواد كشاورزي( صورت گذاري به بخش كشا سرمايه
ها ]نه  كوشيد به كشاورزان كمك كند. اما اين كمك حكومت مي«. »گرفت
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ها ي اساسي، ]اصوالً[ كار مهمي انجام  تنها كافي نبود، بلكه[ در برخي زمينه
هاي روستايي و  شبكه راه»توان به فقدان  به عنوان نمونه مي«. نگرفت

هاي  اشاره كرد كه  تلفات فرآورده« هاي كشاورزي ردهتسهيالت توزيع فرآو
با »شد. دولت به جاي آن كه  كشاورزي )تا چهل درصد( را موجب مي

]هاي كشاورزي[... بر درآمد كشاورزان بيفزايد... با  تضمين قيمت فرآورده
ها... ]مثل  پايين نگهداشتن اجباري و مصنوعي ]قيمت برخي از[ فرآورده

جايي كشاند[ كه براي روستاييان، خريد نان از شهرهاي  گندم، كار را به
 «. اطراف ارزانتر بود

ي  اداري كردن كار كشاورزي و در دست گرفتن اختيار همه»مشكل ديگر، 
هاي روستايي ]بود[... كه عامل  هاي زندگي ]روستاييان[، حتي تعاوني جنبه

 «.اعتماد و ابتكار خصوصي را... از بين برد
اصالحات ارضي و الغاء نظام زمينداري، قانون ارث )كه تقسيم بعد از تحقق 

كرد( موجب پايين آمدن  زمين به قطعات كوچك غيراقتصادي را مجاز مي
 توليد روستاها شد.

توانست به نابرابري شديد درآمد در شهر و روستا و  روندي اين چنين، نمي
ود. در نهايت، متعاقبش كوچ اجباري نيروي كار روستايي به شهرها منجر نش

شد مردان جوان  كه، در بسياري از روستاها به زحمت مي»كار به جايي رسيد 
 «.را يافت

 

 های اقتصادی متناقض ـ سياست2
هاي  به باور آقاي همايون، يكي از موانع توسعه در ايران، سرگرداني سياست

داري  داري آزاد و يك اقتصاد سرمايه يك اقتصاد سرمايه»اقتصادي، ميان 
بود. نوسان رهبري سياسي، بين اين دو سياست اقتصادي، تنها « دولتي

داران سياسي نزديك به رهبري منجر شود، كه )با  توانست به سود سرمايه مي
گرداندن قوانين به نفع خود( به هزينه دولت و از كيسه ملت، روز به روز 

درت سياسي ) دارانِ بيرون از دايره ق شدند. در مقابل، سرمايه نيرومندتر مي
گذاري بودند  بازي زمين و خانه، آماده سرمايه هايي غير از بورس كه در زمينه

هاي  سياست»ماندند، اما به دليل تغييرات ناشي از  ( اگر چه مغبون نمي
 و مداخالت دولتي، پيوسته در رنج بودند.« ناگهاني و دلبخواهي

بازرگانان بزرگ، در داران، صاحبان صنايع و  حضور]قشرهاي مرفه[،سرمايه»
 ، ناشي از اعمال چنين سياستي بود.«صف انقالبيان

هاي يك اقتصاد نو... حتي در  پيچيدگي»رهبري سياسي كه از درك 
ناتوان بود، غالباً، بدون مشورت با كارشناسان، « ترين اصول اقتصادي بديهي

رد، ك هاي كوچك و بزرگ اقتصادي را، به تنهايي اتخاذ مي گيري همه تصميم
ها را، در دنياي كسب و كار در نظر  گيري بي آن كه بازتاب چنين تصميم

در  49سهيم كردن كارگران در سود مؤسسات خصوصي... فروش »بگيرد. 
كارگر را در  ۱۵000صد سهام مؤسسات بزرگ به كارگران، كه عمالً بيش از 

مور وارد كردن سياست دركارهاي روزانه و ا»هايي از  ، نمونه«بر نگرفت
مصالح دراز مدت »هايي، نه تنها  بود. نتيجه چنين سياست« اقتصادي

« هاي ناپايدار تبليغاتي اقتصادي ]را[ فداي مالحظات روزانه يا پيروزي
ها به  فرار سرمايه»گذاري و متعاقبش،  كرد، بلكه ناامني محيط سرمايه مي

 شد.  را موجب مي« گذاري در كارهاي تازه خارج و متوقف شدن سرمايه
در ممانعت از شكوفايي ابتكارات بخش خصوصي كامالً « داليل سياسي»

توانست فضايي  خواست نمي حكومت ]حتي[ اگر مي»جدي بود. در واقع، 
 «.گذاري و فعاليت اقتصادي در جامعه پديد آورد تر براي سرمايه ناامن
كه به كار »هاي اصالحي هم، تا آن جا قابل تحمل و اعتنا بود،  طرح

برداري سياسي و تبليغاتي بيايد... هنگامي كه وزير بازرگاني وقت  رهبه
خواست، مبارزه ]با گرانفروشي و اصالح نظام توزيع[ را... با كوتاه كردن 

ها، از مرحله نمايشي آن در آورد، دالالن سياسي ـ با  دست دالالن و واسطه
سي به بركناريش ـ چنان درسي به او و همكارانشان دادند كه ديگر ك

 «. شان تجاوز نكند حريم
ها و اعتبارات  تنها به زور كمك»اگرچه، اوضاع آن گونه پيش رفت كه 

بخش خصوصي را « شد هنگفت دولتي، يا اميد به برگشت سريع سرمايه مي
اقتصاد ايران يكسره »هاي بزرگ به ميدان آورد، اما كارنامه  براي اجراء طرح

 «.منفي نبود
، به بيش از ۱۳۵6تا  ۱۳4۳هاي  ناخالص ملي ]از سالسهم صنعت در توليد »

ده برابر[ افزايش يافت و ]ايران[ در ميان كشورهاي جهان سوم صادر كننده 
 «. تر بود هاي اقتصاد خود از همه كامياب نفت، در گوناگون كردن پايه

، «تر جهان سوم، كه صنعت، ازهمان آغاز برخالف كشورهاي موفق»اما، 
پيكار در »ديد و با هدف  ي داخلي را براي خود تنگ ميي بازارها عرصه

وري و پژوهش و گسترش اولويت  المللي... به افزايش بهره ميدان رقابت بين
« به بازارِ حمايت شده و... رو به گسترش داخلي»، صنعت ايران، «داد مي

 كرد.  قناعت مي
، از «از صفر ماندگي و نياز به شروع گذشته از شرايط عمومي واپس»در واقع، 

ي راه  ، در نيمه«ايران در انقالب صنعتي خود»جمله عواملي كه  موجب شد 
در ايران صنعت را به عنوان جانشين واردات »متوقف شود، آن بود كه 

 «.نگريستند، نه عاملي در صادرات مي
به رغم آن چه كه گفته شد، اگر موانع برشمرده شده، از سر راه برداشته 

توانست در بيست و پنج  با ]بهره بردن از[ درآمدهاي نفتي، ميايران »شد،  مي
هاي يك اقتصاد صنعتي را بگذارد و از  [ پايه۵6و  ۳2هاي  سال ]بين سال

 «.تكيه بر نفت بكاهد
هاي اجتماعي نيز در جهت تعديل درآمد اقشار گوناگون پيش  سياست

ر شدن اثرات )يعني پيش از آشكا ۱۳۵۵رفت. آن گونه كه، حتي در سال  نمي
ده درصد جمعيت، چهل درصد مصرف ملي را »تخريبي افزايش قيمت نفت( 

 داد.   مي« به خود اختصاص
سال، با همه دستآوردهاي بزرگ خود، نه ثروت كافي  2۵ايران، در »در واقع، 

ها را تعديل كند و نه آن چه را داشت  توليد كرد كه اثر ويرانگر نابرابري
 «.عادالنه توزيع كرد

   

 ـ شکست استراتژی توسعه  3
بايست به  به بعد(، كه منطقاً مي ۱۳4۵افزايش درآمدهاي نفتي )از سال 

ي  هاي همه توصيه»افزايش شتاب در توسعه منجر شود، برخالف 
، به شتاب در «روي كارشناسان سازمان برنامه، در باره ضرورت احتياط و ميانه

 هزينه كردن درآمدهاي نفتي منجر شد. 
ميليار ريال، از  ۳440( با هزينه ۱۳۵2ـ7رغم آن كه اجراي برنامه پنجم ) به

دستگاه اداري، شبكه بانكي و ارتباطي بيرون بود و فشارهاي سختي »توان 
، صرفاً به علت باال رفتن در آمد نفت، هزينه برنامه «ساخت ها وارد مي بر آن

دادند! نتيجه كار ـ  درصد افزايش 2۵0ميليارد ريال، يعني  829۵پنجم را به 
آهن و مهمتر از همه  براي كشوري كه ]به اندازه كافي از[ بندر و راه و راه»

 بار نباشد. توانست مصيبت برخوردار نبود ـ نمي« نيروي انساني پرورش يافته
برنامه پنجم، نه تنها ـ در پايان زمان تعيين شده براي تحققش ـ از پس 

برنيامد، بلكه، به علت باال بردن تقاضا ـ  هاي بزرگش انجام هيچ يك از طرح
شد مهارش كرد ـ تورم، فساد و از  كه حتي با سيل واردات هم نمي

از سال »گسيختگي بافت جامعه ايراني را موجب شد. اين گونه بود كه  هم
تعادل كشور بهم خورد و رهبري سياسي تسلط خود را بر اوضاع از  ۱۳۵4

 «.دست داد
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شكست استراتژي »در سالهاي واپسين رژيم ـ بر  صاحبنطران بيگانه ـ
، در كتابش «هادسن»واقف بودند. رئيس مؤسسه تحقيقاتي « توسعه ايران

بيني كرده بود كه ژاپن، تا پايان سده بيستم اولين قدرت اقتصادي  پيش
رو، در سالهاي آغازين برنامه پنجم، سازمان برنامه ـ  جهان خواهد شد. از اين

كند،  تقاضا مي« هادسن»ياهاي رهبرايران ـ از مؤسسه براي تعبير رو
گزارشي در مورد جامعه و اقتصاد ايران تهيه كند. اما، گزارش مؤسسه ـ با 

، نه تنها «گيري در ايران سطح و نظام آموزشي و فراگرد تصميم»توجه به 
اش هم  ي آينده در باره»ديد، بلكه  را در طالعش نمي« بخت ژاپن دوم شدن»

اين گزارش، به دليل بدبينانه بودنش، «. داشت هاي جدي ابراز مي ترديد
 بايگاني شد و هرگز انتشار نيافت.

حسادت »هايي اين گونه را ـ كه يكي دوتا نبودـ به حساب  قضاوت
ها  استراتژي مناسب با توانايي»گذاشتند.اين توصيه درست كه  مي«  بيگانگان
موجب باال رفتن سرعت پيشرفت ، كارآمدتر و «هاي جامعه ايراني و ضعف

 شد. است ، با تكبر، به توطئه در واپس نگهداشتن ايران تعبير مي
ي درآمدهاي نفتي و تعهد واقعي رهبري سياسي به  چنين شد كه با همه»

 «.هاي اقتصادي تحقق نيافت توسعه، هيچ يك از هدف
 

 نتيجه 
ز حوصله سرعت پيشرفت و آهنگ توسعه ا»پذيرد كه  آقاي همايون، مي

، اما علت اصلي ناكامي امر «ماندگي ايران بيرون بود اي به واپس جامعه
داند؛  مي« هاي مديريت استراتژي توسعه و شيوه»توسعه را ناشي از نادرستي 
سوادي و سادگي  ـ ناآگاهي و نيمه۱اي از عواملِ  و به رغم آن كه مجموعه

هاي غربي،  از نمونهـ تقليد كوركورانه ۳ـ جنون بزرگي 2رهبران سياسي 
ـ شيفتگي به نمايش و ظواهر به جاي ذات و 4ها  بدون درك مكانيسم آن

ـ عدم تعهد به عدالت؛ نبود يك اراده راسخ سياسي را، علل از دست ۵جوهر 
ارزيابي « يك دوره استثنايي پيشرفت و رفاه»ساله و  2۵رفتن يك فرصت 

ي توسعه و  در شكست پروژه، عوامل ديگري را «در تحليل آخر»كند، اما  مي
 بيند. واژگوني رژيم شاه دخيل مي

 به باور آقاي همايون:
با توجه به طبيعت اقتدارگرايانه و بسيارمتمركز حكومت در ايران، »

هاي رهبري سياسي بود كه سهمي انكارناپذير و با اهميت در  محدوديت
و شكست و واژگوني داشت. يك رهبري سياسي كه بيش از انديشمندي 

بصيرت، زيركي و زرنگي داشت؛ بيش از دانايي و فرهنگ، اطالعات عمومي؛ 
طلبي؛ بيش از  بيش از اراده و تصميم، ميل به مانور؛ بيش از بلندپروازي، جاه

كرد؛ به جاي  هاي روي كاغذ تكيه مي ها و حقايق، به آرمان واقعيت
ها را به  دل پرورد؛ نه چندان مهربان و بخشنده بود كه نگري رؤيا مي درون

 كمند آورد و نه چندان سختگير و برنده بود كه كارها را از پيش ببرد.
آمدهاي ناگوار  رهبريي كه به تجمل و فساد آميخته بود؛ از پيش

هاي آسان،  گريخت؛از دستاوردهاي دشوار و درازمدت به دامن پيروزي مي
پذيري نامحدود  برد؛ در خدمتگزاران خود انعطاف تهي، پناه مي حتي اگر ميان

پسنديد تا استقالل رأي و  آرايي و مهارتِ در بند و بست را بيشتر مي و بزم
استواري عزم و منش؛ يك رهبري كه روابط عمومي، در سطح روزانه تا 

هايش بود ـ شايد براي آن كه تضادِ همه جا  ي سياست سطح تاريخ، انگيزه
 «. ها را بپوشاند آشكارِ ميانِ ادعاها و واقعيت

 ادامه دارد
 پانوشت :

، «مدرنيزاسيون»، «مدرنيته»ـ به رغم آن كه، پرداختن به مفاهيمي مثل ۱
رو دارد، ممكن است به  اي كه هدف ديگري را پيش آن هم در پانويس نوشته

اي كه احتماالً با اين  كوشم ـ براي خواننده بدفهمي منجر شود، اما مي
 كليات تعريفي به دست دهم: مفاهيم آشنايي چنداني ندارد ـ در حد 

در مورد مفهوم مدرنيته ـ كه امروزه در فلسفه، علوم اجتماعي، تاريخ و هنر 
كاربردي عام يافته است ـ بيشتر اختالف نظر وجود دارد تا تعريفي يكه و 

توان، به تسامح در دو رويكرد كلي  جامع و مانع. به رغم اين، مدرنيته را مي
 ـ رويكردي تاريخي )اجتماعي ـ فرهنگي( 2لسفي ـ رويكردي ف۱تعريف كرد 

« نوع تفكر»و « نوع نگاه»، «جهان بيني»رويكرد اول، مدرنيته را با توجه به 
، «هستي شناسي نو»، «نگاه نو به هستي»انسان تعريف كرده و آن را 

 داند.   مي« درك و دريافتي مدرن از هستي»
داري و  )پيدايش وجه توليد سرمايهاي از تاريخ انسان  رويكرد دوم، كه به دوره

( نظر دارد، مدرنيته را، با توجه به شكل زندگي گسترش و تعميم توليد كااليي
جوامع پيش »و تفاوت آن با نوع زندگي « جوامع مدرن»اجتماعي ـ فرهنگي 

 كند. تعريف مي« مدرن
مدرنيزاسيون )نوشدن، پروسه نوسازي(، كه در زبان فارسي به نوسازي معني 

 اجتماعي، اقتصاد،ي   به هم پيوسته اي از تحوالتِِ ده است، مجموعهش
است. مدرنيزاسيون، بيشتر « غرب»ي، درتاريخ سه قرن اخير سياس گي وفرهن

به ارتقاء سطح توليد مادي و تكنولوژيك جوامع، امر توسعه و ترقي و بهبود 
 وضع رفاهي مردم نظر دارد.

مفاهيم زير را  از مدرنيته، ها برداشتها و  به رغم اختالف نظر در ديدگاه
 هاي اصلي آن دانست:  توان، برخي از مشخصه مي

بدون   جامعه مدرن، ؛  يعنياست ي   فردگراي مدرنيته، ويژگيبارزترين 
 يديگر ويژگ ، ازيو خردباور يعقلگرايقابل فهم نيست.  مؤلفه ي فرديت

كه درآن فرامين مدرن است  يا است. بنابراين جامعه مدرنيتهمهم  يها
كند. به عبارت  يرا عقالن يزندگ بدهد و يرا به قوانين زمين  جايش يآسمان

)به بيانِ ماكس  يديگر جامعه مدرن، در كار افسون زداي
 ياما، به رغم اين، باورها ،استي  دين ياز باورها(  Entzauberungوبر
  شوند. يمحترم شمرده م يشخص يبه عنوان اعتقادات ،يدين

دين در حد  كه ياست. به اين معن يكه عرف يدين يا عه مدرن، نه جامعهجام 
، در يك جامعه يامروز ييابد. به عبارت آشنا يتقليل م يفرد يموضوع

 منفك است.دولت مدرن، دين از 
از اراده  ي)كه ناش يدر يك جامعه مدرن، رابطه بين دولت و ملت را وفاق مل

و  مرآ، دولت نه تنها يا ، در چنين جامعهكند. بنابراين ياست( تعيين م يعموم
اي هم  و اگر سلطه گيرد يرا هم از مردم م  ملت نيست، بلكه مشروعيتش قيم

 است.« ي تدريجي جامعه مدني بر دولت سلطه»در جامعه وجود داشته باشد، 
اين گونه، حقيقت مطلق  يا ، در جامعهيگرا است. يعن جامعه مدرن، كثرت
انتقاد و  يرا به عنوان نهاد سياس يدموكراس»ا ميتوان وجود ندارد. همين ج

اختالف نظر بين افراد يك جامعه تعريف كرد و روشنفكر را خالق اين 
 «دانست. يانديشه سياس

است. در واقع انديشه  يمدرنيته، حضور انديشه انتقادبسيار مهم  يديگر ويژگ
هاي انديشه  ه. يكي از مشخص خويشتن است ينفنقد و مدرن، مدام در كار 

 است. « خردِ ابزاري» و انتقاد از « خرد باوري»انتقادي، نقد 
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 صدسال کشاکش با تجدد
 فصل هفتم /  پيوند گسستنی دين و فرهنگ و هويت

 بخش دوم
 همايوناريوش د        

سازمان ملل متحد در يكي از اقدامات ظاهر 
اش كه هر سال صدها ميليون دالر  سازانه بيهوده

كند )از سازماني  گذراني سرازير مي را به چاه وقت
هاي جهان سومي  كه اكثريت اعضايش حكومت

 200۱توان داشت؟( سال  هستند چه انتظاري مي
را به پيشنهاد رئيس جمهوري اسالمي، كه خود 

گذراني و سخنان ميان تهي بود،  قهرمان وقت
ها اعالم داشت. اين يك  سال گفتگوي تمدن

 rogueبخشيدن به يك دولت نابكار  راي اعتبارترفند آشكار روابط عمومي ب
هاي فرهنگي را كه از  اي جلوه بود و فرصتي به جمهوري اسالمي داد كه پاره

اش بيگانه است به نمايش گذارد. در خود ايران در همان  او و جهان بيني
ها نيروهاي انتظامي در اجراي سياست ناممكن كردن  سال گفتگوي تمدن

ز كنترل اسالمي، مردمي را كه از پيروزي تيم ملي هر گفتگوي بيرون ا
كردند زدند و به زندان انداختند و  فوتبال خود در مسابقات جهاني شادي مي

اي را ضبط كنند.  هاي ماهواره هاي مردم را شكستند تا بشقاب درهاي خانه
سپتامبر آن  ۱۱ها در روز  تر گفتگوي تمدن تر و دراماتيك ولي نمايش بزرگ

نيويورك و واشينگتن آمد، با پيامدهائي كه چهره جهان را تغيير داده  سال در
يابد ناممكن بودن آن  ها آنچه به تمدن ما ارتباط مي است. در گفتگوي تمدن

هاي مادي و معنوي زندگي يك  است. )تمدن در اينجا به معني همه جلوه
تمدن  ترين ويژگي و عنصر سازنده يك جامعه، از جمله فرهنگ است.( بزرگ

توان  هاي آن نهفته است و در اينجاست كه از گفتگو نمي در نظام ارزش
سخن گفت. نويسندگان و سياستگران، روپوش گفتگو را بر واقعيت 

كشند.  ها با تمدن امروزي و جهان همروزگار ما مي اي تمدن ناسازگاري پاره
هر روزي اگر اين عنوان پر آب و تاب را بردارند، در برخورد و داد و ستد 

هاي گوناگون در سطح جمعي و فردي واقعيتي است كه  نمايندگان تمدن
ضمن غني كردن تمدن جهان امروزي، پذيرفتنش را بر واپسماندگان كاروان 

كند. در گفتگو يك عامل برابري نهفته است؛ داد و ستد  تر مي تمدن آسان
بر پايه برابري ها هست. گفتگو اگر  تواند نابرابر باشد و در بيشتر زمان مي

 نباشد گفتگو نيست؛ گفتن يكي است و شنيدن و تن در دادن ديگري.

ها در همين فرض نخستيني است؛ در مسلم گرفتن  مشكل گفتگوي تمدن
هاي گوناگوني سر و كار داريم هر يك در جاي خود با  اينكه ما با تمدن

ه برابر، بايد آنها را در كنار هم نگه داشت. گفتگو بر پاي اعتبار و مي
ها  توان به آنها اجازه داد. منتها چون برابري تمدن اي است كه مي بيشترينه

در جهان واقع برقرار نيست و يك تمدن برتري و جاذبه انكار نكردني دارد، 
ها نيز  بايد زير كنترل انجام داد كه اتفاقا يك تفاوت عمده تمدن گفتگو را مي

گير، كنترل وجودي،  هميشگي همههست. از ميان آنها يك تمدن به كنترل 
ها يك تمدن هر چه را از  نياز ندارد. در همان سال گفتگوي تمدن

اش بگذارد و بيشترش هم  توانست در جعبه آينه هاي فرهنگي كه مي فراورده
ربطي به تمدن اسالمي نداشت و از غرب آمده بود به جهان عرضه كرد، ولي 

 ي ايراني با تمدن ديگر و برتر جلوگيرد. ها با همه نيرو كوشيد از برخورد توده
هاي ديگر،  شرقي كه قرار است از موضع برابر با تمدن _اسالمي   اين تمدن

ها چه دارد به آن  در واقع تمدن غربي، گفتگو كند در زمينه نظام ارزش
هاي  بگويد؟ در دو سده گذشته چنين گفتگوئي ميان تمدن اسالمي با رنگ

ها و  درگرفته بوده است و نويسندگان و جنبشمحلي آن و تمدن غربي 
اند. طرف  اند كشانده هاي اسالمي، گفتگو را به هر جا كه توانسته حكومت

ترين  گيري از منتقدان غربي تمدن غرب سخت اسالمي اين گفتگو با بهره
هاي آن كرده است. طرف غربي در بيشتر اين  حمالت را به نظام ارزش
هائي  هاي تمدني اشاره ه و بنده نوازانه به تفاوتدوران كوشيده است مودبان

ها بپذيرد. اكنون  بكند و در عمل معيارهاي متفاوت را در گفتگوي تمدن
روشنفكران روزافزوني در غرب، در برابر چالش باال گيرنده اسالم در 

پيچند و به ناسازگار بودن  هاي مهاجرپذير خود، از اين روند سر مي جامعه
كنند. در ميان  اي اسالمي با دمكراسي ليبرال غربي اشاره ميه بسياري ارزش

مهاجران مسلمان كشورهاي غربي نيز اندك اندك اين تابو شكني را 
 بينيم.   مي

آنچه در حمالت يا انتقادات اسالميان، از سنتي تا راديكال، قابل توجه است 
هاي  حالت دفاعي آن است. در گفتگوي آنها هر چه هست نشان دادن كاستي

هاي  هاي تمدن)هاي( اسالمي به صورتي كه توده تمدن غرب است نه برتري
بي بند و بار "ها  ترين مايه نازش اين تمدن زيند. بزرگ مسلمان آن را مي

است كه خواهد آمد. از اين گذشته اگر سخني در برتري است به  "نبودن
ني گردد كه از آن تصويري دستكاري شده و آرما گذشته دوري بر مي

دهند. )اگر روشنفكر مسلمان بخواهد كار جدي كند، نه دكانداري يا فرو  مي
بايد به بررسي انتقادي همان گذشته خيالي بپردازد  رفتن در خرد متعارف، مي

بينيم.( در آفرينشگري فرهنگي يا فراهم كردن  كه آن را هم گاهگاه مي
اسالمي  باالترين سطح زندگي بيشترين مردم سخن زيادي براي تمدن

ها در اين زمينه ادعائي ندارند و در عوض منكر  نمانده است. حتا بن الدن
خواهند و چه  شوند. آنها بهشت آن جهان را مي ارزش اين دستاوردها مي

ضرورت كه در اين جهان به آن نزديك شوند؟ )در واقع بهشتي كه آنها 
در اين  ساختن دوزخي از تبعيض و خشونت و محدوديت دنبالش هستند بي

جهان به دست آمدني نيست.( خوشبختي و بدبختي آدميان در اين 
بيني اهميت ندارد. عمده آن است كه جهان از گناه پاك شود يا به نظر  جهان

 آيد كه پاك شده است.   
ها تا  ها و پژوهش دهد؟ از كتاب اين چيست كه در تمدن غربي چنين آزار مي

ز همه حساسيت اسالميان از هر رنگ را هاي بر سر منبر، آنچه بيش ا دشنام
گرايان به نام بي بند و باري به باد  آزارد آزادي است كه اسالميان و سنت مي

هاي گوناگونش  گيرند. آزادي كه بنمايه تمدن غربي است در جلوه حمله مي
آيد. بر اين  كشد كه هيچ طبع سليمي را خوش نمي هائي نيز مي به زياده روي

توان موقتا از تاكيد بر  اند و در اينجا مي بسيار انگشت گذاشتهبي بند و باري 
اين نكته خودداري كرد كه بي بند و باري عارضه ناپسند آزادي و گشادگي 

ها رسانده است. اما آيا  اي است كه تمدن غربي را به اين بلندي پسنديده
، با هاي آزادي را كه  فضيلت تمدن غربي است روي هاي زياده توان جلوه مي

شرقي است مقايسه  _هاي محدوديت كه فضيلت تمدن اسالمي  زياده روي
كرد؟ آبستني نوجوانان بدتر است يا ازدواج دختران هشت نه ساله؟ از اين 

هاي اسالمي  آورد، جامعه گذشته اگر تمدن غربي فساد و بي بند و باري مي
حياتي از نظر بود در همين زمينه  ها كه نشاني از غرب نمي حتا در آن زمان

اسالميان، تا گلو در هر فسادي كه طبع فسادپذير بشري از آن برآيد فرو 
رفته بودند. تفاوت در اين بوده و هست كه مانند هر جنبه ديگر اين تمدن، 
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عامل خشونت هم به درجات باال بر فساد افزوده شده است. اگر غرب به 
هاي اسالمي دچار فساد  هفساد افتاده است چون ديگر متافيزيكي ندارد، جامع

متافيزيك خود هستند. براي غرب، چنانكه در طبيعت پوياي اوست، برقرار 
تر خواهد  كردن تعادلي كه اقتصاد و تكنولوژي مدرن برهم زده است آسان
اي كه در  بود. سطح فرهنگي انسان غربي آشكارا به انفجار امكانات بيسابقه

با گشادگي امكانات ناسازگار رسد. اما فرهنگ غرب  دسترس اوست نمي
بيني بدتر هم خواهد شد، در  نيست و ناهنجاري كنوني كه تا آينده قابل پيش

متن همان فرهنگ چاره پذير خواهد بود. تمدن اسالمي كه به پايمردي 
هاي تمدن  غرب و به رغم خود با همان انفجار امكانات روبروست، بيماري

هاي  يابد و به سبب ناسازگاري وده مينوين را بر ابتالئات تمدن سنتي افز
هاي بدتري در پيش خواهد داشت. يك تمدن نياز به اصالح  اش بحران ذاتي

گذريم كه هر اصالحي  دارد و ديگري به تغيير )از اين ظرافت منطقي مي
 تغيير است.(

اش بر جلوگيري است بهتر  اين درست است كه جامعه اسالمي كه پايه
هدارد ولي فساد اگر به چشم هم نيايد فساد است. از اين تواند ظواهر را نگ مي

هاي طالباني بشود جلو بي بند و باري را گرفت آيا  گذشته اگر تنها با روش
اصال ارزش دارد؟ خود بي بند و باري در گفتگوي اين دو تمدن يك مايه 
اختالف است. بي بند و باري در جامعه غربي جنبه زيبا شناختي دارد ــ 

رفتن از اعتدال. در تمدن اسالمي بي بند و باري ــ اساسا به معني بيرون 
آزادي انديشه و گفتار و رابطه زن و مرد ــ در قلمرو حقوق جزاست؛ جنايتي 

ترين و  است بر ضد امت. كيفر آزادي انديشه مرگ است و سخت
ترين كيفرها در قلمرو رابطه زن و مرد مقرر شده است: سنگسار.  وحشيانه

جنايت است كه از رابطه زن شوهردار و مرد بدتر باشد؟ حتا از دين كدام 
شود. برتري تمدن اسالمي  تري كيفر داده مي برگشتگي )الحاد( با مرگ آسان

كشند در اينجاست: توانسته است ذهن انساني را به سنگ شدن  كه به رخ مي
اي ديگري ه محكوم، و مراوده آزادانه و برابر زن و مرد را جنائي كند. خرده

گرائي و نابودي محيط زيست و  گيرند، از مصرف كه بر تمدن غرب مي
هاي واپسمانده و ازخودبيگانگي و جدا افتادگي، با همه  كشي سرزمين بهره

شرقي  _بزرگي خود، در نگرش جنسي سودازده و بيمارگونه تمدن اسالمي 
يرند در هر گ هاي ديگر كه مي رسند. اما آن خرده به پاي اين يك گناه نمي

تمدن ديگر نيز هست. مصرف روز افزون و بيش از ضرورت زنده ماندن، 
رود؛ و نابودي محيط زيست با  نخستين نشانه بلوغ يك تمدن بشمار مي

هاي پنجاه هزار  پديدارشدن نخستين اجتماعات انسان شكارگر در نزديكي
نابودي هاي درخشان گذشته براثر  سال پيش آغاز گرديد. بسياري از تمدن

محيط زيست، به سبب افزايش جمعيت و عوامل طبيعي، زوال يافتند. پيش 
كه  aborigineاز آنكه پاي اروپائيان به استراليا برسد بوميان استراليائي 

ترين سطح تمدن را دارند نسل بيشتر جانوران آن قاره را برانداخته  پائين
هر چه شمار مردمان بودند. كشف كشاورزي با خود فرسايش زمين را آورد و 

هاي بيشتري ناپديد شدند. تمدن اسالمي بويژه با رابطه  افزوده شد جنگل
كشي و  تواند از بهره جنيني كه با غارت و غنيمت دارد كمتر از همه مي

جهانگشائي و استعمار و بردگي سخن بگويد )تجارت برده تا دويست سال 
مشكلي با بردگي ندارند.( ها بود كه از نظر مذهبي  پيش بيشتر در دست عرب

هاي همه جا حاضر جان بدر  ها تا جمعيت از قحطي و بيماري در همه تمدن
كردند بي آنكه  نهاد محيط زيست را نابود مي برد و رو به افزايش مي مي

هاي اسالمي  اسباب تمدن غربي را براي باززائي آن داشته باشند. اگر جامعه
آن روست كه عموم مردم دستشان به  گرا نيستند از به اندازه غرب مصرف
رسد. ازخود بيگانگي و جدا افتادن و تنهائي، كه يك  بيش از دهانشان نمي

پيامد شكنندگي نهاد خانواده است، در تمدن غربي بسيار بيشتر است و 
كند. برتري  اش نمي نيز چاره virtualهاي انگاري  اي است كه معاشرت بليه

 بايد نگهداشت. ينه ميهاي ديگر را در اين زم تمدن
* * * 

يك برنده جايزه نوبل ادبيات، وي. سي. نايپال، از نويسندگاني است كه 
هاي انقالب  ها را جدي گرفته است. او در نخستين ماه مقوله گفتگوي تمدن

اسالمي به چهار كشور غير عرب مسلمان در آسيا رفت و سفرنامه 
“Among the Believers” ايراني تكان دهنده  كه براي هر را نوشت

هاي خود را در  است؛ و بيست سال بعد باز به همان كشورها رفت و برداشت
سفرنامه ديگري آورد. هر دو كتاب تصويري از واماندگي اخالقي و سياسي 

دهند ولي ايرانيان در سفرنامه دومي  روشنفكران و طبقه متوسط اسالمي مي
سخنراني زير عنوان تمدن  اند. نايپال چند سال پيش يك  بهتر درآمده

آن را آورده است و  National Postجهانرواي ما داشت كه مجله اينترنتي 
 دهد.: اي مي ها رونق تازه هائي از آن به بحث گفتگوي تمدن ترجمه پاره

نپرداخته بودم. در  universalمن تا يازه سال پيش به ايده تمدن جهانروا "
غير عرب سفر كردم تا دريابم كه چه آن سال به شماري كشورهاي اسالمي 

ها... از باززائي اسالم  روزنامه ۱979آنها را به چنان خشمي انداخته است.... در 
كرد اين عبارت معما آميز  گفتند و براي كسي كه از دور تامل مي سخن مي

بود. اسالم كه در سده گذشته و نيمه سده كنوني )بيستم( آشكارا چيزي  مي
تواند به  هاي اين سده چه مي داشته است در واپسين دههبراي پيروانش ن

تر است بدهد؟ من در ايران و  تر و سريع جهاني كه اينهمه آموزش يافته
كردم، كشورهائي كه به يك دين بيگانه  پاكستان و مالزي و اندونزي سفر مي

گرويده بودند.... در ميان مردمي كه ناگزير از دوبار سازگار كردن خود شده 
هاي اروپائي سده نوزدهم و بيستم؛ و سازگاري  دند ــ سازگاري با تمدنبو

 پيشتر از آن با دين عربي.
شد گفت كه من در ميان مردمي بودم كه دوبار مستعمره شده  تقريبا مي "

بودند، دربار از خودشان بيرون كشيده شده بودند. زيرا به زودي دريافتم كه 
ي كه با دين عربي آمد نبوده است؛ تر از استعمار هيچ استعماري كامل

مردمان مستعمره يا شكست خورده ممكن است به خود بي اعتماد شوند. در 
گويم اين بي اعتمادي همه قدرت  كشورهاي مسلماني كه از آنها سخن مي

دين را به خود گرفته بود. در دين عربي هر چه پيش از آن جاهليت و باطل 
مردمان جائي براي گذشته پيش از  و كفرآميز است؛ در دل و ذهن اين

اسالمشان نبود.... هويت آنان كمابيش در دينشان جا گرفته بود.... دينداري 
داد.... آنچه در اين ايمان بود يك گونه  معني مالكيت حقيقت يگانه را مي

ها، اعتقادات  شد، هر چه بيرونش بود گونه ديگري. دين، ارزش قضاوت مي
 داد.... اوت انساني را تغيير ميدرباره كردار نيك، و قض

ها و پندارهاي نياگانم را )كه خوب آموخته بودم( نداشتم؛ به آنها  من آئين "
نگريستم؛ ولي در عوض ايده جستجو و اسباب دانشوري  از فاصله مي

scholarship تري  را بدست آورده بودم. براي من هويت موضوع پيچيده
ه بود. ولي من مشكلي با آن نداشتم. من بود. بسيار چيزها در ساختن من رفت

توانستم چهار پنج ايده فرهنگي در سر داشته باشم.... اكنون با سفر در  مي
يافتم كه از  ميان مسلمانان غير عرب خود را در ميان استعمار شدگاني مي

باور داشتن به آن زندگي گسترنده انتلكتوئل، زندگي گونه گون ذهن و 
فرهنگي و تاريخي كه من در آن سوي دنيا با آن احساس، دانش فزاينده 

بود، تا  بزرگ شده بودم، عاري شده بودند. تا هنگامي كه دين پابرجا مي
رسيد چالش نشده است، دنيا سر جايش قرار  هنگامي كه به نظر مي

داشت. ولي هنگامي كه اين تمدن پر قدرت فراگيرنده از بيرون پديدار شد  مي
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كردند ادامه دهند؛ در  توانستند به آنچه مي نند. آنها ميمردمان ندانستند چه ك
اش بر  دين پابرجاتر شوند؛ بيشتر به خود آسيب بزنند و از آنچه از عهده

 آيند رو بگردانند.... نمي
از آنجا كه حركت من در اين تمدن از حاشيه به مركز بوده است من "

تر حس كرده و  احتماال چيزهائي را كه براي ديگران روزمره است روشن
ام. يكي از آنها كشف اين فرايافت مسيحي در كودكي بود كه به  ديده

پسندي به  خواهي با تو كنند )آنچه به خود نمي ديگران آن كن كه مي
ديگران مپسند.( در آئين هندو كه من در آن پرورش يافتم چنين تسالئي 

ساده برايم خيره ام اين ايده  نبود، و با آنكه هيچگاه ايمان مذهبي نداشته
كننده بوده است: كامل به عنوان راهنماي رفتار انساني. كشف بعدترم... 
زيبائي ايده پويش خوشبختي بود. اين ايده در قلب جذابيت تمدن جهانروا 
براي بسياري كسان در بيرون يا حاشيه آن است؛ و چه زيباست كه پس از 

نشيند. والدين پدر من  ثمر مي دوسده )از اعالميه استقالل امريكا(... دارد به
توانستند اين ايده را دريابند. بسيار چيزها در  كنم مي در ترينيداد تصور نمي

ايده پويش خوشبختي است؛ ايده فرد، مسئوليت، گزينش، زندگي انتلكت، 
ايده تالش و كمال پذيري و دستاورد. اين يك ايده شگرف بشري است. 

توان تعصب  نظام فروكاست. از آن نمي توان به يك پويش خوشبختي را نمي
هاي انعطاف  دانيم كه هست، و به همين دليل نظام بيرون آورد. ولي مي

   "ناپذيرتر در پايان برباد خواهند رفت.
* * * 

اند و با هم برخورد و داد و ستد دارند. و در اين عصر  ها گوناگون فرهنگ
شوند. از  ر نزديك ميبيش از پيش به يكديگ globalizationجهانگرائي 

اين ميان يك فرهنگ نياز دارد كه با تحمل شكستي قطعي، توهم بازگشت 
به گذشته و اميد پيروزي از راه ترور و كشتار جمعي را از دست بنهد؛ و از 

هاي بيشماري در آن تمدن حاضر نيستند جهان را چنانكه  آنجا كه گروه
اسالمي، اين واپسين  بايد با شكست دادن شبكه ترور هست ببينند مي

ايستادگي مسلحانه دربرابر پيشرفت را نيز به كناري زد و جهان را براي 
ها آماده كرد. نتيجه چنان اندركنشي هيچ به  دلخواه  اندركنش آزادانه تمدن

ها نخواهد بود. در جهان غرب از  دولت پيشنهاد دهنده سال گفتگوي تمدن
ها  به فرهنگ دشمني كه ميليونمعيارهاي دوگانه و ادب بنده نوازانه 

خواهند  اند و مي مهاجران خود را به كشورهايشان فرستاده است خسته شده
هاي  حقيقت اين پديده را براي خود و براي مسلمانان باز كنند. در جامعه

هاي غربي، از خاموشي و  اي روشنفكران اگر چه در پناه دولت اسالمي، پاره
انديشند بر  خواهند آنچه را كه مي اند و مي دهوار خسته ش تقيه و رفتار رمه

ها ناچار در فضاي نابرابر خود جريان خواهد يافت.  زبان آورند. گفتگوي تمدن
يكي حتا براي انتقاد از ديگري نيازمند خود اوست، زيرا آن ديگري در انتقاد 

 افتد. بالد و مانند اين يك به لرزه هراس نمي مي
صليبي حالتي مانند بسياري مسلمانان كنوني هاي  اروپاي مسيحي در جنگ

داشت. با فرهنگي روبرو شده بود كه به بركت آشنائي با فلسفه و علم  مي
تر بود و به جنگش برخاسته بود.  يوناني و تكنولوژي چيني از خودش پيشرفته

تر اروپا كه در آن جنگ مسخ شدن مسيح را در خون  آن بخش پيشرفته
اش را گرفت و  د، از دشمن خود فلسفه و تكنولوژيآشامي مسيحيان ديده بو

دينش را به خود او واگذاشت. اندكي برنيامد كه رنسانس كوچك سده 
هاي پانزدهم و شانزدهم، اروپا و سپس  تر سده دوازدهم و رنسانس بزرگ

بينيم. اروپائيان زود از ترجمه عربي  جهان را به به مسيري انداخت كه مي
اي را كه مسلمانان نتوانسته  ي اصلي برگشتند و بهرهها يونانيان به كتاب

بودند به تمام بردند. مسلمانان چنانكه صاحب نظري اشاره كرده است در 

ها از رنسانس كوچك اسالم به قرون وسطاي تاريك خود  همان زمان
هاي نخستين برخورد با جهان اسالمي با  بازگشتند. اروپائيان نيز در سده

ع موجود خود چسبيده بودند؛ و فرياد كفر ستيز و هشدار چنگ و دندان به وض
تر، اروپا را  تر و فرهيخته هاي فساد انگيز مسلمانان مرفه پرهيز از تقليد شيوه

امپراتور  Barbarossaبرداشته بود؛ و مردي چون فردريك دوم سرخ موي 
ژرمني كه دربار جهان ميهنش در سيسيل يك شهر جهاني،  _مقدس رومي 

شد. آن روياروياروئي  هاي ميانه بود، از سوي پاپ تكفير مي ورك سدهو نيوي
هاست. در  ها و بن الدن دو فرهنگ ابعادي داشت كه آرزوي محال خميني

جهان اسالمي پاپي نيست و تكفير اگر از سوي يك دولت تروريست 
گرفته نشود اثري جز بزرگ كردن شخصيت تكفير شده ندارد. مسلمانان،  پي

توانند از آن، در  اند و ديگر مي اي خود را پانصد سالي كش دادهقرون وسط
واقع از خودشان، بيرون بيايند. )ما در فارسي اين مزيت را داريم كه قرون 

 هاي ميانه را در بافتار تاريخي بكار بريم.(  وسطا را در بافتار فرهنگي و سده
عاريتي نيز  هاي هاست به پايان راه رسيده است و در جامه يك تمدن مدت

بايد جامه  بيش از دويست سال به ناسازي زيسته است و سودي ندارد. مي
مدرنيته را به تمامي برتن پوشيد و به آزادي رسيد. در اين آزادي، بي بند و 
باري هم خواهد بود و نابرابري و بي بهرگي. مردمان هر جا و هر چه بتوانند 

ا به جهان نياورده است ولي از سوء استفاده خواهند كرد. تمدن غرب بهشت ر
هاي آنان را نيز تحمل  هاي جز خود درگذشته است و دوزخ هر بهشت تمدن

هاي افريقائي  پذيرتر ساخته است. ما سهم آن را در بدبخت كردن توده
كنيم. حتا بهداشت عمومي كه يك هديه تمدن غرب است با  فراموش نمي

اي كه  مادران و كودكان در قاره جلوگيري از مرگ و مير انبوه مردمان بويژه
اش فرهنگي است )همان فرهنگي كه با هويت يكي شده  مشكل اصلي

 "ايدز"است( به يك بحران مالتوسي انجاميده است كه از جمله دارد با 
يابد. ولي افريقائيان حتا بيش از اسالميان نياز به جابجائي پاراديم،  تخفيف مي

دارند. تمدن غربي پر از گيرها و  massiveبه دگرگوني فرهنگي سترگ 
تنگناهاست ولي هم اكنون درمان بسياري دردهائي را كه پديد آورده است در 

هاي درست را بشناسد و اراده  خود دارد و بر هيئت سياسي است كه اولويت
تر از همه به انسان توانائي عمال  الزم را بيابد. اين تمدني است كه مهم

دهد. گوهر اين تمدن آمادگي براي دگرگوني  مينامحدود تغيير و بهبود 
است؛ مدرن شدن ذات آن است. از همين رو هم هست كه پسا مدرن يك 

است ــ پيش از آنكه سالحي در دست ارتجاع  oxymoronتناقض عبارتي 
دارد.  اسالمي يا ماركسيستي گردد. مدرنيته ايستادن و واپسماندن بر نمي

ن است. پسا مدرن اگر به معني ضديت با آزادي انتقاد ازمدرنيته در طبيعت آ
فكري و برابري در حقوق، دمكراسي انسانگرايانه ليبرال، باشد از مدرنيته دور 

 شده است.       
هاي اين تمدن پايان يافته چه به جهان رو  باشندگان جهان سومي سرزمين

باشد  اند؟ دويست سال تاريخ مي بايد به آنها آموخته به مرگ خود چسبيده
كه سركشي در برابر تمدن برتر بيهوده است. از اين فرصت چه بهتر براي 

شود؟ او  هائي چون نايپال ساخته مي انباز شدن در عوالمي كه از آن زندگي
در بريتانيا پيوسته درگير مسائل فرهنگي است كه  "سر"حتا با داشتن لقب 

ي بازداشته است و در هم ميهنان و همنژادانش را در ترينيداد و هند از رهائ
هاي غربي  ترش هشدارهائي به هنگام درباره آينده جامعه هاي تازه نوشته

 ها خواهيم ماند. ولي  دهد. ما نه لقب سر الزم داريم و نه در اين سرزمين مي
 بايد آرزوي سلوك او را داشته باشيم. همه مي

* * * 

 كنارگذاشتني است صد سال است درباره آنچه در فرهنگ ما نگه داشتني و 
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ها كه از كاركرد فرهنگ اصيل  گويند. امروز پس از اين همه تجربه سخن مي
توانيم  داريم ديگر مي montageو فرهنگ غربي و فرهنگ بسته كاري 

روشن كنيم كه مقصودمان چيست؟  زمانش رسيده است كه صاحب نظران 
كلي را به هاي گوناگون اين فرهنگ بگذارند و بحث  انگشت بر روي جنبه

پهنه عملي بكشانند. اگر در چنين بحثي پاي انتقاد از خود به ميان آيد و پائي 
پردازند، باكي  به حريم مقدسات گذاشته شود، كه همه در نهان بدان مي

هاي نازك بد نيست چندگاهي نيز به آينه و آن روي سكه  نخواهد بود. دل
ي ما كه جامعه ايراني را ها بنگرند. يافتن عناصري در فرهنگ و نظام ارزش

كشد دشوار نيست. پيش از همه به سه كاستي  هايش پائين مي با همه توانائي
بنيادي بايد اشاره كرد: بي خبري از حقوق بشر كه خود را در منش استبدادي 
و بي مدارائي مذهبي و نگرش بدوي )پريميتيو( به زن و جاي او در خانواده و 

هاي  به قضا و قدر و مشيت كه ترياك توده دهد؛ اعتقاد جامعه نشان مي
ايراني است؛ و فرهنگ عزاداري و شهادت كه خردستيزي و خشونت را در 
روانشناسي ما جاگير كرده است. ما، هم به يك چرخش اجتماعي و هم يك 

بيني  چرخش فلسفي نياز داريم كه بي دريافتن و به خود گرفتن جهان
اي  هاي دورتر خود، به پاره تهامروزين غرب و بي بازگشتي به گذش

ي اسالمي به "علما"هائي كه در آخوند بازي مغان زرتشتي و  ارزش
بايد  فراموشي رفت، بدان نخواهيم رسيد. اين همه چنان اهميتي دارند كه مي

هاي  ها و عادت ها گذشته در ارزش ها پرداخت. از اين در بخش مستقلي بدان
كه ايرانيان را از زندگي شايسته سده ما، در فرهنگ ايراني، چيزي نيست 

بيست و يكم باز دارد. اين فرهنگ پر از عناصري است كه ما را به عنوان 
هاي پيشرفته بركنار  هاي جامعه اي زياده روي يك ملت، پابرجا و و از پاره

 سازد.  ها را دلپسند مي دارد و زندگي نگه مي

رهنگ ملي ماست. ترك ترين بخش ف زبان فارسي بي ترديد نخستين و مهم
زبانان ايراني در اين زبان همان سهم را دارند كه هر گروه زباني ديگري كه 

هاي ديگري  ها بر روي خاك زيند و در گذشته بر روي اين خاك مي
زيستند. فارسي در كنار تاريخ ايران ما را به عنوان يك ملت ساخته است  مي

رسيده است كه با مالط و در كنار هم نگه داشته است و ديگر زمانش 
نامه و بايگاني  دمكراسي ليبرال استوارتر از هميشه نگه دارد. اما فارسي واژه

راكد نيست كه هميشه بر يكسان بماند. ايرانيان و فارسي زبانان ديگر، اين 
اند و و بيش از اينها خواهند  اش بسيار دگرگون كرده زبان را در دوازده سده
دارد كه اختيار را  د شدن در مسابقه جهاني، ما را واميكرد. نياز جامعه به وار

مان بگيريم و مانند هر زبان  هاي محدود و تابوهاي فردي و گروهي از سليقه
تر خود زبان بدهيم و همراه آن برويم. هويت  زنده ديگري به امكانات فراوان

و فرهنگ ما در اين رهگذر هيج آسيب نخواهد ديد. نگه داشتن جاي باالي 
ها گاه شعر را تا  برازد. روس شعر در زندگي ما دشوار نيست و بسيار به ما مي

 كشند.  هاي مذهبي بر مي آئين

اند. مي توان آنها را كه  هاي ما در شمار زيباترين در جهان بوده ها و آئين رسم
هاي ديگر  اند زنده كرد و تا آنجا رفت كه  دو سه جشن فرهنگ متروك شده

هائي دارند به آنها  رگان و چهارشنبه سوري و يلدا هماننديرا نيز كه با مه
پيوند زد. ما هر چه از سهم خونريزي ــ قرباني كردن، زنجير زني و قمه زني 
ــ  و عزاداري و روضه خواني و مويه و زاري در مراسم خود بكاهيم و 

هاي پيوند ملي را با شادي و خوشبيني و اميد استوار سازيم، باز از  رشته
آور تيرگي سوگواري، هم خونخواهانه و هم  هاي خفقان جبران آن سده

عاجزانه، برنخواهيم آمد. بازگشت به روحيه شادمانه و مثبت نياگان پيش از 
كند و چهره  اسالم به جابجائي پاراديم كه بسيار به آن نيازمنديم كمك مي

گاه با عوالم دهد. حتا سر و كار يافتن گاه و بي تري به جامعه ما مي انساني

عرفاني در اين جهان آشفته اشكالي ندارد به شرط آنكه آن را بيش از چاشني 
زندگي نكنند و تا فلسفه زندگي نرسانند و از آزادمنشي و بلندنگري عرفاني 

 به سرسپردگي خانقاهي، و از عرفان به صوفيگري نيفتند.
اجتماعات  ترين پيوند آشپزي ايراني كه همراه موسيقي ايراني، پر كشش

خارج است نه تنها نبايد قرباني شتابزدگي زندگي مدرن شود بلكه ارزش آن 
هاي  هاي بيشتري را در لذت توانيم ملت را دارد كه جنبه جهاني يابد. ما مي

يكي از پنج شش مكتب آشپزي مهم جهان انباز كنيم. با موسيقي سنتي 
ها  براي همه فصل هرچند اين موسيقي "حال كرد،"توان همچنان  ايران مي

هايش را شكست. اگر  نيست و بايد به آن جنبه جهاني داد و قالب
اي به  آفرينشگري و نوآوري در آن راه يابد موسيقي ايراني زبان موزيكال تازه

جهان خواهد داد همان گونه كه از روسها تا نروژيها در سده نوزدهم كردند. 
ني را نگهباني كنند بايد پشتيباني خواهند سنت موسيقي ايرا از آنها نيز كه مي

 نمود. همه اين كار ها الزم است. 
ها، وفاداري و ازخود مايه  هاي ديرپاي خانوادگي و دوستانه، دوره بستگي

هاي سودمندي در  گذاشتن دربرابر خويشان و دوستان، ادب و حتا تعارف جنبه 
آنها كه به فرهنگ ما هستند. احساس مسئوليت دربرابر فرزندان، از جمله 

اند؛ و در برابر پدر و مادر و اعضاي ديگر خانواده گسترده، و اصال  رشد رسيده
ها و نهادهائي است كه نبايد گذاشت به تقليد  خود خانواده گسترده، ارزش

خورند.  ها را مي غربيان از يادها برود. آنها خود دريغ فراموش شدن اين رابطه
توان آن  كند مي زيان خانواده عمل ميبا آنكه تند شدن حركت اجتماعي به 

هاي فردي بس  را نيرومند نگهداشت. اين از آن مواردي است كه كوشش
بايد به ياري بيايد. شيوه و سبك  تر( مي )اجتماع بزرگ "دهكده"نيست و 

زندگي ايراني، از معماري تا پوشش و تزئينات، هزاران سال گذران روزانه 
تر كرده است و بسا چيزهاي آموختني براي  و رنگين تر مردم ما را آسوده

جهانيان دارد. در صنعتگران و هنرمندان ما آن مايه ذوق و پرورش هنري 
هست كه با الهام از غناي فرهنگي ايران فضاهاي زندگي خصوصي و 

 عمومي را شاد و با شكوه گرداند و به آن ويژگي ايراني بدهد.  
اقتصادي و در همبستگي اجتماعي و  از اينها گذشته در سازماندهي سياسي و
هاي باختر زمين بگيريم.  بايد از بهترين روحيه شهروندي هر چه را هست مي

هاي اخالقي هست ازجمله زرنگي و مرد رندي كه  در ما بسيار كم و كاستي
خيزد و مردمان را  از رخت بربستن فرايافت انصاف از روانشناسي ايراني بر مي

گيري عاطفي نگه  ر همان نخستين مراحل شكلدر هر سني كه هستند د
هاي فكري هست ازجمله ناتواني در شناخت  دارد؛ و بسيار ناتواني مي

ها كه بخشي مربوط به همان مرد رندي و از هردو سو حق داشتن  تناقض
خيزد. اما اينها را با پند  است، و بيشترش از كم دانشي عمومي جامعه بر مي

ها بسر بردن در  . اين معايبي است كه سدهتوان اصالح كرد دادن نمي
توان  اي كمابيش مي سرزمين بيداد به ما داده است و در هر جامعه واپسمانده

توان دگرگون كرد و سياست را  يافت. مردم را با دگرگون كردن سياست مي
وران، آنها كه هر  توانند دگرگون كنند. نقش روشنفكران و انديشه مردم مي

دور "پذيرند، در اين معادله به ظاهر بسته، در اين  هست نميچه را همان كه 
اي هستند كه  هاي پوينده حياتي است. اميد آينده ايران آن روان "باطل

گسلند و چنانكه لينكلن در گير و  هاي بسرآمده را مي ها و عادت زنجير سنت
 كشند. دار جنگ داخلي فاجعه بار امريكا گفت خود را به سطح موقعيت برمي

 ها به آن نخواهند رسيد.  مسائل ما كوه آساست. همان آدمها و همان روحيه
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