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در اين شماره

ـ ياري رساند .يعني مردم و ملت عراق را با گوناگونيهاي قومي ـ زباني ـ
مذهبياش ،از نظر مناسبات و روابط ميانشان ،به نقطهاي برساند كه امروز
ملت ايران در آن بسر ميبرد ،يعني به روابط و مناسباتي كه ـ همانگونه
كه دكتر خوبروپاك در گفتگو با ما بيان داشتهاست؛ “ از سحرگه تاريخ و
در فراز ونشيبهاي آن ” ـ همواره ميان اقوام گوناگون ايراني جاري و از
رازهاي بقاي ما بوده است .چگونه ،چرا و چه نيازي است كه ما بايد چنين
الگو و راهكاري را سرمشق خود قرار دهيم!؟ آيا اين راهي به پس و
ماجراجويانه و از سر بيمسئوليتي نيست؟
پاسخ به اين پرسشها موضوع محوري اين شمارة ماست .در اين شماره
ادلة بسياري ـ اگرچه نه همة آنها ـ در موافقت و مخالفت بيان شده است.
اما در تمامي گفتهها بر يك حكم كلي از همه سو همواره تكيه شده است؛
اين كه وضع ما با عراقيها تفاوت دارد .اين تفاوت چيست؟
حكومت اسالمي از همان آغاز شالودهها و ريشههاي وحدت و همبستگي
ملي ايرانيان را هدف حمالت زهرآگين و كينهجوئيهاي خود قرار داد ،چه
متوليان آن هرگز ملتي را در منطقة اسالمي ـ خاورميانهاي منفك از امت
اسالم برنتابيده و برنميتابند .به موازات تداوم اين حكومت و متأسفانه در
پرتو ناداني و سست عنصري بسياري از ما در برابر فشار بيگانگان ،نه تنها
اين شالودهها بلكه بقاي ايران روز به روز با خطر بيشتري روبرو شده است.
مخالفت و مبارزه مشترك ما با اين حكومت ما را وادار ميكند همواره به
سرچشمهها و شالودههاي بقاي ملت ايران بازگرديم و برآنها بنا كنيم.
شالودههائي كه دكتر جواد طباطبائي چنين تعريف و تعبيرميكند:
“ بدون داشتن تصور روشني از (اين) ويژگي وجدان جمعي و تاريخي
ساكنان ايران زمين نه تنها توضيح بسياري از حوادث امكان پذير نيست،
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
كه “وحدت در تنوع” به درستي فهميده نشد و بيشتر از آن ،هر بار كه
وحدت بر تنوع چيره شد ....وحدت و تنوع به يكسان دستخوش مخاطره
شده است .تاريخ بنيادين ايران زمين ،تاريخ شاهان و فرمانروايان نيست،
تاريخ ادب ،هنر ،انديشه و زبانها و آيينهاي گوناگون است .وحدت ايران
زمين ،وحدتي پيچيده و پر تعارض است و جاي شگفتي نيست كه
پيوندهاي مردم ايران از بلوچستان تا آذربايجان ،از لرستان و كردستان تا
دورترين نقاط خراسان “الفت موج و كنار” بوده است :وراي زبانها و
آيينهاي گوناگون ،وجدان جمعيِ تاريخيِ ايرانيان ،اگر چه پيوسته دچار
قبض و بسطهاي مكرر شده ،اما به سبب وجود علقههائي كه هنوز توضيح
شايستهاي از آن به دست ندادهايم ،آن “آن” جاوداني ،وحدت سياسي حفظ
شده است”.

روزي كه با اشغال خاك عراق حكومت اين كشور سرنگون شد و صدام
حسين به اسارت برترين قدرت نظامي جهان درآمد ،بسياري از ايرانيان
آشكار و پنهان شادي كردند ،حتي آنان كه از مواضع متفاوت مخالف حملة
نظامي اياالت متحدة آمريكا به اين كشور بودند .كمتر كسي ترديد به خود
راه ميداد كه پيامد اين جنگ در كمترينهاش آسودگي مرزهاي جنوبي و
غربي ميهن از تهديدهاي دائمي دشمني ديرينه ،خالصي منطقهاي از
بختك تجاوزگري و رهائي شيعيان و كردهاي عراقي از ميراثدار
“پاكشوئي قومي” خواهد بود.
ايرانيان خوشبينتر از صميم دل آرزو ميكردند كه با پيدايش يك
دمكراسي در عراق بر بستر همزيستي صلحآميز اقوام و پيروان مذاهب
گوناگون و زير يك پرچم و حاكميت مليِ يكپارچه در اين كشور ،امر
مبارزات دمكراسيخواهي ايرانيان تسريع و تسهيل گردد .اما بيشك نادر
كساني كوچكترين گمان و تصوري به خود راه ميدادند ،كه بدترين
پيامدهاي اين جنگ منطقهاي نصيب ما شود.
چه كسي تصور ميكرد؛ حضور و استقرار نيروهاي نظامي آمريكا و انگليس
موجب تحريكات نيروهاي جدائيطلب داخل و دشمنان منطقهاي ميهنمان
را فراهم آورد و به ناامني وزمينههاي اغتشاش و شورش در مناطق مرزي
ايران دامن زده شود .به ذهن كدام ايراني خطور ميكرد كه “دستاوردهاي”
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
سياسي را هرآن ممكن ميسازد ،الگوي بعضي از احزاب و سازمانهاي
محلي ما قرار گيرد و با طرحهاي كپي شده و تقليدي از “راهحل عراق”
عمالً بنام مبارزه با رژيم اسالمي و به نام دمكراسي و به نام دفاع از حقوق
اقوام ايراني تيشه برداشته و به ريشههاي هزاران سالة وابستگي و
همبستگي ملي ايرانيان و در هم آميختگي ما با يكديگر ضربه بزنند!
راهحل امروز عراق يعني فدراليسم و قانون اساسي آن كه اعطاي حقوق
سياسي را بر مبناي قومي ـ زباني در نظر دارد ،در اصل به قصد دميدن
اكسيژن به پيكر نيمهجان ملتي است ،كه از آغاز خود ،يعني تشكيل برپاية
ارادة ديگران ،در ستيزهاي خونين قومي ـ نژادي زيسته است .راهحل
عراق ،راهكاري است گزينش شده با اين اميد ـ البته اگر دلبستن به وجود
چنين اميد و قصدي از پايه خوشباوري محض نباشد ـ كه به تدريج به
استقرار صلح و همبستگي ملي پايدار در اين كشور ـ چنانچه يكپارچه بماند
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حفظ تماميت و يکپارچگی ايران
پيمانی با خود از نوجوانی تا.....

گفتگو با داريوش همايون

 اگر ايرانيان نمیخواهند کار دفاع از استقالل و يکپارچگی کشور به انديشيدن درباره نينديشيدنی ،يعنی فراموش کردن موقت مبارزه
با رژيم برسد میبايد در صفی يگانه برای روياروئی با هر تالش برای تجزيهطلبی و پاره پاره کردن ايران متحد شوند و جای ترديد
برای تجزيهطلبانی نگذارند که ملت ايران را با تقسيم آن به ملتهای ايران از ميان میبرند تا نوبت به تکه تکه کردن سرزمين ايران
به نام حق تعيين سرنوشت و حقوق سياسی اقوام (ملتها به گفته مدعيان) برسد.
 اصرار آن سازمان ها بر اينکه فدراليسم زبانی و قومی و شناخت حق جدائی همزبانان از سرزمين و ميهن ملی همه ايرانيان با
دمکراسی يکی است همه معنی دمکراسی را برای مردمی که هنوز تصور روشنی از آن ندارند غبارآلود میکند.

ميرسند .اولويت نخستين من در همه زندگي نگهداري اين آب و خاك بوده
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
ديگري براي من در درجه دوم اهميت است و در اين راه تا همه جا خواهم
رفت و هيچ باكي از هيچ كس نخواهم داشت .جمهوري اسالمي پديدهاي
گذراست و ما دير يا زود از آن برخواهيم آمد .ولي كمترين لطمهاي به
يكپارچگي ايران در شرايط كنوني برگشتناپذير خواهد بود.
اين درست است كه هر چه رژيم بيشتر بپايد بقاي ايران بيشتر تهديد خواهد
شد و دشمني ما و جمهوري اسالمي چيزي نيست كه نياز به تاكيد داشته
باشد ولي خطر درازمدتتر را ميتوان موقتا زير سايه خطر فوريتر آورد .در
تاريخ جهان نمونهها از كنار گذاشتن موقت دشمني در برابر مخاطرات
بزرگتر كم نيست .كمونيستهاي چين چند سال پس از كشتار بخش
بزرگتر افراد خود به دست كومين تانگ و راه پيمائي مشهور مائو ،با
حكومت چيانگ كايشك دربرابر ژاپنيهاي مهاجم همكاري كردند و چندي
پس از شكست ژاپن رژيم كومين تانگ را برانداختند .چين براي آنها از همه
چيز مهمتر بود .ايران براي ما از خودمان نيز مهمتر است .اگر ايرانيان
نميخواهند كار دفاع از استقالل و يكپارچگي كشور به انديشيدن درباره
نينديشيدني ،يعني فراموش كردن موقت مبارزه با رژيم برسد ميبايد در
صفي يگانه براي روياروئي با هر تالش براي تجزيهطلبي و پاره پاره كردن
ايران متحد شوند و جاي ترديد براي تجزيهطلباني نگذارند كه ملت ايران را
با تقسيم آن به ملتهاي ايران از ميان ميبرند تا نوبت به تكه تكه كردن

تالش ـ مواضع صريح شما در برابر تحريكات و ناآراميهاي اخير منطقهاي و
همچنين موضعگيري روشن در برابرخطر تجاوز نظامي به خاك كشور ،نه
تنها چون هميشه سيلي از دشنام و حمله را به سويتان روان ساخت ،بلكه
حتي برخي از دوستداران نظرات شما را نيز به شگفتي واداشت .شايد آنها در
اين مواضع انتظار عباراتي را داشتند كه فرصت بهرهبرداري به حكومت
اسالمي ندهد .مگر نه اينكه رژيم عامل اصلي و موجب اين خطرات است؟ و
در طول عمر رژيم تضاد ميان امنيت مردم و مملكت از يكسو و بقاي آن از
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؟
همايون ــ وضعي كه پيش آمده است و عامل اصلي آن سياستهاي غير
انساني و غير ملي جمهوري اسالمي است سخت مايه نگراني من است .هر
اقدام نسنجيده ميتواند شالوده ملي ما را از هم بگسالند .در بيست و هشت
سال گذشته رژيم اسالمي چنان آسيبهائي بر كشور ما زده است كه چه
بسا تاب تغييرات شديد و ناگهاني و خشونتبار را نخواهد آورد .دشمنان ايران
از هر سو در درون و بيرون دندان تيز كردهاند .سازمانهائي كه همه سر در
خارج ايران دارند حمله نيروهاي بيگانه را فرصت طالئي خود ميشمرند و
انتظار ميكشند .پارهاي از آنان در كمتر از دو سال چنان گستاخ شدهاند كه از
خواست خودمختاري به دم زدن از استقالل بخشهائي از خاك ايران
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جا هيچ منافاتی با دفاع از يکپارچگی ملی ندارد و در ايرانی که يک کشور توالش
اسفند نظر
ديگران از
تواند با
شمارهمی
پنجمهرـ ايرانی
سالاست
يک ـملت
حقوق برابر باشد و بهر زبان که خواست سخن بگويد و آموزش ببيند و انتشار دهد و در امور سياسی و اجتماعی مداخله کند.

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

سرزمين ايران به نام حق تعيين سرنوشت و حقوق سياسي اقوام (ملتها به
گفته مدعيان) برسد.
يك مشكل سر و صداهائي كه پيرامون "ملت"هاي ايران و فدراليسم قومي
و حق تعيين سرنوشت بلند شده همين است كه مبارزه با جمهوري اسالمي
را دچار اختالل ميكند و ميان مبارزان شكاف مياندازد .هم اكنون همكاري
جريان اصلي نيروهاي سياسي ملي و آزاديخواه با سازمانهائي كه از
ملتهاي ايران و حق تعيين سرنوشت آنها سخن ميگويند عمال ناممكن
شده است .اصرار آن سازمانها بر اينكه فدراليسم زباني و قومي و شناخت
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
ندارند غبارآلود ميكند .پس از بيست و هشت سال تالش براي جا انداختن
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
خودي جمهوري اسالمي بس نيست ميبايد خودي و غير خودي قومي و
زباني را نيز بر آن بيفزائيم .هر چه ميگوئيم ايرانيان صرفا به عنوان افراد
بشر ميبايد بطور برابر از همه حقوق برخوردار باشند و تفاوتهاي جنسيتي و
مذهبي و قومي از ميان برخيزد و اقليت به معني تبعيض از فرهنگ سياسي
ايران حذف شود ديوارهاي زباني را تا حد اختراع ملتهاي ايران و "ملت
فارس" باالتر ميبرند .آنها رسيدن به هر تفاهمي را چنان دشوار كردهاند كه
حاضر نيستند پيشرفتهترين و آزاد منشانهترين طرحها را براي حل مشكل
تمركز و تبعيض حتا بررسي كنند .پاسخشان همان گونه كه اشاره كرديد
اتهام و دشنام است.
ولي من بر خالف انتظار با انتقادها و حمالت ناچيزي روبرو شدهام .جز چند
تني اعضاي يك سازمان قومي كمتر كسي به مواضع من تاخته و
پشتيبانيها بسيار بوده است .اين واكنشها بيشتر مرا متقاعد ميكند كه ملت
سازان و تجزيهطلبان در انزوايند و توده ايرانيان مانند هميشه در تاريخ خود
به ايران ،به آن افسوني كه در اين نام نهفته است ،پشت نخواهند كرد و
اجازه نخواهند داد مرزهائي كه با خون صد نسل ايرانيان تا همين اندازهاش
نگهداري شده است دست بخورد .از پايان جنگ ايران و عراق و دويست و
پنجاه هزار ايراني كه استخوانهايشان مرزهاي كردستان تا خوزستان را
پوشانده است هنوز دو دهه نميگذرد .آيا ميپندارند كه آن مردان همه
مردهاند و ما دست روي دست خواهيم گذاشت و اجازه خواهيم داد هر كس
هر جا را خواست بردارد و به نام حق تعيين سرنوشت ببرد؟

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
هست و آنچه نيست آغاز ميشود .احترام مرزهاي بينالمللي و حاكميت
sovereigntyدولت  stateها (تركيب سرزمين ،و مردم يا ملت ،و
حكومت  )governmentدر حقوق بينالملل از سده هفدهم شناخته شده
است .اين فرايافت تازه را در اروپا دولت ـ ملت  etat-nationناميدند و ما
صورت نخستيني آن را از دوره ساساني در سرزميني زير يك حكومت با
مرزهائي كه با ستونهاي كوتاه نشانه گذاري شده بود و جز به فرمان
شاهنشاه كسي نميتوانست از آنها بگذرد داشتهايم .در منشور سازمان ملل
متحد احترام مرزهاي بينالمللي تاكيد شده است و در سرتاسر منشور و
ميثاقهاي پيوست آن نه اشارهاي به فدراليسم است نه حقوق سياسي اقوام
نه حق تعيين سرنوشت براي گرو ههاي قومي يا مذهبي .در بيانيه مربوط به
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
سرنوشت از آن ملتهاست ،ملتهائي كه در اشغال خارجي يا مستعمرهاند.
در جهان ما كه واحدهاي كوچكتر گرايش به گروه بنديهاي بزرگتر دارند
تا منابع و امكانات خود را روي هم بريزند ،و در اروپا كه پيشرفتهترين قاره
جهان است جامعه اروپائي هر چه بهم پيوستهتر ميشود ،جدا شدن
بخشهائي از سرزمين ملي حتا از نگاه عملي و سودگرائي صرف نيز محكوم
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
فارس و راه ابريشم باستاني ،كه اكنون دارد با شاهراهها و راهآهنها و خط
لولهها بازسازي ميشود؛ و نشسته بر برخي از بزرگترين منابع زير زميني ،با
برخورداري از يك بازار داخلي نزديك هفتاد ميليوني افزون خواه و تشنه
مصرف ،و نيروي كار جوان و باسواد هيچ سودي در كوچكتر شدن نداريم.
اين شرايط استثنائي به ما ياري خواهد داد كه به آساني يك جامعه توليدي با
باالترين سطح زندگي براي همه ايرانيان بويژه در مناطق محرومتر فراهم
سازيم.
اجراي اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي پيوست آن و دادن حق اداره
تقسيمات جغرافيائي به ارگانهاي انتخابي مردم در هر جا هيچ منافاتي با
دفاع از يكپارچگي ملي ندارد و در ايراني كه يك كشور و يك ملت است هر
ايراني مي تواند با ديگران از نظر حقوق برابر باشد و بهر زبان كه خواست
سخن بگويد و آموزش ببيند و انتشار دهد و در امور سياسي و اجتماعي
مداخله كند.

تالش ـ اخيراً در كنگرة جهاني جنبش رفراندوم در بروكسل در تعبيري از
بديهيات گفتيد؛ بديهي امري است كه بازگشت ،استناد و بنا كردن بر آن به
ما در توضيح بغرنجيها ياري ميرساند.
ميخواستيم مصداق و معيار اين تعبير شما را در مورد تماميت و يكپارچگي
سرزمين و وطن خود بسنجيم .با توجه به وضعيت امروز جهان ،يعني وجود
قدرتها و دولتهائي كه منافع خود را تنها در چارچوبهاي مرزي خويش تعريف
نميكنند و با توجه به بخشهاي قابل توجهي از افكار عمومي جهان و
نهادها بينالمللي كه با تكيه بر ميثاقها بينالمللي هيچ مرز و استقالل ملي را
مانع دفاع از حقوق فردي و جمعي ملتها و اقليت ها نميبينند ،تا چه ميزان
و به چه تعبيري بديهي بودن تماميت ارضي يك واحد جغرافياي سياسي

تالش ـ در همان كنگرة بروكسل شما به دست تواناي ما در ارائة
تعريفهاي غلط و مخدوش از مفاهيم ـ هرقدر هم بديهي و روشن! ـ اشاره
داشتيد .با وجود آن كه به نظر ميرسد در درازاي تاريخ پر تالطم تعريف
دقيق و روشني از تماميت ارضي و يكپارچگي حاكميت ملي در ذهنيت ايراني
شكل گرفته و بارها و بارها به آزمون گذاشته شده است ،اما امروز با طرح
مسائل جديد در مناسبات بينالمللي و ضرورتهاي زندگي در چارچوب
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خانوادة جهاني ،التزام به دمكراسي و اعالمية جهاني حقوق بشر و ...ما را
دچار آشفتگي در تعريف اين مفاهيم نموده و زمينهساز تداخل مضموني آنها
شده است .از جمله تداخل مفهومي و معنائي حاكميت و ضرورت يكپارچگي
آن با حكومت و قدرت قابل تقسيم مركزي و يا عدم درك تقسيمناپذيري
حاكميت در عين تقسيمپذيري قدرت در چارچوب مرزهاي يك كشور و...
لطفاً در درجة نخست بفرمائيد؛ آيا پايبندي به دمكراسي و التزام به اعالمية
جهاني حقوق بشر ملت ايران را وادار ميكند كه از اين اولويت خود كه حفظ
تماميت ارضي و يكپارچگي ملي ،به عنوان يكي از مهمترين معيارها و گاه
يگانه معيار سنجش كارنامة حكومتها ،دست بردارد؟
همايون ــ بكار بردن اصطالحات در جاي خود بخشي از تعريف درست
است .كساني كه اصطالحات را به عمد يا اشتباه بكار ميبرند راه به
سرگرداني ميبرند .ما هيچگاه به دقت در گفتار و انديشه مشهور نبودهايم
ولي در دوران جمهوري اسالمي شلختگي و سوءاستفاده در اين باره بيشتر
شده است .حاكميت را كه حق حكومت كردن و مفهومي انتزاعي مانند
مالكيت است به اندازهاي بجاي حكومت بكار ميبرند كه ديگر معادلي براي
 sovereigntyنداريم .من حتا در نوشتهاي "حاكميت راست" ديدم كه
بجاي جناح راست حكومت آخوندي بكار رفته بود .اشتباه گرفتن حاكميت
ملي كه به معني استقالل است بجاي حاكميت مردم كه واژه ديگري براي
دمكراسي است پيشينهاي از اين هم درازتر دارد .اما ملت را بجاي قوم
گذاشتن از رنگ ديگري است .در گذشته نويسندگان چپگرا از خلقهاي
ايران سخن ميگفتند .سپس قوم در تعريف گروه بزرگي از يك ملت كه
زبان مادريشان با زبان اكثريت تفاوت داشت بكار رفت كه اصطالح درستي
بود .از چند سال پيش مليت جاي قوم را گرفت و امروز سخن از ملت است و
قوم مانند خلق به فراموشي سپرده شده است .در زبانهاي اروپائي كه اين
اصطالحات را از آنها گرفتهايم چنين آزادي عملي وجود ندارد .گروه قومي را
كه بيش از همه با همزباني تعريف ميشود هرگز با ملت اشتباه نميكنند.
ملت يك مفهوم تاريخي است و مهمترين ويژگي آن زيستن در سرزمين
معين و در زير يك حكومت به مدتهاي دراز است كه به اشتراك فرهنگي
و همسودي ميانجامد .يك قوم نميتواند از زبانهاي گوناگون تشكيل شود
ولي ملتهاي با زبانهاي گوناگون بسيارند و گويندگان آن زبانها خود را با
ملت تعريف نميكنند .سويسيهاي آلماني يا فرانسه يا ايتاليائي زبان ،خود را
سويسي آلماني و فرانسوي يا ايتاليائي مينامند نه ملت آلمان و فرانسه و
ايتاليا؛ همين گونه است در بلژيك .به همين ترتيب اسپانيولي زبانان امريكا
گروه قومي ناميده ميشوند نه ملت.
ملت سازان تازه به همين جا بس نكردهاند و عدم تمركز و حتا دمكراسي را
نيز با فدراليسم يكي ميگيرند .اكنون دمكرات كسي است كه هر گروه قومي
را ملتي مجزا بداند و به جمهوريهاي فدراتيو زباني در كشور ايران با حق
جدا شدن از سرزمين ملي باور داشته باشد .اگر كسي در بكار بردن
اصطالحات درست سختگيري كند يا ايران را ملك مشاع همه مردمان اين
سرزمين بداند بنا بر اين تعريفات ،فاشيست و نژادپرست است .ما براي
دمكرات بودن ميبايد بپذيريم كه هرگروهي در هر جا هست بيتوجه به نظر
بقيه ايرانيان ميتواند تكهاي از ميهن را بردارد و به ديگران بدهد.

تالش ـ برخي از نيروها و چهرههاي سياسي و روشنفكري ـ كه آنها نيز
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
اتحادها و ائتالفها انتشار بيروني مييابند .نظر شما در اين باره چيست؟
همايون ــ يكپارچگي ايران به عنوان يك كشور و يك ملت موضوعي
خطيرتر از آن است كه در آشفته بازار كنوني بتوان مسلم گرفت .گروههائي با
همه توان در پي متقاعد كردن بيگانگاناند كه براي ضربه زدن به رژيم
اسالمي از سالح نا آرام كردن استانهاي مرزي ايران استفاده كنند .در دست
كم سه حكومت همسايه ايران سياست تجزيه بخشهائي از سرزمين ما
كمتر و بيشتر دنبال ميشود .اگر واكنش الزم نشان ندهيم تبليغات دروغين
تجزيهطلبان در محافلي در بيرون پذيرفته خواهد شد .پس از جنگ اول
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
پيشبيني ناپذير آن ايران را تهديد ميكند ميبايد بيشترين هشياري را نشان
دهيم و تا پايان راه برويم تا انديشه تجزيه ايران از سرها پاك شود.
تالش ـ از سوي ديگر برخي از نيروها از جمله حزب دمكرات كردستان كه با
واقعيت خدشهناپذيري تماميت ارضي ايران و احترام قوانين بينالمللي به
استقالل و تماميت ارضي كشورها مواجهاند ،با اينكه ظاهراً سعي ميكنند
طرحهاي جديد خود را براي دفاع از حقوق اقوام در چارچوب ايران موجه
سازند ،اما از ادعاي خود مبني بر “حق تعيين سرنوشت خود تا مرز جدائي” ـ
و در مورد حزب دمكرات كردستان تشكيل “كردستان بزرگ ” ـ كوتاهي
نميكنند و آن را به مثابة شمشير داموكلسي بر سر بقية نيروها در بده
بستانهاي سياسي نگاه ميدارند .به عنوان مثال امروز آنها تالش ميكنند و
از ساير نيروها نيز ميخواهند كه فدراليسم در ايران را معادل دمكراسي قرار
دهند .يا دادن “حقوق سياسي به اقوام” را عين پايبندي به اعالميه جهاني
حقوق بشر و ميثاقهاي پيوست بدانند .پايههاي چنين ادعاها ،تعابير و
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
موضعي جز در مسائل مربوط به كردستان بگيرد .ما حساب كردهاي ايراني
را از آن حزب جدا ميدانيم و تنها ما نيستيم .اكنون صداهاي روز افزوني از
كردستان ايران شنيده ميشود كه ادعاهاي آن حزب را چالش ميكنند .دو
سازمان چپگرائي هم كه حق تعيين سرنوشت تا جدائي را پذيرفتهاند (حق
تعيين سرنوشت مانند حقوق سياسي اقوام" ،تا جدائي" را هم در خود دارد)
بنا به سنت خود عمل ميكنند .آنها هيچگاه به يكپارچگي ايران تعهدي
نداشتهاند و ظاهرا به عنوان نيروئي موثر در جامعه ،آينده ديگري براي خود
نميبينند ولي احزاب و سازمانهاي سياسي ديگر ،همه جريان اصلي سياست
ايران ،از اين بده بستانهاي سياسي بدورند .قدرت سياسي امروز در ايران از

 توده ايرانيان مانند هميشه در تاريخ خود به ايران ،به آن افسونی که در اين نام نهفته است ،پشت نخواهند کرد و اجازه نخواهند
نگهداری شده است دست بخورد.
داد مرزهائی که با خون صد نسل ايرانيان تا همين اندازهاش 4
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محلي حزب مشروطة ايران چه ويژگي و امتيازي نسبت به فدرال كردن
ايران دارد ،كه ميتواند مسير استقرار دمكراسي را هموارتر نمايد؟

ناسيوناليسم دمكرات و ترقيخواه ،ناسيوناليسم نگهدارنده و دفاعي ،چنانكه
صد سال پيش بود ،بر ميخيزد .ملت ايراني هست كه پاسخ ملت سازان
تجزيهطلب را خواهد داد.

همايون ــ بد نيست كه نخست قطعنامه در عدم تمركز و حقوق اقوام و
مذاهب ايران را كه در كنگره  2004حزب مشروطه ايران به منشور حزب
پيوست شد بياورم:

تالش ـ دكتر خوبرو پاك در ادامة تحقيقات خود در زمينة نظامهاي
فدراليستي اخيراً كتابي منتشر ساختهاند ،كه در آن نشان ميدهند ،كه چگونه
كشورهاي جهان سومي كه فدراليسم را براي حل مسائل قومي يا نژادي و...
خود برگزيدهاند ،عمالً به راهي افتادهاند كه در آنها نه تنها نظام سياسي
دمكراتيك مستقر نشده است ،بلكه مرزهاي فدرال آنها را جويباري از خون
تعيين ميكند .آيا با وجود “رهبران سياسي” كه ” از تجربه هاي “نو” مانند
حقوق سياسي اقوام سخن ميگويند و به نام اتحاد عمل در ميان گروهها و
در بده بستانهاي سياسي در راه تحقق آنها تالش ميكنند ،ميتوان به آيندة
ايران و استقرار دمكراسي در ميهنمان اميدوار بود؟

از آنجا كه دمكراسي يا مردمساالري و حقوق بشر به يكديگر بستهاند و يكي
بي ديگري معني ندارد؛
از آنجا كه رعايت حقوق مدني و فرهنگي اقوام و مذاهب گوناگون ،در مقوله
دمكراسي و حقوق بشر هردو ميگنجد؛
و از آنجا كه حزب مشروطه ايران مردمساالري و اعالميه جهاني حقوق بشر
و ميثاقهاي حقوق اقوام و مذاهب پيوست آن را (كه در سالهاي پيش از
انقالب به امضاي دولت ايران رسيد) پايه برنامه سياسي خود قرار داده است،
كنگره پنجم ،كنگره همبستگي ملي ،اصول زير را به عنوان پيوست منشور
حزب تصويب ميكند:
 ۱ــ ما مردمساالري را به معني حق برابر همه ايرانيان در حكومت برخود
توسط نهادهاي انتخابي آنان ميدانيم .هيچ تبعيض جنسيتي يا مذهبي يا
قومي در ميان ايرانيان نيست .همه ساختار حكومتي و سازمان بندي
اجتماعي بايد به اراده و در خدمت مردم و براي دفاع از حقوق افراد جامعه
باشد .ما هيچ اقليتي جز در راي گيري نميشناسيم .اقليت به معني تمايز و
تبعيض ميبايد از قاموس سياسي ايران حذف شود.
 2ــ ملت ايران از اقوام و مذاهب گوناگون تشكيل شده است كه در طول

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
ارتش امريكا مانع تكرار چنان تجربهاي شده است .واحدهاي فدرال در
بلوچستان پاكستان و كردستان عراق همسايگي ما نيز نمونههاي گويائي از
"دمكراسي" قبيلهاي و خانخاني هستند كه كساني خوابشان را براي
"ملت"هاي ايران ميبينند .هنوز چيزي نشده افراطيان يك قوم براي قوم
ديگر در آذربايجان غربي خط و نشان ميكشند و بر سر مرزهاي قومي تا
همدان و قزوين كشمكش باال گرفته است" .ملت"هائي كه جمعي تبعيدي
ميكوشند به ياري قدرتهاي بيرون ايران بسازند اساسا در ضديت با ديگران

 اگر کسی در بکار بردن اصطالحات درست سختگيری کند يا ايران را ملک مشاع همه مردمان اين سرزمين بداند بنا بر اين
تعريفات ،فاشيست و نژادپرست است .ما برای دمکرات بودن میبايد بپذيريم که هرگروهی در هر جا هست بیتوجه به نظر بقيه
ايرانيان میتواند تکهای از ميهن را بردارد و به ديگران بدهد.

هزارهها با هم زيسته و از سرزمين ملي با خون خود نگهداري كردهاند.
نيرومندي ملي و غناي فرهنگي ايران از اين تنوع قومي و مذهبي بوده است
و نگهداري ويژگيهاي اقوام و مذاهب گوناگون جامعه ايراني نه تنها يك
حق دمكراتيك بلكه يك ضرورت ملي است .ملت ايران بهر بها و مانند
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.
 ۳ــ حقوق اقوام و مذاهب در يك نظام مردمساالر مبتني بر اعالميه جهاني
حقوق بشر و ميثاقهاي آن با اصل يك كشور ،يك ملت منافاتي ندارد و
همه اقوام و مذاهب ايران ميتوانند زير يك حكومت مركزي با يك قانون
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
ولي مردم در هرجا ميتوانند به زبان مادري خود آموزش ببينند و سخن
بگويند و رسانههاي همگاني داشته باشند؛ رسوم خود را نگهدارند و از هر
مذهبي پيروي كنند.
 4ــ عدم تمركز به معني تقسيم اختيارات ميان حكومت مركزي و
حكومتهاي محلي براي كارائي و دمكراسي بيشتر ضرورت دارد.

تعريف مي شوند و بي ترديد زندگي خود را ،اگر مردم ايران بگذارند ،با جنگ
و خونريزي و بي خانمانيهاي گسترده آغاز خواهند كرد .ميهن ما در هنگامه
كنوني همين را كم دارد كه گرفتار دشمنيهاي زباني شود .اگر بحث بر سر
دمكراسي و عدم تمركز و حقوق بشر است راه حلهاي بسيار مطمئنتري
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.
تالش _ شما و حزب مشروطة ايران از سالها پيش در اسناد حزبي خود،
ضمن التزام حزب خود به اعالمية جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي پيوست به
عنوان راه حل مسائل فرهنگي ،اجتماعي و حقوق شهروندي آحاد ملت ايران
و از جمله افراد وابسته به اقوام ايراني ،در زمينه جلوگيري از تمركز قدرت در
آينده ،اصل عدم تمركز و تقسيم قدرت را برگزيدهايد و آن را به عنوان
“حكومتهاي محلي” طرح نمودهايد .اما تا كنون اين طرح و برنامة شما در
ميان نيروهاي سياسي ديگر بازتاب چنداني نيافته است .بر عكس فدرالي
كردن ايران فعال “نقل مجالس” است و بسياري از آن آشكارا و با قاطعيت و
عدهاي نيز پوشيده و با ترديد دفاع ميكنند! طرح عدم تمركز و حكومتهاي
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تالش ـ آقاي همايون با سپاس فراوان از شما.

تصميمگيري امور محلي در هر محل بايد تا پائينترين واحد تقسيمات
كشوري توسط مردم محل انجام گيرد .حزب ما در ادامه سنت انجمنهاي
ايالتي و واليتي قانون اساسي مشروطه ،حكومتهاي محلي را در سطح
استان و شهرستان و دهستان و روستا پيشنهاد ميكند .حكومتهاي محلي بر
اصل تجزيه ناپذير بودن حاكميت  sovereigntyو تقسيم پذير بودن
حكومت  governmentاستوار است .كشور ايران يكپارچه خواهد ماند و
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
اجتماعي مانند آموزش و بهداري و امور شهري و اجراي طرحهاي توسعه و
مانندهاي آن كه در صالحيت حكومت مركـزي نيسـت با ارگانهاي
انتخابي خود اداره خواهند كرد.
 ۵ــ در تقسيم بندي استانهاي ايران كه بطور سنتي جنبه جغرافيائي داشته
است عالوه بر نظر مردم هر محل ،مالحظات مربوط به توسعه اقتصادي بايد
در نظر گرفته شود .ايرانيان و كساني كه اجازه اقامت در ايران دارند
ميتوانند آزادانه در هر جاي كشور سكونت كنند .در تخصيص منابع ملي
ميان استانها به آنها كه از امكانات كمتري برخوردارند بايد بيشتر داده شود
تا به ميانگين ملي برسند .در ادامه سياست عدم تمركز ،يك مجلس سنا با
نمايندگان برابر از همه استانها در كنار مجلس ملي در قانونگزاري شريك
خواهد بود.
يگانگي ملي در يك جامعه آزاد و همسود ،با نظام دمكراتيك و غير متمركز،
به ما امكان خواهد داد كه با بهرهگيري از ظرفيت اقتصادي و فرهنگي بزرگ
ايران بهترين سطح زندگي را براي همه مردم ايران فراهم آوريم.

جهان آينده
و
گزينههای ايران در آستانه سده بيستم و يکم
نويسنده :فرهاد يزدی
ناشر :تالش
محل فروش :نشر فروغ
آدرس:
Forough Verlag – Jahn Str. 24 – 50676 Köln

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
فدراليسم در آن نيست؛ هرچند به نظر نميرسد براي هواداران دمكراسي
ليبرال ،يا حكومت اكثريت در چهارچوب اعالميه جهاني حقوق بشر ،جائي
براي بيشتر خواستن بگذارد .ما در طرح حكومتهاي محلي به زبان و مذهب
نپرداختهايم زيرا براي رسيدن به دمكراسي در ايران به اندازه كافي با موانع
سخت روبرو هستيم و ديوارهاي اضافي ميان ايرانيان الزم نداريم .حقوق
براي ما حقوق بشر است نه چيز ديگر .در طرح ما هر ايراني در عين حفظ
ويژگيهاي خود ،ويژگيهائي كه خودش بخواهد و نه بر او بهر نام تعلق
گيرد ،مانند همه ايرانيان شمرده ميشود و ميتواند در هر جاي سرزمين
مادري بود و باش كند .زبان يگانهاي (مانند قانون يگانه) همه ايرانيان را بهم
ميپيوندد ولي رسمها و زبانهاي ديگر در كنار آن حق زندگي و بالندگي
دارند .طرح ما كشمكش را به كمترينه ميرساند زيرا پيش بينيهاي الزم
براي دفاع از حقوق و منافع همگان در آن شده است .و از همه اينها گذشته
قدرت ملي ما را كه در يكپارچگي ماست نگه ميدارد .در چنان كشوري
استانهاي مرزي ايران سرپلهاي ارتباطي با همسايگان خواهند بود نه
مناطق نفوذي قدرتهائي كه ميخواهند ايران نيرومند موتور فرهنگي و
اقتصادي بالقوه منطقه را از سر راه خود بردارند.
بي توجهي به اين طرح البته ما را از دنبال كردنش باز نخواهد داشت .ما در
زمينههاي ديگر نيز چاره جوئيهائي كردهايم كه در زمانش به قلمرو گفتمان
ملي راه خواهد يافت .جهان كوچك تبعيديان دير يا زود مانند حبابي خواهد
تركيد .تودههاي مردم ،آزاد از تنگ نظريهاي گروهي و شخصي ،با
مالحظات پرمعنيتري سرو كار خواهند يافت.
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طرحی برای پيروزی:
سرانجامی مشترك ،پس از مبارزهای همبسته و متحد!
 عواملی که يک ملت را به هم پيوند میدهند فرهنگ ،تاريخ ،دين ،آئين ،تمدن و ...مجموعه اين عوامل قدرت بقا و قدرت مقاومت يک
ملت را باال میبرد .فکر میکنم در هر صورت اين حکومت همانطوری که سيستم آن نشان میدهد رسالتاش برپايه ملت و منافع
ملی بيان نشده است .به همين دليل هم شورای مصلحت ملی ندارند و شورای مصلحت نظام دارند .به همين دليل هم منافع ملی را
برای حفظ مصلحت نظام هزينه میکنند .به همين دليل هم منافع ملی را هزينه منافع امت اسالمی میکنند و به همين دليل هم هست
که وارد يکسری ماجراجوئیهائی میشوند که آشکارا منافع ملی ما را به خطر میاندازد.
 اين نظام يا رژيم ،حاکميت ی ك دولت ـ ملت نيست و شکاف بين دولت و ملت شديداَ عميق است و روز به روز هم افزايش پيدا
میکند و اين شکاف يکی از خطرناكترين شکافهاست و میتواند موجوديت کشور را به خطر بياندازد .به همين دليل هم با
سياستهای ايدئولوژيک يک بحران هويت در جامعه بوجود آورده است و اين بحران هويت سبب شده کشور ما دچار فقر آرمان
مشترك شود .از همين رو نيروی جاذبه بر دافعه نمیچربد و نيروی گريز از مرکز روز به روز قدرتش بيشتر میشود .زمانی میتواند
قدرت جاذبه حکومتی ،دولتی ،سياسی ،فرهنگی بقای ملت ايران را تامين کند که نيروی جاذبه بر دافعه بچربد.

گفتگو با آقای حشمت رئيسی

تالش ـ آقاي رئيسي“ ،حق تعيين سرنوشت تا مرز جدائي” شعاري متعلق به
جريانهاي چپ بود و معرفي براي
آنها محسوب مي شد .اين شعار
متاسفانه تأثيرات منفي برخاطره
تاريخي ملت ايران گذاشت و چپها را
از دايره ميهندوستان و نيروهائي كه
در درجه اول به منافع ملي و حفظ
كشورشان عالقمندند ،بيرون كرد.
هنوز هم عليرغم فاصلهگيري بسياري
از چپها از اين شعار ،آن ظن و ترديد
نسبت به چپها كماكان باقي است.
شما بعنوان يكي از اعضاي با سابقة
سازمانهاي چپ ايران لطفاَ بفرمائيد به لحاظ سياسي ـ فكري شعار حق
تعيين سرنوشت در ميان چپهاي ايران از كجا ريشه ميگرفت؟

طرحها مسئله خودگرداني گروههاي مختلف زباني ،مذهبي و نژادي بود.
طرح خودگرداني ويلسوني اصوال در مورد ملتها و گروههاي اقليت
امپراتوريهاي از هم پاشيده اطريش و عثماني مطرح شد و خودگرداني لنيني
كه از دل آن “حق تعيين سرنوشت” بيرون آمد ،شامل ملتهائي بود كه در
داخل امپراتوري روسيه قرار داشتند .در امپراتوريهاي سابق آنچه كه ملتها
و گروههاي مختلف را با هم متحد ميكرد قدرت سياسي بود و نه تاريخ
مشترك ،زبان مشترك ،فرهنگ مشترك و سنتهاي مشترك .اغلب اين
امپراتوريها فاقد چنين مولفههائي بودند.
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
اين مشكل روبرو شد كه اگر انديشه “حق تعيين سرنوشت” را به همه جا
تعميم دهد ،اساساَ نخواهد توانست سوسياليسم را در روسيه پياده كند .چرا كه
بيش از  90درصد از كارخانههاي روسيه به نفت و انرژي باكو وابسته بودند و
امكان نداشت بدون نفت باكو كارخانههاي لنينگراد ،مسكو ،ولگاگراد يا
جاهاي ديگر به حركت درآيند .قطارها از كار افتاده بودند ،تمام موسسات
صنعتي روسيه به انرژي و سوخت نياز داشتند .با چنين وضعيتي لنين يا
ميبايستي از طرح سوسياليسم زير فشار كشورهاي سرمايهداري دست
ميكشيد ،يا ميبايستي شعار خود را در مورد حق تعيين سرنوشت تعديل
ميكرد .يا بايد كارخانههاي نساجي سراسري روسيه را تعطيل ميكرد يا بايد
دسترسي به پنبه ازبكستان و تركمنستان و جاهاي ديگر روسيه پيدا ميكرد.
يا بايد از سوسياليسم خود دست ميكشيد يا مجبور بود براي غلبه بر قحطي
و گرسنگي كه سراسر روسيه را گرفته بود ،قلعة اوكراين را كه انبار غله اروپا
بود بدست آورد .بعبارتي بايد يكي از اين دو را انتخاب ميكرد .بنابراين لنين
ناچار شد اين شعار را تعديل كند و همانطور كه ميدانيد ارتش سرخ تمام اين

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
فروپاشي امپراتوري عثماني ،اطريش ،آلمان و روسيه مسئله ملي و قومي و
سرنوشت ملتهائي كه از دل اين امپراتوريها بيرون آمده بودند ،در دستور
كار قرار گرفت .با پيدايش وضعيت جديد به لحاظ نظري و عملي دو مكتب
فكري در اين رابطه مطرح گرديد .يكي سياستهائي كه آمريكا پشتيبان آن
بود و ويلسون رئيس جمهور آمريكا آنرا مطرح ميكرد و مكتب فكري ديگر
كه برمبناي انديشههاي لنين و استالين ارائه ميگرديد .هدف هريك از اين
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تالش ـ اگر اجازه دهيد اين بحث را به ايران برگردانيم و به مبارزاتي كه در
ايران وجود دارد .بهرحال همگي ميدانيم كه بحراني سراسري در كشورمان
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
همچنين تمامي مناطقي كه اقوام ايراني تمركز بيشتري دارند ،را گرفته است.
اما تعدادي از احزاب منطقهاي يا احزاب منتسب به اين اقوام ،بعنوان نمونه
حزب دمكرات كردستان ،تالش ميكنند مفهوم معيني به اين مبارزات
بدهند .بعبارتي با خواستهائي مبتني بر تمايزات قومي ،مطالبات قومي و در
محدوده مناطق قومي ،مبارزات را جهت دهي كنند .در صورتيكه ما در ايران
يك مبارزه سراسري داريم كه وجه عمده و برجسته آن دموكراسي است .از
نظر شما اگر اين مبارزات در بخشهاي جداگانه با خواسته قومي اوج پيدا
كند كمكي به مبارزات دموكراسيخواهانه خواهد كرد؟ چرا كه اين احزاب
معتقدند مبارزه حول مطالبات قومي در خدمت مبارزه دموكراسيخواهانه
خواهد بود.

مناطق را پاكسازي و به تصرف درآورد .لنين وقتي باكو را تصرف كرد،
انگليسيها آشكارا متوجه شدند كه اين انقالب خواهد توانست سرپا باقي
بماند ،چرا كه به منبع انرژي دسترسي پيدا كرده بود .براساس فاكتهائي كه
اشاره شد ميبينيم كه شعار حق تعيين سرنوشت حتي در آن زمان هم
اينگونه دگم گرايانه كه از طرف نيروهاي چپ در ايران برخود مي شود،
نشده بلكه اين امر تابعي بود از اصل بزرگتر يعني پياده كردن سوسياليسم.
متاسفانه نيروهاي چپ ما در كشورمان بدون درك زمينههاي تاريخي بوجود
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
طرح ميكنند .به اعتقاد من اين دوستان اساساَ مسئله دوران را نميفهمند .نه
تنها دچار فقر فلسفه ،بلكه دچار فالكت فلسفه هستند .نه تنها اين مسائل را
به آيه و دگم تبديل كردهاند ،بلكه متوجه اين امر نيستند كه فيالمثل با جدا
شدن خوزستان از ايران ،كه قطعاَ هم قابل پيشبيني است ،طبقه كارگر در
خوزستان نميتواند قدرت را بدست گيرد .با توجه به برآيند نيروهاي
منطقهاي ،داخلي و جهاني طبعاَ يك شيخنشين ديگري مثل شيخنشين
كويت از دل آن بيرون خواهد آمد و يك شبه درآمد ناخالص ملي آن باال مي
رود يا درآمد سرانه آن به سيهزار دالر خواهد رسيد و در مقابل درآمد سرانه
كشور ايران سقوط خواهد كرد و فقر و فالكت را براي تمام ملت ايران به
ارمغان خواهد آورد .اين دوستان كه بسيار عالقمند به شعار “حق تعيين
سرنوشت” هستند ،متوجه نيستند كه كشور ايران بدون نفت خوزستان ،گاز
خوزستان يا امكانات ديگر آن استان حتي قادر به ادامه حيات فيزيكي خود
نيز نخواهد بود .بايد از اين دوستان سئوال كرد؛ آيا ميخواهند سوسياليسم را
در قم پياده كنند! بايد از اين دوستان سئوال كرد؛ آيا ميخواهند سوسياليسم
را در مناطقي پياده كنند كه فاقد هرگونه امكانات هستند .آيا اين دوستان
پيوند ارگانيك تكنولوژي ،سرمايه ،صنايع ،ارتباطات و نيروهاي انساني و همه
عواملي را كه طي بيش از صد سال از رشد سرمايهداري در ايران بوجود
آمده ،ميخواهند ارادهگرايانه قطع نمايند .به اعتقاد من اين دوستان چپ ما
مفهوم دوران را نميفهمند .طرح شعار “حق تعيين سرنوشت” در حال حاضر
نه به نفع سوسياليسم و نه به نفع طبقه كارگر بلكه دقيقاَ منطبق است
برمنافع سرمايه بينالمللي و شركتهاي فرامليتي كه اساساَ حاكميتهاي
ملي را نه تنها در جهان سوم بلكه حتي در كشورهاي خودشان نيز
برنميتابند.
اين دوستان بايد بفهمند كه عصر ما كماكان عصر هيمنههاي مسلط جهاني،
منافع فراملي ،راهيافت و راهبردي كالن و استيالطلب ،چالشهاي هويتي و
ايدئولوژيك است .بهرصورت حذف راديكال غيريت و باصطالح هويتزدائي
از ملتهاست .ديگر اينها دولت ـ ملت را قبول ندارند .اساساَ اينها
حاكميتهاي ملي را قبول ندارند .اساساَ اينها ميخواهند حاكميتهاي
كارگزار بوجود آورند .به همين دليل هم كشورهاي بزرگتر را مثل ايران چون
نميتوانند يكپارچه بخورند ،در جهت تجزيه و تالشي آن حركت ميكنند ،تا
بتوانند قطعات كوچكتر شده را بهتر قورت دهند .همان بالئي كه بر سر
يوگسالوي آمد .به همين داليل دوستان چپ ما مفهوم قدرت را درك
نميكنند و ايدئولوژي آنها همانا دليل تراشي است و ارائه تصويري وارونه از
قدرت .اين دوستان مشكالت را متوجه نيستند و مفهوم شعارهايي را كه سر
مي دهند نمي فهمند .به اعتقاد من سياستهاي بينالمللي مثل گذشته
مبارزه براي قدرت است .به همين دليل اين نوع شعارها و اين نوع سياستها
در خدمت نيروهائي است كه ميخواهند حاكميت ملي كشورها را نفي كنند و
منافع خودشان را از دل اين سياست بيرون آورند.

رئيسي ـ شعارهائي كه اين عزيزان مي دهند ،دو بخش است .يك بخش
براساس مصلحتهاي سياسي است و طبعاَ افكار عمومي و حساسيتها را در
نظر مي گيرند .اما به اعتقاد من اهداف استراتژيك خود را پشت اين شعارها
پنهان ميكنند .در هر صورت مسئله قومي كردها از همان آغاز در يك
فضاي منافع خارجي تكامل پيدا كرده است .مدتها بود كه درگير شدن در
مسئله كردها براي نيروهاي خارجي ،يعني قدرتهاي بزرگ و دولتهاي
رقيب منطقهاي ،منافع استراتژيك در برداشته است .حزب دمكرات كردستان
نيز در بسياري موارد از اين مداخالت استقبال كرده است .حتي گاهي مشوق
نيروهاي خارجي در اين زمينه بوده ،بعنوان مثال مالمصطفي بارزاني رهبر
حزب دمكرات كردستان عراق بارها خواستار حمايت آمريكا شد .حتي اظهار
تمايل كرده بود كه كردستان عراق بعنوان ايالت  ۵۱آمريكا به آمريكا ملحق
شود .اين را بارها اعالم كرده است .با اين ديدگاه به نظر من رهبران احزاب
ناسيوناليست كرد حداكثر توان خود را بكار بردهاند تا ديگران را در مسائل
خودشان درگير نمايند .هنگامي هم كه مبارزات آنها به جريان ميافتاد و اوج
ميگرفت آنها كمتر ميتوانستند بر اوضاع مسلط باشند .حتي قادر نبودند
اقدامات بينالمللي را كه آغازگر اين تخاصمات بودند ،كنترل كرده و محدود
نگه دارند .در نتيجه اين احزاب در مسير حوادث به دنبالهروي از حوادث
افتادند و مورد سوء استفاده واقع شدند .در موارد متعدد اينگونه بوده است.
البته اين مسئله فقط مختص به احزاب كرد نيست ،خيلي از احزاب قومي
ديگر اين گونه عمل كردهاند .اما در ميان احزاب كرد اين رفتار شديدتر
ميباشد و سرنوشت حركت قومي كردها بيشتر از حركتهاي ديگري در
منطقه با نيروهاي خارجي گره خورده است .در حال حاضر در مسئله عراق
هم اينگونه است .اصوالَ از دهه آخر قرن نوزدهم بسياري از رهبران طوايف
كرد فكر ميكردند كه برقراري تماس با روسيه يا انگلستان مفيد خواهد بود.
روساي برجسته كرد مثل شيخ عبيداهلل در اواخر قرن نوزدهم ،عبدالرزاق
قدرخان و شيخ محمود برزنجي در پي جلب حمايت روسيه و انگلستان بودند.
در ايران اسماعيل آقا سيمتقو هم تصميم داشت حمايت انگلستان و روسيه را
بدست آورد و بعدها حتي در زمان شوروي هم تالش كرد حمايت آنها را
جلب نمايد .در هر صورت تجربه نشان داده اين حركتهاي قومي اغلب با
منافع نيروهاي خارجي گره خورده و پاي نيروهاي خارجي را به منطقه و
داخل كشورها ميكشاند تا تناسب قوا را بسود خودشان تغيير دهند .به همين
دليل در حال حاضر هم در سياستهاي حزب دمكرات كردستان به هيچوجه
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مردم بخاطر عشق به شعار بنده و جنابعالی و اين گروه و آن گروه به صحنه
بايد اطمينان حاصل کنند که منافع آنها بيشتر از وضعيت موجود تامين خواهد شد و نه اينکه يک چشمانداز تيره ،ترسناك ،جنگ داخلی،
تجز يه کشور و امثالهم را برای آنها ترسيم کنيم .مگر مردم ايران ديوانه هستند که وارد اين صحنه شوند.

و به اعتقاد من يك تقسيم كار در اين زمينه وجود دارد ،به اين معنا كه
آمريكا در منطقه بلوچستان بسيار فعال است ،انگليس با توجه به تجربه
تاريخي خود در خوزستان بسيار فعال ميباشد و اسرائيل هم با توجه به
تجارب تاريخي كه ميان كردها دارد در كردستان اين كار را پيش ميبرد.
براساس اين ديدگاه به اعتقاد من جا دارد مجدداَ تاكيد كنم كه مسئله تجزيه
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
صورت گرفتن است .فكر ميكنم اگر تاريخچه مختصري از خوزستان را بيان
كنم به روشنتر شدن مسئله كمك خواهد كرد .با كشف نفت در آغاز سده
بيستم بر اهميت استان خوزستان افزوده شد .چون در آن زمان حكومت
مركزي ايران ارتش نيرومندي نداشت و از سوي ديگر كشور دچار قيام
مشروطهخواهان بود دولت انگلستان در نظر داشت با كمك شيخ خزعل
حاكم خوزستان اين استان را از خاك ايران جدا كند .با آغاز جنگ جهاني
دوم باز هم دولت انگلستان به بهانه حفظ منافع خود در حوزههاي نفتي
خوزستان در برابر يورش احتمالي آلمانها خوزستان را اشغال كرد و در اين
ميان حكمرانان دولت انگلستان در عراق و شيخ نشينهاي عربي از فرصت
استفاده كرده و پيوستن خوزستان به كشورهاي عربي را درخواست كردند.
اسناد اينها همگي موجود است و تمام جنبههاي آن روشن ميباشد.
همزمان با ملي شدن تاسيسات نفت ،در سال  ۱۳29انديشه تجزيه
خوزستان مجدد از سوي انگلستان مطرح شد و وزارت امورخارجه انگليس
براي اين منظور طرحي نظامي پياده كرده بود بر پايه اشغال نظامي استان
خوزستان توسط عراق و بياري انگليس .بهرصورت بعد از سقوط دولت
مصدق تا سال  ۵7به خاطر قدرتمند بودن ايران به لحاظ سياسي و نظامي ما
شاهد يك دوران ثبات هستيم .بعد از رويدادي كه بنام انقالب اسالمي
شهرت يافت ،دوباره تجزيه خوزستان در دستور كار قرار گرفت .اين بار حزب
بعث با حمايت كشورهاي عربي و قدرتهاي بينالمللي در اين راستا حركت
كرد و مهمترين هدف حمله عراق به ايران در شهريور سال  ۵9تجزيه
خوزستان بود .پيش از اين يعني يك سال پس از اينكه حزب بعث در عراق
بر سر كار آمد ،آقاي صالحمهدي اماش معاون نخست وزير و وزير كشور
عراق اين سخن را رسماَ اعالم كرد كه؛ عراق هرگز به گونه جدي در مورد
شطالعرب با ايران اختالف نداشته چرا كه شطالعرب جزئي از خاك عراق
است و اختالف در اصل در مور عربستان (منظورش همان استان خوزستان
است) بوده كه بخشي از خاك عراق بوده و در دوران قيمومت خارجي
ضميمه ايران شد و برخالف خواست مردم عراق و اهواز و ناصري ميباشد.
من متاسف ميشوم وقتي ميبينم اين آقاياني كه چپ هستند پديدهاي بنام
“االاحواز” را بر باالي نشرياتشان مينويسند و اصالَ نميدانند كه اين طرح از
طرف شيخنشينهاي عربي و بعثيهاي عراق بوده است .همين تشكيالتي
كه اينها در لندن بوجود آوردهاند و از همانجا صداي “االاحواز” بلند ميشود،
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
مورد بلوچستان نيز شاهد هستيم .يكي از ارگانهائي كه پيوسته و متمركز در
اين زمينه فعال بوده و هست تلويزيون و فرستنده الجزيره است كه متاسفانه
توانسته در ايران ياريگيري فراواني انجام دهد .به همين دليل تشكيالتي
كه هماكنون بوسيله نيروهاي قومي سرهمبندي شده ،چه آنها كه در

صراحت و روشني در اين زمينه ديده نميشود كه دخالت خارجي به طور
مثال در خاورميانه را محكوم كند ،در عراق را محكوم كند يا احتماالَ در آينده
دخالت نيروهاي خارجي در ايران را محكوم نمايد.
تالش ـ اجازه دهيد با توجه به صحبتهاي شما به اسنادي كه اخيراَ از سوي
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
زمان شادروان دكتر قاسملو و زنده ياد دكتر شرفكندي حزب دمكرات
كردستان مبارزه اصلي را بر محور مبارزه با جمهوري اسالمي مي ديدند و
شعار حزب هم “دمكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان” بود.
ولي امروز آقاي مصطفي هجري در سخنراني اخيرش در كنفرانسي بنام
“استقالل كرد ،دمكراسي و آرامش منطقه” در آمريكا گفتهاند؛ حق تعيين
سرنوشت اشكال و فرمهائي نظير استقالل ،فدراليزم و خودمختاري دارد كه
هريك از اين اشكال حق مسلم كردهاست .ايشان همچنين گفتهند كه در
واقع حزب دمكرات كردستان ايران هيچگاه استقالل كردستان بعنوان يكي
از اشكال حق تعيين سرنوشت را نه تنها رد نكرده بلكه از آن بعنوان حق
مسلم و مشروع ملت كرد در همه بخشهاي كردستان ياد كرده است .ايشان
در ادامه صحبتهايشان ميگويند“ :اگر امروز حزب دمكرات كردستان
مسئلله استقالل كردستان را مطرح نميكند بسته بر فاكتورهاي منطقهاي و
جهاني دارد” .از طرف ديگر آنها شعار ميدهند كه “مسئله كردستان در يك
دمكراسي واقعي در ايران كه فقط شكل تقسيمبندي فدراليزم است قابل حل
است و در غير اينصورت  ، ”....يعني ما حق جدا شدن داريم .نظر شما در اين
مورد چيست؟
رئيسي ـ اين عزيزان از يك طرف در برنامههاي خود به صراحت از “حق
تعيين سرنوشت” صحبت ميكنند كه مبناي نظري آن از ماركسيسم اخذ
شده و از طرف ديگر در كنار آن فدراليزم را ميخواهند كه مبناي نظري آن
ريشه در ليبراليسم دارد .به اعتقاد من فدراليزم از ديدگاه اين دوستان يك
ابزار تاكتيكي است ،براي رسيدن به هدف استراتژيكشان كه همانا
كردستان بزرگ است .اين دوستان با التقاط غيرمسئوالنه ماركسيسم و
ليبراليسم ،معجوني ساختهاند كه اعتماد برانگيز نيست .در كنار فدراليزم حق
تعيين سرنوشت را قرار دادن به معناي اين است كه هدف استراتژيك همان
حق تعيين سرنوشت ميباشد .به اعتقاد من اينها نه در چارچوب ايران بلكه
در راستاي تشكيل پديدهاي بنام “كردستان بزرگ” حركت ميكنند و فكر
ميكنم وقتيكه تناسب قوا در منطقه بسود اين نوع تفكر تغيير كند ،صداي
اينها يا بقول معروف تبليغات اين حزب در اين زمينه آشكارتر و روشنتر
خواهد شد و با صراحت بيشتري اين خواست را مطرح خواهند كرد .فكر
ميكنم كشورهاي قدرتمند با توجه به ضعف و مشكالتي كه در كشور ما
وجود دارد ،در جهت سازماندهي اين استراتژي حركت كردهاند و اين كشورها
به صراحت بگويم؛ آمريكا ،انگلستان و اسرائيل در اين راستا كار ميكنند .به
نظر من اين طرح از مرحله نظريهپردازي گذشته و وارد مرحله كارپردازي
شده است .اگر مؤسساتي نظير “آمريكن اينترپرايز” و يا مؤسساتي ديگر
مشابه آن سالهاست در اين زمينه نظريهپردازي ميكردند ،هماكنون افراد
كارشناسي مثل مايكل ليندن و امثالهم در حال كارپردازي اين نظريه هستند
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بلوچستان فعال هستند و چه آنها كه در خوزستان فعال هستند و زعامت اين
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
شناختها با منافع كشورهايي كه هميشه مطامع استعماري و تجزيهطلبانه در
ايران داشتهاند ،گره خورده و نميتواند پديده جالب و خوشايندي براي
ايرانيان باشد.
بعنوان مثال باز عرض كنم اين هويتسازي از طرف كشورهاي عربي تنها
در مورد خوزستان نيست ،در مورد بلوچستان هم ميباشد .شايد جالب باشد
بدانيد نظريه عرب ـ بلوچ را همين كشورهاي عربي بوجود آوردهاند .سعي
ميكنند هويت تاريخي و عربي براي بلوچها بوجود آورند .شخصي بنام
رياض نجيبالرئيس بعنوان نظريه پرداز و روزنامه نويس معروف پانعربيسم
و مفسر سياسي هفتهنامه المستقبل در پاريس مقاالتي در مورد بلوچستان
نوشته و از ديدگاه او بلوچها ريشه قومي عربي دارند و ميبايست به قول او
از اين پديده حمايت كنند و عرب ـ سنيها را در مقابل فارس شيعه بگذارند.
ايشان ميگويد بايد از ملت مستقل بلوچ حمايت كنيم ،به اين دليل كه
نهضت بلوچ ،نهضت اعراب است و تاريخ عربي آنها به قرنها پيش
برميگردد و شرح آن را ميتوان در كتابهاي متعدد نوشت.
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
نظامي و سياسي و اقتصادي خود را تامين نمايد .به همين دليل سعي ميكند
هويتهاي مجهول براي قومهاي ساكن ايران تئوريزه كند و براي آن ها يا
تاريخسازي بكند و يا اقدامات آنها را بشكلي توجيه نمايد .به اعتقاد من
بايستي در مورد حركتهاي اخير و در رابطه با اين مسائل از طرف كليه
نيروهاي ملي و ميهندوست و چپ تجديد نظر و ارزيابي مجدد صورت گيرد.
بدون اين ارزيابيها به اعتقاد من سياست اتحادها ،حمايتها ،ائتالفها
ميتواند به ضد خود تبديل شود .ميتواند به ضد منافع ملي تبديل شود و به
ضد انسانها تبديل شود .نبايد فراموش كنيم كه كارپردازاني چون مايكل
ليندن از طراحان جنگ داخلي لبنان هستند و كارشناسان برجستهاي هستند
در زمينه ايجاد آشوب و جنگهاي داخلي غير قابل كنترل.
تالش ـ برگرديم به تجربيات تاريخي دورههاي نزديكتر به خودمان!
تجربههاي تاريخياي نظيرجريان آذربايجان ،جمهوري مهاباد ،كه اينها به
هر صورت تحت شرايط معيني ،در ساية توانمندي برخي از چهرههاي
سياسي ايران و قدرت دولت مركزي خاتمه پيدا كردند .سالهاي اخير نيز
اسناد و آثار تاريخي بسياري منتشر شدهاند كه بيانگر حمايت مردم و رضايت
و خرسندي آنان از بازگشت اين دو قطعه خاك ايران به دامن سرزمين خود
در آن مقطع ميباشند .سالهاي آغازين انقالب و حكومت اسالمي را هم
داريم كه يكي از تجربههاي مشخص ما در اين زمينه اقدامات سازمان
چريكهاي فدائي خلق است .در آن سالها جريان خلق عرب در خوزستان و
مسئله خلق تركمن در تركمن صحرا و شورشهائي كه در اين مناطق بوجود
آمدند را داريم .ميدانيم كه سازمان در اين مناطق از كشورمان حضوري
فعال داشت و در اين دو شورش نقشي بسيار تعيين كننده .همچنين در
درگيري سالهاي اول انقالب در كردستان داشتند و در و درگيريهايي هم
صورت كه گرفت ،نقش سازمان قابل اغماض نبود و قربانيان هم داد،
صحنههاي دلخراش اعدام ها فراموش ناشدني است .در تمامي اين شورشها
و درگيريها در آن سالها مردم به شدت حامي حكومت اسالمي بودند.

همچون در دوران جمهوري مهاباد و حكومت خودمختار آذربايجان مردم به
هر روي پشت حكومت مركزي قرار گرفتند .ولي در حال حاضر وضعيت
ديگري غلبه دارد .آيا فكر مي كنيد به دليل ناراحتي شديد سراسري و بغض
و كينهاي كه اكثريت مردم ايران از رژيم در دل دارند؛ احزاب محلي قادر
خواهند بود اهداف و برنامههاي خودشان را به كمك نيروهاي خارجي پيش
برند .چون مردم امروز معلوم نيست تا كجا حاضر باشند پشت حكومت
مركزي قرار گيرند؟
رئيسي ـ فكر ميكنم بايد به سوابق ايرانيها توجه داشته باشم .ايرانيها
داراي خصوصياتي هستند كه بارها نشان دادهاند كه در شرايط بحراني آنقدر
بلوغ فكري دارند كه اين اختالفات را كاهش دهند و در شرايط فورسماژور
و تهديد كشور با هم متحد شوند .من فكر ميكنم اگر اين چنين وضعيتي
پيش آيد ،يعني تهديد خارجي يا دخالت خارجي بر بستر نارضايتي داخلي،
عليرغم اين نارضايتي ،مردم ايران يكپارچه در مقابل خارجي خواهند ايستاد.
البته اين را نميتوانم از نظر دور دارم كه خالء قدرت در ايران با توجه به
كليه مشكالت انباشته شده و تضادهاي حاد طبقاتي ،كه متاسفانه مسائل
قومي هم بدان اضافه شده ،ميتواند خطرناك باشد .تفاوتهاي امروز با
سالهاي اول انقالب را اينگونه ميتوانم توضيح دهم كه ،انقالب نه تنها
حكومتيان و اپوزيسيون را غافلگير كرد ،بلكه تمام كشور و قدرتهاي منطقه
و جهان را نيز به گونهاي غافلگير نمود .به همين دليل هيچكدام از آنها
برنامهاي از پيش تعيين شده براي تأثيرگذاري و دخالت مستقيم نداشتند .از
طرف ديگر در آن زمان جهان دوقطبي بود و هر دو قطب شديداَ ناظر بر
اعمال يكديگر بودند .به همين دليل امكان دخالت خارجي كاهش مييافت.
ولي در شرايط كنوني و خالء قدرت در ايران و آمادگي نظري و تداركاتي و
عملي كه كشورهاي همسايه ايران دارند ،فكر ميكنم موجب دخالت
همهجانبه كشورهاي خارجي خواهد شد .بويژه از طرف دو نيروي پان
عربيست و پان تركيست بشدت دخالت خواهد شد .نبايد فراموش كنيم كه
نيروهاي قدرتمند بينالمللي در حال حاضر در اطراف كشور ما در مرزهاي
آبي و خشكي حضور قدرتمندي دارند و طبعاَ در صورت بروز چنين شرايطي
بيتفاوت نخواهند ماند .با توجه به همه اين فاكتورها به اعتقاد من قبل از
اينكه ما دچار چنين فاجعهاي بزرگ شويم ميبايست مسايل را خردگرايانه
حل و فصل كنيم تا كشورمان به اين سرانجام شوم دچار نشود .من اطمينان
دارم مردم ايران و روشنفكران ايران بلوغ يافتهتر از اين هستند كه در چنين
شرايطي تضادهاي خودشان را عمده كنند .اما بهرحال نبايد فراموش كنيم
كه تناسب قواي منطقهاي و بينالمللي بسود بقا و يكپارچگي كشور ما
نيست.
تالش ـ اجازه دهيد در اينجا سئوالي را مطرح كنم مبني براينكه نقش خود
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
مطالبات اجتماعي و فرهنگي خود را داشته باشند ،آيا تصور ميكنيد باز هم
همين خطرات ميهنمان را تهديد نمايد .البته در اينجا شايد الزم به يادآوري
باشد كه در ايران اقوام در بسياري از زمينهها آزاد بودند .اما در عرصه سياسي
واداري در تقسيم قدرت بر مبناي دمكراتيك الزم است به مشاركت مردم از
جمله اقوام توجه اساسي صورت گيرد .در اين صورت آيا خطرات به همان
شدت باقي خواهند بود؟
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رئيسي ـ نبايد اين را فراموش كنيم كه كشور ما ،هماكنون در فشار
عربگرايان ،غربگرايان ،قومگرايان ،چپگرايان افراطي و شرقشناسان به
لحاظ نظري قرار دارد .انديشهپردازان و تاريخنويسان پان عرب و عربمابان
حكومتي و حتي بخشي از نيروهاي اپوزيسيون كه هويت و مشروعيت
ايدئولوژي خودشان را از اسالم استخراج ميكنند ،تاريخ پيش از اسالم ايران
را آلوده به آتشپرستي ،معجوسگري ،طاغوتي قلمداد كرده و داشتههاي
فكري و فرهنگي دوران قبل از حمله اعراب را ضد ارزش ميدانند .اين
نيروها آگاهانه سعي ميكنند حافظه تاريخي و فرهنگي ملت ايران را ،يعني
عواملي كه در شرايط بحراني و اضطراري ميتواند يك ملت را به هم
پيوسته نگه دارند مخدوش ميسازند.
عواملي كه يك ملت را به هم پيوند ميدهند فرهنگ ،تاريخ ،دين ،آئين،
تمدن ،زبان و ...مجموعه اين عوامل قدرت بقا و قدرت مقاومت يك ملت را
باال ميبرد .فكر ميكنم در هر صورت اين حكومت همانطوري كه سيستم
آن نشان ميدهد رسالتاش برپايه ملت و منافع ملي بيان نشده است .به
همين دليل هم شوراي مصلحت ملي ندارند و شوراي مصلحت نظام دارند.
به همين دليل هم منافع ملي را براي حفظ مصلحت نظام هزينه ميكنند .به
همين دليل هم منافع ملي را هزينه منافع امت اسالمي ميكنند و به همين
دليل هم هست كه وارد يكسري ماجراجوئيهائي خارجي ميشوند كه آشكارا
منافع ملي ما را به خطر مياندازد .مجموعه اين عوامل نشان ميدهد اين
رژيم چندان پايبندي به منافع ملي ما ندارد .به همين خاطر است كه ملت را
تعريف نميكند ،بلكه امت را تعريف ميكند .به همين دليل و بديهي است
كه در شوراي مصلحت نظاماش كردها ،بلوچها ،تركمنها ،يا عربها و يا
اقوام ديگر ايراني كه اجزاي تفكيك ناپذير ملت ايران را تشكيل ميدهند،
وجود نداشته باشند .به همين دليل است كه ساختار حكومت برپايه مذهب
شيعه و آن هم نوع افراطي و تعريف شدهاي از مذهب شيعه قرار گرفته و در
نتيجه اين نظام يا رژيم ،حاكميت يك دولت ـ ملت نيست و شكاف بين
دولت و ملت شديداَ عميق است و روز به روز هم افزايش پيدا ميكند و اين
شكاف يكي از خطرناكترين شكافهاست و ميتواند موجوديت كشور را به
خطر بياندازد .به همين دليل هم با سياستهاي ايدئولوژيك يك بحران
هويت در جامعه بوجود آورده است و اين بحران هويت سبب شده كشور ما
دچار فقر آرمان مشترك شود .از همين رو نيروي جاذبه بر دافعه نميچربد و
نيروي گريز از مركز روز به روز قدرتش بيشتر ميشود .زماني ميتواند قدرت
جاذبه حكومتي ،دولتي ،سياسي ،فرهنگي بقاي ملت ايران را تامين كند كه
نيروي جاذبه بر دافعه بچربد.
طبيعتاَ در شرايط دمكراتيك اين مسائل رعايت شده و تعريف ديگري از آن
چه كه رژيم تا كنون ارائه كرده ارائه ميشود .در يك حكومت دمكراتيك
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
لحاظ رنگ ،نژاد ،پوست ،مذهب ،آئين و يا جنسيت و چيزهائي از اين دست
مانع از اين نخواهد شد كه آنها در باالترين مقامات حكومتي ،سياسي،
نظامي ،فرهنگي حضور داشته باشند و احساس مالكيت براين مملكت كنند و
احساس حضور داشته باشند .فكر ميكنم در چنين شرايط دمكراتيكي
نيروهاي جاذبه بر دافعه ميچربد و كشور بر مدار طبيعي خودش به حركت
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
ايرانيان طي سه خيزش بزرگ كوشش كردهاند سه مسئله يعني مسئله فرو

ملي ،مسئله ملي و مسئله فراملي را حل كنند .مسئله فرو ملي در اصل مسئله
قوميتها در ايران است كه بايد به شكل دمكراتيك در چارچوب تماميت
ايران حل مي شد و مسئله ملي هم همين حقوق شهروندي و ايجاد جامعه
مدني است و تفكيك قدرت در عمق و در سطح بدين معنا كه تفكيك قدرت
در سه قوه بايد صورت ميگرفت و استقالل قوه قضائيه رعايت ميشد،
حقوق شهروندي رعايت و مشروعيت مييافت و قدرت بر اراده مردم معطوف
مي شد و از قدرت مردم ميتوانستند بازخواست كنند و يا آن را ،تعويض و
بركنار كنند .اراده مردم اگر پاية مشروعيت قدرت قرار ميگرفت و همه امور
ديگري را كه نام بردم ،صورت ميپذيرفت ،آنگاه ميتوانستيم داراي روح
مشترك ،آرمان مشترك باشيم و مسئله فراملي را هم با استراتژي جهاني
مشترك حل نمائيم .همه اينها به هم پيوسته است و آن زمان ميتوانستيم
در سياست خارجي خود نيز ،يك سياست خارجي محكم ،استوار ،اصولي و
مبتني بر منافع ملي داشته باشيم .تنها در چنين شرايطي ميتوانستيم
تضادهاي طبقاتي ،قومي ،مذهبي را براساس منافع ملي در مجراي اصولي
هدايت نمائيم .آنگاه اين نيروهاي اجتماعي نه تنها در مقابل هم قرار نداشته
بلكه همگي در زمينه منافع ملي متحد شده و قادر ميشديم تضادهاي
موجود بين خود را نيز بصورت خردمندانه حل كنيم.
تالش ـ در خور توجه است كه شما تماماَ افعال را بصورت ماضي بكار
ميبريد .بههر دليلي ،حال بدليل ضعف فكري نيروهاي سياسي ،روشنفكري
يا در دستگاه حكومتي به اين مسائل بيتوجهي شد ،تا اين چنين فاجعة ملي
اي اتفاق افتاد .ما نتوانسته ايم به اين چنين شرايطي دست پيدا كنيم .آيا
فكر ميكنيد؛ براي بوجود آوردن چنين شرايطي ما زمان را از دست دادهايم؟
رئيسي ـ ما ناچار هستيم به اين شرايط برگرديم .راهي ديگر در مقابل خود
نداريم .ما بايد وظايف تاريخي به تعويق افتاده را انجام دهيم .گرچه زمان را
از دست دادهايم
تالش ـ براي رسيدن به اين امر نياز به چه نيروئي است؟
رئيسي ـ فكر ميكنم در درجه اول نخبگان فكري جامعه ،گذشته از اين كه
به كدام قوم ايراني وابستگي دارند بايد شديداَ احساس مسئوليت كنند ،اين را
بفهمند كه زمان را از دست دادهاند .اين را بفهمند كه ما از مسير طبيعي
خارجي شديم .اگر اين نيروها متوجه شوند و بويژه كساني كه به صورت
حرفهاي مدعي سياست هستند بايد بدانند كه ايران در شرايط سخت و
ويژهاي قرار گرفته و مصالح فردي ،گروهي ،دستهاي ،فرقهاي و حزبي خود
را برتر از منافع ملي ندانند و منافع خود را در راستاي منافع ملي تعريف
نمايند .اين را بايد بفهمند كه حزب ،دسته ،ابدئولوژي ،فكر ،استراتژي و
تاكتيك و همه اينها در خدمت منافع ملي و منافع انسانها بايد باشند و نه
برعكس .در هر صورت بايد بدانند مصالح ملي و عالي ايران باالتر از منافع
گروهي و دستهاي است .بايد حساسيت اوضاع را درك كنند .ولي متاسفانه
من شاهد هستم اينگونه نيست و علت اين همه تفرقه ،جدائي و
تكرويهاي بسيار زيادي را كه مشاهده ميكنم نشان ميدهند حساسيت
اوضاع را درك نكردهاند و خطر را متوجه نيستند .بيشتر شعار ميدهند و
سياستهاي شعاري را پيش ميبرند .به اعتقاد من هر شعاري كه دور از
واقعيت باشد ،آرزوي محالي را برميانگيزد ،بر توقعات بيحساب دامن
ميزند ،حقيقتي را ناديده ميگيرد ،تعميم نارسا بوجود ميآورد ،حقي را پايمال
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ميكند ،نادرستي را درست جلوه ميدهد و باالخره هيجان يا حتي تسكين
بيجا را ايجاد ميكند .به اعتقاد من اين گونه برخوردهاي شعاري ناسالم
است و فضا را مسموم ميكند .من شاهد هستم بيشتر اين گروهها ،گروههاي
شعاري هستند تا نيروهاي واقع بين سياسي .چرا كه نيروهاي واقعبين
سياسي براساس واقعيتهاي عيني بايد بفهمند كجا سازش كنند ،كجا بايد
عقبنشيني كنند يا كجا انعطاف نشان دهند و يا اينكه كجا تعرض نمايند.
اين نيروها هيچكدام از اين مولفهها را برخوردار نيستند .با شعارهاي
تحريكي ،تخديري و مرفيني هم اطمينان و هم احساس ايمني را از دلهاي
مردم دور ميكنند و به همين دليل هم مردم به نه تنها به حكومت بلكه به
مقدار زيادي هم به اپوزيسيون بدبين شدهاند و اين امر مشهود است .اينگونه
شعارهاي تحريكآميز خطرزاست .مثالَ همين شعار “حق تعيين سرنوشت”،
خوب اين شعار موجب بيمناكي در جامعه ميگردد ،سبب و موجب ناامني در
جامعه ميشود ،ترس و وحشت بوجود ميآورد .بويژه از دخالت نيروهاي
خارجي «با توجه باينكه هر روزه تصاوير بسيار هولناكي از عراق منعكس
ميكنند »،مردم را وحشتزده ميكند .حاال اپوزيسيوني كه بيايد و از دخالت
نيروهاي خارجي در امور داخلي كشورمان حمايت كند ،مردم را خواهد
ترساند .مردم بخاطر عشق به شعار بنده و جنابعالي و اين گروه و آن گروه به
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
و نه اينكه يك چشمانداز تيره ،ترسناك ،جنگ داخلي ،تجزيه كشور و
امثالهم را براي آنها ترسيم كنيم .مگر مردم ايران ديوانه هستند كه وارد اين
صحنه شوند .به همين دليل هم مهمترين وظيفه دولتها ايجاد امنيت است
و نه ايجاد ناامني .به همين دليل بايد اپوزيسيون خواستار امنيت فراگير شود
و بگويد نه تنها امنيت داخلي ،امنيت قلم  ،امنيت نويسنده ،امنيت اقتصادي و
سياست خارجي را تامين خواهم كرد بلكه امنيت و شرايط حفظ منافع ملي را
تامين خواهم كرد .در شرايطي كه مردم احساس كنند امنيت فيزيكي آنها نيز
در خطر است بقول معروف به شرايط بد در مقابل شرايط بدتر تن خواهند
داد .به اعتقاد من شعارهاي احساسي هرگونه اعتماد در مردم را سلب خواهد
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.
با توجه به اينكه مردم تجربه  2۵سال شعار دادن توخالي را از سوي رژيم
ديدهاند تا حدودي داراي قدرت تشخيص شدهاند و شعارهاي واقعي را از
شعارهاي غير واقعي تشخيص ميدهند و از همين رو از شعارهاي احساسي و
تحريكي حمايت نخواهند كرد .اين يكي از مسائلي است كه ما بايد متوجه
آن باشيم و بدانيم كه مردم جلب آنگونه شعارهايي خواهند شد كه
خردگرايانه و واقعبينانه باشد .متاسفانه چون اغلب اين گروهها با مردم نبودند
و زيست نداشتند ،اين مسائل را نميفهمند .تجربه خود من در صنعت نفت
اين را بخوبي نشان ميدهد .گارگران از آن نمايندگاني حمايت ميكردند كه
حال يا از طريق اعتصاب يا مبارزه يا مصالحه يا مذاكره امتيازي را براي
كارگران ميگرفتند .كارگران اين نمايندگان را روي دست ميگرفتند و
برميگرداندند به كارخانه حال آنكه اين دوستان چپ مي خواستند از هر
اعتراض و يا اعتصابي يك انقالب بسازند.

مختلف در عين حال در هم تنيده باسابقه تاريخي مشترك است ،ولي با اين
همه نمي توان به مطالبات آنها بيتوجه بود .از نظر شما اين مطالبات را ـ با
حفظ و ارزشگذاري به اين تاريخ مشترك و به اين در هم تنيدگي ـ چگونه
ميتوان تامين كرد؟
رئيسي ـ سئوال كليدي شايد همين باشد .من هم عميقا براين باورم .يعني
مسئله فروملي كه مسئله اقوام ساكن ايران است .حداقل طي صدسال اخير
كوششهاي بسيار زيادي شده كه بر بستر يك شرايط دمكراتيك مطالبات
اقوام ايران حل شود .اوالَ فكر ميكنم بدون همدلي ،همفكري و همبستگي
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
خواهد آمد .اين اتحاد و همبستگي هم موقعي بوجود خواهد آمد كه
دلبستگيهاي قومي ،عشق قومي ،عاليق قومي در مقابل با عاليق ملي قرار
نگيرد ،بلكه در يك راستا و تكميل كننده يكديگر باشند .يعني يك كرد يا
يك عرب و يا يك بلوچ همانقدر كه به مسائل قومي خود عالقمند است بايد
فراتر از آن به مصالح ملي ايران ،فرهنگ وتاريخ مشترك عالقمند باشد و در
مقام دفاع از آنها برآيد .بنابراين در جنبه سلبي بدون اين همبستگي،
بركناري حكومت اسالمي امكان ندارد .فكر ميكنم اين عزيزان بايد توجه
داشته باشند كه من بعنوان يك لر بختياري ،يك كرد ،يك بلوچ و يا فارس
وقتي در راه مشترك قرار خواهم گرفت كه احساس سرنوشت مشترك داشته
باشم .اگر احساس كنم كه او در مرحله سلب حكومت همراه با من ميباشد
ولي در رابطه با مرحله ايجابي خودش را ميخواهد از من جدا كند و
ميخواهد سرنوشت خودش را طوري ديگر رقم زند ،از همين ابتدا ما دچار
مشكل اساسي هستيم .به اعتقاد من ما ميبايستي هم در مرحله سلبي و هم
در مرحله ايجابي طرحي روشن كه نشان از طرحي يكپارچه و سرانجام
مشترك است ارائه نمائيم .فكر ميكنم دوستان عزيزي كه خيلي به فدراليزم
عالقمند هستند بايد به ويژگيهاي كشورمان توجه داشته باشند كه بدون
يك حكومت قدرتمند مركزي خواست فدراليسم ميتواند كشور را به هرج و
مرج بكشاند .تنها حكومت قدرتمند ميتواند حافظ دمكراسي باشد .البته
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،
قدرتي كه براساس نخبهساالري باشد ،يعني نخبگان تمام ملت ايران در آن
شركت كنند قدرتي كه هم عقلگراست و هم انسانگراست و هم پايه
اجتماعي و مشروعيت مردمي دارد قادر است در يك محيط دمكراتيك بر
تمامي معضالت و عقبماندگيهاي و مشكالت ايجاد شده غلبه كند .تحت
چنين شرايطي كه حسن نيت كامل بوجود خواهد آمد و ما قادر خواهيم بود
بياعتماديها را تبديل به اعتماد كنيم و مطالبات و خواستههاي به حق و
مشكالت و مسائل قومي را در كشورمان حل نمائيم .اميد آنكه آقاي هجري،
حزب دمكرات كردستان و ساير نخبگان قومي سرنوشت خود و حزبشان را
با سرنوشت مردم ايران گره بزنند و نه با مطامع دولتهاي بيگانه.
تالش ـ اقاي رئيسي با سپاس فراوان و هميشگي از شما

تالش ـ در هر صورت اقوام ايراني مطالبات به حقي دارند .اين مطالبات را در
چه چهارچوبي ميتوان تامين كرد .هر چند ايران كشوري متشكل از اقوام
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تعويق برنامة حزب دموکرات کردستان
از جمهوری مهاباد ( )1324تا امروز

 مطالبات و مسائل کردستان همانی است که در سال  57و پيش از آن بنام حزب دموکرات در سال  1324و حتی قبل از آنهم
وجود داشته است و همگی از آن مطلعند .مطالبات مردم کرد از سال  1324که جمهوری مهاباد تشکيل شد تا سال  57به
فترت افتاده بود تا اينکه در اين سال دوباره زنده شد.

گفتگو با عبدالرضا کريمی

تالش ـ ما اخيرا شاهد درگيرهاي
گستردهاي در منطقه كردستان
بوديم و همچنين شاهد رفتار
بسيار خشونتبار و وحشيانه
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
دفتر سياسي حزب به پلنوم ششم كميته مركزي در مورد اين درگيريهاست.
اگر ممكن است بفرمائيد كه هموطنان ما در كردستان چه مطالباتي داشته و
اعتراضات و درگيريها اساسا بر سر چه چيزي بود؟
كريمي ـ مطالبات و مسائل كردستان هماني است كه در سال  ۵7و پيش از
آن بنام حزب دموكرات در سال  ۱۳24و حتي قبل از آنهم وجود داشته است
و همگي از آن مطلعند .مطالبات مردم كرد از سال  ۱۳24كه جمهوري
مهاباد تشكيل شد تا سال  ۵7به فترت افتاده بود تا اينكه در اين سال دوباره
زنده شد .مطالبات هماني است كه در آن زمان نيز وجود داشته يعني
درخواست حقوقي كه ما حزب دمكرات كردستان به آن حقوق ملي خلق يا
ملت كرد ميگوئيم .آنچه را كه ما هميشه بدنبالش بوديم و خواستهايم،
اختيارات محلي است .ما حزب دمكرات كردستان كوشش كرديم به
هموطنان خود بفهمانيم و تشريح كنيم كه آنچه را كه ما ميخواهيم چيزي
جز برقراري دمكراسي جدي نيست .حزب دمكرات كردستان سعي ميكند با
زبان خود پيوند اختيارات محلي و برقراري دمكراسي در ايران را براي
هموطنان توضيح دهد .اگر اندكي حسننيت و كمي واقعگرائي وجود داشته
باشد كه خوشبختانه در اين سالها زياد شده است ،اين مسئله قابل فهم
خواهد بود .ما ،حزب دمكرات كردستان ،بدنبال دمكراسي هستيم و معتقديم
حقوق ملي كه ما بدنبال آن هستيم جز در يك دمكراسي تحقق پذير نيست.
اين آن مسئلهاي است كه ما تمام مدت بدنبالش بوديم و مبارزاتمان را بر
محور آن سازمان دادهايم و براي اين ميكوشيم كه يك حكومت دمكراتيك
در ايران باشد كه در آن ما هم به حقوق حقه خود كه خواستار آن هستيم

برسيم .آن حقوق حقه هم چيزي جدا از پايههاي استحكام دمكراسي نيست.
اين تنها مسئلهاي است كه ما بدنبالش هستيم.
تالش ـ البته اين ايدهها و برنامههاي كلي كه حزب دمكرات كردستان
بدنبال آن است تا حدود زيادي شناخته شده است .ولي بهرصورت هر چقدر
هم كه شما بگوئيد؛ اين خواستهها و مطالبات از زمان تشكيل جمهوري
مهاباد شما بوده است ،اما تناوب درگيري و سپس آرامش و نسبتاً طوالني و
باز درگيري خودبخود ذهن را متوجة شرائط و بستري ميسازد كه حزب آن
را براي طرح اين مطالبات به تعويق افتاده مناسب ميبيند .در يكي دوسال
اخير بشدت ناآراميها اوج گرفته است .اين درگيريهاي اخير كه بطور
وحشيانه هم سركوب شد ،بر سر چه بود .آيا در ارتباط با انتخابات رياست
جمهوري بود يا داليل ديگري داشت؟
كريمي ـ ببينيد ،فكر ميكنم در اينجا ما يك اختالف كوچكي با هم داريم.
تالش ـ ما با هم اختـالفي نداريم .فقط ميخواهيم بدانيم اين درگيريهاي
اخير بر سر چه بوده است.
كريمي ـ اجازه دهيد توضيح دهم .اختالف ما بر سر درك و برداشت ماست.
اگر مقداري حسننيت در كار باشد ،حل مسئله خيلي ساده خواهد بود .يك
پديده از زماني كه شروع ميشود تا وقتي كه به انتها برسد طبيعي است كه
افت و خيزهايي در بر دارد .طبيعي است كه باال و پائين دارد .طبيعي است
كه عوامل داخلي و خارجي هم در اين اوج و حضيضها نقش دارند .البته
نقش داشتن عامل خارجي در اين اوج و حضيض ابداَ به اين معنا نيست كه
حركاتي كه در داخل اين يا آن مملكت براي دستيابي يك هدف مشخص
صورت ميگيرد ،تابعي است از متغير آن قدرتهاي خارجي .منكر نقش
قدرتهاي خارجي نيستم و ميتواند به ما روحيه بدهد .مثال در عراق وقتي
مسئله كردستان عراق برجسته ميشود ،طبيعي است كه بر كرد ايراني اثر
خواهد داشت .حاال در اينجا دو تفسير پيش ميآيد ،چون در عراق اين گونه
شد ،ايرانيها هم بدنبال آن هستند يا اينكه خير ما بدنبال انگيزه ميگرديم.
مثال همين ديني كه بنده و جنابعالي بنام شيعه داريم ،كه خدا ميداند نه بابا
بزرگهاي من و نه بابا بزرگهاي شما شيعه بودهاند بلكه بهانهاي بوده براي
تشكيل يك اپوزيسيون و مبارزه با اسالم عزيز .از همين رو مسئله عراق
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براي بنده كرد هم يك بهانه است براي مبارزه .وقتي دولت ايران ميگويد
كردهاي عراق به حقوق خود رسيدهاند ،من هم ميگويم به به ! و ميآيم در
خيابان .هم دولت ميداند چرا من آمدهام در خيابان و هم من ميدانم كه چرا
آمدهام و چرا دولت ايران اينگونه ميگويد .اما در اين ميان عدهاي اجازه
دهيد صريح بگويم ناخبره ميگويند كردهاي ايران بدنبال كردهاي عراق
هستند .كه چنين چيزي نيست .وقتي جمهوري مهاباد در ميان كردهاي
ايران پيش آمد در بين كردهاي ديگر هم اثر گذاشت .و اساسا هر زمان در
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
حسننيت به مسئله بنگريم فكر ميكنم مسايل قابل حل است .بنابراين اين
مسائلي كه امروز پيش آمده همان افت و خيزهاي طبيعي است كه در طول
حيات يك پديده وجود دارد .و اين هم پديدهاي است مثل ساير پديدهها.

عكس از كتاب كردستان ـ نصراله كسرائيان
تالش ـ در آن گزارش به پلنوم ششم ،در مورد اين درگيريها اعالم شده
است كه هواداران حزب دمكرات كردستان نقش بسيار مهمي داشتند .منظور
از نقش مهم چيست؟ آيا رهبري اين مبارزات و ارائه مطالبات و شعارهاي
مطرح شده از جانب حزب بوده يا اينكه حركت خودجوشي كه منعكس كننده
نارضايتيها بوده است؟
كريمي ـ من دقيقا متوجه منظورتان نميشوم .اندكي سئوال را شكافته بيان
داريد.
تالش ـ شما اشاره داشتيد؛ علت آخرين درگيريهاي حكومت ايران با مردم
كردستان ريشه در  ۵0يا  70سال مبارزات مردم كرد دارد و اينها همگي
ادامه همان مبارزات است .و وضعيت جديد هم همواره در اين درگيرها
تاثيرگذار است .خوب ما هم ميپذيريم .اما با توجه به گزارش پلنوم اخير كه
ميگويد؛ نيروهاي حزبي در اين درگيريها نقش دلسوزانه و فعال داشتند،
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
درگيريها بوده ،يا اينكه يك حركت خودجوش بر اثر نارضايتيهاي عمومي
صورت گرفته و هواداران حزب هم در آن شركت كردهاند و اين مبارزات را
جهت دادهاند؟
كريمي ـ اجازه دهيد يكبار ديگر اشاره كنم .عرض من اين است .فرموديد
اين حركات چيست؟ صدسالي است كه مردم كردستان براي اهدافي كوشش

ميكنند و آن اهداف هم همان اختيارات محلي است و مطرح كردم اين
اهداف و مطالبات هم فقط در يك سيستم دمكراتيك ميتواند تحقق يابد.
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
هر پديدهاي كه در طول حيات خود ميتواند داشته باشد بايد توجه كرد .اين
پديده اجتماعي كردها هم تابع همين افت و خيزهاست .در مسئله اخير
كشتن آن جوان كرد يعني سعيد قارد ،كه بسيار وحشيانه اين كار را انجام
دادند ،موضوع بود و فكر ميكنم اين موضوع خيلي سادهتر از اين است كه
آدم بخواهد آن را به سئوال بكشد .وقتي يك مسئله كلي وجود دارد و دو
عامل در مقابل هم و در سنگر مقابل هم صفآرائي كردهاند ،هر زمان
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
است براي اين كه همه ما بتوانيم اعتراض خود را بكنيم و اين اعتراض هم
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
كليه مناطق ايران را گرفته است .حاال اگر كساني ميخواهند خود را شريك
در اين اعتراض ندانند نميدانم.
تالش ـ ببينيد آقاي كريمي ،دراينجا دو مسئله متفاوت وجود دارد .اگر
درگيريهاي اخير شامل نارضايتيهاي عمومي كه در تمام ايران وجود دارد،
ميشود ،مثال امروز در كردستان ،فردا در جاي ديگر ايران و ديروز در جاي
ديگر ،پس همه از يك نوع و ريشه در يك مشكل دارند .اما ممكن است،
فرض بفرمائيد؛ يك نيروي سياسي داراي اهداف و برنامة خاص حزبي است
و منتظر شرايط مناسبي است تا نارضايتي و اعتراضاتي بوجود آيد تا از اين
اعتراضات و از اين شرائط استفاده كرده و به جهتدهي مبارزات به سمت
اهداف خود بپردازد و مطالبات خود را خواسته مركزي اين اعتراضات قرار
دهد .من سئوالم اين است كه اين اعتراضات اخير در كدام يك از اين دو
ميگنجد؟
كريمي ـ حاال سئوال را كامالً دريافتم .حال تصور بفرمائيد اين قسمت دوم
صحيح باشد .يعني بخاطر مسائل مشخص مردم كردستان و حزب دمكرات
كردستان اعتراض كرديم .اين شق قضيه را در نظر گيريم .خوب اعتراض به
چه كرديم؟ جز اعتراض به حكومت جمهوري اسالمي بوده؟ آيا اين حكومت
اسالمي شما را هم زير سيطره دارد يا خير؟ حاال شما ميخواهيد اين مبارزات
را جدا كنيد؟ ببينيد ،من از يك ژورناليستي كه بايد معلم و راهنما باشد ،توقع
دارم خيلي شكفتهتر حرف بزند ،توقع دارم كه شكفتهتر سئوال كند .حاال
فرض كنيم شق دوم اين سئوال درست باشد كه در حالت بدبينانه است ،اين
اعتراضات بهر حال به آن هدفي ميزند كه شما هم به آن نشانه رفتهايد .در
حاليكه اين شق نيست .شما اگر حسننيت ميداشتيد و دقت ميكرديد به
اين گفته كه حزب دمكرات ميگويد من فدرال ميخواهم در چهارچوب
ايران ،و ميگويد خواست من بيرون از يك سيستم دمكراسي نيست و اين
دمكراسي سيستمدار مشمول تمام ايران است و از جمله شامل من كرد،
مسئله روشن ميشد .در بروكسل در نشست كنگره جهاني رفراندم هم
عرض كردم ،استدعا دارم حتما اين شعر را در اين گفتگو قيد كنيد.
گل توحيد نرويد به زميني كه در او  /خاك بغض و حسد كبر و ريا و كين
است.
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اگر حسننيت داشته باشيم خيلي از مسائل حل خواهد شد .در غير اينصورت
بايد بنشينيم و مدام بحث كنيم.
تالش ـ طبيعتا وقتي شما طرح كلي فدراليسم را براي ايران ارائه ميكنيد،
خوب بايد بخشهاي ديگر ايران را هم قانع كنيد كه اين طرح تنها راه
دمكراسي براي ايران است.
كريمي ـ آنچه كه از دست ما برميآيد ،عبارت از سخنراني ،تبليغ و
مصاحبههائي است كه كرديم و ميكنيم و خواهيم كرد .با همه گروهها نيز
نشستيم و گفتيم و خواهيم گفت.
با شخصي صحبت ميكردم ،گفت :آقا من را قانع كن تا من قبول داشته
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
در سمينارهاي كميته همبستگي در هامبورگ در پاسخهاي من ،خودمختاري
براي كردستان و دمكراسي براي ايران را مطرح ميكرديد ،امروز بعد از اين
چهارده سال فدراليزم را مطرح ميكنيد .خوب طبعاً بايد شما توضيح دهيد
اوال تفاوتهاي اين دو فرم و دو مطالبه كجاست .ثانياً چه تغييراتي صورت
گرفته كه شما از شعار خودمختاري براي كردستان ،دمكراسي براي ايران به
فدراليزم رسيدهايد .و چگونه است كه امروز فدراليزم ملل ايران را مطرح
ميكنيد .خوب طبيعي است كه از شما سئوال خواهد شد .و به اين سئوالها
هم بايد پاسخ داد .يكي از داليلي كه من از اعتراضات شروع كردم براي
طرح اين سئوال اساسي است .همه ما ميدانيم كه مردم كردستان ايران،
مردم بلوچستان و در ساير نقاط ميهنامان در يك درگيري با رژيم اسالمي
بسر ميبرند و به حق در اعتراض به آن ميباشند .اما آيا خواست واقعي همة
آنها همان خواست حزب دمكرات كردستان است؟
حال بهر صورت ،قابل تصور است؛ احزابي كه در اين مناطق يا در سراسر
ايران قدرت و پايگاه بيشتري دارند اين نارضايتيها و مبارزات را بسمت
برنامهها و اهداف خود سوق دهند .اجازه دهيد من مثالي در اين زمينه بياورم.
از  8ـ  ۱0سال پيش مردم ايران بدنبال نارضايتيهاي شديد خواستار
تحوالتي بودند ،جريان دوم خردادي پيدا ميشود ،خاتمي ميآيد و جهت
مبارزات را بسمت مردمساالري ديني سوق ميدهد .پس ميبينيد كه
ميتوان روي نارضايتي مردم سوار شد و جهت مبارزات را تعيين كرد يا تغيير
داد .بخصوص توسط جريانات و احزابي كه پايه بيشتري ميان مردم دارند .اما
اين به معناي اين نيست كه مردم ايران آن لحظه كه به خاتمي راي دادند
خواهان دمكراسي ديني بودند .معلوم نيست كه اصال ميدانستند دمكراسي
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
ميدانيد سالها ميگفتيم دمكراسي براي ايران ،خودمختاري براي كردستان.
اما آنهائي كه مقداري از نزديك حزب دمكرات كردستان را ميشناسند،
ميدانند كه از همان زمان ماموستا حسنزاده ،دكتر قاسملو و دكتر سعيد
ارجمند ،مينوشتند و ميگفتند كه بهترين شكل براي ايران فدراليزم است.
منتها چون ما وكيل ديگران نيستيم ،هنوز هم چون آن حساسيت و تشنگي
براي اين مطالبات در همه جا نيست ،ما نميتوانيم از طرف آنها سخن

بگوئيم ،چرا كه خواهند گفت مگر شما وكيل ما هستيد .بايد بكوشيم اين
وضعيت صورت گيرد .اين وضعيت ،در حال حاضر پيش آمده و وضعيت
عراق هم به اين مسئله تكان داده است .تنها بعضيها مسئله عراق را
اينگونه ميبينند كه چون در عراق اينطور شده در اينجا هم اينگونه مطرح
ميشود .اوال حزب ما از ابتدا اينها را گفته ،و در نشريات ما وجود دارد .از 20
سال پيش بهترين شيوه را براي ايران فدراليزم ميدانستيم و نه مسئله
خودمختاري .و اصال اين مسئله يك قدم تكاملي ميباشد ،يك قدم به
پيشرفت است و ميتواند مطالبات همه باشد .شما بهتر ميدانيد در بين اقشار
زيادي از هموطنان ما اين شكل حتي بصورت ابتدائي آن پذيرفته شده است،
حال ممكن است هر گروهي آنرا بگونهاي تفسير نمايد .اما روي اين شعار
رفتهاند .اينكه هر شهري در ايران ،هر واليتي در ايران ،كتاب خود،
سرگذشت خود و واليت خود را مينويسد ،يعني رشد اين ايده .اما مسئله
فدراليزم مسبوق به سابقه طوالني و جدي است .ولي اينكه ميگوئيد مسئله
يك حزب با مردم جداست ،من هم ميگويم .ما حزب دمكرات كردستان
معتقديم در اين شكل از حكومت در ايران ،ايران دمكراتيك مستقر خواهد
شد .حاال اين كه كرد ديگري چگونه فكر ميكند ،به من مربوط نيست .حق
طبيعي اوست كه طور ديگري بخواهد ،من نظر او را قبول ندارم ولي حق
طبيعي اوست آنگونه كه ميخواهد بيانديشد .ما حزب دمكرات كردستان
فدراليزم در چهارچوب ايران را ميخواهيم و بهترين شيوه براي استقرار
دمكراسي در ايران را فدرال ميدانيم .همين موضوع را كاك مصطفي (آقاي
هجري دبيركل حزب) در سخنراني خود در آمريكا مطرح كردهاند .ايكاش
كمي دقت ميكرديم ،كه چگونه با شجاعت و با صداقت ميگويد ،ما بهترين
شيوه را براي كردستان ايران فدرال ميدانيم و براي ديگر قسمتهاي كرد هم
فدرال ميدانيم .ايكاش ديگران هم در شرايط ما بودند و ميتوانستند به اين
صراحت بيان كنند كه كجا هستند و چه ميگويند.
نميخواهم كسي را تخطئه كنم ولي فكر ميكنم بايد با حسننيت به قضيه
نگاه كرد .ما حزب دمكرات كردستان اينگونه ميانديشيم و بيان ميكنيم .در
كردستان ايران ممكن است خيليها باشند كه چيز ديگري بگويند .خوب
بگويند! به من ارتباط ندارد و من مسئول آنها نيستم .اينكه چرا شعار ما
فدراليزم شده ،بايد بگويم هميشه همين شعار بوده است .بهترين راه اين را
ميدانيم ،چرا كه ما بايد مسئلهامان را با ايراني كه مملكت مشاع همه ماست
حل كنيم .ولي اين مملكت مشاع اگر بنا باشد بنام مشاع بودنش هر لحظه
من را خفه كند يا بگويد خفه شو ،هر لحظه هر حقي را از من بگيرند ،خوب
منهم كه بيچاره نيستم ،خواهم گفت خدا حافظ ،ميرويم پي كارمان .اين
مملكت مال همه ماست ،براي آزادي و آبادي آن همه ما بايد بكوشيم ،اما
بطوريكه هركدام از ما احساس كنيم در آن حقي داريم .احساس مسئوليت
نسبت بدان كنيم .احساس كنيم خانهامان است .احساس كنيم كه بايد از آن
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
نميآيم و هيچكدام از اين حقوق را هم نداشته باشم ،طبيعي است كه هيچ
الزامي نخواهم داشت از آن دفاع كنم يا قربانش بروم .اين هم امري طبيعي
است و هر موجود جانداري اگر در جائي دربند باشد ميپرد ،حال چه رسد به
انسان كه موجود عاقل هم است .مسئله خيلي روشن است .ما ميگوئيم
بهترين شيوه را براي ايران ،براي كردستان ،فدرال يعني تقسيم كردن قدرت
ميدانيم .تقسيم قدرت به اين معناست كه مي شود يك دمكراسي سيستمدار
درست كرد .دمكراسي هم چيزي نيست كه مندرآوردي و به ميل خود
تعريف شود .دمكراسي عبارت است از مجموعه قدرتهايي در يك اجتماع

15

تالش ـ سال پنجم ـ شماره  25ـ بهمن  /اسفند 1384

كه اين مجموع قدرتها به توافق مي رسند كه چگونه با هم برخورد كنند،
چگونه خودشان را اداره كنند.
تالش ـ اجازه دهيد وارد مضمون مفاهيم نشويم .مضمون فدراليزم،
دمكراسي و تقسيم قدرت بحثهاي ديگري را ميطلبند .من سعي ميكنم
مسائل را از دريچه ديگري با شما به بحث بگذارم .شما مدام تكيه ميكنيد
اگر حسننيت باشد ،مسائل قابل حل است .مسئله تماميت ارضي ايران و حل
مسايل و مشكالت ايران در چهارچوب ايران طبيعي است كه مورد حمايت
همة ايرانيان و در هر گوشه ايران قرار خواهد گرفت .ولي مسائل به آن گونه
كه شما مطرح ميكنيد و رهبري فعلي حزب مطرح ميكند ،جاي سؤتفاهم و
جاي سوءظن باقي ميگذارد .مثال از جمله اينكه ،يكي از موضوعاتي كه در
پلنوم به بحث گذاشته شده ،و در گزارش اين پلنوم نيز وجود دارد اين است
كه از “مسئله كرد” صحبت ميكند .خوب ابتدا خوشحال خواهيم شد شخص
شما بعنوان كسي كه از طرف حزب دمكرات كردستان با ما به بحث
نشستهايد توضح دهيد؛ “مسئله كرد” يعني چه؟ ابعاد و گستردگي “مسئله
كرد” ،رابطة آن با حل مشكالت در چارچوب ايران چيست؟ آيا اين “مسئله”
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.
تالش ـ آقاي كريمي اين واژهها جديداً از جانب حزب مطرح ميشوند.
كريمي ـ اين واژههائي كه اگر دقت كنيد در همين گزارش بر آن تكيه شده
است ،واژههائي هستند كه كاك قاسملو هم ميگفت .واقعيت اين است كه
مسئله كرد وجود دارد .ببينيد خانم عزيز ،ما دو مسئله داريم .يك مسايلي كه
پرنسيبهاي بينالمللي آن را پذيرفته است و ديگر مسئلهايي كه داراي
ويژهگيهايي است كه يك پديده در شرايط خاصي در يك جائي از آن
برخوردار است .مسئله بينالمللي حقوق بشر است كه تا حد يك كشور هم
پيشرفته است .اين پرنسيبهايي است كه همه قبول دارند .اما اين
پرنسيبهاي عالي را قبول كردن به معناي اجراي آن هم نيست .بلكه اجراي
آن مربوط به آن محدودة ويژهاي است كه من در آن قرار دارم .با توجه به
اين ويژهگيها ،استراتژي من تنظيم ميگردد .چه كسي است كه منكر شود
آدمها حق ندارند سرنوشت خودشان را تعيين كنند .بصورت خودمختاري،
فدرال و مستقل .چه كسي ميخواهد منكر شود كه در تركيه ،عراق و يا در
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
قاطع شماليه ،و اصال اسم او را اكراه دارد بياورد و هنوز تركيه اجازه
نميدهند ،هواپيمائي كه بر آن نوشته شده هواپيمايي كردستان روي فضاي
هوائي تركيه پرواز كند و اگر اشاره كنم كه اين مسئله كرد است و وجود
دارد ،آن موقع طرح اين مسئله مشكوك كننده خواهد بود؟ درست مثل اين
ميماند كه اگر شما از ايران و ايران بزرگ حرف بزنيد ،از افغانستان،
تاجيكستان و ازبكستان و تركمنستان حرف بزنيد و بنده هم بگويم ،اين
حرفها مشكوك است .چرا؟ چرا مشكوك است؟
تالش ـ ببينيد آقاي كريمي ما بايد بتوانيم مسائل را دقيق توضيح دهيم.
شما وقتي ميگوئيد “مسئله كرد” ،شامل يك مجموعه منسجمي كه در يك

وضعيت مشترك و يكساني بسر ميبرند ،ميشود .اين را ميتوان با شما تا هر
زمان كه بخواهيد بحث كرد ،اين كه وضعيت كردهاي ايران مطلقاً مثل
وضعيت كردهاي تركيه نبوده و نيست ،مطلقاً مثل وضعيت كردهاي عراق
نبوده و نيست .كردهاي عراقي كه بدست صدام حسين با بمبهاي شيميائي
فقط به دليل كرد بودن كشته شدهاند ،كردهاي تركيهاي كه خودتان هم
اشاره كرديد بدانها گفته ميشود ترك كوهي و در قانون اساسي آن نيز
كردها نفي ميشوند .در صورتيكه وضعيت كردهاي ما ـ و اين يك واقعيت
انكار ناپذير است ـ اينگونه نبوده و حزب دمكرات كردستان هم بايد منصف
باشد و بپذيرد و بداند كه ملت ايران مطلقاً كردها را جدا از خود نميداند و
هرگز هم هويت قومي و فرهنگي آنان و هيچ قوم ايراني ديگر را منكر نشده
است.
كريمي ـ اينها كه اشاره ميكنيد اصال قياس معالفارق است .اين كه در
تركيه به كرد ميگويند ترك كوهي و عربها پدر كردها را در ميآورند،
منهم ميدانم .ولي اينها منكر اين نيست كه مسئله كرد وجود دارد .اگر در
ايران بدين صورت نيست براي اين است كه در ايران هزار رشته كردها را به
ديگران پيوند زده است و وابستگي دارد و اينها كه چيز عجيبي نيست كه
شما از ما ميخواهيد بدانها اشاره كنيم .هر كس الفبا را بداند و تا  7يا 8
كالس درس خوانده باشد ميداند كه كرد در ايران اصال تناقضي به آن
صورت كه در عراق و تركيه موجود ميباشد وجود ندارد .ولي بهرحال استبداد
سياسي وجود داشته ،استبداد حكومت مركزي بوده است .بله من هم ميدانم
هيچگاه در ايران به كرد نميتوانستند بگويند ،ترك كوهي ،هنوز هم
نميتوانند بگويند .زبان او ،فرهنگ او ،سرگذشت مشترك و ...همه اينها
وجود داشته است .ولي اينها ابدا بدين معنا نيست كه قبول كنيم مسئله
كردي وجود ندارد .چطور وجود ندارد؟ خيلي قرص و محكم هم وجود دارد.
تالش ـ آقاي كريمي ناراحت نشويد! بايد توضيح دهيد منظورتان از “مسئله
كرد” چيست؟
كريمي ـ ابعاد آن را بارها توضيح دادهايم و به بهترين شيوه هم توضيح
دادهايم و گفتهايم كه راه حل مسئله كرد در ايران راهحل نظامي ندارد و
زمان خميني هم بدان پرداختيم هماكنون هم مطرح ميكنيم .بهترين شيوه
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
آن فدراليزم است .گفتهايم بايد اين مشكل بدين صورت حل شود ،هميشه
هم گفتيم و خود شما از سالها پيش شاهد آن بوده و هستيد كه با همه
كس وارد اين بحث شده و با همه در اينمورد صحبت كردهايم .هيچ تعارف
هم نداريم .ولي منكر اين نميتوانيم شويم كه چيزي به اسم مسئله كرد
وجود دارد .شما هرگونه كه بنگريد ،مسئله كرد وجود دارد ،خيلي هم جدي
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
اپوزيسيوني را خفه كرده و همه تمركز قدرت را بنام خداي واحد بوجود آورده
وظيفه عظيمي را براي اولين بار در دست گرفته و اولين باري است كه
كردهاي عراق اين نظم را شكسته و تعدد قدرت در يك محدوده درست
كردهاند .عرب و كرد با آن تناقض يك كشور درست كردهاند و ابدا هم از هم
جدا نشدند ،حال چگونه است كه من ايراني با جناب ايراني مرافعه دارم كه
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اين حرف روشن نيست .جلالخالق!!! جالل طالباني بقول صدام حسين ،كه
همه را بخشيده بود جز وي و به او ميگفت “مجرم جالل“ ،هم اكنون
رئيس جمهور عراق است و كردستان را از هم عراق جدا نكرده و دولت
مستقل هم تشكيل نداده و با اعدام صدام هم مخالفت كرده و گفته تا وقتي
من زنده هستم زير سند اعدام صدام را امضا نخواهم كرد ،اينها را در آنجا
ميبينيم اما از طرف ديگر ميگوئيم در مملكت خودمان صراحت نداريم ،آخر
چطور ميشود در آنجا عرب و كرد كنار هم بنشينند و جدا هم نشوند و دولت
مشترك تشكيل دهند ولي ما كه هم زبان هم هستيم نميتوانيم!!
تالش ـ مطمئنا ما بهتر ميتوانيم .اما بحث بر سر اين است كه ما بعنوان
ملت ايران متشكل از گروههاي مختلف قومي چگونه با هم زندگي كنيم.
 2۵00سال است با هم با موفقيت عليرغم ظلم و ستمي كه از طرف
حكومت مركزي بوده در كنار هم زندگي كردهايم .اما امروز زماني است كه
من و شما بعنوان افراد سياسي و بعنوان احزاب سياسي مينشينيم و بر سر
برنامههايمان با هم بحث ميكنيم .توجه داشته باشيد؛ من در پرسشم نگفتم
مردم كردستان ميگويند “مسئله كرد” ،بلكه من مصاحبهاي با حزب
دمكرات كردستان ميكنم .اصال شما نبايد عصباني شويد كه معناي
واژههايي را كه شما و حزب بكار ميبريد مورد سئوال قرار گيرند .ما از شما
توضيح ميخواهيم .وقتي ما اين مفاهيم مختلف و مطرح از جانب حزب
دمكرات كردستان را كنار هم قرار ميدهيم ،نتيجه گيريهاي مشخصي از
آن ميكنيم .و شما بايد توضيح دهيد كه اين نتيجه گيريها اشتباه ميباشد.
مدام تكيه بر اينكه در عراق كرد و عرب كنار هم نشستهاند موضوع ما را حل
نميكند.
كريمي ـ خانم مدرس صريحتر از اين نميتوان گفت كه در جهان مسئلهاي
بنام كرد هست .در چهار و پنج كشور جهان مسئله كرد وجود دارد .حال
داليل تاريخي آن چيست ميتوان به تاريخ مراجعه و مطالعه كرد .بهر حال
درست يا غلط اين مسئله وجود دارد.
تالش ـ اقاي كريمي توضيح دهيد كه اين “مسئله كرد” چيست؟
كريمي ـ مسئله اين است كه كردهايي هستند كه سابقا همه اينها در
كشوري زندگي ميكردند بنام ايران .نصف آنرا عثمانيها بردهاند ،سوريه از
عثمانيها درست شده ،عراق از عثماني ساخته شده و مقداري از آنهم در
ارمنستان است .و اين قوم را تكه تكه كردهاند .خوب اين تكههاي پاره
كوشش ميكنند براي خودشان كه يك قوم هستند ،يك زبان دارند و يك
فرهنگ دارند بر اساس حقوق بشر و ميثاقهاي الحاقي آن تا حد داشتن يك
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.
تالش ـ خير اصال اينطور نيست! ما اصال قبول نداريم كه اينها ميتوانند
كشور خودشان را داشته باشند چون از نظر ما كردستان جزء خاك ايران
ميباشد و كردهاي ايران نيز جزء الينفك ملت ايران هستند.
كريمي ـ ما هم ميگوئيم جزء ايران است و حرفي در اينمورد نداريم .ما
بعنوان كردهايي كه در ايران هستيم ميگوئيم اين حق طبيعي هر انساني
است ،مخصوصا حق كردهاست كه در  ۵يا  6منطقه تكه تكه شدهاند 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
هجري هم در سخنراني خود در آمريكا با صراحت بر آن تكيه داشتهاند .ما
حزب دمكرات كردستان معتقديم كه حق تعيين سرنوشت براي ما كردستان
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
فدرال معتقديم و اين را حق تعيين سرنوشت خود ميدانيم .از اول هم اينها
را گفتيم .اينكه مسئلهاي بنام مسئله كرد وجود دارد گناه عجيب و غريبي
نيست .كدام آدم دمكراتي و كدام آدم انسان دوستي است كه نخواهد قبول
كند آدمهائي بنام كرد هستند در چهار و پنج كشور تقسيم شدهاند .حال شما
ميگوئيد ايراني هستند ،خوب باشند ،ولي اين گونه شده است .خوب اگر به
گونهاي كه شما ميخواهيد پيش رويم ،براي سمرقند و بخارا ،ازبكستان و
تاجيكستان هم بايد عين همينها را گفت .آنها هم متعلق به ايران بودهاند
كه جدا شدهاند ،بحث بر سر اين نيست .بحث ما بر سر اين است كه
پرنسيبهاي بينالمللي ميگويد اينها وجود دارند و هستند.
تالش ـ سرزمين ايران در جنگهاي مختلف بخشهايي را از دست داده
است .هيچگاه ايرانيها اين قسمتها را روي طبق تقديم كسي نكردهاند.
متاسفانه در اثر بيلياقتي عدهاي از پادشاهان بخشيهايي از ايران ،از
كشورمان جدا شدهاند .ولي اينها به معناي اين نيست كه مردم ايران
داوطلبانه اجازه داده باشند ،اين بخشهاي تن خود را جدا كنند .و هم اكنون
هم بين نيروهاي سياسي يعني از يك طرف حزب دمكرات كردستان و از
طرف ديگر احزاب ديگر اين بحث پيگرفته ميشود و ميخواهيم روشن
كنيم؛ زمينه ذهني ،برنامه و فكر حزب دمكرات كردستان در اين ميان
چيست .دبير كل حزب دمكرات كردستان با صراحت تمام ،همانگونه كه
اشاره شد؛ گفته است حق تعيين سرنوشت يك حق طبيعي است كه از مرحله
خودمختاري گرفته تا جدائي پيش ميرود .و اگر هم ما مسئله جدائي را
مطرح نميكنيم به اين دليل است كه طرح آن بستگي به فاكتورهاي
بينالمللي و منطقهاي دارد .به همين دليل دمكراسي و مسئله كردها را در
چهارچوب فدراليزم مطرح ميكنيم .بنابراين بايد حق داد كسي كه صحبت از
«مسئله كرد» را در كنار «حق تعيين سرنوشت ملت كرد» ميكند و بعد هم
ميگويد اين حق طبيعي است كه كردها بهم بپيوندند و سرزمين خودشان را
داشته باشند و بعد هم اگر امروز باين صورت مطرح نميكنيم به دليل شرايط
جهاني و منطقهاي است ،ما باين نتيجه منطقي برسيم كه حزب دمكرات
كردستان خواهان جدائي از ايران است و اگر مطرح نميكند بخاطر اين است
كه مثال در حال حاضر آمريكا يا اسرائيل بقدر كافي حمايت نميكنند .براي
اين است كه مسئله تركيه و مقاومت اين كشور مطرح است ،سوريه تن به
اين نخواهد داد .واال حزب دمكرات كردستان ايران ،همانگونه كه در سال
 ۱۳24خواسته بود ،ميخواهد كردستان را از ايران جدا كند .حزب دمكرات
كردستان خواهان جدائي از ايران است .خوب اينها نتيجهگيري منطقي از
صحبتهاي شماست .چرا شما از سئوالهاي صريح ناراحت و برآشفته
ميشويد؟
كريمي ـ ابداً ما برآشفته نميشويم بلكه اين نتيجهگيري شماست .و آزاد هم
هستيد و حق طبيعي شماست .ما هميشه گفتهايم اينها حقوق اساسي است.
اگر ما قبول داريم حقوق بشر و سازمان ملل را و مراجع بزرگ بشري را كه
در دنيا وجود دارد كه خوب اين حقوق را براي همه و نه فقط براي كردها
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قائل شدهاند .حاال اگر ما اينها را توضيح ميدهيم اصال بدان معنا نيست كه
چون آمريكا يا فالن كشور اينگونه نميگويد ما هم نميخواهيم .خيلي
مسائل اساسي ديگر وجود دارد .ولي خوب اين نظر شماست .نسل ما تعيين
كننده مسائل براي نسل آينده نيست ،همچنانكه نسل گذشته هم براي نسل
ما تعيين نكردند .نسل بعد از ما خودش ميداند چه كند .اينكه ايراني هست
يا نيست ،نه من ميتوانم به زور بگويم باشد و يا نباشد و نه شما ميتوانيد
بگوئيد .خودشان تشخيص خواهند داد كه چه هستند و چه ميخواهند باشند.
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
براي آزادي و دمكراسي .و اينهم حقوقي دمكراتيك براي سراسر ايران
است .در كنار اينها مسائلي است كه عرض كردم پرنسيبهاي بينالمللي
است و آن هم گناه من نيست كه بگويم كردها ميخواهند به هم بپيوندند.
اين گناه من نيست كه بگويم خواست بهم پيوستن حقوق همه انسانهاست
و انسانها تعيين ميكنند چه بخواهند و چه بكنند .ما معتقديم با توجه به
شرايط امروز ژئوپلتيكي جهان و وضعيت جهان ،وضعيت داخلي ،منطقهاي و
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
مربوط نيست .حرف ما امروز خيلي روشن و ساده است ،پرنسيبهاي
بينالمللي ميپذيرد كه مسئله كرد وجود دارد و در چند كشور تقسيم شدهاند
و با يكديگر تفاوت هم ندارند .يكبار عثمانيها كردها را برده و بعد هم از
عثماني به چند دسته و پاره تقسيم شدهاند .خوب منهم معتقد نيستم كه
كردها ترك يا عرب هستند ولي من در حال حاضر بحث سياسي دارم و
حرفم اين است كه با شرايط امروزي دنيا ،بهترين شيوه در ممالكي كه
كردها ساكن هستند ،تقسيم قدرت و فدرال ميباشد .حال هركس چه
برداشتي از اين گفتار خواهد كرد حق اوست .ولي اگر كمي با مكث روي اين
خواست توجه شود ،مسئله عجيب و غريبي در آن مطرح نميشود.
تالش ـ با مراجعه با اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي الحاقي در هيچ
جاي دنيا در هيچ معاهده بينالمللي در هيچ ميثاقي اين حق به رسميت
شناخته نشده كه يك قوم تا مرز جدائي از چهارچوب يك كشوري حق
داشته باشد .و اين را در جائي نميتوان يافت و اتفاقا اين موضوعي است كه
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.
كريمي ـ اجازه دهيد براي تكميل صحبت شما ،نگفتهاي را مطرح كنم .هر
گروه قومي ،هر طايفهاي ميتواند در طي تحوالت مكاني و زماني به ملت به
همان معنائي كه شما معتقد هستيد تكامل يابد و امري است كامال طبيعي.
بهر حال مشخص و روشن باز هم عرض ميكنم حرف ما اين است و
همانگونه كه آقاي هجري مطرح كردهاند ،از يكطرف براساس پرنسيبهاي
بينالمللي و از طرف ديگر براساس يك سري واقعيتها و يك سري
استراتژيهايي است كه ما حزب دمكرات كردستان خواست خودمان را
مطرح ميكنيم .و آنهم تعيين سرنوشت براي ما كردهاي ايران در چهارچوب
ايران بصورت فدرال است .اما من نميتوانم مسئله كرد را منكر و يا اينكه
هر گروهي اگر شرايط و امكان برايش مساعد بود و به آن حد از رشد رسيد و
فاكتورهاي ديگر هم وجود داشت ميتواند به يك دولت تبديل شود و آنهم

دولت مستقل ،منكر شوم .اينها مسائلي است كه هيچ كس در دنيا نميتواند
آنرا قبول نكند.
تالش ـ اين موضوعات اتفاقاً خالف آن معاهداتي است كه نام برديد ،يعني
اعالميه حقوق بشر و ميثاقهاي الحاقي آن و اين استراتژي شما فراتر از
حقوق بشر است .بحثهاي شما دور از واقعيت است .گويا تصور ميكنيد
مردم مطالعه نكرده و منابع را دنبال نميكنند ،يا اطالع ندارند و يا اينكه با
تكرار آنها در واقع ميخواهيد عدهاي را مرعوب كنيد .چنين چيزهائي بعنوان
الحاقيه ميثاقهاي حقوق بشر وجود ندارد .حاال ممكن است آمريكا حمله كند
و به دليل بيلياقتي حكومت مركزي تكهاي از ايران را جدا كند ،مثل اينكه
بعد از جنگ جهاني اول به هر يك از اين كشورها يك پرچم دادند و
خاكهايي از كشورها را جدا كردند ولي اينها در هيچكدام از مواد حقوق بشر
و ميثاقهاي الحاقيه آن نيست .آنچه امروز شما در اين گفتگو مطرح ميكنيد
فراتر از مندرجات حقوق بشر و ميثاقهاي الحاقيه آن است .البته شما
ميتوانيد اينها را مطرح كنيد و ميتوانيد بگوئيد كه براي حزب دمكرات
كردستان مهم نيست كه چه در مندرجات حقوق بشر ميباشد .ولي اگر ملت
ايران امروز خود را ملزم كند در چهارچوب حقوق بشر آينده خود را بنا نمايد
و در فضاي آن زندگي كند .و همه نيروهاي دمكرات ايران خودشان را به
اين امر متعهد كردهاند .ولي فراتر رفتن از حقوق بشر را الزم و جايز نميدانند
و به كمتر از آنهم نميخواهند تن در دهند .بهرحال به نظر ميرسد؛ بيشتر از
آنچه كه در حقوق بشر و ميثاقهاي آن آمده ،برنامه احزابي است كه
نميخواهند در چهارچوب ايران مسئلهاشان را حل نمايند.
كريمي ـ خير اين نظر شماست .آنچه را كه ما ميگوئيم نه بخاطر چشم و
ابروي كسي و نه بخاطر ترس از كسي ميباشد .گفته ما خيلي صريح است.
اميدوارم تشخيص دهيد دنيا دست چه كساني است! اميدوارم آنچه را كه در
ذهن خود داريد نخواهيد به ما به قبوالنيد .اينگونه نيست! اگر شما بخواهيد
منكر مسئله كرد شويد ،منكر خيلي چيزهاي ديگر هم شدهايد .اين يك
مسئله واقعي است و مثل آفتاب روشن ميباشد .مسئله ديگر اينكه حزب
دمكرات كردستان چه ميگويد .من در همين مصاحبه هم به صراحت اعالم
كردم هر آدمي ميتواند سرنوشت خود را تعيين نمايد و حتي ميتواند خودش
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.
تالش ـ آقاي كريمي اجازه دهيد ،سئوال را به نوع ديگري مطرح كنم .فرض
بفرمائيد طبق مرزبندي و تقسيم بندي شما يعني قومي ـ زباني پيش رويم.
ميدانيم مناطقي ،شهرهائي يا روستاهائي در ايران وجود دارند كه آذري و
آذريزبان و كرد و كردزبان با هم در يكجا ساكن هستند .خوب اگر آنها هم
بخواهند استقالل پيدا كنند ،حتما شما بايد با هم خون و خونريزي راه
بياندازيد .اينطور نيست؟
كريمي ـ خانم عزيز اجازه بفرمائيد ،اين كه شما ميگوئيد بعيد است .مگر من
دانشجوي بيولوژيك هستم كه ببينم طرف چند درصد كرد است و چند
درصد ترك و يا عرب ميباشد .من در جلسه كنگره بروكسل هم اشاره
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
ملل ايراني و ملتهاي ايراني نيست .براي من اصل اين است كه قدرت
مركزي تقسيم شود .براين مبنا اگر در جائي يك كرد يا ترك با هم وجود
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
اين كار را ميخواهد انجام دهد؟ اين ابدا بحث من نيست .حتي در سال
 ۱۳24با آن شرايط فرهنگي آنزمان جنگ بين ترك و كرد صورت نگرفت،
اين مسئله را در اين دوره جمهوري اسالمي دامن زده و ميزنند .ما وقتي
ميگوئيم طرفدار دمكراسي هستيم و دمكراسي را بر مبناي تقسيم قدرت
ميخواهيم اينگونه نيست كه اكثريت پدر اقليت را درخواهد آورد .در چنين
حالتي اگر در جائي مثال مناطقي باشد كه هم كردنشين باشد و هم ترك
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
من است و اين بخش مال آن ديگري است ،ما ميگوئيم حكومت متمركز را
بايد تقسيم كرد .اين را ميگوئيم و چيز ديگري هم نميخواهيم .آن روز در
جلسه كنگره بروكسل هم اين اصل حرف من بود .حاال اگر ما امروز در يك
شرايط و محدودهاي نيستيم كه چنين چيزهايي را به اين وضوحي و صراحت
عمل كنيم ،اما نبايد كه نسبت به آن بيتفاوت باشيم .بعنوان يك انسان
دمكرات كه عمري است در كوهها مثل نئاندرتال زندگي كردم نميتوانم كه
اين حرفها را نزنم چرا كه ممكن است فالن هموطن خوشش نيايد.
ميبخشيد؛ خوشش نيايد!

تالش ـ آقاي كريمي با تشكر از شما بابت وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد.

كريمي ـ اوال چنين چيزي وجود ندارد كه كسي ميخواهد جدا شود .شما هم
ميدانيد كه اگر ما بخواهيم جدا شويم با كسي تعارف نداريم جدا ميشويم و
بخاطر چشم و ابروي كسي هم باقي نماندهايم .در مورد مسئله قومي بارها
حزب دمكرات كردستان اعالم كرده كه نه در كردستان و نه در جاهاي ديگر
چنين جنگ قومي را نميخواهد و نه خواهيم گذاشت چنين چيزي دربگيرد و
نه ميتوانند چنين جنگي را بوجود آورند .ما وقتي ميگوئيم براساس سيستم
دمكراسي ،نظر مردم شرط اساسي است .فرض كنيد در جائي كه نصف آن
كرد و نيم ديگر آن فارس يا مثال گيالني يا آذربايجاني است ،خوب با يك
رايگيري ساده درست خواهد شد .خوب حاال ميگويند اينها ميزنند تو سر
هم .اصال براي چه ميزنند تو سرهم؟ هيچ دمكراسي نيست كه ديكتاتوري
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تالش ـ شما بعنوان انسان دمكرات كه به حقوق بشر احترام ميگذاريد و تا
كوچكترين خواست حقوق فردي پيش ميرويد و بعنوان فردي كه سابقة
طوالني سياسي دارد ،ميدانيد؛ يك حزب سياسي قاعدتا بايد تا آن اندازه
آيندهنگري داشته باشد و به تمام تجربياتي كه انسانها در جهان كردهاند
توجه داشته باشد .با توجه به اين تجربهها ،اين تصور غيرواقعي و دور از
تصور نيست؛ وقتي قوم كرد ميخواهد منطقه جغرافيائي معيني را براساس
قومي ـ زباني براي خودش تعيين كند ،در واقع بايد به اين موضوع توجه
داشته باشد كه وقتي روي مسئله قوميگرائي ،ملتگرائي مسئلة زباني اين
همه تأكيد داشته و تا درجه جدا كردن خودش از خاكي پيش ميرود ،بايد
توجه داشته باشد ،در آن مرزي كه ميكشد ،ممكن است در داخل آن مرز
آذري زبان هم باشد و درست به همين دليل كه شما اين مرزكشي را
كردهايد آن آذري هم از شما ميآموزد كه همين قومگرائي را داشته باشد و
ممكن است همان نيرو فردا از شما اعالم استقالل كند.

خاص خودش را نداشته باشد .يك دمكراسي كه چيز بيدر و پيكر نيست.
يك دولتي كه بر مبناني قوانين دمكرات بوجود ميآيد ،آن دولت دمكرات
بايد با تمام قدرت آن قانون را اجرا كند ،وقتي جايي راي دادند و گفتند كه
اينگونه بايد باشد بايد اجرا گردد .دمكراسي اصال چيز بيدر و پيكري نيست.
دو موضوع در اينجا وجود دارد .يكي اينكه كاك مصطفي چه گفته ،يعني
يك دولت كرد و مسئله ديگر برنامه حزب دمكرات كردستان است .اين دو
مطلب را بايد از هم جدا كرد .اولي مسائل كلي است كه وجود دارد و
پرنسيبهاي بينالمللي است و هر انسان آزاده و دمكراتي اين حقوق را قبول
دارد .ديگري خواستي است كه حزب دمكرات كردستان براي خود دارد .من
در اينجا با صراحت اعالم كردم كه كاك مصطفي ميگويد ما نه تنها براي
خود بلكه براي ديگران هم ميگوئيم فدرال و در چارچوبهاي كشورهاي
موجود .همانگونه كه گفتم دو موضوع است .يك مسائل بينالمللي و
پرنسيبهاي بينالمللي ،ديگري مسائل استراتژيك حزب دمكرات كردستان
ايران.
بهر حال ما معتقديم بهترين راه حل مسئله كرد همانا حل مسئله دمكراسي
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
بخواهند ميتوانند روزي به يكديگر وصل شوند و ما منكر اين نيستيم .اما
آنچه به حزب دمكرات كردستان ايران مربوط ميشود كه مربوط به
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
فدرال در چهارچوب ايران هستيم و حق تعيين سرنوشت خود را در سيستم
فدرال در چهارچوب ايران ميدانيم .و اين نظر حزب دمكرات كردستان ايران
است و اين هم شعار تاكتيكي نيست .اما اينكه نسل بعد چه بخواهد مسئله
خودشان است و مسئله امروز ما نيست.
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بدون دموکراسی ،حقوق ملت کرد تامين نمی شود
سخنرانی مصطفی هجری دبير کل حزب دموکرات کردستان ايران در کنفرانس "استقالل کرد ،دمکراسی و آرامش منطقه"

جناب آقای رئيس کنفرانس!
حضار گرامی!
اغلب متفکران و انديشمندان بزرگان جهان براين باورند که آزادی گوهر
وجود آدمی و در همانحال بارزترين عنصر تمايز انسان از ساير جانداران
زمين میباشد .آزادی نيز تنها مفهومی انتزاعی و مجرد نبوده بلکه در رابطه
با حق انتخاب است که معنا پيدا میکند.
براين اساس حق تعيين سرنوشت دارای رابطهی مستقيمی با مفاهيم آزادی
و انتخاب است .حال اگر فردی يا ملتی از حق تصميم گيری برای سرنوشت
خود محروم گردد ،قطعاً بدين معناست که فرد يا ملت مذکور از
"آزادی"و"حق انتخاب" محروم گشته است.
اين حق ،يعنی حق تعيين سرنوشت ،در هر فرم و شکل و محتوای آن ،هم
در منشور سازمان ملل و هم در اعالميهی جهانی حقوق بشر بدان اعتراف و
برآن تاکيد شده و از آن به عنوان حقوق اساسی ياد شده است .از اينرو حق
تصميم گيری بر سرنوشت خود در هرفرم و شکل آن در تطابق با ميثاق ملل
متحد و اعالميه ی جهانی حقوق بشر بوده و هيچ فرد و گروه و دولتی را
يارای انکار آن نيست .زيرا هرگونه تالش به قصد انکار و چشم پوشی از
اين حقوق اساسی درست به معنای انکار" آزادی بشر" و "آزادی انتخاب"
و در حقيقت انکار "انسانيت" آدمی است.
همچنانکه همگی مستحضريد ،سرزمين کردستان در دومرحله و برههی
زمانی يعنی جنگ چالداران و جنگ جهانی اول بر مبنای سياستی استعماری
و بدون در نظر گرفتن ارادهی آزاد ملت کرد بر چندين کشور تقسيم و
تکهتکه شد.
اما اين تقسيم ناروا و ظالمانه نتوانست ارادهی آزاديخواهانهی ملت کرد را
به زانو درآورد و طولی نکشيد که سرزمين پارچهپارچه شدهی کردستان به
سنگر دفاع از آزادی کرد تبديل شد و قيامهای باشکوهی از دل کردستان
سربرآوردند .جنبشهای ملی دمکراتيک عليه اين ستم شعلههای خيزش را
برافروخته و تاکنون نيز اين جنبش روا و حق طلبانه در راستای تحقق حقوق
و آزاديهای ملت کرد کماکان ادامه دارد و هيچ مانع و مشکلی قادر به سست
کردن و لرزش گامهای کردها نبوده است.
حق تعيين سرنوشت در هرکدام از اشکال و فرمهای آن نظير استقالل،
فيدراليزم و خودمختاری حق مسلم و انکارناپـذير ملت کرد بوده و حزب
دمکرات کردستان ايران از آغاز فعاليت خود تاکنون مؤکداً براين حقوق
طبيعی و اساسی پای فشرده است  .حزب دمکرات کردستان ايران هيچگاه
استقالل کردستان به عنوان يکی از اشکال حق تعيين سرنوشت را نه تنها
رد نکرده است بلکه از آن به عنوان حق مسلم و مشروع ملت کرد در همهی
بخشهای کردستان ياد کرده است .رهبر زنده ياد حزب دمکرات کردستان
ايران شهيد دکتر قاسملو در اينباره گفته است "اگر روزی کشور کردستان
مستقل تشکيل گردد ،اين به معنای تجزيه نيست ،بلکه يکپارچگی مجدد
است".
پس حزب دمکرات کردستان ايران حق تعيين سرنوشت در همهی اشکال
آن منجمله کسب يکپارچگی همهی بخشهای کردستان و ايجاد دولت
مستقل کردی در خاورميانه را حق مسلم ملت کرد دانسته و سوای آن براين
باور است که همهی بخشهای کردستان نيز حق تشکيل دولت مستقل در
شمال ،جنوب ،شرق و غرب کردستان را دارا میباشند .اما عليرغم اعتقاد
راسخ حزب دمکرات کردستان ايران به اين حقوق تاکنون اين حزب مبارز
شعار کردستان مستقل را مطرح نساخته است .مطرح نساختن اين شعار از
سوی حزب دمکرات کردستان ايران به اين مفهوم نيست که اين حزب

مبارز استقالل کردستان را حق ملت کرد نمیداند ،بلکه چنين شعاری از
سوی حزب دمکرات کردستان ايران با توجه به فاکتورهای بين المللی،
منطقه ای و داخلی و همچنين مدنظر قرار دادن وضعيت ژئوپوليتکی
خاورميانه و کردستان بوده و با وجود اين عوامل حزب دمکرات شعار استالل
طلبی را برای مردم کردستان و بويژه مردم کردستان ايران مناسب ندانسته
است.
حزب دمکرات کردستان ايران با توجه به معادالت و توازن قدرت در سطوح
منطقهای و بين المللی براين باور است که مناسبترين شعار و مکانيزم حل
مسئلهی کرد در همهی بخشهای کردستان مکانيزم فدراليزم بر مبنای
جغرافيايی ـ ملی در چارچوب کشورهايی است که کردستان را ميان خود
تقسيم کردهاند.
تعيين اين نوع سرنوشت برای کردها از يک سو با توجه به تجربهی موفق
فدراليزم در اغلب کشورهای مترقی و کثيرالملله و نتيجهی بهينهی آن در
خصوص همزيستی مليتها و تأمين حقوق برابر همهی آنها در آن کشورها
بوده و از سوی ديگر تجربهی جديد کردستان عراق با تمام نقاط قوت و
ضعف آن میتواند در آيندهای نزديک گويای واقعيت های بيشماری باشد.
ترديدی نيز نداريم که فدراليزم ،استقالل و يا بطور کلی هر کدام از اشکال
تعيين سرنوشت زمانی به تحقق مطالبات آحاد ملت کرد خواهد انجاميد که
برمبنای دمکراسی استوار بوده باشد.
از اينرو حزب دمکرات کردستان ايران هميشه براين بارو يوده است که
بدون تحقق دمکراسی واقعی حقوق ملت کرد برآورده نشده و در صورت
فقدان دمکراسی نيز هيچ ضمانتی در خصوص سلب و بازپس گيری اين
حقوق و آزاديها وجود نخواهد داشت .دقيقاً به اين منظور حزب دمکرات
کردستان ايران باور عميق و راسخی به دمکراسی داشته و در عمل نيز آنرا
پياده کرده است.
شهيد زنده ياد دکتر عبدالرحمن قاسملو میگويد :ما در کردستان و در حزب
دمکرات کردستان ايران اعتقاد راسخی به دمکراسی داشته و همچنين بر
اين باوريم که بدون تحقق آزاديهای دمکراتيک کشور ما قادر به حل مسائل
و مشکالت پيچيده و منازعات داخلی گريبانگير آن نخواهد بود .مبارزه برای
دمکراسی هرگز نبايد تحت الشعاع مبارزه برای حقوق ملی يا طبقاتی قرار
بگيرد" .پس وظيفه هر فرد کردی است که ضمن فعاليت برای تحقق حق
تعيين سرنوشت در شکل فدرالی آن در راستای ايجاد حکومتی دمکراتيک
در سراسر کشور مبارزه نمايد.
بخصوص فدراليزم مورد نظر ما سرشت عجينی با دمکراسی داشته و هيچ
کدام بدون ديگری محقق نخواهند گرديد.
شکلی از حکومت که بتواند حق تعيين سرنوشت کردها را مد نظر قرار داده
و حقوق آنها را به رسميت بشناسد میتواند بخش وسيعی از خاورميانه را
که کردها را در خود جای داده است به منطقهی آرامی تبديل نموده و ثبات
آنرا مستقر نمايد.
عزيزان!
چنانکه همگی مستحضريد مردم کرد در کردستان عراق چند ساليست
مرحله ای حساس و اميد بخشی را پشت سر گـذاشته و جنبش رهايی
بخش کرد در اين بخش از کردستان توانسته است به بخش عمدهای از
حقوق اساسی خود دست يافته و برای نخستين بار اين حقوق به صورت
قانونی در قانون اساسی دائم اين کشور متجلی گشته است.
پارلمان کردستان در نتيجهی انتخاباتی آزاد تشکيل شد و کردها توانستند
در تدوين قانون اساسی دائم عراق نقش مؤثری ايفا نمايند و جای بسی
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افتخار است که يکی از رهبران جنبش رهايی بخش کردستان به رياست
جمهوری عراق و رهبر اليق و شايستهی ديگری به رياست اقليم کردستان
نائل آمده و از سوی کشورهای پيشرفته و تصميم گيرندهی جهان رسماً
مورد استقبال قرار گرفتهاند .دبيرکل اتحاديه عرب در پارلمان کردستان
حاضر و اين پارلمان را قانونی و منتحب مردم کردستان قلمداد نمود .بدون
ترديد همهی اين وقايع و رويدادهای مهم به نقطهی اميد آحاد مردم
کردستان و جنبشی ملی دمکراتيک کرد در همهی بخش های کردستان
تبديل گشته است.
حزب دمکرات کردستان ايران با نگاه اميد بخش به دستاوردهای مهم ملت
کرد نگريسته و اميدواريم که بتوانيم اين دستاوردها را به ساير بخشهای
کردستان منتقل نموده و عراق دمکراتيک فدرال به نمونه و سرمشق همهی
ملل کشورهای ديکتاتور زده منطقه ی خاورميانه تبديل شده و ملت کرد در
همهی بخشهای کردستان همچون لوکوموتيو تحول و تغيير از توتاليتاريزم
و ديکتاتوری به سوی دمکراسی و رعايت حقوق بشر و ايجاد سيستمهايی
آزاد و باز در همهی منطقهی خاورميانه عمل نمايند.

حضار گرامی!
تحقق و تثبيت حقوق ملت کرد در کردستان عراق چقدر از نظر ما حائز
اهميت است ،حفظ اين دستاوردها را دو چندان برای جنبش رهايی بخش
کردستان سرنوشت ساز میدانيم از اينرو وظيفهی هر کرد ميهن پرست و
هر جنبش دمکراتيکی میدانيم که در راستای حفظ اين دستاوردها و
کوشش برای اعتالی آنها مبارزه نمايد.
و نيز اين وظيفه ی تاريخی بر دوش حکومت اقليم کردستان و رهبری
جنبش اين بخش از کردستان سنگينی خواهد کرد که پشتيبان و حامی و
ديناميزم جنبش ملی دمکراتيک کرد در همهی بخشهای کردستان بوده و
اين وظيفه تاريخی را به نحو احسن به انجام برسانند.
به اين اميد که همگی در اين برهه ی حساس وظايف و مسئوليتهای ميهنی
خود را به نحو احسن و در نهايت دقت و هوشياری به انجام برسانيم.
منبع :سايت حزب دموکرات کردستان ايران
منبع تالش :اخبار روزwww.iran-chabar.de :

برگزاری ششمين پلنوم کميتهی مرکزی
اطالعيهی دفتر سياسی حزب دمکرات کردستان ايران
دفتر سياسی حزب دموکرات کردستان ايران در اطالعيه ای پايان ششمين پلنوم کميته مرکزی اين حزب را اعالم کرد .در اين اطالعيه آمده است:
هم ميهنان گرامی!
مردم مبارز کردستان!
اعضا و هواداران حزب دمکرات کردستان ايران!
با خرسندی اعالم مینماييم که کميتهی مرکزی حزب دمکرات کردستان
ايران ،منتخب کنگرهی سيزدهم حزب ،ساعت  9/30دقيقه پيش ازظهر روز
شنبه تاريخ  7آبان ماه سال  ،1384برابر با  29اکتبر  2005ميالدی،
ششمين پلنوم خود را با شرکت اعضای اصلی ،علی البدل و مشاوران
کميتهی مرکزی برگزار نمود و پس از  3روز کار مداوم ،ساعت 7/20
دقيقهی عصر روز دوشنبه  9آبان ماه به کارهای خود پايان داد.
ششمين پلنوم کميته ی مرکزی با رعايت يک دقيقه سکوت از سوی
حاضرين جهت ادای احترام به روان پاك همهی شهدا و به ويژه شهدای
حرکات اعتراضی اخير کردستان آغاز گرديد .سپس برنامهی کار پلنوم
تقديم حاضرين در پلنوم گرديد و پس از تصويب دستور کار پلنوم آقای
مصطفی هجری دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران تحليلی سياسی از
وضعيت ايران و کردستان ايران را به نيابت از دفتر سياسی تقديم نمود.
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
بعنوان رئيس جمهور و اهداف رژيم از تعيين مهرهای امنيتی ـ نظامی برای
رياست جمهوری و يکدست کردن مراکز تصميم گيری رژيم و نتيجه و
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
خيمه شب بازی اصالحات و اصالح طلبی بخشی از رژيم به پايان رسيده و
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
گويا بخشی از حاکميت جمهوری اسالمی خواستار اصالحات میباشد .اين
به نوبهی خود يکپارچگی مردم در برابر رژيم را بيشتر و ميدان مبارزه را
گستردهتر میسازد.
در تحليل دفتر سياسی همچنين به بحرانهايی که رژيم جمهوری اسالمی
ايران در داخل و خارج از کشور با آنها روبرو گشته به ويژه مسئلهی رژيم با

آژانس بين المللی انرژی اتمی و کشورهای اروپايی و مواضع مشترك اين
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
گسترش کنگره ملل ايران فدرال را وظيفهای خطيری بر شمرده است.
تحليل مزبور در رابطه با وضعيت عمومی کردستان ،جوانب مختلف زندگی و
مبارزهی مردم کردستان را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است به ويژه
حرکات اعتراضی مردم کردستان در سالهای اخير ،هم از نظر اتحاد و
يکپارچگی مردم کردستان و هم وسعت و تداوم حرکت بینظير ،مهم
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.
پلنوم در رابطه با اين حرکت گسترده و مؤثر يکبار ديگر از طرف خود و
کليه ی مبارزان حزب مراتب سپاسگـذاری و قدردانی خود را تقديم
تودههای مردم کردستان نمود و اين اتحاد و همصدايی و از خود گـذشتگی
مردم کردستان را در مبارزه برای رسيدن به آزادی و حقوق ملی اميد بخش
دانست .همچنين به روان پاك کليه ی شهدايی که در اين حرکت جانشان را
از دست دادند درود فرستاد.
پلنوم همچنبن مراتب قدردانی ويژهی خود را به هواداران و دلسوزان حزب
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.
تحليل دفتر سيـاسی پيرامون وضعـيت ايران و کردستان از سـوی شـرکت
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،
گزارش مفصلی از وضعيت تشکيالتی حزب را به حاضرين تقديم نمود .در
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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
ارزيابی نمودند و بر لزوم تقويت و هرچه فعالتر نمودن بخش تشکيالت
حزب و همچنين امور تبليغاتی حزب تأکيد ورزيدند و جهت اجرای اين
کارها پلنوم نقطه نظرات ويژهی خود را به دفتر سياسی توصيه نمود.
در بخش ديگری از برنامهی پلنوم ،آقای شاهو حسينی عضو کميتهی
مرکزی حزب ونمايندهی حزب در خارج از کشور ،گزارش همه جانبهای از
امور تشکيالتی ،ديپلماسی و تبليغاتی و ديگر وظايف کميتهی اجرايی امور
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
آينده در نظر گرفته شدهاند اشاره شده بود .پلنوم پس از اين گزارش و
تصويب نمودنش ،سفارشات و توصيههای خود را به منظور هرچه بيشتر
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
سياسی در رابطه با مسئلهی کرد اختصاص يافته بود .که دبيرکل حزب بحث
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
جداگانه به مورد بحث گـذاشته شد و نقاط قوت و ضعف مبارزات فرزندان
ملت کرد در هر بخش مشخص شده و در نتيجهی افق موفقيت و ترقی ملت
کرد روشنتر از پيش به تصوير کشيده شد.
در همين رابطه دستاوردهای ملت کرد در کردستان عراق و نقش نيروهای
سياسی کرد در اين بخش از کردستان و تأثيرات مثبت آن از لحاظ روند

رويدادهای عراق و نهادينه کردن دمکراسی در اين کشور مثبت ارزيابی
گرديد و با ديده ی احترام به آن نگريسته شد . .در اين بحث همکاری و
روابط دوستانهی تمام نيروهای سياسی در همهی بخشهای کردستان
وظيفه و مسئوليتی ميهنی و ملی قلمداد گرديد و هرگونه اقدامی در اين زمينه
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.
در بخشی ديگر از کار و فعاليت پلنوم و در محدوده و چهارچوب وظايف و
صالحيتهايی که کنگره سيزدهم به کميتهی مرکزی داده بود ،سه تن از
اعضای حزب در خارج از کشور به اتفاق آرای اعضای کميتهی مرکزی
بعنوان عضو علیالبدل کميتهی مرکزی انتخاب شدند.
بخش پايانی کارهای پلنوم اختصاص يافته بود به پايبند بودن به اجرا
ورعايت اصول حزبی و فعالتر نمودن ارگانها در زمينههای مختلف .شرکت
کنندگان در پلنوم عموماً و با احساس مسئوليت در اين زمينهها نقطه نظرات
خو درا مطرح و پيشنهادات پلنوم را به دفتر سياسی حزب ارائه دادند.
همچنانکه اشاره گرديد :پلنوم ششم کميتهی مرکزی حزب دمکرات
کردستان ايران ،رأس ساعت  7/30بعدازظهر روز دوشنبه 9ی آذرماه سال
 1384شمسی ،پس از اجرای تمام وظايف که دستورات تعيين شدهاش ،به
کار خود پايان داد.
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گزارشی از کنفرانس
"حل مسئلهی کرد در چهارچوب دمکراتيزه کردن خاورميانه"
کنفرانس "حل مسئلهی کرد در چهارچوب دمکراتيزه کردن خاورميانه" از
طرف ائتالف دمکراتيک کردهای ترکيه (اين ائتالف از چندين حزب و
سازمان سياسی کرد ترکيه بوجود آمده است) و با همکاری حزب سبزهای
فرانسه و بويژه پشتيبانی آقای نوئل مامر ) (noel mamereنمايندهی
پارلمان فرانسه و از رهبران حزب سبزهای اين کشور ،روز  29نوامبر از
ساعت  9/30صبح تا  19/30در يکی از سالنهای پارلمان ملی فرانسه
برگزار گرديد ،و در بخش اول کنفرانس که آقای ژرار شاليان (Gerard
) chaliandروزنامهنگار و نويسنده و از کردشناسان مشهور فرانسوی،
رياست آن را بعهده داشت ،شخصيتهای زير به ابراز نظر پرداختند:
1ـ آقای نوئل مامر ،نمايندهی پارلمان فرانسه و از رهبران حزب سبزهای
اين کشور
2ـ آقای دکتر کندال نزان ،رئيس انستيتوی کرد در پاريس
3ـ آقای روبرت پين ژون ) (Robert pingeonرئيس دفتر نمايندگی
حزب جمهوريخواه اياالت متحده آمريکا در اروپا
4ـ آقای هوگر وان رومپای ) (hugo van romapasسناتور مجلس
سنای بلژيک
5ـ آقای برنارد دوران ) (Bernard dorinسفير اسبق فرانسه و تحليل
گر خاورميانه
6ـ آقای هانری پاريس ،رئيس انجمن تفکر در باب سياستهای دمکراتيک
(فرانسه)
در اين بخش سخنرانان با توجه به مقولهی جهانی شدن ،و گرايش به
سوی سازمانيابی در مجموعههای سياسی ـ اقتصادی ـ استراتژيک کالن
در سطح بين المللی و بويژه گرايش عمومی جهانی با گسترش دمکراسی،

براين نظر متفق القول بودند که عليرغم جان سختی و لجاجت مستمر
نظامهای توتاليتر در سطح جهان بالعموم و در منطقه باالخص ،تحوالت
جهانی بعد از خاتمهی جنگ سرد ،بسوی حل مسائل و مشکالت در
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
مساعدگر و تأثيرگـذار) حل مسئلهی کرد در کشورهای ترکيه ،ايران و
سوريه را ضروری خواهد ساخت ،بويژه که مسئله ثبات در اين منطقه که
دربردارندهی قسمت اعظم منابع انرژی مورد احتياج کشورهای صنعتی
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
اختصاص يافته بود ،اين بخش از کنفرانس را آقای جاناتان راندال،
روزنامهنگار و نويسنده و وابسته سابق روزنامهی واشنگتن پست در
خاورميانه بعهده داشت.
در اين بخش سخنرانان زير اقدام به ابراز نظر نمودند:
 1ـ آقای موسی کوال ،به نمايندگی از ائتالف دمکراتيک کردهای ترکيه (اين
ائتالف شامل احزاب و سازمانهای زير میباشد :حزب دمکرات کردستان
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
کردستان ترکيه ،باضافه شماری از شخصيتهای کرد ترکيه)
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2ـ خسرو عبداللهی ،عضو علی البدل کميتهی مرکزی و مسئول بخش روابط
حزب دمکرات کردستان ايران در خارج
3ـ آقای ابراهيم عليزاده ،دبيرکل سازمان کومهله
4ـ آقای سيوان بارزانی ،نمايندهی حکومت اقليم کردستان عراق در فرانسه
(از طرف حزب دمکرات کردستان عراق)
5ـ آقای ژيا عباس به نمايندگی از اتحاديهی ميهنی کردستان عراق
6ـ آقای احمد اکرم به نمايندگی از کميتهی مشترك احزاب کرد در سوريه
رویهمرفته ،اين نمايندگان ،ضمن تأکيد بر مشروع بودن حق تعيين
سرنوشت برای ملت کرد ،براين عقيده بودند که با توجه به فاکتورهای بين
المللی و منطقهای و نيز وضعيت ژئوپوليتيکی کردستان در خاورميانه،
مناسبترين راه حل برای مسئلهی کرد در همهی بخشهای کردستان،
استقرار يک سيستم دمکراتيک فدرال براساس جغرافيايی ـ ملی در هريک
از کشورهايی است که کردستان را ميان خود تقسيم کردهاند.
شايان ذکر است که اعضای کميتهی حزب در فرانسه نيز در اين کنفرانس
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.
متن سخنرانی آقای خسرو عبداللهی عضو علی البدل کميتهی مرکزی
و مسئول بخش روابط حزب دمکرات کردستان ايران در خارج
آقای رئيس!
خانمها و آقايان!
دوستان گرامی!
همچنانکه میدانيد ،در حال حاضر کردها ،چه در سطح منطقه ای و چه در
سطح جهانی ،بزرگترين ملت را تشکيل میدهند که فاقد حاکميت ملی
هستند .سرزمين شان بين چند کشور تقسيم شده است حکومت های از
اين بخشها (بجز کردستان عراق) حکومتهايی مستبد و توتاليتر میباشند
که مطالبات دمکراتيک اين مردم را با خشونت تمام سرکوب میکنند.
متأسفانه ،تاريخ ملت کرد از اين نظر ،تاريخی پر از تراژدی ،قتل و عام و
مملو از جنايات هولناك میباشد.
با توجه به تجزيهی سرزمين کردستان برخالف ارادهی مردم آن و با توجه
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
سرنوشت ملل توسط جامعه ی بين المللی برسميت شناخته شده ،ميتوان
گفت که تشکيل حکومت مستقل کرد در هر کدام از بخشهای آن و يا الحاق
حکومت هر چهار بخش آن به يکديگر و تأسيس حکومت واحد ،حق مسلم
و مشروع ملت کرد میباشد .ولی حق تعيين سرنوشت ملل میتواند شکل
های ديگری نظير فدراليزم يا خودمختاری را نيز به خود بگيرد.
حزب دمکرات کردستان ايران که  60سال است برای آزادی و دمکراسی و
تحقق حقوق ملت کرد در کردستان ايران مبارزه میکند ضمن تاکيد بر حق
ملت کرد در ايجاد دولت مستقل ،با توجه به فاکتورهای بين المللی و
منطقهای و نيز وضعيت ژئوپوليتيکی کردستان در خاورميانه ،براين بارو است
که مناسبترين راه حل مسئلهی کرد در همهی بخشهای کردستان ،استقرار
سيستمی دمکراتيک و فدرال بر مبنای جغرافيايی ـ ملی در هر يک از
کشورهايی است که کردستان را ميان خود تقسيم کردهاند .استقرار چنين
سيستمی بويژه در کشورهای کثيرالمللهای مثل ايران که در آن مليتهای
فارس ،آذری ،کرد ،بلوچ ،عرب و ترکمن ،با هم زندگی میکنند و هريک
دارای تاريخ ،زبان و فرهنگ ويژهی خود میباشند ،مناسبترين شيوهی
ادارهی کشور میباشد .در کشورهايی که همهی قدرت در پايتخت متمرکز
شده و فقط در انحصار يک مليت قرار دارد و اغلب اوقات به استقرار

رژيمهای مستبد منجر میگردد ،برقراری اين نوع از سيستم اداری ،به
تضعيف استبداد ،گسترش دمکراسی و تقسيم عادالنهی قدرت خدمت
خواهد کرد .از طرف ديگر ،استقرار چنين نظامی موجب خواهد شد که
خلقهای تحت ستم ايران ديگر در ميهن خود احساس بيگانگی و شهروند
درجه دومی نکنند .برخالف ادعاهای فريبکارانه حکومتهای مرکزی ،استقرار
چنين نظامی در ايران ،نه تنها موجب به خطر افتادن تماميت ارضی نخواهد
شد ،بلکه برعکس،سبب اتحاد داوطلبانه و استحکام برادری بر پايهی
حقوق برابر در بين خلقهای کشور خواهد گرديد .خالصه اينکه استقرار
چنين سيستمی در ايران که بيش از  %60مردم آنرا خلقهای غير فارس
تشکيل میدهند ،يکی از ارکان اساسی دمکراسی است.
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
 30ميليون کرد در ترکيه ،ايران و سوريه ،که از ابتدايیترين حقوق انسانی
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
انتظاری می توانند داشته باشند؟ برای کردها اسقرار چنين صلح و ثباتی ،چه
فرقی با آرامش و سکوت حکمفرما بر گورستان خواهد داشت؟ در اينجا تنها
کردها را مثال آوردم ،در حاليکه همهی ما میدانيم که در منطقه و بويژه در
ايران خلقهای ديگری نيز هستند که وضعيت مشابه کردها را دارند .در
رابطه با ايران بايد گفت که مسئله ی ملی ،امروزه بصورت يکی از مسائل
اساسی کشور مطرح است و در نتيجهی ارتقاْ آگاهی ملی در بين خلقهای
تحت ستم کشور ،خواست برسيمت شناخته شدن هويت ملی و استقرار
سيستمی عادالنه مبتنی بر حقوق برابر ،به اساسیترين ارکان مبارزه برای
استقرار دمکراسی در کشور تبديل شده است .با توجه به اين واقعيتها،
حزب مکرات کردستان ايران همراه با چند حزب و سازمان ديگر متعلق به
خلقهای آذری ،کرد ،بلوچ ،ترکمن و عرب بر اساس پالتفورمی مشترك ،به
تشکيل تشکلی تحت نام "کنگرهی مليتهای ايران فدرال" برای ايرانی
دمکراتيک و فدرال اقدام نمودند ،زيرا که بيش از  26سال حاکميت سياه
جمهوری اسالمی ،ثابت نموده است که در چهارچوب اين نظام
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
ن خواهد شد .و باالخره اينکه در کشوری چند مليتی نظير ايران ،استقرار يک
دمکراسی واقعی از طريق برسيمت شناختن حقوق خلقهای تحت ستم
می گـذرد .بعبارت ديگر برسميت شناختن هويت ملی مليتهای تحت ستم در
شکل استقرار يک نظام دمکراتيک و فدرال ،بعنوان يکی از مؤلفههای
دمکراسی و رکنی از ارکان اساسی آن ،هم تضمين گر يک دمکراسی واقعی
خواهد بود و هم تضمين گر تماميت ارضی ايران.
با تشکر از توجهاتان به عرايضم.
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گذار از فراز و فرودهای تاريخ ايران
حفظ يگانگی ملی و چندگونگی قومی
 با بر آمدن جمهوری اسالمی ،میتوان از محو عوامل ذهنی در تعريف ملت و وحدت ملی ما ياد کرد .يکی از اين عوامل ،يعنی ايرانيت،
که در درازای سدهها ،مالط مليت ما ،بود به اسالميت ايرانی تغيير يافته است .عوامل ذهنی ديگر مانند تاريخ مشترك و پذيرش
سرنوشت مشترك ملت ايرانی نيز ناديده گرفته شده و میشود و همه رسوم مشترك ميان اقوام ما بگونهی منفی قلمداد میشوند.
 حوادث اخيرکردستان و اهواز بيش از آن که نمادی از حرکت قومی باشد ناشی از ناديده انگاشتن واقعياتها از جانب حاکمان ،است.
به سخنان نمايندگان شهرستان های محل سکونت اقوام در مجلس شورای ايران توجه کنيد .از طرف ديگر تحريکهای بيگانگان را
نيز بياد بياوريم که برخی از آنان اعتقاد دارند« :ايران بی بمب اتمی هم کشور بزرگی است»!

گفتگو با دکتر محمدرضا خوبروی پاك

تالش ـ با اوجگيري بحرانهاي
سياسي داخلي؛ از درگيري و
رقابتهاي دروني رژيم گرفته
تا نارضايتي عمومي از حكومت
و دستگاه دولت ،و به موازات آن
بحران و ناآرامي در بيرون
مرزهاي ايران در كشورهاي
همساية ميهنمان ،ما بار ديگر
شاهد طرح بحثها و مطالباتي
از سوي برخي از احزاب و
نيروهاي سياسي منسوب به
اقوام و به ويژه در مناطق مرزي
كشورمان هستيم .عليرغم اين
كه اين موضوع در ايران جديد و در طول تاريخ معاصر ما بيسابقه نيست ،اما
آنچه بديع و تازه مينمايد؛ برسر زبان افتادن مفهوم “حق تعيين سرنوشت تا
مرز جدائي و تشكيل حكومت مستقل” است .البته نه اينكه طرح اين مفهوم
تازگي داشته باشد ،اما آنچه كه در اين ميان بديع مينمايد ،تغيير مباني
فكري و مستندات سياسي و حقوقي توجيهي و دفاعي آن است .به عبارت
روشنتر برخورد و آشنائي آغازين ما با اين ترم از طريق گنجينة فرهنگي و
مفاهيم نيروهاي ماركسيست ـ لنينيست و استالنيستهايمان بوده است .اما
امروز سعي ميشود ،به هر صورتي اين امر به اعالمية جهاني حقوق بشر و
پيوستهاي آن و خالصه قوانين بينالمللي نسبت داده شود.
با توجه به اين كه شما سالهاست به صورت متمركز برروي مباني حقوقي
بينالمللي در رابطه با اقليتهاي گوناگون قومي ،نژادي ،مذهبي مطالعه
نموده و داراي آثاري پژوهشي در اين زمينهها هستيد و مقاالتي كه به قلم
شما منتشر شدهاند ،نشان ميدهند كه شما همچنين پروسه تحولي مواضع
سياسي احزاب و گروهاي سياسي ايراني در اين زمينهها را زير نظر داريد،
لطفاً بفرمائيد ،چگونه و چرا به يكباره مباني استداللي و توجيهي اين مفهوم
در ميان ايرانيها تغيير يافت؟
دكترخوبروي ـ تنها علت برسرزبان افتادن مفهوم “حق تعيين سرنوشت تا
مرز جدائي و تشكيل حكومت مستقل” «اوجگيري بحرانهاي سياسي داخلي
و رقابتهاي دروني رژيم گرفته يا نارضايتي عمومي از حكومت و دستگاه

دولت يا ناآراميها در بيرون مرزهاي ايران در كشورهاي همساية ميهنمان»،
نيست .همان گونه كه گفتيد درپنجاه سال اخيرِ تاريخِ ايران ،اين خواستها
به دالئل مختلف مطرح شده است .من بر عكس بسياري از ميهندوستان،
بنظرم ميرسد كه علت اصلي تنها مداخله بيگانگان نيست .علل داخلي
بسياري نگرانيهاي اقوام ايراني را فراهم ميكند؛ اما ،اگر اقوام ايراني
ميخواستند از بحرانهاي داخلي و ناآراميها استفاده كنند؛ روزگاري بود كه
دولت اين چنان قوي نبود؛ نه نهادهائي همانند( SAيا  )SSرژيم نازي داشت
و نه گروههائي همانند تونتون ماكوتها ( )Tontons Macoutsدر هايئتي
زمان حكومت پاپا دوك.
از علل داخلي اين خواستها در دو دهه اخير ،با بر آمدن جمهوري اسالمي،
ميتوان از محو عوامل ذهني در تعريف ملت و وحدت ملي ما ياد كرد .يكي
از اين عوامل ،يعني ايرانيت ،كه در درازاي سدهها ،مالط مليت ما ،بود به
اسالميت ايراني تغيير يافته است .عوامل ذهني ديگر مانند تاريخ مشترك و
پذيرش سرنوشت مشترك ملت ايراني نيز ناديده گرفته شده و ميشود و
همه رسوم مشترك ميان اقوام ما بگونهي منفي قلمداد ميشوند.
عامل ديگر ،فرقگذاري منفي درباره پيروان مذاهب مختلف و فرقگذاري
مثبت براي قشر خاصي از دين دانايان است.
سومين عامل ،بَدَوي سازي قوانين است كه بيشتر قوانين مترقي را كنار
گذارده شده و پيروان مذاهب گوناگون را بگونه شهروندان درجه دو در
آوردهاند .افزون برقوانين نارسا و ويژه دوران بَدَويت كه تصويب كردهاند؛
اجراي قانون احوال شخصييه ايرانيان غير شيعه ( ۱۳۱2شمسي) را هم
برنميتابند.
عامل چهارم ،وضع ناهنجار اقتصادي و مستضعف سازي مردم است .بيكاري
و فقر فراگير در نواحي مرزي بيداد ميكند و چارهاي جز قاچاق و توجه به آن
سوي مرز باقي نميماند.
عامل پنجم ،از ميان برداشتن افسانهها و اسطورههاي مشترك ميان اقوام
ايراني است .حاكمان هر گونه شادي و سرور سنن ايراني را نفي ميكنند و
«جراحي خنده بر لبها» به صورت مذهب مختار در آمده است .همه اينها
نگاه مرزنشينان كشور را به آن خارج جلب ميكند .بي سبب نيست كه برابر
آمار سازمان ملل متحد ،در سال  ،2004ايران مقام يكم را در مورد فرار
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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دور دست باشد .چنين خشونتي سبب راديكال شدن احزاب محلي ميشود و
مطالبات آنان را افزايش ميدهد .كنش و واكنش اين دو نيرو (حاكمان و
احزاب محلي) در حركتهاي قومي حتي در برخي از كشورهاي اروپا نيز
بچشم ميخورد .اگر احزاب محلي به تندروي بپردازند ،دولت ابتدا با معتدالن
حزب كنار ميآيد و سپس به نحوي به سركوب تندروان ميپردازد .نمونه بارز
اين كنش و واكنشها را مي توان در اسپانيا درسالهاي  96تا  2004در
مورد باسكيها مالحظه كرد.
عامل هفتمي نيز هست كه ويژه نخبگان محلي كشور ما ،بويژه در خارج از
ايران است ،و آن اين كه هر قدر صالحيت و تخصص حاكمان در اداره
اموركاهش مييابد ،نحبگان قومي محلي خود را در مقامي باالتر و شايستهتر
براي حكومت كردن ـ اگرنه در سطح ملي ـ دستكم در سطح محلي
ميبينند و برخي هم به هواي غنيمت يا نصيبي هستند .خدا را چه ديديد!
برآيند منطقي اين عوامل ،گسل در احساس همبستگي ملي و گرايش به
سوي جوامع محدود قومي و محلي و يا حسرتِ اوضاع آن سوي مرزها است.
بديهي است كه فروريزي اتحاد شوروي و حوادث افغانستان و عراق و نيز
تحريكهاي بيگانگان در طرح اين خواستها موثر بوده و هست.
در چنين شرايطي ،برخي از نخبگان قومي و محلي ـ بي آن كه نمايندگي از
سوي مردم داشته باشند ـ از خود مختاري به فدراليسم از فدراليسم به حق
تعيين سرنوشت و جداسري ميرسند .چنين نخبگاني مانند حاكمان از درك
اين نكته غافلند كه همانگونه كه حاكمان قادر به هويت سازي نيستند،
نخبگان و احزاب محلي هم نميتوانند هويتي غير معمول و غير تاريخي را
به آنان تحميل كنند .نمونه آن را در سالهاي  ۱۳24و  ۱۳2۵در ايران ـ بي
در نظر داشتن مداخله بيگانگان ـ ديديم.
اما آنچه را كه شما به عنوان «گنجينه فرهنگي و مفاهيم نيروهاي
ماركسيست ـ لنينيست و استالنيستهايمان» عنوان كردهايد ،ديديم و
ميبينيم كه در آن گنجينة چيزي جز نكبت و لعنت نبود« .ماركسيست ـ
لنينيست و استالنيستهايمان» در مورد حق تعيين سرنوشت ،تنها بحثها و
اختالف نظرهاي لنين با روزا لوكزامبورك را ميخواندند كه بيشتر در مورد
ويژه لهستان بود و كتاب لنين را بگونه شاهكار به رخ مجذوبان و مرعوبان
ميكشيدند .آنان از تئوري خود مديري شخصي كه بوسيله ماركسيستهاي
انترناسيونال دوم عرضه شده بود چيزي نميدانستند و فراموش ميكردند كه
ميان ملل تاريخي و غير تاريخي تفاوتهاي فراواني وجود دارد.
در مورد حق تعيين سرنوشت ،ميتوانم بگويم:
طرح حق ملتها براي تصميمگيري درباره سرنوشت خود ،درسال ۱89۳
بوسيله انترناسيونال سوسياليستها در كنگره زوريخ  ،۱89۳و سپس در لندن
و در بال به ترتيب در سالهاي ۱896و ۱9۱2اعالم شد .در سال ۱896
لهستانيها ،در كنگره حزب سوسياليست لهستان كه در لندن تشكيل شده
بود موضوع استقالل كشور خود را مطرح كردند .روزا لوكزامبورگ به نام
حزب سوسيال دمكرات لهستان به مخالفت با آن برخاست .ده سال پس از
آن ،سوسيال دموكراتهاي اتريش ـ هنگري و پيروان ماركسيسم( ،اتو بوئر
 O. Bauerو كارل رنر  )K.Rennerراه حلهاي عملي گوناگوني براي
همزيستي ملتها ارائه كردند .آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه خود مديري
شخصي و فرهنگي ،نقطه پايان تنشهاي ملي در امپراتوري اتريش ـ
هنگري است .از ديدگاه آنان ،حل تنشهاي فرهنگي ،به طبقه كارگر ،از
مليتهاي مختلف ،اجازه ميدهد كه آگاهي الزم را از طبيعت كامال سياسي
مشكالت خود بدست آورند و مبارزه طبقاتي خود را براي دفاع از منافع
مشترك تشديد كنند.

در پايان جنگ جهاني يكم ،حق تعيين سرنوشت ،بوسيله اعالميه  ۱4مادهاي
ويلسون وارد حقوق بينالملل شد و اساس معاهده ورساي قرار گرفت.
پيشنهاد ويلسون در همان زمان مورد اعتراض قرار گرفت و بسياري آن را به
بمبي تشبيه كرده بودند كه هر دولتِ منسجمي را ميتواند از ميان بردارد.
حق تعيين سرنوشت ،سپس ،در منشور سازمان ملل متحد آمد( .بند  2از ماده
يك ،ماده  ،۵۵ماده  7۳و بند ب از ماده  76منشورملل متحد).
در حقوق مواردي هست كه تعريف مشخص و منجز از موضوع وجود ندارد
اما قواعد و مقررات مربوط به آن اِعمال ميشود ،مانند همين حق تعيين
سرنوشت بوسيله ملتها كه تعريفي درباره آن نيست اما جامعه بينالمللي،
دستكم در مورد كشورهاي مستعمره ،آن را به مرحله اجرا در آورده است.
در بسياري از قطعنامههاي سازمان ملل متحد ـ بويژه مجمع عمومي از اين
حق با امّا و اگر هائي نام برده شده است .زيرا اجراي اين حق ،در داخل هر
كشور با اصل يكپارچگي سرزميني و در سطح بينالمللي با اصل عدم مداخله
دولتها در امور داخلي كشوري ديگر ،مندرج در منشور سازمان ملل ،تعارض
پيدا ميكند.
با استفاده از مواد ياد شده بود كه مساله كشورهاي مستعمره و استعمار زدائي
در سازمان ملل مطرح شد .اما در مورد تفسير اين مواد و حقوق مربوط به آن
محتاطانه رفتار شد ،به اين معنا كه سازمان آنرا حقي براي دولتها ميداند تا
با يكديگر در صلح و آرامش زندگي كنند نه حقي كه باعث تجزيه دولتها
شود .به همين جهت گفته ميشد:
«حق جدائی يک ناحيه و يا منطقه که بر حسب سابقه قسمتی از
خاك يک کشور مستقل بوده ،غير قابل قبول است».

در قطعنامهاي بتاريخ  7دسامبر  ،۱974سازمان ملل متحد اعالم ميدارد كه
فقط مبارزه ملتهاي استعمار شده ،يا زير سلطه نيروي بيگانه و يا رژيمهاي
نژاد پرستانه را كه براي كسب حقوق خود مبارزه ميكنند به رسميت
ميشناسد.
در مورد وضع ويژه ميهن ما ،بنظر ميرسد يادآوري دو نكته ضرور است:
نخست آن كه مدعيان چنين طرز تفكري نمايندگي از سوي هيچ يك از
اقوام ايراني ندارند و فراواني احزاب محلي با خواستهاي مختلف نشاني از
ناهمآهنگي داخلِ قومي است .دو ديگر آن كه اجراي حق تعيين سرنوشت
حتما و الزاما به جدائي خواهي منجر نميشود .مردم جزيره مايوت در سه
همه پرسي ( ۱9۵8ـ  ۱974ـ  )۱976به باقي ماندن در جمهوري فرانسه راي
دادند و سه جزيره ديگر همسايه ِجزيره مايوت ـ جزيرههاي كومور ـ
استقالل و نظام فدرالي را اختيار كردند كه از  ۱97۵تا امروز ـ سي سال ـ
 2۵كودتا را بخود ديدهاند و از اين جهت افتخار داشتن مقام يكم كودتا را در
كشورهاي فدرال بدست آوردهاند!! و جمهوري فدرال اسالمي كومور بگونه
فراهم كننده كارگر ارزان فيمت براي جزيره مايوت در آمده است .اضافه
كنم كه در دسامبر  ،200۱در يك همه پرسي با آراي موافق  %76/6از مردم
به عمر جمهوري اسالمي پايان داده شد و به جاي آن اتحاديه كومور بوجود
آمد.
دركشوري مانند ايران ،با توجه به سابقه قانون اساسي آن ،ما بيش و پيش
از «حق تعيين سرنوشت مردم به خود مردم» ،به «حق سپردن اداره امور
مردم به خود مردم» نياز داريم .هياهوي بسيار ،بويژه در خارح از كشور ،براي
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
كشور ـ اگر ناداني و خشونت حاكمان بگذارد ـ زودتر و بهتر از بحثهاي
تئوريك ميتوان موضوع را حل كرد.
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تالش ـ بطور مشخص كدام يك از قوانين بينالمللي و ميثاقهاي جهاني
توسط اين احزاب و سازمانها براي طرح “حق تعيين سرنوشت تا مرز جدائي”
مورد استناد قرار ميگيرند و چقدر اين استنادات بجا و تا كجا تعبير به ميل
است؟ كدام مقررات و قردادهاي جهاني را آنها از دايرة توجة خود بيرون
ميگذارند؟

دكترخوبروي  -افزون بر منشور سازمان ملل ،در اعالميه كنفرانس بآندونگ
( ،)۱9۵۵قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اعطاي استقالل به ملتهاي
مستعمره ( ۱4دسامبر  )۱960منشور سازمان كشورهاي افريقائي (،)۱96۳
ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ( )۱966قطعنامه سازمان ملل متحد
( 262۵به تاريخ )۱970و قطعنامههاي ( ۳۱0۳و  ۳۳۱4به تاريخهاي  ۱97۳و
 ،)۱974منشور آفريقائي حقوق بشر ( )۱98۱از حق مردم براي تصميمگيري
درباره خود ـ بگونهي صريح يا ضمني ـ نام برده شده است.
از پايان مساله استعمار تا به امروز مسائل مربوط به حق تعيين سرنوشت
حادثههاي فراواني در كشورهاي نو استقالل آفريده است :در
نيجريه(بيافرائيها) ،در اريتره در اتيوپي تيگرهايها ( )Tigréدر ميانمار،
كارانها و كاشنها ( Karanو )Kachenاقليتهاي مسلمان و سيكها در
هند ،بلوچها و بنگاليهاي مهاجر در پاكستان، ،مسيحيان جنوب سودان،
تامولها در سريالنكا ،بربرها در الجزاير و مراكش و مثالهاي ديگر .مواردي
كه حق تعيين سرنوشت از راههاي صلح آميز به نتيجه رسيده بسيار اندك
است .مواردي كه حق ملتها در تعيين سرنوشت خود منجر به ناكامي شده
كم نيست :جدائيخواهي كاتانگا از كنگو در سالهاي ۱96۳ـ ،۱960بيافرائيها
در نيجريه (۱970ـ ،)۱966مردم جنوب سودان (۱972ـ ،)۱967مردم اوگاندا
( )۱977و الحاق استاني از اتيوپي به سومالي ( )۱977نمونههاي از اين
ناكاميهاست.
حق تعيين سرنوشت از دو ديدگاه قابل بررسي است :از ديدگاه بينالمللي كه
منظور از آن خود مديري (به معناي عام كلمه) خلق يا ملتي در برابر گروهها
و ملتهاي ديگر است .دو ديگر از ديدگاه داخلي است كه صالحيتها و
اختياراتي را به مردم و يا ملتي اعطا ميكند كه به اداره امور خود بپردازند.
در شرايط موجود حقوق بينالملل ،حق تعيين سرنوشت تنها در مورد
ملتهائي به رسميت شناخته ميشود كه زير سلطه بيگانه باشند .بحث در
اين است كه بيگانه كيست؟ آيا بيگانه فقط دولت خارجي است؟ و يا اين كه

قومي مسلط به قوم يا اقوام ديگر نيز بيگانه تلقي ميشود .از همين جا،
اختالفها و برخوردها بروز ميكند.
در حقوق داخلي ،اجراي حق تعيين سرنوشت با دو دشواري روبروست:
نخست تضاد آن با يكپارچگي سرزميني دولتها و دو ديگر آن كه مردم چه
كساني هستند و چه مقامي بايد تعريف شايسته آن را بدست دهد .حاكمان
در هر كشوري ،شهروندان خود را مردم مينامند و رهبران گروههاي اقليتي
نيز ـ در بسياري از موارد بيداشتن نمايندگي ـ گروهي را مردم يا خلق و يا
ملت ميخوانند .آنها به صورت عام و كلي از خلق و يا مردم نام ميبرند كه
بسيار كشدار و بيثبات است .زيرا خلق يا مردم مفهومي كامال انتزاعي
است .تنها در مواردي مانند تجمع و راهپيمائي و يا انتخابات است كه اين
واژهها را ميتوان لمس كرد .به گفته پل والري ـ استاد و شاعر فرانسوي ـ
اين كلمه گاهي ،كلِ نا مشخص وگاهي شماري زياد را كه در هيچ مكاني
حاضر نيست بيان ميكند.
ريمون آرون ،نيز اعتقاد دارد كه چون تعريف مشخصي از مردم را در دست
نداريم ،ميتوان دستكاري گوناگوني در آن به عمل آورد .آيا مجموعهي از
افراد يك جامعه را ميتوان مردم خواند؟ يا اينكه شهروندان به طور كلي
نمونه كامل آن هستند؟ آيا يك گروه اقليتي فعال نميتواند خود را مردم و
يا خلق معرفي كند؟ و آيا يك اقليت حاكم نميتواند خود را ملت بخواند؟
دولتها به گونهي كلي خود را نماينده «مردم» ميدانند ولي در همان حال از
شناخت عنوانِ مردم براي ديگر گروههاي مختلف در داخل يك كشور
وحشت دارند .دليلهايي هم كه براي اين وحشت دارند مختلف است :احترام
به يكپارچگي سرزميني ،رعايت وحدت ملي ،تفاوت ميان صالحيت داخلي و
طبيعت سياسي حق تعيين سرنوشت.
عدم تناسب به كارگيري كلمه خلق و مردم ،نشان دهنده سستي و گسستگيِ
در خواست اين گروههاست كه رهائي و يا احراز حق سرنوشت را مطالبه
ميكنند .آنها پيش از اثباتِ حق تعيين سرنوشت خود ،شناسائي حقوقي خود
را به عناوين گوناگون خواستارند .بيشتر اوقات اين درخواست شناسائي چه
در سطح بينالمللي و چه در سطح داخلي از علتهاي ناآرامي است .به قول
البركامو) (Camusنويسنده فرانسوي :تقدم تقاضاي استقالل به معناي رد
هرگونه مذاكره و سازش است .چنين گروههائي براي جلب حمايت ملي و يا
بينالمللي ميبايد از پيش ،حقوق اساسي اعضاي خود و ديگر گروهها را
روشن كنند و خود را موظف به اجراي آن حقوق بدانند .تنها در اين حالت
است كه ميتوان به چند گانگي فرهنگي و اجتماعي دست يافت و از هرگونه
كنار گذاشتگي فرد يا گروه جلوگيري كرد.
مليتگرائي و شهروندي ممكن است از دو مقوله جداگانه باشند مانند بسياري
از ايرانيان دو تابعيتي كه شهروند يك كشور خارجي هستند ولي در ژرفاي
وجودشان مليگرا و دلبسته ريشه و تبار ايراني خويشند .ميتوان وابستگي
فرهنگي يا قومي ويژهي داشت ،اما ،در همان حال شهروند وفادار به يك
كشور بود.
گزارشگر ويژه كميسيون فرعي حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش
سال  ۱992خود مينويسد:
«در هر كشور ،نوع مليتگرائي (ناسيوناليسم) ،تعيين كننده سرنوشت اقليتها
است .ويژگي اساسي قوم ـ مليتي ،كنار گذاشتن ،جداسازي و نيز گاهي بهره
برداري (…) [ از ديگران] است … .بر عكس مشخصه بارز مليتگرائي
براساس شهروندي ،همآميختگي ،همانند سازي و يكپارچگي است ،كه
انگيزهاي براي بناي شكوهمند ملت ايجاد ميكند .مليتگرائي بر اساس
شهروندي نبرد با تبعيض است ،اما چون تمايل طبيعي به مخالفت با

26

تالش ـ سال پنجم ـ شماره  25ـ بهمن  /اسفند 1384

چندگانگي وجود دارد ،اين تمايل ممكن است به اتخاذ سياستهائي منتهي
شود كه افراد گروه اقليتي آن را تبعيض نسبت به خود تلقي نمايند».
هواخواهان وطني حق تعيين سرنوشت با توجه به تكيه فراوان بر قوميت ـ
آنهم تنها با معيار زبان ـ قوم ـ مليت ايجاد ميكنند كه به پاكسازي منجر
خواهد شد.
نكتهاي كه درك آن ـ دستكم براي من ـ دشوار است اين است كه چرا
نخبگان و احزاب محلي ما ،از همه عوامل تشكيل دهنده قوم :نياي مشترك،
افسانهها و اسطورههاي مشترك و آداب مشترك ،تنها و اين چنان بر روي
مسئله زبان تكيه ميكنند .شايد به اين دليل كه آن عوامل ياد شده بين همه
اقوام ايراني مشترك است .همه آنان با هم نوروز و سده و مهرگان را ارج
مينهند و همه آنها رستم و كاوه را از خود ميدانند .راستي چند نفر از
آذربايجانيها ما با قصه دده قورقود بزرگ شدهاند؟
در ميهن ما ،در فرايافت دو مفهوم قوم و اقليت در نزد برخي از سرآمدان
قومي آشفتگيهائي مشاهده ميشود ،كه به آن بايد پريشان فكري ديگري را
نيز اضافه كرد و آن اين است كه برخي از سرآمدان ،قوم خود را اقليت
مينامند و از آن اقليت ملي را منظور دارند .در حالي كه هر اقليتي ،قوم
ويژهاي نيست و هر قومي از نظر جامعه شناسي اقليت محسوب نميشود و
سرانجام اين كه هر اقليتي ،اقليت ملي نيست .اقليت تنها موضوع شمارش و
عدد نيست ،بل ،شرايطي دارد كه در اين مصاحبه فرصت بحث براي آن
نيست.
به نظر ميرسد كه به كارگيري اصطالح اقليتهاي ملي در كشور ما ،مانند
بسياري از اصطالحات علوم سياسي و اجتماعي ،تقليدي از كشورهاي بيگانه
و بويژه اتحاد شوروي پيشين و كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي باشد .زيرا
در اين كشورها عموما از اصطالح «مليت» براي مشخص كردن گروههاي
قومي و زباني استفاده ميكردند كه حقوق آنان در مورد حفظ ويژگيهايشان
به گونهاي صريح در قانون اساسي و ديگر قوانين (نه در عمل) به رسميت
شناخته شده بود.
بكارگيري اصطالح «مليت» و تفاوت معنائي ( )Semanticآن ،در فرهنگ
ما و فرهنگ غربي مستلزم فرصت ديگري است .آقاي داريوش همايون
تفاوت آن را با ملت تنها در «ي» نوشتهاند كه جزئي از حقيقت هست ولي
تمامي آن نيست.
در سالهاي اخير كه اگاهي به هويت در ميان گروههاي گوناگون توسعه
يافته و يا به منظور «اقليت سازي» و«ملت سازي» به آنها تزريق شده
ست ،سازمانهاي بينالمللي غير دولتي نيز اصطالح اقليتهاي ملي را
عموميت بخشيدهاند و اين بيشتر جنبه سياسي دارد تا علمي .مسئله
اقليتهاي ملي ،موضوع به كارگيري حق تعيين سرنوشت را پيش ميآورد.
به اين سبب سرآمدان گروههاي اقليتي كوشش فراواني به عمل ميآورند تا
گروهي را كه متعلق به آن هستند ،اقليت ملي بنامند و از شمول مصداق
ديگر اقليتها رهائي يابند .
حال آن كه اقليتهاي ملي ،مركب از گروههاي بزرگي هستند و عموما در
شرايط زير به سر ميبرند:
ـ در كشوري غير از كشور خود زندگي ميكنند و احساس تعلق به ملت
ديگري با پيشينه تاريخي طوالني را دارند .مانند روسها در كشورهاي بالت،
پس از فروريزي كمونيسم ،آلمانيهاي مقيم دانمارك و روسيه ،آلبانيهاي
مقيم سربستان ،تركهاي مقيم يونان و سوئديهاي ساكن فنالند و يا
كردهاي ساكن عراق ،تركيه ،سوريه و روسيه.

ـ داراي تاريخ ،زبان ،آداب و سنن ريشهدار و مستمري ،متفاوت با اكثريت
مردم كشور هستند و گروه حاكم در پي زدودن همه اين ويژگيها ست.
ـ خوار انگاشـته و مورد تبعـيضاند به طـوري كــه از آن تبـعيض ،تنـش و
برخورد ايجاد ميشود،
ـ احساس جمعي مورد تبعيض قرار گرفتن و خوار انگاشته شدن در آنها وجود
دارد.
به دنبال تعارض و برخو ردي كه با گروه حاكم پيدا ميكنند،اغلب خواستار
خود مديري و يا استقالل هستند.
جمع نشدن شرايط باال آنان را از تعريف اقليتهاي ملي خارج ميكند.
سوئديها ساكن فنالند نه خوار انگاشتهاند و نه مورد تبعيض و در نتيجه
برخوردي با دولت فنالند ندارند .آنان را ممكن است بيگانه بنامند ولي در
تعريف اقليت ملي نميگنجند.
پيدايش اقليتهاي ملي ،علتهاي گوناگون دارد .پارهاي از آنان گروههاي
شكست خوردهاي هستند كه زير سلطه دولتهاي ديگر قرار گرفتهاند مانند
فلسطينيها در سرزمينهاي اشغالي .و يا گروههائي كه در سرزمين مادري
خود گرفتار دولتي نوخاسته شدهاند كه يادگار استعمار نوين است مانند كردها
در عراق و تركيه هر دو گروه چون نميخواهند ويژگيهاي خود را از دست
دهند ،در ستيز هميشگي با دولتهاي حاكم به سر ميبرند .طرح خواست
اقليتهاي ملي ،كشورِ مادر را وا ميدارد تا براي احقاق حق آنان مداخله كند.
در سده بيستم ،هيتلر زير عنوان حفظ حقوق اقليتهاي ملي آلماني كه در
لهستان و چك و اسلواكي ميزيستند ،اين دو كشور را مورد حمله قرار داد.
جنگ مداوم كردها با عراق و تركيه ناشي از تصرف خاك آنان و تسلط
خشونتبار گروه حاكم براي زدودن ويژگيهاي ملي مردم كرد است .راستي
كشور مادر كردها كدام كشور است؟
يكي از هدفهاي كوشش سرآمدان محلي در مطرح ساختن حق تعيين
سرنوشت ،در كشوري مانند ما بمنظور استفاده تبليغاتي در سطح بينالمللي
است ،تا خود را زيان ديده از حاكميت يك دولت بنمايانند و سرود ياد مستان
داخلي دهند يا تيغ ديگري در كف زنگيان مست بيگانه و در اين ميان خود
به ابزاري تبديل شوند .استفاده ابزاري از گروههاي قومي و اقليتها
نمونههاي فراوان دارد .براي بدست آوردن امتياز بهرهبرداري از نفت شمال
در ايران  ۱946تا استخراج و فروش نفت در جنوب نيجريه در سالهاي
 ۱967تا۱970بنظر ميرسد همه «مداخلههاي بشر دوستانه» از سال ۱99۱
در عراق ،در سال  ۱994در سومالي و در سال  ۱99۵در روآندا نه براي
حمايت از اقليتها يا دادن حق تعيين سرنوشت به مردم ،بل ،براي تامين و
پيشبيني حفظ منافع دول بزرگ بوده است.
سرآمدان محلي ما شايد فراموش ميكنند كه تشكيل كشوري نوين ،خود
سبب پيدايش اقليت تازهاي ميشود و اين از تناقضهاي حق تعيين سرنوشت
براي اقليتهاي ملي در صورت استقالل يا خود مديري است.كشور فدرال
نيجريه با قبول نظام فدرالي در سال  ۱96۳از سه ايالت تشكيل ميشد و
اينك از  ۳6ايالت تشكيل ميشود .زيرا هر بار سران ايلها ـ اغلب
جنگبارگان ـ سهم بيشتري و فارغ از اغيار ميخواهند .شركتهاي نفتي هم
ديگر زحمتي براي تفرقه انداختن نميكشند و تنها به تاراج هرچه بيشتر
ميپردازند.
نمونه ديگري از تناقضِهاي حق تعيين سرنوشت ،در شمال عراق كنوني
است كه از سال  ۱99۱از حاكميت حاكمان بغداد خارج است .بنا بنوشته يكي
از پژوهشگران مسائل قومي و اقليتها ،در آن سرزمين ،برابر قوانين داخلي،
اصطالح «كردستاني» براي همه شهروندان با هر تبار و ريشه ملي بكار
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گرفته ميشود ولي واژه «كرد» تنها به كساني كه اصل و نسب كردي دارند
اطالق ميگردد.
با اين ترتيب جداسازي مردم از يكديگر با عناوين قومي ،مذهبي و زباني
شروع ميشود كه پايان آن را در جمهوريهاي يوگسالوي پيشين مشاهده
كرديم .نا گفته نگذارم كه با توجه به پيوندهاي ما با كردها ،به نظر من،
داشتن سرزمين همسايهاي به نام كردها ،براي ما ايرانيان مطلوبتر از
همسايگي با اعـراب است كه خاطرههاي خوبـي از آنان در دور و نـزديك
در دست نداريم.
با توضيحات و شرايطي كه از آنها نام برديم ،داستان پر آب چشم پارهاي از
گروههاي قومي ،در ايران ،كه بخشي از سردمداران ،عنوان «اقليت ملي» به
آنها ميدهند كمبود سواد سياسي آنان را نشان ميدهد .آيا آنان ميتوانند
روشن كنند كه كدام قومِ بزرگ ايراني در ايران در خارج از سرزمين نياكاني
خود زندگي ميكند؟ و كدام قوم ايراني است كه اسطوره ،تاريخ ،سنن و آدابي
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.
نكته ديگر آن كه چون سرشت ذاتيِ حق تعيين سرنوشت ،تهديد يكپارچگي
سرزميني يك كشور است .اگر اين حق به گونه ديگري عنوان شود ـ مانند
خواست نيل به پايگاه آزادي و برقراري دموكراسي در داخل يك كشور ـ
ديگر حق تعيين سرنوشت به معناي اخص كلمه مطرح نخواهد بود .در چنين
حالتي هر گروه (قومي و يا اقليتي) از سوي همه آزاديخواهان و دموكراتها
پشتيباني ميشود و گرنه در الك خود فرو رفتن و خود را در وابستگي قومي
محدود كردن سبب انزوا و عدم همياري ملي ميشود ،همان گونه كه در
سالهاي  ۱۳24و  ۱۳2۵در كردستان مشاهده شد.
اراده قسمتي از مردم يك كشور براي رهائي از سلطه دولت حاكم در بيشتر
موارد با دشمني دولتها مواجه ميشود .حق ملتها براي تعيين سرنوشت
خود قابل اجرا به طور مطلق نيست و همواره مشروط به شرطهايي است.
هنگامي كه سرآمدان گروه ،بجاي توجه به زدودن از خود بيگا نگيِ
) (Désaliénationاجتماعي ،حق تعيين سرنوشت را براي آزادسازي جامعه
معيني تجويز ميكنند ،براي آن جامعه نوعي وابستگي ذهني محدود در
سطح قومي و محلي ،نه در سطح ملي ،ايجاد ميكنند و امتيازاتي ظاهري
براي استقالل ميتراشند ،و به اين ترتيب خود و قوم خود را از حمايت
همگاني مردم محروم ميكنند .در روبرو شدن با خواست حق تعيين
سرنوشت ،دولتها با تمام نيرو ،سلطهي فراگير خود را برتمامي كشور تحميل
ميكنند .در نتيجه همه جامعه ملي زير فشار قرار ميگيرد .اما هنگامي كه
رسيدن به پايگاه آزادي در داخل يك كشور مطرح ميشود ،ميتوان به
كاميابي دست يافت مانند مردم كبك ( )Québecدر كشور كانادا ،با تاريخ
نسبتا كوتاه خود ،كه امروزه بيشتر به دنبال اثبات هويت ملي خويش هستند
تا حفظ ويژگي سرزميني ،در چنين حالتي ،دولتها به مذاكره دست ميزنند و
براساس خواست مردم به توافقهاي درباره شيوه زندگي ()vivandi Modus
در داخل كشور دست مييابند.
حق تعيين سرنوشت براي دو هدف عنوان ميشود :رسيدن به استقالل و يا
پيوستن به كشوري ديگر .مورد دوم را ميتوان در اروپاي شرقي مالحظه
كرد :يوگسالوي در تنش دايم با آلبآني در مورد ساكنين كوسوو است و با
بلغارستان بر سر موضوع مقدونيه اختالف دارد ،روماني و مجارستان بر سر
مسئله ترانسيلواني درگيرند ،بلغارستان و تركيه در مورد بلنديهاي رودپ
 Rhdopesچنگ و دندان بهم نشان ميدهند و آبخازهاي گرجستان از ستم

گرجيها به تنگ آمده و تقاضاي الحاق به روسها را دارند.
در بسياري از موارد از حق تعيين سرنوشت «جنگهاي آزاديبخش»
برميخيزد كه آن هم در بيشتر موارد داو بازي منافع اقتصادي و يا سياسي ـ
استراتژيكي هستند .كه مردم به جاي دستيابي به حقوق خود ،تحت سلطه
و نفوذ نيروهاي ديگر حاضر در منطقه قرار ميدهد .مانند نقش اياالت متحده
آمريكا و اتحاد شوروي پيشين در شاخ آفريقا و در آنگوال .در اين كشور اخير،
دولت وابسته به  MPLAاز حمايت كوبا ،آلمان شرقي و اتحاد شوروي
برخوردار بود و جنگجويان  UNITAاز حمايت چين ،آفريقاي جنوبي ،اياالت
متحده آمريكا ،آلمان غربي ،فرانسه و شركتهاي چند مليتي بهرهمند بودند.
طرفه آنكه دولت كمونيست چين ،هم با رژيم تبعيضگراي آفريقاي جنوبي
همكاري ميكرد و هم با كشور سرمايهداري آمريكا!

براي جوامعي كه افراد آن در كشورهاي مختلف پراكندهاند و هيچ سرزمين
معيني براي آنها مشخص نشده ،يا قابل مشخص كردن نيست ،يا موردي كه
افراد گروه ،به علت همانند سازي ( )Assimilationو يا مهاجرت در
كشوري ديگر ،به صورت اقليت در آمدهاند ،توسل به حق تعيين سرنوشت
نوشداروي رنج و درد آنان نيست .به عنوان نمونه ميتوان از جامعه كوليها
نام برد .آيا ميتوان براي آنان كه در كشورهاي مختلف پراكندهاند يك دولت
بي سرزمين را تصوركرد؟
در داخل هر كشور نيز چنين است .آيا ميتوان براي يك گروه قومي كه
افراد آن در سراسر خاك كشوري پراكندهاند حق تعيين سرنوشت قائل شد
كه به كشوري ديگر بپيوندند و يا در قسمتي از خاك آن كشور دولت
مستقلي تشكيل دهند؟ در چنين فرضي عمال «اقليت سازي» تحقق مييابد،
زيرا مردمي كه عضو آن گروه قومي نيستند در هر دو حالت (پيوند با كشور
ديگر و يا استقالل) به گونه اقليت در ميآيند و اعضاي گروه قومي كه در
خاك كشور اصلي باقي ماندهاند نيز حالت اقليتي خود را در وضع نا
هنحارتري حفظ خواهند كرد .در چنين حالتهائي است كه چهره زشت
پاكسازي قومي را خواهيم ديد.
يكي از عوامل اساسي حق تعيين سرنوشت و همچنين خودمديري اين است
كه چه كساني و بر حسب چه روشي در مورد مسائل گروهي تصميم
ميگيرند .آيا بر حسب قواعد كالسيك دمكراسي است يا روشهاي ديگر؟
منظور از روشهاي ديگر ،روش استبدادي ،روش پدرساالرانه و يا روش سنتي
است .تا هنگامي كه قواعد دموكراسي مراعات نگردد ،در داخل هرگروه
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(قومي يا اقليتي) هر كس و يا هر حزبي خود را نماينده مردم قلمداد كرده و
خواستهاي متفاوتي را ارائه ميدهد و چه بسا به دستكاري و ساخت و پاخت
سياسي دست ميزند و چنين وضعي در گروه اكثريت نيز بوجود ميآيد.
بديهي است عدم امكان اجراي حق تعيين سرنوشت ،درباره گروههاي قومي
و يا اقليتهاي ملي ،نبايد آنها را از حقوقي كه برابر اعالميه حقوق بشر و
ميثاقهاي بينالمللي برخوردارند محروم كند.
با قبول و اجراي ارزشهائي مانند دمكراسي در نظم حقوقي كه برابر آن
دولت ،اصل حمايت از گروهها (قومي يا اقليتي) را در درون نظام حقوق بشر
كه بوسيله قانون اساسياش تضمين كرده باشد ،ميتوان مساله حمايت از
گروهها را از حالت غيرعادي و استثنائي خود خارج كرده و با بكارگيري
اصول آزادي و برابري ،از راه ايجاد نهادهاي گوناگون ،مجالي براي
فرصتطلبي مدعيان داخلي و مداخله بيگانگان باقي نگذاشت.
با هر تغيير در جامعه مدني ،حقوق هم بايد خود را با آن تطبيق دهد .وظيفه
حقوق عبارتست از همساز كردن زندگي اجتماعي و فراهم كردن وسائلي
براي خنثي ساختن تعارضهائي كه به تمامي جامعه اثر ميگذارد .حقوق بايد
شكافهائي را كه سبب ايجاد تناقضات ميشود به بندد .اگر جامعه مدني
گوناگوني فرهنگها را ميشناسد حقوق نميتواند و نبايد از آن چشمپوشي
كند و تنها به مفهوم دولت وحدتگرا بسنده نمايد.
هر دولت مشروعي ميتواند به آساني وضعيتي ايجاد كند كه در آن گروهها
بتوانند در باره امور داخلي خود تصميمگيري كنند .دموكراسي بر اساس سلطه
دموكراتيك يك گروه قومي بر گروه قومي ديگري نيست.
بنظر ميرسد تحول ساختار دولت به هدف ايجاد خودمديري با درجات
مختلف در قلمرو «منافع مخصوصه» ،به اصطالح قانون اساسي پيشين ،هر
گروه ،تضمين مشاركت سياسي و اداري گروههاي گوناگون در تمام سطوح
خدمات عمومي و منافع عامه ،بهترين شيوه براي از ميان برداشتن شدت و
حدّت مليتگرائي افراطي و قومگرائي خام دستانه است.
خام دستانه از اين جهت كه حقوق سياسي گروهها ،تنها و لزوما براي تشكيل
احزاب سياسي بر مبناي قوميت و وضع جغرافيائي نيست .آشفتگي تفكر و
شيوه عمل سردمداران احزاب محلي ،با تاريخ بسيار كوتاهشان ،بويژه در
كشورما ،درباره دفاع از «منافع مخصوصه» و منافع عمومي ،تسهيل كننده
استبداد بوده و هست .چنين احزابي ،اگر در خدمت بيگانه باشند ـ فرجام
كارشان به انزوا ،به ياري دادن به ستم محلي و يا استبداد كلي خواهد
انجاميد نه به آزادي سياسي مردم.
بر عكس ميتوان بوسيله اعطاي خودمديري به جوامع محلي ،نه ايجاد
دولتي در دولت ،به گروهها و اعضاي وابسته به آن ،به عنوان شهروندان،
آزادي كامل عقيده و عمل در هر دو قلمرو منافع عمومي و خاصه را داد .كه
به گفته خواجه شيراز «خاطر بدست تفرقه دادن نه زيركي است».
تالش ـ توجه به تاريخ ،چگونگي پيدايش و برآمدن اجتماعات و جوامع
انساني در محدودههاي سرزميني ،چگونگي همزيستي و در همتنيدگي اين
مردمان از مؤلفه و مفردات بررسي و مالك قضاوت و ارزيابي مسائل قومي
يا ملي در كشورهاي مختلف هستند .اخيراً عبارات و مفاهيمي از اين دست و
در تعبيرهاي گوناگون در بحثهاي بسياري بر سر موضوع اقوام و مسئله
تنشهاي جديد منطقهاي و مرزي بكار گرفته ميشوند ،از جمله اين تعبير
كه ملت ايران نه قطعات موزائيكي است كه با جدا سازي بندهاي آن بتوان
آن را از هم جدا كرد و نه اين ملت مخلوطي از اقوام گوناگون است كه بشود
آن را از هم تفكيك كرد ،بلكه ملت ايران يك تركيب است .ملتي است كه

“پارچة تاريخ” اجتماعي و فرهنگي و هويتي آن از تاروپودها در هم تنيده و
بافته شده و از وجود رنگها و نقشهاي قومي خود شكل گرفته است و جدائي
آن ديگر تار است و پود نه پارچه ،رشتههاي سرگردان بي معنا! از نظر شما
جايگاه بحتهاي تاريخي در مسائل امروز قومي و مطالباتي كه احزاب
سياسي منسوب به آنها مي كنند ،كجاست و چقدر اهميت دارد؟
دكترخوبروي ـ پرسش شما ر ا بايد دو بخش دانست :بخشي كه مربوط به
جايگاه بحث تاريخي در مورد مسائل قومي ايران است و بخش ديگر مربوط
به خواستهاي احزاب سياسي است.
الف ـ به پرسش نخست بايد تاريخدانان ما پاسخ دهند ولي من تصور
ميكنم توجه به تاريخ ،شناخت چگونگي همزيستي اقوام ايراني ،گذار اين
اقوام در فراز و نشيب تاريخ و شيوه كشورداري كمك موثري براي زدودن
پارهاي از توهمها است .تجزيه و تحليل موقعيتهائي كه در آن گروههاي
قومي با يكديگر در تضاد بوده ـ كه در ايران بسياركم است ـ و يا در حال
همزيستي بودهاند تنها در بررسي تاريخي روشن ميشود و ميتوان گفت
اولين معياري است كه بايد به آن توسل جست.
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
برتانيها در فرانسه پيش از تشكيل فرانسه و مونتنگروها پيش از تشكيل
فدراسيون يوگسالوي در آن سرزمينها زندگي ميكردند .اين هر سه با
اياالت متحده آمريكا كه دولت ـ مانند بسياري از كشورهاي آفريقائي نو
استقالل ـ مّقدم برملت بوجود آمده است تفاوت دارند .هر دو مثال باال با
كشورهاي تاريخيي مانند ايران متفاوتند كه در آن همه اقوام با يكديگر به
«ملت سازي» پرداختند .از اين رو ميبينيم كه حتي پادشاهان كوچك براي
تحكيم موقعيت ،خود را پادشاه ايران ميخواندند نه مثال پادشاه شيروان .زيرا
همبستگي قومي چنان بود كه حتي كوهي از چشم ساختن نيز نميتوانست و
نتوانست آن را از ميان بردارد.
ديگر اين كه از راه تاريخ است كه ميتوانيم ببينيم چگونه اشغال كنندگان در
فرهنگ ايراني ذوب شده و يا چگونه بخشي از فرهنگ ايران را گرفتند.
تركهائي كه به ايران حمله آوردند نه خط داشتند و نه مذهب ،اين فرهنگ
ايراني بود كه هر دو را به آنها داد تا با خود به قسظنطنيه ببرند و همچنان
به فارسي شعر بسرايند .مدعيان ،اين موضوع را ناشي از شوونيسم ندانند كه
گفته استادي فرانسوي به نام اگزويه دو پالنول است در كتاب امتهاي
پيامبر.
از سوي ديگر ميتوان از تاريخ ،آداب كشورداري ايران را آموخت .منظور از
كشورداري نوع دولت نيست ،بل ،مجموعه روشها و شيوههاي اداره كشور
است .به عنوان نمونه تداوم دبيري را ميتوان ذكر كرد كه از بزرگمهر تا
فروغي ادامه داشته است.
از تاريخ ميآموزيم كه از زمان تشكيل دولت به معناي نوين آن در ايران
هيچ گروه بزرگ قومي غير بومي ( )Allogèneدر ايران زندگي نميكند.
همه گروههاي قومي ما از سحرگه تاريخ تا كنون در خاكي كه اغلب اوقات
به نام خود آنان ناميده ميشوند زندگي ميكنند .به همين دليل گفتم كه
رقابت ،كينهتوزي و جنگ ميان اقوام ايراني كم سابقهتر از ديگر
كشورهاست .در حالي كه تركمنها ،كردها ،در عراق و تركيه ،به قول
سياستبازان كنوني« ،غيرخودي»هاي آن كشورها و جزو اقليتهاي ملي به
شرحي كه در پاسخ به پرسش پيشين شما گفتم هستند.
ب ـ بخش ديگر پرسـش شـما مربوط به خواسـتهاي احزاب سـياسـي در
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بررسيهاي تاريخي بود .من تا كنون نوشتهاي تاريخي و مستدل كه فارغ از
شعارهاي مد روز باشد از احزاب محلي و قومي و هواخواهانشان نديدهام .گناه
بخت من است اين .گناه دريا نيست!
در اغلب اين نوشتهها ،ايدئولوژي قومگرايانه ،ميهن پرستي واليتي (شوونيسم
محلي) و مخصوصا تكيه بر روي زبان ،مقدم بر بشر و فرد است .اين همان
گزينهاي است كه آن را گزينش رفتار اعتقادي به جاي رفتار مسئوالنه
مينامند .نگاه كنيد به نوشتههائي كه از برخي از احزاب و يا سرآمدان محلي
ميخوانيم كمتر به اصطالحات و واژههائي مانند :شايد ،بنظر ميرسد ،گمان
ميبرم و يا ميتوان گفت بر ميخوريم .در عوض همه به ضرس قاطع ،متقن
و شرط بالغ مينويسند و ميگويند و «درسخوانده و ناخوانده» را گمراه
ميكنند .اخيرا نيز در ايران واژههاي «دقيقا» و«گفتمان» ،بگونهاي وسيع،
رايج شده است و ميدانيم كه ما كه در بيشتر موارد دقيق نيستيم و از
گفتمان هم روگردانيم!
اين طرز نوشتن ،كار را به آنجا ميرساند كه نميتوان در آنها كوچكترين
ترديدي كرد و گرنه مالمتگران به سنت باستاني به گوينده يا نويسنده
خواهند تاخت .به عنوان نمونه ،تاريخ تاسيس حزب دمكرات كردستان مورد
اختالف بسياري از پژوهشگران است .برخي آن را در ماه آگوست ۱94۵م .و
برخي ديگر مانند كريس كوچرا ( )Chris Khtscheraو جويس بلو
( )Blau Joyceآن را در ماههاي آخر سال  ،۱94۵پس از سفر سران حزب
كومله ،به باكو و تجويز باقر اوف ميدانند .اما چون حزب توده و برخي از
رهبران و يا مدعيان رهبري ،تاريخ نخست را به ضرس قاطع تكرار كرده و
ميكنند ،بقول از ما بهتران ،باب «اجتهاد» مسدود شده است .نمونه ديگر
آمارهاي جمعيتي است كه از سوي مدعيان منتشر ميشود و بنظر ميرسد
هر يك به دلخواه خود شمار گروه قومي را بيش از آنچه هست ذكر ميكنند
و هيچيك توجه به آمار صحيح ندارد و انتقاد از آن را نيز بر نميتابد.
ديگر آن كه آگاهي نادرستي را به مردم ميدهند كه نمونههاي آن فراوان
است .برابر نوشتهاي در نشريهاي در پاريس ،سوئد ،دانمارك و بريتانيا را جزو
دولتهاي فدرال قلمداد شده است و يك «پژوهشگرمسائل سياسي» در
راديو اسرائيل براي ايجاد اميدي واهي در ميان ايرانيان كرد بيش از صد
كشور جهان را فدرال ميخواند.كه هر دو نادرست است.
بنابراين تا زماني كه برخي از سرآمدان و احزاب بدين نمط رفتار ميكنند،
مسلم بدانيد كه انگيزهاي سياسي دارند نه سپردن كار مردم به خود آنان و يا
بهبود «امور معاشي» مردم به اصطالح قانون انجمنهاي ايالتي و واليتي.
تالش ـ اخيراً در اسناد حزب دمكرات كردستان و در سخنرانيهاي رهبران و
مسئولين آن سخن از “مسئلة كرد” ميشود .اين ترم خودبخود “مسئلة يهود”
را كه با تشكيل كشور و دولت اسرائيل موضوعيت خود را از دست داده است،
در ذهن شنونده و خواننده تداعي ميكند .لطفاً بفرمائيد مقصود از “مسئلة
كرد” چيست و چه مصداقي در ايران و در رابطه با كردهاي ما دارد؟
دكترخوبروي ـ اگر مقصود اين گفتهها همراه با حسننيت باشد نه هدفهاي
ديگر ،فراموش كردن مشكالت اقوام ايراني علت آن است .ناديده گرفتن
مسائل مربوط به اقوام تازگي ندارد .آنچه تازگي دارد ،عبرت نگرفتن از
علتهاي داخلي ـ به شرحي كه در پاسخ پرسش اول شما گفته شد ،و
رويدادهاي بينالمللي پس از فروريزي دژ كمونيسم است .از اين زمان،
ناديده گرفتن مسئله قومي چهره زشت خود را در پاكسازيهاي قومي،
جنگهاي داخلي ،مداخلههاي به اصطالح بشر دوستانه و مداخلههاي نظامي

قدرتهاي بزرگ به جهانيان نشان داد .اما در همان دوران ،در كشور ما
حاكمان به دنبال تشكيل و وحدت امت اسالمي بودند .آنچه را كه در خانه
ميگذشت فراموش ميكردند و در آسمان به سير ميپرداختند .با نشناختن
موضوع ،وصول به راهحل هم امكان پذير نيست و بقولي ،حاكمان تنها به
پاك كردن مسئله مشغولاند .حوادث اخيركردستان و اهواز بيش از آن كه
نمادي از حركت قومي باشد ناشي از ناديده انگاشتن واقعياتها از جانب
حاكمان ،است .به سخنان نمايندگان شهرستانهاي محل سكونت اقوام در
مجلس شوراي ايران توجه كنيد .از طرف ديگر تحريكهاي بيگانگان را نيز
بياد بياوريم كه برخي از آنان اعتقاد دارند« :ايران بي بمب اتمي هم كشور
بزرگي است»!
آنچه را كه در مورد مسئله كرد عنوان كردهايد تا آنجا كه من خواندهام ،تا
پيش از رهآورد سربازان روسي در جنگ بينالملل دوم براي مردم ايران و
نسخههاي تجويز شده بوسيله ميرجعفر باقر اوف ،ما ،مسئلهاي به نام مسئله
كرد نداشتيم .خانم جويس بلو كه سالهاست در موضوع كردستان بگونهاي
كلي و علمي مطالعه ميكند ،بيش از چهل سال پيش نوشت« :از سقوط نينوا
در سال  6۱2پيش از ميالد تا سال ۱۵۱4م ،.كردها ـ كه مانند ديگر ايرانيها
شاخهاي از گروه هند و اروپائيها هستند ـ با هم زندگي ميكردتد .براي
كردها زندگي با ديگر ايرانيان كامال طبيعي بود .اگر مذهب شيعه بطور
ناگهاني به عنوان مذهب رسمي كشور بوسيله صفويان به مردم ايران تحميل
نشده بود ،هنوز همه كردها با ايران زندگي ميكردند» نقل به مضمون.
همين عقيده را قاضيمحمد در آن بحبوحه حنگ دوم جهاني به باقر اوف
گفت كه اگر قرار است كردستان جدا شده به قوم ديگري (آذربايجانيها)
بپيوندد او ترجيح ميدهد با ايرانيها،كه اشتراك فراواني با كردها دارند ،باقي
بماند.

تازگي ديگر اين است كه نويسندگان خارجي ،كه برخي سر به آبشخورهائي
دارند ،كردها را به صورت يك مجموعه كلي تلقي ميكنند .اگر حقوق
گروهها ـ همانگونه كه در پيش گفتم ـ بايد رعايت گردد ،اين حقوق را بايد
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
خواستهاي ايرانيان كرد وجود ندارد .ميتوان همه اين خواستها طبقهبندي
كرد و از آن مشتركات را به دست آورد .همانگونه كه خواست باسكيهاي
( )Basquesفرانسوي با خواست باسكيها اسپانيا و راهحل مشكل آنان در
دو كشور متفاوت است .قوم فريزون ( )Frisonsدر آلمان و هلند زندگي
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ميكنند و تضمين و اجراي حقوق آنان در هر يك از دو كشور با هم فرق
دارد .افزون بر آن كردهاي پراكنده در كشورهاي مختلف داراي زبان و
مذهب واحدي نيستند.
كردهاي داخل ايران نيز مجموعهاي يكدست نيستند .عوامل چندگونگي
عبارتست از تفاوت لهجهها ،تفاوت مذهبي ،تفاوت فرقهاي (نقشبندي و
قادري و غيره) تفاوت ايلي و تفاوت ميان كوچگران و شهرنشينان .افزون بر
اين عوامل چندگونگي ،توجه داشته باشيم كه جامعه كرد ،جامعهاي چند
قطبي است .از يك سو سران ايلها ،از سوي ديگر شيخها و رهبران فرقه
مذهبي و آخر سر جماعت تحصيلكردگان قرار دارند .در گذشتهاي نه چندان
دور ،در كردستان واقع در تركيه و عراق نقش شيخها در قيام عليه دولتها
چشمگير بود.
موضوع ديگر آنكه ،ايدئولوژي ناسيوناليسم در غرب نسبتا فروكش كرده اما
در شرق هنوز خبرهائي هست و آن عبارتست از باال گرفتن خواستهاي
قومي .منطقهسازي ( )Régionalisationكردن و يا بهتر بگويم بينالمللي
كردن خواستهاي قومي پايه و اساس براي «مداخله كردن بشردوستانه»
است كه بانوئي فرانسوي! را به صورت «مادرِ كُرد» در ميآورد و پزشكي
فرانسوي كه كردها را داراي تاريخ ،زبان و مذهب مشترك ميداند .بازيل
نيكيتين نوشته بود كه مسئله كرد در ايران ويژگي ديگري دارد .بديهي است
تفاوت وضعيت كردها در كشورهاي مختلف به هيچ دولتي اجازه نميدهد كه
حقوق حقه آنها را به عنوان شهروندان نا ديده انگارد .در كشورما كه كردها از
اصيلترين ايرانيها و از پر سابقهدارترين ساكنان اين كشورند بايد از حقوق
خود برخوردار باشند .در نوشتهاي از ايران به نام «خاك مهربانان» ـ با
وامگيري از حافظ ـ ياد كردم ،اكنون به آن ،صفت عالي «ميزبانترين»
كشور دنيا را ميافزايم .كشوري كه آوارگاني را از نزديك به سه هزار سال در
خود جاي داد و آنان همه فراز و فرودهاي تاريخ را با مردم ايران پذيرفتند و
با همه ُقرب جوار رخت به «كانون» خود بر نبستند .چنين كشوري چگونه
ميتواند مشتركات تاريخي و تداوم سدهها سكونت اقوام ايراني در موطن
تاريخي خود و ناميدن هر قسمتي از خاك به نام ساكنان آن را ناديده گيرد؟
شواهد تاريخي ،جغرافيائي و فرهنگي همه همزيستي مسالمت آميز اقوام
ايراني را در بر دارد .موسيقي ايراني در هر يك از گوشههاي مختلف خود
راهي به سوي قوم يا سرزميني دارد و اشتراك افسانهها و اسطورهها همه
شواهد فرهنگي آن همزيستي مسالمتآميز است.
براي نشان دادن بيشتر پيشينه همزيستي مسالمتآميز اقوام ايراني شواهد
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
با مردم ُكُرس ـ كه سرزمينشان به زور به تصرف فرانسه در امده است ـ را
كافي براي فرانسوي دانستن كُرسها تلقي ميكنند اما در همين كشور «
مادر كرد» براي « فراموش شدگان تاريخ» كه كردها باشند گريبان چاك
ميدهد.
سرانجام اين كه مليگرائي ايراني با مليگرائي كشور نوخاستهاي مانند عراق
و يا با تركيه تفاوت فراوان دارد .اين موضوع فرصت ديگري ميخواهد تا
بيشتر به آن پرداخته شود.
با اين توضيحات بنظر ميرسد مسئله كرد اگر هم وجود داشته باشد امري
كلي و يكپارچه نيست .به غير از مسئله يهود كه شما ذكر كرديد «مسئله
شرق» و «مسئله بالكان» هم وجود داشته كه بدبختانه هيچكدام بگونهاي

صلحآميز حل نشده و آثار دهشتناك آن هنوز پا برجاست و بنظر نميرسد كه
مدعيان كنوني «مسئله كردها» چنين آرزوئي داشته باشند.
تالش ـ در اين اسناد و توسط اين مسئولين نقطة تاريخ معيني نيز براي
شروع اين “مسئله” در نظر گرفته ميشود؛ “جنگ چالدران”! تا جائيكه در آثار
تاريخي متعدد و مورد استناد تاريخنگاران مشاهده ميشود ،جنگ چالدران
رويدادي است كه به كل تاريخ ايران ربط داشته و براي همة ايرانيان معنائي
يگانه مييابد .به ويژه آنكه در تاريخنگاريها و تحليلهاي تاريخ اجتماعي،
سياسي و فكري اخير ايران اين جنگ و شكست ايران در آن يكي از نقطه
عطفهاي مهم سرنوشت ما تلقي ميشود ،يعني نقطة آغاز شكستهاي پي
در پي ايران در عرصة انديشه مدرن و پيامدهاي آن ،از جمله انديشه و
تكنولوژي نوين حاكم بر جنگهاي جديد كه ايران تا آن زمان ـ و شايد هنوز
هم ـ از آنها بغايت غافل بود .بايد توجه شود كه ما و كردها دو ملت در دو
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
دمكرات از اين جنگ مبني بر چند پارچه شدن يك سرزمين ـ “سرزمين
كردستان” ـ با توجه به همة الزاماتي كه از نظر مفاهيم سياسي ،حقوقي ،ملي
براي يك سرزمين مطرح است ،درست ميباشد؟
دكترخوبروي ـ مفهومِ مرز و سرزمين يك دولت ،به معناي امروزي آن ،پس
از جنگهاي سي ساله اروپا ،با پيمان وستفالي ( )Westphalieوارد حقوق
بينالملل شد .بنابراين جنگهاي پيش از آن ،مانند جنگ چالدران كه به
سال  ۱۵۱4ميالدي رخ داده است ،را نميتوان با معيارهاي امروزي تعبير و
تفسيركرد .در اين جنگ كشور ايران بود كه قسمتي از خاك خود را از دست
داد .شگفت آن كه هر دو طرف جنگ ترك زبان بودند .باري ،پيش از آن ،به
نوشته حمداله مستوفي ،كردستان مركب بود از :همدان ،دينور ،كرمانشاه،
سنه (سنندج) در شرق كوههاي زاگرس و در غرب همين سلسله كوهها
مركب بود از شهرزور ،خفتيان كه مجموعا  ۱6واليت بودند .در جنگ
چالدران ايران  % 68از سرزمين كردستان را از دست داد كه مساحت آن
نزديك به ۳92000كيلو مترمربع است بنا به نوشته يكي ديگر از
پژوهشگران ،اميران كردي كه با سلطان سليم سفاك (يا به قول تاريخنگاران
ترك ياووز (به معناي بُرنده و قاطع) متحد شدند در فكر مرز و دولت نبودند
بل ،پيامد خونريزيهاي شاه اسماعيل صفوي براي تحميل مذهب شيعه آنان
را وادار ساخت تا از «دست مور در دهن اژدها» روند .يادآوري اين نكته هم
الزم است كه در زمان سلطنت بايزيد دوم ،پدر سلطان سليم ،عثمانيها به
تبعيد جمعي شيعيان آناتولي به يونان پرداختند و در سال  ۱۵۱۱شورش
شيعيان را با خشونت سركوب كردند.
از آن پس اميرنشينهاي كرد در ايران در حالت نيمه خودمديري ميزيستند
و بنوشته خانم جويس بلو ،شهرهاي بزرگ كردستان ايران مركز فرهنگي
كردها بود .تا سال  ۱86۱ميالدي واليهاي كرد و يا به قول نيكيتن
شاهزادههاي فئودال در كردستان حكومت ميكردند .از ميان رفتن اميرنشين
اردالن با مركز سنندح (سنه پيشين) در سال  ۱860هم به دليل فشار تهران
بود و هم ناشي از ناكارآئي خود اميرنشين.
در كردستان ضرب المثلي شنيدهام كه ميگويند اعيان زادگان ،پس از مرگ
پدر ،بي خيال و دغدغه به ميراثخواري ميپردازند و روزي كه كفگير به ته
ديگ خورد در جستجوي كهنه قبالهها برميآيند .جنگ چالدران جنگي بود
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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
در شرق امپراتوري عثماني ،وعدههاي بيش از حد به كردها دادند كه پس از
پيروزي متفقين معلوم شد همه آنها مكر بوده و براي فريب كردها بوده
است.
آنچه را كه در كنفرانس صلح پاريس گذشت بخشي از اسباب چينيهاي
متفقين براي اغواي كردها و تامين نظرهاي آزمندانه متفقين را روشن
ميكند:
در  ۱8ژنويه  ،۱9۱8شريف پاشا بابان ،به عنوان نماينده جامعه كرد دو
گزارش از خواستهاي كردان را به همراه يك نقشه از كردستان بزرگ به
كنفرانس پاريس تسليم داشت .در ساعت  ۱۱صبح همان روز بنا به پيشنهاد
داويد للويد جرج ( )George Lloydانگليسي ،كنفرانس قطعنامهاي را به
تصويب رساند كه برابر آن با توجه به خشونتهاي ِاعمال شده از سوي
تركان درباره ارمنيها و ديگر مردم ،سرزمينهاي ارمنستان ،سوريه،
بينالنهرين ،فلسطين و عربي بايد كامال از خاك امپراتوري ترك جدا شوند.
در ساعت  ۳بعد از ظهر همان روز للويد جرج اظهار داشت كه در پيشنهاد او
سرزمين كردستان از قلم افتاده است و بايد به قطعنامه اضافه شود .بدينگونه
سرزمين كردستان ،بر اساس قطعنامه ،قرار بود كه از خاك عثماني جدا شود.
در كنفرانس سن رمو ( )San Remoدر آوريل ۱920و در قرارداد سِور
( )Sèvresبه تاريخ  ۱0آگوست ۱920بريتانيا ،قيموميت بر بينالنهرين
(واليتهاي بغداد ،بصره و موصل) دولت فرانسه قيموميت بر سوريه را به
دست آوردند .ماده  62قرارداد سِور ،تشكيل كميسيوني مركب از نمايندگانه
سه دولت فرانسه ،بريتانيا و ايتاليا را پيشبيني كرد كه ميبايستي در مدت
شش ماه ،براي مناطقي از خاك عثماني كه در شرق رودخانه فرات واقع شده
و در آن كردها اكثريت دارند ،برنامه خودمديري محلي ( l’autonomie
 )localeرا تهيه كند .برابر ماده  6۳همان قرار داد ،دولت تركيه متعهد شد تا
تصميمهاي كميسيون ماده  62را اجراكند.
توجه داشته باشيم كه قرارداد ميان تركيه و متفقين به امضا رسيده و هيچ
اشارهاي به كردهاي ساكن ايران ندارد .پس از تاسيس كشور عراق بوسيله
قيم (هميشگي؟) آن در سال  ،۱92۱براي خالي نبودن عريضه ،قيم و
محجور (دولت عراق) دست به همه پرسي در نواحي كردنشين ميزنند كه
شمار كمي از مردم در آن مشاركت داشتند و در آن ،پيوستن به عراق
نوخاسته به تصويب ميرسد .در سال  ،۱922دولت تركيه موصل را جزو جدا
نشدني از خاك تركيه دانست .درماه ژوئيه سال  ۱92۳در كنفرانس لوزان,
تركيه خوار شده بوسيله قرار داد سِور ،پيروزي بزرگي بدست آورد .زيرا
بموجب قرارداد لوزان ،قرارداد سِور بگونهي ضمني نسخ شد و كردها ميان
چهار كشور سوريه ،عراق ،تركيه و در قسمتي ازخاك اتحاد شوروي پراكنده
شدند .ادبيات «چپ باستاني» به علت وفاداري به اردوگاه پيشين سوسياليسم
به جاي اين كشور آخري نام «ايران مظلوم» را ميآورد كه نه نقشي در اين
ماجرا داشت ،نه خاكي را متصرف شده بود و نه تصرف خاكش مورد نظر و
طمع فوري بود .اصطالح ايران مظلوم را از آقاي دكتر پورجوادي استاد
دانشگاه تهران و مدير پيشين مجله نشر دانش وام گرفتهام .راستي اگر
عثماني پيروز ميشد و دولت در مهاجرت به تهران بر ميگشت چه اتفاق
ميافتاد!؟

از سال  ۱922شورشهاي مختلف كردان در سرزمينهاي اشغالي شروع شد
كه نياز به بررسي جداگانه هريك از آنها در كشورهاي مختلف دارد.
با اين مقدمه طوالني ببينيم تعريف حقوقي سرزمين اشغالي چيست .منابع
حقوق بينالملل آن را سرزميني ميدانند كه تمام يا قسمتي از آن ،بي
موافقت دولت ملي ،زير اداره قدرت نظامي بيگانه قرار گرفته است .اشغال
تنها در آن قسمتي از سرزمين مصداق مييابد كه در آن قدرت بيگانه مستقر
است و ميتواند قدرت خود را بكار ببرد .تعريف ديگري از اشغال در
فـرهنــگ حقــوق بيــنالمـلل ( )۱960از پـروفســور ژول بادوانـت
( ،)JulesBasdevantرئيس پيشين ديوان دادگستري بينالمللي الهه وجود
دارد كه برابر آن اشغال عبارتست از حضور نيروهاي نظامي يك دولت در
خاك دولت ديگر بيآنكه آن خاك از اين دولت آخري جدا شده باشد.
با اين دو تعريف خواننده آگاه ميتواند به خوبي نتيجهگيري كند كه سرزمين
اشغالي كردستان كجاست و اشغالگران چه كساني هستند .ببينيد ،من تصور
ميكنم اگر به جاي بحث در مورد كهنه قبالهها ،به حال و آينده بپردازيم
بهتر است .اما گذشته و حال و آينده را نميتوان بگونهاي مجرد مورد بحث
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
نگيرد ،به جاي شعار دادن بهتر است مجمعي از تاريخدانان و جامعه شناسان
از هر گروه و با هر عقيده سياسي تشكيل دهد تا در باره تاريخ ايران و
زندگي اجتماعي اقوام ايراني بگونهاي كلي و در آن قسمتي كه مربوط به
كردستان است مطالعه كنند و نظر خود را اعالم دارند .اين كار را بايد دولت
ايران انجام ميداد ،بويژه كه اخيرا «خانه اقوام» نيز درست كرده است كه
نظريات مسخرهاي را مطرح ميكند.
هرقدر بحث در اين موارد بيشتر شود خطر اوجگيري محليگرائي و
قومگرائي كمتر خواهد بود زيرا از اين دو است كه نخست گتوي قومي و
سپس قبيلهگرائي بوجود ميآيد .و بقول كارل پوپر ،هر چه تالشِ برگشت
به دوران قهرماني جامعه قبيلهاي افزايش يابد تفتيش عقايد ،پليس مخفي و
گانگستريسمي كه صورتكي رومانتيك برچهره دارد افزوده ميشود.
تالش ـ مسئولين حزب دمكرات كردستان ـ كه خود مدعي سركردگي و
زعامت ساير اقوام ايران در اين مرحله هستند ـ هر چند داعية تشكيل
“كردستان بزرگ” را از دست نمينهند و اين ادعا را باز گذاشته و بازگشت و
مطالبة آن را هرآن “حق” خود ميدانند ،اما براي آن كه تا آنجا نروند ،قيمت
ديگري ميطلبند؛ فدراليستي كردن ايران ،يعني تقسيمبندي ايران و ايجاد
ايالتهاي خودمختار آن هم بر مبناي قومي ـ زباني .ترم نسبتاَ جديد فدراليسم
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
سران حزب دمكرات كردستان و برخي ديگر از گروهها ميگويند؛ اساساً
استقرار دمكراسي و تحقق حقوق اقوام ايراني ضرورتاً از فدراليستي كردن
ايران ميگذرد؟
دكترخوبروي ـ در سال  ۱۳77در كتاب نقدي بر فدراليسم ،نوشته بودم كه
ليبراليسم نو و اقتصاد بازار ايجاب ميكند تا از منابع موجود راه ايجاد
دولتكها استفاده شود و نظم نوين به نفع كشورهاي جهان سوم نخواهد بود.
در آن كتاب آمده است كه در سال  ۱982يكي از احزاب وابسته به جناح
افراطي در آمريكا براي كشور ما قانون اساسي فدرال تهيه كرده است .نسخه
آماده و پيچيده شده كه «ايران مظلوم» فقط بايد آن را به طوع يا اكراه بكار
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برد ،بويژه كه هم اكنون بسياري از اعضاي همان جناح بر اريكه ابر قدرتي
قرار دارند .بنابراين تعجبي ندارد كه بسياري از پايگاههاي اينترنتي هم
ميهنان حرف و سخني درباره فدراليسم دارند كه بسيار خوب و موجه است
اگر توام با قلب واقعيت نباشد .و كنفرانس است كه در هر گوشه دنيا برگزار
ميشود از  American Enterprise Instituteبگيريد تا حزب سبزهاي
فرانسه و آقاي موريس كاپيتورن ـ نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر
سازمان ملل متحد كه هريك به دليلي براي «ايران مظلوم» يقهدراني
ميكنند .در اين جا نيز نبايد عوامل داخلي را همانگونه كه در پاسخ پرسش
اول شما گفتم فراموش كرد .بيگانه نقشه آماده دارد ،همانگونه كه در
سالهاي  24و  2۵خورشيدي داشت .بي بي سي ،حزب توده و سيد
ضياءالدين طباطبائي هر سه با هم در شيپور ميدميدند تا ممالك متحده
ايران بوجود آيد.
فدراليستها و ضد فدراليستهاي ما از جناحهاي محتلف چپ و راستند .از
چپ باستاني ،تّوابين چپ ،افراطيها و انقالبينمايان و ميانههاي چپ ،تا
مليگراهاي دو آتشه يا راست ميانه و منفردان .در نتيجه تهيه يك برنامه
كامل با مشاركت همه اين گروهها نه در ميان فدراليستها و نه در بين ضد
فدراليستها امكان پذير نيست .تفكيك ميان فدراليستها و مخالفان آنان
تنها جنبه تحليلي ( )Analytiqueدارد نه جنبه وصفي (.)Descriptif
در ميان هواخواهان فدراليسم ،ميهنپرستان واليتي فراوانند .يكي از آنان
مجموع مساحت كشور فدرال ،و آن ديگري ،همانگونه كه گفتيم به تعداد
آنان ميپردازد .گوئي اگر مساحت عربستان سعودي چند برابر سوئيس ِ
فدرال يا دانمارك ِ نامتمركز است بايد به احترام مساحت ،نظام سياسي اين
دو كشور را به صورت سلطنتي قبيلهاي در آورد و اسم يك خانواده را بر روي
هر يك از اين دو كشور گذاشت! و يا اگر شمارش دولتها براي انتخاب
نظام مهم است ،چرا شمار كشورهائي كه با نظام نامتمركز اداره ميشوند
ماخذ قرار ندهيم كه بسي بيشتر از مجموع كشورهاي فدرال و متمركز است
و مساحت آن نيز زيادتر ،از فرانسه ژاكوبن بگيريد تا سنگال در آفريقا و چين
با دوميليارد جمعيت.
در خيل موافقان و مخالفان فدراليسم كمتر ديده شده است كه به تاريخ اولين
كشور فدرال ،تعريف از فدراليسم ،الزامهاي آن ،و مكانيسم آن پرداخته
باشند .تفاوت مخالفان و موافقان را تحليلي خواندم از اين جهت كه برخي از
فدراليستهاي وطني ،از ايجاد نظام فدرالي ،انحالل يا كاهش قدرت دولت
مركزي را منظور دارند در حالي كه چنين نيست .فدراليستهاي اياالت
متحده آمريكا ،پيش از كنوانسيون فيالدلفي ،تمركزگرا و سلطنتخواه تلقي
ميشدند و ضد فدراليستها طيف چپ را تشكيل ميدادند .ماديسون
( )Madisonميگفت حاكميت در نظام فدرال نه از آنِ دولت مركزي و نه از
آن ِ اياالت است ،بل ،مِلك طلق مردم است .از اين رو ،پس از كنوانسيون
قدرت دولت فدرال افزايش وسيعي يافت كه سپس با اصالحيههاي قانون
اساسي و آراي ديوان عالي اين اختيارات وسيعتر شد .امروزه فدراليسم
همياري ،كه نوع نويني از فدراليسم است ،حتي در كشورهاي فدرال پيشرفته
اروپا نيز قدرت دولت مركزي را افزايش داده است.
هواخواهان اروپاي فدرال در فكر اين هستند كه چگونه از هلسينكي تا
فبرس را بتوانند با اتومبيل و كشتي مسافرت كنند و نيازي به تبديل پول و
گذرنامه و تشريفات گمركي نداشته باشند .در حالي كه از نوشتههاي
فدراليستهاي وطني چنين بر ميآيد كه اگر نظام ايلي و قبيلهاي حاكم
نيست ،دستكم در الك منطقه قومي و زباني خود باقي بمانيم .تعيين مرزها
قومي ،آن هم تنها با معيار زبان ،پاكسازي قومي را در پي خواهد داشت و در

الك قومي فرو رفتن و چشم به بيگانه دوختن ،تكرار اشتباه گذشته از سوي
رهبران احزاب قومي است .در نتيجه ميبينيم كه واكنش حاكمان ايران در
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
خود نياز دارد.
شما ميدانيد مشغول تهيه كتابي به نام فدراليسم درجهان سوم (از امارات تا
ونزوئال) هستم .نگاهي به فدراليسم در جهان سوم ( ۱6كشور از  24كشور
فدرال در جهان) حقايقي را روشن ميكند كه از هر دروغي وحشتناكتر
است .به عنوان نمونه شمار كودتاها و بازنگريها در قانون اساسي ،فساد و
وضع ناگوار حقوق بشر در برخي از اين كشورها شگفتآور است .در
پاكستان ،به گفته پرويز مشرف ،مناطقي وجود دارد كه در ۱۵0سال اخير
رنگ ماموران نظامي را به خود نديده است .نظام قضائي اين مناطق هنوز بر
اساسي قبيلهاي است و خانوادهها به خاطر جرم ارتكابي يكي از اعضاي خود
مجازات ميشوند .اين كشور تا كنون كودتاهاي متعدد بخود ديده و  ۱7بار
قانون اساسي آن از سال  ۱947تا كنون تغيير يافته است ،هند 74 ،بار
بازنگري در قانون اساسي خود ديده است و فهرست قبايل و كاستها در
پيوست قانون اساسي آمده است .اوضاع «نجسها» كه امروزه خود را
( )Daliteمينامند اسفبار است و مشكل چند گونگي زبان هنوز حل نشده
است.
از اين شانزده كشور فدرال  ۱2تاي آنها در سده بيستم ميالدي ،بدنبال
استعمارزدائي و يا جنگهاي خانگي نظام فدرالي را برگزيدهاند (قديميترين
(پاكستان) در سال  ۱947و آخرين (سربي و منتنگرو) در سال 2002
ميالدي) .از اين  ۱2كشور  8كشور مستعمره دولت فخيمه بودهاند .كومور
گرفتار چنبره استعمار فرانسه بود و يكي ديگر (ميكرونزي) پس از دست
بدست شدن ميان اسپانيا ،آلمان و ژاپن گرفتار آمريكا شد .دوتاي ديگر
(بوسني و هرزهگوين و سربستان و منتنگرو) را به طنز سوالنستان ميخوانند
به اعتبار ِخاوير سوالنا ـ كميسرامور خارجي اتحاديه اروپا ـ كه نقش اساسي
در ملتسازي آن دو كشور بازي كرده است .همه اين  ۱6كشور زبان رسمي
دارند كه شش كشور تك زبانه هستند و بقيه براي زبانهاي محلي رسميت
قائلند 7 .كشور از  ۱2كشور ،ظاهر و باطن ،غيردمكراتند .به استثناي هند و
آفريقاي جنوبي ،ديگران در حالت شبه دمكراسي بسر ميبرند .درباره هند و
آفريقاي جنوبي كه حرف و حديث زياد است .بنابراين به جاي بستن گاري به
دنبال اسب ،اسب را بدنبال گاري نبديم .استقرار دموكراسي ارتباطي با
فدراليسم ندارد.
تاريخ كشورهاي فدرال نشان ميدهد كه واحدهاي جدا از يكديگر ،كه سپس
به هم پيوستند و متحد شدند (معناي لغوي فدراليسم) توانستند ،كم و بيش،
از اين نظام بهرهبرداري كنند مانند اياالت متحده آمريكا و سوئيس.
كشورهائي كه سابقه تاريخي كشورداري نامتمركز را داشتند مانند هند و
آلمان نيز توانستند فدراليسم را در كشورهاي خود پياده كنند .اما در كشوري
مانند بلژيك كه از كشورداري متمركز به فدراليسم رسيد ـ تنها فدراليسمي
كه نه پس از انقالب ،نه پس از نيل به استقالل و نه همراه با خونريزي ـ
هنوز نتوانستند از فدراليسم استفاده كنند و فالماندها از اين كه در زماني زير
سلطه فرانسويها قرار داشتند خود را ستمديده ميدانند در حالي كه
فرانسويان نيز خود از همان حاكمان متضرر بودهاند .استدالل فالماندهاي
بلژيك را ميتوان به اعتراض احتمالي فارسي زبانان ما تشبيه كرد كه تركان
را مسئول ستمديدگي خود ـ آنهم از نوع مضاعفش ـ بدانند زيرا آنان سدهها
بر ايران حاكم بودهاند.
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وقتي از يك كشور يكپارچه به نظام فدرالي ميرسيم ،واحدهاي جزء (ايالت،
كانتون و يا الندر) هر يك كوشش ميكنند تا سهم شير را به خود اختصاص
دهد .در حالي كه اگر از واحدهاي جزء و پراكنده به كشوري يكپارچه با
نظام فدرالي برسيم ،اختيارات و صالحيتهاي دولت مركزي بيشتر است و
يكي از ترسهاي مخالفان فدراليسم در اروپا همين قدرتگيري دولت
احتمالي در اروپاي متحد است.
در پيش اشاره كردم كه اُس و اساسِ استدالل فدراليستهاي وطني وجود
قوم بر اساس زبان است و زبان فارسي به آنها تحميل شده است .راستي اگر
در ايران ممنوعيت بكار بردن زبانهاي محلي آنچنان بود كه ميگويند ،اين
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
چه بر سر فراريان جنگ عراق و ايران كه به نواحي فارس!! نشين مهاجرت
كردند ميآمد؟ «باشو غريبه كوچك» خوزستاني چگونه ميتوانست با
همساالن خود در شمال ايران همبازي شود؟ و راستي اگر آموزش فارسي
اجباري نشده بود نخبگان محلي ما همين قدر با سواد بودند كه امروز؟ و
سرانجام اين كه پشت دروازههاي كنوني ايران كدام گنجينه از دانش و
فرهنگ را سراغ كرده ايد كه ميخواهيد با زبانهاي محلي از آن استفاده
كنيد؟
فرانكو نوشتن سنگ قبر را به زبان ديگري غير از زبان رسمي كشور ممنوع
كرده بود .بيچاره «ايران مظلوم» برابر قانون اساسي خود زبان رسمي
نداشت ،چون بكارگيري زبان فارسي را امري بديهي ميدانستند .چند نفر از
فدراليستهاي وطني كه از روش هند تعريف و تمجيد ميكنند ،تفاوت
فدراليسم هند را با فدراليسم سوئيس تنها در مورد بكارگيري زبانهاي
مختلف ميدانند؟ آيا فدراليستهاي ما قبول خواهند كرد كه  % 8۱كاركنان
دولت فدرال از اعضاي گروهي باشد كه در كشور اكثريت عددي هم دارند؟
در سوئيس چنين وضعي براي آلماني زبانها برقرار است و اگر اين واقع در
ايران رخ دهد فرياد ستم مضاعف همه جا را فرا خواهد گرفت.
در سال  ۱967دولت هند تصميم گرفت تا زبان هندي را جايگزين زبان
انگليسي كند (برابر قانون اساسي) ،اما ،حكومتهاي محلي جنوب هند:
كِراال ،آندهرا پرادش ،تاميل نادو و كارناتاكا ،كه از زبانهاي وابسته به خانواده
زبان دراويدي استفاده ميكنند ،بگونهاي دسته جمعي با اين كار مخالفت
كردند كه به شورشهاي خونيني انجاميد و سبب استعفاي بسياري از مقامات
دولت فدرال و حكومتهاي محلي نامبرده شد .علت مخالفت حكومتهاي
محلي جنوب هند ،با برسميت شناختن تنهاي زبان هندي ،اين بود كه آن را
تحميلي از سوي دولت فدرال ميپنداشتند .از اين رو ،ترجيح ميدادند كه از
زبانهاي محلي خود و از زبان انگليسي كه تعلق به قومي خاص ندارد
استفاده كنند .همه دانشگاههاي هند ،نيز با اين عمل دولت مخالفت كردند و
سرانجام دولت مجبور به عقب نشيني شد و زبان انگليسي را به عنوان يكي
از زبانهاي رسمي محفوظ نگاهداشت .هم اكنون در چهار منطقه هند كه از
اياالت متعددي تشكيل ميشود چهار روش مختلف براي مكاتبه با دولت
مركزي وجود دارد و مدارسي وجود دارد كه آموزگار و شاگردان به يك زبان
سخن ميگويند ،كتابهاي درسي به زبان ديگري است و آخر سر اين كه در
خانه كودكان به زبان ديگري صحبت ميكنند .كه ذكر جزئيات آن فرصت
ديگري ميخواهد.
در ميان كنفرانسهائي كه براي برقراري فدراليسم در ايران برگزار شده است
چهار منطقه كشور را به عنوان مركز بحرانها انتخاب كردهاند كه عبارتند از
كردستان ،خوزستان ،بلوچستان و آذربايجان.

نمونه سومالي شايد بتواند به فدراليستهاي ما كمك كند تا متوجه آنچه را
كه در دنيا ميگذرد باشند .اين كشور در سال  ،۱99۱بدنبال جنگهاي
داخلي تيرههاي مختلف از هم پاشيده شد و سپس جنگبارگان به جان هم
افتادند و كشور را به چند پاره تقسيم كردند و هر يك قسمتي را از آنِ خود
كردند .از آن زمان تاكنون ،همه اقدامها براي برقراري صلح در اين كشور،
مانند مداخله نظامي سازمان ملل متحد ،بوسيله آمريكائيان و  ۱۳كنفرانس
صلح بوسيله سازمانهاي گوناگون بينالمللي همه به شكست انجاميد.
مصلحين خيرانديش سوماليائي در سال  ،200۵دولت فدرال موقتي تشكيل
دادند اما نه در خود سومالي ،بل ،در نايروبي پايتخت كشور كنيا .اين دولت
موقتي ،پارلماني موقت نيز دارد كه اعضاي به اصطالح كابينه را تعيين كرده
است .براي تشكيل هر دوي اين نهادها دو سال وقت صرف شد و در اين
ميان پنجاه هزار نفر از مردم سومالي به علت سونامي بيخانمان شدند و از
آب آشاميدني و خوراك محروم شدند .براي رفتن به سومالي اين دولت،
احتياج به كمك دارد ،همسايهها ياري كردند و اتحاديه آفريقا حاضر شده
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
 2006در سومالي به كشورداري آن هم بصورت فدرال بپردازد .پارلمان
فدرال بر اساس چهار و نيم ( )4/5برگزيده شدهاند .به اين ترتيب كه چهار
تيره هر يك  6۱نماينده و يك تيره ديگر  ۳۱نماينده در اين پارلمان دارند .با
اين توضيح كه سومالي از لحاظ قومي تقريبا يكد ست است .اين پارلمان در
ماه اوت  2004در پايتخت كنيا تشكيل شد و تقسيم قدرت نير بر اساس
تيرههاست.
چه كسي چنين فدراليسمي را ميخواهد؟ .اگر آب نميآوريم ،دستكم ،كوزه را
نشكنيم .مبارزه با جهل و خرافات از طريق ملي و همگاني سامان ميپذيرد
نه اين كه هر يك به گوشهاي فرا روند و دنبال حقوقِ ويژه خود باشند .پس
از استقرار دموكراسي است كه ميتوان حقوق و «منافع مخصوصه هر ايالت
و واليت» را روشن كرد .آرمانخواهي وقتي مثبت است كه در جهت منافع
همگاني باشد .امروزه ،با اين شعارها و خواستها ،آرمانهاي محلي در برابر
هدف ملي قرار گرفته است .تا «من و تو ما نشويم».
آقاي دكتر صدرالدين الهي ،كه تا كنون بختِ ديدن ايشان را نداشتهام ،در
يك گفتگوي تلفني از ماجراي ديدار روانشاد قاضي محمد با پدرش در تهران
ياد كرد .هنگامي كه مرحوم پدرِ دكتر الهي به قاضي محمد اعتراض ميكند
كه اين بساط جمهوري در داخل يك كشور سلطنتي چيست؟ قاضي محمد
به كنار باغچه ميرود و مقداري خاك بر ميدارد و به سر خود ميريزد كه
آقاي الهي خاك بر سرم كنيد اگر قصد جدائي از ايران را داشته باشم .امروزه
باز هم داريم همان اشتباهات را تكرار ميكنيم  .تجربه قيامهاي داخل
كشور ما نشان ميدهد كه هيچ قيام محلي به تنهائي و بي ياري ملت ايران
موفق نشده است .قيام را به معناي كلي آن بكار گرفتهام كه شورشهاي
ايلي را نيز در بر ميگيرد.
سخن آخر اين كه بيائيد خودمان باشيم ولي با هم باشيم .بيائيم از اين
دشمنيهاي فرضي و پيشداوريهاي غرضي دست برداريم .آيا مردم امروز
ايران بايد تاوان گذشته را بپردازند؟ آيا آنطور كه مينويسند همه پارسي
زبانها ستمگرند و ميخواستند به ديگران ستم مضاعف روا دارند؟ با مطرح
ساختن قوم و اقليت از خود پرسيدهايد كه جوان خراساني ،گيالني و يا
مازندراني و فارسي از خود خواهد پرسيد پس من كه هستم و چرا اين احزاب
پيشرو در فكر من نيستند و تنها به كردان و ديگر قومها توجه دارند .بيائيم
در اين نكته ترديد نكنيم كه حقيقت در انحصار هيچ فرد يا گروهي نيست.
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نمونههائي از تمركز زدائي در كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه از يك
سو ،هر يك از كشورها روش ويژهاي را براي ايجاد ساختار نا متمركز خود
برگزيدهاند و از سوي ديگر در هيچ يك از اين كشورها ،با گزينشِ ساختار
نامتمركز ،خطرجدي براي وحدت ملي و يكپارچگي سرزميني ايجاد نشده
است .كارآئي ساختار نامتمركز ،بستگي تام و تمامي به ساختار دولتها ،نظام
دموكراتيك و فرهنگ سياسي مردم دارد .در كشور ما ،كه فرهنگ ملي آن
تركيبي از همه فرهنگهاي قومي است ،گوناگوني قوم ـ فرهنگي ،غناي
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
تفكر سلطه جويانه ،خواه از سوي طبقه يا قوم ويژهاي باشد و يا از سوي
صنفي از اصناف .و آنچه را كه بايد ايجاد كنيم عبارتست از حاكميت مردم از
راه انتخابات آزاد و كنترل قدرت با ايجاد نهادهاي غيردولتي مانند
انجمنهاي محلي براي برقراري دو اصل :دخالت و مشاركت ـ نظارت و
مخالفت براي همه مردم .به اين ترتيب دموكراسي ميتواند همگان را به
احترام هر چه بيشتر گوناگونيها وا دارد.
تالش ـ ما اميدواريم بتوانيم در شمارة ويژه به مناسبت صدمين سال انقالب
مشروطه ـ كه سخت مشتاق انتشار آن هستيم ـ در بارة قانون “انجمنها
ايالتي و واليتي و دستورالعمل حكام” مصوبة مجلس اول مشروطه به عنوان
جاي پائي براي استوار ساختن گامها و بعد برداشتن گامهاي جديد بر مبناي
تاريخ ايران با شما به گفتگو بنشينيم .اما مقدمتاَ لطفاَ بفرمائيد ،آيا ميتوانيم
با تكيه بر تاريخ خود ،با الهام از آرمانهاي آن انقالب ،با تكيه به آن جاي پا،
راهي براي خودمان بيابيم كه در انطباق با ميثاق جهاني حقوق بشر باشد؟
دكترخوبروي ـ مدرنيته در مرحلهاي از فرآيند خود ايجاب ميكند كه به
سرچشمههاي فرهنگي هر چند دور انديشيده شود .اروپاي دوره رنسانس به
دوران يوناني ـ رومي خود انديشد و از آن مايه گرفت ،براي چه ما نتوانيم از
پيشينه تاريخي نامتمركزِ اداره كشور و از راهحلهائي كه پدران بنيانگذار
قانون اساسي پيشين ـ بي آن كه بخواهيم از كل آن قانون دفاع كنيم ـ
آفريدهاند سرمشق بگيريم؟
تاريخ سده بيستم ميالدي و فروريزي دژ كمونيسم بخوبي نشان داد كه
دولتها ،هر قدر هم كه قوي باشند ،قادر به هويتسازي ملي نيستند .آنچه
را كه دولتهاي خودكامه به مردم تحميل ميكنند و ميخواهند آنان را
يكدست و همآهنگ در آورند ،دير يا زود ،ويران شده و اقوام و ملتهاي
مختلف هر يك به اصل خود باز خواهند گشت.
حوادث شبه جزيره بالكان نمونهاي از تحميل دولت خودكامه و برگشت به
اصل است .به همين دليل ،در كشورهاي تاريخي كه همزيستي اقوام
سابقهاي چند هزار ساله دارد نميتوان از استعمار داخلي و ستم مضاعف
سخن داشت ،زيرا نظامهاي خودكامه به همه ستم روا ميدارند و به قدرت
رسيدن آنان به معناي توانمندي قوم ويژهاي نبوده و نيست .در اين گونه
كشورها ،اراده مشترك و قبول سرنوشت مشترك ،اقوام مختلف را با همه
گوناگونيها در زبان و آداب به همديگر پيوند ميزند .اين مقوله ،بخوبي در
مورد ايران صادق است كه در آن قومهاي ايراني با همديگر نقش اساسي
خود را از آغاز تاريخ ايفا كردند و بنيان ملتي به نام ملت ايران را گذاشتند.
گفتني اسـت كه هيچ بخشـي از بشريت ،قواعدي را كه قابل اجرا براي همه
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.
تجربه جوامع دموكرات و آزاد نشان ميدهد كه تحقق آزادي و تضمين آن،
جامعه را به انشقاق و تشكيل خرده اجتماع نميكشاند ،بل ،راهي به ديار
همزيستي و همياري ميگشايد و بنا به گفته ادگار مورن جامعه شناس
فرانسوي ،يگانگي چند گونه( )Unité multipleبوجود ميآورد .برعكس در
جوامعي كه دگرانديشي جرم تلقي ميشود ،راه تبادل فكري و بهزيستي
اجتماعي مسدود ميگردد و حاكمان با سركوبگري در پي يگانگي و
يكپارچگي ميروند كه گروههاي گوناگون آن را برنميتابند .به دو نمونه
تجربه كشورهاي دموكرات اروپائي بنگريم :درايتاليا ،دولت همه خدمات
سازمانهاي دولتي را حذف و آنها را به منطقهها واگذاشته است .اما مردم
اين دو كشور ـ به استثناي برخي گروهها ـ نه خود را فدرال ميخوانند و نه
هوادار جدائي از كشور هستند .زيرا براي شناخت و برسميت شناختن
ويژگيهاي قومي و يا ملي ،ابزارهاي حقوقي گوناگوني را ميتوان بكار
گرفت بي آن كه اين امر موجب تنش در داخل يك كشور شود.
نمونه ديگر اسكاتلند ،پيش از تغييرات سال  ۱997است كه در آن زمان هيچ
گونه صالحيت و اختيار قانونگذاري را نداشت ،اما ،دولت انگليس ،با به
رسميت شناختن پارهاي از نهادهاي اين منطقه مانند كليساي ويژه ،نظام
قضائي جداگانه و غيره ،وفاداري اسكاتلنديها را بخود تضمين كرد .در
فرانسه نيز مقررات مشابهاي براي منطقه آلزاس و لرن وجود دارد .ايجاد اين
گونه نهادها و يا برسميت شناختن نهادهاي منطقهاي ـ بويژه در كشورهاي
انگلو ساكسون ـ را برخي از پژوهشگران دموكراسي همگامي
( )Consociational democracyناميدهاند .منظور آنان از اين روش
عبارتست از مجموعهاي از ساز و كارها و سامان دادنهاي نهادي در
كشوري مركب از جامعههاي گوناگون كه اجازه زندگي مشترك صلحآميز را
به مردم ميدهد در برابر بحران كنوني كه گريبان حاكميت انحصاري و
فراگيرِ ملتهاي جهان را گرفته است ،بايد روابط ديگري در داخل كشور
ميان نواحي مختلف ايجاد كرد.
نه تنها براي مقابله با طرحهاي مداخله جويانه ،نه تنها براي حفظ هويت
غني كه تعلق به ملت ايران دارد ،نه تنها براي پاسخگوئي به اغراقهاي
محليگرايان ،بلكه براي بهروزي و تفاهم ملي بايد به چارهانديشيهاي
گوناگوني دست يازيد و بنظر من كه نه ضرس قاطع است و نه شرط بالغ:
براي داشتن ايراني آزاد و مستقل كه بر اساس :احترام به حيثيت بشر ،آزادي،
دموكراسي ،برابري و حقوق جهاني بشر پايهگذاري شده باشد ،افزون بر
تغييراتي كه الزمه هر قانون كهني است ،براي جلوگيري از هر گونه مداخله
بيگانگان و تشويق مشاركت فعاالنه مردم ،بايد بپذيريم كه واگذاري قدرت
تصميمگيري و اجرا به استانها (اياالت) ،شهرستانها (واليات) و دهستانها
(بلوكات) ـ روشهائي كه راههاي كلي آن به وضوح در قانون اساسي پيشين و
قانون انجمنهاي ايالتي و واليتي وجود دارد ـ ميتوان به خودمديري واقعي
رسيد و از خطر تفرقه رهائي يافت.
تالش ـ آقاي دكتر خوبروي پاك از شما سپاسگزاريم بابت وقتي كه در
اختيار ما گذاشتيد.
***
توضيح :جهت دسترسي به منابع اصلي مورد استناد در اين مصاحبه ميتوانيد
از طريق دفتر تالش با آقاي دكتر خوبروپاك تماس بگيريد.
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دمکراسی و آزاديخواهی
جنبش رفراندم؛ بازتاب گفتمان و عمل
o

ما خواهان تغييرات مسالمت آميز هستيم ،اما اين بهيچ وجه بدان معنا نيست که از حق طبيعی و انسانی خود که در اعالميه جهانی حقوق بشر
نيز مندرج است ،چشم پوشی کنيم (ماده بيست و هشتم :هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بينالمللی حقوق
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 مبارزه
مسالمت آميز تعريف شده است ،تعاريف حکومتی است .هيچ انسان آزاديخواهی ،تکرار میکنم هيچ انسان آزاديخواهی نمیتواند تحت عنوان
مسالمتجويی به توجيه يا پذيرش خشونتی که از سوی حکومتهای توتاليتر و مستبد بر مردم ،مبارزين ،مخالفين و دگرانديشان اعمال شده
است ،دست بزند.

گفتگو با نيلوفر بيضائي
تالش ـ خانم بيضائي اجازه دهيد در ادامة
گفتگوي خود بازگرديم به طرح “فراخوان
ملي برگزاري رفراندم” و بپردازيم به بيانية
آن .ما در اين بخش از گفتگو سعي
ميكنيم از ديدگاه شما ناروشنيها يا
برداشتهاي گوناگوني را كه از اين بيانيه
ميشوند ،مورد بررسي قرار دهيم.
اولين نكته اين كه گفته ميشود؛
“رفراندوم” در درجة نخست نه تنها يك
راهكار يعني روش پرسش از آراء مردم و
اعالم يك تصميمگيري از سوي آنان بلكه براي ما يك “گفتمان سياسي
نوين” است .عدهاي با تكيه بر اين امر معتقدند كه اين “گفتمان جديد
سياسي” ناظر بر پذيرش روشهاي مسالمتآميز به عنوان اصل در مبارزة
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
اصل پذيرفته شدة تحوالت مسالمتآميز قلمداد ميشود.
لطفاً؛ شما به عنوان يكي از طرفداران بركناري كليت حكومت اسالمي ـ
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
آن را داراي ظرفيت ميدانيد؛ در درجة نخست بفرمائيد چگونه جمع اين دو
پديدة متناقض را توضيح ميدهيد ،يعني گذار از رژيمي سركوبگر و خشونت
آفرين ،كه بربستر احساس ناامني و وحشت عمومي ميزيد ،به يك نظام
سياسي دمكراتيك كه به لحاظ همة ويژگيها در نقطة مقابل آن قرار دارد،
به ويژه آن كه استقرار آن بايد با كمترين درجه از ناآرامي همراه باشد تا
تداوم آن بر بستر صلح و امنيت تضمين گردد؟
نيلوفر بيضائي ـ از آنجا كه پرسش شما دو بخش دارد  ،اجازه بدهيد كه من
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
ميشود .استفاده از واژگان براي نامگذاري مقاصد و روشهايمان ،بدليل وجود
تعاريف مختلف از نقطه نظرهاي گوناگون ،ايجاب ميكند كه براي مخاطب
روشن كنيم منظورمان از آنها چيست .من در اينجا تالش مي كنم تا دو واژه
را روشنتر توضيح بدهم .يكي  DIALOGكه به فارسي “گفتگو“ ناميده

ميشود ،ديگري  DISKURSكه به “گفتمان“ ترجمه شده است .ديالوگ
يا گفتگو ميان دو نفر يا چند نفر انجام ميشود و هدف آن روشن كردن نقطه
نظرها و ديدگاههاست ،بدون اينكه قانع كردن طرف مقابل هدف قرار داده
شود .هر طرف نظر و نگاه خود را تشريح ميكند و مباني ديدگاه خود را
بروشني توضيح ميدهد .در گفتگو طرف مقابل نيز از همان امكان برخوردار
ميشود و بدين ترتيب نقاط اختالف و اشتراك ديدگاهها براي مخاطب
روشن ميشود .تاكيد ميكنم ،ديالوگ زماني انجام ميشود كه شرايطي برابر
براي هر دو يا چند طرف برقرار باشد و اصوال ميان آنها “ارتباط“ برقرار باشد.
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
نيست كه الزاما نتيجهگيري خاصي در جهت تفاهم يا اشتراك گرفته شود.
ديالوگ قدمي است در راه روشنگري و دادن اطالعات و تنها در صورتي
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.
بر خالف واژهي “گفتگو“ كه تعريف حدودا واحدي از آن موجود است،
رسيدن به تعريف واحد از “گفتمان“ كار سادهاي نيست ،چرا كه هنوز و
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
وجود دارد كه يكي را هابرماس و ديگري را ميشل فوكو نمايندگي ميكند.
براي هابرماس در گفتمان سه عنصر زبان ،عقالنيت و رابطه نقش اساسي
بازي ميكنند .بعبارت ديگر او گفتمان را گفتگوي عقالني يا استداللي
تعريف ميكند كه در فضايي آزاد و بدور از هر گونه هيرارشي و اجبار اعتبار
مييابد و هدف از برقراري آن رسيدن به يك “حقيقت“ مورد توافق و قابل
تعميم در مرحله يا موردي خاص است (گفتگوي هدفدار) .هابرماس ميان دو
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
عملي مشترك برسند .ديگري گفتماني است كه با هدف متقاعد كردن
ديگري به پذيرش اصول خود انجام ميشود كه به باور هابرماس در اين نوع
گفتمان از خرد بعنوان ابزاري براي سيستماتيزه كردن هدف مورد نظر و به
بهاي منصرف كردن ديگري از نظرات خويش استفاده ميشود .هابرماس
عقالنيت را در گفتمان اوال “خرد ارتباطجو“ و دومي را “خرد ابزاري“ مينامد
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و نتيجهي بر آمده از اولي را گفتماني پويا ،سازنده و در هرمرحله نوين قابل
بازبيني و نتيجهي دومي را كليشه سازي ،غلبه ،ايستايي و نگرش تك بعدي
ارزيابي ميكند.
اما امروزه در بيشتر موارد مراد از بكار بردن “گفتمان“ تعريف فوكويي آن
است .برخالف هابرماس ،از نظر فوكو “گفتمان“ مرحلهي شكلگيري
تعريف تحول يافتهي خاص و غالب در هر دوره از “حقيقت” آن دوره يا
عصر است .بر همين اساس فوكو گفتمان را در ارتباط با قدرت تعريف
ميكند و روح غالب هر دوره را در تعريف مناسبات و دگرگوني سيستم
فكري آن دوران معني ميكند .از نظر فوكو قواعد گفتمان غالب در هر حوزه
(علمي ،اجتماعي )...تعيين كننده “بايدها“ و “نبايدها“ي همعصران و
سخنگويان آن حوزه در هر دوره است.
وقتي صحبت از رفراندوم بعنوان “گفتمان سياسي نوين“ ميكنيم ،
ميبايست روشن كنيم كه “گفتمان سياسي پيشين“ چه بوده است .پاسخ
روشن است“ :گفتمان اصالحات“ .اشكال اين گفتمان در دو نكتهي بسيار
اساسي بود ،اول اينكه در چارچوب حكومتي توتاليتر يعني تماميتگرا و در

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
اينكه با ساده كردن اين پيچيدگيها و سهل انگاري ،خود شريك اين توهم
سازيها شويم.
ما خواهان تغييرات مسالمتآميز هستيم ،اما اين بهيچ وجه بدان معنا نيست
كه از حق طبيعي و انساني خود كه در اعالميه جهاني حقوق بشر نيز مندرج
است ،چشم پوشي كنيم (ماده بيست و هشتم :هر كس حق دارد برقراري
نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بينالمللي حقوق و آزاديهايي را كه
در اين اعالميه ذكر گرديده است تامين كرده و آنها را به مورد عمل گذارد).
متاسفانه بخشي از آنچه تحت عنوان مبارزه مسالمتآميز تعريف شده است،
تعاريف حكومتي است .هيچ انسان آزاديخواهي ،تكرار ميكنم هيچ انسان
آزاديخواهي نميتواند تحت عنوان مسالمتجويي به توجيه يا پذيرش
خشونتي كه از سوي حكومتهاي توتاليتر و مستبد بر مردم ،مبارزين ،مخالفين
و دگرانديشان اعمال شده است ،دست بزند.
حرمت انساني ما آنجا مورد احترام ديگران نيز خواهد بود كه نشان بدهيم

جدی ترين ابزار مقابله با حکومت غير دمکراتيک و توتاليتر دينی ،توافق گستردهترين نيروهايی است که دمکراسی ،جدايی دين از دولت و
حقوق بشر را در صدر خواستههای خود قرار میدهند .اين تنها راهی است که میتوان با پيگيری آن از در غلطيدن ايران به يک نظام
ديکتاتوری ديگر در هر قالبی و به هر صورت جلوگيری کرد و پلوراليسم سياسی را در ايران آينده تضمين کرد .طرح فراخوان رفراندوم
تشکيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی نوين نشان داد که نيروی وسيعی در داخل و خارج از توهم گفتمان سازی شدهی حکومتی
فاصله گرفته و خواهان تغييرات ساختاری و تغيير نظام سياسی بر مبنای خواستی کامال دمکراتيک است.

فضاي نبود فرصتهاي برابر و حذف كامل دگرانديشان و دوم درشرايطي كه
فضاي گفتگو كامال مسدود بود ،از يك خواست ملي (تغيير وضع موجود) يك
معاملهي درون حكومتي بنفع ادامهي وضع موجود بيرون آمد .در چنين
شرايطي بود كه پروژهي گفتمان سازي حكومتي ،مرحلهي جديدي را بنام
خود به ثبت رساند .تعريف “اصالحات“ ،تعريفي حكومتي بود كه مبناي
گفتمان سازي نيروهايي از اپوزيسيون خارج از كشور نيز قرار گرفت (بررسي
داليلش در چارچوب اين بحث نميگنجد) .در چنين فضايي ،اقتدارگرايي
“محافظهكاري“ تعريف شد و محافظهكاري “اصالحطلبي“ ،اما به هستهي
اصلي قدرت هيچ صدمهاي نرسيد و آن قدرتي كه مشروعيت خود را از
آسمان ميگيرد ،استوارتر از پيش به حيات خود ادامه داد و نشان داد كه آنجا
كه مصلحت نظام در كار باشد و در حدي كه خودش تعيين ميكند ،فضايي
را باز ميكند و هر گاه مصلحت طور ديگري حكم كرد ،قادر است حكم
ديگري بدهد .هانا آرنت ،مهمترين تحليلگر توتاليتاريسم يا رژيمهاي
تماميتخواه بدرستي ميگويد كه اين گونه رژيمها يا بتمامي و در همهي
عرصههاي زندگي حكومت ميكنند و يا حكومت نميكنند ،يعني از هم
ميپاشند .راز ماندگاريشان در همين تماميت خواهيشان است.
براي رفع هر گونه سوء تفاهمي الزم ميبينم توضيح بدهم كه هيچ انسان
آزاديخواه و دمكراتي با اصالحات مخالف نيست و با گشايش فضا و پيشرفت
بسوي دمكراسي نه تنها سر عناد ندارد ،بلكه از آن استقبال هم ميكند .منتها
در نظام توتاليتر آنهم از نوع دينياش كه استفاده ابزاري از باورهاي ديني در
جهت مسخ مردم و تحكيم قدرت سياسي را در دستور كار قرار ميدهد ،هر
واژه و خواستهاي (از جمله اصالحات ،دمكراسي و حقوق بشر) را در جهت
تحكيم تسلط خويش بر مردمان تعريف و تحريف ميكند و ما موظفيم تا با

حاضر به پذيرش توهين ،تحقير ،خشونت ،تحميل ايدئولوژيك نيستيم .هر
نوع “مسالمتجويي“ كه تعريف آن ناقض اين حقوق طبيعي و انساني
(مقاومت ،مبارزه ،اعتراض) ما باشد ،ناقض حقوق بشر و تقويت كنندهي
دستگاه سركوب است.
برخي كه بر اين توهم صحه ميگذارند كه در ايران بدون اينكه خون از دماغ
كسي بريزد مي توان به دمكراسي رسيد ،يا سخت در اشتباهند و يا به قصد ما
را به باور به ناممكنها تشويق ميكنند تا وضع موجود حفظ شود .حتي مهاتما
گاندي و مارتين لوتر كينگ بعنوان دو نمايندهي مبارزهي غير خشونتآميز،
بهاي اين مبارزه را با جان خود پرداختند.
پايان گفتمان اصالحات نه تنها از زمان شكست اصالحطلبان حكومتي ،بلكه
با به بنبست رسيدن تعريف خالي از مضمون آنها از “اصالحات“ آغاز شد.
تئوري سازان و پيروان اين تئوري ،تعريف حكومتي اصالحات را هم در
حرف و هم در عمل پذيرفته بودند .امروز اصالحطلبان حكومتي بدنبال
گفتمان سازي جديدي هستند تا حركتهاي احتمالي آينده را باز در چارچوب
حكومتي محصور كنند .گفتمان نوين همانا گفتمان تغيير نظام سياسي در
ايران است .ما در آينده دو صفبندي جدي خواهيم داشت ميان نيرويي كه
خواهان حفظ نظام موجود است و نيرويي كه خواهان تغيير نظام سياسي
است .جديترين ابزار مقابله با حكومت غير دمكراتيك و توتاليتر ديني،
توافق گستردهترين نيروهايي است كه دمكراسي ،جدايي دين از دولت و
حقوق بشر را در صدر خواستههاي خود قرار ميدهند .اين تنها راهي است
كه ميتوان با پيگيري آن از در غلطيدن ايران به يك نظام ديكتاتوري ديگر
در هر قالبي و به هر صورت جلوگيري كرد و پلوراليسم سياسي را در ايران
آينده تضمين كرد.
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طرح فراخوان رفراندوم تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي نوين
نشان داد كه نيروي وسيعي در داخل و خارج از توهم گفتمان سازي شدهي
حكومتي فاصله گرفته و خواهان تغييرات ساختاري و تغيير نظام سياسي بر
مبناي خواستي كامال دمكراتيك است :ما تنها حكومتي را برسميت
ميشناسيم كه قواي آن ناشي از ارادهي ملت بر مبناي اعالميه جهاني حقوق
بشر ،آنهم در شرايطي آزاد و با در نظر گرفتن حق انتخاب شدن و انتخاب
كردن براي تمامي آحاد ملت ،بدور از هر گونه تبعيض ،تقلب و فضاسازي
مجازي هستيم و عهد ميكنيم تا به اين اصول پايبند بمانيم.
تالش ـ اما بخش ديگري از حاميان طرح رفراندوم ،بند پاياني بيانيه را روح
مسلط بر آن دانسته ومعتقدند؛ اوالً با طرح رفراندوم ميثاق جهاني حقوق بشر

صحبت شده ،آن را محدود به معتقدين نظام اسالمي دانستهاند ،نسبتي با
دمكراسي ديد ،برايم نا روشن است .همين قانون اساسي مبناي قوانين غير
انساني و حرمت شكن مدني شده است.
ما تا پيش از انقالب اسالمي دو نمونه از نظامهاي توتاليتر(كه خود پديدههاي
عصر مدرن هستند) در جهان داشتيم .يكي نظام كمونيستي اتحاد جماهير
شوروي و كشورهاي بلوك شرق بود و ديگري نظام ناسيونال ـ سوسياليستي
نازيها برهبري هيتلر در آلمان .با بوقوع پيوستن انقالب  ۵7و بقدرت رسيدن
جمهوري اسالمي برهبري خميني در ايران ما سومين نمونهي توتاليتاريسم
را كه بنيانگذار بنيادگرايي اسالمي بود ،در قرن بيست به عينه ديديم .از اين
سه نظام كه پديدههاي عصر حاكميت ايدئولوژي هستند ،دو تا (ايران و
شوروي) در نتيجهي انقالب بقدرت رسيدند و يكي در نتيجهي بحران ناشي

آنها که بر اين باورند تضغيف اين نظام از طريق تقويت جناحهايی از آن ممکن است ،به بنبست رسيدهاند .زمان برای فراروييدن آن نيرويی
مساعد است که با پيشبينی امکان انفجار و پتانسيل عظيم خشم و نفرت به جنايات بيست و هفت سالهی اين رژيم در بطن جامعه شکل
گرفته است و با آگاهی بر خطر تکرار چرخهی خشونت ،بتواند متمدناتهترين و منصفانه ترين راه و امکان را پيش پای جامعه بگذارد و تعهد خود
را به راهحلهای دمکراتيک از همين امروز اعالم کند و نشان بدهد.

و نتايج برخاسته از آن به موضوع مسلط دلمشغولي و انديشة ايرانيان مخالف
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
دين و دولت و نفي هرگونه اراده و حاكميتي بيرون از آراء مردم ايران و به
منزلة نفي و خواست بركناري حكومت اسالمي در تماميت آن است!
اما از آنجائي كه قابل تصور است كه اين رژيم اسالمي تن به چنين
رفراندومي ،كه نفي خود نتيجة از پيش تعيين شدة آن باشد ،نخواهد داد ،آيا
چنين تصوري طرح رفراندوم را از مقام جدي بودن فرود نميآورد؟ آيا طرح
رفراندوم به اين ترتيب بر بغرنجيهاي بيشمار مبارزات ما نيافزوده است؟ از
نظر شما آيا طرح رفراندم موجب سستي در مبارزه با جمهوري اسالمي است،
يا پشتوانة آن؟
نيلوفر بيضائي ـ همانطور كه از پاسخ سوال پيشين نيز بر ميآيد ،دقيقا با
اين نظر دوم موافقم .كساني كه رفراندوم را وسيلهاي براي محدود كردن
قدرت واليت فقيه در اين نظام ميدانند ،قاعدتا ميبايست ظرفيتهاي
دمكراتيكي را در اين نظام و قانون اساسياش تشخيص داده باشند كه براي
ما روشن نيست .برخي از آنها استدالل ميكنند كه چون “مجلس“،
“انتخابات“ و “نهاد رياست جمهوري“ كه همگي نهادهاي مدرن هستند در
ساختار فعلي وجود دارند ،اصالحات از مسير تقويت اين نهادها ميگذرد و
“جمهوري“ هم كه داريم ،پس رسيدن به دمكراسي در نظام فعلي ممكن
است! بعد ميگويند ما بايد براي “انتخابات آزاد“ مبارزه كنيم! آنها بر اين
باورند كه “اصالحطلبان“ تفسير دمكراتيك از قانون اساسي ارائه ميدهند،
پس مبارزهي ما بايد در حمايت از آنها خالصه شود ،اما توضيح نميدهند كه
اين چگونه قانون اساسي است كه هم تفسير اقتدارگرايانه از آن ممكن است
هم تفسير دمكراتيك! اصوال چگونه ميتوان در آن قانون اساسي كه عالوه
بر اصل تغيير ناپذير واليت فقيهاش در بند بند آن هر كجا از آزاديهايي

از شكست دولت وايمار در ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي .دولت وايمار يك
دولت دمكراتيك بود ،اما بقولي “دمكراسي بدون نيروي دمكرات“ كه با
ناتوانيهايش زمينهساز بقدرت رسيدن هيتلر شد .هر سه اين نظامها به
پشتوانهي يك نيروي گستردهي مردمي بقدرت رسيدند و هر سه رهبران
كاريسماتيكي داشتند كه قادر بود يك اعتماد بنفس (البته كاذب و مبتني بر
مباني ضد دمكراتيك) در مردمي كه از آنها حمايت ميكردند بوجود بياورد.
هر سه اين نظامها پروندهاي مبسوط بلحاظ تعدد جناياتي كه عليه بشريت
مرتكب شدهاند در كارنامه دارند .هر سه اين نظامها در شكل جمهوري بودند
و هستند ،پارلمان داشتند و دارند و رئيس جمهور يا مقامي مشابه .حكومت
توتاليتر كمونيستي به پشتوانهي نيروي مردمي و حمايت جهان غرب از هم
پاشيد ،اما در اصليترين مركزش يعني شوروي سابق و روسيه فعلي هنوز
پس از  89سال نميتوان از برقراري دمكراسي سخن گفت ،بلكه همچنان
مافيا در عرصهي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي حضور غير قابل انكاري دارد.
در كشورهاي بلوك شرق بدليل اينكه كشورهاي دمكراتيك اروپا در
اطرافشان حضور داشتند و دستگاه استبداد و كنترل ،نظارت و سركوب
نتوانست آنگونه كه در روسيه ممكن بود ،بتمامي حكومت كند ،انقالبهاي
مخملين شكل گرفت و سير تحوالت دمكراتيك سريعتر پيش ميرود .در
آلمان هيتلري ،حكومت توسط نيروي خارجي سرنگون شد و پس از آن
آلمان در عرض مدت كوتاهي به يكي از بارزترين نمونههاي دمكراسي در
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.
اين يكي منشاء قدرت ،قانونگزاري و حكومت را آسماني ميداند و
روانشناسي اجتماعي را بهتر از هر نيروي ديگر ميشناسد.
بهمين دليل مبارزه با آن تنها يك مبارزه مدني و سياسي نميتواند باشد،
بلكه مبارزهي توامان سياسي و فرهنگي ميطلبد و مقاومتي كه در اعماق
جامعه مشاهده ميكنيم ،گواه از در جريان بودن چنين مبارزهاي است.
مهمترين نماد آن ،مقاومت ،مبارزهي تن به تن ،فردي و گروهي ،فرهنگي و
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فكري زنان ايران است كه يكي از مهمترين مولفههاي جنبش
دمكراسيخواهي است .زنان يكي از مهمترين گروههايي هستند كه هيچ
منافعي در بقاي نظام حقوقي و حقيقي موجود در ايران ندارند.
ما بداليل تاريخي و جغرافيايي ،با هر گونه مداخلهي نظامي نيروي خارجي
مخالفيم و آن را تقويت كنندهي اسالمگرايي در ايران ميدانيم.
بداليلي كه در باال ذكر كردم ،موضوع جنبش دمكراسيخواهي در ايران،
خواست جدايي دين از دولت و تغيير ساختار حقوقي و سياسي است .نيرويي
كه ميبايست در روشنگري ،مبارزه و سازماندهي تحول ،پيشقدم باشد،
نيرويي است كه قادر به پذيرش ،توضيح اصول دمكراتيك باشد.
نكتهي دومي كه مطرح كرديد ،هر چند قابل بحث است ،اما با نتيجهگيري
آن موافق نيستم .اجازه بدهيد سوال را با سوالي پاسخ بدهم :آيا اگر طرح
رفراندوم وجود نميداشت ،همگان در مبارزه با جمهوري اسالمي مصممتر
بودند؟ پاسخ مسلما منفي است .علت سستيها را بايد در جاي ديگر جست و
در عين حال متوجه بود كه همين طرح رفراندوم در آن شرايط تبديل به
يكي از داليل اصلي گسترش جبههي تحريميان شد .معين بدرستي گفت كه
مهمترين رقيب او در انتخابات تحريم كنندگان هستند .تحريم كنندگان
همان نيروي در حال گسترشي هستند كه پايان گفتمان اصالحات تعريف
شده توسط حكومت ديني را اعالم كردند .جا داشت نيروهاي دمكراسيخواه
به هوش باشند و بتوانند جايگاه خود را در جامعه تقويت كنند و تبديل به
نيرويي بشوند كه گزينههاي محدود نظام اسالمي را در همهي عرصهها به
چالش بكشد .نسل جديد ميبايست با جديت بيشتري وارد عرصه سياست
شود و در حين تقويت خود آگاهي تاريخي ،از هر طيف سياسي كه هست به
تعريف جديدي از هويت سياسي خويش و رابطهاش با ديگران برسد.
جابجايي نسلها در همهي طيفهاي سياسي و شهامت فراتر رفتن از مرزهاي
عاطفي تابوهاي فكري و اسطورههايي كه هر طيف سياسي در بزنگاههاي
تاريخي براي خود ساخته است ،الزمهي شكلگيري اين جنبش نوين است.
نسلي كه بتواند از انقياد اين اسطورهها بدر آيد و با احترام به جايگاه تاريخي
آنها راه خود بجويد و از اشتباهات ،خطاها ،خيانتها و خدمتهاي آنها درس
بگيرد .اين بدين معنا نيست كه اين نسل حق اشتباه كردن ندارد ،اما در عين
حال بايد بداند كه شايد مهمترين رسالت تاريخياش اجتناب از تكرار
اشتباهات پيشينيان است .دور تسلسل و بازتوليد استبداد بايد متوقف شود.
قائل بودن انحصار“حقيقت“ تنها براي خود و همفكران خود بايد به تاريخ
بپيوندد.
اگر چنين نشود ،باز زمينه براي آوردن يك خاتمي ديگر ايجاد ميشود بدون
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.
بازميگردم به پرسش شما .آري ،حكومت اسالمي تا زماني كه حلقهي
حكومتياش و نيروي از متن به حاشيه رانده شدهاش كه در انتظار فرصت
ديگري براي حضور مجدد درمتن است ،تعيين كنندهي معادالت باشند ،تن
به چنين رفراندومي نخواهد داد ،اما اگر در ضعيفترين موقعيت خود چه
بلحاظ نيروي اجتماعي ،چه از نظر ريزشي كه در درون نيروهاي وابسته يا
برآمده از همين نظام ميتواند صورت بگيرد و چه از نظر جلب حمايت
محافل بينالمللي براي نيروهايي كه خواهان تحوالت دمكراتيك در ايران
هستند ،يا رفراندوم بر او تحميل خواهد شد و يا اصال وجود نخواهد داشت.
آنها كه بر اين باورند تضغيف اين نظام از طريق تقويت جناحهايي از آن
ممكن است ،به بنبست رسيدهاند .زمان براي فراروييدن آن نيرويي مساعد
است كه با پيشبيني امكان انفجار و پتانسيل عظيم خشم و نفرت به جنايات

بيست و هفت سالهي اين رژيم در بطن جامعه شكل گرفته است و با آگاهي
بر خطر تكرار چرخهي خشونت ،بتواند متمدناتهترين و منصفانهترين راه و
امكان را پيش پاي جامعه بگذارد و تعهد خود را به راهحلهاي دمكراتيك از
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
جاي هيچ توهمي نيز براي آن كساني كه گمان ميكنند اين نظام ماندگار
است نيز وجود ندارد .اين نظام يك نظام ضد تاريخ است و نماد بيروني
انشقاقها و كج فهميها و استبداد زدگيهاي مكرر تاريخي ماست .دمل
چركيني است كه بيرون زده و زهرش را در جان و هستي ملي ما ريخته .اما
پادزهر آن نيز در حال ساخته شدن است و تجربهاي  ۱۵0ساله در پشت سر
ماست كه ما محكوم به آموختن از آن هستيم.
تالش ـ در قطعنامة كنگرة بروكسل كه اخيراً با شركت گروهي از پشتيبانان
جنبش رفراندوم و متشكل شدگان در كميتههاي پشتيباني برگزار گرديد ،بر
پشتوانه بودن اين طرح و بيانيه تكيه كرده و قبول و پشتيباني از آن از سوي
همة نيروهاي آزاديخواه را نه تنها تضمين كنندة طبيعت دمكراتيك نظام
سياسي آيندة ايران دانسته است ،بلكه همچنين آن را به عنوان راهكاري
قلمداد ميكند كه در صورت پايبندي بدان جلوي پيشآمدن هرگونه انحراف
و سؤاستفاده از “اوضاع آشفته پس از وضع موجود (به هر ترتيب كه روي
دهد)” را ميگيرد .بدين صورت گروههائي از نيروهاي مخالف جمهوري
اسالمي ،كه به صراحت از طرح رفراندوم و بيانية آن دفاع ميكنند ،طبعاً خود
را از همين امروز ملتزم به راهكار فوق در آينده مينمايند .يعني رفراندوم به
امري بدل ميشود كه پس از جمهوري اسالمي قابل تحقق خواهد بود .آيا
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
و همكاريهاي زير چتر رفراندوم تعريف ميكند ،اما ميگويد؛ رفراندوم جاي
مبارزه با جمهوري اسالمي را نميگيرد و مبارزة مشترك ما بايد تا بركناري
اين حكومت يا حداقل تا از كار افتادن كلية ابزار سركوب آن ادامه يابد تا
شرائط برگذاري رفراندوم فراهم گردد .آيا اتحاد ،همسوئي يا همرائي ما در
چارچوب بيانيه رفراندوم امري است كه به آينده موكول ميشود؟ وآيا ما
نيازمند پالتفرمهاي جديد ديگري به غير از بيانية فراخوان براي همرأئي و
همكاري در مبارزة مشترك امروزمان هستيم؟
نيلوفر بيضائي ـ اعالم پايبندي نيروها به جوهر اصلي فراخوان رفراندوم و
تالش براي متشكل شدن حول اين خواسته گامي است مثبت و من به اين
دليل به شركت كنندگان كنگره رفراندوم در بروكسل تبريك ميگويم .اما
“اتحاد““ ،همكاري“ يا “همسويي“ ميان نيروهايي كه خواستههاي
ناهمگوني دارند و تاريخچهي ناهمگونتري ،پيش از اينكه بخواهد حول
خواست رفراندوم شكل بگيرد ،بايد تعريف شود .از نظر من فكر اتحاد ميان
نيروهاي سياسي با تركيب فعليشان فكري ست غيرعملي ،هر چند با
حسننيت طرح شده باشد .پيش شرطهايي كه وجود آن براي امر اتحاد الزم
است وجود ندارد و با تكرار اين خواست نيز انجام شدنيتر نميشود .اتحاد
امري داوطلبانه است كه بر مبناي هدفي مشترك و با توافق نظر بر سر يك
سري اصول ممكن ميشود .با اينهمه اتحاد ميان تمام جمهوريخوهان امري
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
بزرگ قرار دارد .بخشهايي همچنان معتقدند كه نظام فعلي قابل اصالح است
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پايان گفتمان اصالحات نه تنها از زمان شکست اصالحطلبان حکومتی ،بلکه با به بنبست رسيدن تعريف خالی از مضمون آنها از
“اصالحات“ آغاز شد .تئوری سازان و پيروان اين تئوری ،تعريف حکومتی اصالحات را هم در حرف و هم در عمل پذيرفته بودند.
امروز اصالح طلبان حکومتی بدنبال گفتمان سازی جديدی هستند تا حرکتهای احتمالی آينده را باز در چارچوب حکومتی محصور
کنند .گفتمان نوين همانا گفتمان تغيير نظام سياسی در ايران است .ما در آينده دو صفبندی جدی خواهيم داشت ميان نيرويی که
خواهان حفظ نظام موجود است و نيرويی که خواهان تغيير نظام سياسی است.

و در چارچوب همين قانون اساسي و همين ساختار سياسي ميتوان قدرت
سياسي را دمكراتيزه كرد .بعبارت ديگر اينها خواست جدايي دين از دولت را
امري ثانوي ميدانند و بر اين شبهه دامن ميزنند كه يك نظام ديني
ميتواند دمكراتيك باشد .در نتيجه متحدين اينها احزاب اسالمي موجود
خواهند بود .متاسفانه اين نيرو را بخشي از جمهوريخواهان تشكيل ميدهد
كه اكثر آنها در اتحاد جمهوريخواهان ايران متمركزند .اين نيرو خواسته يا
ناخواسته نيروي جمهوريخواهي را كه در ايران از پتانسيل عظيمي برخوردار
است در چارچوب نزديكي به بخشهايي از قدرت سياسي موجود محصور نگاه
ميدارد و بهمين دليل نميتواند تفاوت جمهوري مورد نظر خود را با
جمهوري اسالمي توضيخ بدهد .اين نيرو بجاي اينكه مبلغ جمهوريخواهي
بعنوان بهترين شكل تحقق دمكراسي در ايران باشد ،فعال نقش زائده و
حامي گرايشهايي از درون مناسبات قدرت را بازي ميكند و بجاي جلب
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
تبديل شدن به پشتوانهي نظري دمكراسيخواهي در ايران ،نه تنها به اين
وظيفه عمل نميكند ،بلكه خود عامل ايجاد خط قرمزهايي در فرهنگ
سياسي خارج از كشور شده كه كار نقد همه جانبهي حكومت ديني را مشكل
و مجراهاي گسترش نظرات ديگران را محدود ميكند .كل مقاالت و
نوشتههاي حاميان اين خط فكري كه خط قرمزهاي سانسور حكومتي را در
خارج نيز پذيرفته است ،به صورتهاي مشابه در داخل ايران نيز امكان انتشار
دارد ،اما مدتهاست نه حرف تازهاي براي گفتن دارند و نه ايدهاي
برانگيزاننده.
نيروي ديگري كه جمهوريخواهان الئيك و دمكراتيك آن را تشكيل
ميدهند ،هر چند گفتمان خواست تغيير نظام سياسي را تبليع ميكند ،اما در
درون آن اختالف نظرهاي جدي بر سر مسايل اساسي وجود دارد كه دامنهي
آن از خواست محو نظام سرمايهداري گرفته تا نفيگرايي (بازمانده از
گرايشهاي شديد به تشكلهاي چپ سنتي) نسبت به هر گونه همسويي يا
مذاكره با نيروهاي غيرخودي را در بر ميگيرد كه فعال نظريهي قالب در اين
تشكل است .نيروي ديگر جمهوريخواه ،منفردين امضا كنندهي منشور 8۱
هستند كه هر چند يك تشكل نيست ،اما يك خط فكري معين را در جريان
جمهوريخواهي نمايندگي ميكند .اين گرايش فكري غيرمتشكل ،مبلغ اين
ايده است كه مهمترين دغدغهي مبارزات آزاديخواهانه در ايران يعني
برقراري دمكراسي در ايران و ايجاد يك ساختار سياسي دمكراتيك و
سكوالر ،تنها در صورتي محقق ميشود كه نيروهاي تحول يافته و پايبند به
دمكراسي ،حقوق بشر و جدايي دين از دولت از ميان چهار خانوادهي سياسي

(كه بايد مسير تحوالتي را طي ميكنند با جديت دنبال كرد و به افزوده
شدن) با يكديگر همسو شوند و بتوانند براي تحقق اين خواستهي اساسي با
تاثيرگذاري بر پايگاه اجتماعي خود مسير تحوالت مسالمتآميز سياسي
بسوي دمكراسي در ايران را هموار كند .اين نيرو مورد بيشترين حملهها قرار
گرفته و تهمتهايي چون “جاده صاف كن سلطنت““ ،جمهوري خواه
پشيمان“ و ناسزاهايي كه ابدا خيال تكرار آنها را ندارم ،روبرو شده است.
مشكل اين نيرو در اين است كه در خارج كشور بيشتر در موقعيت تدافعي
قرار دارد و نتوانسته بنيانهاي فكري خود را آنطور كه الزم است ،توضيح
بدهد و بيشتر مرعوب فضاسازي شده و يا سكوت كرده است .اما به باور من
اين ايده و طرح ،نزديكترين و دمكراتيكترين نگاه به واقعيات جاري است
كه بنظر من قاعدتا جمهوريخواهان ميبايست پيشگام آن باشند ،اما ديدن
آن نياز به ذهني غيرمتعصب ،باز و خالق دارد .شايد اين همان وظيفهاي
است كه به انجام رساندن آن بر دوش نسل جديد خواهد بود تا ما بار ديگر
شاهد رشد استبداد و افراطي گراييهاي خانمانبرانداز در فضاي سياسي
ايران نباشيم .مسير مبارزه با ذهنيت قرون وسطايي حكومت ديني از
شكلگيري چنين حركتي ميگذرد.
ما نميتوانيم هر قدر هم كه تصور كنيم “دمكرات ترينيم“ ،همه را مثل خود
كنيم ،اما ميتوانيم در ترويج انديشهي دمكراسيخواهي در ميان طيفهاي
سياسي گوناگون ،ايران آينده را از آن همه كنيم .همزيستي مسالمتآميز و
رعايت اصول دمكراتيك ،پايبندي به آزاديهاي فردي ،اجتماعي و سياسي و
حقوق بشر ،اصولي هستند كه جا افتادن آنها در ذهنيت و عمل ما اجراي
دمكراسي را در ايران آينده تضمين ميكند .هر نيرويي كه براي خود اين
رسالت را قائل باشد كه به تنهايي وظيفهي برقراري دمكراسي در ايران را بر
عهده خواهد داشت ،براي ايران حاصلي جز استبداد در شكل و قالبي ديگر
به ارمغان نخواهد آورد.
تالش ـ بيترديد دوران ارادهگرائي و غير واقعبيني ناشي از آن نزد ما نيز
سپري شده است .اما شايد توجه و نگاه آگاهانه به مفهوم گفتمان نوين و
تأثير آن در عمل اجتماعي ما نه تنها موجه بلكه الزم باشد.
طبيعي است كه در بارة گفتماني كه بيانيه رفراندوم با خود دارد ،روي سخن
با كساني نيست كه اين بيانيه را تأئيد نكرده يا نميكنند .اما شگفتزدگي از
عدم پايبندي عملي پذيرندگان است كه اين گفتمان را در مركز بحثهاي
خود قرار داده و در ادبيات سياسي گفتاري و نوشتاري خود مفردات آن را
تكرار و تكرار ميكنند ،اما به نتايج حاصله از آن تن در نميدهند .يا بايد در
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
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دست نمايندگان برگزيدة ملت ايران استوار است ،ضعف معرفتي وجود داشته
باشد ،و توجه نميشود كه شناساندن و تبديل چنين مطالباتي به خواست
عمومي ،يعني پيوند آنها با بدنة جامعه ،خود موضوع همكاري ،همسوئي و
حتي اتحاد عملهاي گسترده است ،يا مسئله اصلي شانه خالي كردن از
الزاماتي است كه پذيرش طرح رفراندوم به عنوان راهكار گذار از جمهوري
اسالمي به يك نظام دمكراتيك در پيش پاي ما قرار ميدهد ،يعني پذيرش
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
نميشود كه هر چند ائتالفهاي امروز ما به منزلة تضمين و تمكين به حق
رأي و انتخاب مردم در آينده ،پس از جمهوري اسالمي ،نيست ،اما بيترديد
اين همكاريها ـ از موضع و موقعيت برابر و مبتني بر قراردادهاي توافق
شده ـ مسير بسيار هموارتري را در اين تمكين و تضمين در آينده به روي ما
خواهند گشود.
حال اگر مشكل نه آن است و نه اين ،پس شايد مسئله ريشه در وضعيت هر
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
ايجاد و تحكيم ابزارهاي حفظ دمكراسي بكوشيم ،در حالي كه همزمان براي
استقرار آن مبارزه ميكنيم.
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
نوين طرفداري از دمكراسي و حقوق بشر به ثبت رسيده است ،اما براي
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
ايران و چشماندازي كه نيروهاي داخل ارائه ميدهند ،روشنتر و اميدواركننده
تر از تبعيديان است؟
نيلوفر بيضائي ـ من با اين نظر موافق نيستم كه تنها از زمان صدور
فراخوان رفراندوم ،گفتمان دمكراسي و حقوق بشر به ثبت رسيد .بنظرم اين
نوع نگاه كمي غلو شده ميآيد .گفتمان دمكراسي و حقوق بشر در ميان
طيفهاي گوناگون سياسي مطرح شده بود ،اما در حد شعارهاي كلي باقي
مانده بود .جمهوري اسالمي كه يكي از هنرهاي غير قابل انكارش ،جعل
فكر و انديشه است ،اين گفتمان را تصاحب كرد ،به چارچوب تنگ حاكميت
توتاليتر برد و از آن “مدينه النبي“ ساخت! دمكراسي را “مردمساالري ديني“
و حقوق بشر را “حقوق بشر اسالمي“ تعريف كرد .فراخوان رفراندوم ،اعالم
پايان توهمي تحت عنوان “اصالحات“ در نظام ايدئولوژيك ـ توتاليتر ديني
بود و براي اولين بار در اين  27سال توانست حضور يك نيروي نسبتا وسيع
را كه خواهان گذار از اين نظام است به يك نظام دمكراتيك است ،اعالم
كند.
منتها من گمان نميكنم با تاكيد هزار باره بر اينكه رفراندوم خوب است يا
اينكه “هر ايراني يك راي“ ،بتوان گفتمان سازي كرد .فراخوان اعالم ميكند
كه ما خواهان برقراري شرايطي هستيم كه در آن نمايندگان همهي طيفهاي
فكري حق تحزب و تبليغ افكار خود را داشته باشند و بعد در يك انتخابات
آزاد ،مردم بتوانند نمايندگان خود را به مجلس موسسان بفرستند تا آن
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

كنوني راهي بسوي دمكراسي نيست و دمكراتيزه كردن نظام توتاليتر ديني،
سرابي بيش نيست.
نكتهي مهم ديگر اين است كه در حال حاضر فضاي حاكم بر جامعه فضايي
پاسيو است .بعبارت ديگر در حاليكه جنبشهاي اعتراضي پراكنده كه اينجا و
آنجا صورت ميگيرد ،اما هنوز نشانهاي از بهم پيوستگي اين جنبشها وجود
ندارد .داليل اين گسست جامعهي ايران متعدد است و همهي انديشهها و
افكار و خواستهها الزاما دمكراتيك نيست .برخي بر اين باورند كه در چنين
شرايطي وجود يك “ديكتاتور مصلح“ الزم است تا وضعيت نامعلوم فعلي
جهت بگيرد ،برخي در اين  27سال راههاي تداوم حيات را يافتهاند و چون
در محدودهها حركت ميكنند ،ترجيح ميدهند همين وضعيت باقي بماند و
تغيير و تحول براي آنها برابر است با بيثباتي نوين .برخي با تجربهي
سهمناك حاكميت وحشت و زور اسالمي و از آنجا كه اين حكومت براستي
در شقاوت آنچنان پيش رفت كه روي حكومت پيشين را سفيد كرد ،آرزوي
بازگشت نظام پادشاهي را در سر ميپرورانند ،بسياري كه ميتوان نوكيسگان
و مشمولين “رحمت الهي“ ناميدشان ،براي حفظ وضع موجود با چنگ و
دندان ميجنگند ،بسياري مغلوب حس حقارت شدهاند و شكستهاند...
در عين حال در اعماق جامعهي ما در چندين عرصه با چالشهاي جدي
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)...
در چنين شرايطي هر نيروي سياسي كه اين رسالت را براي خود قائل باشد
كه بعنوان تنها گزينه ميتواند پاسخگوي همگان باشد ،چه اين رسالت را
براي گروه خاصي و چه براي ايدئولوژي بخصوصي قائل باشد ،حتي اگر در
بهترين حالت آن از صادقترين و خير خواهترين طيفها نيز تشكيل شده باشد،
در صورت رسيدن به قدرت ،زندانبان بعدي زندان بزرگي بنام ايران خواهد
بود .از ميان چهار طيف سياسي (اسالميستها ،سلطنتطلبان ،مليون و طيف
چپ) دو تاي اولي ،تجربهي حضور در قدرت سياسي داشته و دارند ،اولي
كارنامهاي سياه در نقض حقوق بشر و حاكميت استبدادي و نقض آزادي
سياسي دارد و دومي كارنامهاي بمراتب سياهتر در نقض گستردهي حقوق
بشر در همهي عرصهها آزادي فردي و اجتماعي تا آزادي سياسي ،نقض
حقوق و آزادي زن ،ترويج فرهنگ خشونت ،آميختن دين و دولت ،رواج
ناهنجاريهاي گستردهي رواني و جنسي در اثر اعمال ممنوعيتهاي بي پايان،
ترويج فرهنگ تزوير و زور گويي دارد ،سومي دورهي كوتاهي در قدرت بوده
و بلحاظ تاريخي يكي از مثبتترين و در عين حال كوتاهترين دورههاي
حضور در قدرت را پشت سر نهاده ،اما تا به امروز نتوانسته جدا از اعتبار
شخصيت دكترمصدق ،در روند دمكراسيخواهي نقشي قابل مقايسه با آن
دوران ايفا كند و طيف چهارم كه بخش وسيعي از آن امروز يك هويت نوين
تحت عنوان جمهوريخواهي يافته و بدين ترتيب به جمع مليون پيوستهاند،
بيشتر در عرصهي مبارزه با استبداد پهلوي برسميت شناخته ميشود تا اينكه
تصويري از توان و امكان حضور مثبت در قدرت سياسي را به اثبات رسانده
باشد .در مورد اين طيف در پاسخ سوال پيشين به تفضيل گفتهام .هر چهار
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
اين طيف هستند كه خواست جدايي دين از دولت را پذيرفته و منافع خود را
از منافع حكومت فعلي جدا كردهاند .در خارج از كشور بنظر ميرسد همچنان
پايهي نزديكيها همان داليل انقالب  ۵7ميگردد :مبارزه با حاكم معزول!؟
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نيستيم .هر نوع “مسالمتجويی“ که تعريف آن ناقض اين حقوق طبيعی و انسانی (مقاومت ،مبارزه ،اعتراض) ما باشد ،ناقض حقوق بشر و
تقويت کنندهی دستگاه سرکوب است.
ما تنها حکومتی را برسميت میشناسيم که قوای آن ناشی از اراده ی ملت بر مبنای اعالميه جهانی حقوق بشر ،آنهم در شرايطی آزاد و با در
نظر گرفتن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای تمامی آحاد ملت ،بدور از هر گونه تبعيض ،تقلب و فضاسازی مجازی هستيم و عهد
میکنيم تا به اين اصول پايبند بمانيم.

هر نگاهي كه بر اين شبهه دامن بزند كه گويا يك يا چند طيف قابل حذف
است ،راه به ناكجا آباد خواهد برد .فكر و انديشه را هر اندازه با آن مخالف
باشيم و هر قدر معتقد باشيم كه وجودش مضر است ،نميتوان حذف كرد ،اما
ميتوان به تعديل آن كمك كرد .ميتوان به تحول در آن ياري رساند.
ميتوان پايگاه اجتماعياش را از استبدادزدگي و قيمپرستي دور كرد از اين
طريق كه تعهد پارهي تحول يافتهاش را به دمكراسي و حقوق بشر ،به
جدايي دين از دولت بعنوان پيششرط گام گذاشتن ايران در مسير دمكراسي
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
بازگشت اتوپيك استبداد سلطنتي است كه سخنان دمكراتيك آقاي رضا
پهلوي نيز چيزي از اين بدگماني من نميكاهد .چرا كه ايشان به هواداران و
مبلغين خود محتاج است و همين امروز در شرايطي كه در قدرت نيست ،در
نتيجهي فشارهاي اين يا آن گروه افراطي سلطنت طلب ،در جاهايي پا پس
ميكشد يا سكوت ميكند و خالصه ميخواهد همه را داشته باشد.
در شرايط كنوني نقاط افتراق بي نهايت است و نقاط اشتراك در مقابل آن
رنگ ميبازد .بخصوص با توجه به گفتمان سازيهاي جعلي و موازي حكومتي
و در شرايطي كه همه از دمكراسي و حقوق بشر سخن ميگويند ،تشخيص
حقيقتها دشوارتر مينمايد .موانع جدي است ،شرايط بحراني و اگر نيروهاي
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
تا مرز نابودي سوق دهد .در داخل كشور هم گمان نميكنم كه وضع بهتر از
اين باشد .پس جواب سوال شما تا اطالع ثانوي از نظر من “آري“ است.
چنين شرايطي كه نشان از فقدان خرد تفاهمي دارد ،مسلما راه را براي
نيروي حكومتي با خرد ابزارياش باز ميگذارد ،خردي كه عليرغم در هم
آميختگي دين و دولت راه گشاي دينمداران حكومتگر بوده است.
تالش ـ ميگويند؛ در سياست هيچ وضعيت از پيش تعيين شدهاي وجود
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
هوشمندانهترين تعبير از بيانية رفراندوم كدام است ،تعبيري كه بتواند مبارزة
امروز ما را به درجهاي تقويت كند ،تا حداقل تمامي ابزار سركوب حكومت
اسالمي را از كار بياندازد و شرائط برگزاري رفراندوم ـ همانگونه كه در بيانيه
آمده است ـ را فراهم سازد؟ آيا پذيرش رفراندوم در حرف و سرباز زدن از
همكاري و اتحاد نيروها در عمل نشانة هوشمندي است؟

دست يافت .حرفها در سطح ماندهاند .فضاي سياسي حاكم چه در داخل و
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
است كه بر پايهي آن با يك اتهام “جاسوسي“ و “بيگانه پرستي“ ميتوان
آدمها را حذف فيزيكي و فكري كرد .صداها در چنين فضايي گم ميشوند.
اگر مجموعهي مطالبي كه در داخل و خارج چاپ ميشود را بخوانيد ،خواهيد
ديد كه كسي را درفضاي سياسي موجود“ ،سالم“ و “قابل اعتماد“ نمييابي.
همه يا “وطن فروش“ يا“ بازماندهي طاغوت“ يا “خائن“ يا “مزدور“ و يا...
هستند .اين واژگان سلبي مجالي براي ابراز انديشه باقي نميگذارد .فراخوان
رفراندوم در چنين فضايي مورد بيشترين حملهها قرار گرفت و بيشتر
همراهانش رفيقان نيمهراه باقي ماندند .نتيجه اينكه باز دارد فضا براي يك
گفتمان سازي ديگر از سوي حكومتيان باز ميشود .هوشياري نيروها در
جايي كه پايگاه اجتماعي كه آنها را حمايت كند ،قوي نيست به كار نميآيد.
در شرايط كنوني مثل اينكه همه منتظرند تا اتفاقي بيفتد و اين وضعيت
بغايت خطرناكي است 27 .سال انتظار و انشقاق و جو ناسالم از ما انسانهايي
غير قابل تحمل ساخته كه با متهم كردن يكديگر از اصل غافل ماندهايم.
زماني كه ملتي سرنوشتش را بدست ديگران بسپارد ،ديگران برايش تصميم
خواهند گرفت .در چنيني شرايطي است كه درك مبرمترين وظيفهي
نيروهاي دمكراسيخواه و هر نيرويي كه فردايي بهتر براي آن سرزمين و
ساكنانش آرزو ميكند ،دقيقا همان چيزي است كه بدان عمل نميكنند .ما
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
در انقالب  ۵7نيروهايي به يك حركت جمعي دست زدند كه ميراث مشروطه
در حافظهي تاريخيشان جايي نداشت .امروز آن نيرويي كه متكي به آن
ميراث است و ميبايست با ديدگاهي مناسب زمان آن را پااليش دهد و به
سرانجام برساند ،ميبايست در اين حركت به قويترين نيروي ممكن بدل
شود .ما در اين مسير قرار داريم .آينده باز است و هوشياري همراه با دانش
بيشتر به كارمان ميآيد تا زرنگي متكي بر منفعت خواهي.
تالش ـ خانم بيضائي با تشكر از شما

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
بصورت پراكنده طرح ميشود .اول بايد از اين نيرو به يك تعريف دوباره
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تارنمای جنبش رفراندم
گفتگو :با بهرام رحميمی
مسئول تكنيكي سايت شصت ميليون اينفو
تالش ـ آقاي رحيمي شما يكي از افراد بسيار فعال
و مدافع جنبش رفراندم هستيد و در رابطه با سايت
جنبش رفراندم زحمات زيادي را از همان آغاز بر
عهده گرفتهايد .لطفاً بفرمائيد چه شد كه بيانيه
فراخوان ملي برگذاري رفراندم را امضاء نموديد.
خاطرتان هست كه اين امر كي اتفاق افتاد؟
رحيمي ـ فكر ميكنم دو هفته از انتشار اين بيانيه
گذشته بود .علت اينكه آن را بالفاصله امضاء
نكردم ،اين بود كه نياز به قدري تعمق داشتم.
چون اين بيانيه از ايران آمده بود .من مقداري
حساس بودم كه بدانم چه كساني از آن پشتيباني
ميكنند و به چه منظوري اساساً اين بيانيه منتشر
شده است و سئواالتي ازاين دست .اما مبانيي
اعالم شده در اين بيانيه ،اصولي بود كه من و حزبي كه سالهاست در آن
فعاليت ميكنم ،از آنها دفاع ميكرديم .بعد از امضاء فراخوان ،براي من مهم
بود كه حمايت از اين بيانيه نبايد فقط محدود به امضاء گردد .بايد در اشاعه و
گسترش مباني اين فراخوان تالش ميشد .ما بيانيه را منتشر و پخش كرديم
و اين زمينهاي شد براي فعاليتهاي جديد من .پس از چاپ بيانيه ،به انتشار
گستردهتر اعالميه جهاني حقوقبشر مبادرت كرديم .زيرا پافشاري بنيادين
بيانيه فراخوان رفراندم بر اعالميه جهاني حقوق بشر و اينكه قانون اساسي
آيندة ايران بايد مبتني بر اين اعالميه باشد و همچنين امضاي دهها هزار نفر
در پاي آن ،كنجكاوي و نياز به آگاهي دقيقتر از مفاد اين اعالميه را در مردم
برميانگيخت و نياز بود كه اين اعالميه بطور گسترده ،حداقل به نسبت توان
ما در دسترس عموم هموطنان قرار گيرد.
تالش ـ آيا امضاء بيانيه فراخوان رهنمود حزبتان بود يا اينكه شما بصورت
فردي چنين تصميمي را گرفتيد؟
رحيمي ـ البته وقتي دبيركل و شوراي مركزي حزب امضاء خود را زير
اعالميه يا بيانيهاي قرار ميدهند ،به منزله اين است كه اعضاي حزب ـ
حداقل اكثريت آن ـ اين عمل را تأئيد ميكنند .اما مبنا و درخواست فراخوان
از همة ايرانيان در حمايت از بيانيه به بصورت فردي بود و ارتباطي با
تشكلها و احزاب نداشت لذا امضاء من و ساير اعضاي حزب و پيوستنشان
به اين حركت كامالً بصورت فردي است.
تالش ـ آيا پس از انتشار بيانيه فراخوان برگذاري رفراندم بحثي در اين مورد
درون حزب صورت گرفت؟
رحيمي ـ بله بسيار زياد! انتشار اين بيانيه تكانهاي شديدي در حزب ما و
فكر ميكنم در احزاب و سازمانهاي ديگر هم ايجاد كرد .بحث و گفتگو
بسيار زياد و بعضاً شديد هم بود .عدهاي آن را “دستپخت“ جمهوري

اسالمي ميدانستند و چنين استدالل ميكردند ،كه اگر اين بيانيه ارتباطي با
طرفداران جمهوري اسالمي ندارد ،چرا به امر جدائي دين از دولت در آن
اشاره نشده است ،چرا افرادي چون آقاي سازگارا آن را امضاء كردهاند و...
بحثهائي كه در كل جامعه جريان داشت طبيعي است كه بازتاب خود را در
حزب ما نيز نشان ميداد.
تالش ـ بعد از امضاء بيانيه چه اقداماتي در جهت پيشبرد و گسترش آن
انجام داديد؟
رحيمي ـ هنگاميكه بيانيه فراخوان را امضاء كردم ،مسئول شاخة حزب در
استكهلم بودم ،در شاخة با كساني كه طرفدار بيانيه و فراخوان بودند ،تصميم
گرفتيم ،كميتهاي فراحزبي با شركت ديگر ايرانيان تشكيل دهيم .در همين
زمان به همت دوستاني چون آقايان عطري ،آهي ،بيتالهي و بيژن مهر و
افراد ديگر كنفرانسي در داالس برگذار شد و پس از اين كنفرانس كار اصلي
كميتههاي پشتيباني آغاز گرديد .در اين كنفرانس ،بر روي ضرورت فراحزبي
بودن ،غيرهرمي بودن و بستپذيري كميتههاي پشتيباني تكيه شد و اين
تكيه طبعاً امر ضرورت همكاري نيروهاي گوناگون را مطرح ميكرد .در سوئد
هم افراد زيادي از برگزاري جلسهاي به منظور تشكيل كميته رفراندم
استقبال كردند ،بعد از دو ماه تالش توانستيم با حضور بيش از  ۵0نفر و
دعوت از آقاي باقر پرهام و دو تن از نمايندگان پارلمان سوئد ،اولين جلسه
پشتيبانان طرح فراخوان رفراندم را در استكهلم برگزار كنيم .آقاي باقر پرهام
كه از بيانية فراخوان حمايت كرده بود و ديگر مهمانان در زمينه مفاد و مباني
و اهداف فراخوان در ميان ما سخنراني كردند .در همان جلسه ،كميته
رفراندم استكهلم ،اپساال و وسترس را با رايگيري تشكيل داديم ،بعد هم
كميته پشتيباني در شهري كه خودم اقامت دارم تشكيل شد .بتدريج به تعداد
كميتههاي پشتيباني افزوده ميشد .در همين زمانها بود كه بحثهاي
زيادي حول سايت  60000000.comپيش آمد .گلهمنديهاي زيادي
مبني براينكه سايت  60000000.comهمة نقطه نظرها را در مورد جنبش
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رفراندم ،حتي بسياري از مقاالت و مطالبي كه در حمايت از اين جنبش بود
منعكس نميكند ،وجود داشت .بتدريج نمايندگان كميتههاي پشتيباني در
ارتباط با هم قرار گرفته و هر دو هفته يكبار جلسات پالتاكي منظم برگذار
ميگرديد .در اين جلسات نيز مرتباً اعتراضات نسبت به نحوة كار سايت
صورت ميگرفت و اين اعتراضات به دستاندركاران سايت نيز منتقل ميشد.
البته در همان آغاز سايت  60000000.comبه روي هموطنان در ايران
بسته شد و از اين طريق عرصة عمل جنبش و تأثيرگذاري آن محدود شد.
تالش ـ جريان شكلگيري سايت  60000000.infoدر كنار سايت قبلي
چگونه بود؟
رحيمي ـ كميتههاي پشتيباني از ميان خود يك شوراي موقت اجرائي
انتخاب كرده بودند .كه گروههاي كاري مختلف مثل؛ تبليغات ،تشكيالت،
مالي و ...را سرپرستي ميكردند .عالوه بر اعضاي شوراي موقت ،افرادي نيز
براي رايزني و همفكري و ياري به اين كميتهها انتخاب شده بودند .در
همين كميتهها ما با اين فكر و پرسش روبرو شديم كه چنانچه اتفاقي براي
سايت  60000000.comپيش آيد ،چه ميشود و تكليف چيست؟ رابطه ما
با  ۳۵هزار نفري كه اين بيانيه را امضاء كردهاند و طبعاً از ادامه كار حمايت
ميكنند ،چگونه برقرار خواهد ماند .اين پرسشها و نگرانيها با كميتههاي
مختلف در كشورهاي ديگر مثل آمريكا ،فرانسه ،انگليس و ...در ميان گذاشته
شد .در پروسه رد و بدل نظرها به اين نتيجه رسيديم كه بايد در كنار سايت
 ،60000000.comسايت كمكي ديگري تدارك ديده شود ،تا چنانچه به
هر دليلي سايت اصلي نتوانست به فعاليت خود ادامه دهد ،سايت كمكي
بالفاصله بدون اينكه توفقي در كار ايجاد شود ،جايگزين آن گردد .باالخره
نتيجه اين شد كه توسط ما يعني كساني كه با سايت قبلي هم همكاري
ميكرديم سايت  60000000.infoپايهگذاري شود .اين سايت طوري
برنامهريزي شده بود كه اگر كسي روي آن ميرفت بطور اتوماتيك به روي
سايت  60000000.comهدايت ميشد .اما در اين فاصله در يك كار
شبانهروزي بسيار فشرده موفق به جمعآوري امضاها و آدرسهاي ايميلي
حمايت كنندگان بيانيه شديم.
تالش ـ آيا موفق شديد ميزان حمايتهاي واقعي اينترنتي را از اين بيانيه و
فراخوان مشخص كنيد؟
رحيمي ـ حدود  20درصد در تماسها و ارتباط گيريها به ايميلهاي ما پاسخ
ندادند .البته اين  20درصد هم ميتواند در زمان خود امضاي واقعي بوده
باشد ،اين چيزي نيست كه قابل اثبات باشد .نكته مهم اين است كه بيش از
 80درصد ايميلهاي ارسالي ما درست بوده و ميشود با اين افراد تماس
گرفت .در هرصورت ما موفق شديم بايگاني منظمي ايجاد كرده و تمام فعل
و انفعاالت قبلي از جمله بيش از  9۵درصد از مقاالت و مطالب پيرامون
جنبش رفراندم را جمعآوري كنيم.
متاسفانه چند ماه قبل يعني چند روزي قبل از برگزاري كنگره بروكسل
مشاهده كرديم ـ همانگونه كه شما و ديگران هم مالحظه نموديد ـ سايت
 60000000.comاز فعاليت باز ايستاد .يعني روي آن نوشته شده بود كه
تا اطالع ثانوي به دليل مسائلي كه پيش آمده اين سايت بسته ميشود .البته
ما نفهميديم كه اين مسائل چه بود ،اما جائي هم براي توقف كار نبود،

حركتي كه با امضاي دهها هزار نفر و با اميدهاي بسيار شروع شده بود ،نبايد
متوقف ميشد .اين نظر كميتههاي پشتيباني بود .لذا همان شبي كه حركت
سايت قبلي قطع و اعالم شد ،سايت  60000000.infoجايگزين شد و
شروع به كار كرد .تنها تفاوت در عالمت آن يعني “دوانگشت“ روي مهر
است.
تالش ـ در حال حاضر مسئوليت اين سايت به عهده چه كسي است؟
رحيمي ـ كارهاي تكنيكي آن را من انجام ميدهم .اما مسئوليت اصلي آن
به عهدة من نيست .با برگزاري كنگره بروكسل كه بانيان آن كميتههاي
پشتيباني بودند ،كميته مركزي گزينش شد و آنها از سوي آن كنگره
مسئوليت يافتند ،هيئت اجرائي را انتخاب كنند .در حال حاضر مسئوليت
اصلي اين سايت بر عهده هيئت اجرائي و زير نظر كميته مركزي است .البته
هميشه اين امكان وجود دارد ،كساني كه كارهاي تكنيكي سايت را انجام
ميدهند ،بتوانند خللي در پيشبرد كار سايت بوجود آورند ،براي جلوگيري از
چنين امري دو سايت كمكي ديگري تدارك ديده شده است كه بالفاصله
ميتوانند جايگزين سايت فعلي شوند .به اين ترتيب سعي ميشود كه جلو
توقف كار گرفته شود.
تالش ـ چند ساعت از روز وقت شما صرف كار سايت ميشود؟
رحيمي ـ البته موضوع ،تنها محدود به كار سايت كه در ميدان ديد افراد قرار
دارد ،نمي شود .اشتغاالت بسيار ديگر كناري وجود دارد مانند تهيه امكانات
پالتاكي براي تماسها و نشستها .سه ما قبل از برگزاري كنگره جنبش
رفراندم شايد روزانه  ۱۵ساعت وقت ميگذاشتيم .فشار شديدي روي افرادي
چون من كه در اين عرصه كار ميكرديم وارد ميشد .اما پس از گزينش
ارگانهاي جنبش كه توسط كنگره صورت گرفت تا حدود زيادي از فشار كار
كاسته شد .با وجود اين اگر روزي جنبش رفراندم بخواهد و بتواند در تمام
ظرفيت خود كار كند ،مسلماً مجموعة فعلي كافي نخواهد بود ما به تيمي
احتياج داريم با افرادي تمام وقت و حرفهاي .كار ما امروز كامالً داوطلبانه
است .همكاران من در حال حاضر حدود  2تا  ۳ساعت روزانه از وقت خود را
به اين امر اختصاص ميدهند .خود من حداقل بايد  6ساعت از روز را به اين
كار اختصاص دهم و تا همين اندازه هم اصالً پاسخگوي نيازها نيستم.
امكانات محدود مالي نيز فشاري مضاعف است بر روي كار ما.
تالش ـ در همان ماههاي نخست انتشار بيانيه بحثي پيش آمد در مورد عدم
انتشار آمار صحيح تعداد امضاء كنندگان از بيانيه .ابعاد اين قضيه چه بود؟
رحيمي ـ با توجه به ابنكه ما مجموعة اطالعات را از خود سايت
 60000000.comگرفتيم ،بايد بگويم ،نتيجه هماني است كه در سايت
منعكس شده بود .البته اينكه در بيرون چه گذشته ما هيچ اطالعي نداريم.
فكر نميكنم امضاها بيش از آنچه كه در سايت منعكس شد ،بوده باشد .بنظر
ميرسد مشكالت و محدوديتهاي تكنيكي دليل اصلي بوده است .يعني
 Databaseسايت به لحاظ تكنيكي ظرفيت پاسخگوئي به همه امضاها را
در موقعي كه زياد بود ،نداشت .چيزي حدود چهار هزار نفر از امضاء كنندگان
را ما توانستيم پيدا كنيم كه نامشان در  Databaseنيامده بود .ما از وجود

44

تالش ـ سال پنجم ـ شماره  25ـ بهمن  /اسفند 1384

امضاهاي حمايتي آنها از طريق دوستاناشان ،تشكلها ،نوشتهها و مقاالت
مطلع شديم .به همين خاطر من بجاي اينكه بدبين باشم بايد بگويم مشكل
بيشتر تكنيكي بود .مضافاً اينكه معموالً افراد داوطلب در آغاز كار شور و
شوق بيشتري دارند و منظمتر و با دقت بيشتر كار ميكنند ،اما بتدريج و به
مرور زمان كارها به دقت روزهاي نخست دنبال نميشود .ضمنا فراموش
نشود ،سايت  60000000.comبدست جمهوري اسالمي به روي
هموطنان در همان روزهاي نخست بسته شد .همة اين نارسائيها و
كاستيها را اگر در كنار هم بگذاريم متوجه ميشويم كه امضاها ميتوانست
در تعداد بسيار بيشتر بازتاب يابند.
تالش ـ در سايت  60000000.infoما شاهد هستيم كه عالوه بر امكانات
نوشتاري از امكانات صوتي و تصويري نيز بهرهبرداري ميشود .آيا چنين
امكاناتي را سايت قبلي نداشت؟
رحيمي ـ البته آنها هم به اين امكانات دسترسي داشتند .شايد دوستان چندان
عالقهاي براي بهرهگيري نداشتند .اما خود من با توجه به اينكه پيش از
پرداختن به كار كامپيوتر در زمينه كارهاي صوتي و تصويري و اديت فيلم
عالقمنديهايي داشتم و اين عالقمندي را نيز در زمينههاي سياسي و
فعاليتهاي برخي از انديشمندان و چهرههاي فكري و فرهنگيامان بكار
ميگرفتم ،طبعاً از امكاناتي در اين زمينهها برخوردار بودم .در تجربه هم به
اين نتيجه رسيدم كه بسياري از هموطنان بجاي خواندن مطالب ترجيح
ميدهند ،سخنرانيها را از طريق صوت يا تصوير دنبال كنند .بسياري از افراد
سخنرانيها را بر روي  CDضبط كرده و در ماشين ،هنگام رانندگي گوش
ميدهند .خوب اين تجربهها و دريافتها ما را وادار ميكرد كه محصول
فعاليتهاي سياسي ،فرهنگي .نظري جامعه سياسي ،روشنفكري ايراني را ـ
البته تا جائيكه در توانمان بود ـ بصورتي كه متقاضي ايراني ميخواهد در
اختيارش قرار دهيم .البته الزم به تذكر است كه سايت 60000000.com
خيلي پيشرفتهتر از  60000000.infoبود .از  Databaseو سيستم
ديناميك برخوردار بود .شايد ما هم بتوانيم با نظمي كه در درون جنبش در
حال شكل گيري است ،بتدريج به آن امكانات تكنيكي دسترسي پيدا كنيم.
تالش ـ با توجه به اينكه شما از سه امكان نوشتاري ،صوتي و تصويري
برخورداريد ،اما گفته ميشود در سايت پيشين مطالب خيلي سريعتر به روز
ميشد اين امر چه علتي دارد؟ عالوه براين لطفاً بفرمائيد حيات و جذابيت
سايت به چه اموري بستگي دارد؟
رحيمي ـ طبيعي است كه حيات اين سايت به ادامة جنبش بستگي دارد .نياز
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
عمومي نيست ،براي چنين اموري طبعاً سايتهاي ديگري وجود دارند .در هر
حال براي خبررساني ما نيازمند همكاريهاي گستردهتري هستيم ،با امكانات
محدود ،افراد فعال در اين بخش بايد داوطلبانه كار كنند .انجام امورِ منظم و
دائمي با نيروئي كه بصورت داوطلبانه و هر زمان كه وقت آزاد باشد و،...
تركيب بسيار مشكلي است .طرفداري از يك جنبش يا فعال بودن در جنبش

رفراندم الزاماً به معناي اين نيست كه افراد بخواهند وقت زيادي را به امر
پيشبرد كار اختصاص بدهند .اين نوع همكاري كه داوطلبانه است با كار
حرفهاي در احزاب سياسي متفاوت است.
اما نكته ديگري را كه بايد در اينجا در اين رابطه يادآوري كنم اين است كه
برخالف آغاز كار جنبش رفراندم كه همه عكسالعمل نشان داده و مطلبي در
باره آن مينوشتند و يا گفتگو ميكردند ،فعالً خيليها سكوت اختيار كردهاند!
تالش ـ ميگويند .سايت به مثابه قلبي است كه خون به پيكر جنبش
ميرساند ،با اين گفته چقدر موافقيد؟
رحيمي ـ چندان موافق نيستم .هر چند سايت نشان ميدهد كه جنبش
جريان دارد ،اما حركت جنبش از سايت نيست .حركت اخذ شده از نيروهاي
حاضر در جنبش است .موتور محركه جنبش ،فعاليت كميتههاي پشتيباني،
مبارزات دانشجويان ،زنان و مبارزات مردم در داخل و خارج كشور ميباشند.
اينها هستند كه حيات جنبش رفراندم را تضمين ميكنند .اما اين گفته تا
اين حد ميتواند درست باشد كه سايت بازتاب دهندة حركت و حيات جنبش
است .در اين حد با آن موافقم.
تالش ـ هزينههاي اين سايت چگونه و از چه طريقي تأمين ميشود؟
رحيمي ـ تا كنون هرچه بوده توسط خود افراد حاضر در اين فعاليتها يعني
اعضاي فعال جنبش رفراندم تأمين شده است .خود كميتههاي پشتيباني
هزينه اين مبارزه را پرداختهاند .البته از نظر مالي مشكالت فراوان است.
تأمين مالي يكي از معضالت اصلي ماست.
تالش ـ آقاي رحيمي كالم آخر؟
رحيمي ـ امضاي هزاران نفر پاي بيانيه رفراندم سندي است در تأئيد اعتبار و
اهميت اين حركت در اپوزيسيون .ظرف اين  27سال هيچ حركتي از نظر
استقبال مردم با آن برابري نميكند .در چارچوب اين جنبش امكان همكاري
تك تك آزاديخواهان از هر جريان فكري ـ سياسي فراهم است .افرادي
متاسفانه دست به تبليغات ناشايستي ميزنند و ميگويند ،اين حركت “حزبي“
است يا حزبي شده است .در برابر چنين تبليغاتي چه ميتوان گفت جز اينكه؛
در كنار گود نشستن و تنها تهمت زدن و ايراد گرفتن چه فايده ،آيا بهتر
نيست ،نيروهائي كه به دمكراسي ،حقوق بشر و تماميت ارضي ايران
پايبندند ،بيايند و نگذارند جنبش از مسير اصولي خود منحرف شود؟!
تالش ـ با سپاس از شما ،آقاي رحيمي
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« 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 ميكنيم».

«روشنفکری دينی» ترکيبی متضاد و بی معنا


در تاريخ روشنفکری ايرانی ،کسی مثل مستشارالدوله وجود دارد که سعی میکند نشان دهد قانون اساسی فرانسه با بسياری از احکام اسالم
مطابقت دارد ،اما آخوندزاده با اين تلقی موافق نبود .اين هر دو ،به عنوان مثال ،نمايندگان روشنفکری ايرانی هستند؛ روشنفکر ايرانی کنونی ،به
هر حال ،نمیتواند به يکی از اين دو جريان تعلق نداشته باشد.



مفاهيم انديشة جديد در درون نظامهای نظری جديد تدوين شدهاند .نظامهای فکری قديم و جديد مبانی نظری متفاوتی دارند و نمیتوان،
بهعنوان مثال ،بر پاية حقوق شرع و مبانی آن ،حقوق بشر تدوين کرد .انديشة سنتی ،به گونهای که روشنفکری دينی از چهار دهه پيش فهميده،
يعنی در صورت ايدئولوژيک آن برای کسب قدرت ،نمیتواند تفسيری نوآيين عرضه کند ،در حالیکه به نظر من ،در جريان جنبش
مشروطهخواهی ،بويژه در قلمرو حقوق ،کوششی اساسی صورت گرفت

مصاحبه با سيد جواد طباطبايی
ــ پروژه روشنفكري ديني در سالهاي اخير به تعبير برخي منتقدان با
بنبستها و تعارضات خاصي مواجه
شدهاست .دستهاي از بانيان اين
پروژه ،حاال در ادعايشان بازنگري
كردهاند .آنها دغدغه جمع ميان
دينداري يا بهتعبير وسيعتر سنت و
لوازم دنياي مدرن را داشتهاند و
تجربه سالهاي اخير نشان از اين
دارد كه سنگرهاي سنت در اين
گفتمان ،هر روز عقبتر و عقبتر
ميرود .كار بهجايي رسيده كه پارهاي
منتقدان روشنفكري ديني را تالشي
براي پذيرفتن تام و تمام مدرنيته در پوشش دين دانستهاند .سيد جواد
طباطبايي اما گويي در اين ميان راه ديگري براي خود برگزيده است .مسير
طباطبايي بهنحوي بنيادين با راهي كه روشنفكري ديني در اين سالها براي
طي طريق برگزيده تفاوت دارد .ميخواهيم براي ما از ويژگيهاي مسير
پيشنهاديتان به سوي جهان مدرنبگوييد.
دكتر طباطبائي ـ من معناي روشنفكري ديني را به درستي در نمييابم.
بيست و پنج سال پس از انقالب اسالمي بايد اين مطلب روشن شده باشد
كه با جعل اصطالحات تهي از مضمون نميتوان به بيمعناييهاي رفتارهاي
خودمان معنايي بدهيم .روشنفكري ،به هر حال ،ترجمة واژهاي اروپايي است
و معناي كمابيش روشني دارد .روشنفكر ،به گونهاي كه از معادل التيني آن
ميتوان دريافت ،اعتقاد داشتن به استقالل مبناي عقل است .در زبان فارسي،
ترجمة آن اصطالح به روشنفكر نيز خيلي هم بيمعنا نيست ،اشاره به دورة
روشنگري دارد كه شعار آن ،چنانكه كانت ميگفت ،خروج از قيمومت و نفي
تقليد بود .به اين معنا ديانت روشنفكر عين تلقي او از عقل است .بنابراين،
اگر افزودن »ديني» به روشنفكري بهمعناي محدود كردن عقل با توجه به
الزامات ديانت بوده باشد ،در اين صورت بايد گفت كه روشنفكري ديني
تركيبي داراي تضاد و البته بيمعناست .در يك كلمه ،روشنفكري ،اگر در

واقع ،روشنفكري باشد ،يعني اعتقاد به استقالل مبناي عقل ،نميتواند خود را
با الزامات مبناي ديانت سازگار كند.
ببخشيد منظورتان از سازگار بودن چيست؟ آيا بايد بهيكي از آن دو اصالت
داد يا اينكه شما هم معتقديد ميشود اين دو را بدون هيچ آفتي با هم جمع
كرد؟
دكتر طباطبائي ـ من از دو دهه پيش به تكرار گفتهام كه با تكيه بر انديشة
سنتي در ايران نميتوان به طور اصولي در اين مباحث وارد شد .دستگاه
مفاهيم انديشة سنتي با مضمون اين بحثها سازگار نيست و امكانات انديشة
سنتي بهگونهاي نيست كه بتوان بر پاية آن سخني جدي در اين باره گفت.
از بي خبري است كه ما در ربع قرن گذشته و البته از دو دهه پيش از آن
كوشش كردهايم مفاهيمي تهي از معنا جعل كنيم .متألهين مسيحي از
سدههاي  ۱۳و ۱4ميالدي دربارة اين موضوع بحث كرده و گفتهاند كه به هر
حال امكانات انسان براي فهميدن وحي در محدودة عقل اوست .بديهي است
كه از ديدگاه شرع ،امكانات عقل بسيار اندك است ،و انسان نميتواند
ازمحدودة آن فراتر رود .در سدة هيجدهم ،تعادل جديدي در نسبت عقل و
شرع ايجاد شد كه مقدمات آن ،سدهها پيشتر ،در الهيات مسيحي فراهم آمده
بود .ميدانيم كه تحول جهان اسالم و بويژه تاريخ انديشه در كشورهاي
اسالمي غير از اين بود و در فقدان تحولي از درون ،بسياري از مباحث از
بيرون و در صورت ايدئولوژيك آن وارد كشورهاي اسالمي شد .اين تأكيد بر
استقالل مبناي عقل ،به گونهاي كه در دورة روشنگري به اوج خود رسيد،
براي ما كه به مباحث سطحي و ايدئولوژيك عادت كردهايم ،به درستي ،قابل
فهم نيست.
ــ يعني ناگهان در دوره روشنگري اصالت به عقل سپرده شد و ورق
برگشت؟
دكتر طباطبائي ـ نه ،به هيچ وجه! اين طور نيست .بحث دربارة منطقة فراغ
شرع و مبناي عرف ،در الهيات مسيحي ،تاريخي بسيار طوالنياي دارد .اجازه
بدهيد من به يك نكته اشاره كنم كه در دنبالة بحث پيآمدهاي آن را
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توضيح خواهم داد .ميدانيد كه در الهيات مسيحي تجسد از اصول ديانت
است .برابر اين نظريه خداوند خود را انسان ميكند و بدين سان براي مؤمن
مسيحي دورهاي آغاز ميشود كه دورة »لطف» ــ به انگليسي  Graceكه
گاهي به فيض هم ترجمه كردهاند ــ خوانده ميشود .دورة پيش از لطف را
ميتوان به تعبير اسالمي دورة جاهليت ناميد ،اما در الهيات مسيحي اين
دوره را دورة «طبيعت» مينامند .مسئلهاي كه بويژه در سدههاي  ۱2و۱۳
ميالدي مطرح شد ،به نسبت دو دوره مربوط ميشد ،يعني اينكه آيا لطف
طبيعت را نسخ ميكند؟ متأله بزرگ سدة سيزدهم ،تُماس قديس ،بر آن بود
كه لطف ،طبيعت را نسخ نميكند .يعني اين كه نظام شريعت با الزامات نظام
طبيعت تعارضي ندارد ،بلكه آن را قبول ميكند .به تعبير علماي اسالمي
نظام لطف طبيعت را امضاء ميكند و به گفتة تماس قديس ــ بهنقل از
اگوستين قديس ــ اندكي بر آن ميافزايد .نتيجه اينكه شريعت مسيحي
عين حقوق طبيعي است و احكام قانون طبيعي را نقض نميكند.
ــ ببينيد ،سوال من اين بود كه حل اين تعارض چگونه انجام ميشود؛ با
استحاله يكي در ديگري يا نه ،به گونهاي ديگر .اين طور كه فهميدم شما
معتقديد اصالً چنين تعارضي وجود نداشته است.



اين ارزيابی دربارة اصطالح جعلی »مردمساالری دينی»
نيز صدق میکند؛ نه دموکراسی قابل ترجمه به
مردمساالری است و نه دموکراسی ،اگر دموکراسی
باشد ،میتواند «دينی» باشد .آريانپور در ترجمة
دموکراسی نظر به مارکسيسم داشت و مانند مارکس
دموکراسی غير صوری را «ديکتاتوری "دموکراتيک"
پرولتاريا» میدانست .مردمساالری دينی ،يعنی ساالری
تودههايی که دين را ابزار نيل به قدرت میدانند ،و اين
ساالری ــ مانند هر ساالری ديگر ــ با دموکراسی که
نفی ساالری است ،نسبتی ندارد.



خاستگاه نظری بنبست کنونی ما و بحرانی که از دههای

هر شأني است كه با مبناي عقل نسبتي ندارد .بنابراين ،روشنفكري ديني،
اگر بتوان آن را روشنفكري خواند ،در بهترين حالت« ،روشنفكري» سدة
سيزدهم ميالدي است .روشنفكري جديد ،عينخردگرايي است و غير ملتزم
به ديانت .البته ،منظورم اين نيست كه روشنفكري عين بيديني است ،بلكه
ميخواهم بگويم كه ديانت روشنفكري جديد در محدودة عقالنيت آن قرار
ميگيرد.
ــ ببينيد ،من اين بحث شما را ميپذيرم اما فكر ميكنم با اين روش از
بحث اصلي كمي دور ميشويم .فيالجمله اين است كه من و شما بر سر
مصداقهاي واژه روشنفكري ديني بحثي نداريم .حاال اينكه عنوانش چه
بايد باشد بحث ديگري است .از طرف ديگر ،روشنفكري ديني چندان هم با
آنچه شما ميگوييد بيگانه نيست.
نماينده شاخص اين گفتمان يعني عبدالكريم سروش بهخوبي در آثارش
نشان داده كه دينداري روشنفكران ازمقوله دينداري معرفت انديشانه است و
فكر ميكنم بهخوبي هم از پس تدوين مباني اين دينداري در مقايسه باساير
اقسام دينورزي بر ميآيد.
دكتر طباطبائي ـ من دليل اين پافشاري در جعل مفاهيمي را كه معناي
مُحصَّلي ندارند ،و عبدالكريم سروش از استادان چنينجعلهايي بود ،به
درستي ،در نمييابم .اگر به الزامات روشنفكري اعتقاد داريم و اگر ميخواهيم
به آن الزامات تن در دهيم ،چرا جعل اصطالح ميكنيم؟ مثالي بزنم .ببينيد
زماني كه انقالب فرهنگي شروع شد كه خود سروش نيز از سردمداران آن
بود ،و بحث دربارة «دانشگاه اسالمي» درگرفت ،سروش هم به تبع ديگران
همين اصطالح را به كار ميگرفت و مطالب بسياري دربارة »دانشگاه
اسالمي» نوشته است كه شما آنها را ميشناسيد .معناي دانشگاه اسالمي
چيست؟ اگر سروش بستن دانشگاه و تصفيهها را از ويژگيهاي دانشگاه
اسالمي ميدانست ،البته من ايرادي نميبينم ،اما اگر منظور ايجاد يك
دانشگاه به معناي دقيق كلمه بود ،چه نيازي به جعل اصطالح بود؟ بر عوام
كه اين اصطالح را به كار ميبردند ،البته ،حَرَجي نيست ،اما روشنفكري
راستين تن در دادن به الزامات حقيقت است و نه پيروي از عوام .ابهام
اصطالحي مانند «دانشگاهاسالمي» به هيچ وجه خالي از اشكال نيست؛ بر
عكس ،مبين رفتاري است كه نسبتي با روشنفكري ندارد.

پيش آغاز شده و در حال ژرفتر شدن است ،ابهام
کنونی در دستگاه مفاهيم است که روشنفکری دينی در
دامن زدن به آن نقشی عمده داشته است

ــ واژة روشنفكري ديني ،خواسته يا ناخواسته ،در مسيرتحوالت سياسي و در
مقام مرزبندي با ساير روشنفكران سالهاي اخير پديد آمده است .فكر
نميكنم در مقام بحث فعلي ما اين موضوع خيلي مهم باشد.
دكتر طباطبائي ـ بديهي است كه به هر حال هيچ شرعي ،به اعتبار وحي
بودن آن كه الهي است ،عين عقل كه انساني است ،نيست .در سدههاي ۱2
و  ۱۳ميالدي اين بحث به طور جدي آغاز شد كه نسبت عقل و شرع
چيست؟ و مبناي عقل و عرف ،در استقالل آن ،در كنار مبناي شرع مورد
قبول قرار گرفت ،اما اين عقل ،عقل روشنگري نبود ،زيرا در روشنگري،
منظور از عقل ،خرد خود بنياد بود ،منشأ هر قانوني به شمار ميآمد و جز از
قانونهايي كه خود وضع كرده بود ،تبعيت نميكرد .عقل در محدودة شرع
يا عقلي كه عين شرع است ،عقل شرعي است ،در حالي كه عقل روشنگري،
عقل استقاللي است و ــ در مسيحيتــ غير ملتزم به مرجعيتي كه توضيح
معناي شرع در انحصار اوست .با توجه به اين مقدمات بايد گفت كه
روشنفكري ــ در معناي دقيق آن ــ ناظر بر استقالل مبناي خرد خودبنياد از

دكتر طباطبائي ـ اساسيترين ايرادي نيز كه ميتوان به روشنفكري ديني
گرفت ،همين است .روشنفكري ايراني حدود دويست سال سابقه دارد.
ميتوان با بسياري از وجوه آن مخالف بود ،اما اين مخالفت بخشي از تاريخ
همين روشنفكري است .در تاريخ روشنفكري ايراني ،كسي مثل
مستشارالدوله وجود دارد كه سعي ميكند نشان دهد قانون اساسي فرانسه با
بسياري از احكام اسالم مطابقت دارد ،اما آخوندزاده با اين تلقي موافق نبود.
اين هر دو ،به عنوان مثال ،نمايندگان روشنفكري ايراني هستند؛ روشنفكر
ايراني كنوني ،به هر حال ،نميتواند به يكي از اين دو جريان تعلق نداشته
باشد .جعل اصطالح جديد ،اگر ناشي از نوعي خودبيني مفرط نباشد ،جز بر
ابهام وضع كنوني انديشيدن نخواهد افزود ،همچنانكه تنها پيآمد ابهام
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«دانشگاه اسالمي» ،تعطيل نظام توليد علم ،سقوط سطح دانشگاه و بر باد
دادن امكانات و منابع بود .البته ،سروش در تعريف »دانشگاه اسالمي» خود
تصويري آرماني از آن به دست داده است ،اما او نميدانست كه آن ابهام
اصطالح چه پيآمدهاي نامطلوبي ميتواند داشته باشد.
وانگهي ،معناي روشنفكري الئيك كه به نظر ميرسد نقيض روشنفكري
ديني است ،به هيچ وجه روشن نيست .الئيك ،در زبان فارسي ،به غلط،
معادل بيدين تلقي شده است .اين اصطالح و مشتقات ديگر آن از
اصطالحات الهيات مسيحي است و به هيچ وجه نميتوان آنها را در مورد
اسالم به كار برد .اگر معناي اين اصطالح را ميفهميديم ،بايد ميگفتيم كه
در ايران ،و ديگر كشورهاي اسالمي ،همة روشنفكران الئيك هستند .جايي
كه كليسا وجود نداشته باشد ،همه الئيك هستند ،حتي' اهل ديانت!
اگر ميخواستيم با مقوالتي سخن بگوييم كه با مضمون آنها آشنايي داريم،
بايد ،به عنوان مثال ،تمايزي ميان روشنفكري مكّال و معمم وارد ميكرديم.
به نظر من ،عبدالكريم سروش و احسان طبري ،در روشنفكري ،فرقي با هم
ندارند .اما از آنجا كه هر دو به الزامات روشنفكري راستين تن در نميدادند،
با كمي شيطنت بايد اضافه كنم كه قرار بود ،طبري دانشگاه را تعطيل كند،
سروش كرد! اين بحث ديگري است و تاريخ معاصر ايران دربارة آن داوري
خواهد كرد ،اما به نظر من ،نميتوان به اين نكتة اساسي نپرداخت كه اين
نظريه پردازيهايي كه به ظاهر بسيار بديع مينمايند ،يكسره فاقد اعتبارند و
پيآمدي جز آشوب ذهني نخواهند داشت .ما البته چون تاريخ نميدانيم،
اغلب ،دراين توهم كه لوتر يا اِرسموسِ زمان هستيم ،تاريخ ديگران را تكرار
ميكنيم ،بويژه اشتباههاي آنان را .تاريخ كشورهاي سوسياليستي انباشته از
همين ادعاها و حرفهاي بيربطي است كه ما تصور ميكنيم براي نخستين
بار كشف كردهايم .به عنوان نمونه ،مقالهاي از سروش در كتابي كه سال
گذشته با عنوان سكوالريسم وسنت انتشار يافت ،چاپ شده كه حتي' تعريفي
كه از پروتستانيسم و اصالح ديني در آن داده شده ،غلط است و حاصل كالم
او هم جز اين نيست كه چون سكوالريسم بر عقل تكيه دارد ،موضعي
نادرست در امر ديانت دارد ،زيرا «عقل تا بال گشوده است ،گرفتارتر است».
اين مصراعِ شاعر متوسطي مانند اقبال الهوري خالصة آن چيزي است كه
روشنفكري ديني به دنبال چهار دهه نظريهبافي و يك ربع تجربة قدرت به
آن دست يافته است.
ــ ببخشيد كه حرفتان را قطع ميكنم .اينجا پرسش مهمي بهوجود ميآيد
كه آيا اساساً امكان طرح پرسش جديد از دلسنت وجود نداشت ،يا متفكران
ما قادر به انجام چنينكاري نشدند .چون من فكر ميكنم ما امروز هم عيناً با
همين مسئله درگير هستيم .ما چگونه ميتوانيم از درون سنت فلسفيمان
پرسشي راجع به اعالميه جهاني حقوقبشر يا كنوانسيون رفع هر گونه
تبعيض عليه زنان مطرح كنيم؟ يعني همان كاري كه بسياري از روشنفكران
به تعبير من ديني (البته شاخه خاصي از آنها) به دنبالش هستند.
دكتر طباطبائي ـ مفهوم سنت ،در مورد اسالم ،مفهوم روشني نيست .در
دهههاي اخير دربارة سنت سخنان بسياري گفته شده و نوعي اجماع بر سر
اين مطلب وجود دارد كه مهمترين بحث نظري ما به نسبت سنت و تجدد
مربوط ميشود ،اما كسي به درستي نميداند كه سنت چيست؟ اگر سنترا به
اجمال نظام انديشهاي بدانيم كه بر مبناي كتاب وسنت ــ در تداول فقهي و
اصولي آن ــ تدوين شده است ،بايد بگوييم كه با صِرف بازگشت به اين
انديشة سنتي و بويژه با تكرار آن مأثورات نميتوان مفاهيم جديد تدوين كرد.

مفاهيم انديشة جديد در درون نظامهاي نظري جديد تدوين شدهاند.
نظامهاي فكري قديم و جديد مباني نظري متفاوتي دارند و نميتوان،
بهعنوان مثال ،بر پاية حقوق شرع و مباني آن ،حقوق بشر تدوين كرد.
انديشة سنتي ،به گونهاي كه روشنفكري ديني از چهار دهه پيش فهميده،
يعني در صورت ايدئولوژيك آن براي كسب قدرت ،نميتواند تفسيري نوآيين
عرضه كند ،در حاليكه به نظر من ،در جريان جنبش مشروطهخواهي ،بويژه
در قلمرو حقوق ،كوششي اساسي صورت گرفت .با تدوين قانون مدني،
حقوق شرع به حقوق عرف تبديل شد و بدين سان زمينة ايجاد نظام حقوقي
جديدي در ايران فراهم آمد .جالب توجه است كه روشنفكري ديني
عمدهترين منتقد عرفي شدن نظام حقوقي ،اجتماعي و سياسي بود و با
ايدئولوژيك كردن انديشة سنتي ،از سويي ،بنيان نظام حقوق عرفي را
تخريب كرد و ،از سوي ديگر ،اساسديانت و بيشتر از آن اخالق ديني را
وجهالمصالحة قدرتطلبي خود قرار داد.
در ايران ،سدهاي پيش از آغاز جنبش تجددخواهي ،نظام انديشة سنتي
دستخوش چنان تصلبي شده بود كه مباني آن با منطق و الزامات دنياي
جديد سازگار نميتوانست باشد .نهادهاي آموزشي جديد ،در ايران ،زماني
تأسيس شدند كه نهاد سنتي توليد علم پيش از آن در عمل تعطيل شده بود،
يعني از توليد علم باز ايستاده بود .تأسيس دانشگاه كوششي براي ايجاد
«سنت» فكري دوران جديد در ايران بود .اگر انتقالي از انديشة سنتي بهنظام
جديد توليد علم امكان پذير بود ،ميبايست در دانشگاه صورت ميگرفت و به
نظر من ،در برخي شاخههاي دانش ،دانشگاه ،بهرغم همة ايرادهايي
كهميتوان به عملكرد آن گرفت ،كوششي اساسي كرد .انتقال از حقوق شرع
به عرف و ايجاد نظام حقوقي جديد كه دانشگاه تهران ،و البته هيأت قضات
پيش انقالب ،نقشي عمده در ايجاد آن ايفاء كرد ،اقدامي بس پراهميت بود،
اما در علوم سياسي ،كه از دير باز نظريهپردازي جدي صورت نگرفته بود و
امكانات انديشة سنتي با الزامات دوران جديد سازگار نبود ،تحول چنداني
صورت نگرفت.
باري ،اين مطالب را به اشاره ميگويم تا در اين مورد نيز بر اين نكته تأكيد
كنم كه نقش روشنفكري ديني ــ بهسبب ابهامهايي كه در مقام
«روشنفكري» وجود داشت ــ در بستن دانشگاه و عبارت پردازيهاي
سروش ــ و ديگران ــ دربارة »دانشگاه اسالمي» يكسره با منطق
روشنفكري در تعارض بود ،اما با ديانت ايدئولوژيك و معطوف به قدرت آنان
تعارضي نميتوانست داشته باشد .به نظر ميرسد كه خاستگاه انديشة
«دانشگاهاسالمي» همين ابهامهايي باشد كه روشنفكري ديني در چنبر آن
اسير است .اين جعل اصطالحها بيشتر از آنكه پايهاي در واقعيت داشته و
برخاسته از ديدگاهي علمي بوده باشد ،از بيخبري از تحوالت دنياي كنوني
ناشي شده است .بسياري از كساني كه به ظاهر به جريان روشنفكري ديني
تعلق خاطري داشتند ،مانند آل احمد ،دانشگاه نديده بود و فارغالتحصيل
دانشسراي تربيتمعلم بود و هيچ قرينهاي در نوشتههاي شريعتي ،كه
بهدانشگاه رفته بود ،بر اطالع او از تاريخ انديشه و فرهنگ غربي داللت
نميكند.
اين ارزيابي دربارة اصطالح جعلي »مردمساالري ديني» نيز صدق ميكند؛ نه
دموكراسي قابل ترجمه به مردمساالري است و نه دموكراسي ،اگر
دموكراسي باشد ،ميتواند «ديني» باشد .آريانپور در ترجمة دموكراسي نظر به
ماركسيسم داشت و مانند ماركس دموكراسي غير صوري را «ديكتاتوري
"دموكراتيك"پرولتاريا» ميدانست .مردمساالري ديني ،يعني ساالري
تودههايي كه دين را ابزار نيل به قدرت ميدانند ،و اين ساالري ــ مانند هر
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ساالري ديگر ــ با دموكراسي كه نفي ساالري است ،نسبتي ندارد.

شد كه در سدههاي متأخر اسالم جز با توجه به آن قابل تفسير نبود.

ــ من باز هم منظور شما را نفهميدم .گفتيد در جايي از تاريخ ،از سر اضطرار،
مجبور به استفاده از ابزارهاي مفهومي غرب براي سخن گفتن شدهايم .بعد
هم به دليل كارآمد نبودن سنت ،مجبور شدهايم پرسشهاي جديدمان را با
استفاده از اين مفاهيم تازه مطرح كنيم .من متوجه نشدم كه شما با اصل اين
قضيه مشكل داريد يا اينكه مرادتان اين است كه ما بايد هنگام استفاده از
مفاهيم تالش كنيم به شناخت نسبتاً دقيق و جامعي نسبت به آنها دست پيدا
كنيم .فكر ميكنم پاسخ شما به اين پرسش ،مرزهاي تفكر سيد جواد
طباطبايي با ساير روشنفكران فعلي ايراني را ترسيم ميكند.

ــ آقاي طباطبايي! منظور شما از اين اسالم چيست؟ من فكر ميكنم شما
حتماً بايد روشن ،واضح و متمايز به اين سوال پاسخ بدهيد كه از اسالم چه
چيزي مراد ميكنيد .درعرفان اسالمي كه شايد از درخشانترين جلوههاي
اسالم باشد ،داستان ،داستان من ال معاش له ال معاد له نيست بلكه قضيه
زندان بودن جهان و زنداني بودن ما است .شما با استناد به چه فاكتهايي
معتقديد اسالم آن چيزي استكه منظور نظر شماست .بهتر بپرسم ،منظور
شما از اسالمي كه به نظرتان در بسياري موارد در تقابل بامسيحيت قرار دارد
چيست؟ از طرف ديگر حتي اگر تعبير شما از اسالم را مترادف با دوران اوج
تمدن اسالمي هم بدانيم فكر نميكنم بتوانيم به چنان سنت متداومي
بينديشيم كه حداقل مانند كليساي كاتوليك ،مدت زمان مديدي بر جهان و
زبان مسلمانان سيطره داشته باشد .بنابراين باز هم تاكيد ميكنم كه شما
براي پرهيز از افتادن در دامي كه از آن حذر ميدهيد هم كه شده بايد به
خوبي اين مفهوم را تبيين كنيد.

دكتر طباطبائي ـ به هر حال ،ما مجبور بودهايم ،در وضعي كه من از آن
بهتعطيلي نهاد سنتي توليد علم تعبير ميكنم ،پرسشهاي خودمان را در
دستگاه مفاهيم انديشة اروپايي مطرح كنيم .اين امر يك واقعيت تاريخي
است :در آغاز دوران جديد تاريخ ايران ،طب ابن سينايي و سياست فارابي يا
خواجه نظامالملك پاسخگوي نيازهاي ما نبود .امروزه ،به هر حال ،ما ديگر از
نظام سنتي علم بيرون آمدهايم ،حتي' سنتيترين گروه اهل علم در مباحث
ديني ناچارند از بسياري از اين مفاهيم جديد استفاده كنند .بهعنوان مثال،
درسهاي آيتاهلل منتظري در سالهاي گذشته ،به عنوان اهل ديانت سنتي،
دربارة نهجالبالغة ،بيشتر از آنكه به ابن ابيالحديد نزديك باشد ،با
پرسشهاي دربارة ماهيت قدرت جديد پيوند داشت ،اگرچه او دربارة منطق
قدرت سياسي جديد اطالع چنداني نداشت .خود من ،به هر مناسبتي ،تكرار
ميكنم كه ،به عنوان مثال ،بحث من دربارة ابن خلدون تنها باتوجه به علوم
اجتماعي جديد امكانپذير است و گرنه در جهل به ماهيت علوم اجتماعي،
فارابي ،ابن خلدون و غزالي را با جامعهشناسي يا علم اقتصاد خلط خواهيم
كرد .پيآمد اين خلط مباحث تنها بيالتفاتي به ماهيت علوم اجتماعي جديد
نيست ،جهل به ابنخلدون ،فارابي و غزالي نيز هست .تحميل هرمنوتيك به
نصوص ديني مجتهد شبستري و تزريق بيروية عرفانيات مولوي در بحث
مشكلي مانند سكوالريزاسيون در مقالههاي اخير سروش نه تنها چيزي را
روشن نميكنند ،بلكه بر ابهامهاي مفاهيم و گمراهيهاي نظري نيز اضافه
ميكنند .مسائل خودمان را نميفهميم؛ مشكالت انديشة جديد غربي را نيز
در نمييابيم .خاستگاه نظري بنبست كنوني ما و بحراني كه از دههاي پيش
آغاز شده و در حال ژرفتر شدن است ،ابهام كنوني در دستگاه مفاهيم است
كه روشنفكري ديني در دامن زدن به آن نقشي عمده داشته است .اگر
عرفان مولوي را با بحث الهيات مسيحي خلط نميكرديم و بيشتر از اين ،اگر
برخي مباحث سطحي جامعهشناسي ديني را مانند شريعتي ــ و به تبع او
سروش كه در مقالهاي كه ذكر آن گذشت ،عين سخنان شريعتي را تكرار
كرده و متوجه نشده است كه آن سخنان يكسره فاقد معنا هستند ــ مشكل
سكوالريزاسيون را ميشد آسانتر حل كرد .خلط اسالم با مسيحيت كه
روشنفكري ديني و اصالحطلبان ديني با عرفان بافيهاي خود مرتكب آن
شدهاند ،موجب شده است كه چنان كه اشاره كردم ،سروش مقام عقل را
انكار كند .اسالم ،بهخالف مسيحيت ،دين دنيا هم بود .در يكي از نامههاي
پولس قديس آمده است كه »به دنيا تشبُّه پيدا نكنيد» .معادل التيني
اصطالح »دنيا» واژة  saeculusاست و بحث سكوالريزاسيون با توجه به
همين امر صورت گرفته است ،زيرا ديني كه ناظر بر رُهبانيت و اعتزال بود،
در تحول خود ،ميبايست استقالل دنيا و مبناي عرف را به رسميت بشناسد.
از خالف آمد عادت بود كه در تمدن اسـالمي جرياني از عرفان چنان تنومند

دكتر طباطبائي ـ اين جا بايد تمايزي ميان اسالم ،به عنوان دين ،و سنت
انديشة ديني وارد كنيم .البته ،اينكه ميگوييد مفهوم سنت در گفتههاي من
هنوز روشن نيست ،درست است .كوشش كردهام به تدريج در نوشتههايي كه
در دست انتشار يا تهيه است ،منظورم را كمابيش به روشني بيانكنم .مسئله
بسيار پيچيدهتر از آن است كه بتوان به آساني و در اين فرصت مطرح كرد.
به اجمال بايد بگويم كه تاريخ انديشه در تمدن اسالمي دو دورة بسيار مهم
و متمايز داشته است :سدههاي سوم تا ششم كه گاهي آن را دورة نوزايش و
اومانيسم خوانده و در مورد ايران بهعصر زرين تعبير كردهاند .اين سدهها را
كه خردگرايي از ويژگيهاي بارز آن بود ،ميتوان قياس از
نخستين«نوزايش» اروپايي گرفت كه در فاصلة سدههاي دوازدهم تا چهارم
راه را بر نوزايش بزرگ سدة پانزدهم و شانزدهم هموار كرد .جريانهاي
عرفان زاهدانه ،بويژه تفسيرهاي متأخر آن در ادبيات منحط سدههاي اخير ــ
و البته ،انديشة ديني قشري كه به تدريج سيطره پيدا كرد و نيز نظامهاي
سياسي خودكامه ــ به داليلي كه اين جا نميتوان توضيح داد ،راه را بر
تجديد نظر در مباني تفسير ديني بست و ميتوان گفت كه با يورش مغوالن
«سدههاي ميانة اسالمي» جانشين »نوزايش» آن شد .در انديشه و ادب
عصر زرين تأكيدي بر زندان بودن جهان نيامده است؛ حتي' شمس تبريزي
در مناقشهاي برحديثي كه جهان را زندان مؤمن دانسته است ،ميگويد كه در
نظر او جهان كانون خوبيها و خوشيهاست.
ــ يعني مفهوم مورد نظر شما همه پراكندگي را در برميگيرد؟
دكتر طباطبائي ـ به هر حال ،بايد اين پراكندگيهاي واقعيتهاي تاريخي را
با توجه به مفاهيم فهميد .از نظر تاريخ انديشه ،ميتوان دو دورهاي را كه من
به آنها اشاره كردم ،تميز داد .اين مطلب در مورد تشيع ــ بويژه تشيع
فلسفي سدههاي سوم تا ششم ــ مصداق دارد .با غيبت كبري'دورهاي آغاز
شد كه در آن بسياري از امور مؤمنان در«منطقة فراغ شرع» قرار ميگرفت.
اين وضع را كه من اشارهاي گذرا به آن ميكنم ،ميتوان دورة داير مدار
شدن عقل خواند و بيدليل نيست كه عمدة جريانهاي خردگراي سدةهاي
نخستين به نوعي به يكي از جريانهاي تشيع فلسفي تعلق خاطر داشتند .با
افول اين جريانهاي تشيع فلسفي و سيطرة اسالم قشري ،از يكسو ،و
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عرفان زاهدانه ،از سوي ديگر ،راه تفسير متفاوتي هموار شد كه پشتوانة
خودكامگي نيز بود .اين كه دركتاب آيين و انديشه در دام خودكامگي از اين
نظريه دفاع شده است كه خودكامگي سياسي موجب زوال انديشه شده است،
درست نيست .راه خودكامگي سياسي را نيز دريافتي خردستيز از ديانت هموار
كرد.
ــ آقاي طباطبايي ،پروژه عرفانيگري ،امري متأخر از سايرگرايشهاي
اسالمي نبوده است .از همان ابتدا هم ما باگرايشهاي عرفاني مواجه هستيم.
اين گرايش ،چيزياست در كنار ساير گرايشها .حتي در تشيع هم همين
طور است .نميشود به سادگي تفكيك مورد نظر شما را پذيرفت و معتقد به
سكوالر بودن اسالم يا تشيع شد.
دكتر طباطبائي ـ تاريخ انديشه تاريخي بسيط و ساده نيست كه در دورهاي
تنها يك جريان فكري وجود داشته باشد .پيوسته ،جريانهاي گوناگون و
متنوع در كنار هم وجود داشته است ،اما مسئلة اصلي به جريان غالب و بحث
مباني برميگردد .اين مطلب را با اصطالحهايي كه امروزه از نظريههاي
جديد معرفتشناسي گرفتهايم ،بهتر ميتوان فهميد .پارادايم ــ يا به قول
ميشل فوكو اپيستمة ــ عصر زرين خردگرايي بود؛ معناي اين حرف آن
نيست كه خردستيزي وجود نداشت .سدة چهارم و پنجم ،اگرچه سدة عرفاي
بزرگ نيز بود ،عصر ابنسينا و سدة يازدهم و دوازدهم عصر مجلسي بود،
اگرچه ميرداماد و مالصدرا نيز در اين سدهها زندگي ميكردند.
اشارة من به مورد مسيحيت از اين حيث بود كه ميخواستم بگويم در
مسيحيت ،ديانت ،مبتني برشريعت يا حقوق طبيعي است .اسالم مبتني بر
حقوق موضوعه است و از اينرو فقه اساس ديانت تلقي ميشود؛ تدوين فقه
عيسوي در دورة مسيحي ،در مقايسه با اسالم ،با تأخير بسيار صورت گرفت.
اسالم از مجراي فقه پيوسته متكفل تنظيم مناسبات دنياي مؤمنان بوده
است و بنابراين نيازي به مفهوم سكوالريزاسيون نيست .بحث بر سر اين
است كه دينيكه از آغاز متكفل تنظيم مناسبات دنياي مؤمنان بوده ،در
جريان تاريخ نتوانسته است خود را با دگرگونيهاي حيات اجتماعي سازگار
كند .من نميخواهم بگويم اسالم هيچ مشكلي با دنيا ندارد؛ ميخواهم بگويم
مشكل همان نيست كه روشنفكري ديني ادعا ميكند .بويژه اگر نتيجة بحث
را در اين مصراع اقبال الهوري خالصه كنيم كه سروش تكرار كرده است:
«عقل چون بال گشوده است گرفتارتر است».

كه بهاصطالح ميخواهيد با جهان مدرن مواجه بشويد .ادعايتان هم اين
است كه دينتان احتياج بهسكوالريزاسيون ندارد .به خاطر اينكه ذاتاً سكوالر
است .من ميخواهم بدانم كه از دل اين گزارههاي توصيفي شما درباره
اسالم ،چه دستورات تجويزياي بيرون ميآيد .چون اگر شما اين گزارههاي
تجويزي را ارائه نكنيد ،تنها يك تذكر متديك در حوزه معرفت شناسي
دادهايد.
دكتر طباطبائي ـ از آنجا كه نميدانم روشنفكري ديني چيست ،نميتوانم
خودم را به جاي روشنفكر ديني بگذارم ،اما معناي اين سخن آن نيست كه
روشنفكري ايران به دلمشغوليهاي روشنفكري ديني بياعتنا بماند .من پيش
از اين به مورد اصالحي كه در جنبش مشروطهخواهي در اسالم صورت
گرفت ،اشاره كردم و نيازي نيست كه بار ديگر بهتفصيل به آن مطالب
برگردم .به نظر من ،تنها اصالح ممكن ،در آغاز دوران جديد ايران ،در دورة
مشروطه عملي شد .بيشتر روشنفكران دورة مشروطه ،مانند علمايي كه به
جنبش مشروطهخواهي پيوستند ،توجهي ويژه به اين سرشت اصالح ديني
ممكن داشتند و اين مهم را با موضعگيريهاي سياسي سودا نميكردند.
تكرار ميكنم كه در اين دوره نخستين نظام قانوني دوران جديد ايران ايجاد
شد .با تدوين اين قانونها كه با روح شرع و الزامات زمان سازگار بود ،فقه به
حقوق جديد تبديل و حقوق جديد ايران تدوين شد .اين تدوين قانونهاي
جديد و ايجاد نظام حقوقي يگانه امكاني بود كه ميتوانست راه تحول اسالم
و سازگاري آن با تحوالت زمان را هموار كند .سبب اينكه در جنبش
مشروطهخواهي و پس از آن بحث سكوالريزاسيون مطرح نشد ،جز اين
نيست كه روشنفكري آن دوره تلقي درستي از ماهيت اسالم داشت و بيشتر
از اين مانند روشنفكري ديني كنوني سياسي نبود ،بلكه ميخواست مشكلي
را حل كند كه در حوزة مصالح عالي ملّي قرار ميگرفت .ميدانيم كه خواست
اصلي مشروطهخواهان عدالت خانه بود ،يعني نهاد اجراي عدالت و حكومت
قانون ،و اين امر با تدوين قانونهاي جديد عملي ميشد .اگر اصرار داشته
باشيم كه اصطالح سكوالريزاسيون را به كار بگيريم ،من خواهم گفت كه
سكوالريزاسيون اسالم تنها از مجراي تبديل آن بهحقوق امكانپذير است و
الغير! با وارد كردن مفاهيميكه از الهيات مسيحي گرفته شده باشد ،تنها
ميتوان بحث را به بيراهه كشيد و اين بحثهاي بيحاصل پيآمدي جز
تعطيل عقل نخواهد داشت .از خردستيزي مولوي تا اقبال الهوري گامي
بيش نيست؛ البته ،آن وجهي داشت ،اما تكيه بر اين »عِرض خود بردن و
زحمت ما داشتني» بيش نيست!

ــ پس مشكل شما با روشنفكران ديني متدولوژيك است.
دكتر طباطبائي ـ نه! اختالف در شناخت ماهيت دو دين و دو سنت انديشه
است كه در دورة مسيحي و اسالمي تدوين شده است .با وارد كردن بيروية
مفاهيم انديشة جديد و ردِّ غير منطقي آنها با تكيه بر عرفان تنها ميتوان
به آشوب ذهني مردم اين كشور دامن زد .روشنفكري ديني با دامن زدن به
اين ابهامها ــ كه بيشتر تسويه حساب با مخالفان سياسي است ــ مسئوالنه
عمل نميكند .سبب افول سريع روشنفكري ديني كه از چند سال پيش روند
آن آغاز شده است ،نيز جز اين نيست كه بخش بزرگي از موضعگيري آن
سياسي است.
ــ نكته همين جاست .جنبههاي سلبي بحث شما كامالً پذيرفتني است .اما
حاال شما خودتان را بگذاريد جاي روشنفكر ديني .شما در وضعيتي قرار داريد

ــ من ميخواهم يك اشكال تاريخي به بحث شما وارد كنم .فكر ميكنم
شما نزاعهاي صورت گرفته حول و حوش انديشههاي شيخ فضلاهلل را
ناديده گرفتهايد؛ اينكه ما نياز به قانون نداريم چون قرآن همان نقش را
براي ما بازي ميكند .در واقع اين در دوره رضاخان بود كه حمايت بسياري
از علما موجبات تدوين قانون مدني را فراهم كرد .واال تالش كسي مثل
ميرزا ملكمخان دقيقاً در اين جهت است كه بگويد اسالم تضادي با همين
مفاهيم جديد ،كهشما دل خوشي از آنها نداريد ،ندارد .پس مسائل امروز،در
آن زمان هم وجود داشته است.
دكتر طباطبائي ـ بديهي است كه من منكر وجود شيخ فضلاهلل نوري نيستم،
اما آنچه ميخواهم بگويم ،اين است كه حتي' اگر موضع شيخ ناشي از
رقابتهاي سياسي ميان علما و منافسات خصوصي نبود ،به هر حال ،اكثريت
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علماي زمان نظر مساعدي به اين ديدگاه قشري افراطي پيدا نكردند .اگرچه
شيخ از موضعي فقهي و ديني دفاع ميكرد ،اما ترديدي نيست كه
موضعگيري او صبغة سياسي داشت و همدلي و همراهي او با مخالفان
جنبش مشروطهخواهي كار را به جايي رساند كه بهاعدام او منجر شد .از
ديدگاه تحول انديشة ديني شيعي ،شيخ فضلاهلل نوري ،اهل علمي فاقد
اهميت بود و تجليل سياستبازان متوسطاالحوالي مانند جالل آلاحمد از او
بيشتر از آن كه بر اهميت شيخ اضافه كند ،بهنظر من ،مبين اين نكته است
كه اقدام شيخ نيز مانند ،اخالف سياست پيشة او ،از موضعي ناشي ميشد كه
بهطور اساسي سياسي بود .البته ،اگرچه در عمل بحراني كه با موضعگيري
شيخ آغاز شده بود ،راه حلي پيدا كرد ،موضع نظري او نيازمند بحثي
اساسيتر بود و از آنجا كه جنبش مشروطهخواهي نتوانست فلسفة سياسي
جديد خود را تدوين كند ،موضع شريعتمدارانة شيخ مشروطهخواهي ايران را
به بنبست راند.
اين نكته ،از ديدگاه تاريخ تحول حقوق در ايران ،جالب توجه است كه در
زمان تدوين قانونهاي جديد در ايران ،علما و حقوقدانان به طور كامل
نظرات قشري شيخ را نپذيرفتند .بسياري از قانونهاي جديد ،مانند قانون
مدني ،جزا و در دهههاي بعد از آن ،قانون حمايت از خانواده ،قانونهايي
مهم ،مطابق با الزامات تجدد و سازگار با روح فقه شيعي بودند و بر پاية
همين قانونها نظام حقوقي جديد ايران شالودهاي استوار يافت .پس از
انقالب اسالمي ،بهرغم ايرادهايي كه پيش از آن به برخي از اين قانونها
گرفته ميشد ،تغيير عمدهاي در اين قانونها داده نشد .بويژه قانون حمايت از
خانواده ،قانوني بسيار مهم بود و اگر چه در زمان تصويب آن ايرادهاي
بسياري بر آن گرفته شد و به نظر ميرسيد كه از نخستين قانونهايي خواهد
بود كه با پيروزي انقالب ،فسخ يا نسخ خواهد شد ،به قوت خود باقي ماند،
اما تغيير قانون جزاي ايران اقدامي نامناسب و نابهنگام بود؛ با الزامات دنياي
جديد ناسازگار بود ،قابل اجراء نبود و به علت غير قابل اجراء بودن بر
آسيبهاي اجتماعي ايران افزود .حقوقدانان و علماي دورة مشروطيت
دريافتي ژرف از منطق و الزامات زمان پيدا كرده بودند و تسليم وسوسة
شريعتمداري قشري نشدند .هنوز به پيآمدهاي تدوين قانوني كه قابل
اجراء نيست ،التفاتي پيدا نكردهايم و از بسياري از آسيبهايي كه از اين امر،
در دهههاي آينده ،بر جامعة ايران وارد خواهد شد ،اطالع درستي نداريم .به
نظر من ،اگر ،در دورة مشروطيت ،ديدگاه شيخ فضلاهلل در قانونگذاري قبول
عام يافته بود ،مشروطهخواهي در نطفه خفه ميشد و شالودة برخي از
مهمترين نهادهاي دوران جديد ايران ــ كه به هر حال ،تحولي اساسي در
اين كشور ايجاد كردند ــ هرگز استوار نميشد.
اين جا به مناسبت ميخواهم مطلبي را كه از استادم دكترحسن افشار ــ كه
يكي از برجسته استادان دانشكدة حقوق و علوم سياسي بود و زماني نيز
رياست آن دانشكده را داشت ــ نقل كنم .او پس از انقالب در پاريس زندگي
ميكرد و تصور ميكنم در حدود سال  70بود كه به تهران بازگشت .در آن
زمان من معاون پژوهشي همان دانشكده بودم و در فرصتي در خانة يكي از
استادان با سابقة همان دانشكده بحثي دربارة نظام حقوقي ايران درگرفت و
مطلبي را كه نقل ميكنم از شادروان دكتر افشار شنيدم .او ميگفت كه من
از منصورالسلطنه كه از اولين مفسران حقوق مدني ايران است يك بار
پرسيدم" :آقا صورت مذاكرات همة قوانيني كه پس از مشروطه نوشته شده،
موجود است ،اما قانون مدني صورت مذاكرات ندارد ".منصورالسلطنه در
پاسخ گفته بود" :وقتي قانون مدني نوشته ميشد ،صورت مذاكرات آن نيز
تهيه شده بود ،اما از آنجا كه قانون مدني ،به طور عمده ،بر پاية كتابهاي

فقهي تهيه شده بود ،و ضرورتي نداشت كه قانون جديد مطابق اسلوب فقهي
تفسير شود ،صورت مذاكرات از ميان برده شد تا از آن پس قانون مطابق
حقوق جديد تفسير شود ".منظور اين است كه با تدوين قانونهاي جديد فقه
بهقانون تبديل شده بود و در واقع فقه در دوران جديد جز حقوقي كه بر پاية
قانونهاي جديد تدوين ميشود ،نيست .به نظر من ،روشنفكري ديني ايران،
اگر اين اصطالح وجهي داشته باشد ،دهههايي پيش از جنبش
مشروطهخواهي و پس از آن به وجود آمد؛ برخي از علما و نيز روشنفكران
آگاه به دانشهاي زمان و روح آن به اين گروه تعلق داشتند؛ مستشارالدولة
مكال ،پيش از مشروطيت و ميرزا فضلعلي آقا تبريزي ،از معممين ،در
جريان جنبش مشروطهخواهي در شمار اين افراد بودند .ويژگي عمدة آنان
اين بود كه بحثهاي اساسي نظري و مصالح عالي ملّي را با منافع سياسي
گروهي سودا نميكردند ،در حالي كه از چهار دهه پيش تاكنون روشنفكري
ديني به طور اساسي سياسي است ،حتي' آنجا كه از ايدئولوژي انتقاد
ميكند ،به دنبال ايدئولوژي قدرت است .مهمترين دليل اين امر نيز جز آن
نيست كه تا زماني كه در قدرت نيست ،نظريهپرداز ايدئولوژي قدرت است و
زماني كه از قدرت كنار گذاشته شد ،نظرية آزاديخواهي تدوين ميكند .اگر
روشنفكري ديني ،سياسي ،يعني سياست زده ،نميبود ،ميبايست توجهي به
تاريخ ايران نشان ميداد؛ يكي از عمدهترين ويژگيهاي ايدئولوژي قدرت
بيتوجهي آن به تاريخ واقعي است ،و اهل ايدئولوژي قدرت با بياعتنايي به
تاريخ و درسها و تجربههاي آن جهل خود را دليلي برنو بودن سخنان خود
قلمداد ميكنند .تاريخ جديد ايران با مشروطيت آغاز ميشود؛ روشنفكري
ايران زماني خواهد توانست روشنفكري زمانة خود باشد كه دريافتي از اين
تحول بنيادين كشور و ارزيابي درستي از آن داشته باشد؛ تاريخ معاصر ايران
نه با شارالتانيسم سياسي آلاحمد و خيالبافيهاي شريعتي آغاز ميشود و نه
به طريق اولي' با روشنفكري ديني دو دهة اخير پايانخواهد يافت .ارزيابي
من اين است كه هم چنانكه امروزه هيچ عقل سليمي آل احمد نظريهپردار
غربزدگي را جدي نميگيرد ،در يكي دو دهة آينده نيز مرده ريگروشنفكري
ديني كنوني به طور عمده به فراموشي سپرده خواهد شد.
ــ ببينيد روشنفكران ديني خيلي هم از اين قضيه بي اطالع نيستند .آنها
ميگويند پويايي ،طراوت و تازگياي كه در آن زمان در فقه اسالمي وجود
داشت ،زمينه را براي چنانتحوالتي فراهم ميكرد .چيزي كه به زعم اينان
حاال وجود ندارد .بحثهاي آقاي كديور به گونهاي تالش درون فقهي در
اين حوزه است و بحث فلسفة فقه آقاي سروش هم تالشي براي فراتر رفتن
از سطح تفقه امروز .حجم عظيم انتقادات اين روشنفكران بر مسئله فقهزدگي
و تورم علم فقه ،چندان با ادعاي شما همخواني ندارد.
دكتر طباطبائي ـ هر علمي موضوعي دارد و دربارة هر موضوعي نيز
باروشهايي خاصي ميتوان بحث كرد .موضوع فقه ،استنباط احكام شرعي
است و در دنياي امروز دربارة آنتنها ميتوان از ديدگاه علم حقوق بحث
كرد .با جعل اصطالح ،بويژه جعلي كه از ديدگاهي سياسي ناشي شده باشد،
نميتوان مباحث جديد مطرح كرد .جعلهاي جديدي مانند «فلسفة فقه» يا،
در حوزة سياست« ،فقهسياسي» اصطالحاتي تهي از معنا هستند .در بحثي
كه سالهاي پيش در ايران دربارة فقه پويا و سنتي درگرفته بود ،پاسخ
درست همان بود كه در آن زمان داده شد :فقهيعني فقه جواهري .اين سخن
از ديدگاه حقوقي درست است ،زيرا فقه را تنها با اسلوب فقهي ميتوان
سنجيد .فقه در صورتي ميتواند «پويا» باشد كه وجههاي حقوقي پيدا كرده
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باشد ،يعني به حقوق تبديل شود .تازماني كه در درون پارادايم فقه استدالل
كنيم« ،پويايي»ــ من فقط اصطالحات مدعيان را به كار ميبرم و كاري
ندارم كه اين اصطالح در مورد فقه و حقوق يكسره بيمعناست ــ امكانپذير
نخواهد شد؛ از اين حيث ،فقه ،نه سنتي است نه پويا؛ فقه داراي سنتي است
كه اگر بخواهد فقه بماند ،نميتواند در درون آن استدالل نكند ،اما اگر
بخواهيم تحولي در آن ايجاد كنيم ،ناچار ،بايد فقه به حقوق تبديل شده باشد
و دربارة آن تنها ميتوان از ديدگاه فلسفة حقوق بحث كرد.
در ايران ،اين تحول ،با تأسيس دانشگاه انجام شده بود؛ ميدانيد كه در
حقوق و برخي ديگر از رشتههايي كه امروزه علوم انساني و اجتماعي خوانده
ميشوند ،نخستين استادان فضالي حوزه بودند و به خوبي توانستند مقدمات
انتقال از نهاد سنتي به نهاد جديد توليد علم را فراهم كنند .در آن زمان ،اين
انتقال ،بر پاية انتقال از يك نظام علمي به نظام علمي ديگر امكانپذير شد،
يعني علمي با مباني سنتي ،به علمي با مباني نظري جديد تبديل شد .امروزه،
برخي براي فرار از تن در دادن به الزامات تحوالتي اجتماعي تصور ميكنند
كه براي »پويا» كردن فقه كافي است آن را به صورت نرمافزارهاي رايانهاي
جديد درآورد .اهميت دانشگاه در اين نيست كه ابزارهاي جديد را به خدمت
ميگيرد ،برعكس ،دانشگاه بر مباني نظري تأكيد ميكند و اگر تحولي در
نظام سنتي توليد علم امكانپذير باشد ،اين امر جز در دانشگاه ممكن نخواهد
شد .اگر مدعيان «پويايي» ،دغدغة تحول در مباني علم داشتند ،نميبايد در
تعطيل كردن دانشگاه شركت ميكردند و مانند سروش دربارة »دانشگاه
اسالمي» نظريهپردازي ميكردند .در سدهاي كه گذشت ،دانشكدة حقوق ،به
تعبيري ،در زمان تأسيس آن »اسالميتر» بود تا پس از بازگشايي دانشگاه؛
اتفاق مهمي كه با بستن و بازگشايي دانشگاه در اين دانشكده صورت گرفت،
اُفت بيسابقة سطح علمي اين دانشكده بود ــ و البته ،دانشكدههاي ديگر نيز
هم! بستن دانشگاه و بازگشايي آن به داليل سياسي صورت گرفت و
اصطالحات جعلي سروش و كديور ــ كه گويا براي نجات علم در اين كشور
صورت ميگيرد ــ و به قول شما انتقاد از «فقهزدگي» جز حجابي بر
سياستبازي آنان ،كه آسيبهاي فراوان و جبران نشدني بر نظام علمي
كشور زد ،نميتواند باشد .انتقادهاي اين آقايان از «تورم علم فقه» و
«فقهزدگي» بهطور اساسي سياسي است؛ فرض كنيم كه حرف آنان درست
باشد ،تورم زدايي از فقه يك راه حل بيشتر ندارد و آن ايجاد تحولي در
دانشگاه ،به عنوان تنها نهاد جديد توليد علم ،با توجه به بحثي در مباني علوم
اجتماعي جديد است .ديدگاههاي اين آقايان سياسي است و بديهي است كه
مجادلة سياسي ،به معناي تحزّب و قدرتطلبي ،نميتواند به نتيجهاي منجر
شود كه كمكي به پيشرفت علم كند .بحثهاي سياسي قدرتطلبانه ناظر بر
حذف طرف مقابل است و تنها ميتواند بهحذف يكي از آنها منجر شود ،در
حاليكه ديدگاه علمي نسبتي با حذف ندارد و كوشش براي حذف طرف جز
بهمعناي حذف خود نيست .چنان كه در انقالب فرهنگي اتفاق افتاد.
ــ اگر حرف شما را بپذيريم اين سوال پيش ميآيد كه پس در اين شصت
هفتاد سال چه اتفاقي افتاد كه روحانيت دوباره در همان مسيري افتاد كه در
قبل از مشروطه بود .مگر نميگوييد روحانيت كارش را انجام داده بود و از
طرف ديگر مگر قائل نيستيد كه حوزه »در عمل» تعطيل شد .پس چرا ما در
آغاز انقالب اين همه بحث از مطابقت قوانين با شرع داريم .اگر تحليل شما
درست باشد نبايد چنين اتفاقي بيفتد.
دكتر طباطبائي ـ نكتة نخست اينكه امروزه ،ديگر دو حوزة شرعي و قانوني
نداريم؛ به هر حال ،حقوق شرع به علم حقوق جديد تبديل شده است و

تنظيم مناسبات اجتماعي تنها بر مبناي قانون انجام ميگيرد ــ يا بايد بگيرد.
به نظر من ،نكتة دومي كه شما به آن اشاره ميكنيد ،اساسيتر است :چرا
علم سنتي حقوق در مسيري افتاد كه باپيروزي جنبش مشروطهخواهي آن
مسير را ترك كرده بود؟ به نظر من ،روحانيت در دامي افتاد كه
روشنفكريديني سالهاي چهل و بعد بر سر راه او تعبيه كرده بود .امثال آل
احمد و شريعتي  ...به داليل پيكار سياسي و قدرتطلبي ،ميخواستند ،به هر
قيمتي ،مشروعيت نهادهايي را كه از مشروطهخواهي برآمده بود ،خدشهدار
كنند .من با اين امر كاري ندارم؛ اين بحثي سياسي است و هر شهروندي
حق دارد براي كسب قدرت مبارزه كند ،اما نكتة اساسي اين است كه اين
كسب قدرت نبايد بههر قيمتي ــ بويژه به بهاي قرباني كردن مصالح عالي
ملّي ــ صورت گيرد .هر كسي حق داشت با ژريم سياسي ايران مخالف
باشد ،اما حق نداشت براي تأمين منافع شخصي نهادهاي جديد را از ميان
بردارد .دانشگاه ،بهعنوان نهاد جديد توليد علم ،و دادگستري ،به عنوان نهاد
جديد اجراي عدالت ،به نظام سياسي خاصي تعلق ندارند .پيش از ما در
كشورهايي سوسياليستي و بويژه در چين چنين اشتباهي را مرتكب شدهاند.
بديهي استكه متوليان علم سنتي از پيآمدهاي اسفناك انقالب فرهنگي
اطالعي نداشتند و چون نميدانستند در دامي افتادند كه روشنفكري مغرض
بر سر راه آنان تعبيه كرده بود .روحانيت ،با تن در دادن منفعل به انقالب
فرهنگي ،رشتههاي يك سده تحول در مباني علم در اين كشور را پنبه كرد.
دستاوردهاي دانشگاه در علم حقوق براي تحول در فقه اساسي بود؛
گروههايي از عوام دانشجويان كه شعارهاي انقالب فرهنگي چين سالمت
عقل آنان را ضايع كرده بود ،نميدانستند كه چگونه تيشه به ريشه علم جديد
ميزنند ،اما جاي شگفتي است كه متوليان علم متوجه نشدند كه اين امر تا
چه حد ميتواند مضر باشد .اينكه امروزه ،حوزه ،بيشتر از آنكه دانشگاه
حوزوي شده باشد ،دانشگاهي شده است ،مبين اين واقعيت است كه تنها
نهادي كه بهرغم اشكاالت عمدة آن ميتواند علم جديد توليد كند ،دانشگاه
است و حوزه ناگزير بايد به الزامات اسلوب جديد توليد علم تن دردهد.
ــ اول صحبتتان ميخواستم عرض كنم كه اساسيترين نكتهاي كه شما
اشاره كرديد ،اين بود كه قوانين مسيحي امضاي قوانين طبيعي است .من
ميخواهم بگويم در اسالم قضيه به اين سادگي نيست( .حداقل آن چيزي
كه ما امروز به عنوان اسالم ميشناسيم ).قوانين اسالمي جديد صرف
امضاي قوانين طبيعي نيست و تمام دعواهاي امروز ما اتفاقاً بر سر همين
تعارضهاست .مثالً همين قضيه حقوق بشر.
دكتر طباطبائي ـ بله! اين تمايزي اساسي است ،اما توجه اسالم به عرف و
اينكه بسياري از احكام از عرف زمان تشريع ناشي شده و شارع آنها را
امضاء كرده است ،دست حقوقدانان را در تفسيرهاي جديد باز ميگذارد.
وانگهي ،در اسالم مالكات از اهميت ويژهاي برخوردار است و نميتوان در
استنباط احكام و تفسير آنها به اين مسئله توجهي نكرد .اين نكته را نيز
اضافه كنم كه برخي از فيلسوفان حقوق بشر ،حقوق بشر را به معناي دقيق
كلمه حقوق نميدانند .حقوق بشر ،مبنايي فلسفي دارد و از تلقي متفاوتي از
مالكات تفسير احكام ناشي شده است .شايد ،بهتر باشد ما بگوييم كه حقوق
بشر حقوق نيست تا با حقوق اسالم در تعارض قرار گيرد؛ در حوزة مالكات
است ،يعني فلسفة آن مبنايي براي تفسير احكام است .علماي هوادار
مشروطه با استناد به يك قاعدة حقوق اسالم ،مبني بر اينكه »بهترين
لباس ،لباس اهل زماناست» ،ميگفتند كه نظام سياسي را نيز بايد قياس از
لباس گرفت .در انتخاب لباس و نظام سياسي ،در منطقة فراغ شرع ،بايد تابع
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عرف اهل زمان بود ــ در تبعيت از حقوق بشر و اجراي آن نيز همين امر
مصداق دارد.
ــ شما ميگوييد «من نميفهمم شرعي يعني چه ،قانوني يعني چه» ولي
اين عين پارادوكسي است كه مردم ما دچارش بودهاند كه آيا اين كار قانوني،
شرعي هم هست يانه؟ دعواي عبور از چراغ قرمز در سالهاي پاياني دولت
قبل را فراموش كردهايد؟ درباره مشروطيت هم مساله هنوز حل نشده
ميماند .چون شما در قانون اساسي مشروطه هم يك نهادي داريد ،كه به
پيشنهاد شيخ فضلاهلل تاسيس شده .به هر حال اين نهاد تاسيس شده و قرار
است بر قانون نظارت كند كه آيا با فقه تضاد دارد يا ندارد .كه حداقل اين
تضاد در ذهن روحانيت ما حل نشده.
دكتر طباطبائي ـ البته آن اصل از متمم قانون اساسي "نهاد" نبود؛ تنها
نظارت پنج مجتهد بود .اين اصل هرگز اجرا نشد و مفسران حقوق اساسي
ايران بر آن بودند كه اين ماده در عمل نسخ شده است .دربارة نكتة ديگري
كه شما مطرح ميكنيد ،بايد بگويم كه در دوران جديد حقوق عين شرع
است .مگر علماي اصول نميگويند كه »آنچه شرع بهآن حكم كند ،عقل
نيز حكم ميكند»؟ از زماني كه دولت ملّي ،به عنوان حوزة مصالح مرسله،
يعني تأمين مصالح عالي ملّي ،تأسيس شد و نمايندگان مردم قانونها را
تصويب كردند ،ديگر تعارضي ميان شرع و عرف نبايد وجود داشته باشد.
عرف دوران جديد عين شرع است؛ در اينجا ،عرف ،عام و شرع خاص است،
و عام برخاص اِشراف دارد.
ــ چرا هيچ وقت اجرا نشده؟ روحانيت معتقد است كه اين قضيه به دليل
استبداد بوده.
دكتر طباطبائي ـ توضيح اين مطلب در حوصلة اين جلسه نيست .از ديدگاه
انديشة سياسي ،در ايران ،مشروطيت ،بهدرستي ،فهميده نشد .من در جاي
ديگري توضيح دادهام كه زوال انديشة سياسي در ايران موجب شده بود كه
اهل نظر نتوانند نوآيين بودن مفهوم مشروطيت را در درون دستگاه مفاهيم
كهن مطرح كنند .به اجمال ميگويم كه فلسفه سياسي مشروطهخواهي در
ايران تدوين نشد .جنبش مشروطهخواهي ،در عمل ،بسيار مهم بود ،اما در
نظر ،روشنفكران و علما نتوانستند فلسفة مشروطيت را تدوين كنند .در ايران،
مشروطيت ،عين سلطنت فهميده شد و نه نظامي از حكومت قانون؛ مناقشة
بر سر نهاد سلطنت امكانپذير بود ،اما حكومت قانون مناقشهبردار نبود.
اينكه در خود قانون اساسي مشروطه آمده بود كه »اساس آن تعطيلبردار
نيست» ،ناظر بر حكومت قانون بود ،اما اين مطلب به درستي فهميده نشد.
هرنظام سياسي ــ صرف نظر از صورت آن ــ حوزة تأمين مصلحت عمومي
و مصالح ملّي است و اين را جز بهبهاي استقرار خودكامگي نميتوان تعطيل
كرد .از خالفآمد عادت تنها كوشش براي تدوين فلسفة سياسي
مشروطهخواهي ،در نخستين سالها و در مجلس اول ،در قلمرو حقوق
صورت گرفت ،اما بسيار زود ،راه علما از روشنفكران جدا شد.

دكتر طباطبائي ـ بله .مشروطهخواهي ،در ايران ،اگر به نتيجه ميرسيد،
ميتوانست نخستين تحول تجددخواهانه در يك كشور اسالمي باشد .در
قلمرو نظر نيز تصور ميكنم مشروطيت تنها نظام فكري تجددخواهانه در
كشوري اسالمي بود.
ــ يعني يك مدرنيته جديد؟
دكتر طباطبائي ـ بله .يعني مدرنيتهاي كه شالودة آن از تحول نظام حقوقي
اسالمي فراهم آمده بود.
ــ ببخشيد من باز به عقب برميگردم .شما تعبيري داريد بهاين عنوان كه
اسالم سياسي وجود ندارد .ميخواهم منظورتان از اسالم سياسي را بدانم تا
بفهمم چرا اتفاق مورد نظر شما در زمان كساني چون آيتاهلل بروجردي
نيفتاد؟
دكتر طباطبائي ـ مطلبي كه شما به آن اشاره ميكنيد ،به دو سه هفته پس از
 ۱۱سپتامبر بر ميگردد .نظر من اين بود كه تروريسم ،به عنوان ابزار
سياسي ،بيشتر از آنكه به منافع غرب آسيب وارد كند ،به مصالح جهان
اسالم ضرر خواهد زد .امروز ميتوان گفت كه اين امر در عمل اتفاق افتاده
است .دنياي اسالم بايد بتواند با همة جنبههاي ايدئولوژيكي كه از سدهاي
پيش آسيبهاي اساسي بهاسالم به عنوان دين وارد كرده است ،تسويه
حساب كند .اسالم »سياسي» نيز يكي از همين جعلهاي جديد استكه از
ديدگاه انديشة سياسي معنايي ندارد.
ــ نه ،منظور من اين است كه آيا شما ميخواهيد بگوييد ،اسالم سياسي يك
انحرافي است در مقابل اسالم حقيقي ،به معني چيزي كه مبتني بر سنت
است؟ چون اگر روال كساني چون مرحوم بروجردي و حائري ادامه پيدا
ميكرد ،احتماالً ما ميتوانستيم مشروطيت را در ايران ادامه بدهيم.
دكتر طباطبائي ـ از ديدگاه انديشة سياسي اسالم »سياسي» وجود ندارد و
معناي محصَّلي هم ندارد .اگر معناي »سياسي» اين استكه اسالم به يك
حزب سياسي براي گرفتن قدرت تبديل شود ،اين همان ايدئولوژي احزاب
جديد است و هيچ ديني نميتواند چنين ادعايي بكند .اگر سياسي را به معناي
تنظيم مناسبات اجتماعي بگيريم ،بايد بگوييم كه همة دينها به اعتبار اين
كه احكامي ناظر بر مناسبات اجتماعي دارند ،به نوعي سياسي هستند .تنها
نظرية سياسي كه در تاريخ اسالم تدوين شده ،نظرية خالفت است ،اما اين
نظريه ،در تاريخ انديشه در ايران ،نمايندة مهمي نداشته است .در تشيع نيز
نوعي نظرية حكومت عدل وجود دارد كه مستلزم وجود معصوم در
رأسحكومت است .به نظر من ،در تشيع ،حكومت در دورة غيبت ،از اموري
است كه در «منطقة فراغ شرع» قرار ميگيرد ،حكم مشخصي دربارة آن
وجود ندارد و تابع عرف زمان است.

ــ يعني فكر ميكنيد ،يك تجربه كامالً مستقل از كشورهاي اروپايي
ميداشتيم؟
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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 سياسی و
تاريخ معاصر ـ هم نيست؛ که آن مجالی درخور و درنگی همه سويه را میطلبد.
اين نوشته بر آن است ،تا بر بستر مالحظات آقای همايون ،در کتاب «ديروز و فردا» ،يکی از مصاديق اعتقاد عملی به «انديشه انتقادی» و «خرد نقاد» را
پيشرو قراردهد.

مدرنيته( ،)1روشنفکران و خرد نقاد
احمد افرادی

پيامدهاي «انقالب اسالمي» ،از
يكسو و فروپاشي «اردوگاه
شرق» ازسوي ديگر ،نگاه
روشنفكر ايراني را ،يكبار ديگر
به «مدرنيته» معطوف كرد .اگر
در صدر مشروطيت،ايدههاي
عصر روشنگري اروپا (عدالت،
آزادي ،حكومت قانون و ...آنهم
در حد دريافتهايي نه چندان
دقيق از افكار مونتسكيو ،روسو
و )...در مركز گفتمان
منورالفكران آن سالها قرار
داشت ،امروز« ،مدرنيته» ،با همهي مؤلفههايش به گفتمان غالب محافل
روشنفكري ايران تبديل شده است .اگر ديروز ،روشنفكر ايراني ،درك مبهم و
محدودي از «مدرنيته» داشت و آن را بيشتر به معني مدرنيزاسيون =
نوسازي ميفهميد ،روشنفكر امروز ايراني ،به دريافت نسبتاً عميقتري از آن
رسيده است و ميكوشد آن را ،نه فقط در ارتقاء سطح توليد مادي و
تكنولوژيك ،بلكه ،در دركي مدرن از هستي بفهمد .اما ،به رغم اين ،رفتار
روشنفكران ما ـ به دليل دروني نشدن ارزشهاي مدرنيته در آنها ـ رفتاري
است متناقض.
بسياري از شعرا و داستاننويسان دو دههي اخير ايران ،مدرن بودن شعر يا
داستان را در برجسته بودن برخي مؤلفههاي «مدرنيته» ـ در آنها ـ خالصه
ميكنند ،و در پي تحقق اين هدف ،در «چند صدايي» كردن «داستان» يا
«شعر» آن چنان اغراق ميكنند كه ديگر شاخصهاي خالقيت هنري
يكسره فراموش ميشود؛ فعاالن سياسي ما ،در هر فرصتي ،نقش «پلوراليسم
سياسي» را در فاصلهگيري از جامعهي «پيش مدرن» مكرر ميكنند .قلمزنان
ما ،در مناسبتهاي گوناگون بر اين پاي ميفشارند كه «حقيقت» متكثر
است و در انحصار كسي نيست .اما ،همان داستاننويس ،شاعر ،فعال سياسي
و قلمزن ،آنگاه كه با نگاه و نظري ،در تخالف با نگاه و نظر خود رو به رو
ميشود ،بياعتنا به «اخالق مدرن» ـ به جاي قلم ،غضب بر كاغذ ميراند و
عصبيت قبيلهاي را جايگزين اخالق و منطق رواداري جامعهي مدرن ميكند.
به كرات خوانديم و شنيديم كه ،جامعهي مدرن ،بدون حضور تعيين كنندهي
«انديشه انتقادي» قابل تصور نيست .به عبارت ديگر ،انسان مدرن ،در اعتقاد
عملياش به «خرد نقاد» تعريف ميشود .اما ،بخشي از جامعه روشنفكري ما
ـ به رغم پافشارياش بر ارزشهاي مدرنيته ـ همچنان از «نقد» گذشتهاش
طفره ميرود و آن را مدام به تأخير مياندازد.

رويكرد به «خاطره نويسي» و «انتقاد» و فاصلهگيري از گذشته ي سياسي را
(كه مدتي است در ميان برخي از فعاالن سازمانهاي سياسي ما ديده
ميشود) نبايد با «نقد و بازخواني» گذشته اشتباه گرفت .سمتگيريهايي از
اين دست ،به رغم آن كه نشانههاي اميدوار كنندهاي از گرايش روشنفكران
به «نقد گذشته» خويش است ،اما هنوز راهي دراز در پيش است تا «خرد
نقاد» ،مذهب مختار روشنفكران ما شود.
در سنت روشنفكري ما ،معمول اين است كه «چپ» نه در «نقد» ،كه در
«انتقاد» از «راست» بنويسد؛ آن هم نه به نيت «روشنگري» و گشودن
گرهاي از كار فرو بسته جامعه فالكت زدهي ايران ،بلكه به قصد تخفيف و
حذف «حريف !» .همين داوري ،بي كم و كاست در مورد «راست» مصداق
دارد .از اين رو ،اين «خالف آمد عادت» را ،كه شماري ،هر چند قليل از
روشنفكران و انديشهورزان ،ما به جاي نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوي
نحلههاي فكري ديگر ،سهم خود و نوع نگرش خود را در نيك و بد آن چه
كه بر ما گذشت ،به سئوال ميكشند ،بايد به فال نيك گرفت.
به باورمن ،درميان قلمزناني از اين دست ،آقاي داريوش همايون ،جايگاه
ويژهاي دارد.
آقاي همايون ،اگر عملكرد «چپ» ـ در تاريخ معاصر ايران ـ را با زباني
گزنده نقد ميكند ،بي هيچ مالحظهاي« ،راست» را هم از انتقاد همه سويه
بي نصيب نميگذارد .اگر برنقش «چپ» ـ در كند كردن آهنگ رشد
پروسهي تجدد در ايران ـ انگشت ميگذارد ،از نقش «راست» ـ در تعطيل
مهمترين عنصر پروژه تجدد ـ غافل نيست.
از ديگر ويژگيهاي آثار قلمي آقاي همايون ،استمرار نقد كارنامه رژيم
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
حاشيهاي امن براي خود بودند و «عقل معاش» مجالي براي انديشيدن و
بازانديشي تاريخي باقي نگذاشته بود ،آقاي همايون ،با تكيه بر «عقل نقاد»،
تأمل و بازنگري در تاريخ معاصر ايران و فراز و فرودش را وجههي همت
قرار ميدهد؛ به نظر من ،اين همه دلمشغولي و نگراني در مورد «ايران و
آيندهاش» (صرفنظر از اين كه نتايج اين تأمالت تا چه حد خوشآيند ما
باشند ،يا عملكرد فرهنگي ـ سياسي آقاي همايون در تعقيب چه هدفي باشد)
كم فضيلتي نيست.
نكته قابل درنگتر ،نوع نگاهي است كه آقاي همايون ـ در «بازنگري تاريخ
معاصر ايران» و تأمل بر فراز و فرودش ـ مرجع قرار ميدهد .در شرايطي كه
گفتمان مدرنيته ـ به عنوان سنجهاي براي نقد تاريخ و جامعه ـ جز در ميان
شماري قليل از روشنفكران و خردورزان و محققين ما شناخته شده و محل
اعتنا نبود ،و نوع نگاه به هستي تاريخي انسان را ،تنها «انقالب» و «منطق
انقالب» رقم ميزد ،آقاي همايون ،انديشهي سياسيِ بر آمده از مدرنيته را،
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به عنوان گز و معياري براي تبيين كم و كيف تحوالت تاريخ معاصر ايران به
كار ميبندد.
كتاب «ديروز و فردا» كه در فرداي وقوع انقالب اسالمي ايران« ،در طول
يك سال ،ميان سالهاي  ۱۳۵9و  ۱۳60نوشته شده ،»...يكي از نتايج همين
تأمالت و شاهدي است بر اين مدعا.
مقالهي پيشرو ،هرچند در بستر موضوعات مطروحه در كتاب آقاي همايون،
آن چهرهي ديگر ايشان را (كه در فضاي تنگ و پرغبار جدلهاي سياسي و
منازعات قلمي جاري ـ از طرف چپ و راست ـ ناديده انگاشته و گاه
مخدوش شده است) از سايه بيرون ميآورد ،اما بيشتر به «نگاه» و «انديشه»
و «منش سياسي» ،به صورت عام نظر دارد تا شخص.
كتاب «ديروز و فردا» ،كه نام ديگرش «سه گفتار در بارهي ايران انقالبي»
است« ،از سه رساله مستقل اما نه چندان بيارتباط به هم ،فراهم آمده» و بر
آن است تا به تاريخ معاصر ايران بپردازد .آقاي همايون در برههاي از زمان،
«انديشه سياسي» و «خرد نقاد» را در بازنگري تاريخ معاصر ايران به كار
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
روشنفكران ما را ـ همهي ما را ـ يكسره در اختيار گرفته بود .از سوي ديگر،
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
شانس وزارت و وكالت براي خود ميديدند ،آقاي همايون بياعتنا به
مالحظاتي از اين دست ـ با نگاهي از درون ـ بر كجروي ها و خطاهاي رژيم
سابق انگشت ميگذارد.
رساله اول ،نوعي آسيب شناسي مدرنيزاسيون دوران پهلوي اول و دوم است
و ميخواهد «به اشتباهات و كوتاهيهاي استراتژي توسعه ...در بيست و پنج
سال آخر دوران پهلوي» بپردازد ،بي آن كه از دهههاي پيش از آن غافل
شود.
رساله دوم ،در بخش اول با پرداختن به «زمينههاي تاريخي و فرهنگي
انقالب ،تنشهاي ميان ناسيوناليسم ايراني و اسالم ،نظريه حكومت شيعه و
قدرت حكومتي  »...و فراگرد نوسازي دوران پهلوي ،ميكوشد به «چرا»ي
وقوع انقالب اسالمي پاسخ دهد .بخش دوم رسالهي دوم« ،با ديدي تحليلي
و نه وقايع نگارانه و با بينشي از درون رويدادها» ،به «چگونه»ي انقالب
اسالمي ميپردازد ،و اگرچه ،در اين ميان «سهم بيگانگان را از نظر دور
نميدارد» ،اما انقالب را «يك بستهي سفارشي پستي كه از خارج فرستاده
شد» محسوب نميكند.
«سومين رساله ،يك نقادي تحليلي و ارزيابي دوباره تاريخ هفتاد و پنچ
ساله» بعد از انقالب مشروطيت است .آقاي همايون تأكيد دارد كه «پاشنهي
آشيل واقعي جامعه ايراني ناتواني اخالقي آن بوده است ـ ناتواني مردمان از
زيستن با خود» .از اينرو ،آن گونه كه خود ميگويد ،در هر سه رساله ،براي
«عنصراخالقي در حكومت و سياست» سهم برجستهاي در نظر گرفته است.
رساله اول:
رساله اول به امر توسعه و ترقي در ايران ميپردازد .آقاي همايون ،اين
واقعيت را امري بديهي ميداند كه انديشه توسعه و ترقيخواهي از چند قرن
اخير به ذهنهاي بسياري ،در ايران راه يافته بود .انقالب مشروطيت را هم،
بزرگترين جنبش براي توسعهي سياسي ايران در همهي سدههاي گذشته

ارزيابي ميكند .اما ،از آن جا كه ،توسعه را «كوششي پايدار و همه جانبه»
ميداند ،با اين استدالل كه انقالب مشروطيت «در زمينههاي حيات فرهنگي
و اقتصادي و اجتماعي بازتاب چنداني نيافت» ،توسعه سياسي در
ايران را اساساً يك پديدهي مربوط به عصر پهلوي ارزيابي ميكند.
آقاي همايون به رغم آن كه «بررسي دستاوردهاي دوران پهلوي را [جهت
قضاوتي متعادل] در بارهي تاريخ اخير ايران الزم ميداند» ،اما ،در اين رساله
به دنبال پاسخي بر اين سئوال است كه «چرا نويدهاي درخشان سالهاي
اصالحات و رونق [دوران پهلوي] نافرجام ماند؟» .از اينرو ،بر اساس اين
باور كه «انقالب اسالمي بر زمينهي يك سلسه ناكاميها در پيكار توسعه در
ايران روي داد ...،چشم بستن بر ناكاميها و كجرويهاي آن دوران را»
محروم كردن ملت از «مزيت تجربه و آزمايش» ميداند.
در واقع ،نگاه انتقادي آقاي همايون «بركم و كاستيهاي ايران ،به ويژه در
بيست و پنج سال آخر سلطنت پهلوي» ،به قصد درس آموزي است ،نه
محكوم كردن آن دوران.
نويسنده ،نقدِ پروسهي نوسازي دوران پهلوي را ،با اصالحات دوره رضاشاهي
ميآغازد و بر اين باور است كه اصالحات رضاشاهي ،در رابطه با مسئلهي
توسعه با «شش كجروي بزرگ» همراه بود:
1ـ ديوانساالری

بسنده كردن صرف ،به راههاي اداري موجب شد ،تا «اصالحات ،نه به ژرفاي
جامعه [راه يابد] و نه تا آن جا كه ميشد گسترش» پيدا كند؛ چراكه ،در
پروسه توسعهي رضاشاهي« ،مردم ...نه به عنوان عامل توسعه ،بلكه به
عنوان موضوع توسعه در نظر گرفته» ميشدند .ديگر پيآمد تكيه بر
ديوانساالري« ،قدرت روز افزون سازمانهاي دولتي» و متعاقبش «فساد
اداري» بود ،كه «حتي در حكومت سختگير رضاشاه» نيز آشكارا ديده
ميشد .اما ،به رغم اين« ،ديوانساالري نوين[ ...دوره رضاشاه]،از عهده
كارهاي نماياني در نوسازي اجتماعي و اقتصادي ايران بر آمد».
2ـ طرحهای نمايشی پر عظمت

شتاب ،در رسيدن به كشورهاي پيشرفته ،با توجه به «امكانات مالي و
انساني» آن روز ايران ،كه «راه حلهاي گام به گام و از كوچك به بزرگ
را» ميطلبيد ،موجب «هدر رفتن منابع ...و [حتي] افزايش تورم و خطر فرو
ريختگي اقتصاد» ،در اواخر دورهي رضاشاه شد.
3ـ کم توجهی به روستاها

با انحصار منابع به توسعهي شهرها ـ كه نشانه نوگرايي و نوسازي قلمداد
ميشد ـ نه تنها اكثريت جمعيت غيرشهري از فراگرد توسعه كنار گذاشته
شدند ،بلكه از «تنها بخش اقتصادي كه ميتوانست با مازاد توليد خود ،منابع
الزم را براي صنعتي شدن فراهم آورد» بهرهبرداري كافي نشد.
4ـ تمرکز گرايی

«رضا شاه ،در تالش خود براي ساختن يك دولت متمركز و پر قدرت
مركزي ،تهران را به صورت تنها مركز تصميمگيري در آورد» .اعمال اين
سياست موجب مهاجرت اقشار گوناگون جامعه ،اعم از بازرگانان ،پيشهوران،
روستائيان و( ...جهت استفاده از امكانات و تسهيالت بيشتر) به تهران شد،
كه اين امرخود گسترش «فعاليتهاي غيرتوليدي مانند زمينبازي ،و
خانهسازي و بورسبازي » و در نتيجه افزايش هزينههاي باالسري
 overheadرا به دنبال آورد.
 5ـ کوتاه آمدن رضاشاه در زمينهی اصالحات ارضی.
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نه تنها ،اصالحات ارضي (تغيير روابط مالكانه) به علت واكنشهاي مخالف
در جامعه ـ از پروژهي توسعه كنارگذاشته شد ،بلكه «ثبت اسناد [نيز] كه از
نوآوريهاي سودمند آن دوران بود» ،رشد زمينداري بزرگ را به دنبال آورد.
 6ـ کشور را ملک شخصی شاه انگاشتن

رضاشاه« ،از هيچ ،به مقام يكي از بزرگترين زمينداران كشور در آمد .با چنين
روحيه و روشي هيج برنامه نوسازي نميتوانست كامياب شود».
در دوره محمدرضا شاه (از سال  ۱۳۳2به بعد) نوسازي و توسعه رضاشاهي،
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
اجراء درآمد .ويژگي ديگر نوسازي و توسعهي دوره محمدرضا شاه« ،تأكيد بر
عدالت اجتماعي بود».
آقاي همايون ،امرتوسعه در دوره محمدرضا شاه را ،در سه زمينهي :الف ـ
سياسي ب ـ اجتماعي پ ـ اقتصادي مورد بررسي قرار ميدهد و ميكوشد
كه «كاستيهاي اصلي» آن را در اين سه حوزه برشمارد:

o

از ديگر ويژگیهای آثار قلمی آقای همايون ،استمرار نقد کارنامه
رژيم پهلوی ،از اولين روزهای جا به جايی قدرت در ايران است.
در شرايطی که اکثريت قريب به اتفاق وابستگان و دولتمردان

بود ،واكنشهاي اجباري هر از گاهي «رهبري سياسي» ،در مقابل موج
فزاينده فساد ،نميتوانست از اشكال نمايشي فراتر رود.
 2ـ تحقق پروژه توسعه ،عمدتاً برعهدهي نظام ديواني بود« ،كه به
عنوان امتداد قدرت رهبري ،بيشتر طرف اعتماد بود تا نهادهاي سنتي يا...
نمونه اروپايي» .از اينرو ،بخش خصوصي و حتي سازمانهاي عمومي دولتي
نيز ،عمالً در چنبرهي «مقررات گوناگون و متناقض و سازمانهاي [اداري]
متوازي» فلج شده و امكان عمل و ابتكار از آنها سلب شده بود .رشد
سرطاني نظام ديواني ـ با حدود يك ميليون كارمند ،در اواخر رژيم گذشته ـ
نه تنها «بخش بزرگي از درآمدهاي ملي ...و بودجه عمراني» را ميبلعيد،
بلكه ،ديوانساالري با گرايش به تمركز ،موجب جمع آمدن «بيش از اندازه
فعاليتها در تهران[ ...و] واپس ماندن روستاها و [اكثريت قريب به اتفاق]
شهرها» شد.
بعد از رضاشاه« ،رهبري سياسي ...با سياست پيشگان و مديران گوش به
فرمان و اهل معامله آسودهتر بود تا مردان و زنان صاحبنظر و فساد ناپذير».
از اينرو ،در دستگاه عريض و طويل اداري ايران ،ابتكار عمل عموماً در
دست «ميان مايگان فرصتطلب و كساني [بود] ...كه به جاي ذهن تيز
شامه تيزي داشتند و معموالً در مسابقه نزديك شدن به رهبري سياسي
كاميابتر بودند».
3ـ پروژهی توسعه در ايران ،در جهتي پيش رفت ،كه «به جاي پراكندن
قدرت اقتصادي و مالي در جامعه» ،آن را در دستهاي دولت و «نزديك به
 ۵0خانواده يا شخص» ـ كه با «مرجع قدرت» در ارتباط بودند ـ متمركز
كرد .نزديكي سرمايهداران با مركز قدرت ،المحاله نفوذ سياسي را به همراه
داشت و نفوذ سياسي ،آسيبپذيري آنها را ،در مقابل رقابت كاهش ميداد،
نتيجتاً« ،نياز حياتي به باال بردن كارآيي و قدرت توليد» ،در اين سرمايهداران
احساس نميشد.

رژيم سابق در جستجوی حاشيهای امن برای خود بودند و «عقل
معاش» مجالی برای انديشيدن و بازانديشی تاريخی باقی
نگذاشته بود ،آقای همايون ،با تکيه بر «عقل نقاد» ،تأمل و
بازنگری در تاريخ معاصر ايران و فراز و فرودش را وجههی همت
قرار میدهد؛ به نظر من ،اين همه دلمشغولی و نگرانی در مورد
«ايران و آيندهاش» (صرفنظر از اين که نتايج اين تأمالت تا چه
حد خوشآيند ما باشند ،يا عملکرد فرهنگی ـ سياسی آقای
همايون در تعقيب چه هدفی باشد) کم فضيلتی نيست.

الف ـ حوزه سياسی
 1ـ توسعه امری عمومی است و با مشارکت مردم معنی میيابد .اما،

امر توسعه در ايران« ،مأموريت يك فرد و تابع خواستها و آرزوها و
هوسهاي او بود ...نه چيزي كه از درون جامعه بجوشد».
سياستهاي اقتصادي ،متغيري از خواست و ارادهي «رهبري سياسي» بود
كه ـ بي رايزني با مراكز ذيصالح ـ هر از گاه ،با صدور فرامين «چند ده يا
چند صد مليوني» ،مسئوالن را به تغيير برنامههاي اقتصادي ناگزير ميكرد.
هم از اينرو بود كه« ،برنامهگزاري به معني واقعي آن ،هيچگاه به نظام
سياسي ـ اداري [ايران] راه نيافت».
اين «برداشت شخصي از قدرت و توسعه» ،پيامد بي واسطهاش فساد سياسي
و اجتماعي بود ،كه كم و كيف و وسعت و دامنه آن را ،ساختار هرمگونه
سلسله مراتبيِ قدرت سياسي توضيح ميداد« .تصادفي نبود كه بزرگترين
موارد فساد در ميان كساني ديده ميشد كه به رهبري سياسي نزديكتر از
همه بودند».
از آنجا كه مبارزه واقعي با فساد« ،مستلزم دگرگون كردن همهي فرضها و
پايههاي نخستينِ نظام سياسي و ...پذيرفتن نظارت عمومي بر امر عمومي»

4ـ «برنامههای [توسعه] ،مانند سهيم كردن كارگران در سود و سهام
مؤسسات ،تغذيه رايگان ،بيمه همگاني و پيكار با بيسوادي ،هرگز به
هدفهاي اعالم شده خود نرسيدند» .طرحهاي نمايشي از اين دست،
«سياستگران را بيشتر ميفريفت تا مردم را» .از اينرو ،حتي در زمينه
تبليغاتي و انحرافِ «توجه عمومي ...از مسائل اساسي و روابط قدرت» هم به
اهدافش دست نيافت.
در واقع ـ صرفنظر از «نبودن انرژي و پشتكارِ» الزم ،مهمترين مانع در
مقـابل تحقـق برنامـههاي توسعـه« ،نمايشي بودن[ ...آنها] و بهـرهبرداري
تبليغاتي از آنها» بود.
گذشته از اين كه «پارهاي از فرمانها يا اصلهاي انقالبي ...اصالً قابل اجراء
نبودند و صرفاً ارزش شعاري داشتند» ،آن جايي هم كه موانع زيرساختي در
كارنبود« ،مقررات گوناگون و سازمانهاي متعدد» پيشرفت اصالحات را به
تأخير ميافكند.
«سازمانهايي ،مانند كميتههاي انقالب اداري در وزارتخانهها و سازمانهاي
دولتي يا كميسيون شاهنشاهي يا بازرسي شاهنشاهي [هم ،كه به ضرورت
اصالحات تشكيل ميشدند ،تنها] وسيلهاي [بودند] براي وقتگذراني،
كاريابي ،مزاحمت و تسويه حساب و اعمال نفوذ».
 5ـ اهميت ارتش« ،به دليل سياسي داخلي و خارجي» قابل فهم است .اما،
هزينه كردن بخش عمدهاي از درآمد ملي ،براي تبديل يك «قدرت درجه
سه اقتـصادي» به «يك قدرت نظامي درجه يك غير اتمي ...چيـزي زيادي
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براي توسعهي ملي نميگذاشت».
ارتش ،از آنجا كه «مركز توجهات رهبري سياسي» بود ،نه تنها به لحاظ
هزينههاي سرسام آور« ،كمر اقتصاد [كشور] را شكست» ،بلكه ـ در شرايطي
كه ،صنايع غيرنظامي كشور ،به طور جدي ،با مشكل كمبود نيروي انساني
ماهر رو به رو بود ـ نيروهاي سه گانه ارتش ،از هرسو «نفرات درس خوانده
و آزموده » كشور را جذب ميكرد.
خريد پايان ناپذير «آخرين و پيچيدهترين سالحهاي زرادخانههاي امريكا»،
كه پاي «هزاران كارشناس آمريكايي را ،براي آموزش» ،سرويس و نگهداري
اين سالحها به ايران باز كرد« ،برقراري مجدد كاپيتوالسيون يا مصونيت
قضايي پرسنل آمريكايي» ،امتيازات روز افزون سياسي ،اقتصادي و نظامي
آمريكا ،به عالوه« ،احساس حقارتي كه در سطح فردي و حكومتي ايران
نسبت به آمريكا و آمريكاييان نشان داده ميشد » ،غرور ملي را به شدت
خدشهدار ميكرد.
«دلمشغولي به حفظ امنيت راههاي دريايي اقيانوس هند [كه] بيشتر به
رؤياهاي مستانه ميماند[ ...از ديگر نشانههاي] وارونگي اولويتها بود».
 6ـ رژيم شاهنشاهی ،مشروعيتش را از قانون اساسي ميگرفت ،كه بر
وجود يك مجلس قانونگذاري تأكيد داشت ،و وجود مجلس ،امر انتخابات و
«مشاركت عمومي» را ضروري ميكرد .اما« ،رهبري سياسي» ،كه
«تصميمگيريهاي تند و قاطع[ ...را] براي نوسازي جامعه ضروري»
ميشمرد و از اينرو« ،مشاركت عمومي» را مانعي بر سر راه تحقق اين شيوه
مديريت و برنامهريزي ميديد ،پرداختن به امر «توسعهي سياسي» و
انتخابات آزاد را ،به «بر طرف شدن مسائل اقتصادي و اجتماعي» مشروط
ميكرد.
«انتخابات[ ،كه] دردسر تمام نشدني رهبري سياسي» بود ،حتي «در نيمه
دهه [ ... ۵0هم ،كه] مشاركت سياسي مردم ،نه به عنوان مانعي بر سر راه
توسعه اقتصادي ،بلكه به عنوان شرط اصلي آن مطرح گرديد» ،سالم نبود و
[كوشش ...براي كشاندن مردم به فراگرد سياسي...از [حد] ظواهر فراتر
نرفت».
اين كه ،به رغم تالش موفق احزاب مليون ،مردم ،ايران نوين و رستاخيز«،در
سازمان دادن انتخابات مجلس ...و برپا كردن تظاهرات و نمايشهاي
گسترده عمومي[ ...نه يخ] بي تفاوتي و دلمردگي عمومي [آب شد] و نه
نارضايي عمومي [بر] مسير سازند[گي قرار گرفت] ،اين كه «هر انتقادي از
[حزب ،دولت ،سازمانها و دولتمردان] ،مستقيم به رهبري سياسي بر
ميگشت» ،اين كه «ناكارآيي هر سازمان يا نادرستي هر مقامي ،بهانهاي
براي حمله به رژيم بود» ،از آن جا ناشي ميشد ،كه «رهبري سياسي پيوسته
ميخواست در مركز توجهات باشد و همه پيشرفتها و ابتكارات مثبت را به
خود اختصاص دهد» .از اينرو ،به هيچ حزب ،سازمان ،فرد يا مقامي اجازه
نميداد ،تا از خود «اصالت و موجوديتي» داشته باشد« .همه [ميبايست]
پرتوهايي از آفتاب قدرت [رهبري] باشند .چنين سياستي ،نميتوانست به
راديكال شدن مخالفين منحر نشود.
اهتمام رهبري بر آن بود كه دولتمردان «را از نشان دادن هرگونه استقالل
باز [دارد] .آنان نيز خود را با كم و كاستيهايشان پشت سر [رهبري] پنهان
ميكردند.
در «جريان آزاد سازي (ليبراسيون) دهه پنجاه ...به روزنامهها و مجلس اجازه
داده شد معايب را بگويند و انتقاد كنند[ ...اما ،نه تنها] انتقادها هرگز به
مسائل و موضوعهاي اساسي كشيده نشد [بلكه] كوششي هم در رفع معايب
موجود به عمل نيامد».

به مردم منت گذاشته و از آنها خواسته شد ـ تنها در حد «فراهم آوردن
دادهها و نظرگاههاي گوناگون» ـ در فراگرد تصميمگيري شركت كنند .اما،
در اين حد هم به نظر آنها توجه نميشد .چراكه« ،تصميمگيري حق
انحصاري رهبري باقي ماند و هر جا احساس ميشد مردم چيزي را
ميخواهند ،به عمد خواستشان نديده گرفته ميشد ،تا گستاخ نشوند».
ب ـ در زمينه اجتماعی:

 1ـ اخالق« :راز واژگوني رژيم در ورشكستگي اخالقي آن بود».
به باور آقاي همايون ،امر توسعه بدون بها دادن به «عامل اخالق» ،به
سامان نخواهد رسيد .مراد از عامل اخالق« ،حداقلي از آرمانگرايي ،انضباط
اجتماعي ،وظيفه شناسي ،و گرايش به مقدم داشتن مصالح عمومي بر منافع
فردي» است.
آقاي همايون ميگويد[ ،واقعهي  28مرداد] و «تكيه رژيم ...به يك قدرت
خارجي» موجب شد تا مشروعيتش ،در مقابل «افكارعمومي» از دست برود.
اما ،رژيم و سرآمدانش« ،كه گويي ،براي جبران زيانهاي خود به كشوري
اشغال شده پاي نهاده بودند» ،به جاي «تكيه بر عنصر اخالق [و] نشان
دادن سرمشقي از گذشت و پاكيزگي و درستكاري» ،كه ميتوانست
«مشروعيت از دست رفته را ...باز گرداند» ،در «مسابقهاي پايان ناپذير براي
مال اندوزي و به چنگ آوردن امتيازات و به رخ كشيدن آنها»« ،فرو ريختن
مباني اخالقي» را در جامعه موجب شدند.
طبقهي حاكم« ،بي اعتنا به افكار عمومي و بي هيچ احساس مسئوليت در
برابر مردم» ،با «تأكيد برتفاوتهاي طبقاتي [ناشي از] افزايش درآمدهاي
نفتي» ،پول را جايگزين ارزشهاي اخالقي كرد و از اين طريق نه تنها
موجب «بيگانگي مردم [با] حكومت» شد ،بلكه «باقيمانده احساس مسئوليت
اجتماعي را نيز در هم شكست».
«دالالن ،درصد بگيران ،كار راهاندازان سياسي ،زمينبازان و سرمايهداران
ايراني (كه به نظر ميرسيد چك سفيد از منابع ملي بدانها داده شده است) و
همهي مقامات با نفوذ كه ،قانون هيچ دسترسي به آنها نداشت» در
مسابقهي تملق ،خوشگذراني و كامجويي ـ «مردم را متقاعد كردند كه در
فضايي كامالً تهي از مالحظات اخالقي به سر ميبرند».
كيش شخصيت و برجسته كردن «يك دوره[ ...كوتاه از] تاريخ ايران ،به
زيان بقيه آن»« ،حتي احترام به ميراث تاريخي و حس ملي را در مردم از
توان انداخت».
 2ـ آموزش:

بي توجهي «شگفتآور» به امر آموزش ،پيآمد ناگزيرش ناكامي در «با سواد
كردن تودههاي بيسواد ،پرورش دادن كارگران ماهر و فني و تربيت
كادرهاي ،باال ،به ميزان مورد نياز جامعه» بود.
كارنامهي يك دهه و نيم پيكار با بيسوادي« ،تنها حدود  ۵0درصد با سواد و
از اين كمتر در ميان روستاييان و زنان بود» .اگر آموزش دبيرستاني ،حاصلش
ديپلمههايي بود كه «كمتر از نسل پيش از خود قابل استخدام بودند...
آموزش دانشگاهي [بارزترين] نمونه غلبه كميت بر كيفيت بود».
بيتوجهي به «رفاه معلمان و سطح حرفهاي آنان» پيآمد منطقياش ،از
يكسو نزول حيثيت اجتماعي اين حرفه و فقدان جاذبههاي شغلي در جذب
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
دانشآموزان قابل مقايسه بود»« .به سبب [همين] سياستهاي نادرست و
رهبري ناتوان ،در بيشـتر دوره  2۵ساله» [بود] كه نظام آموزشـي ،به تمامي
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عليه رژيم شوريد.
بيتوجهي به جنبههاي كيفي امر آموزش موجب شد كه ،به رغم باال بودن
شمار نيروي انساني تحت آموزش ( ۱0مليون در سالهاي آخر رژيم شاه)
سال به سال «نياز به وارد كردن كارگران ماهر و فني و مديران ...بيشتر
ميشد».
«پايين بودن بهرهوري صنايع ،ناكارآيي ديوانساالري ،و واپسماندگي عمومي
جامعه» ـ به عبارت ديگر ـ شكست برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و
نظامي ،پيآمدهاي ناگزيرِ بيتوجهي به جنبههاي كيفي امر آموزش بودند.
به باور آقای همايون:
«با توجه به طبيعت اقتدارگرايانه و بسيارمتمرکز حکومت در ايران،
محدوديتهای رهبری سياسی بود که سهمی انکارناپذير و با اهميت
در شکست و واژگونی داشت .يک رهبری سياسی که بيش از
انديشمندی و بصيرت ،زيرکی و زرنگی داشت؛ بيش از دانايی و
فرهنگ ،اطالعات عمومی؛ بيش از اراده و تصميم ،ميل به مانور؛ بيش
از بلندپروازی ،جاهطلبی؛ بيش از واقعيتها و حقايق ،به آرمانهای
روی کاغذ تکيه میکرد؛ به جای دروننگری رؤيا میپرورد؛ نه چندان
مهربان و بخشنده بود که دلها را به کمند آورد و نه چندان سختگير و
برنده بود که کارها را از پيش ببرد.
رهبريی که به تجمل و فساد آميخته بود؛ از پيشآمدهای ناگوار
میگريخت؛از دستاوردهای دشوار و درازمدت به دامن پيروزیهای
آسان ،حتی اگر ميانتهی ،پناه میبرد؛ در خدمتگزاران خود
انعطافپذيری نامحدود و بزمآرايی و مهارتِ در بند و بست را بيشتر
میپسنديد تا استقالل رأی و استواری عزم و منش؛ يک رهبری که
روابط عمومی ،در سطح روزانه تا سطح تاريخ ،انگيزهی
سياستهايش بود ـ شايد برای آن که تضادِ همه جا آشکارِ ميانِ
ادعاها و واقعيتها را بپوشاند».

در واقع« ،در [آن] ...فضاي تهي فكري و فرهنگي ...كه ايدئولوژي [هاي
گوناگون] بدون هيچ برخوردِ جدي آراء [رونق بازار خود را داشتند ،تنها]،
ايدئولوژي رسمي [بود كه ورشكسته بود و مطاعش خريدار نداشت] .چرا كه،
حتي پيشبرندگان اصليش نيز احترامش را نگه نميداشتند و رفتارشان به
آساني [حرمت] گفتارشان را ميشكست».
 4ـ تهیکردن روستاها

رژيم« ،بي آن كه به ويژگيهاي رشد شهرگرايي در غربِ صنعتي توجه»
كند ،به غلط بر اين باور بود كه« ،رشد شهرگرايي و تغيير نسبت جمعيت
شهر به روستا» ،نشانهي نوسازي است .در حالي كه ،درغرب ،اوالً ـ امكان
اشتغال در كارخانهها ـ مهمترين ـ عامل افزايش جمعيت شهري بود .ثانياً ـ
رشد شهرها ،نه تنها گسترش امكانات آموزشي ،فعاليتهاي فرهنگي و
سازمانهاي سياسي الزم را موجب شد ،بلكه قدرت توليد روستاها را نيز
افزايش داد .در حالي كه ـ در ايران ـ «ركود ،واپس رفتن اقتصاد روستاها يا
نبودن خدمات اجتماعي و رفاهي» بود كه روستاييان به تنگ آمده را وادار به
مهاجرت به شهر ميكرد .شهري كه كه نه «هميشه براي آنها كار و...
مسكن [داشت] ،نه اسباب فراغت و سرگرمي و نه امكانات ورزشي مناسب».
افزايش جمعيت شهري ـ در ايران ـ پيآمدش «كاهش ظرفيت توليد ملي،
وابستگي روز افزون به واردات مواد خوراكي ،افزايش كلي واردات مواد
مصرفي ،بورسبازي زمين و خانه و سنگين شدن هزينه باالسري» بود.
در حالي كه كشاورزي به آب و صنايع به برق احتياج داشت« ،منابع ملي
صرف بستن سد و ساختن نيروگاه ها و خطوط انتقال نيرو براي شهرها
ميشد».
اما ،اين همهي ماجرا نيست«.با آن كه ،خدمات اجتماعي (آموزش و
بهداشت و درمان) در شهرها متمركز بود ،حتي همه شهرنشينان بدانها
دسترسي نداشتند» .در واقع ،به جاي آن كه «حداقلي از خدمات پزشكي و
درماني ،در سراسر كشور [پخش شود] ،بزرگترين و پيچيدهترين مراكز
پزشكي در شهرهاي بزرگ برپا ميشد و سفارش بيمارستانهاي كليد به در
به خارج ميدادند».

 3ـ فرهنگ

رژيم ،به لحاظ «سياست فرهنگي» نيز ،برنامهاي به هم پيوسته و هدف
روشني نداشت.
فعاليتهاي فرهنگي چشمگير بود ،اما «جشنوارهها ،تاالرهاي كنسرت،
اپراها ،موزهها و كتابخانهها» ،تنها در دسترس «گروهي معدود» بود.
«تودههاي جمعيتي كه به شهرها ريخته بودند ،نه سرگرمي درستي [داشتند]
و نه شرايط زندگي قابل تحمل» .حتي «ورزش هم ،عمدتاً «در انحصار
مقامات باال و نزديك به رهبري در آمده بود ...و اعتباراتش [به جاي آن كه
در همهگير كردن ورزش مصرف شود] ...عموماً در طرحهاي تجملي هزينه
ميشد» .از اينرو ،تودهها ي مردم عموماً ،نه از امكانات ورزشي بهرهمند
بودند و نه از برنامههاي فرهنگي.
اين كه« ،ديوانساالري فرهنگي ،با سانسور[ي] ناشيانه ،كوردالنه ،غرض آلود
و ناكارآمد ،تالشهاي دو نسل را براي ابراز وجود عقيم ميگذاشت [اسفبار
بود][ ...اما ،اسفبارتر آن بود كه] همهي بحثهاي سياسي رسمي به دو سه
كتاب و مصاحبهها و سخنرانيهاي گاه گاهي يك مقام بر ميگشت» .در
شرايطي اين چنين« ،كه رژيم ،ايدئولوژي نامشخصي آميخته از اصل رهبري
و ترقيخواهي را با وسايل و راههاي ابتدايي تبليغ ميكرد»« ،افراطيان،
متعصبان مذهبي و گروههاي پنهان و آشكار چپگرا ...ايدئولوژيهاي خود را،
حتي از راه كتابهاي رسمي ،به جوانان تبليغ ميكردند».

پ ـ در زمينه اقتصادی
1ـ کشاورزی

آقاي همايون ميگويد ،در «نمونههاي موفق غربي ،كه صنعت از يك پايگاه
كشاورزي نسبتاً توسعه يافته برخوردار بود[ ،كشاورزي ،در عين حال كه]
ميتوانست مازادي براي سرمايهگذاري در صنعت فراهم آورد [خود نيز] يك
بازار داخلي براي فرآوردههاي آن [بود]» .اما ،در ايران« ،از آغاز ،شوق
صنعتي شدن با فراموش كردن اهميت كشاورزي همراه بود ...گويي فراگرد
صنعتي شدن مخالف توسعهي كشاورزي است».
از آن جا كه ،درآمدهاي نفتي ،وابستگي صنعت را ،به مازاد توليد كشاورزي
كم ميكرد ،كشاورزي «ريشه در [چرخه ي] فعاليتهاي اقتصادي جامعه
نداشت» .از اينرو ،حتي جوابگوي بازارهاي داخلي هم نبود.
«برنامه اصالحات ارضي ،كه نمايانترين اقدام اصالحي دوران پس از
انقالب مشروطه بود ،به سبب [همين] بياعتنايي اساسي در بخش
كشاورزي ،در هدفهاي خود موفق نشد».
بـيتوجهـي به بخش كشـاورزي آن چنـان بـود كه ،تنـها در دورانـي كــه
درآمدهاي نفتي باال بود« ،كوششهايي [آن هم اندك] براي سرريز كردن
سرمايهگذاري به بخش كشاورزي (توليد و توزيع مواد كشاورزي) صورت
گرفت»« .حكومت ميكوشيد به كشاورزان كمك كند .اما اين كمكها [نه
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تنها كافي نبود ،بلكه] در برخي زمينهها ي اساسي[ ،اصوالً] كار مهمي انجام
نگرفت» .به عنوان نمونه ميتوان به فقدان «شبكه راههاي روستايي و
تسهيالت توزيع فرآوردههاي كشاورزي» اشاره كرد كه تلفات فرآوردههاي
كشاورزي (تا چهل درصد) را موجب ميشد .دولت به جاي آن كه «با
تضمين قيمت فرآورده[هاي كشاورزي] ...بر درآمد كشاورزان بيفزايد ...با
پايين نگهداشتن اجباري و مصنوعي [قيمت برخي از] فرآوردهها[ ...مثل
گندم ،كار را به جايي كشاند] كه براي روستاييان ،خريد نان از شهرهاي
اطراف ارزانتر بود».
مشكل ديگر« ،اداري كردن كار كشاورزي و در دست گرفتن اختيار همهي
جنبههاي زندگي [روستاييان] ،حتي تعاونيهاي روستايي [بود] ...كه عامل
اعتماد و ابتكار خصوصي را ...از بين برد».
بعد از تحقق اصالحات ارضي و الغاء نظام زمينداري ،قانون ارث (كه تقسيم
زمين به قطعات كوچك غيراقتصادي را مجاز ميكرد) موجب پايين آمدن
توليد روستاها شد.
روندي اين چنين ،نميتوانست به نابرابري شديد درآمد در شهر و روستا و
متعاقبش كوچ اجباري نيروي كار روستايي به شهرها منجر نشود .در نهايت،
كار به جايي رسيد «كه ،در بسياري از روستاها به زحمت ميشد مردان جوان
را يافت».
2ـ سياستهای اقتصادی متناقض

به باور آقاي همايون ،يكي از موانع توسعه در ايران ،سرگرداني سياستهاي
اقتصادي ،ميان «يك اقتصاد سرمايهداري آزاد و يك اقتصاد سرمايهداري
دولتي» بود .نوسان رهبري سياسي ،بين اين دو سياست اقتصادي ،تنها
ميتوانست به سود سرمايهداران سياسي نزديك به رهبري منجر شود ،كه (با
گرداندن قوانين به نفع خود) به هزينه دولت و از كيسه ملت ،روز به روز
نيرومندتر ميشدند .در مقابل ،سرمايهدارانِ بيرون از دايره قدرت سياسي (
كه در زمينههايي غير از بورسبازي زمين و خانه ،آماده سرمايهگذاري بودند
) اگر چه مغبون نميماندند ،اما به دليل تغييرات ناشي از «سياستهاي
ناگهاني و دلبخواهي» و مداخالت دولتي ،پيوسته در رنج بودند.
«حضور[قشرهاي مرفه]،سرمايهداران ،صاحبان صنايع و بازرگانان بزرگ ،در
صف انقالبيان» ،ناشي از اعمال چنين سياستي بود.
رهبري سياسي كه از درك «پيچيدگيهاي يك اقتصاد نو ...حتي در
بديهيترين اصول اقتصادي» ناتوان بود ،غالباً ،بدون مشورت با كارشناسان،
همه تصميمگيريهاي كوچك و بزرگ اقتصادي را ،به تنهايي اتخاذ ميكرد،
بي آن كه بازتاب چنين تصميمگيريها را ،در دنياي كسب و كار در نظر
بگيرد« .سهيم كردن كارگران در سود مؤسسات خصوصي ...فروش  49در
صد سهام مؤسسات بزرگ به كارگران ،كه عمالً بيش از  ۱۵000كارگر را در
بر نگرفت» ،نمونههايي از «وارد كردن سياست دركارهاي روزانه و امور
اقتصادي» بود .نتيجه چنين سياستهايي ،نه تنها «مصالح دراز مدت
اقتصادي [را] فداي مالحظات روزانه يا پيروزيهاي ناپايدار تبليغاتي»
ميكرد ،بلكه ناامني محيط سرمايهگذاري و متعاقبش« ،فرار سرمايهها به
خارج و متوقف شدن سرمايهگذاري در كارهاي تازه» را موجب ميشد.
«داليل سياسي» در ممانعت از شكوفايي ابتكارات بخش خصوصي كامالً
جدي بود .در واقع« ،حكومت [حتي] اگر ميخواست نميتوانست فضايي
ناامنتر براي سرمايهگذاري و فعاليت اقتصادي در جامعه پديد آورد».
طرحهاي اصالحي هم ،تا آن جا قابل تحمل و اعتنا بود« ،كه به كار
بهرهبرداري سياسي و تبليغاتي بيايد ...هنگامي كه وزير بازرگاني وقت
خواست ،مبارزه [با گرانفروشي و اصالح نظام توزيع] را ...با كوتاه كردن

دست دالالن و واسطهها ،از مرحله نمايشي آن در آورد ،دالالن سياسي ـ با
بركناريش ـ چنان درسي به او و همكارانشان دادند كه ديگر كسي به
حريمشان تجاوز نكند».
اگرچه ،اوضاع آن گونه پيش رفت كه «تنها به زور كمكها و اعتبارات
هنگفت دولتي ،يا اميد به برگشت سريع سرمايه ميشد» بخش خصوصي را
براي اجراء طرحهاي بزرگ به ميدان آورد ،اما كارنامه «اقتصاد ايران يكسره
منفي نبود».
«سهم صنعت در توليد ناخالص ملي [از سالهاي  ۱۳4۳تا  ،۱۳۵6به بيش از
ده برابر] افزايش يافت و [ايران] در ميان كشورهاي جهان سوم صادر كننده
نفت ،در گوناگون كردن پايههاي اقتصاد خود از همه كاميابتر بود».
اما« ،برخالف كشورهاي موفقتر جهان سوم ،كه صنعت ،ازهمان آغاز»،
عرصهي بازارهاي داخلي را براي خود تنگ ميديد و با هدف «پيكار در
ميدان رقابت بينالمللي ...به افزايش بهرهوري و پژوهش و گسترش اولويت
ميداد» ،صنعت ايران« ،به بازارِ حمايت شده و ...رو به گسترش داخلي»
قناعت ميكرد.
در واقع« ،گذشته از شرايط عمومي واپسماندگي و نياز به شروع از صفر» ،از
جمله عواملي كه موجب شد «ايران در انقالب صنعتي خود» ،در نيمهي راه
متوقف شود ،آن بود كه «در ايران صنعت را به عنوان جانشين واردات
مينگريستند ،نه عاملي در صادرات».
به رغم آن چه كه گفته شد ،اگر موانع برشمرده شده ،از سر راه برداشته
ميشد« ،ايران با [بهره بردن از] درآمدهاي نفتي ،ميتوانست در بيست و پنج
سال [بين سالهاي  ۳2و  ]۵6پايههاي يك اقتصاد صنعتي را بگذارد و از
تكيه بر نفت بكاهد».
سياستهاي اجتماعي نيز در جهت تعديل درآمد اقشار گوناگون پيش
نميرفت .آن گونه كه ،حتي در سال ( ۱۳۵۵يعني پيش از آشكار شدن اثرات
تخريبي افزايش قيمت نفت) «ده درصد جمعيت ،چهل درصد مصرف ملي را
به خود اختصاص» ميداد.
در واقع« ،ايران ،در  2۵سال ،با همه دستآوردهاي بزرگ خود ،نه ثروت كافي
توليد كرد كه اثر ويرانگر نابرابريها را تعديل كند و نه آن چه را داشت
عادالنه توزيع كرد».
 3ـ شکست استراتژی توسعه

افزايش درآمدهاي نفتي (از سال  ۱۳4۵به بعد) ،كه منطقاً ميبايست به
افزايش شتاب در توسعه منجر شود ،برخالف «توصيههاي همهي
كارشناسان سازمان برنامه ،در باره ضرورت احتياط و ميانهروي» ،به شتاب در
هزينه كردن درآمدهاي نفتي منجر شد.
به رغم آن كه اجراي برنامه پنجم (7ـ )۱۳۵2با هزينه  ۳440ميليار ريال ،از
توان «دستگاه اداري ،شبكه بانكي و ارتباطي بيرون بود و فشارهاي سختي
بر آنها وارد ميساخت» ،صرفاً به علت باال رفتن در آمد نفت ،هزينه برنامه
پنجم را به  829۵ميليارد ريال ،يعني  2۵0درصد افزايش دادند! نتيجه كار ـ
«براي كشوري كه [به اندازه كافي از] بندر و راه و راهآهن و مهمتر از همه
نيروي انساني پرورش يافته» برخوردار نبود ـ نميتوانست مصيبتبار نباشد.
برنامه پنجم ،نه تنها ـ در پايان زمان تعيين شده براي تحققش ـ از پس
انجام هيچ يك از طرحهاي بزرگش برنيامد ،بلكه ،به علت باال بردن تقاضا ـ
كه حتي با سيل واردات هم نميشد مهارش كرد ـ تورم ،فساد و از
همگسيختگي بافت جامعه ايراني را موجب شد .اين گونه بود كه «از سال
 ۱۳۵4تعادل كشور بهم خورد و رهبري سياسي تسلط خود را بر اوضاع از
دست داد».
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صاحبنطران بيگانه ـ در سالهاي واپسين رژيم ـ بر «شكست استراتژي
توسعه ايران» واقف بودند .رئيس مؤسسه تحقيقاتي «هادسن» ،در كتابش
پيشبيني كرده بود كه ژاپن ،تا پايان سده بيستم اولين قدرت اقتصادي
جهان خواهد شد .از اينرو ،در سالهاي آغازين برنامه پنجم ،سازمان برنامه ـ
براي تعبير روياهاي رهبرايران ـ از مؤسسه «هادسن» تقاضا ميكند،
گزارشي در مورد جامعه و اقتصاد ايران تهيه كند .اما ،گزارش مؤسسه ـ با
توجه به «سطح و نظام آموزشي و فراگرد تصميمگيري در ايران» ،نه تنها
«بخت ژاپن دوم شدن» را در طالعش نميديد ،بلكه «در بارهي آيندهاش هم
ترديدهاي جدي ابراز ميداشت» .اين گزارش ،به دليل بدبينانه بودنش،
بايگاني شد و هرگز انتشار نيافت.
قضاوتهايي اين گونه را ـ كه يكي دوتا نبودـ به حساب «حسادت
بيگانگان» ميگذاشتند.اين توصيه درست كه «استراتژي مناسب با تواناييها
و ضعفهاي جامعه ايراني» ،كارآمدتر و موجب باال رفتن سرعت پيشرفت
است  ،با تكبر ،به توطئه در واپس نگهداشتن ايران تعبير ميشد.
«چنين شد كه با همهي درآمدهاي نفتي و تعهد واقعي رهبري سياسي به
توسعه ،هيچ يك از هدفهاي اقتصادي تحقق نيافت».
نتيجه

آقاي همايون ،ميپذيرد كه «سرعت پيشرفت و آهنگ توسعه از حوصله
جامعهاي به واپسماندگي ايران بيرون بود» ،اما علت اصلي ناكامي امر
توسعه را ناشي از نادرستي «استراتژي توسعه و شيوههاي مديريت» ميداند؛
و به رغم آن كه مجموعهاي از عواملِ ۱ـ ناآگاهي و نيمهسوادي و سادگي
رهبران سياسي 2ـ جنون بزرگي ۳ـ تقليد كوركورانه از نمونههاي غربي،
بدون درك مكانيسم آنها 4ـ شيفتگي به نمايش و ظواهر به جاي ذات و
جوهر ۵ـ عدم تعهد به عدالت؛ نبود يك اراده راسخ سياسي را ،علل از دست
رفتن يك فرصت  2۵ساله و «يك دوره استثنايي پيشرفت و رفاه» ارزيابي
ميكند ،اما «در تحليل آخر» ،عوامل ديگري را در شكست پروژهي توسعه و
واژگوني رژيم شاه دخيل ميبيند.
به باور آقاي همايون:
«با توجه به طبيعت اقتدارگرايانه و بسيارمتمركز حكومت در ايران،
محدوديتهاي رهبري سياسي بود كه سهمي انكارناپذير و با اهميت در
شكست و واژگوني داشت .يك رهبري سياسي كه بيش از انديشمندي و
بصيرت ،زيركي و زرنگي داشت؛ بيش از دانايي و فرهنگ ،اطالعات عمومي؛
بيش از اراده و تصميم ،ميل به مانور؛ بيش از بلندپروازي ،جاهطلبي؛ بيش از
واقعيتها و حقايق ،به آرمانهاي روي كاغذ تكيه ميكرد؛ به جاي
دروننگري رؤيا ميپرورد؛ نه چندان مهربان و بخشنده بود كه دلها را به
كمند آورد و نه چندان سختگير و برنده بود كه كارها را از پيش ببرد.
رهبريي كه به تجمل و فساد آميخته بود؛ از پيشآمدهاي ناگوار
ميگريخت؛از دستاوردهاي دشوار و درازمدت به دامن پيروزيهاي آسان،
حتي اگر ميانتهي ،پناه ميبرد؛ در خدمتگزاران خود انعطافپذيري نامحدود
و بزمآرايي و مهارتِ در بند و بست را بيشتر ميپسنديد تا استقالل رأي و
استواري عزم و منش؛ يك رهبري كه روابط عمومي ،در سطح روزانه تا
سطح تاريخ ،انگيزهي سياستهايش بود ـ شايد براي آن كه تضادِ همه جا
آشكارِ ميانِ ادعاها و واقعيتها را بپوشاند».

بدفهمي منجر شود ،اما ميكوشم ـ براي خوانندهاي كه احتماالً با اين
مفاهيم آشنايي چنداني ندارد ـ در حد كليات تعريفي به دست دهم:
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
جامع و مانع .به رغم اين ،مدرنيته را ميتوان ،به تسامح در دو رويكرد كلي
تعريف كرد ۱ـ رويكردي فلسفي 2ـ رويكردي تاريخي (اجتماعي ـ فرهنگي)
رويكرد اول ،مدرنيته را با توجه به «جهان بيني»« ،نوع نگاه» و «نوع تفكر»
انسان تعريف كرده و آن را «نگاه نو به هستي»« ،هستي شناسي نو»،
«درك و دريافتي مدرن از هستي» ميداند.
رويكرد دوم ،كه به دورهاي از تاريخ انسان (پيدايش وجه توليد سرمايهداري و
گسترش و تعميم توليد كااليي) نظر دارد ،مدرنيته را ،با توجه به شكل زندگي
اجتماعي ـ فرهنگي «جوامع مدرن» و تفاوت آن با نوع زندگي «جوامع پيش
مدرن» تعريف ميكند.
مدرنيزاسيون (نوشدن ،پروسه نوسازي) ،كه در زبان فارسي به نوسازي معني
شده است ،مجموعهاي از تحوالتِ به هم پيوستهي اقتصاد ،اجتماعي،
فرهنگي و سياسي ،درتاريخ سه قرن اخير «غرب» است .مدرنيزاسيون ،بيشتر
به ارتقاء سطح توليد مادي و تكنولوژيك جوامع ،امر توسعه و ترقي و بهبود
وضع رفاهي مردم نظر دارد.
به رغم اختالف نظر در ديدگاهها و برداشتها از مدرنيته ،مفاهيم زير را
ميتوان ،برخي از مشخصههاي اصلي آن دانست:
بارزترين ويژگي مدرنيته ،فردگرايي است؛ يعني ،جامعه مدرن بدون
مؤلفه ي فرديت قابل فهم نيست .عقلگرايي و خردباوري ،از ديگر ويژگي
هاي مهم مدرنيته است .بنابراين جامعهاي مدرن است كه درآن فرامين
آسماني جايش را به قوانين زميني بدهد و زندگي را عقالني كند .به عبارت
ديگر جامعه مدرن ،در كار افسون زدايي (به بيانِ ماكس
وبر  )Entzauberungاز باورهاي ديني است ،اما ،به رغم اين ،باورهاي
ديني ،به عنوان اعتقاداتي شخصي محترم شمرده ميشوند.
جامعه مدرن ،نه جامعهاي ديني كه عرفي است .به اين معني كه دين در حد
موضوعي فردي تقليل مييابد .به عبارت آشناي امروزي ،در يك جامعه
مدرن ،دين از دولت منفك است.
در يك جامعه مدرن ،رابطه بين دولت و ملت را وفاق ملي (كه ناشي از اراده
عمومي است) تعيين ميكند .بنابراين ،در چنين جامعهاي ،دولت نه تنها آمر و
قيم ملت نيست ،بلكه مشروعيتش را هم از مردم ميگيرد و اگر سلطهاي هم
در جامعه وجود داشته باشد« ،سلطهي تدريجي جامعه مدني بر دولت» است.
جامعه مدرن ،كثرتگرا است .يعني ،در جامعهاي اين گونه ،حقيقت مطلق
وجود ندارد .همين جا ميتوان «دموكراسي را به عنوان نهاد سياسي انتقاد و
اختالف نظر بين افراد يك جامعه تعريف كرد و روشنفكر را خالق اين
انديشه سياسي دانست».
ديگر ويژگي بسيار مهم مدرنيته ،حضور انديشه انتقادي است .در واقع انديشه
مدرن ،مدام در كار نقد و نفي خويشتن است  .يكي از مشخصههاي انديشه
انتقادي ،نقد «خرد باوري» و انتقاد از « خردِ ابزاري» است.

ادامه دارد
پانوشت :

۱ـ به رغم آن كه ،پرداختن به مفاهيمي مثل «مدرنيته»« ،مدرنيزاسيون»،
آن هم در پانويس نوشتهاي كه هدف ديگري را پيشرو دارد ،ممكن است به
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صدسال کشاکش با تجدد
فصل هفتم  /پيوند گسستنی دين و فرهنگ و هويت
بخش دوم
داريوش همايون

سازمان ملل متحد در يكي از اقدامات ظاهر
سازانه بيهودهاش كه هر سال صدها ميليون دالر
را به چاه وقتگذراني سرازير ميكند (از سازماني
كه اكثريت اعضايش حكومتهاي جهان سومي
هستند چه انتظاري ميتوان داشت؟) سال 200۱
را به پيشنهاد رئيس جمهوري اسالمي ،كه خود
قهرمان وقتگذراني و سخنان ميان تهي بود،
سال گفتگوي تمدنها اعالم داشت .اين يك
ترفند آشكار روابط عمومي براي اعتبار بخشيدن به يك دولت نابكار rogue
بود و فرصتي به جمهوري اسالمي داد كه پارهاي جلوههاي فرهنگي را كه از
او و جهان بينياش بيگانه است به نمايش گذارد .در خود ايران در همان
سال گفتگوي تمدنها نيروهاي انتظامي در اجراي سياست ناممكن كردن
هر گفتگوي بيرون از كنترل اسالمي ،مردمي را كه از پيروزي تيم ملي
فوتبال خود در مسابقات جهاني شادي ميكردند زدند و به زندان انداختند و
درهاي خانههاي مردم را شكستند تا بشقابهاي ماهوارهاي را ضبط كنند.
ولي نمايش بزرگتر و دراماتيكتر گفتگوي تمدنها در روز  ۱۱سپتامبر آن
سال در نيويورك و واشينگتن آمد ،با پيامدهائي كه چهره جهان را تغيير داده
است .در گفتگوي تمدنها آنچه به تمدن ما ارتباط مييابد ناممكن بودن آن
است( .تمدن در اينجا به معني همه جلوههاي مادي و معنوي زندگي يك
جامعه ،از جمله فرهنگ است ).بزرگترين ويژگي و عنصر سازنده يك تمدن
در نظام ارزشهاي آن نهفته است و در اينجاست كه از گفتگو نميتوان
سخن گفت .نويسندگان و سياستگران ،روپوش گفتگو را بر واقعيت
ناسازگاري پارهاي تمدنها با تمدن امروزي و جهان همروزگار ما ميكشند.
اگر اين عنوان پر آب و تاب را بردارند ،در برخورد و داد و ستد هر روزي
نمايندگان تمدنهاي گوناگون در سطح جمعي و فردي واقعيتي است كه
ضمن غني كردن تمدن جهان امروزي ،پذيرفتنش را بر واپسماندگان كاروان
تمدن آسانتر ميكند .در گفتگو يك عامل برابري نهفته است؛ داد و ستد
ميتواند نابرابر باشد و در بيشتر زمانها هست .گفتگو اگر بر پايه برابري
نباشد گفتگو نيست؛ گفتن يكي است و شنيدن و تن در دادن ديگري.
مشكل گفتگوي تمدنها در همين فرض نخستيني است؛ در مسلم گرفتن
اينكه ما با تمدنهاي گوناگوني سر و كار داريم هر يك در جاي خود با
اعتبار و ميبايد آنها را در كنار هم نگه داشت .گفتگو بر پايه برابر،
بيشترينهاي است كه ميتوان به آنها اجازه داد .منتها چون برابري تمدنها
در جهان واقع برقرار نيست و يك تمدن برتري و جاذبه انكار نكردني دارد،
گفتگو را ميبايد زير كنترل انجام داد كه اتفاقا يك تفاوت عمده تمدنها نيز
هست .از ميان آنها يك تمدن به كنترل هميشگي همهگير ،كنترل وجودي،
نياز ندارد .در همان سال گفتگوي تمدنها يك تمدن هر چه را از
فراوردههاي فرهنگي كه ميتوانست در جعبه آينهاش بگذارد و بيشترش هم
ربطي به تمدن اسالمي نداشت و از غرب آمده بود به جهان عرضه كرد ،ولي
با همه نيرو كوشيد از برخورد تودههاي ايراني با تمدن ديگر و برتر جلوگيرد.
اين تمدن اسالمي _ شرقي كه قرار است از موضع برابر با تمدنهاي ديگر،
در واقع تمدن غربي ،گفتگو كند در زمينه نظام ارزشها چه دارد به آن
بگويد؟ در دو سده گذشته چنين گفتگوئي ميان تمدن اسالمي با رنگهاي

محلي آن و تمدن غربي درگرفته بوده است و نويسندگان و جنبشها و
حكومتهاي اسالمي ،گفتگو را به هر جا كه توانستهاند كشاندهاند .طرف
اسالمي اين گفتگو با بهرهگيري از منتقدان غربي تمدن غرب سختترين
حمالت را به نظام ارزشهاي آن كرده است .طرف غربي در بيشتر اين
دوران كوشيده است مودبانه و بنده نوازانه به تفاوتهاي تمدني اشارههائي
بكند و در عمل معيارهاي متفاوت را در گفتگوي تمدنها بپذيرد .اكنون
روشنفكران روزافزوني در غرب ،در برابر چالش باال گيرنده اسالم در
جامعههاي مهاجرپذير خود ،از اين روند سر ميپيچند و به ناسازگار بودن
بسياري ارزشهاي اسالمي با دمكراسي ليبرال غربي اشاره ميكنند .در ميان
مهاجران مسلمان كشورهاي غربي نيز اندك اندك اين تابو شكني را
ميبينيم.
آنچه در حمالت يا انتقادات اسالميان ،از سنتي تا راديكال ،قابل توجه است
حالت دفاعي آن است .در گفتگوي آنها هر چه هست نشان دادن كاستيهاي
تمدن غرب است نه برتريهاي تمدن(هاي) اسالمي به صورتي كه تودههاي
مسلمان آن را ميزيند .بزرگترين مايه نازش اين تمدنها "بي بند و بار
نبودن" است كه خواهد آمد .از اين گذشته اگر سخني در برتري است به
گذشته دوري بر ميگردد كه از آن تصويري دستكاري شده و آرماني
ميدهند( .اگر روشنفكر مسلمان بخواهد كار جدي كند ،نه دكانداري يا فرو
رفتن در خرد متعارف ،ميبايد به بررسي انتقادي همان گذشته خيالي بپردازد
كه آن را هم گاهگاه ميبينيم ).در آفرينشگري فرهنگي يا فراهم كردن
باالترين سطح زندگي بيشترين مردم سخن زيادي براي تمدن اسالمي
نمانده است .حتا بن الدنها در اين زمينه ادعائي ندارند و در عوض منكر
ارزش اين دستاوردها ميشوند .آنها بهشت آن جهان را ميخواهند و چه
ضرورت كه در اين جهان به آن نزديك شوند؟ (در واقع بهشتي كه آنها
دنبالش هستند بيساختن دوزخي از تبعيض و خشونت و محدوديت در اين
جهان به دست آمدني نيست ).خوشبختي و بدبختي آدميان در اين
جهانبيني اهميت ندارد .عمده آن است كه جهان از گناه پاك شود يا به نظر
آيد كه پاك شده است.
اين چيست كه در تمدن غربي چنين آزار ميدهد؟ از كتابها و پژوهشها تا
دشنامهاي بر سر منبر ،آنچه بيش از همه حساسيت اسالميان از هر رنگ را
ميآزارد آزادي است كه اسالميان و سنتگرايان به نام بي بند و باري به باد
حمله ميگيرند .آزادي كه بنمايه تمدن غربي است در جلوههاي گوناگونش
به زياده رويهائي نيز ميكشد كه هيچ طبع سليمي را خوش نميآيد .بر اين
بي بند و باري بسيار انگشت گذاشتهاند و در اينجا ميتوان موقتا از تاكيد بر
اين نكته خودداري كرد كه بي بند و باري عارضه ناپسند آزادي و گشادگي
پسنديدهاي است كه تمدن غربي را به اين بلنديها رسانده است .اما آيا
ميتوان جلوههاي زيادهرويهاي آزادي را كه فضيلت تمدن غربي است ،با
زياده رويهاي محدوديت كه فضيلت تمدن اسالمي _ شرقي است مقايسه
كرد؟ آبستني نوجوانان بدتر است يا ازدواج دختران هشت نه ساله؟ از اين
گذشته اگر تمدن غربي فساد و بي بند و باري ميآورد ،جامعههاي اسالمي
حتا در آن زمانها كه نشاني از غرب نميبود در همين زمينه حياتي از نظر
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
فساد افتاده است چون ديگر متافيزيكي ندارد ،جامعههاي اسالمي دچار فساد
متافيزيك خود هستند .براي غرب ،چنانكه در طبيعت پوياي اوست ،برقرار
كردن تعادلي كه اقتصاد و تكنولوژي مدرن برهم زده است آسانتر خواهد
بود .سطح فرهنگي انسان غربي آشكارا به انفجار امكانات بيسابقهاي كه در
دسترس اوست نميرسد .اما فرهنگ غرب با گشادگي امكانات ناسازگار
نيست و ناهنجاري كنوني كه تا آينده قابل پيشبيني بدتر هم خواهد شد ،در
متن همان فرهنگ چاره پذير خواهد بود .تمدن اسالمي كه به پايمردي
غرب و به رغم خود با همان انفجار امكانات روبروست ،بيماريهاي تمدن
نوين را بر ابتالئات تمدن سنتي افزوده مييابد و به سبب ناسازگاريهاي
ذاتياش بحرانهاي بدتري در پيش خواهد داشت .يك تمدن نياز به اصالح
دارد و ديگري به تغيير (از اين ظرافت منطقي ميگذريم كه هر اصالحي
تغيير است).
اين درست است كه جامعه اسالمي كه پايهاش بر جلوگيري است بهتر
ميتواند ظواهر را نگهدارد ولي فساد اگر به چشم هم نيايد فساد است .از اين
گذشته اگر تنها با روشهاي طالباني بشود جلو بي بند و باري را گرفت آيا
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
بيرون رفتن از اعتدال .در تمدن اسالمي بي بند و باري ــ اساسا به معني
آزادي انديشه و گفتار و رابطه زن و مرد ــ در قلمرو حقوق جزاست؛ جنايتي
است بر ضد امت .كيفر آزادي انديشه مرگ است و سختترين و
وحشيانهترين كيفرها در قلمرو رابطه زن و مرد مقرر شده است :سنگسار.
كدام جنايت است كه از رابطه زن شوهردار و مرد بدتر باشد؟ حتا از دين
برگشتگي (الحاد) با مرگ آسانتري كيفر داده ميشود .برتري تمدن اسالمي
كه به رخ ميكشند در اينجاست :توانسته است ذهن انساني را به سنگ شدن
محكوم ،و مراوده آزادانه و برابر زن و مرد را جنائي كند .خردههاي ديگري
كه بر تمدن غرب ميگيرند ،از مصرفگرائي و نابودي محيط زيست و
بهرهكشي سرزمينهاي واپسمانده و ازخودبيگانگي و جدا افتادگي ،با همه
بزرگي خود ،در نگرش جنسي سودازده و بيمارگونه تمدن اسالمي _ شرقي
به پاي اين يك گناه نميرسند .اما آن خردههاي ديگر كه ميگيرند در هر
تمدن ديگر نيز هست .مصرف روز افزون و بيش از ضرورت زنده ماندن،
نخستين نشانه بلوغ يك تمدن بشمار ميرود؛ و نابودي محيط زيست با
پديدارشدن نخستين اجتماعات انسان شكارگر در نزديكيهاي پنجاه هزار
سال پيش آغاز گرديد .بسياري از تمدنهاي درخشان گذشته براثر نابودي
محيط زيست ،به سبب افزايش جمعيت و عوامل طبيعي ،زوال يافتند .پيش
از آنكه پاي اروپائيان به استراليا برسد بوميان استراليائي  aborigineكه
پائين ترين سطح تمدن را دارند نسل بيشتر جانوران آن قاره را برانداخته
بودند .كشف كشاورزي با خود فرسايش زمين را آورد و هر چه شمار مردمان
افزوده شد جنگلهاي بيشتري ناپديد شدند .تمدن اسالمي بويژه با رابطه
جنيني كه با غارت و غنيمت دارد كمتر از همه ميتواند از بهرهكشي و
جهانگشائي و استعمار و بردگي سخن بگويد (تجارت برده تا دويست سال
پيش بيشتر در دست عربها بود كه از نظر مذهبي مشكلي با بردگي ندارند).
در همه تمدنها تا جمعيت از قحطي و بيماريهاي همه جا حاضر جان بدر
ميبرد و رو به افزايش مينهاد محيط زيست را نابود ميكردند بي آنكه
اسباب تمدن غربي را براي باززائي آن داشته باشند .اگر جامعههاي اسالمي
به اندازه غرب مصرفگرا نيستند از آن روست كه عموم مردم دستشان به
بيش از دهانشان نميرسد .ازخود بيگانگي و جدا افتادن و تنهائي ،كه يك

پيامد شكنندگي نهاد خانواده است ،در تمدن غربي بسيار بيشتر است و
بليهاي است كه معاشرتهاي انگاري  virtualنيز چارهاش نميكند .برتري
تمدنهاي ديگر را در اين زمينه ميبايد نگهداشت.
***
يك برنده جايزه نوبل ادبيات ،وي .سي .نايپال ،از نويسندگاني است كه
مقوله گفتگوي تمدنها را جدي گرفته است .او در نخستين ماههاي انقالب
اسالمي به چهار كشور غير عرب مسلمان در آسيا رفت و سفرنامه
” “Among the Believersرا نوشت كه براي هر ايراني تكان دهنده
است؛ و بيست سال بعد باز به همان كشورها رفت و برداشتهاي خود را در
سفرنامه ديگري آورد .هر دو كتاب تصويري از واماندگي اخالقي و سياسي
روشنفكران و طبقه متوسط اسالمي ميدهند ولي ايرانيان در سفرنامه دومي
بهتر درآمدهاند .نايپال چند سال پيش يك سخنراني زير عنوان تمدن
جهانرواي ما داشت كه مجله اينترنتي  National Postآن را آورده است و
ترجمه پارههائي از آن به بحث گفتگوي تمدنها رونق تازهاي ميدهد:.
"من تا يازه سال پيش به ايده تمدن جهانروا  universalنپرداخته بودم .در
آن سال به شماري كشورهاي اسالمي غير عرب سفر كردم تا دريابم كه چه
آنها را به چنان خشمي انداخته است ....در  ۱979روزنامهها ...از باززائي اسالم
سخن ميگفتند و براي كسي كه از دور تامل ميكرد اين عبارت معما آميز
ميبود .اسالم كه در سده گذشته و نيمه سده كنوني (بيستم) آشكارا چيزي
براي پيروانش نداشته است در واپسين دهههاي اين سده چه ميتواند به
جهاني كه اينهمه آموزش يافتهتر و سريعتر است بدهد؟ من در ايران و
پاكستان و مالزي و اندونزي سفر ميكردم ،كشورهائي كه به يك دين بيگانه
گرويده بودند ....در ميان مردمي كه ناگزير از دوبار سازگار كردن خود شده
بودند ــ سازگاري با تمدنهاي اروپائي سده نوزدهم و بيستم؛ و سازگاري
پيشتر از آن با دين عربي.
" تقريبا ميشد گفت كه من در ميان مردمي بودم كه دوبار مستعمره شده
بودند ،دربار از خودشان بيرون كشيده شده بودند .زيرا به زودي دريافتم كه
هيچ استعماري كاملتر از استعماري كه با دين عربي آمد نبوده است؛
مردمان مستعمره يا شكست خورده ممكن است به خود بي اعتماد شوند .در
كشورهاي مسلماني كه از آنها سخن ميگويم اين بي اعتمادي همه قدرت
دين را به خود گرفته بود .در دين عربي هر چه پيش از آن جاهليت و باطل
و كفرآميز است؛ در دل و ذهن اين مردمان جائي براي گذشته پيش از
اسالمشان نبود ....هويت آنان كمابيش در دينشان جا گرفته بود ....دينداري
معني مالكيت حقيقت يگانه را ميداد ....آنچه در اين ايمان بود يك گونه
قضاوت ميشد ،هر چه بيرونش بود گونه ديگري .دين ،ارزشها ،اعتقادات
درباره كردار نيك ،و قضاوت انساني را تغيير ميداد....
" من آئينها و پندارهاي نياگانم را (كه خوب آموخته بودم) نداشتم؛ به آنها
از فاصله مينگريستم؛ ولي در عوض ايده جستجو و اسباب دانشوري
 scholarshipرا بدست آورده بودم .براي من هويت موضوع پيچيدهتري
بود .بسيار چيزها در ساختن من رفته بود .ولي من مشكلي با آن نداشتم .من
مي توانستم چهار پنج ايده فرهنگي در سر داشته باشم ....اكنون با سفر در
ميان مسلمانان غير عرب خود را در ميان استعمار شدگاني مييافتم كه از
باور داشتن به آن زندگي گسترنده انتلكتوئل ،زندگي گونه گون ذهن و
احساس ،دانش فزاينده فرهنگي و تاريخي كه من در آن سوي دنيا با آن
بزرگ شده بودم ،عاري شده بودند .تا هنگامي كه دين پابرجا ميبود ،تا
هنگامي كه به نظر ميرسيد چالش نشده است ،دنيا سر جايش قرار
ميداشت .ولي هنگامي كه اين تمدن پر قدرت فراگيرنده از بيرون پديدار شد
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مردمان ندانستند چه كنند .آنها ميتوانستند به آنچه ميكردند ادامه دهند؛ در
دين پابرجاتر شوند؛ بيشتر به خود آسيب بزنند و از آنچه از عهدهاش بر
نميآيند رو بگردانند....
"از آنجا كه حركت من در اين تمدن از حاشيه به مركز بوده است من
احتماال چيزهائي را كه براي ديگران روزمره است روشنتر حس كرده و
ديدهام .يكي از آنها كشف اين فرايافت مسيحي در كودكي بود كه به
ديگران آن كن كه ميخواهي با تو كنند (آنچه به خود نميپسندي به
ديگران مپسند ).در آئين هندو كه من در آن پرورش يافتم چنين تسالئي
نبود ،و با آنكه هيچگاه ايمان مذهبي نداشتهام اين ايده ساده برايم خيره
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
دوسده (از اعالميه استقالل امريكا) ...دارد به ثمر مينشيند .والدين پدر من
در ترينيداد تصور نميكنم ميتوانستند اين ايده را دريابند .بسيار چيزها در
ايده پويش خوشبختي است؛ ايده فرد ،مسئوليت ،گزينش ،زندگي انتلكت،
ايده تالش و كمال پذيري و دستاورد .اين يك ايده شگرف بشري است.
پويش خوشبختي را نميتوان به يك نظام فروكاست .از آن نميتوان تعصب
بيرون آورد .ولي ميدانيم كه هست ،و به همين دليل نظامهاي انعطاف
ناپذيرتر در پايان برباد خواهند رفت".
***
فرهنگها گوناگوناند و با هم برخورد و داد و ستد دارند .و در اين عصر
جهانگرائي  globalizationبيش از پيش به يكديگر نزديك ميشوند .از
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
آنجا كه گروههاي بيشماري در آن تمدن حاضر نيستند جهان را چنانكه
هست ببينند ميبايد با شكست دادن شبكه ترور اسالمي ،اين واپسين
ايستادگي مسلحانه دربرابر پيشرفت را نيز به كناري زد و جهان را براي
اندركنش آزادانه تمدنها آماده كرد .نتيجه چنان اندركنشي هيچ به دلخواه
دولت پيشنهاد دهنده سال گفتگوي تمدنها نخواهد بود .در جهان غرب از
معيارهاي دوگانه و ادب بنده نوازانه به فرهنگ دشمني كه ميليونها
مهاجران خود را به كشورهايشان فرستاده است خسته شدهاند و ميخواهند
حقيقت اين پديده را براي خود و براي مسلمانان باز كنند .در جامعههاي
اسالمي ،پارهاي روشنفكران اگر چه در پناه دولتهاي غربي ،از خاموشي و
تقيه و رفتار رمهوار خسته شدهاند و ميخواهند آنچه را كه ميانديشند بر
زبان آورند .گفتگوي تمدنها ناچار در فضاي نابرابر خود جريان خواهد يافت.
يكي حتا براي انتقاد از ديگري نيازمند خود اوست ،زيرا آن ديگري در انتقاد
ميبالد و مانند اين يك به لرزه هراس نميافتد.
اروپاي مسيحي در جنگهاي صليبي حالتي مانند بسياري مسلمانان كنوني
ميداشت .با فرهنگي روبرو شده بود كه به بركت آشنائي با فلسفه و علم
يوناني و تكنولوژي چيني از خودش پيشرفتهتر بود و به جنگش برخاسته بود.
آن بخش پيشرفتهتر اروپا كه در آن جنگ مسخ شدن مسيح را در خون
آشامي مسيحيان ديده بود ،از دشمن خود فلسفه و تكنولوژياش را گرفت و
دينش را به خود او واگذاشت .اندكي برنيامد كه رنسانس كوچك سده
دوازدهم و رنسانس بزرگتر سدههاي پانزدهم و شانزدهم ،اروپا و سپس
جهان را به به مسيري انداخت كه ميبينيم .اروپائيان زود از ترجمه عربي
يونانيان به كتابهاي اصلي برگشتند و بهرهاي را كه مسلمانان نتوانسته
بودند به تمام بردند .مسلمانان چنانكه صاحب نظري اشاره كرده است در

همان زمانها از رنسانس كوچك اسالم به قرون وسطاي تاريك خود
بازگشتند .اروپائيان نيز در سدههاي نخستين برخورد با جهان اسالمي با
چنگ و دندان به وضع موجود خود چسبيده بودند؛ و فرياد كفر ستيز و هشدار
پرهيز از تقليد شيوههاي فساد انگيز مسلمانان مرفهتر و فرهيختهتر ،اروپا را
برداشته بود؛ و مردي چون فردريك دوم سرخ موي  Barbarossaامپراتور
مقدس رومي _ ژرمني كه دربار جهان ميهنش در سيسيل يك شهر جهاني،
و نيويورك سدههاي ميانه بود ،از سوي پاپ تكفير ميشد .آن روياروياروئي
دو فرهنگ ابعادي داشت كه آرزوي محال خمينيها و بن الدنهاست .در
جهان اسالمي پاپي نيست و تكفير اگر از سوي يك دولت تروريست
پيگرفته نشود اثري جز بزرگ كردن شخصيت تكفير شده ندارد .مسلمانان،
قرون وسطاي خود را پانصد سالي كش دادهاند و ديگر ميتوانند از آن ،در
واقع از خودشان ،بيرون بيايند( .ما در فارسي اين مزيت را داريم كه قرون
وسطا را در بافتار فرهنگي و سدههاي ميانه را در بافتار تاريخي بكار بريم).
يك تمدن مدتهاست به پايان راه رسيده است و در جامههاي عاريتي نيز
بيش از دويست سال به ناسازي زيسته است و سودي ندارد .ميبايد جامه
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
سوء استفاده خواهند كرد .تمدن غرب بهشت را به جهان نياورده است ولي از
هر بهشت تمدنهاي جز خود درگذشته است و دوزخهاي آنان را نيز تحمل
پذيرتر ساخته است .ما سهم آن را در بدبخت كردن تودههاي افريقائي
فراموش نميكنيم .حتا بهداشت عمومي كه يك هديه تمدن غرب است با
جلوگيري از مرگ و مير انبوه مردمان بويژه مادران و كودكان در قارهاي كه
مشكل اصلياش فرهنگي است (همان فرهنگي كه با هويت يكي شده
است) به يك بحران مالتوسي انجاميده است كه از جمله دارد با "ايدز"
تخفيف مييابد .ولي افريقائيان حتا بيش از اسالميان نياز به جابجائي پاراديم،
به دگرگوني فرهنگي سترگ  massiveدارند .تمدن غربي پر از گيرها و
تنگناهاست ولي هم اكنون درمان بسياري دردهائي را كه پديد آورده است در
خود دارد و بر هيئت سياسي است كه اولويتهاي درست را بشناسد و اراده
الزم را بيابد .اين تمدني است كه مهمتر از همه به انسان توانائي عمال
نامحدود تغيير و بهبود ميدهد .گوهر اين تمدن آمادگي براي دگرگوني
است؛ مدرن شدن ذات آن است .از همين رو هم هست كه پسا مدرن يك
تناقض عبارتي  oxymoronاست ــ پيش از آنكه سالحي در دست ارتجاع
اسالمي يا ماركسيستي گردد .مدرنيته ايستادن و واپسماندن بر نميدارد.
انتقاد ازمدرنيته در طبيعت آن است .پسا مدرن اگر به معني ضديت با آزادي
فكري و برابري در حقوق ،دمكراسي انسانگرايانه ليبرال ،باشد از مدرنيته دور
شده است.
باشندگان جهان سومي سرزمينهاي اين تمدن پايان يافته چه به جهان رو
به مرگ خود چسبيدهاند؟ دويست سال تاريخ مي بايد به آنها آموخته باشد
كه سركشي در برابر تمدن برتر بيهوده است .از اين فرصت چه بهتر براي
انباز شدن در عوالمي كه از آن زندگيهائي چون نايپال ساخته ميشود؟ او
حتا با داشتن لقب "سر" در بريتانيا پيوسته درگير مسائل فرهنگي است كه
هم ميهنان و همنژادانش را در ترينيداد و هند از رهائي بازداشته است و در
نوشتههاي تازهترش هشدارهائي به هنگام درباره آينده جامعههاي غربي
ميدهد .ما نه لقب سر الزم داريم و نه در اين سرزمينها خواهيم ماند .ولي
همه ميبايد آرزوي سلوك او را داشته باشيم.
***
صد سال است درباره آنچه در فرهنگ ما نگه داشتني و كنارگذاشتني است
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سخن ميگويند .امروز پس از اين همه تجربهها كه از كاركرد فرهنگ اصيل
و فرهنگ غربي و فرهنگ بسته كاري  montageداريم ديگر ميتوانيم
روشن كنيم كه مقصودمان چيست؟ زمانش رسيده است كه صاحب نظران
انگشت بر روي جنبههاي گوناگون اين فرهنگ بگذارند و بحث كلي را به
پهنه عملي بكشانند .اگر در چنين بحثي پاي انتقاد از خود به ميان آيد و پائي
به حريم مقدسات گذاشته شود ،كه همه در نهان بدان ميپردازند ،باكي
نخواهد بود .دلهاي نازك بد نيست چندگاهي نيز به آينه و آن روي سكه
بنگرند .يافتن عناصري در فرهنگ و نظام ارزشهاي ما كه جامعه ايراني را
با همه توانائيهايش پائين ميكشد دشوار نيست .پيش از همه به سه كاستي
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
جامعه نشان ميدهد؛ اعتقاد به قضا و قدر و مشيت كه ترياك تودههاي
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
چرخش فلسفي نياز داريم كه بي دريافتن و به خود گرفتن جهانبيني
امروزين غرب و بي بازگشتي به گذشتههاي دورتر خود ،به پارهاي
ارزشهائي كه در آخوند بازي مغان زرتشتي و "علما"ي اسالمي به
فراموشي رفت ،بدان نخواهيم رسيد .اين همه چنان اهميتي دارند كه ميبايد
در بخش مستقلي بدانها پرداخت .از اينها گذشته در ارزشها و عادتهاي
ما ،در فرهنگ ايراني ،چيزي نيست كه ايرانيان را از زندگي شايسته سده
بيست و يكم باز دارد .اين فرهنگ پر از عناصري است كه ما را به عنوان
يك ملت ،پابرجا و و از پارهاي زياده رويهاي جامعههاي پيشرفته بركنار
نگه ميدارد و زندگيها را دلپسند ميسازد.
زبان فارسي بي ترديد نخستين و مهمترين بخش فرهنگ ملي ماست .ترك
زبانان ايراني در اين زبان همان سهم را دارند كه هر گروه زباني ديگري كه
بر روي اين خاك ميزيند و در گذشتهها بر روي خاكهاي ديگري
ميزيستند .فارسي در كنار تاريخ ايران ما را به عنوان يك ملت ساخته است
و در كنار هم نگه داشته است و ديگر زمانش رسيده است كه با مالط
دمكراسي ليبرال استوارتر از هميشه نگه دارد .اما فارسي واژهنامه و بايگاني
راكد نيست كه هميشه بر يكسان بماند .ايرانيان و فارسي زبانان ديگر ،اين
زبان را در دوازده سدهاش بسيار دگرگون كردهاند و و بيش از اينها خواهند
كرد .نياز جامعه به وارد شدن در مسابقه جهاني ،ما را واميدارد كه اختيار را
از سليقههاي محدود و تابوهاي فردي و گروهيمان بگيريم و مانند هر زبان
زنده ديگري به امكانات فراوانتر خود زبان بدهيم و همراه آن برويم .هويت
و فرهنگ ما در اين رهگذر هيج آسيب نخواهد ديد .نگه داشتن جاي باالي
شعر در زندگي ما دشوار نيست و بسيار به ما ميبرازد .روسها گاه شعر را تا
آئينهاي مذهبي بر ميكشند.
رسمها و آئينهاي ما در شمار زيباترين در جهان بودهاند .مي توان آنها را كه
متروك شدهاند زنده كرد و تا آنجا رفت كه دو سه جشن فرهنگهاي ديگر
را نيز كه با مهرگان و چهارشنبه سوري و يلدا هماننديهائي دارند به آنها
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
رشتههاي پيوند ملي را با شادي و خوشبيني و اميد استوار سازيم ،باز از
جبران آن سدههاي خفقانآور تيرگي سوگواري ،هم خونخواهانه و هم
عاجزانه ،برنخواهيم آمد .بازگشت به روحيه شادمانه و مثبت نياگان پيش از
اسالم به جابجائي پاراديم كه بسيار به آن نيازمنديم كمك ميكند و چهره
انسانيتري به جامعه ما ميدهد .حتا سر و كار يافتن گاه و بيگاه با عوالم

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.
آشپزي ايراني كه همراه موسيقي ايراني ،پر كششترين پيوند اجتماعات
خارج است نه تنها نبايد قرباني شتابزدگي زندگي مدرن شود بلكه ارزش آن
را دارد كه جنبه جهاني يابد .ما ميتوانيم ملتهاي بيشتري را در لذتهاي
يكي از پنج شش مكتب آشپزي مهم جهان انباز كنيم .با موسيقي سنتي
ايران ميتوان همچنان "حال كرد "،هرچند اين موسيقي براي همه فصلها
نيست و بايد به آن جنبه جهاني داد و قالبهايش را شكست .اگر
آفرينشگري و نوآوري در آن راه يابد موسيقي ايراني زبان موزيكال تازهاي به
جهان خواهد داد همان گونه كه از روسها تا نروژيها در سده نوزدهم كردند.
از آنها نيز كه ميخواهند سنت موسيقي ايراني را نگهباني كنند بايد پشتيباني
نمود .همه اين كار ها الزم است.
بستگيهاي ديرپاي خانوادگي و دوستانه ،دورهها ،وفاداري و ازخود مايه
گذاشتن دربرابر خويشان و دوستان ،ادب و حتا تعارف جنبههاي سودمندي در
فرهنگ ما هستند .احساس مسئوليت دربرابر فرزندان ،از جمله آنها كه به
رشد رسيدهاند؛ و در برابر پدر و مادر و اعضاي ديگر خانواده گسترده ،و اصال
خود خانواده گسترده ،ارزشها و نهادهائي است كه نبايد گذاشت به تقليد
غربيان از يادها برود .آنها خود دريغ فراموش شدن اين رابطهها را ميخورند.
با آنكه تند شدن حركت اجتماعي به زيان خانواده عمل ميكند ميتوان آن
را نيرومند نگهداشت .اين از آن مواردي است كه كوششهاي فردي بس
نيست و "دهكده" (اجتماع بزرگتر) ميبايد به ياري بيايد .شيوه و سبك
زندگي ايراني ،از معماري تا پوشش و تزئينات ،هزاران سال گذران روزانه
مردم ما را آسودهتر و رنگينتر كرده است و بسا چيزهاي آموختني براي
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.
از اينها گذشته در سازماندهي سياسي و اقتصادي و در همبستگي اجتماعي و
روحيه شهروندي هر چه را هست ميبايد از بهترينهاي باختر زمين بگيريم.
در ما بسيار كم و كاستيهاي اخالقي هست ازجمله زرنگي و مرد رندي كه
از رخت بربستن فرايافت انصاف از روانشناسي ايراني بر ميخيزد و مردمان را
در هر سني كه هستند در همان نخستين مراحل شكلگيري عاطفي نگه
ميدارد؛ و بسيار ناتوانيهاي فكري هست ازجمله ناتواني در شناخت
تناقضها كه بخشي مربوط به همان مرد رندي و از هردو سو حق داشتن
است ،و بيشترش از كم دانشي عمومي جامعه بر ميخيزد .اما اينها را با پند
دادن نميتوان اصالح كرد .اين معايبي است كه سدهها بسر بردن در
سرزمين بيداد به ما داده است و در هر جامعه واپسماندهاي كمابيش ميتوان
يافت .مردم را با دگرگون كردن سياست ميتوان دگرگون كرد و سياست را
مردم ميتوانند دگرگون كنند .نقش روشنفكران و انديشهوران ،آنها كه هر
چه را همان كه هست نميپذيرند ،در اين معادله به ظاهر بسته ،در اين "دور
باطل" حياتي است .اميد آينده ايران آن روانهاي پويندهاي هستند كه
زنجير سنتها و عادتهاي بسرآمده را ميگسلند و چنانكه لينكلن در گير و
دار جنگ داخلي فاجعه بار امريكا گفت خود را به سطح موقعيت برميكشند.
مسائل ما كوه آساست .همان آدمها و همان روحيهها به آن نخواهند رسيد.
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