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  در این شماره
  

از مهمترین مسائل مورد » تالش«در طول هشت سال حیات 
های ما در حوزه نظر و سیاست موضوع  توجه، برخوردها و بحث

دفاع از ایران، از تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی آن  بوده است، 
حفظ ایران به عنوان باالترین اولویت، و سپس رفتن و پرداختن 

. های مبارزاتی گوناگون ها و برنامه نظرات و دیدگاهبه ژرفای 
ای و بنیادین تنها در  ها هرقدر ریشه برای ما اصل در دگرگونی

این چهارچوب و بدون وارد ساختن کوچکترین خدشه و زیانی به 
نقطه . هستی این کشور و این ملت چه امروز و چه فرداست

  .استعزیمت استوار و بستر حرکت مطمئن برای ما اینج
  

) 34و  31ـ 27ـ 25های  شماره(تنها اختصاص چهار شماره ویژه 
سال گذشته به این موضوع و ادامه آن در برخی  در طول سه

ها و گفتگوهای  بسیاری مقاله های دیگر به انضمام شماره
در سایت آن بیانگر توجه و اهمیتی است که موضوع » تالش«

کرد که این حضور پررنگ با وجود این پنهان نباید . برای ما دارد
، نه داوطلبانه  آسا و خشمگین  در مسئله، و در مواردی خروش

بلکه ناگزیر، در پی رفتار دیگران و به منظور ایستادگی و مقابله 
هائی علیه ایران بوده است  ها و تحریک با مواضع سیاسی، فعالیت

نام هائی خواسته یا ناخواسته به  ها و سازمان ها و گرایش که گروه
برای هشدار به . اند مبارزه با حکومت اسالمی پیشه خود ساخته
تواند در مخالفت و یا  این که هیچ هدف، غایت و سیاستی نمی

اعتنائی و غفلت نسبت به این هستی انکارناپذیر چیده  حتا در بی
تمامیت  یرا پیوند ایرانی با بقا و تداومز. ریزی شود و برنامه

ای ناگسستنی  خویش همچون حلقه سرزمینی و یکپارچگی ملی
ی  است که درخشندگی یاقوت مهر به میهن و روحیه

توان و نباید از نظرها  ی آن حلقه را نمی دوستی در میانه میهن
چالش دائمی این روحیه آن هم به نیت سایش و . اشتدور د

ای برای هیچ کس نخواهد داشت مگر  بار و بهره فرسایش آن
ی و از دست رفتن امیدِ اشتیاق آزاد بار دیگر سردشدن شور و

های  و زبانه کشیدن شعله رسیدن به برابری انسانی از یکسو
  .میهن از سوی دیگر» پرستش«
  

گویند؛ که چرا این همه تکرار و  خطاب به ایرانیان و با ما می
های دیگر به کشور و  تأکید بر عشق و مهر به میهن، مگر ملت

و در این مهرورزی و در ! ردید چرات ورزند؟ بی نمی مردم خود مهر
اشان چه بسا ه خوشبختی امنیت و آسایش و رفاه پیشرفته

ی بیشترین خدمات به هستی  سرچشمه شان سرآمدان  بهترین
شان  زیستی مردمان و واالئی فرهنگ توانمند کشور خود، به به

پرتالطم تاریخی های  ی خطر و در گذرگاه اما در هنگامه. اند شده
ای از مهر و دلمشغولی حفظ آن هستی  لحظه تردید بی ها همان

هاشان همچون برخی از  ترین برتر نیز غفلت نورزیده و روشنبین
و » محقق تاریخ«ی  ما در جامه» روشنفکران«کاران و  سیاسی

های  چاکرمنشانه بوسه بردست... و» نگار روزنامه«و » هنرمند«
دریدن خاکش  از همکوبیدن آن و   منادیان حمله به کشور، درهم

  !اند ش نزده بزرگی» گناه«آن هم به هر گناهی، خاصه به 
  

های ما در آن سه شماره گذشته، در برخورد و مقابله  محور بحث
های قومگرا، پرداختن به  با جعل تاریخی و تاریخسازی سازمان

پیشینه و تاریخ ایران و نشان دادن برآمدن این ملت تاریخی از 
. زیند در این خاک می انی بوده است که امروزترکیب اقوام ایر
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سپیده دم «ادن این که این خاک و این سرزمین از نشان د
شده ـ آیا تنها مشاهده  تحت همین نام خوانده می »تاریخ

صدها  جلد شاهنامه فردوسی ـ چاپ مسکو ـ و 9فهرست اعالم 
کافی بار ذکر نام ایران و ایرانیان در پایان هر دفتر و هر داستان 

ها سعی نمودیم نشان دهیم که در ایران  نیست؟ ما در آن بحث
هر تالشی برای جدائی قومی و کشیدن مرزهای زبانی میان این 

» فدرالیسم قومی ـ زبانی«و یا » های زبانی ملیت«ملت به نام 
تر از عراق امروز  های قومی بس خونین به خونریزی و پاکشوئی

نشان دادیم که اگر قرار  و یوگسالوی سابق خواهد کشید و
باشد، جان و هستی کشور و ملت ما در حمله نظامی یا برنامه 

.... های کرد و ترک و بلوچ و سازی و تقسیم کشور میان قوم ملت
به خطر افتد، باز هم مبارزه برای آزادی و حقوق برابر انسانی و 
از جمله مطالبات فرهنگی و زبانی اقوام ایرانی است که معوق 

رو که بسیاری از  ده و به خطر خواهد افتاد، نه تنها از آنمان
حلقه مهر به میهن تا  ایرانیان در دلبستگی و در پیوند و سحر

کناره خواهند گرفت، بلکه  فع خطر بزرگتر از مبارزه با رژیمر
های منحرف جان  ها و جبهه رو که گشودن رزمگاه بیشتر از آن

بخشید و صفوف درهم ریخته خورده خواهد  ای به رژیم زخم تازه
  !   آن را متحد خواهد ساخت و این بار به نام دفاع از کشور

  
هشدارها ـ  ها و ما در این شماره ـ باز هم در ادامه همان مقابله

های  ها و سیاست بیرون انداختن ماهیت حرکت  ضمن از پرده
مبارزه  مخالف جمهوری اسالمی که در پوشش های هبرخی گرو

نیروهای » همه» «متحد ساختن«و به نام » دی ایرانآزا«برای 
ها و  مخالف رژیم اسالمی، دست در دست محافل، سازمان

اند که تحقق اهدافشان جز به نابودی ایران  هائی گذاشته هگرو
ها و گفتگوهای  ایم در بحث شود، همچنان کوشیده میسر نمی

ر جهان خود این امر را مورد تعمق و بررسی قرار دهیم که چرا د
المللی همچنان تعهد به حفظ  کنونی و در چهارچوب مقررات بین

و دفاع از کشور و ملت اصلی معتبر است و در نهادها و 
های رسمی جهانی و اسناد آنها از پشتوانه مستحکمی  سازمان

ایم نشان دهیم که رسیدن به باالترین  سعی کرده. برخوردار است
رسیدن به برابری حقوقی و درجه از حقوق و آزادی که اوج آن 

های فردی است، نه تنها هیچ مغایرتی با اصل معتبر دفاع  آزادی
از تمامیت سرزمینی و یکپارچگی ملی ندارد، بلکه هر دو در یک 
کنش و واکنش و تأثیرگذاری متقابل ضامن تحقق و دوام 

  .آمیز یکدیگرند موفقیت
  

هشدارها ـ با  در این شماره همچنین ـ و باز هم در ادامه همان
  های اینترنتی دیگر ـ  با اجازه از دست مطالب سایت استفاده از

درکارانشان ـ به درج دو گفتگوی مفصل پیرامون عراق و 
و  پس از نزدیک به یک دهه جنگ» کشور«وضعیت این 

های یکدیگر یا  ها از تجربه ملت. ایم خونریزی اقدام نموده
ریخ نه چندان طوالنی این تا. گیرند آموزند و یا عبرت می می

ای که در  سی برای ما ندارد، اما دو گزارش تکان دهندهکشور در
الواعظین و احسان  شمسءاهللا ماشاقالب گفتگو با آقایان 

موزی برای ماست و آ اند، در اصل سند عبرت ارائه شده هوشمند
نگار و  رانه یک روزنامهمشاهدات نزدیک و پیگ .باید حفظ شوند

زده و گرفتار  شناس کرد در این کشور جنگ یک جامعه
گیری از آن  تیجههای خونین قومی و مذهبی که ن درگیری

گیری از  ها در اصل توصیه به پرهیز و جلو مشاهدات و بررسی
حساسیت و هوشیاری سرآمدان فرهنگی . هاست تکرار آن تجربه

های سیاه بر مردم  و سیاسی ایرانی نسبت به آنچه در این سال
کشور رفته و به ویژه گرفتن بیالنی تکان دهنده از این 

هائی قومی و در کردستان این کشور بیراهه نیست و  ماجراجوئی
یان بیش از هر کس باید موجب عبرت بوسندگان دست مناد

های قومی  زده احزاب و سازمان حمله به ایران و متحدین غفلت
آتش  دست در ،برای دانستن رنج درد سوختن. ماجراجو باشد
رنج درد هم که برطرف گردد، رنج . ی عقل نیست بردن برازنده

  .زشتی جراحت بر روح و روان نازدودنی خواهد ماند
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 هسته سختی هست که نخواهد گذاشت
 
 
 
 
 
  

 گفتگو با داریوش همایون
 
 
 

ــت ــرات مل ــاله    تعبی ــه مس ــان ب ــرد آن ــا رویک ــازان و اساس ــی"س ــاطی  "مل ــا ارتب ــل  لزوم ــور مل ــه منش ب
ــه آن          ــرایط ب ــدترین ش ــا در ب ــه تنه ــد ک ــدی دارن ــا مقاص ــدارد؛ آنه ــر ن ــوق بش ــه حق ــد و اعالمی متح

  همه ماست که جلو بدترین شرایط را بگیریم خواهند رسید؛ وظیفه 
  
  
  

های تالش و همچنین  در گفتگوئی در پاسخ به پرسش ـتالش ـ
ایران «: اید های خود، بر این جمله تکیه کرده  در یکی از نوشته

این عبارت به چه معنائی است؟ به » .یک هسته سخت دارد
معنای آنچه به عنوان سرزمین ایران وجود دارد؟ یا آن روحیه 
ایرانی که در تمام درازای تاریخ خود از یکپارچگی ملی و 

چند در مواردی ناکام، اما امیت سرزمینی خود دفاع کرده و هر تم
  .از خاک خود را از دست ندهدای  همواره کوشیده حتا گوشه

  
داریوش همایون ــ هسته سخت هم تعبیری جغرافیائی است 

سرزمینی . آید هم صفتی که از روانشناسی و تاریخ ایران بر می
که امروز به نام ایران بر جغرافیای جهان جای دارد هسته 

ترین  زار سال یکی از پرآشوبه هماندگار این سرزمین در س
ی مرزی ایران از دست ها شمار جابجائی. ن استدر جها ها تاریخ
ای ه های ایران که از سده هولی در نقش. نگاران رفته است تاریخ

 هپیش از میالد تا کنون مانده و بیشترشان را دیگران از جمل

این هسته سخت همواره در مرکز  اند هماوردان ایران کشیده 
ندی همه مان آقای سیروس عالئی در کتاب بی. (شود میدیده 

ــ بهترین بیان جغرافیائی یکی از  اند ها را گرد آورده هاین نقش
  .)ی ملی جهانها ترین سرگذشت برجسته

مه ه  هآور است ک اما هسته سخت اصلی، این ملت پرمایه تاب
که  ملتی. را سرخورده کرده است  میپیشگویان نابودی و نافرجا

آورد؛ و مانند  یمای پیروزی در  شکست را نیز سرانجام به گونه
این ملت، این . گریزد میاش از تعریف ساده  سرگذشت استثنائی
م در ظاهر از دست رفته بنماید در یک ه  ههسته سخت هر چ

جا به میدان  ئی را از هیچها دهد؛ نیرو میگذارد؛ اجازه ن میجائی ن
ای ناپیدای ه هفرستد؛ از نومیدی محض ناگهان به سرچشم می

ش را نیز یک شبه  د؛ ناسزاوارترین فرزندانیاب میانرژی دست 
  . رساند میکند و به بلنداهای سربلندی و فداکاری  میدگرگون 

، از اند هی دور گفتها ی پایداری ملی در دورانها بسیار از داستان
و مغوالن و تاتاران، ولی من سی ساله پایانی  ها مقدونیان و عرب
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ودمان با ارتباط بر سده نوزدهم و آغازین سده بیستم را به خ
آن زمانی بود در توفان بحران جهانی پیش و پس از . یابم می

ساله را از  ها ی کهن و استوار صدها جنگ جهانی اول که درخت
ی نهائی سلسله ها ریشه در آورد و بر ایرانی فرو افتاد که در سال

 ها ترین دست قاجار نهالی پژمرده و از ریشه برکنده بود ــ خالی
توانیم ابعاد درام آن سی  میما اکنون ن. با بیشترین تهدیدها روبرو

ولی همروزگاران در پایان احساسی مانند . ساله را درک کنیم
ایران نه تنها دست نخورده از تندباد بدر آمد بلکه . معجزه داشتند

یک دوران انقالبی نوزائی ملی را آغاز کرد که ارتجاع خونین 
  . آن خواهد شدنیز مغلوب   میجمهوری اسال

  
مان در توصیه به نیروها  ی تالش ـ در یکی از آخرین گفتگوها

  :اید گفته
) طلب های تجزیه سازمان(ها  وارد هیچ ترتیباتی با آن سازمان«

تمرکز : که بر سر دو اصل توافق صورت گیرد مینشوند تا هنگا
زدائی و حقوق مدنی و فرهنگی اقوام و مذاهب ــ هر دو در 

سناد سازمان ملل متحد از جمله اعالمیه جهانی چهارچوب ا
  » .های پیوست؛ و کشور و ملت ایران حقوق بشر و میثاق

چطور؟ مگر این حق خارج از » حق تعیین سرنوشت«در مورد 
  چهارچوب اسناد سازمان ملل متحد است؟ 

  
کنگره "همایون ــ توصیه من از بررسی استراتژی گردانندگان 

  : این استراتژی پنج مولفه دارد. آمده است "...ها ملیت
  

ی ایران بجای ملت ایران ها ملت ـ الف ــ گذاشتن ملیت
ملت  ـمه چیز را به دنبال خواهد آورد؛ زیرا در دولت ه هک(

  .)آید مینخست ملت 
ملی کرد، ترک، بلوچ،  ـب ــ تقسیم ایران به شش منطقه زبانی 

یشتری هست و ی بسیار بها در ایران زبان(عرب، ترکمن، فارس 
ی مذهبی واحدهای ها اگر بنا بر جدا کردن است چرا اقلیت

  )فدرال نداشته باشند؟
پ ــ جا انداختن نظام فدرال به عنوان تنها راه حل دمکراتیک 

متمرکز کردن و چه برای غیر "مسئله ملی"ای حل چه بر
مین دلیل است که از نزدیک به دویست ه هالبد ب(حکومت 

ملل متحد تنها بیست و چند کشور نظام کشور عضو سازمان 
  .)فدرالی دارند

ی محلی به نام ها ی فدرال با ارتشها ت ــ تشکیل حکومت
ار وضع قوانین در و نظام آموزشی خود و اختی  مینیروهای انتظا

گانه در زیر یک حکومت مرکزی مسئول  شش "مناطق ملی"

توجه به  که با(دفاع، سیاست خارجی و برنامه ریزی کلی اقتصاد 
 ا به معنی تقسیم درامد و منابع نقت و ـاسـتجربه عراق فدرال اس

  .)گاز خواهد بود
ث ــ گرد هم آوردن یک جبهه نیروهای دمکراتیک بر پایه دو  

برای   میاین شعار دو. (شعار فدرالیسم و سکوالریسم
تر از دمکراسی و حقوق بشر است که کم خطر ها فدرالیست

طبیعی هر فرد انسانی و حکومت اکثریت بجای زبان بر حقوق 
  .)تکیه دارد

طلب در اسرائیل و امریکا  ج ــ نزدیک شدن به محافل جنگ
جمهوری   میکه احتمال دارد برای جلوگیری از برنامه ات(

و خطری که برای ایران و منطقه و جهان دارد به   میاسال
  .) متوسل شوند  میحل نظا راه
  

 میی سه گانه رژیم اسالها رفتن بحرانبینیم که با باال گ میما 
تالش برای جایگزین سازی ) یجسیاسی، اقتصادی، روابط خار( 

به معنی پر کردن خالء قدرت در صورت سرنگونی رژیم افزایش 
حزب دمکرات کردستنان ایران به سبب امکانات . یافته است

مالی و تشکیالتی که در نیروهای مخالف بیرون مانند ندارد و 
رتباطات تنگاتنگ خود با آن محافل در اسرائیل و امریکا نیز ا

ست و برای پشتیبانی یا ها وزنه سنگینی در عموم این تالش
زینه موجودیت ملی ه هکم موافقت خود بهای هنگفتی ب دست
خواهد که متاسفانه کسانی به آسانی آماده پرداخت آن  میایران 

  . اند هشد
ذرد و در بیشتر جاها ندیده گ میبا توجه به آنچه در پشت پرده 

کنند موضوع  میشود توصیه من آن بود که اگر تصور  میگرفته 
در ایران کسی چنین (ترین مسئله ماست  مهم حقوق اقوام

و حقیقتا غم مردم و کشور دارند دامنه توافق و ) احساسی ندارد
همرائی را به تمرکز زدائی و نه صرفا شکل فدرالی آن، و حقوقی 

ی پیوست آن هم در ها میه جهانی حقوق بشر و میثاقکه در اعال
ی ها چارچوب ملت و کشور ایران، محدود کنند که راه بر گرایش

شایسته یادآوری است که اسناد مربوط به . طلب باز نشود تجزیه
سخن  ها همه از حقوق افراد متعلق به اقلیت ها حقوق اقلیت

  .ها گویند و نه خود اقلیت می
سرنوشت فرد با . آید میرنوشت با فرد انسانی اما حق تعیین س

توان او را به نام خانواده یا قبیله  میخود اوست و اگر نخواست ن
جا از  مردمان در همه. یا قوم یا مذهب یا ملت مجبور کرد

برای (آغاز کردند و از چند صد سالی پیش  ها ترین واحد کوچک
و به تکامل ی رها در صورت) زاره پیشه هاندک شماری از دو س

دولت ملت ــ مردمانی با تاریخ و فرهنگ و منافع مشترک در 



   1389ـ آذر   34تالش ـ سال هشتم ـ  شماره              

     5             

این دولت . اند هقلمرو معین و در زیر یک حکومت ــ سازمان یافت
حق تعیین سرنوشت خود را دارند یعنی مستقل هستند  ها ملت ـ

منشور ملل متحد بجای آنکه از . توان به آنها تجاوز کرد میو ن
بپرسد، حق تعیین سرنوشت را به  تک تک افراد هر کشور

ی ها کشورها و سرزمین. ملت داده است ـمجموعه دولت 
مستعمره پس از جنگ جهانی دوم به استناد این حق که به 

 . تصریح به آنها داده شد استقالل یافتند
  

به موجب منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر و 
انی حق تعیین توان برای هر گروه زب میی آن نها میثاق

کسی به  ها تصادفی نیست که در کنگره ملیت. سرنوشت شناخت
اشاره به حق تعیین سرنوشت بخشی از . افتد مییاد این اسناد ن

آن مبانی فکری است که برای خدمت به یک هدف سیاسی 
بهتر  اند هکسانی نیز که سخنگوی آن کنگره شد. اند هسرهم کرد

لیسم به عنوان راه دمکراتیک است پیش از تکرار نسنجیده فدرا
  . و تنها چاره تمرکز گرائی و تبعیض، آن اسناد را یک بار بخوانند

  
ی معنا و سیر تاریخی  تالش ـ اخیراً دو نوشته تحقیقی در باره
الملل ـ از  ی حقوق بین مفهوم حق تعیین سرنوشت در حوزه

آقایان دکتر محمد رضاخوبروی پاک و محمد علی بهمنی قاجار 
از دیرباز » حق«دانیم این  می. ایم در تالش آنالین منتشر کردهـ 

گرا و نیروهای چپ بوده  ی قومها مورد استناد احزاب و سازمان
سازمان ملل که خود را پیشگام دفاع از حقوق انسانها . است
به این حق ـ یا اساساً با تصویب هر   میشمارد، با استناد دائ می

عمل میدان چالش جدیدی در برابر قاعده و مقررات تازه ـ در 
بهترین راه چیست؟ مخالفت، . گشاید ها می ها و دولت ملت

  ؟...تسلیم، یا 
  

آید که اقوام یا مذاهب  میهمایون ــ مسلما مواردی پیش 
پرسی  یابند و موضوع را با همه میگوناگون همزیستی را ناممکن 
مشکلی در مردم در ایران . دهند میبر سر جدائی یا جنگ فیصله 

ما . شان با حکومت است نه یکدیگر همزیستی ندارند؛ مشکل
خواهیم که  میحق تعیین سرنوشت را برای فرد فرد مردم ایران 

در فضای آزاد پس از حکومت کنونی با انتخاب مجلس موسسان 
پرسی برای تصویب آن،  برای تدوین قانون اساسی تازه و همه

باید در برابر  میم است که مسل. نظام حکومتی خود را برگزینند
جدائی انداختن میان مردم و جا انداختن ایده تقسیم ایران به 
مناطق فدرال زبانی و تیشه زدن به ریشه یگانگی ملی ایستادگی 

 از ما این ملت و . کرد و از رنجش دوست و خشم دشمن نهراسید

  . ها و دشمنی ها کشور خواهد ماند نه دوستی
 

قیقی یادشده در مراحل و در وقایع مختلف تالش ـ دو نوشته تح
ها و تصمیمات  دهند در قطعنامه ی جهان نشان می در چهارگوشه

همواره بر اصول » حق تعیین سرنوشت«المللی در موضوع  بین
ای منشور سازمان ملل یعنی خدشه ناپذیری و  اولیه و پایه

استقالل دولتها در قلمرو داخلی و گزندناپذیری مرزهای 
آیا این تاکید بدین معناست . کشورها تاکید ویژه شده است میرس

که حق تعیین سرنوشت باید در پرتو و زیر سایه اصول فوق 
 سازان ملتتعبیر و تفسیر شده و به اجرا درآید یا آن گونه که 

  گویند؟  می
با اصل حقوق شهروندی » حق«همچنین تفاوت این تعبیرات از 

ی آنها حق  که پایه و جانمایهی لیبرال ـ دمکراسی ها در نظام
  ی فردی است، چیست؟ها برابر و آزادی

  
از حق تعیین سرنوشت و اساسا  سازان ملتهمایون ـ تعبیر 

لزوما ارتباطی به منشور ملل متحد  "ملی"رویکرد آنان به مساله 
و اعالمیه حقوق بشر ندارد زیرا آنها از حقوق فرد انسانی آغاز 

بینیم که نه در پاکستان و نه در عراق  میدر عمل نیز . کنند مین
ای دمکراسی و ه هی فدرال هیج کدام نمونها پیرامون ما حکومت
ا به کار مرزکشی و ه هفدرالیسم برای این گرو. حقوق بشر نیستند

. آید میریاست و قدرت و اگر شد جداکردن کشوری از آن خود 
متحد و اگر نه این باشد به موجب اسناد جهانروای سازمان ملل 

سنت لیبرال دمکرات در یک جامعه شهروندی نه تبعیض 
توان داشت نه محدودیت در برخورداری از حقوق بشر و نه  می

آیا تمرکز زدائی هیچ ربطی به (تمرکز کارها همه در یک جا 
تقسیم کشور به مناطق زبانی دلخواسته، تنها آن شش زبان که 

این اصرار بر یک ) رد؟ای از آنها یک زبان نیستند، دا تازه پاره
حل معین و جلوه دادن آن به عنوان دمکراسی و نادیده  راه

ئی حتا به قوت کارهای آقای دکتر خوبروی ها گرفتن استدالل
پاک و نویسندگان دیگر مانند آقایان بهمنی قاجار و ثاقب فر 

آنها مقاصدی . دهد که مساله شناخت حقیقت نیست مینشان 
مه ه  هوظیف. ین شرایط به آن خواهند رسیددارند که تنها در بدتر

  . ماست که جلو بدترین شرایط را بگیریم
  

دفها، ه  هتالش ـ در سیاست، برای تأثیرگذاری و دستیابی ب
همین اصل مسئله حقوق سیاسی . توازن نیروها مهم است

ی جمعی و در ها چرا باید اصل حرکت. آورد جمعی را پیش می
 را بپذیریم ولی در حقوق سیاسی  بهترین حالت سازمان یافته
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  برای اقوام تردید کنیم؟ 
  

همایون ــ توازن نیروها در این بحث آن گونه که من در 
یابم همان گونه که اشاره کردم تنها در بدترین شرایط به  می

ا خواهد شد ــ در شرایطی که ایران چنان ازهم ه هسود این گرو
اهل هر زبان برای گرفتن بپاشد که توانائی جلوگیری از اقدامات 

های دیگر و جنگ داخلی در "ملت"و راندن  "منطقه ملی"
اینجا و آنجا نماند و کسی نتواند جلو ورود پیشمرگان از عراق 
برای تشکیل اقلیم کردستان ایران و سپاهیان ترک برای خفه 
کردن آن را بگیرد و بلوچان مسلح و جنداهللا از پاکستان و 

 ها ام به دالئل خود سرازیر نشوند و ترکمنطالبان افغان هر کد
از آن سوی مرز  ها تجربه سال دوم انقالب را تکرار نکنند و عرب

نریزند و هر کس بتواند کارد بر گلوی هرکس  "االهواز"به 
  .دیگر بگذارد

رضا شاه همزبان در آن ایرانستان که محمد رویای شش ملت
یهات ه  هدارد وگرن گفت تنها در چنان اوضاع و احوالی امکان می

. که آن هسته سخت کمترین قماری را با یگانگی ملی برتابد
ولی آیا حتا در آن شرایط نیز امکان دارد؟ به سرورانی نیز که از 
دوسر طیف رو به زوال پادشاهی و جمهوری، و با دست به 

که به ادعای آنان هیچ  میدر فدرالیس "سند"دامنی نستالژی و 
باید شعری که به  می اند هم رسیده هدارد بخطری برای ایران ن
  :یادم آمد تقدیم کنم

ش مبارک باد بر تو  گفتم/ دیدم   میزاهدی به میخانه سرخرو ز 
  ! این مسلمانی

ی جمعی یک چیز است، حقوق سیاسی اقوام چیز ها حرکت
گیری از حقوقی است که در اعالمیه  بهره  میحرکت مرد. دیگر

یاسی افراد متعلق به اقوام در حقوق س. جهانی آمده است
چهارچوب اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است و تفاوتی با 

ای به حقوق اضافی آن  هیچ جا نیز اشاره. شهروندان دیگر ندارد
باید تاکید کرد که گوهر حقوق بشر فرد  میباز . افراد نشده است

  .انسانی است و قوم و ملت و مذهب فرع بر اوست
  

نوز پایان ه  هپاشی یوگسالوی ک ه به تجربه از همتالش ــ با نگا
کوچکتر در آخرین کشور جدا شده از  میهای قو زیرا اقلیت(نیافته 

» پاکی«خواهند تا آخر خط تفکیک  باقی مانده یوگسالوی می
توان آن دورنما را که گفتید  می) ـ مذهبی خود پیش روند  میقو
  ش نیاید؟توان کرد که چنان سناریوئی پی میچه . دید
  

بینیم بدترین پیامد این  میاینجاست که  ـهمایون ـ

ما تا . م اکنون پدیدار شده استه  هی ایران برباد دها گیری موضع
ی نیرومند بیگانه در پشت آنها ها و دست ها پیش از این تالش

یک دشمن در برابر . هیچ پیچیدگی بود همه چیزمان روشن و بی
من و چگونه پس از آن دشمن داشتیم و نگرانی پس از آن دش

چنان به . مان سازد یشناکاند  های نبود که این هم ازهاند هب
اندیشیدیم که دوستان چپ به ما به عنوان  میسرنگونی رژیم 

امروز دورنمای خطرناک دیگری . کردند میسرنگونی طلب حمله 
که ممکن است ملت ما را از این گودال  اند هدر برابرمان گذاشت

وار  سناریوهای یوگوسالوی. ری بیندازدسیاهچاله بدتسیاه به 
سراپا تناقض که  اند هموقعیتی پیش آورد. خیالپردازی نیست

من امیدوارم سرهای . دارد مینیشی و سیاه و سفید براند هساد
اندکی به آنچه بر همزبانان   میی قوها سردتر در سازمان

راد و این کشوری است که اف. خودشان خواهد آمد بیندیشند
برای روز : سازند میشمار خود را از هم اکنون آماده  ای بیه هگرو

گیری با هر وسیله،  ر بها، برای انتقامه  همبادا، برای ایستادگی ب
و درنده خوئی اجازه   میای که بی رح برای رسیدن به بیشترینه

  . خواهد داد
  

 ای است و تاریخ دراز مفهوم بسیار پر دامنه» تبعیض«تالش ــ 
اما . ایران سراسر مصداق عینی و عملی تبعیض دینی و جنسی

های گذشته و توسط محافلی در کشورهای غربی با  در سال
شود،  های سیاسی تالش می همکاری برخی افراد و سازمان

علیه این » ملی«یا » ستم قومی«ای در زمینه تبعیض و  پرونده
المللی  بین لطفاً بفرمائید، آیا نزد نهادهای. ملت گشوده شود

ی آن در ها و سازمان ملل متحد، پرونده ایران و دولت  میرس
  این زمینه چگونه بوده است؟ 

  
دانم از تبعیض  میتا آنجا که  المللی بینی ها همایون ــ در نهاد

یاد شده است ولی نه   میجنسیتی و مذهبی در جمهوری اسال
عنی که برای این رژیم کربالئی و جمکرانی م  میتبعیض قو

شان از زن و خارج از مذهب، و مخالف  زیرا دل مشغولی. ندارد
سرکوبگری و جنایت برضد بشریت در . رود مینظام آن سوتر ن

مه مخالفان و ه  هایران هر روزه ولی فراگیرنده است و ب
خواهد  میشان   آنها دل. نگرد میدگراندیشان به یک چشم 

ولی با  "!رف کنندبه اسالم مش"بلوچان سنی را به زور و پول 
  .آنها به عنوان یک قوم دشمنی ندارند

   
های  تالش ــ سابقه لشکرکشی از مرکز و به فرمان حکومت

یا » فرونشاندن شورش«مرکزی به مناطقی از کشور به نام 
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با وجود این . در تاریخ این کشور کم نیست» سرکوب جداسری«
دهای چرا هیچگاه ایران بابت چنین اقداماتی از سوی نها

 المللی محکوم نشده است؟ بین
  

همایون ــ فرو نشاندن جنبش مسلحانه کار هر روزی 
به  ها بوده است و هست و جزء امور داخلی کشور ها حکومت

  . آید میشمار 
  

های تحقیقی مورد  ای که در هر دو آن نوشته تالش ــ نکته تازه
حق تأکید قرار گرفته ظرفیت و حتا ضرورت سازگاری و انطباق 

تعیین سرنوشت با اصل یک ملت، یک دولت یک کشور است نه 
 میاستناد دائ» حق«و احزابی که به این  ها اما سازمان. بر عکس

کنند تا رسیدن به جدائی و برهم زدن مرزهای کشور  می 
در » حق«آیا آنها به ظرفیت و امکان تحقق این . روند می

ی سرزمینی چهارچوب وحدت سیاسی و انسجام ملی و یکپارچگ
  در ایران باور ندارند؟ 

  
نیز مانند بیشتر  ها دانم که در آن سازمان میهمایون ــ من بعید 

خود با همه ارزشمندی نگاهی   ما ایرانیان به مطالب مخالف میل
همچنین پیشینه فعالیت بسیاری از آنان نشانی از . بیندازند

امیدوارم دچار در این مورد (گذارد  میای به ایران ن دلبستگی ویژه
این . ولی مساله عمده در جای دیگر است.) اشتباه باشم

شان در  خود را در برابر دیگران ــ در نزد افراطی تران ها سازمان
خودی گوهر خودی و غیر. کنند میضدیت با آنان ــ تعریف 

ی ها بینی در حکومت روند قابل پیش. آنان است "هویت طلبی"
در عراق . ئی هر چه بیشتر خواهد بودفدرالی که خیال دارند، جدا
آموزند که به زیان پرورش فکری  میکودکان کرد کم کم عربی ن

تر ی فدرال زبانی ناچار باالها دیوارهای حکومت. آنان است
این همه تازه بستگی به این خواهد داشت که مرز . خواهد رفت

انجام گیرد که در شرایط   میبی جنگ و پاکشوئی قو ها کشی
نفوذ روز افزون همزبانان همسایه نیز سهم . ناممکن است ایران

  .خود را خواهد داشت
  

حق «تالش ــ برای رسیدن به جدائی، نیروهای سنتی طرفدار 
به عنوان پشتوانه استداللی خود به کارکرد این » تعیین سرنوشت

و تعبیر کالسیک آن در چهارچوب استعمار زدائی و » حق«
. کنند میتوسط بیگانگان استناد  موضوع کشورهای اشغال شده

پایه  هائی در مورد ایران از اساس بی چرا استناد به چنین پشتوانه
  ربط است؟ و بی

از نخستین ) مادهای آن روزگار(و کردها  ها همایون ــ آذری
استعمارگران سرزمین ما بودند که از هزاره دوم پیش از میالد به 

. لت ایرانی را ساختندفالت ایران سرازیر شدند و نخستین دو
شد و  میبلوچستان دو هزار و پانصد سال پیش گدروسیا خوانده 

یک ساتراپی هخامنشی بود و بلوچان مانند آریائیان دیگر از 
.) در شاهنامه کوچ و بلوچ(آسیای مرکزی کوچ کرده بودند 

ی خوزستان در زمان ساسانیان به میل خود به ایران ها عرب
دیگری نیز پس از گشودن ایران در میهن گروه . مهاجرت کردند
بقایای ایلغاریانی هستند که از سده  ها ترکمن. تازه خود ماندند

تاختند و سردار سپه آنان  مییازدهم تا نوزدهم به خراسان بزرگ 
با این ترتیب ظاهرا تنها . را وادار به زندگی شهرنشینی کرد

  . باید گرفت میاستعمارگر را  "ملت فارس"گریبان 
  .تر از تاریخ ندارند حریفی قوی سازان ملت

  
  تالش ـ با سپاس از شما

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :نشر تالش منتشر کرد
 

 !برای تهیه کتاب می توانید از طریق ای میل زیر اقدام نمائید
 

Talashnews@hotmail.com 
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ــک از شــ  ــر ی ــه    ه ــک مجموع ــود مال ــهم خ ــبت و س ــه نس هروندان ب
ــروت  ــه ث ــا هم ــور ب ــتند  کش ــاعی آن هس ــتگی اجتم ــا و همبس ــیچ . ه ه

ــی   ــه م ــهروندان ن ــی از ش ــاری    گروه ــهروند انحص ــود را ش ــد خ توان
ــی    ــه م ــد و ن ــداد کن ــی قلم ــرزمین ملّ ــک بخــش از س ــد بخشــی  ی توان

ــق           ــان ـ از حـ ــل آنـ ــرخالف میـ ــود را ـ بـ ــهروندان خـ از همشـ
  .سر کشور محروم کندوابستگی به سرتا

  
  
  گفتگو با دکتر محمدرضا خوبروی پاک  
  
  
  
  
  

  بسربُردگی در پیمان
  
 
 

تالش ـ در آثار منتشره و همچنین تحقیقاتی که در دست دارید 
هائی از آنها پیش از انتشار  ـ و ما بعضاً از اقبال خواندن بخش

 ایم ـ بر آنچه که به عنوان مرکز ثقل یا پرسش برخوردار بوده
توان انگشت گذاشت، عبارتست از موضوع  می محوری

آمیز و دمکراتیک آنها در  ، چگونگی زیست مسالمت»ها اقلیت«
چهارچوب یک کشور و چگونگی تقسیم قدرت و مشارکت 

که از نظر قومی، زبانی و مذهبی گوناگونند در   میهمگانی مرد
  .ی کل کشور ی محلی خود و اداره اداره

ای یافتن پاسخ به این پرسشها، در دو اثر در چهارچوب تالش بر
ـ » فدرالیسم در جهان سوم«و » نقدی بر فدرالیسم«خود ـ  

اشکال مختلف نظام فدرالیستی را در دو دسته از کشورها در 
الزم به ذکر است . اید های مختلف مورد بررسی قرار داده  حوزه

ران در ای» فدرالیسم در جهان سوم«که اثر دو جلدی دوم یعنی 
ترین کتابها  ای قرار گرفته و از پرفروش مورد استقبال قابل توجه

  .شناخته شده است
و اما در آغاز این گفتگو بفرمائید چرا و از چه نظر محقق و 

الملل الزم  و حقوق بین  میی حقوق عمو متخصص ما در حوزه
اوالً مفهوم فدرالیسم را مورد بررسی قرار دهد؟ و دوم : دانسته

چرا و از چه نظر کشورهای دارای نظام فدرالی را به دو این که 
  ای به آنها بپردازد؟ دسته تقسیم و در آثار جداگانه

  
پیش از پاسخ  ،ی شماها با درود و سپاس از تالش ـخوبروی 

دانشجوی علوم « نوزه  هاجازه دهید تا صادقانه عرض کنم ک
  .تمهر بند تعلقی رها هس و پژوهشگری آزاد و از» اجتماعی



   1389ـ آذر   34تالش ـ سال هشتم ـ  شماره              

     10             

ی پیش بر ها موضوع تحقیق در فدرالیسم به خیلی سال
جوئی در دوره دکتری دانشکده حقوق  نگام دانشه هب .گردد می

درس آموختنی، تنها حقوق اساسی بود که  12تهران، از میان 
چندان جدی گرفته  در دوره لیسانس نیز این درس. جائی نداشت

» اساس«ل دولت با چرا که مشروطه به دنبا. شد و یتیم بود مین
به گفته شادروان فروغی بود و این باب طبع نبود و باید مورد 

از این روی، نه تحقیق درباره فدرالیسم  .گرفت میفراموشی قرار 
پس از  .و نه پژوهش تطبیقی درباره تمرکز زدائی به جائی نرسید

 اندوزی در دانشگاه لوزان، درپی ادامه دانش» شکوهمند«انقالب 
فدرال ایران که از سوی محافل دست راستی  ن اساسیبا قانو

در عرصه سیاست  ها هنوز آن موقع نئو کانـ  افراطی آمریکائی
این موضوع را یکبار در  .برخورد کردم نوشته شده بودـ  نبودند

ام که شما آن  یک جلسه گفتگوی پالتاکی با انجمن سخن گفته
مشخصات . اید هآورد 2009مه  29تاریخ  را در سامانه تالش به
  :رسانم  میبه عرض تان  این نوشته رابار دیگر

   
Lyndon H. Larouche Jr. Final Defeat of Ayotollah 
Khomeine, A dotrine of Constitutional Law for the 
Iranian renaissance from Dark Age of Neo-
Asharite Irrationalism, The New Benjamin Franklin 
House , New York, 1983 

  
. دراین جزوه نظام جمهوری فدرال را برای ما تجویز کرده بودند

کردم و آن جزوه  میتحقیق  ها در آن زمان من درباره اقلیّت
پیچی بیگانگان را  کنحکاوی مرا برانگیخت تا علت این نسخه

پیĤمد این کنجکاوی تحقیق درباره فدرالیسم و سپس . درک کنم
 . دبو ها کتاب اقلیّت

در کتاب نقدی بر فدرالیسم پس از شرح و بیان فدرالیسم در چند 
این نوشته مانند . حّل ایرانی همزیستی اقوام پرداختم کشور به راه

بازتابی انتقادی  ،من دیگران و ایه هنوشت بسیاری دیگر از
همچنان همه با هم در شیپور » مدعیان بوریا باف«نداشت و 

فدرالیسم و  ،ی برای بخشی از ایرانخودمختار ،ایران چند ملیتی
هم  دمیدند و هنوز می» حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی«شعار 
در میان این مدعیان نه در تعریف ملت،  طرفه آن که. دمند می

و نه در  ،)خودمدیری به نظر من( نه در شناخت خودمختاری
بررسی انواع فدرالیسم و بیشتر و پیشتر درباره تعریف اقلیّت 

ر یک ه  هائی داریم که هدر نتیجه گرو .فقی حاصل نشده استتوا
 ها این ناسازگاری پیĤمدهای. نوازد میساز با دیگران سازی نا

  . مان دردناک خواهد بود ی میهنبرا
بندی میان کشورهای فدرال نبودم ولی  من به دنبال تقسیم
ر ه  هک ی دیگران، در بیرون از کشور،اه هدیدن و خواندن نوشت

ر فدرال محل سکونت خود، که ائی از کشوه هنمونیک 
؛ بر آن شدم که آوردند میشان دموکراتیک هستند بیشتر
ائی از کشورهای فدرال جهان سوم را ارائه دهم تا روشن ه هنمون

. کند میآورد و نه معجزه  میشود که فدرالیسم نه دموکراسی 
  .نتیجه آن کتاب فدرالیسم در جهان سوم است

 به این نکته آغازین نظام فدرالی توجه ندارند کهمدعیان حتی 
: شود میبه دوگونه تقسیم  فدرالیسم نظام سیاسی است که

مانند سوئیس،  agrégatif Fédéralismeفدرالیسم متحد کننده 
که در  Fédéralisme ségrégatifو جدا کننده .. .ایاالت متحده

  . پی و بلژیکمانند پاکستان، اتیو شود می کشوری متمرکز بر قرار
به تدریج  1993تا  1970این کشور اخیر، در طی چهار مرحله از 

 هی همزیستی مردم خود، نه از راها برای حّل دشواری
پرسی، بل، از راه بازنگری گام بگام قانون اساسی تبدیل به  مهه 

و این تنها موردی است که بی خونریزی و بی . فدراسیون شد
شد ولی  در کشوری برقرار ر فدرالیسمانقالب یا رهائی از استعما

هم  .تا کنون استقرار نیافته و آشفتگی در آن همچنان ادامه دارد
 دربدر به دنبال اکنون مدت چهارماه است که پادشاه آن کشور

  . سرگردان است گزینش نخست وزیر و تشکیل کابینه
دانند  می» قابل گفتگو«ه فدرالیسم را در خارج از کشور آنانی ک

خواهند آن را برگزار  میدید که بر چه اساسی  یددارند امّا باحق 
ستیم و یا این که ه  هخواهند ما را متحد کنند ک میآیا . کنند
مجموع ما را، به گفته حافظ، به تفرقه بیاندازند و  خواهند می

آیا  کنند؟» مجموع«از راه این تفرقه باز هم ما را سپس 
داری روش کشور و پیشینهای همزیستی ما ایرانیان ه ههزار

آموز قرار گیرد؟ آیا نمونه بلژیک پند ایرانیان نباید مورد توجه
  نیست؟ 

م زبان فرانسوی را ه  هشگفت آن که نماد پادشاهی ایران ک
 بلژیک داند و هم با خانواده سلطنتی کشور میبسیار خوب 

 ی فدرالیسم را درها آشنائی دارد؛ آیا بهتر نبوده و نیست که پیĤمد
از  و یا شان بپرسد؟ و یا از خانواده سلطنتی ها ای بلژیکیه هنوشت

متمرکز دولت نا  حال و هوای اداره ،هلند خانواده سلطنتی کشور
در هلند برقرار است و همانندی  را که از سده شانزدهم میالدی

  با روش اداره ممالک محروسه ما دارد، جویا شود؟
  

شما در مورد فدرالیسم نه ها تحقیقات  تالش ـ بنابر این سال
تنها یک کار صرف تئوریک و ذهنی بلکه از مسیر بررسی این 

و در عمل، در . موضوع برپایه آنچه در واقعیت رخ داده بوده است
پیروی از یک روش علمی، ناگزیر از توجه، ثبت و بررسی 

ها، شرایط مختلف  های مهم این نظم سیاسی در مکان تفاوت
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ی ها ها و سنت میان مردمان با روحیهکشورهای جهان و در 
ـ در اینجا   میو برخالف هموطنانی که مفاهی. اید گوناگون شده

های تاریخی و تجربی، در  فدرالیسم ـ را بدون توجه به واقعیت
آرمانی » پاکیزگی«ای از  لهها قالب شعارها و پیچیده در

 میاید در پایبندی به الزامات یک کار عل دهند، سعی کرده سرمی
  .ایش آشکار کنیده هواقعیت را در همه جنب 

فدرالیسم در جهان «ی کتاب  حال شخصاً به عنوان نویسنده
بفرمائید چرا این اثر در داخل ایران در مقایسه با دو اثر » سوم
  تان، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است؟  قبلی

  
. درست است اید هآنچه که در مقدمه پرسش گفتـ  خوبروی
ببینید در کتاب . این نیست ای جز ژوهش بیطرفانه چارهدریک پ

، نه تنها )1384نشرچشمه تهران ( تمرکز زدائی و خود مدیری
؛ بلکه و خودگردانی روشن شده تفاوت خودمختاری با استقالل

سپاری و تمرکز زدائی در ی مختلف خودگردانی، اختیار ها روش
و سپس ایتالیا،  و سنگال الجزایر کشورهای مختلف از اسرائیل تا

مدیری و سرانجام منشور خود. را آوردم انگلستان و فرانسه
ی ایالتی و والیتی ها با قانون انجمن را) 1985(اتحادیه اروپا 

آگاهی  ها حل مقایسه کردم تا خواننده از همه راه )1906(ایران 
هرجا : وگرنه با شعار دادن که. برگزیند یابد و خود بهترین را

. یابد میسامان ن یست دموکراسی هم نیست کار ماخودمختاری ن
   .بگذریم

درباره توّجه مردم به کتاب فدرالیسم در جهان سوم، من نیز در 
ای داخل کشور آن را خواندم و در یکی از آنان ه هبرخی از سامان

کتاب را دائره المعارف فدرالیسم نامیده بودند که صد البته چنین 
ن در بیرون از کشور از میزان اقبال با توّجه به اقامت م. نیست

به نظرم امروزه روز با  ،امّا. عامه به کتاب آگاهی موثقی ندارم
در انگلیسی  Networkئی مانند ها به زبانزد بودن اصطالح توّجه

به فرانسوی که در ایران به شبکه ترجمه شده  Réseauیا  و
آور  ای زیادی از میهن دوستان وجود دارد و شگفته هاست؛ شبک

 از راه شناسند امّا میاست که آنان همدیگر را ندیده و شخصا ن
ئی است که از ها شاهد آن شمار ایمیل. انترنت با هم ارتباط دارند

هم آنان را  رسد و مسلما شما میی پیرامونی کشور ها استان
سرنوشت ایران  هر قدر توجه حاکمان کنونی به. کنید میدریافت 

این امر در  شوند و میا بیشتر ه هاین شبکشود  میو ایرانی کمتر 
  .ای دراز دارد تاریخ ما پیشینه

  
اشاره کردید؛ به روحیه ایرانیان و   میی مه تالش ـ به نکته

بینیم که در کنار استقبال از اثر شما،  ما هم می. پیشینه آن

ی مفاهیم  در باره میهمچنین کارهای تحقیقی جدی و عل
گیرند، از جمله به آنها که به موضوع  مختلف مورد توجه قرار می

های مختلف حقوقی، جامعه  گردند، در حوزه می تقسیم قدرت باز
ای مختلف در ه هی جمعیتی، تاریخی و تجربها شناسی، ویژگی

به نظر ما این یک . زمینه مشابه در کشورهای دیگر جهان
تازگی است که به آن روحیه اضافه شده و نشانگر نوعی بلوغ 

جامعه را از افتادن به مسیرهای خطرناک ایدئولوژی است که 
  .کند زدگی حفظ می

آثار شما در باره فدرالیسم به ویژه بررسی تجربی و تاریخی آن 
تری به  در کشورهای جهان سوم، بطور جامعی امکان نگاه واقعی

دهد که امروزه در میان محافلی به شعار و  شعار فدرالیسم را می
شده و آن را معادل همه چیز از جمله ایدئولوژی جدید بدل 

دستیابی به حقوق بشر معرفی » تنها راه«و » عین دمکراسی«
دهند  میآرمانهای خود ارائه  ی عملی از ا کنند و اگر هم نمونه می

تنها به وضعیت امروز کشورهائی نظیر آمریکا، آلمان، سوئیس 
م خود را باید چش توانیم و نمی چرا ما در ایران نمی. شود ختم می
کشورهای جهان سوم ببندیم؟ به نظر ما استقبال از اثر   بر تجربه

  ! ها باشد یافته برای نبستن چشم شما باید نشانه کوششی بلوغ
  

آشفتگی بسیاری در » خاک مهربانان«خوبروی ـ در بیرون از 
. خورد میمورد بسیاری از مفاهیم علوم سیاسی و حقوق به چشم 

. آورد میرالیسم دموکراسی را به ارمغان نواقعیت این است که فد
نمونه بلژیک را که در پیش آوردم عکس این موضوع را ثابت 

فدرال جهان سوم  نگاهی کوتاه به وضعیّت کشورهای. کند می
فدرالیسم قادر به  دهد که در هیچ یک از این کشورها مینشان 

 .ای مختلف اجتماعی نبوده استه هحل موضوع همزیستی گرو
به اوضاع پاکستان، نیجریه، مالزی  نوان نمونه نگاهی کوتاهبه ع

دستĤورد فدرالیسم برای هر یک . و اتیوپی گویای این وضع است
گمان . ام کتاب فدرالیسم در جهان سوم آورده از کشورها را در

نرود که در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک حال و روزگار 
نگاهی به اختالف بی . بهتر است) اقلیّتی یا غیر آن(ا ه هگرو

در بلژیک؛ استقالل خواهی  ها با فرانسوی زبان ها پایان فالماند
در  Sorbenوضع گروه اقلیّتی  چندین ساله مردم کِبک و یا

آلمان نشان دهنده این است که فدرالیسم توانائی حل همه 
  . ی اجتماعی را نداردها دشواری

ید غنیمت و نصیبی، به متاسفانه ما در بیرون از کشور، شاید به ام
. هم محکم نیست اندازیم که چندان میریسمان فدرالیسم چنگ 

حل خود را فدرالیسم  مخالفان سومالیائی نیز در زمانی راه
نایروبی پایتخت کنیا  حکومت موقت فدرال را در. دانستند می
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نشان به آن نشان که . تشکیل دادند و پارلمانی نیز ایجاد کردند
جدا  1991از سال  عمالـ  بخشی از کشور ـ الندامروز سومالی 

ی پی در پی و نقش ها شده و سرنوشت سومالی نیز با دولت
  . مسلمانان متعصب به نام شباب نا معلوم است

گر جانشین کردن قیاس به جای مقایسه ایران با کشورهای دی
در  رساند؛ هر چند که میاست که ما را به جائی ن ورزیخِرد 

با  وانین متناسب از دیگر کشورها و تطبیق آنحقوق گزینش ق
نمونه بهینه آن . هنر است اوضاع اجتماعی و حقوقی کشور دیگر

آویز این  امّا دست. استاساسی پیشین، قانون مدنی ایران  قانون
فدرالی دارد؛ دلیل   میند با بیش از یک میلیارد جمعیت نظاه  هک

ن هندی، وضع باید زوال زبا. شود میپذیرش آن برای ما ن
که فهرست هر دوی آنان در پیوست قانون  ـا ه ه، قبیلها کاست

انسانی باید به روزگار غیر. را هم دید ـاساسی هند آمده است 
ناسازگاری و تعارض  هم اندیشید و از) Dalits ها دلیت(ناپاکان 

  . میان مذاهب در هند هم یاد کرد  میدائ
ا و ابزار حقوقی را تنها به ههمه نهاد راستی اگر قرار بود دنیا 

امروزه در جهان تنها  آویز شمار زیاد جمعیت تقلید کند، دست
» سوسیالیسم بازار«م اقتصادی حکمفرما بود و آن هم یک نظا

  . جمعیت است با بیش از یک میلیاردو نیم حاکم در چین
 این است که همانگونه که گفتم ،پاسخ بخش پایانی پرسش شما

هادهای حقوقی بهینه کشورهای مختلف هنر گزینش ابزار و ن
ی گوناگون در ها مانند پنجیات در هند و یا همه پرسی. است

از . که در کتاب فدرالیسم در جهان سوم آمده است.. .ونزوئال و
ای دیگران ه هاین جهت ما نه تنها نباید چشم خود را بر تجرب

ت با اساس دول »پدران بنیانگذارِ«ببندیم بلکه باید با پیروی از 
  . ا را برگزینیمه هایران، بهین

با چه ظرافت و دقتی از  بیائید بیطرفانه داوری کنیم که آنان
بیاندیشیم که چرا . اند هاستفاده کرد 1831قانون اساسی بلژیک 

با وجود حضور چند تن وکیل آذربایجانی و آشنا به حقوق غرب 
یک را در کمیسیون تهیه متمم قانون اساسی راه و روش بلژ

تر چرا از  ی محلّی به کار نگرفتند؟ و از همه مهمها برای زبان
با  »پدران بنیانگذارِ«ببینیم  داری کردند؟خود  میآوردن زبان رس

و والیتی را تهیه کرده و چگونه ایالتی  ها چه دقتی قانون انجمن
تفکیک کرده و برابر قانون » منافع خاصه«را از  »منافع عامه«

وه را از مداخله در کار ایاالت والیات برحذر اساسی هر سه ق
بنگریم به قانون مدنی ایران که چگونه فقه  و سرانجام. اند هداشت

این قانون . اند هتلفیق کرد ناپلئون 1804امامیه را با قانون مدنی 
اخیر آنچنان تهیه و تدوین شده است که پس از انقالب هم 

  . اکم شده استنظر دینورزان ح مورد کمتر دچار تغییرات

ست؛ نه تشیع صفوی و نه ها ما این» آنچه خود داشت«
این پیشینه نه چندان . سومی و یا  میفدرالیسم جهان یکمی، دو

دهد که اگر کورسوئی از  مینشان ) دوره مشروطیت(دور 
ما باشد ما نیز این هنر را داریم که با توّجه  دموکراسی در کشور

از این روی، ما بیش . یجاد کنیمبه تاریخ خود نهادهای مناسب ا
   .و پیش از فدرالیسم به برقراری و تمرین دموکراسی نیازمندیم

آن که دچار  بی ،ی قانون اساسی پیشین ایرانها آورینو
باید ما را  ،کش و یا نخوت بیهوده شویم ناسیونالیسم آزادی

چرا  بودن چیست؟» استثنای ایرانی«یشیدن وادارد که اند هب
ایم در هیچیک  که ما در قانون اساسی خود آورده شیچنین گزین

   ی خاورمیانه انجام نگرفت؟ها ازکشور
  

ئی ها تالش ـ البته که الزم است خود در مقام پاسخ به پرسش
در عین حال پاسخ به این پرسش که ما . که طرح کردید، درآئید

 میزبانی نظا  میاگر بخواهیم بدور از مسئله تفرقه و تفکیک قو
بنا کنیم، از چه اصل یا اصول بنیادی آغاز کنیم که در گستره را  

و فراگیری خود دربرگیرنده مطالبات فرهنگی، سیاسی، زبانی 
درکار تحقیقاتی   دانیم دست باشد و مانع تمرکز قدرت؟ می

های  هستید در زمینه حقوق مردم و معنای آن در دمکراسی
از جمله معنای  للیالم کنونی و بر بستر تفسیر برخی مقررات بین

بر زبان برخی » فدرالیسم«که پیش از » حق تعیین سرنوشت«
های حقوقی ـ  روشنگری. ا و سازمانها آیه آسمانی بوده هچهر

و پیوندی با   چگونه رابطه» حق«ی این  تاریخی شما در باره
  کنند؟ مطالبات دمکراتیک در ایران برقرار می

  
تر  ل مصاحبه را سبکمال برای این که بار سنگین -خوبروی 

برآنند که از برخی  ها فرانسوی: کنیم؛ شوخکی برایتان نقل کنم
نباید سئوالی را پرسید؛ زیرا جواب آن را با  ها یا ملّت از اقوام

حال حکایت شما و من . خواهند داد پرسش دیگری به شما
  . است

را باید در تاریخ  بودن» استثنای ایرانی«پاسخ پرسش درباره 
ئی هستیم ها ما مردم ایران از نادرترین ملّت. ما یافتکشور 

را نه درباره شکست خوردگان  )Assimilation( مانند سازیه هک
به عنوان  .از ایران، بل در مورد اشغالگران ایران بکار گرفتیم

نمونه بنگرید به شیوه اداره ایران پس از ورود تازیان، دربار 
فرهنگ ایرانی بود که  .عباسیان و دربار محمود ترک غزنوی

 و پادشاه عثمانی را به شعر گفتن و دین و نوشتن را به ترکان داد
 را داری، استثنای ایرانی بودندر کشور. نوشتن به پارسی واداشت

در همه تاریخ . باید در چرائی تاسیس نهاد ساتراپی جستجو کرد
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ما شمار جنگ و ستیز میان اقوام ساکن درون ایران یا وجود 
که  اید هشما شنیده و یا خواند. بسیار ناچیز است د و یاندار

یا  شنیده. ایرانیان عرب زبان با لرها و یا کردها جنگیده باشند؟
ئی که ها و یا بلوچ ها ی ایران با مازندرانیها که ترکمن اید هخواند

جنگیده باشند؟ اقوام ایرانی  اند هبه ترکمن صحرا مهاجرت کرد
به تاریخ ما نگاه کنید و با . لی با هم نهبا بیگانگان جنگیدند و

 ناپذیر کردها بای پایان ها جنگ. همسایگان ما مقایسه کنید
و  ها جیکو تا ها اختالف عمیق پشتون. عربان و ترکان

استثنای ایرانی بودن را نشان  از این دست ای دیگره هنمون
 ـ شاید به استثنای جدائی افغانستان ،در همه تاریخ ما. دهد می

   .بی مداخله بیگانگان از ایران جدا نشده است  میهیچگاه قو
درباره بخش دوم پرسش شما، نخستین اصل برای جلوگیری از 

. برقراری دموکراسی و سپس گفتگو است  میتفرقه و تفکیک قو
در شرایط آزاد و به دور از هرگونه  که  میگفتگو با نمایندگان مرد
ی خود ها یح و روشن خواستی صر بگونه اجبار محلّی یا دولتی
  . را بیان کرده باشند

ای دیوان عالی آن ه هنگاهی به رویدادهای کشور کانادا و نظری
) دموکراسی و گفتگو(واه ارزش و اعتبار دو عامل فوق کشور گ

ظاهر نظام فدرالی کانادا تقلید کنیم به  به جای آن که از. است
کشوری دموکرات دنبال این باشیم که چگونه و با چه ابزاری 

که در اصل از هم جدا بوده و پیشینه   میخواهد از تفرقه مرد می
تاریخی چندان طوالنی هم ندارند جلوگیری کند؟ در یکی از 

ما موضوعی را از قول ژان دانیل ا و یا گفتگوئی با شه هنوشت
)J.Daniel( سردبیر نشریه نوول ابسرواتور فرانسوی، آورده ،

زندگی مشترک مردم فرانسه با ساکنان او دویست سال . بودم
وجود یک ملّت به عنوان ملّت  جزیره کرس را برای اثبات

زندگی مشترک چند هزار ساله ما  امّا. داند میفرانسوی کافی 
هم از سوی بیگانگان و هم از سوی برخی خودخوانده  ایرانیان

نخبگان محلّی ما ارزشی بیش از پشیز ندارد چرا؟ کشوری مانند 
دگرگون  مگونیه هخواهد ناهمگونی چند صد ساله را ب می اداکان

خواهند همزیستی و  میبرخی از آن گونه نخبگان محلّی  کند امّا،
شگفت . ما را به نا همگونی تبدیل کنند همگونی چند هزار ساله

پیشینه تاریخی و قبول همیشگی  ا،ه هاسطور مهه  هآن ک
در آن شریکند را به ی ایرانی ها مه قومه  هسرنوشت مشترک ک

نهند و تنها به عامل زبان که گوناگون است چنگ  میکناری 
تواند ملّت سازی کند و مهلتی  میزبان به تنهائی ن. زنند می

برای . به ملّت دگرگون شوند  میتا مرد بایست و ابزار فراوانی
 ائی هماننده هدعوی بر سر واژ میهن دوستان درون کشور

  آنان با پوست و گوشت خود .آور است دهخن گویش، لهجه و زبان

  ...کنند و ما در بیرون میرا احساس » وحشت زندان سکندر«
توان با نمایندگان  می ،با برقراری دموکراسی در ایران ،باری

همه اقوام ایرانی به گفتگو نشست و باتوسل به  ی برگزیده
حل مناسب برای تمرکز زدائی و خود مدیری  پیشینه تاریخی راه

   .ا یافتر
و رابطه آن  تعیین سرنوشت تان درباره حق بخش سوم پرسش

  . با مطالبات دمکراتیک در ایران است
حق تعیین سرنوشت، مانند حق حاکمیّت، قلمرو یا دانید  می 

گستره بیرونی یا  گستره درونی و :ای دوگانه دارد  گستره
حق مردم  ،در حالت نخست، حق تعیین سرنوشت. المللی بین
تا آزادانه پایگاه سیاسی، روش توسعه فرهنگی، اجتماعی و  است

سرنوشت، بویژه در گستره  تعیین حق .اقتصادی خود را برگزینند
 معنی بدین .است استوار حاکمّیت مردم نظریه پایه بر درونی آن

 از را خود ارزش یا همه مردم حاکمّیت آن حق تحقق بدون که
از این  .شود میمل اجرا نی کا دهد و یا این که بگونه می دست

و   مدنی  حقوق  المللی بین  میثاق میثاق 25روی، برابر ماده 
گذاری و  ، همه افراد یک جامعه بی هر گونه فرق سیاسی

و حق انتخاب   میمحدودیت حق مشارکت در اداره امور عمو
 مینماینده یا نمایندگان را دارند و حق دارند به مشاغل امور عمو

  .داشتغال ورزن 
آن  المللی بینبیرونی یا  منظور از حق تعیین سرنوشت، در گستره

جامعه  پایگاهی در ی مستقل خواهند بگونه می  میمرد است که
منظور از حق تعیین سرنوشت،  .داشته باشند ها دولت المللی بین

در برابر  ها استقالل دولت المللی بینبیرونی یا  در گستره
 زده و یا زیر ستممردم استعمار این حق برای .بیگانگان است
اعالمیه سازمان ملل متحد درباره روابط . شود میاعمال شده و 
 .نیز بر این نکته تائید دارد 1970 به سال ها دوستانه دولت

پرسش شما، مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران درگستره 
شده را  با توجه به این که ایران میثاق یاد. درونی آن است

ی مردم باید ها ته و به تصویب هم رسانده است ؛ خواستپذیرف
   .آنان است مورد توجه حاکمان قرار گیرد چرا که حق مسلم

ای ه هافزون بر آن میثاق توجه داشته باشیم که در جامع
این . کنند مییاد )  (loyauté-loyaltyدموکراتیک از اصلی به نام

تعبیر زیبائی هم از  توان به وفاداری ترجمه کرد؛ امّا میواژه را 
این . در پیمان است آن بسربُردگی آن در ادبیات ما وجود دارد که

هم  تر است چون اصطالح به نظر من برای بیان حقوقی مناسب
در حالی که  .دو سویه است و هم پایندگی را در خود دارد
برابر  .هم نباشد وفاداری ممکن است یک سویه بوده و پایدار

میان شهروندان با یکدیگر  ـوندان و دولت این اصل میان شهر
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پیمانی وجود  و میان واحدهای عضو فدراسیون با دولت فدرال
روشن  .ریک از آنان حقوق و وظایفی را برعهده دارنده  هدارد ک

تواند مخالف با اصول جهانروای  میاست که چنین پیمانی ن
. دی مربوط به آن باشها مانند حقوق بشر و میثاق المللی بین

گذارم، امّا، در  میتوضیح بیشتر این اصل را برای فرصتی دیگر 
ی ها موضوع بحث ما، درباره حق تعیین سرنوشت و خواست

میان (در پیمان  دموکراتیک، در نوع نخست بسربُردگی
برابر این اصل نه مردم . شود میمطرح ) شهروندان و دولت

ته باشند ئی داشها توانند در یک جامعه دموکراتیک خواست می
تواند در اِعمال حق  میکه ناقض پیمان باشد و نه دولت 
ائی مانند نژاد، مذهب ه هحاکمیّت خود حقوق مردم را بنا به بهان

به این دلیل هر . ای، نادیده انگارد یا منطقه  میو یا وابستگی قو
یک از شهروندان به نسبت و سهم خود مالک مجموعه کشور با 

هیچ گروهی از . اجتماعی آن هستند و همبستگی ها همه ثروت
تواند خود را شهروند انحصاری یک بخش از  میشهروندان نه 

تواند بخشی از همشهروندان  میسرزمین ملّی قلمداد کند و نه 
از حق وابستگی به سرتاسر کشور  ـ برخالف میل آنان ـخود را 

  . محروم کند
سانی، که آنچه که باید در ایران دموکراتیک مورد گفتگو با ک

خواستار حق تعیین سرنوشت، فدرالیسم و یا خود مدیری هستند، 
قرار گیرد چگونگی اجرای حق تعیین سرنوشت است نه خود 

 .است )Jus Cogens(الملل سلب نشدنی  حق که در حقوق بین
اند امّا روش اجرای آنان  همیشگی ها دانید که ارزش میبه خوبی 

در یک جامعه شهروندی  ها تابزار برآوردن خواس. متفاوت است
هیچ گروه  اعمال فشار، خشونت و اسلحه از سوی هیچ کس و

  . نیست
  

تالش ـ البته برای شناخته شدن نمایندگان مردم در ایران ما 
پیش از هرچیز و در گام نخست نیازمند شرایط امن و آزادی 

و با اطمینان از امنیت و حراست   هستیم تا بدور از هر واهمه
های رأی، تک تک افراد کشور در هر کجا  ردم و صندوقآرای م

بتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند و پس از انتخاب نیز این 
نمایندگان بدور از واهمه در چهارچوب حقوق نمایندگی و در 

» حاکمیت از آنِ مردم«ی قانون اساسی که برپایه اصل  محدوده
اند  هائی که داده دهتدوین شده باشد، بتوانند در جهت تحقق وع

  .بکوشند
حق تعیین «اما تا آن مرحله و تا تحقق آن شرایط در تعبیر 

نگاهی که از جمله شما به قضیه . دو نگاه وجود دارد» سرنوشت
گیرد و  دارید که در چهارچوب قلمرو داخلی این حق قرار می

برپایه حق برابر همه احاد ملت در مشارکت در سرنوشت کل 
های جمعی، اعم از  رابر هر فرد بدور از وابستگیکشور و رأی ب

و نگاه . شود تعبیر و تفسیر می.... قومی، نژادی، جنسی، مذهبی و
نظر دارد و در » حق تعیین سرنوشت«دیگر که به قلمرو بیرونی 

تفسیر آن بعضاً تا انتهای خط یعنی کسب استقالل و جدائی از 
گرا  های قوم ی گروهاین همان نگاه سنت. رود کشور ایران هم می
آیا مقررات و . های و نیروهای چپ است و برخی سازمان

المللی در مورد کشور ایران چنین تفسیری را جایز  های بین پیمان
کنیم تا  میالمللی تکیه  های بین شمارد؟ بر مقررات و پیمان می

هائی که از بیرون و از سوی  ها و حمایت تفاوت آن با تالش
  .گیرد، در نظر گرفته شود ی صورت میبرخی محافل خارج

 
کردن  مشخّص دهم که میبا پوزش از شما، توضیح  ـ خوبروی

 ،تعیین سرنوشت قلمرو یا گستره درونی و گستره بیرونی حق
در  .دیگران و من ندارد یها ارتباطی به تعابیر و یا برداشت

این دو میدان و عرصه را از هم جدا  فلسفه حقوق است که
روشن ساختن مفاهیم  دانید هدف فلسفه حقوق می زیرا .کنند می

بودن اصول و قواعد حقوقی   میالزا دالئل حقوقی و شناخت
دو گستره مانند  سرنوشت به بندی حق تعیین بخش. است
در فلسفه حقوق  یکپارچگی سرزمینییا  و بندی حاکمیّت بخش
ی ها که کشوری از سوی نیرو مینگاه  هبه عنوان نمون .است

گانه در معرض خطر قرار گیرد؛ گستره بیرونی یکپارچگی بی
که موضوع جدائی بخشی از سرزمین یک  میسرزمینی و هنگا

شود تنها گستره درونی یکپارچگی سرزمینی  میکشور مطرح 
  . مورد نظر است

های و  گرا و برخی سازمان های قوم نگاه سنتی گروه« امّا، درباره 
که » جدائی از ایرانل و کسب استقال«و شعار »نیروهای چپ
. شویم میبار دیگر با اغتشاش در مفاهیم روبرو  ؛مطرح کردید
یا  ـکه مورد توّجه نخیگان ما واقع نشده است  مینکته بسیار مه

 ـام  ـ سیاسی ایران ندیده ای حقوقیه هتا کنون من در نوشت
یا جدائی یک  حق جداگردانیبا  حق جدائی خواهیتفاوت میان 

 :ین توضیح کهبه ا. است سویه
 The right of secession – Le(به معنای  حق جدائی خواهی

droit de sécession با حق جدا گردانی ) الحق االنفصال
)The right to secession – Le droit à la sécession 

تواند  میهر کس و یا گروهی . فرق دارد) الحق فی االنفصال
یا با رعایت نظم حقوقی آن  حق جدائی خواهی را عنوان کند و

امّا هیچ گروهی حق . را در محدوده حاکمیّت ملّی عنوان کند
  . ی بخشی از کشور را ندارد جدا گردانیدن یکسویه



   1389ـ آذر   34تالش ـ سال هشتم ـ  شماره              

     15             

حق جدائی . ای باشد ای مفید فایده به نظرم شاید آوردن نمونه
خواهند در محدوده  میکه  خواهی همانند خواست کسانی است

ای سکونت  ه و شهر در محل ویژهیک کشور و یا یک منطق
این خواست حق آنان . پندارند میتر  گزییند و یا آن را مناسب

ائی از آن را درمحل سکونت برخی از ه هتوانیم نمون می. است
. و یا مهاجران در کشورهای مختلف ببینیم ی مذهبیها اقلیّت

روشن است که چنین گروهی حق ندارد از آزادی رفت و آمد 
 در درون آن محل ویژه یا از اجرای مقررات کشوردیگران و 

خواستن چنین حقی برابر اصول حقوق سلب . جلوگیری کند
ممنوع ) Erga omnes(فراگیر  المللی بیننشدنی و تعهدات 

  . نیست
بازهم مجبورم توضیح دیگری . امّا حق جدا گردانی چنین نیست

کاسته  از این اغتشاش در مفاهیم رایج میان ما  میبدهم تا ک
 . شود

سرزمین یا  )Mutation(الملل، دگرگونه سازی  در حقوق بین
گاهی به عنوان . گیرد میای گوناگونی قرار ه همقولدر ها سرزمین

زمانی به نام ازهم گسستگی ) Sécession(جدائی 
)Dissolution (و گاهی دیگر یگانه سازی )Réunification( 

یادشده حاکمیّت ی ها در هر یک از شکل. شود مینامیده 
 بویژه حاکمیّت سرزمینی، آنان در معرض انکار و تهدید ،ها دولت
 درباره دگرگونه سازی ی یاد شدهها هر یک از نام .گیرد میقرار 

  : ئی دارندها سرزمینی تعریف
بخشی از خاک یک کشور و ایجاد  جدائی عبارتست از گسستن ـ

  ؛آن بخش دولتی نوین برای
فروریزد و از آن فرو  است که کشوری  یمازهم گسستگی هنگا ـ

  ریزی کشور یا کشورهای نوینی پدید آید، 
عبارتست از یکی شدن دو سرزمین و پیدایش  ،یگانه سازی ـ

  .کشوری نوین
دهد که  رخ می  به این ترتیب دگرگونه سازی سرزمینی هنگامی

. کشور یا کشورهائی پیش از دگرگونه سازی وجود داشته باشد
ازهم گسستگی در آن هنگام است که نا سازگاری جدائی و 
میان مردم  و) Corps politique(سیاسی ) هیئت(درپیکره 

 .پذیر سازد کشور وجود داشته باشد که بنیان کشوری را آسیب
را گزینش  جدا گردانیتوان  میدر یک کشور دموکراتیک، 

بخشی از شهروندان و دگرگون کردن آنان به بیگانه و یا به 
به این ترتیب میان . خواند بیگانه سازیتر  ساده میمفهو

 )Antinomie(ناسازگاری و تعارض  جدا گردانیدمکراسی و 
 یکی از پژوهشگرانی که در زمینه بسربُردگی در .وجود دارد

ی ها پیمان، چندگانگی و احترام به گوناگونی مردم در نظام

سی، دموکرا«: نویسد  میدمکراتیک تحقیق قابل توجهی دارد 
 فراتر از چند گانگی موجود در جامعه، کوششی برای ایجاد

یگانگی در میان مردم گوناگون و واگذاری یکتائی تجزیه 
  .»به مردم است ناپذیرحاکمّیت

ای بسربُردگی در پیمان دو سویه میان ه هکه رشت میهنگا امّا
شود و بخشی از مردم یک  میشهروندان و دولت سست 

جدا شدن از کشور و تشکیل دولتی سرزمین خواستار صریح 
تواند نسبت به این خواست بی  میشوند؛ دموکراسی ن مینوین 

هر چند که گسستگی میان شهروندان یک جامعه . توّجه باشد
دموکراتیک با اصول دموکراسی سازگار نیست؛ نظام دمکراتیک 

قابل انکار بخشی از مردم را تواند خواست غیر میبه دشواری 
  . نادیده انگاردبرای گسستن 

حل دیگر برای پاسخگوئی به این خواست مردم  زیرا راه
عبارتست از اجبار آنان به زندگی با کسانی است که با آنان 

نیستند؛ چنین  همدل همکیش و یا همزبان و باالتر از همه
که دولتی   میهنگا .با دموکراسی سر سازگاری ندارد اجباری نیز

که دیگر رشته بسربُردگی در  ای رسید دموکرایتک به مرحله
پیمان در میان شهروندان باقی نمانده است؛ باید به شرایط آن 

ترین راه گسستگی را برگزیند که  گسست بیاندیشد و مناسبت
بینید که در کشورهائی  می. کمترین آسیب را در بر داشته باشد
به آنچه که در پیش گفته شد  همانند کشور ما بازهم باید نخست

  .به برپائی دموکراسی بپردازیمیعنی 
  :خش آخرین پرسش شما باید بگویم کهدر پاسخ به ب

 ،در بسیاری از کشورها، دموکراتیک و غیر آن در حقوق داخلی
ی صریح یا ضمنی در  غیر قابل تجزیه بودن کشور بگونه

مانند کشورهای فرانسه، ایاالت . ی اساسی آمده استها قانون
   .از این روی ممنوع است. ، استرالیامتحده، اسپانیا، ایتالیا

حق تعیین سرنوشت بوسیله مردم در گستره  ،الملل در حقوق بین
تواند به معنای جدائی یکسویه یا جدا گردانی باشد؛  مین درونی

و یا نقض کامل   میمگر در موارد استعمار زدائی، اشغال نظا
یین افزون بر آن، با توجه به دکترین نوین، حق تع. حقوق بشر
  .باید منطبق با یکپارچگی سرزمینی کشورها نیز باشد ،سرنوشت

تنها در موارد  جدائی یکسویه ها دولت المللی بینروابط  در
مگر در [ 1945از سال «.یافته است استعمار زدائی رسمیّت

هیچ کشوری که با جدائی یکسویه و با ] موارد استعمار زدائی
شده باشد، به عضویت  وجود ابراز مخالفت دولت پیشین ایجاد

در همه مواردی که دولت پیشین ... سازمان ملل در نیامده است
کند، موجودیت جدا شده از  میمخالفت خود را با جدائی اعالم 

این . شود میبرخوردار ن المللی بینکشور از پشتیبانی چامعه 
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حتی در موارد نقض حقوق بشر نیز معتبر باقی  ها کنش دولت
  .»مانده است

ی دموکراتیک، در ها ، یا دستکم دولتها ن است که دولتروش
کنند؛  میخشونت علیه مردم را محکوم  مورد نقض حقوق بشر،

شناختن  در همان حال از تائید جدا گردانان و به رسمیّت امّا
از این روی بود . ورزند میحل خودداری  جدائی به عنوان یک راه

آن که به خاطر انسانیت  در کوزوو بیشتر از المللی بینکه مداخله 
بود تا   میی سیاسی و نظاها ای چشمداشت باشد متوجه پاره

بیش اراده جدائی خود را بیان کرده  که کم و  میاستقالل مرد
  .باشند

از . از جدا گردانی بستگی به اهمیّت موضوع دارد ها پروای دولت
ی درونی کشورها، بسی ها پایان جنگ سرد، شمار ناسازگاری

 کمیسیون کارنگی،. ی میان دولتی استها از تعارضبیشتر 
بیش از دویست اقلیّت قومی، مذهبی را که  ،1997درپایان سال 

خود هستند را بر شمرده  خواستار بهبود وضع حقوقی و یا سیاسی
  .است

را  برای دوری گزینی از جدا گردانی ها نخستین دلیل دولت
گی سرزمینی خود رفع تهدید احتمالی در مورد یکپارچ توان می

آنچه بخود نپسندی بدیگران «پند معروف . آنان دانست
هیچ دولتی . گزینی نقشی اساسی دارد در این دوری» مپسند

اش  تواند از دیگران خواستار احترام به یکپارچگی سرزمینی مین
. بند نباشد حالی که خود در مورد دیگران به آن پای شود؛ در

شان  بخشی از سرزمین شدنبرای جلوگیری از جدا ها دولت
  .تابند میجدائی سرزمینی دیگر کشورها برن

 المللی بینگزینی از جدا گردانی ثبات امنیّت  دلیل دوم دوری
اسباب چینی جدا گردانان یکی از عوامل بالقوه تنش . است
با جدائی یکسویه به عنوان  المللی بیناگر جامعه . است المللی بین

 للیمال ، منطبق و منظم با قواعد بین)اتوماتیک(حقی خود آهنگ 
به علت  ـ به استثنای موارد استعمار زدائی ـ کند میمخالفت 

ای ه هچنین حقی نتیج زیرا .دشواری یافتن صاحبان حق است
جامعه جهانی . آورد میبه بار  المللی بینانگیزی برای جامعه  غم

آنان و هر کدام از  مّرکب از بیش از پنج هزار گروه مختلف است
بار دیگر باید تکرار کنم که  .ای قائلند برای خود هوّیت ویژه
سبب ایجاد اقلیّتی نوین و  ی خود نوبه بهایجاد هر کشور نوینی 

  . از جمله استقالل خواهد شد ی نوینیها خواست
  

ای از  تالش ـ با سپاس از توضیحات شما که گوشه
را پیش  ی حقوقی را نشان داده و همگانها ی بحثها پیچیدگی
ای ایدئولوژیک به تأمل و تعمق ه هو آفریدن انگار  سازی از ساده

امیدواریم نتایج زحمات تحقیقاتی و آگاهی . دارد میبیشتر وا
یشمندانی چون شما بتوانند ـ همانگونه که در اند  هدهند

اشاره » فدرالیسم در جهان سوم«پیشگفتار اثر جدید خود 
به امید . بکاهند» رجام مای بی فها از سرگشتگی«اید  کرده

  .گفتگوهای بعدی
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  جنبش سبز، دیباچه دمکراسی و حقوق بشر در ایران
  
  
  

ــام اســال      ــاله نظ ــک س ــت ســی و ی ــراق و حکوم ــا ع ــگ ب ــالب، هشــت ســال جن ــی انق ــک دوران ویران ــران پــس از ی ــه   میای ک
ــ  ــتار ب ــوب و کش ــر آش ــال   سراس ــام اس ــال نظ ــاری رادیک ــوان برکن ــاب ت ــر ت ــت، دیگ ــدارد  میوده اس ــوع  . را ن ــر ن ــدهای ه پیام

ــیش     ــه ب ــانونی هرچ ــی ق ــای کشــتار و ب ــه معن ــه ب ــود ک ــد ب ــال خواهن ــز رادیک ــال نی ــونی رادیک ــر اســت دگرگ ــوان . ت مشــگل بت
  .ای به دمکراسی و حقوق بشر رسید از چنین دیباچه

  
  
  

  گفتگو با فرهاد یزدی
  
  
  
  
  
  

ـ در گفتگوئی شفاهی در باره شرایط کنونی در کشورمان تالش 
این سه کانون . از وجود سه کانون اصلی قدرت سخن گفتید

کدامند و وضعیت آنها را از نظر سهم در قدرت حکومتی، نفوذ و 

های داخلی و خارجی و از نظر پایگاه  تأثیر عملی در سیاست
  کنید؟ اجتماعی و مردمی، چگونه ارزیابی می

  
رسد که سه کانون اصلی قدرت همراه  میاد یزدی ــ به نظر فره

با چندین کانون درجه دو دیگر در پهنه سیاست و اقتصاد کشور 
سه کانون اصلی عبارتند از . در تنش با یک دیگر فعال هستند

و ریاست جمهوری   میجنبش سبز، دستگاه رهبری نظام اسال
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توان بخشی از  یمی درجه دوم قدرت را ها یکی از کانون. رژیم
ای امنیتی و فشار که به دور مدیر کیهان چاپ تهران ه هگرو

تر اوقات با آنان همنوا  و جمعیت مؤتلفه نیز در بیش اند هحلقه زد
گروه دیگر برادران الریجانی و متحدان . باشند، در نظر گرفت می

باشند که مشخصه آنان مخالفت  میآنان مانند مطهری و توکلی 
ای دیگر و بنیادهای ه هالبته گرو. ور نظام استبا رئیس جمه

باشند که بنا به منافع خود با  میمتعدد رژیم نیز دارای قدرت 
  .برند میهمراهی کرده و یا از آن  ها هریک از کانون

از ملت را همراه دارد و   میجنبش سبز اما پشتیبانی بخش عظی
ظام ر روزه به عنوان نیروی جایگزین نه هرسد ک میبه نظر 

این کانون که در حال . کند میتر تثبیت  خود را بیش  میاسال
حاضر دارای قدرت بالفعل و مستقیم در سیاست ایران نیست، با 

گیری  ای قوی است که در محاسبات تصمیم ازهاند هوجود این ب
  . باشد نظام، بسیار تاثیر گذار می

رح مط  میاین کانون بر اثر مسایل جدیدی که در جمهوری اسال
های منفی نظام بر  کند و همچنین بر اثر اقدامات و سیاست می

کروبی به طور صریح از یک . گردد میخیل هواداران آن افزوده 
دولت سکوالر، در صورت انتخاب ملت، و برخالف میل شخصی 

به سخن دیگر بر اراداه ملی به عنوان . گوید خود، سخن می
البته او و . وده استتعیین کننده حکومت آینده ایران تکیه نم

ر نوع ه  هک اند هدیگر رهبران این جنبش به درستی دریافت
با وجودی که . بایست از راه قانونی صورت گیرد میگونی دگر

به شدت منفور و از نظر ملت   میقانون اساسی جمهوری اسال
مردود است، اما با دگرگونی که از بطن آن صورت گیرد امکان 

ت که خشونت شدید و یا حتا جنگ تری وجود خواهد داش کم
چنانچه اگر وقایع پیش . ها را همراهی کنند داخلی این دگرگونی

گرفت،  میبا همین کیفیت از تحوالت صورت  57بهمن  22از 
که امکان آن وجود داشت، فجایع و کشتارهای پس از آن 

در حال حاضر، ایران تحمل و آمادگی . توانست اتفاق افتد مین
اصلح آن . برای یک انقالب دیگر دارد 57از سال  تری بسیار کم
ر نوع دگرگونی از داخل این رژیم و نه بر اثر انقالبی ه  هاست ک

  .دیگر و یا حمله خارجی صورت پذیرد
دو کانون دیگر قرار دارند که دارای قدرت   میدر بطن نظام اسال

نسبی بالفعل هستند، اما هر روزه از توان بالقوه آنان کاسته 
که در نتیجه   میپس از پایان دوره ریاست جمهوری خات. شود می

آن نهاد ریاست جمهوری رژیم به شدت به سود رهبری ضعیف 
گردید، در پنج سال گذشته ریاست جمهوری نظام، قدرت 

سه . تری را به زیان رهبری و به نفع خود انباشته است بیش
ر سنتی در ای امور خارجه، اطالعات و ارشاد به طوه هوزارت خان

ترین  رئیس جمهور که بزرگ. اختیار رهبر نظام قرار داشتند
تر قدرت است، تحمل  محرک و انگیزه او گردآوری هر چه بیش

خانه  امروزه تا اندازه زیاد مهار دو وزارت. این وضع را نداشت
اطالعات و ارشاد با بر کنار کردن وزیران مورد اعتماد رهبر نظام 

جنگ بر سر مهار . ر قرار گرفته استدر اختیار رئیس جمهو
رئیس جمهور با . وزارت خارجه میان آن دو در جریان است

تعیین چهار نماینده ویژه خود، دست درازی به این دیگر حریم 
آغاز مذاکره با آمریکا یکی دیگر از . رهبری را آغاز کرده است

  .باشد مینقاط اختالف شدید میان آن دو 
ق رهبر رژیم بر سپاه پاسداران تا مقدار در این میان، قدرت مطل
جنگ قدرت  ها سپاه پاسداران بر اثر سال. زیاد لطمه خورده است

. در داخل رژیم، دیگر به طور دربست در اختیار رهبر رژیم نیست
  هرئیس جمهور با وارد کردن سپاه به امور اقتصادی، توانست

بزرگی بخش . واداری بخش بزرگی از فرماندهان را جلب کنده
از بدنه سپاه جلب جنبش سبز است و برخی از فرماندهان هنوز 

به   میاز نظر سپاه امکان حمله نظا. وفادار به رهبری هستند
در صورت اتفاق چنین احتمالی، . باشد میایران، مساله اصلی 

بازنده اصلی سپاه پاسداران خواهد بود که در خط مقدم هدف 
ان زیادی وجود دارد که سپاه از از این رو، امک. حمله قرار دارد

کاسته شدن تنش و تالش رئیس جمهور برای مذاکره با آمریکا 
  .پشتیبانی به عمل آورد

ی قدرت؛ با در نظر گرفتن ها ی درجه دوم و دیگر کانونها کانون
منافع خود، وفادارای ثابتی نداشته و همان طور که در ترکیب 

ی اصلی قدرت ها انوننیروئی خود سیال هستند، در رابطه با ک
مه آنان هوادار بقای نظام ه  هالبت. کنند مینیز متغیر عمل 

از این . باشند که آنان را به منافع سرشار رسانده است می  میاسال
بسیاری از . توانند هم نوایی داشته باشند میرو با جنبش سبز ن

لباس "وقایع رو در رویی با جنبش سبز و حمله به اصطالح 
ی قدرت با و یا بدون اطالع و با ها وسیله این کانون "ها شخصی

حمله . گیرند میصورت  ی اصلی قدرتها یا بدون تائید کانون
تواند وسیله گروه امنیتی بدون اطالع و  میاخیر به منزل کروبی 

. تایید کانون رهبری و یا ریاست جمهوری انجام پذیرفته باشد
ویژه رهبری نوشته  اما هزینه آن در هرحال به پای رژیم و به

  . شود می
چنانچه اشاره شد، با گذشت زمان براثر بی قانونی، بی تدبیری، 
فساد و جنگ قدرت در داخل نظام، از قدرت دو کانون حکومتی 

هواداران دو کانون حکومتی . شود میبه نفع جنبش سبز کاسته 
بر اثر گرانی، تبعیض، فساد، کمبودها، اعدام و زورگویی هر روز 

رواداری که جنبش سبز تا کنون . گردند میجنبش سبز  جذب
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توانسته خود را با آن تعریف نماید، نوید جذب نیروهای هر چه 
توازن به نفع جنبش سبز در . دهد تر هوادار دگرگونی را می بیش

  .حال بهم خوردن است
  

تالش ـ  در نگاه نخست ارزیابی از جنبش سبز به عنوان مرکز 
های نیروهای خواهان  ات و مقاومتثقل امیدها و مبارز

های اساسی در نظام سیاسی و یا شناختن این جنبش  دگرگونی
و یا ارزیابی آن به عنوان   میبه عنوان جایگزین رژیم اسال

رسد، پیوندی  به نظر می... فاکتوری در محاسبات حکومتی
  .گذرد نداشته باشد محسوس با آنچه در کشور می

ناامنی در حکومت و از سوی آن های آشوب و  تشکیل کانون
علیه مردم، سرکوب شدید هواداران فعال جنبش سبز، آزار و 

های شدید علیه سرآن و سخنگویان این جنبش همه  محدودیت
راه تدریجی و . شود به نشانه افت و ضعف جنبش سبز گرفته می

به قول معروف گام به گام آنان توسط بسیاری از مخالفین نظام 
برخی از .  شود ارزیابی می  مینظام اسالدر خدمت حفظ 

کنند که یک سوی  تری را تبلیغ می های رادیکال مخالفین بدیل
آن الجرم ضدیت و مخالفت با حضور کسانی چون آقایان 

چرا باید جنبش سبز را . است... موسوی، کروبی یا خانم رهنورد 
شناسیم و  با همین ترکیبی که از سرآمدان و سخنگویان می

کنند، مسیر درست  ها ارائه می راهی که برای دگرگونی نقشه
  روندهای روبه آینده دانست؟ 

  
تواند به ویرانی، کشتار و حتا  میحل رادیکال  فرهاد یزدی ــ راه

چنانچه اشاره . جنگ داخلی که نتایج آن نامعلوم است، بکشد
شد، ایران پس از یک دوران ویرانی انقالب، هشت سال جنگ با 

که سراسر آشوب   میکومت سی و یک ساله نظام اسالعراق و ح
و کشتار بوده است، دیگر تاب توان برکناری رادیکال نظام 

پیامدهای هر نوع دگرگونی رادیکال نیز . را ندارد  میاسال
رادیکال خواهند بود که به معنای کشتار و بی قانونی هرچه 

ی و ای به دمکراس مشگل بتوان از چنین دیباچه. تر است بیش
  .حقوق بشر رسید

جنبش سبز که مشروعیت خود را از استقبال ملت کسب کرده 
است، به طور طبیعی اراده ملی را تعیین کننده دانسته و بر آن به 

از این رو رهبری جنبش از آن ملت . طور مکرر تاکید کرده است
است و سرآمدان آن نه به عنوان رهبر بلکه سخنگویان آن 

یری راه را برای هر گونه دگرگونی حتا تا گ چنین موضع. هستند
از راه قانون اساسی و پرهیز از خشونت   میمرحله الغاء نظام اسال

سابقه کشورهایی که در همین دوره حیات . باز گذاشته است

از خودمختاری به دمکراسی و برقراری   میحکومت اسال
کشورهای . ، پیش روی ماستاند هحاکمیت قانون رسید

نوز کمابیش یک میلیون ه  هوپای شرقی در حالی ککمونیست ار
سرباز شوروی در خاک این کشورها حضور داشت، در انقالب به 

مان قانون سفت و سختی که زیر ه  هاز را "مخملی"اصطالح 
سرنیزه ارتش سرخ پس از جنگ دوم جهانی بر قرار شده بود، در 

خشونت ناشی از چنین . به آزادی دست یافتند 1989سال 
بسیار ) حتا در رومانی(گرگونی در مقایسه با دست آورد آن د

ر حال به مراتب از ه  هاحزاب کمونیست که ب. ناچیز بود
با انظباط و کارآتر بودند، در برابر   میساالری نظام اسال دیوان
های خود، فشار ملت و امید به آینده نوید بخش، تاب  میناکا

مراه ه ههم نویدی که ب هم جنبش سبز و. نیاورده و تسلیم شدند
آورده و هم ملت ایران دارای چنین قابلیت دگرگونی 

جنبش سبز با فراگیری و رواداری که در . آمیز هستند مسالمت
د ملت، حتا مخالفان را مه افراه  هکانون آن قرار دارد و در نتیج

گیرد، توانسته به عنوان گزیداری شایسته، دمکرات و  مینیز در بر
  .نت خود را معرفی نمایدعاری از خشو

  
ها و نیروهای مخالف  ها و سازمان تالش ـ برخی از گروه

ه حکومت اسالمی، فراگیری جنبش یا سرشت آن را که به گفت
دانند و برای دفاع از  می، کافی نشما بر مدار رواداری شکل گرفته

خط  این جنبش و مبارزات خطیری که مبارزان داخل در آن و در
های دیگری  شرط خطر آن درگیرند، پیش مقدم جبهه پر

هایشان در دفاع از جنبش سبز  شرط گذارند، و بدون پیش می
اید بهتر ش. کنند دچار لکنت زبانند یا حتا بر ضد آن تبلیغ می

را که محور تعیین کننده » و رواداری فراگیری«باشد که معنای 
دانید، اندکی بیشتر باز کنید و توضیح  ماهیت جنبش سبز می

دهید که چرا با چنین سرشتی همه آنچه که در محدوده احترام 
به حق حاکمیت ملت در چهارچوب اعالمیه جهانی حقوق بشر 

  .  رسد میتر به نظر  دست یافتنی
  

قانونی،  ی ملت و بر علیه بی فرهاد یزدی ـ جنبش سبز وسیله
. دادی و اولویت ندادن به منافع ملی شکل گرفته است بی

سخنگویان . گیرد  میآنِ ملت است و همه را در بر رهبری آن از 
دانند که  میستند و ه  هی خود آگاها آن به نیکی به محدودیت

بینیم که  می. توانند خارج از دایره فراگیری ملی سخن گویند مین
تر عمر خود را در راه خدمت  این سخنگویان با وجودی که بیش

ند، به صراحت اعالن به این رژیم صرف کرده و به آن اعتقاد دار
که بر خالف میل شخصی، در صورت تصویب  اند هآمادگی کرد
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این سخنگویان به . به اراده ملی دایر بر تغییر رژیم احترام گذارند
ملت و حتا مخالفان را  که جنبش، همه اند هصراحت اعالن کرد

و   میهمه ملت بدین معناست که تمایزات قو. گیرد می نیز در بر
از دید جنبش سبز اصل، اراده . ن پذیرفته شده استزبانی در آ
اراده ملی به نوبه خود تضمینی است برای بر قراری . ملی است

  .ی فردیها حکومت ملی، اجرای حقوق بشر و آزادی
تجربه یکسد و چند ساله مشروطیت، حکومت سی و یک ساله 

و جامعه مدنی، ایران را پذیرای لیبرال دمکراسی   میرژیم اسال
ده است که تضمین کننده حقوق همه افراد ـ حتا اقلیت یک کر

ایران امروز بیش از هر کشور دیگری در منطقه . باشد مینفره ـ 
اصول لیبرال ـ دمکراسی . آمادگی پذیرایی این اصول را دارد

کنند که دیگر دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت و حتا  میتضمین 
البته استواری چنین . یرداکثریت بر اقلیت نتواند در ایران شکل گ

ت در مبارزه، نخست در صورت موفقی. نیاز به زمان دارد  مینظ
ساالری حکم فرما گردیده و آن اصول پس از این مرحله  مردم

جنبش سبز . نخست، به تدریج و در درازمدت قوام خواهند گرفت
بازتابی است از چنین خواست ملت که در حال شکل گرفتن 

  .است
هرگونه . است  میمبارزه بر علیه رژیم اسال در این برهه،

تردید از توان مبارزه  زینه یکپارچگی بیه  هشرط گذاردن ب پیش
البته در صورت پیروزی، شکی نیست که از دل . خواهد کاست

ی خود ها حل ی ویژه و راهها جنبش، احزاب سیاسی با ایدئولوژی
ب الزمه احزا. خواهند شد شکن ایران، زادهبرای حل مسایل کمر

به  اما تا آن روز و تا رسیدن به آن مرحله، نیاز. اند دمکراسی
 .شرط دیگری نیست پیش

 
و استقرار   میتالش ـ از قضا با استناد به تجربه انقالب اسال

ی فردی، اجتماعی و ها حکومت آن، که تنها سرکوب آزادی
فرزندان ایران در   میتبعیض جنسی و دینی، سرکوب دائ

آذربایجان در بلوچستان به شدت هرچه بیشتری کردستان در 
ی جبران ناپذیری را به احساس ها بدنبال آورد و آسیب

همبستگی ملی و یکپارچگی ایران وارد ساخت، نیروهای 
خواهند از همین  اند که برآنچه می بسیاری به این نتیجه رسیده

های خود  امروز پافشاری کنند و دفاع از جنبش سبز را به خواسته
گویند فدرالیسم  های قومگرا، می از جمله سازمان. شروط سازندم
های ایران  ـ زبانی را بپذیرید، به اقوام ایرانی بگوئید ملیت  میقو

 کنند ـ تا ما میدر ایران صحبت » مناطق ملی«ـ و امروز هم از 
طرفداران جنبش سبز بر ماهیت . هم از جنبش سبز دفاع کنیم

ف و مطالبات آن تکیه کرده و اهدا» لیبرال ـ دمکراتیک«

ی مطالبات برحق پاسخ  مهه همعتقدند با پیروزی این جنبش ب
پرسش اینجاست که رابطه مبانی دفاع از آزادی . داده خواهد شد

ها در سراسر ایران و برای تک  فردی و برابری حقوقی انسان
های خونی، نژادی، مذهبی،  تک ایرانیان با افکاری که وابستگی

های سیاسی ـ اجتماعی خود  را مبانی و انگیزه فعالیتطبقاتی 
 دهند، چیست؟  قرار می

 
جنبش سبز مبارزه ملت ایران است بر علیه نظام : فرهاد یزدی 

این جنبش از آنِ . ساالری و در راه رسیدن به مردم  میاسال
ما یک ملت داریم و . ملت ایران و برای ملت ایران است  میتما

است که در درازای هزاران سال شکل گرفته آن نیز ملت ایران 
ای ایرانی و ه هتمام تیر. و همبستگی ملی را ایجاد کرده است

مبارزه . گنجند میی شهروندان این سرزمین در این ملت  همه
مه تعلق دارد و همه در ه هبرای رسیدن به حقوقی است که ب

ی ها توان به خاطر تفاوت مین. برابر آن حقوق مساوی هستند
برای گروهی حقوق ویژه در نظر   میبقاتی، مذهبی، زبانی و قوط

در یک دمکراسی لیبرالی، . گرفت و دیگران را از آن محروم نمود
چنانچه گفته شد یک رشته حقوق برای همه منظور شده است 

توان به  می. شوند میمگان به طور مساوی از آن برخوردار ه  هک
حکم فرماست   مینظا سابقه این امر در جهان غرب که چنین

نتوانستند  ها طلب در این نظام ی جداییها جنبش. مراجعه کرد
ی بلندی ها اروپای شرقی نیز گام. را به دست آورند  میاقبال عمو

تواند سرمشقی برای ما در ایران  میدر این راه برداشته است که 
  . باشد

در این که نظام اسالمی، آسیب شدیدی بر همبستگی ملی وارد 
در   میدر این که نظام اسال. ورده است، جای تردیدی نیستآ

کردستان، آذربایجان و بلوچستان به سرکوب دایم فرزندان ایران 
افراد،   میاما این آسیب به تما. دست زده است نیز شکی نیست

ای را  توان گروه و طبقه میآیا . ا وارد شده استه ها و تیره هگرو
باشد؟ راه ترمیم نه از جدا سازی و یافت که از این مورد مستثنی 

ملت   میگیری و روداری است که تما مهه  هبندی بلکه از را دسته
امروز جنبش سبز چنین جایگاه . در آن احساس همبستگی نمایند
   .و امکانی را فراهم آورده است

  
تالش ـ شاید رابطه میان دفاع از یکپارچگی ملی و تمامیت 

ت یک دولت با اصول مربوط به سرزمینی ایران و اصل یک مل
گنجند،  آزادی و حقوق بشر و مطالباتی که در چهارچوب آن می

بعضاً کسانی دفاع از آزادی و حقوق برابر را . روشن نیست
. دانند مستلزم  کوتاه آمدن از تکیه بر اولویت دفاع از ایران می
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طبعاً توضیح پیوند گسست ناپذیر این دو در درجه نخست وظیفه 
دانند و از آن  ی است که امروز این پیوند را ناگسستنی میکسان

 کنند؟  دفاع می
 

ملت ایران در درازای . ملت نیاز به سرزمین دارد: فرهاد یزدی 
چند هزار سال، با تغییرات بزرگ در این سرزمین زیسته است و 

ملت ایران یکپارچگی . داند میاین سرزمین را از آن خود 
د و در درازای تاریخ در راه حفظ آن از کن میسرزمینی را طلب 

حقوق ملت در . قربانی کردن جان و مال دریغ نورزیده است
دولت که در . آید میچارچوب سرزمینی آنان به دست 

. ، برگزیده ملت است، حافظ حقوق ملی و فردیستها دمکراسی
ای ه ها و تیره هتکه تکه کردن کشور و سپردن آن به دست گرو

به جز ایجاد یک طبقه برگزیده نوین و   میو قو زبانی و مذهبی
در نتیجه پایمال شدن حقوق دیگر افراد و ایجاد جنگ داخلی 

خواهد که به تواند  مییک ملت دولتی . ای نخواهد داشت نتیجه
دولت برآمده از لیبرال . تأمین و ضمانت کند حقوق ملی را

ملی  دمکراسی در درازمدت تامین کننده و تضمین کننده حقوق
البته برای دفاع از حقوق فردی نیاز به ثبات . و فردی خواهد بود

ثابتی، شورش و جنگ داخلی، زیر  در صورت بی. و آرامش است
  .پا گذارادن حقوق فردی امریست عادی و دائمی

  
مان سابقه ناکام ماندن  های تاریخی تالش ـ ما در تجربه

را کم نداریم، از مان  ها و روندهای اجتماعی ترین اندیشه مترقی
ها و آرزوهائی برای  های مشروطه خواهی یا تالش جمله آرمان

ها تالش تحقیقی و نظری  ظرف دهه... توسعه و ترقی ایران و
روشنفکران و اندیشمندانمان، نشان داده شده است که از جمله 

. هاست اندیشهها ناروشنی مفاهیم و  میمهمترین دالیل این ناکا
موجب  دن و در نهایت کج و خم کردن آنهاقالبی و شعاری کر

جنبش سبز ممکن است بدست . ها شده است راهه  افتادن به بی
رژیم سرکوب شود، یا مبارزه در مسیر آن در اثر وقایعی تحمیلی 

ستی ایران را تهدید کنند، کنار گذاشته شده یا نابود شود، ه  هک
ر افکار یشه درست زیر بااند  هتوان کرد ک اما امروز چه می

  نادرست مدفون نگردد؟ 
  

رویست و  جنبش سبز بر بستر درست در حال پیش: فرهاد یزدی 
هر روزه براثر سرشت فراگیرنده و رواداری که در کانون آن به 

راه . گردد میوجود آمده است، بر تعداد هواخواهان آن افزوده 
شرطی  پیش. برای همه برای پیوستن به این جنبش باز است

بدور از هر اتفاق . شرطی پذیرفته نیست نشده و پیشخواسته 

عادی، رهبری خردمندانه ملت در نهایت پیروزی را سبب رغی
توانیم و حق نداریم که با پیش کشیدن  میما ن. خواهد شد

فراگیری و (ر یک از دو اصل این جنبش ه  هموضوعات متفرقه ب
ور پرچم وظیفه امروز ما گرد آمدن به د. آسیب رسانیم) رواداری

  .ساالری در ایران است سبز برای بر قراری مردم
  

  پایان از شما    تالش ـ با سپاس بی
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  گفتگو با دکتر مهرداد پاینده
ــه  ــا نکت ــی  ام ــه م ــه     ای ک ــان هم ــاطفی می ــد ع ــنم، پیون ــاره ک ــواهم اش ی  خ

ــت     ــتر اس ــانی بیش ــر گفتم ــرویش از ه ــه نی ــت، ک ــان اس ــد  . ایرانی ــن پیون ای
ــرزمین اســت   ــن س ــی ای ــان واقع ــه نگهب ــیچکس  . اســت ک ــد را ه ــن پیون ای

  .ولی به بهای نابودی خودمان. تواند از ما بگیرد، مگر خود ما نمی
  
  

            

  پیوندی نیرومندتر از هر گفتمان
  
  

تالش ـ با توجه به این که شما بخش بزرگتر زندگی بسیار فعال 
االئی از نهادهای دانشگاهی اجتماعی خود را در سطوح ب

فراکسیون سوسیال  مشاورت اقتصادی پارلمانی(سیاسی  ،)استادی(
و با مسئولیت (و امروز سندیکای سراسری آلمان ) دمکراتها

دانید در این  اید، و خوب می گذرانده) مدیریت بخش اقصادی آن
انگیز و تلخ تاریخی، واژه  های هراس کشور به دلیل تجربه

م بازتابی تکاندهنده ـ به ویژه و عموماً در همان ناسیونالیس
کننده دارد، اما در  تأثیری مشمئز سطحی که شما حضور دارید ـ و

سخن » مدرن کردن ناسیونالیسم ایرانی«مورد ایران از ضرورت 
پیش از پرداختن به منظور شما از این ضرورت و . گوئید می

ت آن ناسیونالیسم و چگونگی این مدرن سازی، ابتدا بفرمائید، تفاو
  دهید؟ این ناسیونالیسم را چگونه توضیح می

  
ناسیونالیسم آلمانی تا زمانی که بر گسستگی این  ــمهرداد پاینده 

کشور غلبه کرد و با برپایی حکومتی مرکزی  یکپارچگی آلمان را 
کننده نداشت،  برقرار ساخت، بازتابی تکاندهنده و تاثیری مشمئز

زیرا ناسیونالیسم آلمانی در این زمان با دادن  .بلکه مثبت هم بود
هویت سیاسی و مرزی به این سرزمین چهارچوبی حقوقی در 
جهت حفظ و نگاهداری این کشور پدید آورد و از این به بعد است 

. کند میای مردم این کشور غلبه  که آلمانی بودن بر هویت منطقه
بسیاری از الزم به یادآوری است که در همین دوران است که 

شوند و آنچنان شکوفایی  میبهترین اندیشمندان این کشور پدیدار 
ای آن را در کمتر فرهنگی ه هآورند، که نمون میفرهنگی را بوجود 

کشور «از این زمان به بعد است که صفت . توان دید می
اما از زمانی که . شود میبا آلمان همزاد » اندیشمندان و شاعران

ی حاکمین این کشور چون ها برای بلندپروازی ناسیونالیسم ابزاری

هیتلر شد و به دو جنگ جهانی دامن زد، ناسیونالیسم آلمانی رنگ 
دو عامل، یکی تجاوز به دیگر . و بوی خوشش را از دست داد

بینی نژادی آلمانها، به  بزرگ و دیگری خود ها کشورها و ملت
ند که شما در ای را داد کننده ناسیونالیسم آلمانی آن بوی مشمئز

مین دلیل است که در آلمان ه هب. تان به آن اشاره کردید پرسش
 ها برعکس فرهنگ ایرانی حتا اشاره به نژاد آریایی آلمانی

ای  آورد که اصوال جنبه میی شوم نژادپرستی آنها را به یاد  خاطره
  .بسیار منفی و قابل طرد دارد

بلندپرواز و نژادپرست ناسیونالیسم ایرانی نه تنها با ناسیونالیسم 
باشد، بلکه حتا از اولین دوران  میآلمانی قابل مقایسه ن

الزم به یادآوریست . تر بوده است ناسیونالیسم آلمانی هم پیشرفته
زار سال همزیستی، ه هکه ناسیونالیسم ایرانی ریشه از س

های متفاوت ایرانی  آمیختگی و فرهنگ مشترک میان قوم درهم
، ها در مقایسه با یونانی ها توان گفت آلمانی یحتا م .گرفته است

از تمدنی برخوردار نبودند و در  ها و انگیسی ها ها، فرانسوی میرو
ای، آنها دیر آمدند و  به گونه. واقع خیلی دیر به تاریخ پیوستند

بر دیگران،   میی نظا نژادگرایی و غلبه "سبقت"خواستند با  می
. کنند، که خوشبختانه نتوانستند ماندگی تاریخی را جبران این عقب

زار سال ه هایرانی س. در ایران ما چنین چیزی وجود نداشته است
شود  میمگر . پیشینه و تاریخ داشته است و تا به امروز رسیده است

جورج اورول به » برادر بزرگ«اینهمه پیوند را ندیده گرفت و چون 
برعکس ناسیونالیسم ایرانی . نویسی تاریخ پرداخت دوباره

ا تجاوزگر نبوده است، ه هناسیونالیسم آلمانی حداقل در آخرین سد
. بلکه نقشی تعیین کننده در نگاهداری این سرزمین داشته است

خواهم حتا به این اشاره کنم که ناسیونالیسم  میاگر اجازه دهید، 
یکی اینکه ایرانی : گی خاص دیگر هم داشته است ایرانی دو ویژه
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و . وده است و این بزرگترین ثروت فرهنگی ماستب  میبودن فراقو
، با وجود اند هدر کمترین دوران بر ایران حاکم بود ها با اینکه فارس

زیرا . ترین زبان میان اقوام ایرانی بوده است این زبان فارسی رایج
فارسی زبان پیوند، زبان مشترک ایرانیان و زبان فرهنگ ایرانی 

دومین . دیگر  میبر قو  میبوده است و نه زبان چیرگی قو
خواهم به آن اشاره کنم، نقش زبان و هویت  میموضوعی که 

ایرانی ساکنین این سرزمین در مقاومت یکپارچه در حفظ 
مزمان این مقاومت ایرانی ه  هسرزمینی به نام ایران بوده است ک

ساکنین این سرزمین در   میی هویت قو است که تضمین کننده
بدون این مقاومت . بوده است ها ون عربمقابل متجاوزینی چ

اقوام ایرانی امروز نه ایرانی و نه نوروزی برای هیچ کس در ایران 
  .نمانده بود
اما ضرورت . ای تاریخی پرسش شما بوده هها همه جنب البته این
شرط پیوستن ما به  دن مضمون ناسیونالیسم ایرانی پیشمدرن کر

باشد که به  میت و یکم ی بیستم و بیس های فرهنگی سده ارزش
. بدهدی اقتصادی و سیاسی را  هکشور ما چشم انداز رشد و توسع
ی تحول  ی گذشته از زنجیره فرهنگ ایرانی در چندین سده

ی  بودند که به جامعه ها فرهنگی بدور مانده بود و این فرنگی
ناسیونالیسم ایرانی نیاز به تطبیق . مدنی چهارچوب ارزشی دادند

انقالب مشروطه کوششی بود در این . تحوالت دارد خود با این
هایی بودند در این  شاه و محمدرضا شاه کوششاصالحات رضاراه، 

راستا، ولی آنچه که به آن نیاز داریم، تعریفی مثبت و در 
چهارچوب حقوق بشر و امروزی کردن یعنی غربی کردن 

اتیک البته پتانسیل آن با هر حرکت دمکر. ناسیونالیسم ایرانیست
مردم ما نیز چیزی جز آن را . رود میمردم میهنمان باالتر 

  .خواهند مین
تان اشاره  خواهم در پایان پاسخ به این پرسش میای که  اما نکته

ی ایرانیان است، که نیرویش از هر  کنم، پیوند عاطفی میان همه
این پیوند است که نگهبان واقعی این . گفتمانی بیشتر است

تواند از ما بگیرد، مگر  ن پیوند را هیچکس نمیای. سرزمین است
ور ملی خودم و وقتی به غر. ولی به بهای نابودی خودمان. خود ما

سرزمین . مشو میکنم، آسوده خاطر  میام نگاه  فرزند نیمه ایرانی
ه آن نیاز ی ما ب همه. ی تن تک تک ماست ما، ایران، هویت، پاره

  .شویم هویت می داریم، چون بدون آن بی
  

های قوم گرای  هائی است که میان احزاب و سازمان تالش ـ سال
های  ایرانی، به ویژه در محافل و نهادهای خارجی و سازمان

» حقوق سیاسی قومی«المللی تالشی گسترده در جهت کسب  بین
ـ زبانی و   میشود که معنای آن در عمل کشیدن دیوارهای قو می

ها گاهی تحت  ز این تالشا. بعضاً مذهبی میان ملت ایران است
های ایران  ـ ملی و گاه به عنوان ملیت  میعنوان فدرالیسم قو

بار  آمیز و فاجعه های جنایت بدون تردید سیاست. گویند سخن می
 میدشمن بزرگ هستی و یکپارچگی ایران یعنی جمهوری اسال

. توان انکار کرد هائی را نمی و بهانه  چنین تحرک به عنوان بستر 
هائی  رفداران حفظ یکپارچگی و تمامیت ایران از چنین تالشاما ط

که وجدان هر ایرانی » ای ویهها فرو غلطیدن در«به عنوان 
  چرا؟. گویند کند، سخن می دوستی را آشفته می میهن

  
مهرداد پاینده ــ به گمان من این احزاب کمتر از آن چیزی که 

ی ها بحث. وردارنددر داخل برخ  میادعایش را دارند، از حمایت مرد
های مذهبی  و تاکید بر تفاوت  میای پیرامون فدرالیسم قو بی پایه

ی مردم این سرزمین  در ایران امروز خریدار ندارند، چون با روحیه
به ویژه در  .ی بیست و یکم سازگار نیستند هم در سده و آن

چنین . مناطقی که شهرنشینی و قشر فرهنگی رشد کرده است
ولی ایران . شوند بستر ناآگاهی فرهنگی بارور میشعارهایی بر 

مین جنبش ه هشما اگر ب. امروز کشوریست با رشد فرهنگی باال
این سرزمین   میی مدنی تما سبز نگاه کنید، در آن مقاومت جامعه

نمونه این مقاومت، در . و نژادی  میبینید بدون مرزهای قو میرا 
در نگاهداری سرزمین  انیانی ایر تاریخ ایران همچون نبرد همه

شان در مقابل متجاوزین عرب بود، که نه تنها علیه دین  اجدادی
ایرانیان  خواستند از میایرانیان بودند، بلکه به آن بسنده نکرده و 
آنها اما در این زمینه . عرب بسازند و ما را سراسر بی هویت کنند

ازی و ایران قوم و نژادس شتار نتوانستند، اینها با اینهمهبا آنهمه ک
ببینید ایران یوگسالوی و یا اتحاد . ستیزی نیز نخواهند توانست

اسلحه و ایدئولوژی یکپارچگی شوروی سابق نیست که با زور 
ما را نیاکانمان با خون دلشان و . ی کارگر شکل گرفته باشد طبقه

آمیختگی و همزیستی و  در همعشق به این سرزمین و 
. اند هم پیوند داده هاین آب و خاک برگوشه ه هاشان نسبت ب عاطفه

ی بسیاری از اقوام ایرانی از و دلگیر. شویم میما از هم دلگیر 
 .یگر شاید بجا باشد ولی نباید آن را با دشمنی یکی دانستیکد

به آتش گسست میان اقوام و ادیان ایرانی   میاینکه جمهوری اسال
الیی در مقابل چنین هیو. زند، چیز عجیبی نیست میدامن 

  .هوشیاری ملی تنها سالح ماست
  

تالش ـ ایرانیان مدافع دمکراسی و حقوق بشر بدیل همه این 
ها را حمایت یکپارچه از حقوق برابر فردی از جمله حقوق  تالش

از نظر . دانند میمه اقوام میهنمان ه هشهروندی افراد وابسته ب
و حقوق » حقوق سیاسی اقوام«مبانی فکری تفاوت میان 
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ندی مبتنی بر اعالمیه جهانی حقوق بشر برای هر فرد شهرو
  ایرانی چیست؟

  
ی ساکنان  ی حقوق بشر برای همه ــ اعالمیهمهرداد پاینده 

ای به نام زمین یگانه است و حتا به ایرانی بودن ما ربطی  کره
ی ها گی دی افراد از فردمحوری، بدون ویژهحقوق شهرون. ندارد

ژاد، زبان، جنسیت و یا مذهب طبیعی چون رنگ پوست، قوم، ن
اما حقوق . شرطِ تساوی حقوقی است این پیش. گیرد میریشه 

به عنوان گروهی   میشود که قو میسیاسی اقوام زمانی مطرح 
اش از حقوق  ی طبیعیها همگون به دلیل و بر مبنای ویژگی

های دیگر از  مزمان گروهه هشود، در حالی ک میاش محروم  سیاسی
در ایران . ایران وجود ندارد چنین چیزی در. وردارنداین حقوق برخ

شان از هرگونه حقوق  ی طبیعیها ی شهروندان جدا از ویژگی همه
توان از دزدیدن رای  میبرای مثال . باشند میبهره  شهروندی بی

مردم در انتخابات ریاست جمهوری نام برد که بی اعتنایی رژیم 
شان را  میوابستگی قوبه حق انتخاب تک تک ایرانیان جدا از 

مان میزان ه هنژاد ب چنان که تهرانی مخالف احمدی. دهد مینشان 
های ساکن بلوچستان یا  حق رأیش پایمال شد که رأی بلوچ

های ساکن تبریز یا ساکن تهران و همین طور کردهای  تبریزی
  ...نژاد در کرمانشاه و سنندج و مخالف احمدی

  
؛ »مفهوم ناسیونالیسم ایرانی مدرن کردن«تالش ـ بازگردیم به 

ناپذیر ایرانیان به سرزمین و تاریخ  پیوندهای عاطفی محکم و خلل
خویش، بجای خود، اما چنین پیوندی نباید این حقیقتِ به تعویق 

های ساکن این سرزمین و احاد ملت  افتاده را بپوشاند که انسان
ر هائی هستند که د مان حقوق و آزادیه  هتاریخی آن، شایست

. اند هسراسر جهان پیشرفته وجود داشته و به رسمیت شناخته شد
برای آغاز پروسه مدرن کردن ایران امروز از نظر شما از کجا باید 

  آغاز کرد؟ 
  

هاست که شروع  در درون ایران این پروسه سال مهرداد پاینده ــ
ی غیر دولتی نگاه ها به اینهمه سازمان. به فعالیت کرده است

ی ها ر نبود حکومت قانون در نظام اسالمی، با فعالیتکنید، که د
دای دمکراتیک این سرزمین را ی فرهنگی فر خود شالوده

دم و کل به رفتار مدنی و بدور از خشونت مر. کنند میریزی  پایه
بسیجی نگاه کنید، که  گران سپاهی و جنبش سبز در مقابل تهاجم

ه فرهنگ مدنی ترین شرایط سرکوب، تعهد خود را ب حتا در سخت
در شرایط کنونی که در ایران حکومت قانون . دادند مینشان 

مبتنی بر حقوق بشر و نهادهای آن وجود ندارد، کار فرهنگی و 

احترام به حقوق و . گیرد میترویج مدرنیته در دستور کار قرار 
عقاید یکدیگر، دوری از فرهنگ تمامیت خواهی و بسیاری از این 

ریزی  ی پروسه مدرن کردن ایران را پایه هها زمین نوع فعالیت
سازی فرهنگی است که در فردای ایران  این زمینه. کنند می

هر . دهد میدمکراتیک به آن قانون و آن کالبد دمکراسی جان 
جمهوری . گیرد میت ای از بستر فرهنگی خودش نشأ جامعه
. زنی و خرافات نیاز دارد الهی و قمه به فرهنگ حزب  میاسال
ریت مردم کشور ما، فرهنگ مدرن و حقوق بشری و اکث

به بیان دیگر، جمهوری . کنند میخود حمل  آزادیخواهانه را در
عه از اش را در بخش بسیار بزرگی از جام بستر فرهنگی  میاسال

، که اند هها به جان مردم افتاد زن حال این قمه. دست داده است
و بویژه در میان  امروز در کشور ما. البته بردی نخواهد داشت

ی نیرومندی دارد که بسیار  فرهنگ مدرنیته ریشه ها دانشگاهی
با چنین فرهنگ پویا و نیرومندی ساختن دولت . امید دهنده است

  .قانون و نهادهای آن به راحتی امکان پذیر خواهد بود
    

و طرفدارنشان   میهای قو تالش ـ برخی احزاب و سازمان
ـ   میهای قو ن و ملت آن را تقسیم به گروهگویند، اول باید ایرا می

اما از نظر  .ه حقوق بشر دستیابیمکنیم تا بعد بتوانیم ب ملی ـ زبانی
شما حفظ سرزمینی و یکپارچگی ملی نه مانعی بر سر راه مدرن 
شدن ایران بلکه در خدمت آن معنائی است که شما از مدرن شدن 

دو دیدگاه در  تفاوت این. فهمید اش می کشور و ملت تاریخی
  چیست؟

     
 اند هم تحمیل نشده هاقوام ایرانی با زور سرنیزه ب ــمهرداد پاینده 

ها از یکدیگر  که امروز در گفتمان دمکراسی به جدایی و دوری آن
نیستند و  اقوام ایرانی بدنبال سرزمینی دیگر. ته باشیمنیاز داش

ز دمکراسی را خارج از چارچوب مرزی این کشور و بدور ا
البته این واقعیات تاریخی بر . خواهند مییکپارچگی ملی ایران ن

ساز کمتر تاثیرگذار خواهد بود و آنها در مکتب  های قوم سازمان
شتر در خواب «. سازی دست برنخواهند داشت ایشان از قومه هخان

حاال این هم . »هبیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دان
آنها در . است که شما از آن نام بردیدسازی  حکایت احزاب قوم

الزم به . اند هخواب و خیال خود به تئوری سازی نیز روی آورد
دانم که در ایران امروز بزرگترین قوم ایرانی را کسانی  مییادآوری 
  میای قوه هنیستند و ریش  میدهند، که تک قو میتشکیل 

طفی ایرانیان یکی از دالیل پیوند عا  میآمیزش قو. گوناگونی دارند
البته این امر بویژه پس از . در تاریخ مشترکشان بوده است

خوب . گسترش شهرنشینی بسیار فراگیرتر از گذشته شده است
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ای که قوم  ساز با اکثریت جامعه حاال این نخبگان سیاسی قوم
د باید پرسش شما کنند؟ راستش را بخواهی میمشخصی ندارد چه 

هی سیاسی آگا ها از دانش و این گروه یا. گو شوم را بی پرده پاسخ
ای به نام دمکراسی و حقوق بشر آشنایی  اند و با مقوله بهره بی

جامعه   میندارند، یا آگاهانه به تحریف تاریخ و ساختار قو
هایی را جدی  توان چنین سازمان میدر هر حال ن. پردازند می

یعی کنم که صفات طب مییکبار دیگر بر این نکته تاکید . گرفت
دمکراسی و حقوق بشر  شرط و پایه استقرار ا  پیشها نه تنه انسان

شما نگاهی به عراق، . باشند مینیستند، بلکه حتا سد راه آن نیز 
کل جهان سوم بکنید، تا فجایع افغانستان یا آفریقا  و یا  لبنان و

گرا  های جمع ئولوژیاید  هآنچه که از دل اینگون. گرایی را ببینید قوم
تجاعی بیرون آمده، همه چیز بوده است جز دمکراسی، حقوق و ار

. اندازهایی نیازی ندارد ایران به چنین چشم. حکومت قانون بشر و
کردن دمکراسی با تعریف دمکراسی و حقوق بشر که امری   میقو

باید این   میهای قو این سازمان. ستاجهانرواست، ناسازگار 
سی و حقوق بشر را ارها دمک یا آن: پرسش را پاسخگو باشند

ی نخست آنها در کنار  در گزینه. خواهند یا حکومتی قومی می
ی دوم در مقابل مردم و  مردم این سرزمین خواهند بود، در گزینه

  .ناگزیر محکوم به شکست
  

مه چیز قابل بحث و در حوزه گفتگو ه  هتالش ـ البته تا زمانی ک
دست، نه به اسلحه، جریان دارد و نیروها برای ابراز نظرات خود 

برند، باید در برابر سخنان نادرست با شکیبائی و  بلکه به قلم می
منطق و عقل ایستادگی کرد و دست به روشنگری هرچه بیشتر 

ها و  با وجود این حق با شماست برخی از سرآمدان سازمان. زد
برخی  اند و با تکرار ادبیات و گرا تصمیم خود را گرفته احزاب قوم

های از پیش گرفته شده را  توانند تصمیم کنند می تصور میمفاهیم 
مهم برای ما . اندازند به زیان یکپارچگی ملی ایران جا بی

روشنگری هرچه بیشتر در باره این ادبیات و تصویر هرچه روشنتر 
ها و آرزوهای خود بر گرد این  ای است که آنها در برنامه آینده

توان  میبه این پرسش که چرا ن از جمله پاسخ. پرورانند مفاهیم می
که ... ـ زبانی مثالً کرد، بلوچ، عرب و  میدر چهارچوب حکومت قو

های ایران سخن  میلت ـ تا کنون از» مناطق ملی«قرار است در 
اند ـ   را هم به آن افزوده» جغرافیای ملی«شد، حال  میگفته 

ـ زبانی حقوق فردی و   میتشکیل شده و سپس از دل حکومت قو
ـ اعضای وابسته به آن قوم ـ  ... آزادی افراد کرد، بلوچ و عرب و

را بیرون کشید؟ چرا در هیج جا دیده نشده که برپایه وابستگی 
شرط  برابری  قومی، خونی، زبانی و دینی به رواداری که پیش

  ت، ـس و تأمین آزادی اسـرای آن تأسیـا و از مجـانهـحقوقی انس

  دست یافته باشند؟
  

من در پاسخ پیشین بر این نکته اشاره کردم، که  ــپاینده  مهرداد
ای جامع، که در آن  شر برای تعریف و دسترسی به نظریهحقوق ب

اشان بوجود  به دلیل تفاوت در صفات طبیعی ها تبعیض میان انسان
کند و او را برخوردار  مینیاید، انسانی بدون چنین صفاتی را فرض 

شور حقوق بشر سازمان ملل درج شده داند که در من از حقوقی می
در اینجا این فردِ فرضی برای برخورداری از این حقوق به . است

رنگ پوست، به قوم، به نژاد، به زبان، به جنسیت، به مذهب و 
در این نوع نگرش به انسان . حتا به خانواده و والدین نیاز ندارد

. شود یممحوریت او به عنوان بشر و بدور از صفات جمعی مطرح 
ی دمکراسی و حقوق بشر، جهانی است  بدین ترتیب جهان اندیشه

رها از بند و تاروپودهای نژادی، » فردِ« فردمحور، که در آن
های سیاسی و  جنسی، تعلقات طبقاتی، اعتقادات مذهبی، گرایش

.  شود میی مدرن تبدیل  اش به مرکز ثقل جامعه میهای قو ویژگی
ی قانونی، که برگرفته از  ه واسطهردِ آزاد در این جامعه، بف

به عنوان شهروند در کنار هویت طبیعی  ی انسان است، اندیشه
(Bürger, cives)  قانون و . شود میدارای هویت حقوقی نیز

اگر اجازه . های اجرایی آن حافظ این حقوق خواهند بود ارگان
» تالش آنالین«دهید از نوشتاری که من چندین سال پیش در 

کنم همچنان  میردم، بخشی را در اینجا بیاورم که فکر منتشر ک
کردن حقوق   میپاسخی مستدل به کسانی است که حاال به قو

  : اند هشان را نیز افزود ی ملی خودساختهها بشر، سرزمین
های ضدمدرن و سنتی، چون  برعکس انسان آزاد، انسان نظام«

وب انسان جهان سومی، تنها دارای هویتی حقیقی، در چارچ
تاروپودهای جمع محور نژادی، جنسی، تعلقات طبقاتی، اعتقادات 

باشد  میو امثالهم   میهای قو های سیاسی، ویژگی مذهبی، گرایش
مکن و تصور این انسان، به عنوان فردی با هویت حقوقی نام

ها  ی تولدِ فردِ آزاد در این نظام مهمترین عامل بازدارنده. است
مه چیز را حول صفات مشترک ه  های است، ک تسلط اندیشه

ی  جمعی چون مذهب مشترک، قوم مشترک، نژاد مشترک، طبقه
این نوع نگرش به جهان، آگاهانه یا . کند میتعریف ... مشترک و

سازد، که در آن تولد و رویش  میناآگاهانه، نوعی زندان فرهنگی 
 فردِ آزاد و شناسایی پتانسیل این فرد، تا زمانی که ساختار سنتی و
دیوارهای این زندان فرهنگی بکلی ریخته نشده است، ناممکن 

ای میلیونی ه هتسلط صفات جمعی بر باور اجتماعی تود. گردد می
های جمع محور، پتانسیل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  نظام

را   میهای جمع محور، چون انسان جهان سو انسان اینگونه نظام
رورهای نژادی، تنگ غ. دهد میدر ه هدر خفا نگه داشته و ب
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آمیز مردان در  های قومی، استثمار و تبعیض جنسی جنون نظری
پرستی  به ناموس  میمقابل زنان، که در کشورهای اسال

کند، تسلیم آزادانه و دستجمعی  میی مردان سقوط  خودفریبانه
ها انسان به خرافاتِ مذاهب، میهن پرستی کورکورانه و  میلیون

گرا و فردستیز جهان  های جمع فی از نظامهای مختل امثالهم، شکل
شود و تنها چیزی که  میهستند، که در آنها همه چیز هرز   میسو

ماند، غروری به چیزی موهوم یا  میای میلیونی باقی ه هبرای تود
آنها، گاه . مایه است، که برای آنهم دلیل درستی ندارند کسی کم

بر این، آنها اگر و افزون . شمارند میفقر و نداری را هم مقدس 
 ـگرایان یا ملی  طلبان حکومتی یا قوم فرصت یابند، چون اصالح

کنند و به اسارت صفات  میهویت  ، دمکراسی را هم بیها مذهبی
کنند،  میآنها همه چیز را بی مسما و بی معنا . آورند میجمعی در 

کنند، دمکراسی  میحقوق بشر را اسالمی، کردی، ترکی یا بلوچی 
 و کنند مییا سوسیالیستی   مییا سلطانی یا قو  میرا اسال

های کارفرمایان را  سندیکای کارگران، شورای کارکنان و سازمان
یا پسوندی   میبا پسوندهای مبارز، سوسیالیستی، کمونیستی، اسال

جنبش زنان و فمینیسم هم سرنوشتی . سازند میدیگربی هویت 
ست و کم مانده است که ای مدرنیته نداشته اه هبهتر از دیگر مقول

محیط زیست و طبیعت و حیوانات هم قربانیان دیگر این تنگ 
های دمکراسی و حقوق  حاصل این گونه تحریف .ها شوند نظری

ی ها هایی چون سازمان های بیشماری با نام بشر تاسیس سازمان
و ...  و  ها یا عرب ها دفاع از حقوق بشر کردها، بلوچها، آذری

بوده است،  مقوالتی چون دمکراسی و حقوق بشرسوءاستفاده از 
مانطور که به آن اشاره شد، تعریفی مشخص و معین دارند و ه  هک
یا ایدئولوژیک خود به   میتوان آن را به میل شخصی یا قو مین

ای خودسرانه تعبیر کرد و با اتکا به این تحریف،  به قضاوت  گونه
  .»دیگران نشست» ی دمکرات منشانه«

ای داشته باشد، باید قبل از هرچیز  راسی در ایران آیندهاگر دمک
ایرانیان، . ای ارتجاعی حل کنده هاش را با این گونه نظری مسئله

حال از هر قوم و از هر مرام باید حقوق بشر و دمکراسی را بدون 
بدین ترتیب و برای رفع هرگونه سوء . صفات جمعی درک کنند

ایرانی معنا  م، که حتا حقوق بشرتفاهم باید بر این نکته تاکید کن
دمکراسی و حقوق بشر برای کل ساکنین این سیاره به ثبت . ندارد

این پیش و . رسیده است و به پیش یا پسوندی نیازی ندارد
ی آن  کشند که شایسته میپسوندها دمکراسی را نیز به خون 

  .   نیست
  

های آن برای  تالش ـ آسیب چنین دستگاه فکری و زیان
گوئید؛ در جهت رشد، گسترش و تقویت فرهنگ  ای که می هپروس

دمکراتیک، آزادیخواهی و رواداری  آغاز شده است و نمودِ کامل 
  بینید، چیست؟  میآن را ـ همچون بسیاری دیگر ـ در جنبش سبز 

  
 مهرداد پاینده ـ بزرگترین آسیبِ آن نرسیدن به حقوق بشر، دور

ی و در نهایت محروم شدن از افتادن ما از دمکراسی و آزادی فرد
. مند باشد آن بهره ر انسانی از بدو تولش باید ازه  هآن چیزیست ک

تواند به جنون نژادپرستی بیانجامد و جهانی  میدر بدترین نوعش 
ها از چه چیزی جز تقدس  مگر نازیسم آلمان. را به تباهی بکشاند

ها به  نی ای همه. نشأت گرفته بود ها ها و ژرمن نژادی آریایی
دانم، که در جمهوری  میالزم به یادآوری . ن صفات جمعیاوعن

با . های فردی تسلط داشت وایمار دمکراسی و حقوق بشر و آزادی
ی آلمان را  تمام جامعه  میوجود این نازیسم چون یک اِپید

ها، سپس کمونیستها،  دربرگرفت و اول از همه با نابودی یهودی
، سپس ها سوسیال دمکراتسپس فعاالن سندیکایی، سپس 

به پاکشویی جامعه از ...  و ها ، سپس لیبرال دمکراتها کاتولیک
 میپرداخت و در نهایت جنون را با تجاوز نظا» عناصر مخرب«
ی جهان به  مهه  همسایگان اروپایی و سپس آفریقا و خالصه هب 

ی  به شیوه اگر. اوج خود رساند و در نهایت آلمان را نیز نابود کرد
نگاه کنیم، جنون انقالبیان   میرکوب مخالفین در جمهوری اسالس

اگر . شباهت نیستند های آلمانی چندان هم بی و نازیست  میاسال
  .بینید میدر سارایِِوو نگاه کنید، چیز دیگری ن ها به جنون سِربی

همانطور که عرض کردم، ایران حسابش از همه این کشورهای  
سازها همین جنبش  خ به این ملتبهترین پاس. تاریخ جداست بی

سبز است، که به گمان من در ایران به حرکتی دامن زد که 
ی ایرانیان را به سوی خود جذب کند، زیرا این  توانست همه

جنبش بر گِرد خواستی شکل گرفت؛ که حق فردی هر ایرانی 
آنها با دزدیدن رای مردم حقوق فردی و شهروندی هر . است

در این جنبش صفات جمعی نقشی بازی . ردندک لایرانی را پایما
ساز بیایند و به این  های ملت حاال اگر این سازمان. کنند مین

جنبش پیش یا پسوندی بدهند، در اصل مطلب، که جنبش در 
ی ایرانیان است، تغییری  مهه هتمام ایران فراگیر بود و  متعلق ب

آنها در  ی ایران را مبارزات مردم ـ چون حرکت آینده. دهد مین
 هی سیاسی کها جنبش سبز ـ تعیین خواهند کرد، نه حاشیه نشین

نوز نه با ایران و تاریخش آشنا هستند و نه از دمکراسی و حقوق ه 
سواری دوال  راستش در گفتمان دمکراسی شتر. اند هبشر بویی برد

کراسی و فرد دارای یا دم  میگرائی قو یا قوم و جمع. شود میدوال ن
  .پرسش اصلی این است .دیحقوق شهرون

  
  تالش ـ دکتر پاینده با سپاس از شما
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ــم، خــوب اســت     ــران داری ــا در ای ــه م ــی ملــت ک ــور و فراوان ــن وف ــا ای ب
ــان        ــپاریم و از هم ــاک بس ــه خ ــی را ب ــت مل ــک دول ــیس ی ــده تاس ای

  !در ایران باشیم "سازمان ملل متحد"ابتدا به فکر ایجاد یک 
  
  
  
  
  

  وقیگفتگو با دکتر جمشید فار
  
  

  در ایران "سازمان ملل متحد"گرایی و تاسیس  قبیله
  
  

ها  تالش ـ از آغاز حضور گسترده و اعتراضی  مردم در خیابان
که نام جنبش سبز برآن نهاده شد، بر فراگیری و همگانی بودن 

هائی  اما گروه و سازمان. این جنبش از همه سو تأکید شده است
البته . کنند هائی تعیین می شرط برای حمایت از این جنبش پیش

توان به میل و اراده دیگری از جنبشی  یچ جریانی را نمیه  هک
اما اقدام چنین . بیرون گذاشت و یا پیوستن را بدان تحمیل نمود

گذاشتن به دست خود  ی بیرون بردن و کنار هائی به منزله گروه
جنبش  ین رفتاری از نظر تقویت یا تضعیفنیست؟ تأثیر چن

و   و جبهه مقابل آن چیست و اساساً از چه روحیه  میعمو
  خیزد؟ فرهنگ سیاسی برمی

  
پرسش شما، پرسشی مرکب است و چند عرصه را در بر : فاروقی

که پرسش شما ناظر بر این موضوع است  نخست این. گیرد می
توان و منطقی است که برای حضور و همراهی در  که آیا می

م این که تاثیر چنین کاری شرط تعیین کرد؟ دو یک جنبش پیش
بر توان و ظرفیت آن جنبش چیست و سرانجام این که، تعیین 

شرط برای جنبش از کدامین روحیه و فرهنگ سیاسی  پیش
ها را با همین نظم و  اجازه بدهید، من هم این پرسش. خیزد برمی

  . توالی پاسخ بدهم
شرط برای شرکت در جنبش حکایت از ناپختگی  تعیین پیش

. کنند ی آن نیروهایی دارد که مبادرت به چنین کاری میسیاس
کسی که برای شرکت یا عدم شرکت خود در جنبشی شرط یا 

نهد، عمال تفاوت بین جنبش، جبهه و حزب را  شروطی پیش می
شما برای عضویت خود در یک حزب سیاسی . متوجه نشده است

ا یک توانید شرط تعیین کنید، چه برسد برای همراهی ب نیز نمی
ای دارد و  یک حزب سیاسی برنامه و اساسنامه. جنبش اعتراضی

اگر این برنامه و اساسنامه مورد پذیرش شما باشد، شما 
کنید و هرگاه اهدافی را که خود دنبال  درخواست عضویت می

های آن حزب ببینید، از  کنید در تعارض با اهداف و سیاست می
یک جبهه شما به عنوان برای حضور در . کنید گیری می آن کناره

توانید  نماینده یک جریان سیاسی معین یا شخصیتی مستقل می
حضور و همراهی خود را با آن جبهه مشروط به پذیرش این یا 

یا شما . اما جنبش سبز نه حزب است و نه جبهه. آن شرط بکنید
دانیم که در سیاست  و می. گر همراه آن جنبش هستید یا نظاره

به سخن دیگر، عدم همراهی با . وجود نداردگری خنثی  نظاره
یک جنبش در محاسبات سیاسی از توان مبارزاتی آن در برابر 

  .کاهد دشمن آن می
. آمد و برآمد یک اعتراض گسترده مدنی است جنبش سبز پی
توان گفت که جنبش سبز یک جنبش اجتماعی  فراتر از آن می

. اعی بس متفاوتهای اجتم است و از این منظر در برگیرنده الیه
در واقعیت امر، افرادی که در زیرمجموعه این جنبش قرار 

تنها کافی است که شما به طیف . گیرند بسیار متنوعند می
گسترده و متفاوت افرادی بنگرید که خود را زیرمجموعه این 

به سخن . این جنبش هم سبز است و هم الوان. دانند جنبش می
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محمدی است و نه اسیر ” بزس“دیگر، این جنبش نه اسیر رنگ 
از رضا پهلوی گرفته تا بسیاری از . آن  میرهبری درون سیست
. بند سبز دارند های چپ و کمونیستی نیز مچ نمایندگان جریان

بند سبز بیان همراهی با این جنبش اعتراضی است و  پیام این مچ
قید و شرط رهبری کسانی که به نوعی در راس   نه پذیرش بی
توان گفت از نظر سیاسی،  بنابراین می. اند رار گرفتهاین جنبش ق

خطایی جدی است هرگاه ما برای همراهی خود با این جنبش 
شرط قائل شویم و  اعتراضی، مدنی و اجتماعی بخواهیم پیش

گمان به آن لطمه زده و از توان سیاسی آن  اگر چنین بکنیم، بی
  .ایم کاسته

کاری از سوی برخی از  اما در پاسخ این پرسش که انجام چنین
خیزد، باید به صراحت  نیروها از کدامین فرهنگ سیاسی  بر می

. گرایی هم انواع خود را دارد قبیله. گرایی بگویم از روحیه قبیله
ای یک  ای این یا آن سازمان نیز حکایت از تفکر قبیله نگاه فرقه

نیز گرایی  اما ما با نوع دیگری از این قبیله. جریان سیاسی دارد
به عنوان نمونه، برخی از افراد زیرمجموعه . رو هستیم روبه
در این . در ایران چنین نگاهی به مسائل دارند  میهای قو اقلیت

ای تردید  شود، ذره ها در ایران پایمال می نکته که حقوق اقلیت
اما قائل شدن شرط برای همراهی با جنبش . وجود ندارد

حکایت از این منش اعتراضی گسترده اجتماعی کنونی، 
  . گرایانه دارد قبیله

  
 میتالش ـ البته بیرون بردن خود از یک جریان و جنبش عمو

آن چه تعیین کننده . به خودی خود درست یا نادرست نیست 
شناخت و درک . نهائی است ماهیت و مطالبات مطرح شده است

بینید و  ی سرشت جنبش سبز را شما چه گونه می در باره  میعمو
های گوناگونش را  بینی ها و جهان ی پیوند نیروها با گرایش هحلق

  دانید؟ کدام مطالبات می
  

ببینید خانم مدرس، شرکت یا عدم شرکت در یک : فاروقی
و اعتراضی از حیث سیاسی قابل ارزیابی است و   میجنبش عمو

توان گفت که در پیش گرفتن این یا آن سیاست از منظر  می
البته حق با شماست، کسی . یا خطاسیاسی امری درست است 

تواند این یا آن جریان سیاسی را وادار به مشارکت کند یا  نمی
در مورد . اش با این جنبش باز دارد وی را از حضور و همراهی

از جنبش سبز، اندک اشارتی در پاسخ به پرسش   میدرک عمو
برای بیان برآمد این  "جنبش"گزینش واژه . پیشین شما داشتم

اضات، امر تصادفی نبوده و محصول تصمیم و انتخاب اعتر
چه که در ایران، ما شاهدش هستیم، کنار هم  آن. فردی نیست

جنبش . های گسترده اجتماعی است ها و الیه قرار گرفتن طیف
در . زبانان زبانان است و نه جنبش ترک سبز، نه جنبش فارس

، شرایط سیاسی تعریف شده، مثال در یک کشور دموکراتیک
جامعه از ابزار الزمه برای . شوند ها بدل به جنبش نمی اعتراض

های  بیان نارضایتی خود و برای اعتراض کردن به سیاست
های آزاد و مستقل وجود دارند،  رسانه. موجود برخوردار است

احزاب اپوزیسیون وجود دارند، قانون تعریف شده مدنی ناظر بر 
ق اعتراض مدنی رفتار صاحبان قدرت و همچنین متضمن ح

در چنین ... است، جامعه از حق عزل و نصب برخوردار است و
در ایران، . رویند ها به جنبش و خیزش فرا نمی شرایطی اعتراض

های اتوکراتیک و نبود شرایط آزاد برای  حضور و وجود حکومت
های  های مدنی جنبش بیان نارضایتی عمومی، از اعتراض

نبش سبز نیز یکی از ج. آفریند اجتماعی و سیاسی می
که در این جنبش  میمرد. های دیکتاتوری در ایران است فرآورده

ها و مطالبات خود را  اند، هر یک شاید خواست شرکت جسته
اما اگر بخواهیم همه این مطالبات را جمع جبری . کند دنبال می

کرده و نتیجه بگیریم، باید بگویم مردم به دنبال حقوق 
ین این حقوق عمال به معنی تحقق شهروندی هستند و تام
  . ها نیز هست حقوق پایمال شده اقلیت

  
و مطالبات اقوام نام   میهای قو تالش ـ از برخی افراد و سازمان

های  احزاب و سازمان شرط گزار، ای پیشه هاز جمله گرو. بردید
شود؛ به اقوام  از سوی سخنگویان آنها گفته می. گرا هستند قوم

 "مناطق ملی"ـ و تازه ترین  "های ایران ملیت"ایرانی بگویید 
ـ ملی ـ زبانی را   میهای قو به جای کشور و ملت ایران ـ فدرال

ها و  اما خواست. از جنبش سبز حمایت کنیم» ما«بپذیرید، تا 
کف «مطالبات مشترک جنبش سبز یا به قول خانم رهنورد؛ 

راسی و های همه نیروهای متفاوت با جنبش، آزادی، دمک خواسته
  ».احترام به حقوق شهروند است

گرا ـ دستیابی به  قوم های اگر هدف همگانی ـ از جمله سازمان
هاست، عقل و  ، دمکراسی و رسیدن به حقوق برابر انسانآزادی

» نیروهای متفاوت یها کف خواست«منطق کدام را به عنوان 
ها و  ملیت"گزیند، تفکیک و تجزیه ملت و کشور ایران به  برمی

بر مبنای تیره و نژاد و قوم و زبان یا حقوق  "مناطق ملی
؟ به عبارت دیگر کدام یک از این ...شهروندی و آزادی فردی و

  فراگیرند؟» ها کف«
  

های خودم به این روحیه  تر در پاسخ پیش. بله: فاروقی
. گرا اشاره کردم های قوم گرایی در بین بخشی از سازمان قبیله
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ببینید، . ان هنوز زیر درک لنینیستی استسواد سیاسی ما در ایر
تفکر سیاسی در ایران به شدت متاثر از واردات نظری لنینیستی، 

این چنین است که سواد سیاسی . استالینیستی و مائوئیستی است
که بدون نگاه انتقادی  میما ایرانیان، انباری شده است از مفاهی

ها چه تاثیری  ز آنکه بدانیم بهره گرفتن ا ایم و بی آن وارد کرده
ها برای بیان مطالبات خود  بر تفکر و سیاست ما دارد، از آن

ها ارزشی مثبت  برای بسیاری از این مفهوم. کنیم استفاده می
ها چنین ارزشی وجود  که در ذات این مفهوم ایم، بی آن قائل شده

. زمان الیروبی این طویله اوژیاس فرا رسیده است. داشته باشد
به گمان . ها هم مفهوم ملت و ملیت است مفهوم یکی از این

ای مدرن، هنوز  من، ایران در مسیر خود از جامعه سنتی به جامعه
ما با دو روند مجزا ولی مرتبط از حیث . راه طوالنی در پیش دارد

یکی همان روند ملت سازی است و . رو هستیم تاریخی روبه
ز حیث حکومت پهلوی موفق شد ا. دیگری روند دولت سازی

. سیاسی گام بزرگی بردارد و به دولت در ایران رنگی مدرن زد
ام، مدرن  گونه که در بسیاری از مقاالت خود گفته اما، همان

در . سازی الگوی قدرت توام نشد سازی دولت در ایران با مدرن
اثر این موضوع، ساکنان کشور به حقوق خود دست نیافتند و به 

ین معنی است که روند این به ا. شهروند بدل نشدند
در چنین شرایطی . در ایران به پایان نرسیده است "سازی ملت"

از منظر تئوریک خطاست که من از ملت کرد و ملت ترک و 
در ایران   میبرخی از نمایندگان تفکر قو. ملت بلوچ سخن بگویم

ها نیست و ما  کنند استفاده از واژه قوم شایسته آن گمان می
تو پنداری ملت چند ستاره . ملت استفاده کنیم بایست از واژه می

حال آن که به نظر من چنین باوری نه تنها . بیشتر از قوم دارد
را نیز مخدوش   میهای فهم مطالبات قو خطاست، بلکه زمینه

کند و امر همراهی و مشارکت همه ساکنان ایران در تحقق  می
ک و کرد ما نه تنها ملت تر. سازد این حقوق را نیز دشوار می

که روند  ما برای این. نداریم که ملت فارس هم نداریم
 هسازی در ایران را به فرجام رسانیم، نیازمند همراهی هم ملت

اند،  بایست آن گونه که خانم رهنورد نیز تاکید کرده ستیم و میه 
برای تامین حقوق . بر تامین حقوق شهروندی تاکید ورزیم

مبارزه تو ساکن فارس زبان و شهروندی من کردتبار، همراهی و 
  .است  میتبار الزا یا ترک

. گرایی و عقب مانده مثالی بزنم در ارتباط با این روحیه قبیله
چندی پیش در همایشی حضور داشتم که موضوعش تامین 

ای خوانده شد که در  در پایان همایش بیانیه. ها بود حقوق اقلیت
نیافته بودند عرضه  آن آرا و باورهای نیروهایی که امکان حضور

هایی اشاره شده بود که آن  در پایان بیانیه به سازمان. شده بود

های  در این بیانیه نه تنها از ملت. بیانیه را امضا کرده بودند
سخن در بین بود که ملت ترک نیز   و ترکمن  ، کرد، بلوچ عرب

انواع و اقسام یافته بود و از ملت ترک شاهسون، ملت ترک 
نوبت . همه زیر بیانیه را امضا کرده بودند... ملت ترک قشقایی و

سخن که به من رسید به طنز گفتم، با این وفور و فراوانی ملت 
که ما در ایران داریم، خوب است ایده تاسیس یک دولت ملی را 

سازمان "به خاک بسپاریم و از همان ابتدا به فکر ایجاد یک 
  ! در ایران باشیم "ملل متحد

  
ـ زبانی و   میهای قو دو با هم نشود؟ ملیت را هرتالش ـ چ

تقسیم خاک ایران بر پایه قوم و زبان و بعد حقوق فردی و 
توان همه چیز را  شهروندی؟ چه ایرادی دارد؟ مگر نه این که می

  به چنگ آورد؟ » ایستادگی«و به نیروی » اراده«به حکم 
  

مانیدگان هایی که من با برخی از ن ببینید، در تماس: فاروقی
. ام رو شده ام، گاهی با چنین مطالبه عجیبی روبه ها داشته اقلیت

این مطالبه چنان غیرعقالیی و غیرمنطقی است که جای پاسخ 
ماند که ما یک پیاله باستانی  مثل این می. نهد چندانی باقی نمی

و کسی بگوید . و با ارزش داشته باشیم که نیاز به مرمت دارد
اول آن را با . دهید پیاله را به خود می چرا زحمت مرمت این

زار تکه شد، سر فرصت ه هک شدت به زمین بکوبیم و پس از آن
خوب در . م بچسبانیمه هها را با صبر و حوصله ب بنشینیم و تکه

  شود گفت؟  چه می "بدیع و خردمندانه"برابر این توصیه 
نظر از مزاح باید بگویم تامین حقوق شهروندی در  اما صرف

ما . هاست مه حقوق اقلیته  هیران به خودی خود تامین کنندا
باید به . گرایی فائق آئیم بایست در این راه بر روحیه قبیله می

های دینی و مذهبی  صراحت بپذیریم که بیشترین فشار بر اقلیت
های  این فشار در مورد آن دسته از اقلیت. شود در ایران روا می

های مذهبی هستند، بیشتر  اقلیتکه در عین حال در شمار  میقو
برای کسب حقوق شهروندی خود، جنبش اجتماعی و . است

. ها به یکسان دفاع کند بایست از حقوق همه اقلیت اعتراضی می
هرگاه من شیعه مذهب برای دفاع از حقوق یک بهایی به میدان 

زبان بتوانم از حقوق اقلیت کرد زبان و  بیایم و هرگاه من فارس
توانم مدعی شوم از  گاه می به یکسان دفاع کنم، آنترک زبان 
بایست داشت  و تردیدی نمی. ام گرایی فاصله گرفته روحیه قبیله

گرایی برای تداوم حیات جنبشی اجتماعی و  که روحیه قبیله
  .مهلک است  میتالش فراگیر برای تامین حقوق شهروندی، س

  
  تالش ـ جناب دکتر فاروقی با سپاس از شما
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  اعتباری مخالفین آن ماندگاری ملت ایران و بی
  
  
  
  
  
  

  گفتگو با حشمت رئیسی
  

ــی    ــن م ــگفتی م ــر ش ــه ب ــول ا    آنچ ــه در ط ــت ک ــن اس ــد ای ــزار افزای ــن ه ــ هی ــه   ه ــکل نگرفت ــران ش ــت ای .... ا مل
ــده ــه رســمیت نمــی    پدی ــاریخی آن را ب ــوم ت ــن وزن و مفه ــا ای ــران ب ــت ای ــام مل ــه ن ــرد   ای ب ــت ک ــی مل شناســند، ول

  !شناسند و ملت بلوچ و ملت ترکمن و ملت عرب را در ایران به رسمیت می
  
  

تالش ـ آقای رئیسی خوشحالیم، دوباره فرصتی دست داد تا با 
تر  رهبران حزب دمکرات کردستان پیش. به گفتگو بنشینیمشما 
را » خودمختاری برای کردستان و دمکراسی برای ایران«شعار 
عنوان ایران یک هویت ارضی «: گویند اما امروز می. دادند سرمی
بفرمائید؛ » ...شناسیم میما ایران را با همین هویت ارضی ....است

کنند؟ آیا معنای  میان دنبال دفی را چنین شتابه هاین هموطنان چ
  این سخنان برخود آنها روشن است؟ 

  
روشن . رئیسی ـ سپاسگزارم از شما که این فرصت را فراهم کردید

ها تنها در  توان داشت جز این که؛ ما ایرانی چه استنباطی می! است
ایم، فقط به اجبار طبیعی در  یک جغرافیائی به نام ایران محاط شده

ایم، هیچ پیوند مشترکی با هم نداریم، نه  گرفتهکنار هم قرار 
یعنی بالکل انکار آن . ای، نه سیاسی تاریخی نه فرهنگی نه اسطوره

ها  مجموعه انکارناپذیری که یک ملت را آن هم در طول هزاره
این ! روشن است! ساخته است، آن هم یک شبه و بر روی کاغذ

اند،  ر انجام دادهدر کنار اقداماتی که طی سالهای اخی "ادبیات"
  .یعنی انکار هویت ملی ایرانیان

هویت ملی در معنای متمایز و مدرن خود، عضویت و مشارکت 
شود و حاصل نه  فرد در کل یا ماهیتی برتر و برگزیده تعریف می

ربط با یکدیگر بلکه سربرآورده از  های مکانیکی و بی پدیده یا روند
های مشترک  نگی، تجربهآمیزی انسانی و فره دل همزیستی، درهم

آورنده   ها و مبادالت درونی مداوم و دوام تاریخی و کنش و واکنش
  .م پیوستهه هاست، یک ماهیت منسجم و ب

هائی ما را به یاد درس جغرافیای  ها و عبارت تالش ـ چنین واژه
شد  به یاد این که گفته می. اندازد های نخست دبستانی می سال

زاران سال پیش محل سکونت اقوام ه  هفالتی به نام ایران ک
آمیزی با ساکنان نخستینی این  مهاجر هندواروپائی و درهم

ها را تکرار  گوئی ذهن کسانی که این عبارت. سرزمین شد
کنند، از نقطه آغازین آن چندین هزاره و آن دوران کودکی و  می

سخنان فالسفه تاریخ بشر   میآیا تما. ابتدائی تکانی نخورده است
حکومت و   میگزار مفهو باره ملت تاریخی که آغازگر و پایه در

جامعه سیاسی بوده و مفهوم دولت را به جهان عرضه داشته بی 
اساس و خیاالتی بیشتر نبوده؟ آیا از آن به عبارتی هفت هزار سال 

  پیش تا به امروز هیچ اتفاقی نیافتاده است؟
  

که در طول این افزاید این است  رئیسی ـ آنچه بر شگفتی من می
ی اخیر  ا ملت ایران شکل نگرفته، به ویژه در طول  دو سدهه ههزار

که این همه تالش شده و از همه امکانات بهره گرفته شده است 
تا صورت تازه و مدرن دولت ـ ملت ایران شکل گرفته، شناخته و 

هیچ تأثیری  ها نهادهای اعمال حاکمیت این ملت استوار شوند، این
و سایر » ملت کرد«اما در همین ارض جغرافیائی ..... .نداشته،

حق «و حاال دارای  اند هدیگر شکل گرفت» های قومی ملت«
های  ملت«همه . خود هستند» مناطق ملی«در » حاکمیت ملی

ای به نام ملت ایران  پدیده! اند، جز ملت ایران شکل گرفته» قومی
شناسند، ولی  نمیرا با این وزن و مفهوم تاریخی آن را به رسمیت 

  ران به ـن و ملت عرب را در ایـملت کرد و ملت بلوچ و ملت ترکم
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  !شناسند رسمیت می
. است  میکنم اساس مشکالت ما اغتشاش مفهو من فکر می

... که در تعریف ملت، مردم، قوم، حاکمیت ملی  میاغتشاشات مفهو
گران و  در ذهن تحلیل  میاین اغتشاشات مفهو. کنند ایجاد می

های  ها برای ما گرفتاری فعالین سیاسی و بعضی ژورنالیست
بسیاری ایجاد کرده و خطرات بسیاری برای آینده ملت و مردم ما 

 .برابر آن ایستاد و روشنگری کرد باید در. مراه خواهند داشته هب
بدون . به عنوان نمونه یکسان گرفته شدن مفهوم ملت و مردم

کنند  ک روشن باشد، توجه نمیهری  میآنکه تعریف و قلمرو مفهو
. های مشترک چقدر اهمیت دارد که در تعریف ملت تاریخ و تجربه

ملت نیست یا هر   مییا هر قو  میکنند هر گروه مرد یا توجه نمی
ملتی از یک نژاد یا یک قوم نیست، اگر هم در جاهائی از جهان 

ن که داشته و در تاریخ جدید جها  میها پایه نژادی و قو برخی ملت
اند، چیزی  هاست، همچنان برآن تکیه و اصرار کرده تاریخ ترکیب

ی ها سازی ها در ملت این گروه. اند جز فاجعه و جنایت ببار نیاورده
ای خود نه تنها به تاریخ پیدایش ملت ایران  یک شبه و قطعنامه
است و از همان آغاز دولت های کهن جهان  که یکی از ملت

سربرآورد، هیچ   میزیستی و ترکیب قوبرپایه اصل هم متمرکزش
های  کنند، بلکه حتا در گزینش اعتنائی ندارند و آن را انکار می

ها را هم  سازی بدترین انواع نظریه گرایانه خود برای ملت اراده
ی  اند؛ نظریه نژاد و خون که نیازی نیست از نمونه انتخاب کرده

رن بیستم و یا در در آلمان ق آمیز آن های خونین و جنایت  جربهت
  .  آفریقای سده بیست و یکم ذکری به میان آوریم

مردم و ملت، درست است که مبنای   میدر مورد تداخل مفهو
کنند که واژه  مشترک هر دو افراد انسانی هستند، اما فراموش می

است برای هر گروه   میمردم برخالف ملت، تنها نام کلی و عا
مردمان غارنشین . ط خاصی باهمانسانی در هر جا و بدون ارتبا

مردمان قاره . همانقدر مردمند که مردمان کره خاکی امروز ما
توان  اما آیا می... آمریکا همانقدر مردمند که ساکنین گینه بیسائو

های انسانی را که پس از طی دوران زندگی طبیعی در  آن گروه
بر جهان پیرامون و   غارها و بر شاخ درختان و پس از سلطه

آوردن  گردآمدن در اجتماعات و ساختن نهادها سیاسی، و بوجود
ابزارهای اداره خود و تنظیم روابط خود، همه را با همان واژه مردم 
توضیح داد؟ فرهیختگان عالم بشریت بر چنین تحوالت مهم و 

و طبیعی است که . ی تازه ساختندها کیفی نظر کردند و مفهوم
ورزی شخصی و جمعی و سیاسی  چون از نادانی و احتماالً غرض

خود را بر اولین ملت تاریخی که در عمل مفهوم   خالی بودند، چشم
. ی کهن به بشریت داد، نبستندها معنای دولت را در میان تمدن و

و هنوز هم جانشینان آنان، با همه گرفتاری که جهان امروز با 

آن و قدرشناسی از حکومت ایران دارد، از ذکر این خدمت تاریخی 
گرا یا به قول  آور این که این دوستان قوم شگفت. مانند باز نمی

گرا این دگردیسی عظیم در کل تاریخ چند هزار ساله  خودشان ملت
بینند ولی این را در حاشیه جغرافیای خودشان به طور  ایران را نمی
به نظر من اهداف آنها بیشتر  !اند بینند که ملت شده کامل می

ای یک شبه و  ههای قطعنام سازی و این ملتاهداف سیاسی است 
ی مصنوعی  بر پایه اهداف سیاسی  گرایانه بروی کاغذ و اراده

  .آنهاست
  

  تالش ـ کدام هدف سیاسی؟
  

رئیسی ـ ببینید امروز این نیروها در حالی که منکر ملت ایران 
چوب ارضی ایران صحبت در چهار  میهای قو هستند، از ملت

در چهارچوب ایران » ملت کرد«نه آنها از به طور نمو. کنند می
های  کنگره ملیت«یا » ها کنگره ملت«اما در کنار . گویند سخن می

اندازند، از  راه می» های کرد کنگره ملت«روند و  می» ایران
برای من سئوال برانگیز است؛ .... کنند و صحبت می» مسئله کرد«

منظورشان کل  در ایران است یا» ملت کرد«منظور آنها آیا فقط 
کردهائی است که در کشور عراق، ترکیه و سوریه سکونت دارند و 

مگر آن که احزاب کرد ما . گنجند در چهارچوب ارضی ایران نمی
اما اگر منظورشان . بخواهند آنها را نیز به خاک ایران وصل کنند

با چهار » ملت کرد«این نیست پس باید ابتدا از حداقل چهار 
یت ملی کرد صحبت بکنند که جداگانه در چهار دولت، چهار حاکم

کشور مستقل و در چهارچوب مرزهای به رسمیت شناخته شده 
آنها قرار دارند، پس در چهارچوب ارضی ایران   میرس
با تشکیل کشور » مسئله کرد«اگر قرار است ..... گنجند نمی

حل شود که خوب در » های کرد ملت«کردستان و از طریق اتحاد 
ارضی ایران و احترام به تمامیت ارضی ایران که آنها  چهارچوب

  .ای بیش نیست و برای فریب خوشباوران است گویند، افسانه می
. اندازند خواهند با تکرار و تکرار جا بی چنین افکار و آرزوهائی را می

عواقب و عوارض سیاسی ناگوار خود را در  ها در صورتی که این
  هکنم ک ره کشور عراق صحبت نمیمن در با. آینده خواهند داشت

ـ مذهبی   میی قوها اکنون در سرنوشت خونین و جنگ مه
خیالی تا حد   فرورفته و برای ما یک عبرت تلخ برخاسته از خام

من از . های آن است بالهت آمریکائیان و ولع و هوس قدرت چلبی
اند برای حفظ خود دست  کنم که آماده سوریه و ترکیه صحبت نمی

ئی که برپایه ستیزهای تاریخی و بعضاً ها کاری بزنند، از ملت ره هب
الزم است به تاریخ فقط چند . اند به اراده دیگران تشکیل شده

من از ملت تاریخی و . ای برخی از این کشورها مراجعه شود دهه
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کنم که در کنار نادر  کهنی به نام ملت و کشور ایران صحبت می
ان، چین، مصر و یونان از کشورهای کهن جهان چون هندوست

ا گذشته و از طوفان حوادث عبور کرده و استمرار ه هدرازای هزار
این ملت و روح پیوندش را با این آب و خاکش باید . یافته است

های بیشمار این را ثابت کرده است ـ  باید دانست و تجربه. شناخت
 آخرین آن جنگ ایران و عراق در حمله عراق به خاک ایران ـ در
ذهن و جان این ملت اگر تنها یک حافظه تاریخی، تنها یک 
آگاهی تاریخی نقشی نازدودنی بسته باشد آن حفظ تمامیت ارضی 

اگر ما از نو شدن و مدرن . و ادامه یکپارچگی و بقای خود است
گوئیم، باید ببینیم  کردن مفهوم ملت ـ دولت این کشور سخن می

به بهانه نو . هن برازنده استک ی نو بر پیکر این دیار کدام جامه
حتا بر . توان پیکر را قطعه قطعه کرد و از میان برد کردن آن نمی

  ! کاغذ
  

شود که  گرا گفته می تالش ـ اما از سوی مدافعین نیروهای قوم
درکنار جمهوری «نظیر شما یا مثالً آقای همایون توسط افرادی 

. شود می دامن زده» هراس تجزیه طلبی«آگاهانه به » اسالمی
آقای . گویند سخن می» ...بیماری هراس«ای هم رسماً از  عده

  رئیسی آیا ما دچار بیماری پارانوئا هستیم؟
  

ای چهل قبل از انقالب اسالمی، ه هرئیسی ـ البته اگر کسی در ده
آنچه خود «در باره نظراتی چون افکار آل احمد و شریعتی و 

اهللا خمینی هشدار  آیت» نظریه والیت فقیه«در کنار » داشت
هائی چیزی جز سرنوشت سیاه  داد که از دل چنین گفتمان می

نژاد در نخواهد آمد و به مقابله با آنها  امروز و حکومت احمدی
مالیخولیائی قلمداد  خواست، حتماً همه او را دیوانه و برمی
و بدتر از آن، مانند همین امروز، وی را همکار و . کردند می

های سرکوب  همان چماق. خواندند می همدست حکومت وقت
ناپیدائی که اپوزیسیون آن زمان بر سر خود آویخت و بر سر 

انگیز است که چرا عبرت  برای من شگفت. استثناهائی خرد کرد
هم به محض مخالفت با نظرات انحرافی، آدم  گیرند؟ چرا باز نمی

 خوانند؟ چرا از فضای را کنار جمهوری اسالمی، همکار رژیم می
خواهند در  کنند و می بیزاری از رژیم در میان مردم استفاده می

های نادرست، افکار غلط و  پشت و به نام مبارزه با رژیم واژه
م اعتراضی ه  هجای خود را به کرسی بنشانند و هر ک اهداف بی

عالوه براین، این  !کرد چماق اتهام را بر سر او فرود آورند
خوب . های تاریخی نیست و تجربهها  اصالً بدون زمینه» هراس«

صحرا نگاه  مان دو سه جنگ اول کردستان یا ترکمنه هاست ب
ها دست به اسلحه برده شد؟  ها و ایدئولوژی پشت کدام ایده. کنیم

ام نسبت به ایدئولوژیک کردن مفاهیم در  من همواره سعی کرده
حوزه سیاست هشدار داده و همه را به مکث و تعمق بخوانم؛ بر 

انسان باید با ... قدرت، اقتدار، فدرالیسم، حتا آزادی و نظیر  میاهیمف
ذهنی باز و کامالً آزاد، بدون دامن زدن به پوپولیسم و دامن زدن 
به احساس و عواطف در مورد مفاهیم مهم، ادبیات سیاسی و 

ها،  باید انسان قادر باشد به نتایج گفتمان. اندیشند ها بی گفتمان
شود، از  برداری که از آنها می مفاهیم و نوع بهرهادبیات سیاسی و 

  . اندیشد پیش و قبل از آن که غلطک سیاست به راه افتد، بی
ر قیمت در ه هبه عنوان نمونه در مورد اقتدار و  از میان بردن آن ب

های آن، فکر کنید، چه  داخل یک کشور و از هم پاشیدن شیرازه
ما باید . مراه داشته باشده هتواند ب نتایج اسفبار و دردناکی می

هائی که خودمان  بتوانیم پیامدهای آن را از پیش و بنا بر تجربه
ایم یا در کشورهای دیگر صورت گرفته، در نظر گیریم این  کرده

  .مسئولیت سیاسی، اخالقی و انسانی ماست
به عنوان نمونه دولت بعد از انقالب مشروطه را در نظر بگیریم؛ 

دولتی . سال دوام آورد 15مدرن که فقط دولتی بود دمکرات 
ی آن از  وضع کشور را در چهارگوشه. دمکرات اما بدون اقتدار

کردستان گرفته تا خراسان، از آذربایجان گرفته تا بلوچستان در 
مه اسناد آنها انتشار ه  هنظر گیرید، دخالت بیگانگان و حوادثی ک

شور بود و دولت ی دیگری در ک آیا اگر رویه. یافته و موجود است
بود؟  نوبنیاد مشروطه از اقتدار برخوردار بود، به رضاشاهی نیاز می

ها و منافع سیاسی محدود  ها و گروها با انگیزه آیا اگر خانهای قبیله
ربط در خوزستان و کردستان و گیالن و خراسان سربه  و بی

داشتند آیا اصالً  شورش و جنگ و ستیز با این حکومت نوپا برنمی
  نیازی بود؟» ه دست نیرومند و آهنینب«

جمهوری وایمار در آلمان چطور؟ حکومتی دمکرات، سوسیال 
از یک سو چپ و از سوی دیگر راست . دمکرات، اما فاقد قدرت

. نتایج بعدی را هم دیدیم که به نفع چه کسی شد. افراطی
تردید اگر جمهوری دمکراتیک وایمار قدرت دفاع از خود را  بی
بود فجایع  قادر به اعمال اقتدار خود در کشور آلمان می داشت و می

. داد آور رخ نمی بعدی و جنگ جهانی دوم با ابعاد جنایت بار و شرم
دف برخی نیروها ضربه زدن به اقتدار حکومت و از میان ه هامروز ک

ای است، باید بدانند از دل  ر قیمت و پشت هر نظریهه هبردن آن ب
و خأل قدرت، هرج و مرج ناشی از آن  ر قیمته هاقتداری ب بی

. برخواهد خاست ها ترین دیکتاتوری ها یا سخت ترین وضعیت سیاه
جوئی و حس عالقه به رهائی و  شاید برخی از شدت روحیه مبارزه

نیت، فرصت اندیشیدن به  آزادی مردم ایران و با تمام حسن
خواست «دائماً نیز از . زنند را ندارند هائی که می پیامدهای حرف

کنند و این که آنقدر از این  صحبت می» نظرات مردم«و از » مردم
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. بیگانگان حمایت خواهند کرد  میرژیم بیزارند که حتا از حمله نظا
اندازد که گویا هر  این حرف مرا یاد همان جمله قبل از انقالب می

خوب شد و آمد . آمد بهتر از رژیم سابق بود شد و هرکه می چه می
و چه کسی . که روزگارهای بدتری هم ممکن استو دیدیم 

تواند انکار کند که پیش آمدن اوضاع امروز عراق یا افغانستان و  می
ی انقالب  پاکستان برای ما ناممکن است؟ آیا همان تجربه

ها یا بهتر بگویم  خیالی برای بیدار شدن از این خوش  میاسال
ر انقالب بهمن های کودکانه کافی نیست؟ کسانی که د خیالی خام

شرکت کردند و رژیم شاه را سرنگون کردند، آیا خواهان چنین 
ها  حکومت پلید و دیکتاتوری سیاهی بودند؟ آیا منظور من از سال

مبارزه و تالش برای سرنگونی آن رژیم و از درون صنعت نفت و 
سندیکای آن و به نام دفاع از طبقه کارگر این بود که صنعت نفت 

  هدانیم ک افتد؟ همه می ه این فالکت و بدبختی بیایران امروز ب
ها که قدرت را بعداً در دست  یچ یک از انقالبیون و حتا آنه

آوری  خواست که چنین وضع دلهره گرفتند شاید اصالً دلشان نمی
در  اصالً قرار نبود و. که امروز با آن روبرو هستیم، پیش آید

هولناکی بوجود  شد که چنین وضع انقالب بهمن تصور هم نمی
اما سیاست قواعد خود را . نیتی در کار نبود  هیچ سوء نخیر. آید

. ها نیست های نیک آدم ها و آرمان ها، احساس دارد و تابع انگیزه
ی سیاست به راه افتاد، افراد با  وقتی غلطک افکار غلط در جامه

کشد یا از روی آنها عبور خواهد  مینیت را هم بدنبال خود  حسن
ترین و  پس از جابجائی قدرت، خردمندان دفع و پوپولیست. کرد

چند بار در . شوند ترین افراد باال آمده و صاحب قدرت می فرومایه
کنید کارل  طول تاریخ چنین روندی تکرار شده است؟ آیا فکر می
شد؟ آیا آن  مارکس از آن چه در کامبوج اتفاق افتاد در شگفت نمی

داد، همانی بود که ولتر یا روسو  چه که در انقالب فرانسه رخ
خواستند؟ حجازی به عنوان نماینده اول ایران در نخستین  می

و خلخالی به عنوان کاندیدای برخی از   میانتخابات حکومت اسال
ها نسبت به ایران و جان  نیروهای چپ نشانه عدم حسن نیت چپ

ای  سر خامنهنژاد یا باند و پ ای به نام احمدی ها بود؟ آیا پدیده انسان
خواست؟ آیا کسی  مییا خود او را کسی در رأس قدرت در ایران 

ترین افکار  ی پست فکر این همه جنایت و خونریزی همراه با غلبه
لذا من  کرد؟ های زمان انقالب می رفت کشور را در خیابان و پس
احتماالً دوستان پس از . کنم ما دچار مالیخولیا نیستم میفکر 
سیاسی قدرت فهم قانون سیاست را ندارند و از ها سابقه  سال

  .هوشمندی کافی برای درس گرفتن از تاریخ برخوردار نیستند
های  ملیت«زبانی،   میکسانی که امروز زیر نام دفاع از فدرالیسم قو

در ایران به تکه پاره کردن ملت ایران و کشور ایران » قومی
و بیش و پیش از . برروی کاغذ هستند فردا خون درو خواهند کرد

هر چیز و هر کس افراد اقوام خود را به دم تیغ قوم بغل دستی 
ها را  آنها که امروز بذر کینه و نفرت نسبت به فارس. خواهند سپرد

پراکنند، بدانند برای ریختن خون کسان دیگر از اقوام دیگر  می
سازمان  16ـ  15این .  اند ایرانی خودشان در صف مقدم ایستاده

که حتا یک فارس را هم به درون خود راه » ساز ملت« میقو
ها  توزی نسبت به فارس دهند، بجای این همه دشنام و کینه نمی

بهتر است، نیروی اتحاد خود را صرف مبارزه با دیکتاتوری سیاه 
  .داخل ایران کنند

  
واقعیت آن . تالش ـ در اینجا باید نکته اعتراضی را مطرح کنیم

مورد نظر، در کنار اتحادهای سنتی   میوهای ق است که سازمان
با برخی از  اند ههای چپ، همچنین توانست خود با برخی از سازمان

های دیگر از جمله طرفداران  های و فعالین سیاسی از خانواده چهره
پادشاهی هم پیوند سیاسی برقرار کنند و از جمله تأئید آنها را برای 

ایران  گذاشتن آن در آینده سم یا به رأیبه رسمیت شناختن فدرالی
توان گفت آنها  می ها آیا هنوز با وجود این واقعیت. بدست آورند

  دهند؟  را به خود راه نمی» ها فارس«
  

رئیسی ـ بهتر است زیر سایه ظاهر از ماهیت اصلی قضیه غافل 
 هگرفتن امضا و تأئید این یا آن چهره و فعال سیاسی ک. نشویم

، جز هر چه زودتر به قدرت رسیدن، آن یچ فکر و ذکری ندارنده 
های  افکن رکس، حتا بر بال بمبه  هر قیمت و با زور اسلحه ههم ب

های عربی خلیج  نشین بعضی شیخ ا حتاآمریکائی، اسرائیلی ی
بر   میهای قو فارس، چنین چیزهائی نباید مانع فهم اتحاد سازمان

تحت   میقومحور پراکندن بذر نفرت و استراتژی تمرکز حمله به 
انکار ملت و کشور ایران، نفی هویت و . عنوان فارس بشود

فرهنگ ایرانی و گرفتن امضاهای هرچه بیشتر از هر کس به نام 
ای از همین استراتژی و در خدمت نیات بعدی  ایرانی، مجموعه

خود را از فحاشی به شاهنامه  ها فعالً هویت این سازمان. آنهاست
تاریخ چند هزار ساله این مملکت  فردوسی، به زبان فارسی و

» ملت فارس«گیرند و ساروج وحدت آنها همین دشمنی با  می
است که معلوم نیست اصالً کیست؟ بنابراین آنان که از زور 

گیرند و  را ندیده می ها تابی برای دستیابی به قدرت این واقعیت بی
و بده  به خود ظاهر دمکرات بودن داده و در سست عنصری

تمامیت و یکپارچگی ملت را از همین  مقدار سیاسی های بی بستان
و در این اتحادهای . برند کنند، آبروی خود را می امروز نفی می

  .ناهوشمند بازنده اصلی هستند
  

  تالش ـ آقای رئیسی با سپاس از شما   
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ــه اســالمی، حــدود شصــت     ــاد رفت ــر ب ــا شــده و خالفــت ب ــوری فن ــرده ریــگ امپرات ــروز از م ــده » رکشــو«ام ــد آم پدی

ــالمی     ــوند اس ــر پس ــی اگ ــه حت ــت ک ــی و       اس ــارجی و عین ــود خ ــت و وج ــل اس ــه اص ــاز آنچ ــند، ب ــته باش ــم داش ه
سیاســی دارد، همــان کشــور و ســرزمین اســت نــه مفهــوم و مصــداق اســالم کــه فــرا جغرافیــایی اســت و             

  .شناسد و در تمام کره زمین امکان وجود و تحقق دارد مرزهای عقیدتی آن مرز نمی
  
  
  تگو با حسن یوسفی اشکوریگف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پیشرفت نقطه چین ایرانیان در دفاع از میهن
  
  

ــدئولوژی      ــا ای ــذهبی و ی ــوع م ــر ن ــر ه ــت ب ــت و ملی ــدم مل ــت و     تق ــاظی اس ــه لف ــت و بقی ــق اس ــا محق ــا و اثبات ای، ثبوت
  .جدال از سر جهل یا تعصب

  
ــی  ــا ن   م ــا قطع ــود ام ــلمان ب ــا مس ــوان در هرج ــیت ــان ایر  م ــر مک ــوان در ه ــود  ت ــدی ب ــا هن ــری ی ــا مص ــی ی ــن و . ان وط

 .سرزمین ملی به ضرورت ثابت است و دین به ضرورت سیال و بی وطن
 
 

شما نیز،  می های نخست تشکیل جمهوری اسال تالش ـ در سال
طبعاً . های قدرت از نزدیکتر ارتباط داشتید هرچند کوتاه، با کانون

ند حمله از امکان دنبال کردن اخبار حوادث مهم آن دوره مان
مسلحانه در  های عراق به ایران و جنگ هشت ساله، درگیری

های مسلحانه دیگر  صحرا و بعد از آن درگیری کردستان، ترکمن
. میان برخی از مخالفین و حکومت اسالمی، برخوردارتر بودید

ها چگونه تحلیل شده و از نظر  ناین حوادث در آن کانو
  شد؟ بی میمسئولین کشور هدف اصلی آنها چه ارزیا

  
اول اینکه . نخست الزم است به چند نکته اشاره کنم: اشکوری

اکنون بیش از سه دهه از آن زمان یعنی رخدادها و تحوالت 

سالگی و ضعف حافظه ناشی از  61صدر انقالب گذشته و من در 
گذر عمر و نیز دیابت، قطعا بسیاری از حوادث و اخبار و افکار را 

کن است برخی از مسائل را درست به یاد ام و یا مم از یاد برده
نیاورم، از این رو احتماال سخنان روایی و یا تحلیلی من از آن 

 نکته دوم این است . زمان همراه با کاستی و حتی اشتباه باشد
نه تنها سمتی نداشتم و به ) 59 – 58(در دو سال اول  که من

ال در تهران های قانون مرتبط نبودم بلکه اصو تعبیر شما با کانون
در این صورت . و مرکز نبودم و هیچ سمت حکومتی هم نداشتم

توانستم از افکار یا اخبار پشت پرده سیاست  میروشن است که ن
نکته سوم این است که حتی در . و مدیریت کشور با خبر باشم

،  برخی )63 – 89(همان چهار سال، که در پارلمان بودم 
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مسلمان در قم و آذربایجان و های خلق  حوادث از جمله درگیری
حوادث نخست کردستان و یا ترکمن صحرا و ماجرای خلق 
عرب و امثال آنها پایان یافته و یا در حال فراموش شدن بود و 

الشعاع حادثه مهم جنگ و حوادث ترورها و  به هرحال تحت
های عمیق جاری بین حاکمیت و مخالفانش و  ها و خشونت اعدام

مجاهدین قرار گرفته بود و از این رو در  به طور خاص سازمان
نکته چهارم . این مقطع از این رخدادها کمتر سخن در میان بود

این است که در همان زمان نیز تصمیمات مهم و حتی غالبا 
شد و لذا نمایندگان کمتر  غیرمهم هم در مجلس گرفته نمی

درگیر مسائل سیاسی و اجرایی و یا قضایی بودند و حتی 
نم بگویم کمتر از حوادث جدی و مهم مملکت اطالع توا می

های مستقل هم مانع  سانسور شدید و فقدان رسانه. داشتند
من خود بعدها در خارج از کشور . دانستن بسیاری از حقایق بود

. توانستم با رخدادهای زندان در دهه شصت تا حدودی آشنا شوم
های بعدی و  نبا با اندکی تفاوت مانند پارلمامجلس اول هم تقری

ای در  االن جمهوری والیی بود که نقش جدی و بایسته
  .تصمیمات ریز و درشت کشور نداشته و ندارد

توانم به یاد بیاورم این است که  میبا این همه آنچه اکنون 
تحلیل اصلی و اندیشه کانونی مسئوالن ریز و درشت نظام 

ها  خالفتانقالبی جدید بر این پیش فرض استوار بود که تمام م
های منتقد و مخالف و  های افراد و یا جریان ها و مقاومت و جدال

به تعبیر امروزی دگراندیشان در برابر انقالب، حکومت و حاکمان 
جدید و به ویژه در برابر رهبری انقالب، یا بر آمده از 

ها و منافع شخصی و گروهی است و  طلبی ها و جاه خودخواهی
(= اجرای مأموریت از سوی بیگانه ها و  یا به تحریک خارجی

است و یا احتماال ترکیبی از هر ) استعمار، استکبار و امپریالیسم
این سخنی بود که در آن زمان در گفتارهای مسئوالن از . دو

شود و هنوز هم گفته  جمله رهبری نظام پیوسته گفته و تکرار می
د، مخالفان ب/ چرا که این اندیشه ثنوی حکومت خوب . شود می

و متصلب و   میبه تدریج تبدیل شد به یک ایدئولوژی جز
. »ایران مینظام مقدس جمهوری اسال«گفتمان خدشه ناپذیر در 
اهللا شریعتمداری و حزب خلق مسلمان  در آن زمان ماجرای آیت

در آذربایجان، ماجراهای رنگارنگ و پیچیده کردستان، مسائل 
سازمان  جنوب و خلق عرب، ترکمن صحرا و اندکی بعد

مجاهدین و مانند آنها که بسیار بودند، با این دیدگاه و اندیشه 
محصول طبیعی چنین دیدگاهی البته . شود محوری تحلیل می
بینی مفرط و سوءظن بیمارگونه به همه و در  چیزی جز دشمن

این را تجارب . نهایت درگیری و خشم و خشونت و کشتار نیست
ها و  در تمام انقالب. گوید یممکرر تاریخ و منطق امور به ما 

های بسته  های متصلب ایدئولوژیک و به ویژه نظام حتی نظام
  .مذهبی نیز همواره این تجربه تلخ تکرار شده است

اندیشیدم  گرچه من خود نیز در آغاز کم و بیش همین گونه می
اما امروز با توجه با فاصله گرفتن از آن زمان و کسب اطالعات 

توانم بگویم آن نگاه اساسا و  میتر،  آماده بیشتر و در فضای
ایدئولوژیکمان اشتباه و معیوب بود و عمدتا از سه عامل تغذیه 

جهل و نادانی، حفظ منافع شخصی و طبقاتی و صنفی و : شد می
» حفظ حکومت به هر قیمت«طلبی مفرط و پیروی از تز  جاه

م است حکومت از احکام اولیه اسال: آموخت میاهللا خمینی  آیت(
و حفظ آن نیز از اوجب واجبات است و الجرم برای حفظ و بقای 

هر یک از عوامل فوق در امر ). نظام هر کاری مجاز است
آفریند تا چه رسد به  سیاست و حکومت به تنهایی فاجعه می

اینکه هر سه در یک جا جمع شوند و مخصوصا پوشش دین و 
که این بدان معنا اما منصفانه باید گفت . مذهب هم یافته باشد

های خارجی به کلی منتفی  نیست که تحریکات و حتی دخالت
طلبی و ایدئولوژی اقتدارگرا و به تعبیری  بوده و یا جهل و جاه

های سیاسی در طیف مخالفان  گفتمان قدرت در افراد و یا جریان
در واقع همان گونه . و اپوزیسیون نیز اصال وجود نداشته است

ثنویت حکومت ) از گذشته تا کنون(ان ایرانی که در تحلیل حاکم
ها و  خوب و مخالفان بد برجسته است و معیار تصمیم گیری

رفتارهای حکومتی است، در مقابل همین اندیشه هم در بخش 
) باز از گذشته تا کنون(قابل توجهی از مخالفان متنوع حاکمیت 

بد و برجسته و آشکار است و از این رو اینان نیز از تز حکومت 
کنند و طبعا گفتارها و رفتارهای خود  میاپوزیسیون خوب پیروی 
این هر دو اندیشه هر چند بخشی از . کنند را برآن بنیاد استوار می

حقیقت را با خود دارد اما تمام حقیقت نیست و حتی باید گفت 
قابل توجه و . به لحاظ جوهری و کانونی تهی از حقیقت است

ذات باوری افراطی باید پرهیز کرد و  شایسته تأکید است که از
شویم و در تشخیص درد و درمان راه به جایی  گرنه گمراه می

ای  توانست به گونه می میاز این رو هم جمهوری اسال. بریم نمی
دیگر عمل کند و هم مخالفان آن و در این صورت ما امروز 

شدیم و حداقل سرنوشت بهتری  بدین سرنوشت شوم گرفتار نمی
  . یمداشت

در همین جا برای جلوگیری از هر نوع سوءفهمی، با تأکید 
گویم که به گمان من در این تقابل سهم حکومت و مخالفان  می

او از گذشته تا کنون برابر نیست و لذا مقصر اصلی و مؤثر در 
این چرخه خشونت و تبعیض و بی عدالتی و عدم مداراگری، 

مت پادشاهی پهلوی در مورد حکو. حاکمان نظام والیی هستند
با توجه به این تحلیل همواره و در همه . هم همین نظر را دارم
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اپوزیسیون بر پایه چالش دوگانه / موارد، تحلیل تقابل حاکمیت 
آزادی گمراه کننده است و با این نگاه در آینده هم / استبداد 

  .دچار اشتباه تحلیل یا اشتباه در تعیین مصادیق خواهیم شد
گرچه جنگ نیز با . جنگ تا حدودی متفاوت است اما ماجرای

از سوی » جنگ تحمیلی«شد و آن را  مینگاه به خارج تحلیل 
دفاع «استکبار و آمریکا خوانده و در مقابل مقاومت خود را 

اند، اما در دو سال نخست جنگ، مدیریت و  نامیده» مقدس
و به طور کلی امور مربوط به آن عمدتا   میهای نظا سیاست

در یک . ت تأثیر جدال قدرت در سرای حکومت قرار داشتتح
اللهی و انقالبی صف کشیده  حزب ـ  مینظا ـسو جناح روحانی 

صدر و هم فکران و همراهان  بودند و در سوی دیگر جناح بنی
با این تفاوت که در جناح روحانی و خط . وی  میسیاسی و نظا

هور و ارتش عده عده و عده زیاد بود و در جناح رئیس جم  میاما
آن سو همه چیز را داشت و هر روز . و عده کم و ناتوانی بسیار

شد و این طرف هر روز محدودتر و کم  مینیز به دالیلی تواناتر 
علی اللهی محمد در این میان پس از تشکیل دولت حزب. اثرتر

. رجایی، دولت نیز تقریبا با جناح روحانی همراه و هم دل بود
صدر، به رغم امکانات بالفعل و تا  آقای بنی قابل توجه اینکه

اش در آغاز، به دالیلی از جمله اشتباهات تحلیلی  حدودی بالقوه
تر شد و سرانجام در یک  و رفتاری فراوانش، روز به روز ناتوان

حتی در این میان . پیکار نابرابر به رقیب هوشمند خود باخت
م به کار اهللا خمینی ه های بی دریغ و مستمر آیت حمایت

صدر نیامد و بهتر بگویم ایشان نتوانست از آن حمایت مهم و  بنی
  .  مؤثر به سود خود استفاده کند

هر چند علت وقوع   میدر این دوران، جناح قدرتمند و خط اما
دانست اما علت اصلی  میآمریکا  جنگ را خارجی و استکبار

د رفتاری ها خود را عمدتا ناشی از ب های عراق و ناکامی پیشروی
و مخالفت رئیس جمهور با انقالب و انقالبیون و سپاه و بسیج 

صدر  به ویژه فراموش نکنیم که در این زمان بنی. دانست می
افزون بر رئیس جمهوری فرماندۀ کل قوا هم بود که رهبری این 

از آنجا که در آغاز هم . حق قانونی خود را به ایشان وانهاده بود
یادی برخوردار بود و هم رهبری از وی صدر از محبوبیت ز بنی

شدند ولی  میصدر ن کرد، در ظاهر چندان متعرض بنی میحمایت 
صدر  کردند تا با بنی در پنهان از هر بهانه و ابزاری استفاده می
ترین ابزار برای  مهم. مقابله کنند و او را از صحنه خارج سازند

تند و شان مجلس بود که در آن اکثریت مطلق داش اقدامات
تقریبا هر چند روز . ها بود هیئت رئیسه آن در اختیار خط امامی

دادند و در آن  تشکیل می  مییا غیررس  مییک بار جلسه رس
 میمجلس و نیز برخی فرماندهان نظا  مینمایندگان خط اما

ها و جنگ  وابسته با سپاه و گاه ارتش به تفصیل درباره جبهه 
صدر و  شان کارشکنی بنی نبند سخنا گفتند و ترجیع سخن می

شد که رئیس جمهور در کار  ادعا می. ارتشیان مرتبط با او بود
سپاهیان و نیروهای بسیجی و نهادهای انقالبی کار شکنی 

اگر امروز . کند کند و مثال از تحویل سالح الزم خودداری می می
غیرعلنی مجلس، که طبق   میصورت مذاکرات جلسات رس

نگ باید منتشر شود، در معرض افکار قانون پس از پایان ج
شود و افکار و  میقرار بگیرد، حقایق زیادی روشن   میعمو

آن زمان در ارتباط با جنگ و رئیس جمهور   میاعمال خط اما
خواهم بگویم  میبه هرحال . گردد میوقت تا حدود زیادی آشکار 

ماجرای جنگ حداقل در دو سال اول در جدال قدرت دو جریان 
حاکمیت قابل تحلیل است و در واقع هر یک از دو جناح درونی 
و به طور کلی امور مربوط به   میکرد سیاست نظا میتالش 

جنگ را در اختیار بگیرد و از امتیازات آن برخوردار شود و در 
اگر . ای پایان دهد که به سود او باشد نهایت جنگ را به گونه

ن به پایان چنین جدالی نبود، احتماال جنگ در همان زما
صدر و حتی پس  البته تداوم جنگ پس از برکناری بنی. رسید می

از فتح خرمشهر، دالیل دیگری دارد که در جای دیگر باید بدان 
گیری  توان ماجرای جنگ را مانند ماجرای گروگان می. پرداخت

ها،  صدری زاده، بنی ها، قطب خط امامی(دانست که هر گروه 
آن نمد کالهی برای خود بسازد و کوشید از  می) دانشجویان

  .آمیز آن شد ها مانع از حل به موقع و موفقیت همین کشمکش
                        

امین سالگرد جنگ عراق و ایران،  تالش ـ به مناسبت سی
های  هائی که در سال ها و چهره درسخنان بسیاری از شخصیت
دفاع « های کلیدی داشتند، وزن جنگ در دستگاه حکومتی نقش

. وزن سنگین و پررنگی یافت» دفاع از کشور«یا » از میهن
ای، در هر صورت و در نتیجه  صرف نظر از این که با هر انگیزه

نهائی، از خاک و تمامیت سرزمینی ایران دفاع شد، اما با وجود 
این بسیاری هنوز خوب به یاد دارند؛ ادبیات مسلط و آنچه از 

ام «، »اسالم عزیز«مد، دفاع از آ بیرون می  میبلندگوهای رس
این دگرگونی در ادبیات را . بود» امت اسالم«و » القرای اسالم

  دهید؟ چگونه توضیح می
  

اول به این نکته اشاره کنم که در تاریخ همواره دین و : اشکوری
های میهنی مهم و برجسته بوده  های مذهبی در جنگ انگیزه
انی دین زرتشتی نقش از جمله در تاریخ ایران عصر ساس. است

استواری در پیکار ایرانیان با بیگانگان به ویژه بیزانس مسیحی 
در این پیکارها هم حکومت یعنی پادشاه و . ایفا داشت
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از عامل مذهب برای تحریک و تشویق   میفرماندهان نظا
جستند  سربازان و فرماندهان به جنگ و مقاومت دلیرانه سود می

و روحانیان قدرتمند و با نفوذ در و هم به طور خاص موبدان 
تمام ارکان کشور و نهاد قدرت و سیاست و قضاوت و فرهنگ 

ها  مستقیما و به نام مذهب به تشویق نظامیان و رزمندگان جبهه
های عصر صفوی و تا حدودی  در جنگ. کردند میاهتمام 

قاجاری باز نقش مذهب شیعه در پیکارهای مداوم ایرانیان و 
های مسیحی بسیار پر رنگ و برجسته  و یا روس عثمانیان سنی

در جنگ هشت ساله ایران و عراق نیز همان سنت دیرین . است
های دینی بار دیگر خود را نشان  تکرار شد و نقش دین و انگیزه

از این رو حادثه تازه و شگفتی در تاریخ جنگ اخیر رخ نداده  .داد
  .است

های یاد  و در جنگ اما نکته مهم آن است که در تاریخ ایران
های دینی و ملی و میهنی از هم  شده با بیگانگان معموال انگیزه

در واقع شاهان و نظامیان و موبدان ساسانی و . جدا نبوده است
کردند که به  همین طور صفوی و قاجاری، مردم را تشویق می

انگیزه خدایی و معنوی از کشور و میهن و خانه و خانواده خود 
را که دفاع از سرزمین و میهن و خانه و کاشانه هم چ. دفاع کنند

یک ارزش و اصل دینی بود و هم یک تعهد اخالقی و انسانی و 
بینی، اینها  هم یک ضرورت ملی و میهنی، در آن تفکر و جهان

این پیوند نظری و عملی را در همین . شدند از هم جدا تصور نمی
مان سنت بینیم که ریشه در ه جنگ هشت ساله به خوبی می

به ویژه که در آغاز انقالبی که به هرحال به نام دین . دیرین دارد
های دینی و با رهبری نهایی روحانیون و به ویژه یک  و ارزش

مرجع دینی بلند مرتبه و محبوب به پیروزی رسیده و نظام دینی 
ده بنیاد یافته است، کشور و نظام انقالبی نوپا مورد تجاوز واقع ش

های دینی بسیار نیرومند است و  یط که هنوز انگیزهو در این شرا
ها فعال و سرشار است،  امیدها برای آینده بهتر هنوز در دل

طبیعی است که هم دین و عامل مذهب در جنگ فعال و استوار 
تر است که حاکمان و  آفرین باشد و هم بسیار طبیعی و نقش

ه و فرماندهان غالبا مذهبی تمام عیار و روحانیان وابست
غیروابسته به حاکمیت اما دلبسته به کشور و خانه و خانواده خود 

و تشویق نظامیان   میاز این انگیزه و عامل یگانه در بسیج مرد
. غالبا انقالبی و مذهبی به خوبی و با حداکثر ظرفیت بهره ببرند

اگر به صدر انقالب و به طور خاص به سالیان نخست جنگ 
ی جنگ و خانواده ایشان را مورد برگردیم و زندگینامه شهدا

بینیم که این افراد  تحقیق و واکاوی قرار دهیم، به روشنی می
آموخت که  شان به آنان می عموما هم مذهبی بودند اما مذهب

باید هم از مذهب دفاع کنند و هم از کشور و میهن محبوب خود 

و هم البته از نظام و حکومت و رهبری که در آن زمان مورد 
دشان بود دفاع و حمایت کنند و به فراخوان او و مسئوالن اعتما

  . کشور پاسخ مثبت دهند
اما ماجرای تفکیک و حتی تقابل بین دین و ملیت در همان 
زمان و البته بیشتر در سالیان بعد عمدتا به حوزه سیاست باز 

گردد و در آن زمان برای عموم فعاالن عملی جنگ و نقش  می
یا خدمات پشت جبهه   میصه پیکارهای نظاآفرینان واقعی در عر

و انواع کمک و همراهی به رزمندگان صف مقدم، چندان جدی 
در عین حال این تقابل تا . و برجسته و شاید هم مفهوم نبود

حدودی مصنوعی و سیاسی از دو سو ایجاد شد و به آن دامن 
 روحانیان سیاستمدار و تازه به قدرت رسیده با ایجاد این. زده شد

، بر آن بودند »ملی گرایی خالف اسالم است«تقابل ذیل شعار 
تا رقیبان سیاسی و منتقد و دگراندیش را از صحنه خارج کنند و 

خواستند  رقیبان غیرمسلمان و غالبا ضد اسالم نیز از آن سو می
درست ذیل همین اندیشه ثنوی و تقابلی حکومت را خلع سالح 

خیرخواهانه در نظر داشتند از کنند و با وی بستیزند و شاید هم 
به . این طریق جنگ ویرانگر را هر چه زودتر به پایان ببرند

هرحال به گمان من جدال نظری و عملی سیاسی بین حاکمیت 
ناپذیر دین و ملیت، ربطی به توده  و مخالفانش ذیل تقابل آشتی

کنم جای انکار ندارد که  فکر می. ها ندارد مردم و فداکاران جبهه
عامل مذهب نبود، چنین مقاومتی دلیرانه در جنگ میهنی  اگر

های  همان گونه که در عصر ساسانیان و جنگ. ممکن نبود
حاصل و حتی مضر آن دوران دویست  طوالنی و از قضا غالبا بی
  .و بیست ساله چنین بود

برای جلوگیری از هر نوع سوءتفاهم در همین جا ناگزیر به دو 
» ملی«یکی اینکه در اینجا مراد از  .کنم نکته مهم اشاره می

ملت و میهن است نه ملی به معنای حاکمیت ملی که مترادف 
با دموکراسی و دولت عرفی است و داستان سازگاری و یا عدم 

دیگر اینکه آنچه گفتم . سازگاری آن سخن به کلی دیگر است
های ایثارگران آن و  در حوزه بحث نظری و عملی جنگ و انگیزه

تعیین نوع نسبت بین دو موضوع دین و ملیت بود نه  در واقع
که موضوع  میسیاست جنگی حکومت و دولت جمهوری اسال
  .دیگری است و در جای دیگر باید بدان پرداخت

های میهنی  های اخیر بیشتر روی انگیزه و اما اینکه چرا در سال
کنم باز یک رخداد سیاسی است که  شود، فکر می جنگ تکیه می

به فاصله گرفتن از دوران جنگ و کم رنگ شدن  با توجه
فرهنگ جبهه و شهید و شهادت و تغییر ذائقه جامعه و جوانان و 
احساس تغییر گفتمان چنین چرخشی در مسئوالن حکومتی 

ای و نوع نگاه حاکمان به آن مؤید  مسأله هسته. ایجاد شده است
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که کنند  حاکمان فعلی ایران آشکارا تالش می. این نظر است
المللی و سیاست خارجی  را در روابط بین میای و ات چالش هسته

های بیشتری  خود به عنوان یک حق ملی و مطرح کنند تا توده
خود همراه کنند و از قضا تا ) البته ناکارآمد(را با سیاست خارجی 

به ویژه فراموش نکنیم که اگر در . اند حدودی موفق هم بوده
ها  مل دین و باورهای مذهبی تودهتوان مستقیما از عا جنگ می

ای و آن هم برای  سود برد در موضوعی مانند سیاست هسته
توان از آیات جهاد و قتال و فیض شهادت  جوانان امروزی نمی

اصوال . سخن گفت و اصال نیازی هم به آن بیان و ادبیات نیست
کند از احساس  حاکمیت ایران در سالیان اخیر آگاهانه تالش می

عالقه عمیق و دیرین ایرانیان به تاریخ و فرهنگ چند ملی و 
های نادرست حکومت و به  شان، که به برکت سیاست هزار ساله

های فراوان و غالبا سوءاستفاده گرانه از  ویژه به دلیل استفاده
دین و باورهای دینی مردم این گرایش رو به گسترش است، 

ستان گرایانه سخنان با. برای جذب بیشتر جوانان بهره بگیرد
نژاد در چند سال اخیر، دلیلی  کسانی چون رحیم مشایی و احمدی

  .جز این ندارد
 

تالش ـ با وجود این که جنگ به موضوع جدال قدرت میان دو 
بدل شده بود و همانطور که    میجریان درونی حکومت اسال

و    میکرد سیاست نظا هر یک از دو جناح تالش می«: فرمودید
امور مربوط به جنگ را در اختیار بگیرد و از امتیازات به طور کلی 

ای پایان دهد که  آن برخوردار شود و در نهایت جنگ را به گونه
رسید پایان  ولی در هر صورت به نظر می» .به سود او باشد

جنگ، تنها و دست کم در بازگرداندن خاک و مناطق از دست 
ای داشته  بهرهها  توانست برای هر یک از جناح رفته کشور می

در غیر این صورت . آفریند باشد و اعتباری نزد مردم ایران بی
ای را به  دوباره» وهن بزرگ«معلوم نیست، آیا ملت ایران چنین 

  .بخشید روحانیت می
اگر عامل مذهب نبود، چنین «: فرمائید اما در باره این که می

حکم چنانچه این » .مقاومتی دلیرانه در جنگ میهنی ممکن نبود
توانیم به پرسشی که  را از شما بپذیریم، با همین منطق نمی

نیروهائی که در    میصرف نظر از تما: آورد پاسخ دهیم سربرمی
عین ضدیت با حکومت دینی و بعضاً علیرغم مخالفت با انقالب، 

با همان شور شرکت جستند و با نادیده » در جنگ میهنی«
مین مردم با چنین ه گرفتن آنها، پرسش این است که چطور

احساس قوی مذهبی اساساً پذیرفتند، در برابر حمله  یک کشور 
مسلمان ایستادگی کنند؟ حتا زمانی که رژیم صدام حسین شعار 

را وسط پرچم عراق نشاند و آن حمله به ایران را » الاله االاهللا«

نام نهاد، در احساس همین مردم و در مقاوتشان » قادسیه دوم«
شد؟ مذهب چگونه عامل مؤثری است که یکجا در خللی وارد ن

برادر «کند، اما در جای دیگر در برابر  دفاع از میهن عمل می
  تأثیری ندارد؟» کشی دینی

  
در مورد بخش نخست گفته شما، سخنی ندارم و چیز : اشکوری 

شاید بدین دلیل است که متوجه مراد . رسد خاصی به نظرم نمی
  .شما نشدم

  .دانم دوم چند نکته را قابل ذکر می اما در مورد بخش
نکته اول این است که تحلیل من بر اکثریت قاطع مردم و 

ها در طول هشت سال جنگ  فعاالن مستقیم و غیرمستقیم جبهه
این نوع . بود نه اقلیتی که در قیاس با آن اکثریت ناچیز بود

تحلیل و داوری در باره تمام موارد مشابه یک قاعده است که به 
شود اروپای  مثال وقتی گفته می. گویند می» قاعده تغلیب« آن

مسیحی یا خاورمیانه مسلمان و یا ایران شیعی، روشن است که 
های  به دلیل اکثریت قاطع است و گرنه گفتن ندارد که اقلیت

از پیروان ادیان مختلف گرفته تا افراد (زیادی از غیرمسیحیان 
یحی وجود دارند و همین در تمام اروپای مس) بی دین و ضد دین

بنابراین معیار اکثریت . طور در خاورمیانه مسلمان و ایران شیعی
ها در هیچ  است ولی این سخن به معنای انکار اقلیت یا اقلیت

. نیست...) و نژادی و  اعم از مذهبی و ملی و قومی(ای  زمینه
جای انکار ندارد که در جنگ ایران و عراق شمار قابل توجهی از 

های گوناگون و حتی  های مذهبی و یا سیاسی با گرایش یتاقل
از برخی نظامیان . اند متضاد شرکت جانانه و خالصانه داشته

های مذهبی زرتشتی و یهودی و  پرست گذشته تا اقلیت وطن
اندیش  های دگر های سیاسی مانند جریان ارمنی و برخی گروه

ستگیری و فراموش نکنیم که هنگام د. مجاهد و فدایی و توده
ای  سرکوب حزب توده در سومین سال جنگ ناخدا افضلی توده

من نه تنها در مقام انکار این . فرمانده نیروی دریایی ایران بود
کنم و حداقل به عنوان  واقعیت نیستم بلکه آن را برجسته می

اما سخن من . گذارم یک ایرانی مسلمان به همه آنها ارج می
ا به معنای متداول است و طبیعی ه دربارۀ مسلمانان و مذهبی

در عین حال باید . است که این قاعده ناقض استثناها نیست
های سیاسی و یا فکری دگراندیش  توجه داشت که شرکت اقلیت

دانیم که پس از سال  عمدتا در دو سال نخست جنگ بود و می
به دلیل تغییر فضای سیاسی و اعمال  61و حداکثر  60

و طرف، دیگر نه حاکمیت اجازه مشارکت های شدید از د خشونت
ها و افراد مخالف تمایلی  داد و نه خود گروه اندیشان را می دگر

داشتند تحت فرماندهی حکومتی به جنگ بروند که سرکوبشان 
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ها و  به هرحال جای انکار ندارد که اکثریت فعاالن جبهه. کند می
های  ها در طول هشت سال مسلمانان و مذهبی پشت جبهه

این را هم بگویم که انگیزه من در . اند یسته در قلمرو ایران بودهز
ای نیست، صرفا  این سخن امتیاز دادن به هیچ گروه و طایفه

کنم  بیان واقعیت تاریخی است نه بیشتر و اگر هم اشتباه می
و اما در مورد بخش اخیر پرسش .شوم توجیه شوم خوشحال می

بشر به تعبیر شریعتی عبارت تاریخ . پاسخ آن در تاریخ است. شما
های صدر اسالم و  جنگ. »جنگ مذهب علیه مذهب«است از 

های  ای در چند قرن نخست و جنگ حتی در پیکارهای فرقه
های روشن این جنگ  ها از نمونه ها و پروتستان طوالنی کاتولیک

ای و سیاسی است که  های فرقه بین االدیانی است یعنی جنگ
چگونه و با چه . ها صورت گرفته است بین پیروان درونی دین

خلیفه   میای مسلمانان طی یک شورش عمو تحلیل و انگیزه
عثمان را به قتل آوردند؟ به چه دلیل و با چه توجیهی بین علی 
خلیفه با اصحاب معاویه در صفین و خونخواهان مسلمان عثمان 

های طوالنی و خونین  در جمل و پیروان خود او در نهروان جنگ
تر از همه مگر  د و آن همه خشونت پدید آمد؟ روشندا رخ

پیروان دو جناح یزید و حسین در کربال مسلمان و مؤمن نبودند؟  
ها در مجموع کمتر از  تواند بگوید پروتستان چه کسی می

ها مؤمن بودند؟ اگر به زندگی و تفکر و شخصیت لوتر  کاتولیک
ه این دو به مراتب توان دید ک و کالون نگاه کنیم، به روشنی می

از این . تر بیشتر از پاپ رم مذهبی بودند و در عین حال مرتجع
اینکه البته در سیر تاریخی و . اند رو به همین گروه بنیادگرا گفته

در بستر تحوالت چند الیه تاریخی جریان پروتستانی به 
تحوالت مثبت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کمک کرد، 

  .گردد ه عوامل دیگر باز میداستان دیگری است و ب
به هرحال جنگ دو کشور و دو گروه مسلمان ایران و عراق هم 

. ها است و تابع همان قواعد و انگیزه است یکی از این جنگ
گرچه اکنون مجال تحلیل این رخداد نیست اما به اشاره 

گویم اساس جنگ از هر دو سو سیاسی و تا حدودی هم  می
های مذهبی در انبوه  مذهب و انگیزه میهنی بود اما طبق معمول

های  های دو طرف عامل نیرومندی در بسیج توده مذهبی
در طرف عراقی هم انگیزه دفاع از . بوده است  میگسترده مرد

خود و میهن خود نقش داشت و هم تحریکات خارجی و در 
طرف ایرانی نیز هم دفاع از خود و میهن مطرح بود و هم دفاع 

البته روشن . به ثمر رسیده و نظام نوبنیاد مذهبیاز انقالب تازه 
های مذهبی بیشتر و  است که در ایران، به دالیل روشن، انگیزه

تر بود و در عراق هم از قضا پس از آنکه نقش عمیق  جدی
مذهب در رزمندگان ایرانی را کشف کردند، تبلیغات مذهبی 

زیون و های صدام و نمایش آن در تلوی خواندن نماز. تر شد جدی
اکبر بر سینه پرچم عراق در این زمان  به تعبیر شما نشاندن اهللا

به هرحال هر دو سو مسلمانان بودند اما هر کدام . بوده است
طرف دیگری را به نامسلمانی و خیانت به اسالم و مسلمانان 

به ویژه این اتهام به دولت عراق و شخص صدام . کرد متهم می
صدام یزید «گفتند  از این رو می .چسبید و حزب بعث بیشتر می

طرف مقابل را به ظاهر مسلمان  ،در واقع هر طرف. »کافر
جاهل به  رادانست و دشمن و در تحلیل طرف مقابل یا او  می

دانست و یا مأمور خارجی و یا در بهترین حالت فریب  دین می
یعنی در بخش معرفتی به جهل طرف . خورده بیگانه و جاه طلب

شد و در بخش سیاسی نیز به جاه طلبی و  ینسبت داده م
در تمام . عاملیت بیگانه و دشمنی با کشور و استقالل آن

. های ظاهرا دینی تاریخ نیز کم و بیش چنین بوده است جنگ
به ) احتماال الیزابت اول(اند زمانی ملکه پروتستان انگلیس  آورده

ا دالیل سیاسی قصد حمله به اسپانیای کاتولیک را داشت ام
برای توجیه آن به مذهب نیاز داشت و برای این کار از مقام 
عالی کلیسای انگلیکان نظر خواست و او آن را تأیید کرد و در 
توجیه آن گفت درست است که دشمن هم مسیحی است اما 

خدای کاتولیک، کاتولیک است، و خدای «نباید فراموش کرد که 
یرانیان و عراقیان بنابراین درست است ا. »پروتستان، پروتستان

عموما مسلمان بودند و حتی بخشی از سربازان و نظامیان عراقی 
شیعه بودند اما در نهایت دینشان و خدایشان و پیامبرشان و 
امامشان و قرآنشان با هم متفاوت و متعارض بود و همین امر 
دشمنی و آشتی ناپذیری و جنگ ویرانگر را از دو طرف توجیه 

قطعا شماری از هر دو طرف هم بودند که به  بگذریم که. کند می
دالیل مذهبی و یا سیاسی و ملی با اساس جنگ و دشمنی 
مخالف بودند اما به دالیلی ناچار بودند در جنگ مشارکت کنند و 

ها نیز با  مسأله برخوردها در داخل زندان. حتی جان هم بدهند
ا های دهه شصت و ت در زندان. همین توجیه قابل تحلیل است

گر و  حدودی اکنون نیز، دو طرف زندانی و زندانبان و شکنجه
شکنجه شده دارای یک دین بودند اما در تقابل هم و برای 

به هرحال دین و . کردند  نابودی هم از هیچ کاری دریغ نمی
عواطف دینی شمشیر دو دم است و هردم آن تیز است و برنده و 

ها و در واقع  ستها و البته بیشتر سیا این تفسیرها و فهم
ها است که نقش عملی و اجتماعی دین را مشخص  سوءاستفاده

  .       کند نه حقیقت اولیه و یا واقعیت نفس االمری دین می
 

شود که همبستگی و  ها بسیار شنیده می تالش ـ در این سال
  روح وحدت ملی در ایران بیشترین آسیب را در این سه دهه عمر 
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  چرا و از چه نظر؟. ستدیده ا  حکومت اسالمی
  

ایران از دیرباز سرزمینی پهناور و دارای تکثر و : اشکوری
به . بوده است   میو فرهنگی و قو   میچندگانگی جغرافیایی و اقلی

ویژه پس از تأسیس امپراتوری بزرگ هخامنشی در سده ششم 
) به تعبیر یونانیان ساتراپی(شهربان  31هزاره اول پیش میالد با 

ع و تکثر نهادینه شد و تا پایان ساسانیان این تنوع حفظ این تنو
گرچه با سقوط نظام ساسانی و ضمیمه شدن این سرزمین . شد

تغییرات سیاسی و   میکهن به امپراتوری جدید عربی ـ اسال
فرهنگی ژرفی در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران زمین پدید آمد، 

ته نشد بلکه از و فرهنگی آن کاس   میاما نه تنها از تکثر قو
  .جهات مختلف افزوده شد

های آن،  چنین تاریخ و سرزمینی گسترده و تنوع و گونه گونی
هایی را پیش  ها و در نهایت چالش ها و تعارض طبعا تفاوت

مان  این رو در تاریخ حدود دو هزار و ششصد ساله آورد و از  می
. استایم و هنوز هم آثار آن بر جا  ها بوده شاهد انواع چالش

/ ، نور )انیرانی/ ایرانی  (=بیگانه / خودی : هایی چون چالش
های دین زرتشتی و گسترش آن در تمام  بر بنیاد آموزه(ظلمت 

ایجاد یک  و در نهایت   قلمرو حیات فردی و اجتماعی آدمی
عرف / ، شرع )دوالیسم و ثنویت عمیق و پیکارجویانه بین آدمیان

سانی شکل گرفت و در دوران این دوگانه در دولت دینی سا (
مدرنیته / و باالخره در دوران اخیر سنت ) ادامه پیدا کرد   میاسال

ایرانیان با تمدن و تجدد اروپایی و رسوخ  محصول آشنایی (
تاریخ ). ایرانیان خواسته و ناحواسته آن در ذهن و زبان و زندگی 

این  ایرانی  دهد که در دوران پیشرفت و توسعه تمدنی  نشان می
ها نه تنها فعال و مخرب نبوده بلکه غالبا مثبت هم بوده و  گسل

و مذهبی توانسته به وحدت و    میهمین تنوع فرهنگی و قو
ای متکثر اما سازوار را به نمایش  ائتالف ملی کمک کند و جامعه

این   های سستی تمدنی و ضعف سیاسی اما در دوران. بگذارد
ها و  ه و در نهایت گاه به جدالها راه برد ها به تعارض تفاوت
این میان باید توجه کرد   در. های خونین منتهی شده است جنگ

ایدئولوژیک همواره در  های دینی و به تعبیر امروزی  که نظام
های بین اقوام و  ها و جدال ترین عوامل چالش ذات خود از مهم

خوبی نمونه ساسانیان از دنیای باستان به . اند ها بوده یا فرهنگ
در عین . دالیل آن نیز روشن است. کند این مدعا را ثابت می 

این  حال در دوران نخست ساسانیان که اقتدار بود و پیشرفت، 
ها چندان نبود اما به میزان سستی و انحطاط سیاسی و  چالش

ها بیشتر و بیشتر شد و در فرجام  این چالش این سلسله،  تمدنی 
  . ظاهرا مقتدر ساسانی کمک کردکار همین امر به سقوط نظام 

این گزارش و تحلیل تاریخی، پاسخ پرسش شما تا  با توجه به
ایجاد یا تقویت  گفتم که دو عامل مهم در . حدودی روشن است

ایران نقش  و مذهبی در   میهای قو اختالفات فرهنگی و جدال
یکی انحطاط تمدنی و دیگر حکومت تئوکراتیک و . اند داشته
  .جا دارد این هر دو را یک   میمت جمهوری اسالحکو. مذهبی

این نظام هنوز به هر دلیل نتوانسته تمدنی جدید را حتی بر وفق 
دو دلیل . ایدئولوژی خود بنیاد نهد و امیدی به آن هم نیست 

اینکه هنوز مسئوالن  یکی . افرین است نقش   میاین ناکا عمده در 
از سه دهه خود تفسیر  پس از بیش این نظام و نظریه پردازان 

این   روشن و سازگاری از اسالم و نظام و تمدن دینی ندارند و از
. هرچه هست لفاظی است و ادعا. دانند که چه باید بکنند رو نمی
اینکه هنوز مدعی تداوم انقالبند و در شرایط انقالبی و   دیگر

  اصوال. شود شورشی تمدن و فرهنگی خالق و پایدار ساخته نمی
نظام چنان در هرج و مرج و تعارضات بنیادین غرق است که  این
تواند از درون آن سیستم سازگاز و کار آمد و تمدن سازی  نمی

این بی تمدنی و هرج و مرج و آشفتگی عمیق،  . شکل بگیرد
خود از عوامل مهم فعال شدن نقارها و تعارضات اجتماعی شده 

ت دچار آسیب ایرانی به شد و در نتیجه وحدت ملی و هویت 
های دینی نظام به مثابۀ یک  مسأله دیگر سیاست. شده است

قانون (ایدؤلوژیک است که در ساختار حقوقی   نظام تئوکراتیک و
بر بنیاد تبعیضات آشکار و عمیق ) مدیران(و حقیقی ) اساسی
این نظام نیز مانند دیگر نظامات مذهبی  روشن است که . است

تواند برابری حقوقی را در تمام ابعاد  یتاریخ، از جمله ساسانی، نم
ها  همین تبعیض. آن بپذیرد و به لوازم منطقی آن گردن نهد
هایی رخ دهد یا  موجب شده است که اختالفات و چالش

دار کهن تقویت و فعال شود و در نتیجه همه در  تعارضات ریشه
د کر(مانند جدال اقوام . برابر هم قرار بگیرند و به جدال بر خیزند

، زن و مرد، پیروان ادیان و ...)و ترک و فارس و عرب و  بلوچ و
با صبغه غلیظ شیعی در   میاسالم به عنوان دین رس(مذاهب 

برابر مسیحیت و بهاییت و اهل سنت و حتی در برابر نحله بی 
  .         و باالخره ملت و دولت...) آزاری چون تصوف و دروایش و
مانند (ایران  ر مسئوالن حکومتی به هرحال برخی افکار و رفتا

های گسترده  تبعیضات قانونی و نهادینه شده، سرکوب
ها، برخورد امنیتی  اندیشان و اعمال سانسور در تمام عرصه دگر

...) با همه منتقدان به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر و سیاست و
موجب شده است که هویت و روح ملی و همبستگی اقوام و 

ایران کنونی به شدت مخدوش شود و در   مذاهب مختلف در
مقابل نفرت، کینه، حس انتقام، خشم، سوءظن، تقابل و در 

ایرانیان تقویت شود و گفتن   اندیشه جدال و پیکار بین نهایت 
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های بزرگ از  تواند به فاجعه ندارد که ادامه چنین روندی می
 چنین. مان منتهی شود جمله جنگ داخلی و چه بسا تجزیه میهن

  .مباد
  

از بخش نخست پرسش ماقبل توجه بیشتر به » مراد«تالش ـ 
های شماست و  تری در تحلیل واقعیت پوشیده و عمیق

ایران بی   نزد ملت: این که تری از آن و آن  گیری صریح نتیجه
ها ـ خارج از  ابدی و تاریخی در مورد رژیم   میاعتباری و بدنا

لیاقتی آنها در حفظ  انی و بیسرشت و ساختار آنها ـ  به دلیل ناتو
مذهب و دین و متولیان . ایران بوده است یکپارچگی و تمامیت 

. این قاعده مستثنا باشند رسد از  آن در حکومت نیز به نظر نمی
به هرحال به گمان من «: گوئید این سخن شما که می  ایا از 

جدال نظری و عملی سیاسی بین حاکمیت و مخالفانش ذیل 
ی ناپذیر دین و ملیت، ربطی به توده مردم و فداکاران تقابل آشت

  توان نتیجه دیگری گرفت؟ می» .ها ندارد جبهه
های فراوانی که به نام دین به روح  حال با توجه به آسیب

ایا  این است که  همبستگی ملی وارد شده است، پرسش نهائی 
  ایرانی در حفظ کشور هم از میان رفته است؟   آن میل و اراده

ما با نگاه در کنه نظرات و روحیات خود شما به عنوان یک 
این  رسیم و آن  ی دیگری می ایرانی به نتیجه  مؤمن و مسلمان

اعتبار اصل دفاع از کشور الزاماً نباید از اصول دین برخیزد و : که
شریعتی نه برای تمام طول تاریخ » فراتاریخی«برخالف دید 

مهم آن . واره چنین نبوده استایرانیان نیز هم بشر و نه برای 
این ارداه معتبر همراه  داران نیز خود را با  است که دین و دین

به عبارت دیگر انسان برای مسلمان و مؤمن ماندن و . سازند
ایرانی ماندن  ایمان خود، نیازی به سرزمین ندارد، اما برای   حفظ

طن باید ایا آن و چطور؟ و اگر بخواهد در وطن خود انسانی بزید، 
  باشد؟   میحتماً اسال

  
در مورد پرسش بخش نخست، باید بگویم کامال حق : اشکوری 

حکومت به اعتبار حکومت دارای وظایف و تکالیف . با شما است
تا حدودی روشن و تعریف شده است که اساسا فلسفه وجودی 

این وظایف همواره   گرچه در باره محدوده. دهد آن را تشکیل می
شه بوده و هست، اما شاید بتوان گفت جلوگیری از بحث و مناق

به حقوق همدیگر و  )شهروندان(تجاوز و ستم اعضای جامعه  
) استیفای حقوق مردمان(اجرای عدالت بر پایه قوانین مشخص 

وطن (و جلوگیری از تجاوز به سرزمین    میو تأمین امنیت عمو
و ) دود و ثغورح   میبه تعبیر ادبیات اسال(و دفاع از مرزها ) ملی

نیز تنظیم روابط صلح و جنگ با ملل دیگر از وظایف بنیادی و 

البته از گذشته تا کنون . خلل ناپذیر هر حکومت و دولتی است
رسد وظایف  این محدوده قبض و بسط پیدا کرده اما به نظر می 

محتوای فکری و . بر شمرده همواره پذیرفته و تثیبت شده است
ا یا حکومتگران هیچ تأثیری در نفی و ه ایدئولوژیک حکومت 

اگر تأثیری هست، که . این وظایف محتوم نداشته و ندارد نقض 
هست، در حدود و حدود نقش دین در چگونگی سازماندهی 
جامعه و تدوین قوانین و نیز در استفاده درست یا نادرست از دین 

ایدئولوژی دیگر در مدیریت خرد و کالن جامعه و از  و یا هر
ایمان و  ها از  در جنگ. های میهنی است له در جنگجم

احساسات مذهبی مردم گاه حسن استفاده شده و گاه سوءاستفاده 
  . و هر دو نوع آن در تاریخ اقوام و ملل ثبت و ضبط است

تواند  رحمانه است، نه مذهب می داوری مردم هم در نهایت بی
اده از عواطف ای برای ناتوانی و بی لیاقتی و یا سوءاستف بهانه

دینی مردم باشد و نه سوءاستفاده از عواطف ملی و میهنی مردم 
چنان که دیدیم . کند ها را توجیه می نا توانی و احیانا خیانت

سوءاستفاده از عواطف شیعی به وسیله عالم بزرگی چون عالمه 
ایران به دست  مجلسی در برانگیختن تعصبات سنییان و اشغال 

فرط و جهل عمیق سلطان صفوی در اداره افاغنه و ناتوانی م
کم کند » امرا«و » علما«کشور، هیچکدام نتوانستند از مسئولیت 

به طور مشخص . و آنان را در دادگاه مردم و تاریخ تبرئه کند
استفاده از عواطف و احساسات مذهبی مردم و حداقل جهالت 

و  های طوالنی در جریان جنگ  میعلما از امر سیاست و امور نظا
ایران و روس در عصر فتحعلی شاه، موجب نشد که   ویرانگر

علمای مشوق جنگ و مفتیان جهاد با کفار روسی از زیر بار 
مسئولیت فرار کنند و حتی از تیر طعن و لعن مستقیم مردمان 

این رو سید محمد مجاهد،  از . عادی کوچه و بازار در امان بمانند
ه جهاد فتوا داد و در جریان که از مجتهدان به نام نجف بود و ب

خود هم ) هجری قمری 1243 ـ 1240(ایران روس  جنگ دوم 
ایران آمد و اسلحه برگرفت و به جبهه رفت، پس از شکست  به 

مفتضحانه در جنگ مردمان متدین عادی هم او را عامل 
های تبریز و قزوین  شکست دانستند و هنگام عبور از خیابان

. اند بر او آب دهان باریدند حتی گفته مردم او را لعن کردند و
  . اند که او در قزوین دق مرگ شد گفته

این است که مبحثی تحت   ام اما آنچه من در آن جمله گفته
ایران و عراق بیشتر یک   عنوان جدال ملیت و مذهب در جنگ
های سیاسی با حکومت و  جدال سیاسی و البته نظری بین جریان

نه با آن    میردم به طور اصولی و عمونیز با هم بوده است و م
چنان که همه ما شاهد . آشنا بودند و نه برای آنان اهمیت داشت

دیدند وطن و شهر و دیار  آنان می) این دیگر تاریخ نیست (بودیم 
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شان در معرض تهاجم و تجاوز یک کشور  و خانه و خانواده
 بیگانه و همسایه قرار گرفته، به طور وجدانی و عینی در

البته . شان دفاع کنند یافتند که باید از خود و خانه و خانواده می
های دور و نزدیک از مذهب و مبلغان دینی  این میان از گذشه در 

از خود و خانواده و مال گرفته (هم آموخته بودند دفاع از هر چیز 
یک واجب و تکلیف شرعی هم ) تا همسایه و سرزمین و وطن

این دو تعارضی وجود  مان مردم بین ای اندیشه و   هست و در
اختالفات سیاسی و معرفتی مشغله متفکران و . نداشت
پردازان و سیاستمداران و ارباب قدرت است نه مشغله  نظریه

چنان که اکنون نیز چنین است و . عموم مردم کوچه و بازار
  .   همیشه چنین بوده است

ت از میهن و حفظ ایران به حراس و اما در مورد میل و اراده مردم 
این میل و اراده از  استقالل و هویت ملی، باید بگویم نه تنها 
. تر هم شده است بین نرفته بلکه از گذشته هم بیشتر و جدی

اعتباری نام  های وارد آمده بر کشور و به ویژه بی چرا که آسیب
این  در ) ایران  البته به اعتبار حکومت(ایران   ایران و کشور 

ایرانیان تقویت   موجب شده است که حس ملی در نوعها،  سال
این فکر بیفتند که باید خود برای خود و اعتبار   شود و مردم به

ایران در  خیزش عظیم و سترگ ملت . کشورشان کاری بکنند
جریان انتخابات سال گذشته و آنگاه تداوم آن تحت عنوان 

. ستاین منظر هم قابل تحلیل و تبیین ا از » جنبش سبز«
این بی  ایرانیان داخل  ایرانیان خارج کشور، که بیش از   مخصوصا

این خیزش  تر به کنند، جدی اعتباری ملی را درک و لمس می
ایرانیان و به  اکنون . ایرانی یاری رساندند ایران و  اعاده حیثیت 

ایران  بینند که  ویژه جوانان آشنا به اوضاع جهان به روشنی می
ی منفی در دنیا اول است و در مقابل در ها در اغلب شاخص

در سال گذشته در گفتگو . ها است های مثبت از آخرین شاخص
با خود شما گفتم دلیل خیزش بزرگ اعتراضی به نتایج انتخابات 

این  ، تحقیر ملی بود و همین امر سبب 88ریاست جمهوری سال 
بینی شد نه صرفا تقلب و دستکاری در  حرکت غیر قابل پیش

به هرحال . ای مردم که در گذشته هم کم و بیش وجود داشتآر
ایرانیان به صورت نقطه چین جلو  ایران گواه است که  تاریخ 

  اینده روشنی در پیش است و نام  روند و من تردید ندارم می
های مثبت رشد و توسعه  ایران بار دیگر در شاخص ایران و کشور 
ا هم بگویم که در شرایط این ر  .ها خواهد بود در شمار اولین

چون وطن و هویت    میایران، مفاهی کنونی جهان و منطقه و 
ملی و استقالل و منافع ملی و مانند آنها، معانی متفاوتی پیدا 

شود که البته  اینجا و آنجا دیده می  هایی در کرده و یا جداسری
  .اهمیت چندانی در مبحث فعلی و تحلیل من ندارند

سبت ملیت و مذهب، گرچه به لحاظ نظری بحث و اما در مورد ن
های  است، اما من با چشم پوشی از جنبه  پیچیده و مهمی

یک » اصل دفاع«کنم که قطعا  و نظری آن، عرض می   میمفهو
ارشاد به « ست و دین و شرع هم به تعبیر فقهیحکم عقلی ا
این  شمارد و گرنه  کند که دفاع را واجب می می» حکم عقل
چنان که . کنند این کار را می نبود مردم به طور طبیعی  ارشاد هم

و حکومتی و    میدر ادوار پیش از ساسانیان، که هنوز دین رس
نهاد موبدان وجود نداشت، باز مردمان زیسته در قلمرو امپراتوری 

های قدرتمند ملی  گسترده هخامنشی و سلوکی و پارتی با انگیزه
ظام پادشاهی به پیکار با و دفاع از سرزمین و شاهنشاه و ن

این   البته در. رفتند می) انیرانیان یا همان اهریمنان(بیگانگان 
دوران تقریبا حدود هزار ساله از اهورامزدا به عنوان خدای برتر 

شد  ها و به طور کلی در امر سیاست استفاده ابزاری می در جنگ
اول و این خداپرستی به معنای دین و دینداری به معنای متد  اما

بنابراین هیچ مالزمه منطقی و یا . گری بعدی نیست زرتشتی
رابطه علّی بین وطن و سرزمین جغرافیایی معین و تعریف شده و 

توان در هرجا مسلمان بود اما قطعا  می. مذهب خاص وجود ندارد
وطن و . ایرانی یا مصری یا هندی بود  توان در هر مکان نمی

و دین به ضرورت سیال و  سرزمین ملی به ضرورت ثابت است
در عین حال باید دانست که گاه در برخی از ادوار . بی وطن

و    میتاریخی دینی خاص به طور نسبی یا کامل هویت ملی و قو
مانند یهودیت در گذشته و تا . جغرافیایی هم پیدا کرده است

  .حدودی در حال و آئین زرتشت در عصر ساسانیان
ایران و عراق گفتم،   هب در جنگاما آنچه من درباره نقش مذ

یعنی . به صورت پسینی بود و توصیف امر واقع نه امر پیشینی
در واقع . بود» هست«ی در کار نیست بلکه توصیفی از »باید«

خواستم بر وفق اطالع و درک خود آنچه که رخ داده است را 
  . تحلیل کنم و به نقش یگانه مذهب و عواطف مذهبی اشاره کنم

ای جدید  پدیده» ملیت«این است که مفهوم   ل توجهنکته قاب
است و برآمده از تحوالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و 

این تحول مهم در غرب نیز به  . فرهنگی نوین در نیم کره غربی
دلیل مغایرت با امپراتوری مذهبی و جهانی مسیحیت رومی، 

همین  صبغه ضد دینی پیدا کرد و در جهان اسالم نیز کم و بیش
این نظام سیاسی حاکم   گرایی با در عصر عثمانی ملت. گونه بود

به چالش برخاست و در جمهوری    میبر اکثر جوامع اسال
ایران نیز، که مدعی رهبری جهان اسالم است و در    میاسال

است، نیز همین چالش    میهوای تأسیس امپراتوری جدید اسال
اهللا خمینی  ایت این نظام  اراین رو بنیانگذ به وقوع پیوست و از 

اما آنچه که اکنون به . »گرایی خالف اسالم است ملی«فتوا داد 
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ها با  این است که ملت هر تقدیر واقعیت انکار ناپذیر دارد 
های خاص و تعریف شده جغرافیایی و به شکل واحد  محدوده

امروز از . سیاسی مشخص وجود دارند و گریزی هم از آن نیست
امپراتوری فنا شده و خالفت بر باد رفته اسالمی، مرده ریگ 

پدید آمده است که حتی اگر پسوند » کشور«حدود شصت 
هم داشته باشند، باز آنچه اصل است و وجود خارجی و    میاسال

عینی و سیاسی دارد، همان کشور و سرزمین است نه مفهوم و 
رز مصداق اسالم که فرا جغرافیایی است و مرزهای عقیدتی آن م

به . شناسد و در تمام کره زمین امکان وجود و تحقق دارد نمی
ایران هم    میلحاظ حقوقی و سیاسی در همین جمهوری اسال

، »ایران   میانقالب اسال«گوییم  مثال می. همین گونه است
 میقانون اساسی جمهوری اسال«، »ایران   میجمهوری اسال«
مجلس شورای « ،»ایران   میرهبر جمهوری اسال«، »ایران  

در همه ... و» ایران   میرئیس جمهوری اسال«، »ایران   میاسال
ظرف، و روشن است تا » ایران «مظروف است و » اسالم«جا 

بنابراین تقدم . ظرفی نباشد مظروفی هم در آنجا نخواهد بود
ای، ثبوتا و اثباتا  ایدئولوژی ملت و ملیت بر هر نوع مذهبی و یا 

  از. فاظی است و جدال از سر جهل یا تعصبمحقق است و بقیه ل
ایرانی هستیم و بعد  این پرسش که اول   این رو حتی طرح

مسلمان و یا برعکس، در عالم واقع بی معنی و لغو است و نظرا 
گفتن ندارد که حتی مدافعان . گشاید و عمال هیچ گرهی نمی

، عمال در محدوده تعریف شده « جهان وطنی اسالمی«
و در چهارچوب یک واحد حقوقی و سیاسی زندگی  جغرافیایی

کنند و ناگزیر تابع حاکمیت ملی و قانون اساسی و نظامات  می
  .فرهنگی و اقتصادی و مدنی همان محدوده هستند

این نکته هم اشاره کنم که منظور از نگاه فراتاریخی  در پایان به 
ب این است که شریعتی در با  اگر منظور. شریعتی را ندانستم

از . اندیشد، قطعا چنین نیست ارتباط وطن و دین فرا تاریخی می
های مهم و اثرگذار شریعتی در کسانی چون  قضا یکی از آموزه

از وحی و نبوت و دین گرفته تا (من همین است که همه چیز را 
تاریخی ببینیم و از ) علوم و فنون و سیاست و هنر و اخالق را

بخش قابل توجهی از . ته بپرهیزیمنگاه انتزاعی و مجرد و ناپیوس
اش به تاریخ و مباحث مختلف تاریخی  جلدی 36مجموعه آثار 
اما در مورد ملیت و مذهب، شریعتی سخن . اختصاص دارد

فراوان گفته و باز از قضا او از معدود گویندگان و نویسندگان 
این بحث توجه داشته و   ایران است که هم به اهمیت مذهبی 

اینجا   در. این باب گفته است ن سخن را در تری هم دقیق
های او پرداخت اما فقط به  پردازی توان به افکار و نظریه نمی

کنم که او در تبیین نوع رابطه دین و  عنوان نمونه اشاره می

استفاده کرده و گفته است » عقیده«و » جسم«ملیت از دو واژه 
ی است ملت و ملیت، جسم است و دین و مذهب، عقیده، بدیه

بدون جسم عقیده که امر انتزاعی است وجود خارجی نخواهد  
این نکته اشاره کرده است که نباید دین و  او بارها به . داشت

ملیت را در تقابل با هم تعریف کرد و یکی را در برابر دیگری 
این تأکید او واکنشی بود در برابر استفاده ابزاری  البته . علم کرد

اسات ملی در برابر اسالم مسلمانان و حتی استعمارگران از احس
ـ شیعی شریعتی در   میتز بازگشت به خویشتن اسال. عثمانی

حوزه اسالم شناسی و نگاه دینی او است و در تعارض با 
شماره (اصال یک جلد از مجموع آثار او . گری او نیست ایرانی 

است که در «  ایرانی ـ اسالمی  بازیابی هویت«تحت عنوان ) 27
در مجموعه آثار . ایران جلوتر از اسالم مطرح شده است آن 

توان  او نیز می» بازگشت به خویش«با عنوان  4شماره 
  .های او را مالحظه کرد دیدگاه

  
 تالش ـ جناب آقای اشکوری با سپاس بیکران          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://yousefieshkevari.com  
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o  ــی ــیمن س ــای ه ــا آق ــا حــق حتم ــه م ــیدی ب ــداف   م ــه اه ــایی ک ــای نیروه ــر پ ــه زی ــد ک ــه  دهن شــان ن
ــه  ــامان جامع ــه  در آن  س ــان    «ای ک ــترین مردم ــرای بیش ــبختی ب ــاالترین خوش ــد  » ب ــراهم باش ف

ــار     ــده خونب ــدارک آین ــدری و ت ــدر، حی ــان حی ــه شعارش ــن   بلک ــز په ــرش قرم ــت ف ــه اس ــرای هم ب
  ....نکنیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علی کشگر
  
  

  !نی راه حل نیستـ زبا میفدرالیسم قو
  
  
  

فدرالیسم و «نوشته کوتاه آقای هیمن سیدی را با عنوان 
در سایت اخبار روز خواندم و ساعاتی بعد » داریوش همایون

در همین » انتخاب سیاه«ی آقای ف ـ تابان را با عنوان  مقاله
سایت، که در چهارچوب موضوع نوشته آقای هیمن سیدی به 

ای کوتاه  ا مناسب دیدم در نوشتهفرصت ر. قلم کشیده شده است
البته مواردی . مسائلی را با آقای هیمن سیدی در میان بگذارم

مربوط به آن بخش از نوشته ایشان که به امر فدرالیسم پرداخته 
اما برای پرداختن به موضوعات مورد نظر الزم است به . است

  .ای داشته باشم نکاتی هر چند گذرا اشاره

یاسی ما عدم درک درست از معنای مشکل عمده جامعه س
کسانی توجه ندارند که مفاهیم جان . باشد میدرست مفاهیم 

ای اجتماعی ـ سیاسی جان ه هدارند و با بکارگیری آنها به پدید
توجه ندارند وقتی ایران را کشور  .ستانند میبخشند و یا جان  می
 حق«دهند،  میسر » ستم ملی«نامند و سرود  می» کثیر الملله«

» مناطق ملی«و اختیار جدائی را برای » تعیین سرنوشت
ـ زبانی  میشناسند، در تدارک استقرار فدرالیسم قو میبرسمیت 

امری » مناطق ملی«را برای » حاکمیت«هستند و 
دانند، به تجزیه طلبی جان بخشیده و در فرصت  می میالزا



   1389ـ آذر   34تالش ـ سال هشتم ـ  شماره              

     46             

» ای و داخلی ، منطقهالمللی بینفاکتورهای «مناسب که 
. ان عمل کند از تمامیت ارضی جان خواهند ستاندبسودش

است انتزاعی و   میکنند که حاکمیت مفهو میدوستان توجه ن
شامل آن قلمروی از کاربرد قدرت است که در آن، بنا به ...«

و زیر نظارت قانونی الملل، دولت خودمختار است  حقوق بین
ئی استقالل سیاسی و قضا«و شامل » .نیست... های دیگر دولت

است، یعنی دارای جغرافیای سیاسی، به » در یک جامعه سیاسی
شامل همه «در حوزه داخلی  عبارت دیگر دارای کشور است و

جیان ر دولتی بر شهروندان خود یا بر خاره  هاختیارهایی ست ک
شامل حق داشتن « المللی بینو در حوزه » .دارد... ساکن کشور
  » .رداد یا اعالن جنگ استهای دیگر با بستن قرا روابط با دولت

  
رسد الزم است برای روشن شدن ذهن آقای ف ـ  میبه نظر 

و » انتخاب سیاه«تابان و در پاسخ  به پرسش ایشان در مقاله 
خواندن » تجزیه طلب«برای ... متر و معیار«برای نشان دادن 

شکلی از «و » کفر زندیق«و اینکه فدرالیسم آنان » دیگران
بار و خونین ببار  عاقبتی فاجعهو از همین رو است » تجزیه طلبی
گویان بزرگترین نیروی  ایی از سخنان سخنه هنمونخواهد آورد، 

ـ زبانی ــ حزب دمکرات کردستان ایران ــ را با هم مرور   میقو
آنها نقش بسته » پیشانی«تجزیه طلبی که بر » داغ«کنیم تا 

شود  برای چشمان کم سوی کسان برای چندمین بار روشن
  !هرچند که؛ بیداد است صوت داود برای کر مادر زاد

  
  :بسته بر پیشانی» داغ«ای ه هو اما نمون

  
یکی از   میتالش در گفتگو با عبدالرضا کری 25در نشریه شماره 

گر تالش از او  مسئولین باالی حزب دمکرات کردستان مصاحبه
  :کند میسئوال 

   
  » چیست؟” ه کردمسئل“توضیح دهید که این   میاقای کری«

  
مسئله این است که کردهایی هستند که «: وی پاسخ میگوید

نصف . کردند بنام ایران ها در کشوری زندگی می سابقا همه این
ها درست شده، عراق از  اند، سوریه از عثمانی ها برده آنرا عثمانی

و این . عثمانی ساخته شده و مقداری از آنهم در ارمنستان است
های پاره کوشش  خوب این تکه. اند ه کردهقوم را تکه تک

کنند برای خودشان که یک قوم هستند، یک زبان دارند و  می
های الحاقی آن  یک فرهنگ دارند بر اساس حقوق بشر و میثاق

این حق آنهاست و . تا حد داشتن یک مملکت هم پیش روند

هر آدم . یک چیز اصولی و کلی است که ما آن را قبول داریم
  ».یاسی هم آنرا قبول داردمعقول س

   
آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران در 

در قسمتی » استقالل کرد، دمکراسی و آرامش منطقه«کنفرانس 
از سخنرانیش بطور شفاف درخواست حزب دمکرات کردستان را 

  :کند میچنین ارائه 
  
ی  حزب دمکرات کردستان ایران حق تعیین سرنوشت در همه«
های  ی بخش شکال آن منجمله کسب یکپارچگی همها

کردستان و ایجاد دولت مستقل کردی در خاورمیانه را حق 
ی  مهه همسلم ملت کرد دانسته و سوای آن براین باور است ک

های کردستان نیز حق تشکیل دولت مستقل در شمال،  بخش
اما علیرغم . باشند جنوب، شرق و غرب کردستان را دارا می

راسخ حزب دمکرات کردستان ایران به این حقوق تاکنون اعتقاد 
. این حزب مبارز شعار کردستان مستقل را مطرح نساخته است

مطرح نساختن این شعار از سوی حزب دمکرات کردستان ایران 
به این مفهوم نیست که این حزب مبارز استقالل کردستان را 

 داند، بلکه چنین شعاری از سوی حزب حق ملت کرد نمی
، المللی بیندمکرات کردستان ایران با توجه به فاکتورهای 

ای و داخلی و همچنین مدنظر قرار دادن وضعیت  منطقه
ژئوپولیتکی خاورمیانه و کردستان بوده و با وجود این عوامل 
حزب دمکرات شعار استقالل طلبی را برای مردم کردستان و 

تالش «» .بویژه مردم کردستان ایران مناسب ندانسته است
  »25شماره 

  
و  ها درخواست«تر شدن »شفاف«اجازه دهید بازهم برای 

حزب دمکرات کردستان به گفته آقای خسرو » مطالبات
ی مرکزی و مسئول بخش  البدل کمیته عبداللهی عضو علی

ای داشته  رات کردستان ایران در خارج اشارهروابط حزب دمک
ر چهارچوب ی کرد د حل مسئله«ایشان در کنفرانس . باشیم

های پارلمان  که در یکی از سالن» دمکراتیزه کردن خاورمیانه
برگزار گردیده بود مطالبات  2005نوامبر سال  29ملی فرانسه در 

  :کنند میحزب دمکرات کردستان را چنین فرموله 
   
  ! دوستان گرامی! ها و آقایان خانم! آقای رئیس«

در سطح دانید، در حال حاضر کردها، چه  همچنانکه می
ای و چه در سطح جهانی، بزرگترین ملت را تشکیل  منطقه

سرزمین شان بین چند . دهند که فاقد حاکمیت ملی هستند می



   1389ـ آذر   34تالش ـ سال هشتم ـ  شماره              

     47             

بجز (ها  ی این بخشها کشور تقسیم شده است حکومت
باشند که  هایی مستبد و توتالیتر می حکومت) کردستان عراق

ب مطالبات دمکراتیک این مردم را با خشونت تمام سرکو
متأسفانه، تاریخ ملت کرد از این نظر، تاریخی پر از . کنند می

با توجه . باشد تراژدی، قتل و عام و مملو از جنایات هولناک می
ی مردم آن و با  ی سرزمین کردستان برخالف اراده به تجزیه

هایی که نسبت به این مردم صورت  ها و ددمنشی توجه به ستم
مچنان ادامه دارد و ه  هه و سوریگرفته و امروزه در ایران، ترکی

ی  نیز با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت ملل توسط جامعه
توان گفت که تشکیل  میبرسمیت شناخته شده،  المللی بین

های آن و یا الحاق  حکومت مستقل کرد در هر کدام از بخش
حکومت هر چهار بخش آن به یکدیگر و تأسیس حکومت واحد، 

  ». ....باشد لت کرد میحق مسلم و مشروع م
  

****  
  

مفاهیم و سخنانی را که البته آقای هیمن سیدی در نوشته خود 
ی فوق به زبان ها مسئولین حزب دمکرات کردستان در نقل قول

فدرالیسم را در چهار «مفهوم  و، مورد استفاده قرار نداده اند هراند
 تمرکز: برای دو مشکل  میحلی عل راه... چوب علوم سیاست و
حتما ایشان از سر . بکار گرفته است» ها قدرت و حقوق اقلیت

و نه » ها حقوق اقلیت«شان  شناخت و مسئولیت، در نوشته
را که امروز از سر » ستم ملی«و نه » ستم«و » ها حقوق ملیت«

ناآگاهی و بی مسئولیتی و بعضا برای رسیدن به اهداف معینی از 
توجه به  کری بدونز نیروهای سیاسی و روشنفسوی بسیاری ا

  . اند هشود خوداری کرد میمعنای درست آنها بکار گرفته 
  

شود،  میو اما  آنگونه که از دیدگاه آقای هیمن سیدی استنباط 
حکومت ـ نه تقسیم   هاست و تقسیم هدف احقاق حقوق اقلیت

آیند و  می ها حاکمیت، حاکمیت با حکومت یکی نیست حکومت
است ـ و حفظ و گسترش حقوق روند ولی حاکمیت پابرج می

فرهنگی و مدنی اقوام که موضوعی است در چهارچوب 
های اعالمیه جهانی حقوق بشر و تعریف شده در آن و  میثاق

 .مورد قبول هر نیروی دمکرات
اگر هدف مواردی است که آقای هیمن سیدی بدان اشاره دارند، 
باید مشارکت همگانی در سرنوشت کشور و حق مشارکت 

 و ادارهی محلی ها کشور و حکومت میدر اداره عمو  میعمو
، آزادیباید . تر منابع ملی در دستور کار قرار گیرد پخش عادالنه

، سکوالریسم، حقوق قی، دمکراسی و حقوق بشر، رواداریتر

ی یک  شهروندی و عدالت اجتماعی بعنوان اجزاء بهم پیوسته
هر فرد اندیشه، انداز داشت و در باور و  نظام ارزشی را در چشم

ر قوم و گروه را به عنوان فرد انسانی دارای ه هایرانی متعلق ب
حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی با ایرانیان دیگر برابر دانست 

پیشبرد هماهنگ و موزون و هم جهت این ارزشها برای و 
در دستور کار و اهداف خود قرار  رارسیدن به یک جامعه مدرن 

چنین هدفی باید بر بستر دمکراسی و  و برای رسیدن به. داد
حقوق بشر گام گذاشت و ایران فردا را بر اساس آن و 

های آن خواناست  مان و ویژگی یی که با تاریخ سرزمینها حل راه
ـ زبانی که عاقبت   میسامان داد و نه براساس فدرالیسم قو

یی که ها توان در میان خط و نشان میخونین آنرا از همین امروز 
کشند مشاهده نمود و یا  می ها ای آذری زبان بر کرد زبانه هگرو

در مناطق هم مرز  57های بعد از انقالب  شکلی از آن را در سال
میان دو استان کردستان و آذربایجان مشاهده کردیم و یا همین 

عالوه بر آن بحث . ی ورزشی شاهد آن هستیمها امروز در میدان
حاکم بر جامعه   میفضای عمو پیرامون فدرالیسم بدون توجه بر

یی و بدون توجه ها گیری چنین بحث سیاسی ایران و زمینه شکل
های فدرال بحثی است ذهنی  گیری دولت بر بستر تاریخی شکل

  . ها و چشم بستن بر واقعیت
  

دهند که زیر پای  میحتما آقای هیمن سیدی به ما حق 
باالترین «آن در  ای که شان نه سامان جامعه نیروهایی که اهداف

فراهم باشد بلکه شعارشان » خوشبختی برای بیشترین مردمان
حیدر، حیدری و تدارک آینده خونبار برای همه است فرش قرمز 

هایی چون  رسیدن به ارزشپهن نکنیم و تالش خود را برای 
آزادی، حقوق فردی و حقوق شهروندی برای تک تک آحاد ملت 

ی و بقای سرزمین ایران و ایران بر محور اصل اساسی حفظ هست
ست ها هنر سیاست دیدن ظرافت. ملت یکپارچه آن صرف کنیم

گیری بعنوان هنرمند در این حوزه بکار و وظیفه سیاستمدار
ا ه هباالترین توانایی برای یافتن راه حل بهینه با کمترین هزین

  .امید که چنین باشد. است
  
  
  
  
  
  
  
  

 
www.Talashonline.com 
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   آثار داریوش همایون، منشر شده توسط نشر تالش
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  ایران یک هسته سخت دارد
  
  

ــی     رواداری و آزادی ــا م ــیم ای ــردم بپرس ــه از م ــی نیســت ک ــن معن ــه ای ــواهی ب ــی   خ ــد؛ م ــذهبی باش ــیض م ــد تبع ــد  خواهی خواهی
ــی    ــد؛ م ــه دوم بمانن ــان درج ــان انس ــان همچن ــی     زن ــرد؛ م ــمیم بگی ــما تص ــای ش ــد بج ــد آخون ــش   خواهی ــران ش ــد ای خواهی

  دا شش کشور شناخته شود؟و بع "ملیت و منطقه ملی"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گفتگو با داریوش همایون
  
  
  
  
» .گل بود به سبزه نیز آراسته شد«تالش ــ به قول معروف  

آغاز کردند، پس ازطی » خودمختاری«برخی احزاب قومگرا از 
مه به ه  هشرط گذاشتند ک پیش» ـ زبانی میفدرالیسم قو«طریق 

انگشتی به دفاع از مبارزات  های ایرانی تا آنها بگویند ملیت
آزادیخواهانه سراسری در ایران بلند کنند و حال هم در ادبیات 

ایستگاه پایانی این سفر . گویند سخن می» مناطق ملی«خود از 
  کجاست؟

  
توجه به  نهایت و بی داریوش همایون ــ تکنیک تکرار تا بی

 28 ها در مورد واقعیات مزاحم، در گذشته از سوی بسیاری گروه
مرداد بکار رفت که با گذشت زمان دارد به اهمیت واقعی خود 

شود ــ رویدادی که داغ بزرگی بر سیاست و تاریخ  فروکاسته می

تواند نه  کس از آن نمی بود و هیچ ایران گذاشت و هیچ الزم نمی
بار نوبت جا  این. سربلند باشد نه طلبکاری مشروعیت کند

نی ایران و حذف ملت ایران به های زبا ها و ملت انداختن ملیت
ضرب تکرار، و جا انداختن فدرالیسم به عنوان تنها راه 
دمکراتیک تمرکز زدائی است تا به حق تعیین سرنوشت به 

مناطق ملی نیز ایستگاه پیش از . موجب منشور ملل متحد برسند
پایانی کشورهائی است که به موجب نقشه خاورمیانه جدید 

قرار است با دستکاری مختصری در های امریکائی  نئوکان
  .ها پدیدار شوند جغرافیای سیاسی بر روی نقشه

  
. تالش ــ میان روشنگری و تلقین تفاوتی اساسی وجود دارد

 "های ایران ملیت"ها بار از  ای ده وقتی در یک متن سه صفحه
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شود، بدون آن که روشن باشد  سخن گفته می "مناطق ملی"یا 
از کجا و چگونه از ملت ایران و کشور که براساس چه تعریفی 
کنند،  میرا وارد ادبیات سیاسی خود   میایران یکباره چنین مفاهی

  چنین رفتاری را چه باید نامید و به چه حسابی گذاشت؟
  

بینم و  ها نمی نیتی در این شیوه همایون ــ من هیچ حسن
ر ه ههائی که ب مه نیروهای سیاسی و شخصیته هام ب توصیه
دنبال یافتن نقشی برای خود هستند این است که وارد  وسیله

که بر سر دو  میها نشوند تا هنگا هیچ ترتیباتی با آن سازمان
تمرکز زدائی و حقوق مدنی و فرهنگی : اصل توافق صورت گیرد

اقوام و مذاهب ــ هر دو در چهارچوب اسناد سازمان ملل متحد 
ی پیوست؛ و کشور اه از جمله اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق

  . و ملت ایران
با آنکه جنبش سبز به پشتیبانی هر ایرانی نیاز دارد حق هر کسی 

در آنچه جنبش سبز . ر دلیل خود را کنار بکشده هاست که ب
خواهد ــ جامعه شهروندی افراد برابر ــ جای هیچ شرط و  می

  .  شروطی نیست
  
  

ا همه فراز و تالش ــ در طول تاریخ هزاران ساله این ملت ب
هایش یک اصل، یک روحیه، یک رشته پررنگ، دیده  نشیب
آیا در . شود؛ حفظ ایران، حفظ ایران و بازهم حفظ ایران می

گذارد آن رشته  ای که امروز ایران پشت سر می مرحله و دوره
  رنگ باخته است؟

  
هائی  بار نیست که در تاریخ دراز ما گروه همایون ــ این نخستین

اند و امیدوارم با برقراری  ن پیوندهای ملی را کردهآهنگ گسست
یک . بار باشد دمکراسی لیبرال و حقوق شهروندی واپسین

در تصویر دگرگون شونده تاریخ ما هست و آن پابرجائی  "ثابت"
پیوندها و اراده شکست ناپذیر نگهداری این ملت است که یک 

. گذارد مین زاره گذشته نیازی به اثبات دوباره آنه هنگاه به س
تجزیه ایران تنها به زور برتر بیگانه امکان یافته است و من 

خطر حمله امریکا هنوز هست و . بینم دیگر چنان زوری نمی
شان در آن سوی مرزهای  طلب و پشتیبانان های تجزیه گروه

برداری چنان فرصتی تردید نخواهند کرد ولی در  ایران در بهره
ما از . د و ملت ما بیش از همهپایان همه بازنده خواهند بو

به ایران سخت هراسناکیم ولی از خود و   میپیامدهای حمله نظا
  . اراده این ملت نیز نومید نیستیم

هسته سخت . های پیرامونی ایران یک هسته سخت دارد و الیه
نوز برجاست ما را از مخاطرات وجودی مانند هجوم بنیان ه  هک

های آسیای "توندرا"بیابانگردان کن بیابانگردان عرب و ایلغار 
اگر .  مرکزی و امپریالیسم بریتانیا و روس نگهداری کرد

های گوناگون ببینیم ایران کنونی را  های ایران را در دوره نقشه
اند  آنها که در انتظار فرصت نشسته. یابیم در قلب همه آنها می

  ...  یک هسته سخت هست. های تاریخ بنگرند بهتر است به درس
  

شود حال که سخن از رواداری و آزادیخواهی  تالش ــ گفته می
مه چیز و با همه ه  هتوان در بار و حقوق برابرهمگانی است می

آنان که . مذاکره و گفتگو کرد و همه چیز را به رأی گذاشت
یکپارچگی ملت و تمامیت سرزمینی ایران را موضوع هیچ 

کجاست و  "شتباهشانا"دانند،  گیری نمی مذاکره و توافق یا رأی
 ای را در شان بر حقوق برابر افراد انسانی چه مسئله  با همه تکیه

  ؟ "فهمند نمی"این میان درست 
  

 "فرد"مه چیز را در ه  هما در این است ک "اشتباه"همایون ــ 
خواهی ما برای  بینیم و رواداری و آزادی ایرانی و حقوق او می

ه تبعیض در آن نباشد و ساختن جامعه نوینی در ایران است ک
ها نیستند زیرا "ملیت"آغازگاه ما . خشونت بر آن حکومت نکند

کنند فرد ایرانی را نیز نه به  گذشته از آنکه ملت ایران را نفی می
خودی خود بلکه به دلیل سخن گفتن به یک زبان معین دارای 

اساسی ما این است که اصول  "اشتباه". شناسند حق می
دمکراسی لیبرال را که در اسناد ملل  universalجهانروای 

الملل و حقوق افراد  متحد رسمیت یافته است و مبنای حقوق بین
شده  "و مذهبی  میهای قو افراد متعلق به اقلیت"و از جمله 

  .گیریم کنند جدی می ای که آنها تعیین می"است بیش از اندازه
که از  خواهی به این معنی نیست به نظر ما رواداری و آزادی

خواهید  خواهید تبعیض مذهبی باشد؛ می یا میآمردم بپرسیم 
خواهید آخوند بجای  زنان همچنان انسان درجه دوم بمانند؛ می

ملیت و منطقه "خواهید ایران شش  شما تصمیم بگیرد؛ می
هاست آنچه نه قابل  و بعدا شش کشور شناخته شود؟ این "ملی

ها  ر هزار در آن زندانمردم ما هزا. گیری مذاکره است نه رای
دهند که با  آشام جان نمی پوسند و به دست بسیجی خون نمی

فهمیم این  آنچه ما درست نمی. هائی روبرو شوند چنان گزینش
باید ایران یکپارچه کنونی را بجای  است که به چه مناسبت می

آزاد کردن از استبداد و حکومت مذهبی و تبعیض همه سویه 
ای کسان در مبارزه آزادی  برای شرکت پاره تکه تکه کنیم و حتا

  میر ناه  هی همگان برای همگان، به تجزیه ایران ــ کخواهانه
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اند تا کی فرصت پیش آید ــ  بر آن بنهند فرایندش را آغاز کرده
  . هائی برویم حل خواهیم زیر بار چنان راه تن در دهیم؟ ما نمی

  
جمله پیوند خونی، صفات طبیعی ـ از «: شود تالش ــ گفته می

شرط و پایه استقرار  قومی، نژادی ـ انسانها نه تنها پیش
دمکراسی و حقوق بشر نیستند بلکه حتا سد راه آن نیز 

  چرا؟ » .باشند می
جنس، هم قبیله و  دین، هم مخون، همه هب» من«مگر نه این که 

قوم یا همشهری و اهل روستای خود بیشتر اعتماد دارم؟ و مگر 
آورد و وجود آن  ه اعتماد، رواداری و شکیبائی مینه این ک

دستیابی به دمکراسی و حقوق بشر در همین محدوده کوچکتر را 
  کند؟ تر می آسان

  
ترین  ترین واحد به بزرگ همایون ــ تاریخ بشری سیر از کوچک

دولت باشد و اکنون پنچاه شصت سالی  ـبوده است که ملت 
تر  های بزرگ ا در ماهیتها ر دولت ـاست که گرد آمدن ملت 

بینیم ــ همه به  مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپائی می
آمیز و افزایش  ها و برخوردهای خشونت منظور کاهش دشمنی

.) بردباری واژه بهتری است(همان اعتماد و رواداری و شکیبائی 
های عاطفی یا سودگرایانه  برعکس آن ادعا هرچه دامنه بستگی

به مناسبات . شود شد نابردباری تا حد دشمنی بیشتر میتر با تنگ
کمترین . ی پیشا مدرن بنگریدها ای شهره های یا به محل قبیله

  . بود میتفاوت و حضور دیگری رنج آور 
من خوانندگان را به کتابی گرانمایه، فدرالیسم در جهان سوم از 

 هدهم تا ببینند ک آقای محمد رضا خوبروی پاک، مراجعه می
یگانگی ملی گاه چه اعتماد و  مدینی و همزبانی به عنوان پایهه 

توان  این گذشته چگونه می از. آورده است ها به بار رواداری
سودمندی روی هم ریختن همه منابع انسانی و مادی و معنوی 
ایران و مزایای جغرافیای استثنائی کنونی ما را انکار کرد؟ ما هر 

  . تر خواهیم بود مان خوشبخت کتر باشیم تک ت چه بهم پیوسته
  

تالش ــ همه ما امروز ـ و شما بیش و پیش از همه ـ از 
ای با  ای جامعه ایرانی و ساختن آینده ضرورت تغییر ریشه

گوئیم و  ها می تضمین دمکراسی و تأمین حقوق برابر انسان
که به گفته  میچنین دگرگونی بدون مشارکت مرد. نویسیم می

مه چیز ه هها هستند، ب نیز موضوع دگرگونیخود شما، خودشان 
تردید در مناطقی از ایران  بی. ممکن است برسد جز به این آینده

که ساکنین آن را اقوام ایرانی معینی در اکثریت تشکیل 
دهند، منظور ما از مردم، حضور و مشارکت همین ساکنان  می

ر چه تفاوتی دارد که ما برای مشارکت دمکراتیک و کارات. است
کرد و بلوچ و عرب » های قوم فدرال«در چنین مناطقی، آنها را

سخن بگوئیم و در » های محلی حکومت«بنامیم یا از ... و
پایبندی به عدم تمرکز تا تقسیم قدرت در حد مثالً شوراهای 
محل و کوچه و خیابان هم برویم؟ تفاوت در کجاست، مگر نه 

  این که اصل مشارکت همان مردم است؟ 
  

ون ــ راه حل فدرال دو جزء دارد هر دو خطرناک از جمله همای
نخست برای . برای خود آنها که دنبال واحدهای فدرال هستند

فدرال، هست و بوده فدرال کردن کشوری که به صورت غیر
تواند  یچ کس نمیه  هباید آن را تجزیه کرد ک است می

ش ایستادگی آن  بینی کند ــ نخستین ش را پیش های هزینه
دوم زبان و . هسته سخت که ــ بپذیریم ــ زیر بار نخواهد رفت

مرزبندی زبانی که اصل موضوع است و با توجه به جغرافیای 
ایران و تراشیده شدن سرزمین ما به دست بیگانگان زورمندتر در 

ش  های پنج سده گذشته مقدمه جدائی کامل خواهد بود و زمزمه
 "کردستان شرقی"و  "جنوبیآذربایجان "را نیز از هم اکنون در 

  . شنویم و االهواز می
های محلی بر خالف فدرالیسم، هم به معنی تقسیم  حکومت

توان بعدا آنها را مبنای خواست تعیین  حاکمیت نیستند و نمی
سرنوشت گردانید و هم اختیارات کمتری از واحدهای فدرال 

حکومت محلی، تقسیم اختیارات حکومت است در هر . دارند
تقسیمات کشوری و اساسا بر پایه تقسیمات جغرافیائی  سطح
فدرالیسم از . های ماست که ریشه در تاریخ دارند استان

. تر است های محلی بسیار دست و پا گیرتر و پر هزینه حکومت
ولی مالحظه اصلی همان جلوگیری از تقسیم حاکمیت 

sovereignty است که از نظر ما اهمیت درجه اول دارد.  
  

ــ پایه در اندیشه آزادی و برابری حقوقی، انسان و فرد تالش 
میهن دوستی «: اید در گفتگوئی با فصلنامه تالش گفته. است

مانند خانواده دوستی است و در برابر انسان دوستی قرار ندارد، 
  ».تر از اینهاست دل انسانی بزرگ

های عاطفی، شاید الزم است رابطه عقالنی  صرف نظر از پیوند
. دوستی و انسان دوستی نیز محسوس و روشن شود میهنمیان 

طبعاً توضیح این پیوند در درجه نخست وظیفه کسانی است که 
دانند و از آن دفاع  تر از همیشه می امروز این پیوند را ناگسستنی

  !   دوستانِ آزادیخواهِ مدافعِ حقوق بشر کنند، یعنی میهن می
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ترین واحد زنان و  ز کوچکهمایون ــ ما همه چنانکه اشاره شد ا
گشتند و هر چه  که بر زمین می(مردان شکارگر و گردآور 

آغاز کردیم و کم کم از خانواده و ) آوردند خوردنی بود گرد می
تر قبایل و اتباع و رعایای  های بزرگ تبار و قبیله و اتحادیه

ملت و شهروندان  ـشاهان، و هم کیشان، رسیدیم به اتباع دولت 
ر چه ه  هدر این سیر چند هزار سال. نی و شهروندیجامعه مد

تر آشنا شدیم و آموختیم که دیگری را  بیشتر با انسانیت بزرگ
نیز مانند خود بشماریم و کمترین تفاوت را مایه بیگانگی و 

یا   میات(های دور، خانواده  امروز از آن گذشته. دشمنی نسازیم
شان  عنصر انسانیت و قوم و ملت مانده است و در کنار) گسترده

میهن دوستی که تا همین سده . هر چه نیرومندتر شده است
گذشته سر دیگرش به آسانی تا دشمنی و جنگ با همسایه 

های  های تلخ تاریخ و چه پیشرفت رسید چه به یاری درس می
روی و بردباری و  کنترل ناپذیر تکنولوژی ویرانی، به میانه

المللی  های بین د و مکانیسمیاب همزیستی با دیگران گرایش می
ها توانمندی بیشتر  های میان ملت برای جلوگیری از کشمکش

  . اند یافته
ای پر هزینه شده است که به سود  ازهاند هجنگ و دشمنی ب

های  امروز تصرف و نگهداری سرزمین. ها نیست همگانی ملت
شود که به زبان بازار، صرف  ای گران تمام می ازهاند هدیگران ب

دانستند، به عراق که سهل است به  امریکائیان اگر می. کند مین
  .  کشیدند افغانستان نیز لشگر نمی

یابند  آزادی و حقوق بشر نخست در چهارچوب ملی معنی می
های  توانند در آنجا بایستند و به ناچار در نگاه به ملت ولی نمی

زندگی در سپهر حقوق بشر جهان را . کنند دیگر تاثیر می
  .تر کرده است و همچنان خواهد کرد دنمتم

  
  تالش ـ با سپاس از شما   
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 جامعه ایران را حل نخواهند کرد های قومی  بغرنجی  های قومی فدرال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  گفتگوی رادیو صدای ایران با محمد امینی
  
  
  
  
  

ــمدر  ــه ه ــی جامع ــروطه      آمیختگ ــس از مش ــه پ ــن جامع ــه ای ــین اســت ک ــم در هم ــران ه ــه ای ــایی جامع ــران و زیب ای
ــد ــا پیون ــوه ــم       میی ق ــار ه ــه در کن ــک مجموع ــه ی ــوم بلک ــک ق ــه ی ــت و ن ــک مل ــوان ی ــار گذاشــت و بعن ــود را کن خ

 . قرار گرفته و منفعت و هستی مشترک یافت

  
  
  
  

 این روزها بار. کنم اقای امینی عزیز میسپاسگزاری : مهری 
. شنویم که فدرالیسم برای آینده ایران مناسب است میدیگر 
گویند مناسب نیست بهر حال بحث از نو درگرفته  میبرخی 
چند روز پیش آقای دکتر حسین الجوردی از پاریس با من . است

گفتند؛ آقای داریوش همایون  میکردند و  میتلفنی صحبت 

گفتند که  میفدرالیسم را مردود شمرده است ولی خود ایشان 
اگر چنین است پس چطور آلمان فدرال یا آمریکای فدرال وجود 

  ود که این نابرابرهای ـدارد و چرا نباید این ایده در ایران اجرا بش
  .را در ایران بردارد  میقو
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دانم چندین و چند مقاله  مینظرتان را در این باره بدهید، چون 
  .اید هدر این باب نوشت

  
شاهزاده رضا پهلوی هم به این موضوع  ببینید: محمد امینی 

پرداخته و در کنگره پیشین حزب مشروطه که اگر اشتباه نکنم 
در واشینگتن برگزار شده بود ، ایشان هم در آنجا حضور یافته 
بودند و ضمن تشکر از حزب دمکرات کردستان و اشاره به 

به نظر من . مسائلی در این زمینه از فدرالیسم دفاع کرده بودند
این بحثی که در باره فدرالیسم وجود دارد، شیپور را از سرگشاد 

ی ها به این معنا که در تاریخ شکل گرفتن دولت. زدن است
فدرال در دنیا، فدرالیسم یک راهکاری برای بهم پیوستن یا 
پیوند دادن واحدهای جدا از هم در یک سرزمین بوده؛ مثال در 

یا دولت ) Bundes Republik(آلمان این بوندس رپوبلیک 
فدرال آلمان به این دلیل شکل فدرال گرفت که واحدهای 

الطوایفی یا واحدهای مستقل دوک نشین به یکدیگر  ملوک
  .پیوستند و دولت فدرال ساختند

  
  جدا از هم؟: مهری 

  
بله، جدا از هم بودند؛ اصال به طور تاریخی دوک : محمد امینی 

یا در ایاالت . هم بودند از یی بودند که جداها نشین یا امیرنشین
متحده سیزده واحد مستعمراتی که واحدهای مستقل مستعمراتی 

الحمایه بریتانیا بودند، وقتی که تصمیم به استقالل  تحت
گیرند، چون تمایل زیادی برای یکی شدن نداشتند، فرمول  می

ای از  به این معنی که یعنی یک درجه. فدرال را انتخاب کردند
یکدیگر را پذیرفتند و سپس در زیر یک چتر فدرال استقالل از 
ا ه هدر این زمین ها در آغاز کار هم خیلی دشواری. جمع شدند

وجود داشت و کوششی که دو ـ سه نفر از نخبگان اندیشمند 
آمریکا برای مرتبط کردن یا رابطه دادن میان یک دولت فدرال 

در زمینه مرکزی و این واحدهای فدرال انجام دادند، از جمله 
اصال درپیدایش واحد پولی در . مالی و خزانه داری آمریکا بود

آمریکا یک نبوغی نهفته بود که توانست سرنوشت مالی این 
 هبود ک میچون قبل از آن، بحث این . واحدها را بهم متصل کند

ی فدرال باید پول خود را داشته باشد؛ ارز ها یک از واحد ره 
و . ط خارجی خودش را داشته باشدخودش را داشته باشد؛ رواب

داری آمریکا انجام داد و با  این کار شگرفی که اولین وزیر خزانه
تدوین قوانینی در مورد بانک مرکزی، پول و ارز را یکسان کرد 

فدرالیسم در تمام . ماهنگی در سیاست خارجی هم انجامیده  هب
ت م پیوسه ه، باند هکشورهای جهان که صورت فدرال پیدا کرد

تاریخ ما، تاریخ چنین . دادن واحدهای موجود مستقل بوده است
اصال . تاریخ ما تاریخ واحدهای مستقل نیست. ای نیست پدیده

ای شرق شناسان در  الطوایفی به نادرست از سوی پاره واژه ملوک
ما در ایران ساختار . گرفته شده است مورد سرزمین ایران به کار

حدود دوهزار و هفت  یی مرکزی را دردار دولت یا فرمانروا ادامه
دار  ترین سنت دیوانساالری ادامه ایران کهن. ایم سد سال داشته
با وجود این که ایران در دوران پیش از اسالم . جهان را داراست
یا اسکندر فتح شد و سپس در دوران اسالم  ها از سوی هلنیک

ایران صورت گرفت و  بر  مییک چیرگی مطلق عربی اسال
ترکان اوغوز بر ایران حاکم شدند، ترکمانان سلجوقی به  سپس

تاتاران بر ایران  ها ایران آمدند و سپس مغوالن و پس از آن
ی تاریخ ما ها چیرگی یافتند؛ با تمام این تحوالت در بیشتر دوران

ی متمرکزی که واحدهای ها ی سراسری یا دولتها با دولت
  . ایم اشتهشناختند، سروکار د میمحلی را به رسمیت 

ای ایلی در ایران این گونه ه هیعنی روابط میان نظام ایلی و سلسل
ای یا تمام ایران چیره  بوده است که یک دولت ایلی بر منطقه

نیز  ها ی محلی که آنها شده و در همان حال به دولت می
حاال یا . داده است میی ایلی بودند، اختیار اداره محلی ها دولت
این آزمون . کردند میپذیرفتند و شورش  مییا نپذیرفتند  میآنها 

م ه  هدر نتیجه این واژه ممالک محروس. تاریخی ایران است
مراد از ممالک . هیچگاه به معنای واحدهای جداگانه نبوده است

م که اولین بار در دوران بعد از تیموریان استفاده شد، ه  همحروس
ده از سوی سرزمین پاسداری ش. ی حراست شده استها سرزمین

ممالک محروسه ایران یا  مراد از. پادشاه یا خاندان چیره است
ممالک محروسه مثال قاجار این بوده که پادشاهی وجود دارد که 

ی موجود در این سرزمین پاسداری ها از این ممالک یا مملکت
این واژه مملکت هم واژه بسیار گنگ و گشادی . کرده است می

گفتند مملکت و گاه  میار کوچک گاه به یک منطقه بسی. است
م به تمام ایران ه  هگفتند مملکت و گا میبه یک منطقه بزرگی 

ای شکل یافته و تنظیم شده در ه هواژ ها این. گفتند مملکت می
ولی بهرحال ایران فدرال نبوده یعنی . ادب و تاریخ ایران نیست

رال ی فدها ایران تقسیم شده از هم نبوده که حاال باید آن واحد
  . را بهم وصل کنیم

کنند این را نه از  میکسانی که امروز بحث فدرالیسم را مطرح 
رگونه ه  هگویند که البته از منظر اداره جامع میمنظر اداره جامعه 

یعنی دادن اختیارات به مردم به . عدم تمرکز به سود جامعه است
، اه ، بخشها دادن اختیارات به شهرها، روستاها، برزن ها استان

هر جامعه دمکراتیکی به آن  همه این کارهای مثبتی است که در
رضا یا بخشدار فالن منطقه  یعنی مثال شهردار شه. زنند میدست 
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کاری برخالف . پیرامون مشهد را هم باید مردم انتخاب بکنند
استانداران را باید مردم استان انتخاب . آنچه امروز وجود دارد

اما . مردم همان منطقه انتخاب بکنند فرمانداران را باید. بکنند
شود و اشاره  میموضوعی که تحت عنوان فدرالیسم امروز مطرح 

کنند  میکردم حتی کسانی مانند رضا پهلوی هم از آن صحبت 
بنابراین از . در ایران است  مییک فرمول حل مشکالت قو

حزب دمکرات . کنند میدر ایران صحبت   میفدرالیسم قو
  میکه در ایران وجود دارند، هنگا  میاحزاب قو رکردستان و دیگ

گویند، مراد آنها فدرالیسم نوع آلمان و  میکه از فدرالیسم سخن 
مرادشان . آقای الجوردی گفتند آمریکا نیست که فرمودید

یعنی در . است  میفدرالیسم ادارای نیست بلکه یک فدرالیسم قو
. شود  میید قوایران باید برپایه این مدل فدرال تقسیمات جد

که مثال از نظر تبار تاریخی ترک زبان هستند یا   مییعنی مرد
آنهایی که کرد . آذری هستند، آنها یک دولت فدرال درست کنند

اعراب . و کردتبار هستند، یک دولت فدرال درست کنند
خوزستان یک دولت فدرال درست کنند و نیز گیالن، مازندران و 

مرادشان این است که بیائیم با  .همینطور برویم تمام ایران
ی مختلف جامعه ایران را نگاه کنیم و ها بین تمام بخش ذره

جنگ «آن نوشته  ی فدرال درست کنیم که من درها دولت
  . به آن پرداخته ام» و پیامدهای هولناک آن  میافروزی قو

ما . این نوع نگاه به فدرالیسم در واقع از میان بردن جامعه است
ریخ بشر مدلی را سراغ نداریم که یک کشور موجود را اصال در تا

  میقو» ی جدید کشف شدهها تقسیم بندی«آمده باشند بر پایه 
ما فقط یک . تقسیم کرده باشند و این کشور باقی مانده باشد

ریزی  نمونه سراغ داریم و آن را در نیجریه تجربه کردند و خون
قسیم کنند به چند یعنی کوشش کردند نیجریه را ت. کردند به پا

این ایران فدرالی  در. بود  میکه نتیجه آن جنگ قو  میمنطقه قو
کنند اهالی زنجان چه باید  میکنند، تکلیف  میپیشتهاد  ها که این

بکنند؟ اورومیه متعلق به کدام دولت فدرال بود؟ در ارومیه باید 
جنگ داخلی کنند یا رای بگیرند که باید به جهموری فدرال 

ن بپیوندند یا به جمهوری فدرال آذربایجان؟ تکلیف کردستا
شهرهای دیگر ایران که شهرهایی آکنده  شود؟ در میقوچان چه 
و ایلی است چه خواهد شد؟ تهران را چه   میی قوها از آمیزش

کنند هیچ  میخواهند بکنند؟ این نوع مدل فدرال که پیشنهاد  می
بلکه . داردی مدرن سده نوزدهم و هژدهم نها ربطی با مدل

است و از این منظر   میمدلی است که برآمده از یک تمایل قو
کنند با تقسیم  مییعنی تصور . است که باید به آن نگاه کرد

و نام فدرال را برآن گذاشتن،   میایران به واحدهای قو
در حالی که . جامعه ایران را حل خواهند کرد  میی قوها بغرنجی

ان پیش از مدرنیته و شیرازه این گردانند به دور میبحث را بر
  .جامعه را از هم خواهند درید

  
جنگ «در این مقاله . خیلی ممنونم جناب اقای امینی: مهری 

که االن آن را در » و پیامدهای هولناک آن  میافروزی قو
  در سایت چالشگری دات کام. اینترنت پیدا کردم

  
  .بله سایت خودم است: محمد امینی 

  
  ماست؟سایت ش: مهری 

  
  بله : محمد امینی 

  
شود  می. دیدم که بطور مفصل در باب این قضیه نوشتید: مهری 

  .نکات بارزترش را برای شنوندگان ما مطرح بفرمائید
  

ای را که من در آنجا مطرح کردم، چند  ببینید نکته: محمد امینی 
سال پیش از انتشار این نوشته، در دوران زمامداری جرج بوش 

و پس از حمله به عراق مسئله دخالت در ایران هم در آمریکا 
پیش امد و کسانی که به این فکر و اندیشه افتادند که یک نوع 

ضعیف، به سود   میایران ضعیف، ایران پس از جمهوری اسال
ی منطقه مانند عربستان و اسرائیل و به ویژه ها ای از دولت پاره

و فکر تقسیم ایران به سود ایاالت متحده و شاید اروپائیان باشد 
ایی هم که به نظر ه هرا به واحدهای فدرال مطرح کردند و گرو

من ارتباط با وزارت دفاع آمریکا داشتند و نمایندگانشان و در 
زدند، شروع کردند  میراهروها و کریدورهای پنتاگون پرسه 

کنگره ملل فدرال . نوشتارهایی منتشر شد. تزهایی بیرون دادن
یی داشتند و برپایه نشستها و ها نشست را درست کردند و

 میگفتگوها تزهایی را مطرح کردند و از جمله آقای تیمرمن نا
اقای مایکل لدین کنفرانس ایران ناشناخته را برگزار . جلو افتاد 

ی ها »ملت«های عجیبی نسبت به این  کرد و همه اینها دلسوزی
انگیز  برای من شگفت. کردند میدر ایران » بدبخت ستم دیده«

ی جنوبی کوبا  یعنی ایاالت متحده که دست از دماغه. بود
و هشت هزار کیلومتر ) یعنی همان بندر گوانتانامو(دارد  میبرن

بیرون از سرزمین اصلی ایاالت متحده سرزمینی بنام گوام را از 
هزار کیلومتر دورتر از  15داند؛ یا بریتانیا که  میآن خویش 

داند و  میفاکلند را ملک خویش سرزمین اصلی خودش، جزایر 
برای دفاع از فالکلند که در نزدیکی آرژانتین است با آرژانتین 
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یک باره نگران مردم بدبخت بلوچستان و  ها وارد جنگ شد؛ این
  !کردستان و ستمدیدگان ملی در ایران شدند

هیچ کس فکر نکرد که از چه منظری و به چه دلیلی یکباره  
ان معروف گلداسمیت که اصال بلوچستان را بریتانیایی که در پیم

تقسیم کرد چرا یکباره نگران مردم بلوچ شده است؟ چه منفعتی 
برای بریتانیا دارد که یکباره نمایندگان ملت به قول خودشان 

شوند  میپذیرند و نگران منافع مردم کرد  میی بلوچ را  ستمدیده
ود که من همه اینها در واقع دلیلی ب. و مسائلی از این دست

داد از  میبیشتر به کار پرداختم و اسنادی منتشر کردم که نشان 
یی درست شده است که در واقع ها اباد و از باکو وب سایت عشق

صحرا یا از باکو در مورد  از آنجا راجع به حقوق مردم ترکمن
، شروع کردند به اظهار فضل و »آذربایجان جنوبی«حقوق مردم 

ایی که به یکباره ه هجمله یکی از گرو زا. داوری و تاریخ ساختن
سر درآورند و بعضی از پایه گذاران آنها بازماندگان گروه پیکار و 

ای دیگر بودند، اعالم کردند که اصال در ه هحزب توده و دست
. پروژه فدرالیسم در ایران، واحدهای فدرال یعنی واحدهای قومی

ند مانند کشید میگفتند و اصال خجالت ن میخیلی صریح هم 
. کنند یک صورت مدرن به آن بدهند میکسانی که امروز سعی 

ی ها منظورشان هم این است که ایران را باید برپایه تقسیم
خوب گرفتاری داستان در این است که ایران . فدرال کرد  میقو

 مییعنی مردم ایران، مرد. یک سرزمین دراز و در هم تنیده است
در درازای تاریخ نهصدسال حکومت . اند هجدای از یکدیگر نبود 

ی ایلی هم در ها ترکمانان در ایران، که بسیاری از این کوچ
در دوران شاه عباس بود . دوران حکومت آنها صورت گرفته است

ای ترکمان و ه هبسیاری از دست ها که به کمک شاهسون
ای کرد، تیره و تبارهای کرد را به مناطق دیگر ایران ه هدست

ز جمله قاجاران در آن دوره است که کوچ داده ا. کوچ دادند
از جمله قاجاران که ترکمان تبار بودند از شمال . اند هشد

آذربایجان و از بیرون مرزهای امروز ایران کوچ داده شدند و 
رفتند به طرف استرآباد که در مقابل ترکمانان آن منطقه 

مقابل  یا برخی از افشاران را به خراسان بردند تا در. بایستند
ی ها به این ترتیب در ایران یک آمیزش. بایستند ها ازبک

ایی از بیات در ه هحضور تیر. بوجود آمد  میداوطلبانه و اجباری قو
در فارس و کرد و ترک تباران در  ها سرتاسر ایران، قشقایی

ی گسترده ها خراسان و در سرتاسر ایران همه اینها نشانه آمیزش
کردن آنها از یکدیگر  یران است که جداو ایلی در سراسر ا  میقو

در واقع دستبرد زدن به این فرش هزار رنگی است که ما به آن 
  . گوییم میایران 

  این بود که   میم قوـنی نقد من به این پروژه فدرالیسـبه این مع

مثال در تهران اگر . کنند برپا  میخواهند جنگ قو میکسانی که 
د باید بیایند منطقه بازارچه بخواهند دولت فدرال درست بکنن

ی نزدیک به آن را با دولت فدرال ترک ها سید اسماعیل و بخش
یا در مناطق دیگری مانند  تباران یا ترک زبانان پیوند دهند و

چون . خراسان و در اطراف قوچان همین کار را انجام دهند
 میکم هفده دسته ایلی و قو دانیم که در اطراف قوچان دست می

، ترکمانان، کردتباران، ها ای ارد که در میان آنها هزارهوجود د 
حاال شما . ها هستند همه این.... ی خراسان، افشارها و ها ترک

تصور کنید که چنین نوع بازشناسی ژنتیک را در ایران روان 
برای  ها کنند، از جمله در گیالن و مازندران که بسیاری از بلوچ

را  ها ، آناند هن مناطق کوچ کردیافتن کار و برخی به اجبار به آ
ی گذشته یکی از بزرگترین مناطق ها در سال! شناسایی کنند

بلوچ نشین ایران بعد از بلوچستان ترکمن صحرا یا بقول امروزی 
یا بخش بزرگی از مردم کرد یا . استان گلستان بوده است

کردتباران در تهران یا در خراسان و گیالن و مازندران زندگی 
کردان شبانکاره یا شوانکاره از دیرباز، پیش از اسالم، . دکنن می

حاال این نوع نگاه قومی، نگاه ایالتی به ایران . اند هدر فارس بود
در واقع ضد آن چیزی است که مشروطه یعنی مدرنیته برای 

و ایلیاتی   مییعنی سعی کرد ایران را از ساختار قو. ایران آورد
این . ختار مدرن تبدیل نمایداش جدا کند و به یک سا گذشته

گیرد نه تنها  میصورت   میکوششی که زیر عنوان فدرالیسم قو
کند، بلکه به خونریزی  مییک نوع تنش در میان مردم ایجاد 

اصال . ای خودشان هم موجود استه هانجامد و این در نوشت می
بر سر نام سنندج، بر سر نام ساوجبالغ، بر سر نام سقز با هم 

اند در مقابل کسانی که  کسانی که پان ترکیست. ارنداختالف د
نشین است  گوید ارومیه شهر ترک میپان کردیست هستند یکی 

همین گرفتاری را در . گوید شهر کرد نشین است میدیگری 
مورد زنجان و بسیار از شهرهای ایران دارند و به آن دامن 

صل در ای است که در کرکوک و مو و این مسائل فاجعه. زنند می
خواهند این فاجعه را به ایران هم  می. عراق هم بوجود آمد

بویژه در میان . یی که ما در تاریخ نداشتیمها گرفتاری. بیاورند
ی خانوادگی ایجاد شده ها ایرانیانی که شهرنشین هستند آمیزش

هستند در هم آمیخته که از یک تیره   میو بیشتر مردم ایران مرد
بلکه ممکن است پدر تبریزی باشد . یستندیا ایلی واحدی ن  میقو

و مادر شیرازی و کس دیگر ممکن است مادرش کرد و پدرش 
  .خراسانی

در هم آمیختگی جامعه ایران و زیبایی جامعه ایران هم در  
خود   میی قوها همین است که این جامعه پس از مشروطه پیوند

را کنار گذاشت و بعنوان یک ملت و نه یک قوم بلکه یک 
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جموعه در کنار هم قرار گرفته و منفعت و هستی مشترک م
ای که دارد در جامعه ایران  این نوع نگاه، نگاه دشمنانه. یافت

کند، شوربختا که شاید از سوی کسانی هم باشد که  میرواج پیدا 
کنند که با  میمنظورشان تجزیه ایران نیست و در واقع فکر 

کنند و  میرا مطرح  طرح مسئله فدرالیسم یک نوعی عدم تمرکز
فدرالیسم . ریزند میا ه هبه خاطر نادانی آب به اسیاب این اندیش

خودگرانی محلی، اینکه . برای ایران یک پدیده منفی است
باید انتخابات خودشان را داشته باشند و مردم هر کوی  ها استان

برزن باید مدیران خود را انتخاب کنند، بخشی از دمکراسی و 
ولی اینکه ایران را به یک ایران فدرال . است حقوق شهروندی

تقسیم کنیم مقدمه خونریزی و سرانجام از هم پاشیدن   میقو
  .ایران خواهد بود

  
خواندم که یکی از نویسندگان . مهری ـ ممنونم آقای امینی

معاصر که آذربایجانی و شاعر است، گفته است که در تاریخ 
های  اقوام و سلسله  یممستمر ایران، در ایران بیش از هر قو

ها کوشش به احیای زبان فارسی  اند و همین ترک حاکم بوده
داشتند که  میکردند و اگر ترکان حاکم همان رفتاری را 

های به قول ایشان فارس در این هشتاد ـ نود سال  حکومت
زد و زبان مردم  اند، کسی امروز به زبان فارسی حرف نمی داشته

  یقتی در گفته ایشان وجود دارد؟آیا حق. ایران ترکی بود
  
  

کنم،  دهید، فکر می هائی که شما می محمد امینی ـ این نشانه
من بدون آن که بخواهم . های آقای رضا براهنی باشد نشانه

های ایشان است، ولی به نظر من هر کس  بگویم که قطعاً حرف
که این حرف را زده باشد، واقعاً با عدم صداقت نسبت به تاریخ 

این که ترکان، ترکمانان، مغوالن و . ار نظر کرده استاظه
ها زبان  اغوزها و تاتارها که به ایران آمدند، در حاشیه قدرت آن

فارسی گسترده شد، به دلیل قلب پاک و احساس همدردی و 
! گرایی و رفعت نسبت به جامعه ایران نبوده است احساس ملی

گفتند که  دند و میهای بسیار حساسی بو ها آدم این نبوده که آن
خوب، ما آمدیم و این سرزمین را فتح کردیم، نگرانی و گرفتاری 

ما تنها یک دولت در تاریخ ایران پس از ! با آنها نداشته باشیم
اسالم داریم که چنین رفتاری کرده و آنهم بوییان یا دیلمان 
هستند که وقتی بغداد را فتح کردند با اینکه مراسم عاشورا را در 

. ای اهل سنت را برآنجا گماشتند کردند ولی خلیفه  مید رسبغدا
یعنی یک نوع تسامح دینی یک نوع بردباری دینی را در آنجا 

 ها مغوالن چنین کاری را نکردند، و پیش از آن. رواج دادند

 ترکمانانی که به ایران آمدند، با کشتار و خونریزی به ایران وارد
نیشابور را وقتی مغوالن . داز سر کشتگان منارها ساختن. شدند

ای را در آنجا بود  گرفتند با خاک یکسان کردند و هر جنبنده
تیمور وقتی به . کشتند یعنی حتی بر حیوانات هم رحم نکردند

اصفهان رسید چون مردم اصفهان مقاومت کرده بودند، دستور 
و . داد که جز منطقه سادات همه را بکشند و همه را کشتند

اینکه به زبان . ر شهرهای ایران چنین کردندهمچنین در سای
فارسی اجازه بالندگی دادند به دلیل این نبود که مِهر داشتند، به 

از یک سرزمین دور افتاده به یک . دلیل نیازی بود که داشتند
سرزمین جدید آمده بودند و در این سرزمین جدید به کسانی نیاز 

آغاز قدرت گرفتن  در مثال. داشتند که این سرزمین را اداره کند
ترکان خراسان، ترکان خراسان بزرگ که به شکل گرفتن دولت 

ها برای اداره  غزنویان انجامید سپس دولت سلجوقیان، این
چون ایران یک کشور . جامعه ایران به دبیران ایرانی نیاز داشتند

بسیار پهناور بود و برای اداره این سرزمین پهناور نیاز به دبیران، 
ها با زبان و فرهنگ مردم  االران و منشیان داشتند که ایندیوانس

این منشیان و دبیران به زبان فارسی سخن . آشنایی داشتند
وزیران ایرانی  ها گفتند در نتیجه بسیاری از وزیران این دولت می

به این دلیل است که زبان . بودند که به زبان فارسی آشنا بودند
این که این زبان،  راهی نداشتند جزیعنی آنها . فارسی را پذیرفتند

زبان دیوانساالری ایران باقی بماند چون برای اداره جامعه راهی 
وقتی اعراب به ایران آمدند و زبان پهلوی را از . جز این نبود

میان برداشتند و زبان فارسی دری از زیر خاکستر سربلند کرد و 
با زبان به دلیل هم توانایی خودش و هم به دلیل پیوندی که 

ای  دیوانساالری یافته بود و به ویژه به دلیل اقدام بسیار برجسته
که یعقوب لیث صفاری در آن زمان کرد یعنی جلوگیری کرد از 
این که شعر به زبان عربی بسرایند و گفت که شعر به زبانی 

های دوران  فهمم؛ زبان دری که یکی از زبان میبگوئید که من 
این زبان فارسی دری به زبان  ساسانی است باقی ماند و
های ترک در  که دولت میو هنگا. دیوانساالری ایران تبدیل شد

ایران بوجود آمدند، نه اینکه به خاطر مهر و عطوفتی که آنها 
داشتند،  میکه نسبت به جامعه  میداشتند، نه بخاطر رفتار مالی

ان داشتند این زبان به عنو میکه نداشتند، بلکه بخاطر نیازی که 
گویند  میو درست . زبان توانای دیوانساالری گسترش پیدا کرد

که در دوران سلجوقیان که دوران اولین دولت ترکمان سراسری 
در ایران است، زبان فارسی از خراسان گسترش پیدا کرد و رفت 

فدهم میالدی زبان چیره ادبی آن منطقه ه  هبه انتاکیه و تا سد
این گسترش زبان نه به . دیعنی دولت عثمانی هم فارسی بو

 هدلیل تسامح یا به دلیل لطف آنها بلکه به دلیل نیاز آنها بود و ب
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کنید، در  میمین علت هم هست که شما هرچه به تاریخ نگاه ه 
ای جز این  تباران هم چاره بینید که حتی ترکمان میآن دوران 

 نداشتنند که این زبان را در واقع گسترش بدهند و این زبان را
های دیگر در ایران وجود  این بدین معنا نیست که زبان. بپذیرند

اما این زبان، زبان مشترک . ندارد، از جمله زبان مادری خود آنها
شود که از منطقه ترکستان شرقی که سرزمین  میادبی 

اویغورهاست تا برویم به شیروان، یا شروان در واقع همه به 
  .گفتند میسخن  سرودند و مینوشتند و شعر  میفارسی 

ترک بوده است، یکی از بزرگترین  میکرد و نی میکه نی مینظا
پیش از او یعنی از همان . سخنوران به زبان فارسی است

کنیم، شعر فارسی و زبان  میهایی که در آن صحبت  دوران
خیلی پیش از اینکه دور دوم آمدن . فارسی به چین رسیده بود

میالدی به  1221ها در سال  غولم( ها به ایران آغاز بشود، مغول
ایران را غارت کردند  1225خراسان حمله کردند و تا سال حدود 

هجوم دوباره مغوالن به ایران . گشتند؛ یعنی دوران چنگیز و باز
در دوران هالکو است یعنی نوه . میالدی است 1251در سال 
  .چنگیز

سوی  الکو دوباره بهه  همیالدی پیش از اینک 1246ولی در سال 
ایران لشگر بکشد یعنی اصال پیش از اینکه تصمیم بگیرد دوباره 

گیرد در مقر فرمانروایی  میبه ایران بیایند مالقاتی صورت 
مغوالن میان نماینده پاپ و گیدک خان نوه چنگیز در مورد 

خواسته در برابر دشمنانی که  میپاپ . آینده روابط مغوالن و پاپ
البته آن پادشاه مغول . ن برقرار کندداشته، روابطی با مغوال می

کرده که این  میدر آن زمان تصور ) ای چنگیزه هیکی از نو(
که وفاداری خودشان را به پادشاه مغول اعالم  اند هنمایندگان آمد

اید به گیدک خان، این  میای از سوی پاپ  وقتی نامه. کنند
 ها این. شود که پاسخی بنویسد به پاپ میپادشاه مغول بر آن 

همه پیش از این است که اصال هالکو به ایران برسد و قبل از 
  . انداز آینده آنها این است که اصال ایران اهمیت پیدا کند در چشم

نویسند و این نامه در واتیکان امروز  میای که آنها به پاپ  نامه
اش موجود است به سه زبان است این نامه را نخست به  نسخه

 هن ادبی مغوالن بوده وبه زبان مغولی کزبان اویغوری که زبا
نویسند و سپس بعد  میفهمیده  مییچکس جز مغوالن آن را نه 

گیرند که آن را به زبانی هم بنویسند که واتیکان هم  میتصمیم 
گیرند به فارسی بنویسند و در  میتصمیم . تواند این را بفهمد می

ای که به  نتیجه این نامه را به فارسی نوشتند در همان نسخه
ولی به فارسی . در یک سند وجود دارد اند هفارسی هم نوشت

در آن موقع هیچ اجباری به . نوشتند که با خطی که نقطه ندارد
این کار نبوده یعنی در آن زمان فشاری بر آنها وجود نداشته که 

این گستره زبان فارسی در آن دوران است . به فارسی بنویسند
در دوران بعد از آن هم وقتی . ویسندکه باعث شده به فارسی بن

تیمور . شوند میآیند همچنان با این زبان روبرو  میکه به ایران 
نویسد،  میرسد به آذربایجان و نامه به شارل ششم  میهم وقتی 

پادشاه فرانسه در واقع پادشاه روم غربی بوده، این نامه را به 
لت رضاشاه خوب تیمور که زیر نفود مثال دو. فارسی نوشته است

ای  یا اسلحه! نبوده که مجبورش کرده باشند به فارسی بنویسد
این تیمور . درکار نبوده که تهدیدش کرده تا به فارسی بنویسد

کسی است که به دستورش در دهلی سی و سه روز سر 
رفته که آن نامه را  میکه زیربار زور ن  مییک چنین آد. بریدند می

وانساالری و زبان چیره در ایران پس زبان دی. به فارسی بنویسد
  . در آن زمان زبان فارسی است

  
آیا درست است که زبان . ممنونم اقای امینی عزیز: مهری 

بر هم میهنان آذربایجانی تحمیل  ها فارسی را از دوران پهلوی
ازه اند هکردند؟ اصوال بفرمائید این گسترش زبان فارسی تا چ

  . داوطلبانه یا اجباری بوده است
  

ببینید ما . ای تاریخی استه هاین هم از آن قص: محمد امینی 
گمان در تاریخ معاصر ایران رفتارهای بسیار نادرستی را  بی

ایم که برای اجباری کردن آموزش  ایم و خوانده ایم و شنیده دیده
گمان نادرست بوده  فارسی در اینجا و آنجا صورت گرفته که بی

اما . ی هم به آن وجود نداشته استو باید آنرا محکوم کرد و نیاز
گویا در دوران پهلوی یا  بار ای که زبان فارسی اولین افسانه

دوران مدرنیته به آذربایجان تحمیل شده، یک نوع شیادی 
پژوهشگرانه است که متاسفانه کسانی امروز دارند آنرا گسترش 

ی راستگویی ها دهند که خودشان را پژوهشگر و آدم می
شود  میوقتی که شاه اسماعیل صفوی پادشاه ایران . پندارند می

که  میبه کمک شمشیر قزلباشانی که فارسی هم بلد نبودند هنگا
شود با شیبک خان ازبک که بزرگترین رقیب  میوارد گفتگو 

بر خراسان چیرگی داشته و او را  خودش در شرق ایران است و
دو رد و  ایی که بین اینه هدانسته، نام میدر واقع دشمن خودش 

یعنی شیبک خان به فارسی . شود به فارسی است میبدل 
گوید تو بی دین  میدهد به شاه اسماعیل و  مینویسد، فحش  می

هستی، تو دشمن اسالم هستی و من به زودی خونت را برخاک 
ی ها ی شاه اسماعیل، پاسخها در آغاز هم پاسخ. خواهم ریخت

تواند با دشمن  یماست چون مطمئن نیست که   میبسیار مالی
 ها شود و ازبک میهم که چیره   میهنگا. ازبک خود در بی افتد

ای را که شاه اسماعیلی که به یاری  نامه دهد فتح میرا شکست 
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نامه به  فرستد، این فتح میقزلباشان به قدرت رسیده بود به دنیا 
که سلطان سلیم به ایران لشگر  پس از آن هم. فارسی است
ی که سلیم ـ همان که فرمودید به فارسی شعر ایه هکشید، نام

نویسد، این  میگفته ـ به اکابر و اعاظم تبریز با همین عنوان  می
خوب اگر زبان مردم تبریز زبان ترکی . ا به فارسی استه هنام

زبان . بوده، که پادشاه ترکان نباید نامه را به فارسی بنویسد
دشاه عثمانی را دست کم نخبگان تبریز زبان فارسی است که پا

من حتا از این . ا را به فارسی بنویسده هکند که این نام میوادار 
گویم که شاید از یک منظر هم  میفراتر رفته و موضوعی را 

. باشد ها شوخی تاریخی باشد و گرفتاری برای پان ترکیست
کند، خبر  میکه سلطان محمد فاتح قسطنطنیه را فتح  میهنگا

رزندش که در قونیه بوده به فارسی فتح قسطنطنیه را به ف
هیج نیازی وجود ندارد جز این که زبان ادبی دربار . نویسد می

عثمانی زبان فارسی بوده در آن دوران و هرکس که امروز سفر 
بکند به استانبول، سفر کند به آنکارا به شهرهای دیگر ترکیه، 

 ی تاریخی دولت کنونی ترکیه ازها بیند که تمام ساختمان می
زمان عثمانی باقی مانده است برسردرهایشان اشعار فارسی و به 
خط فارسی نوشته شده ـ این نه به این دلیل است که لشگری 

و زبان فارسی را در حلقوم  اند هجرار از شیراز و نطنز و یزد رفت
این زبان به دلیل تواناهای خودش و یا . اند هفرو برد ها عثمانی

در سرزمینی . ته و رشد کرده استهر دلیلی گسترش طبیعی داش
ای جز این  زار تیره قومی، هزار تبار در آن وجود داشته چارهه  هک

که زبانی را به عنوان زبان مشترک انتخاب کنند و این  اند هنداشت
توانسته زبان کردی شود،  می. زبان، زبان فارسی شده است

سی توانسته زبان دیگری بشود، ولی بطور طبیعی زبان فار می
زبان دین، عربی باقی مانده ولی زبان فارسی زبان گفتمان . شده

ترین  میما قدی. ا و اقوام شده استه همشترک بین تبارها، تیر
سندی را که در اختیار داریم از تاریخ کردستان، شرفنامه بدلیسی 

این کتاب را او به فارسی نوشته در دوران آغاز صفویان و . است
  .عثمانی تقدیم کرده به پادشاه

  
  به پادشاه عثمانی؟: مهری 

  
بله چون او جز کسانی بوده و از شمار کسانی که : محمد امینی 

در تقسیم کردستان میان ایران و عثمانی، جانب عثمانی را 
. او به فارسی نوشته ولی تقدیم کرده به پادشاه عثمانی. گیرد می

ا م. یعنی به زبان گورمانجی، زبان کردی آن زمان ننوشته
ترین سند نوشتاری که به زبان کردی داریم شاید مربوط  میقدی

مگر شعرهایی که باقی مانده . شود به حدود چهارصد سال پیش

ی ها است، که نوشتاری نبوده و شفاهی بوده و در مورد زبان
غرضم این است که این زبانی که زبان . دیگر حتا جدیدتر است

ی  کردن این زبان همهشود و در پرداختن و برجسته  میمشترک 
باشندگان ایران و ایرانیان از هر تیره و تباری که بودند نقش 

یکی از افتخارات ترک زبان آذربایجانی امروز صابر است . داشتند
او فقط هفت . شود میتبار محسوب  که شاعری برجسته آذری

  .بقیه اشعار او به فارسی است. قطعه شعر به ترکی دارد
  

  ندارد؟ مگر دیوان: مهری 
  

دیوان صابر به فارسی . دیوانش به فارسی است: محمد امینی 
هفت قطعه شعر در آن به ترکی است و بعدها آن را به . است

خود او فقط هفت شعر به ترکی گفته است . ترکی ترجمه کردند
دلیل ندارد، یعنی اجباری در . و دیگر شعرهای او به فارسی است

ارسی شعر بگوید مگر آنکه این این نبوده که او در واقع به ف
زبانی است که مورد عالقه او بوده است و نمونه دیگر آن 

شود که  میشهریار است که یکی از مفاخر فرهنگ ما محسوب 
حیدر بابا را به ترکی گفته است ولی دیگر اشعار او به فارسی 

این به این معنا نیست که فارسی زبانان برتراند، به این . است
ی طبیعی در  یک پدیده. که زبان فارسی برتر است معنا نیست

امروز . م پیوند داده استه  هتاریخ ما صورت گرفته است و ما را ب
ی ها باید راهکارهایی را پیدا کرد که این زبان ملی در کنار زبان

های مادری،  یعنی زبان. مادری بتواند مورد پذیرش قرار بگیرد
ی مادری هم تنها ها زبان. هستند میی بسیار مهها زبان
گویش و بُن  900نزدیک به . ی ترکی و کردی نیستندها زبان

شاید  ها خوب به بعضی از گویش. گویش در ایران وجود دارد
و  ها یا زبان ها کنند یا بُن گویش میهزار نفر به آن صحبت 

 ی موجود درها یا گویش ها ها زبان بهر حال این. بعضی را بیشتر
صورت  در هر. ای از یک زبان هستند اخهیا ش. ایران هستند
بهرحال در کنار زبان فارسی به حیات خود ادامه . لهجه نیستند

برای این که  ها اما این افسانه ساختن. و باید ادامه بدهند اند هداد
شان  کنند را یا زبان مادری میکه به زبان فارسی صحبت   میمرد

انگیزیم،  تیز بر بیزبان فارسی است با دیگر مردمان ایران به س
به نظر من این کاری است که از درون ایران بلند نشده ارتباطی 
با منفعت خود مردم ایران ندارد، بلکه از جای دیگری برخاسته و 

  .زنند میدارند به آن دامن 
   

شنیدم . آقای امینی یکی دو سه دقیقه دیگر وقت داریم: مهری 
سازش و ستیز . مادری یها ی زبان یک سخنرانی داشتید در باره
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ی مادری از افسانه تا راستی توضیح کوتاهی ها زبان ملی و زبان
  .شود بدهید می
  

ببینید ما در ایران یک زبان ملی داریم و زبان : محمد امینی 
ی مادری ها زبان. واحد مشترک؛ زبان ملی ما زبان فارسی است
ان چند زب. است هم در ایران وجود دارند که شمارشان بسیار

ی مادری هستند، ترکی ها بسیار برجسته در میان زبان
آذربایجانی، کردی، که خود کردی هم به سه دسته تقسیم 

ی ها زبان عربی، بلوچی، گیلکی، طبری، اینها زبان. شود می
  ههمیش. یی از مردم ایران هستندها بسیار رایج در میان بخش

مادریشان زبان  ام که بیشتر مردم ایران زبان م من این را گفتهه
این . کنیم نیست میفارسی که من و شما با هم با آن صحبت 

اما این زبان اکثریت مردم ایران از نظر . زبان، زبان جمعی ماست
یعنی بیشتر باشندگان ایران زبان مادریشان . زبان مادری نیست

حتی در باشندگان خراسان؛ . گویشی جز این زبان فارسی است
مثال در فارس زبان الرستانی که . ارسحتی در میان مردم ف

زبان فارسی نیست و بیشتر پیوند با زبان پهلوی دارد، زبان بسیار 
ما با این واقعیت روبرو . ای در میان مردم فارس است گسترده

هستیم که به دالیل تاریخی در این سرزمین یک زبان ملی 
 راهکاری که. ی مادریها داریم سدها گویش و بُن گویش زبان

برای آینده ایران برای آموزش باید پیدا کرد این است که مردم 
ایران باید آزادانه بتوانند زبان مادری خودشان را در مدارس در 

گویم دبستان چون بهرحال باید  مینهایتا . یاد بگیرند ها دبستان
زبان را یاد بگیرند و به زبان مشترک و زبان ملی در واقع درس 

مادری را نه تنها باید یاد بگیرند و پرورش بخوانند و این زبان 
روزنامه . بدهند بلکه آزاد باشد که رادیو، تلویزیون داشته باشد

داشته باشد، کتاب منتشر کنند و هیچ گرفتاری در این زمینه 
نباشد و نباید هم باشد و امروز هم حتی در این جمهوری 

هم در همین حکومت تبعیض که اجازه گشودن یک   میاسال
شود، رادیو به زبان کردی  میمسجد اهل سنت در تهران داده ن

گویند خوب این رادیو تبلیغات رژیم را  میای  عده. وجود دارد
. کند میخوب رادیو فارسی زبان هم همین کار را . کند می
گویند در زمان پهلوی رادیو به زبان کردی و ترکی وجود  می

رادیو فارسی هم رادیو . داشته ولی اینها رادیوهای دولتی بودند
اما این آزادی به این . این آزادی وجود داشته باشد! دولتی بود

معنا نیست که ما یک زبان ملی بعنوان زبان مشترک جامعه 
بطور داوطلبانه و طبیعی زبان ملی ما . ایران نباید داشته باشیم

ی ها زبان فارسی است و زبان مدرنیته ایران بوده و تمام کتاب
این زبان، زبان مشروطه . به این زبان نوشته شده است مدرنیته

این زبان دوران مشروطه است . است، زبان دوران رضاشاه نیست
ناسیونالیسم ایرانی وقتی زاده  .زبان قانون اساسی مشروطه است

گویم امروز هم وجود دارد، ولی ناسیونالیسم ایرانی وقتی  میشد ن
با لهجه شیرین قفقازی و زاده شد این ناسیونالیسم فارسی را 

کرد و اصال ناسیونالیسم ایرانی از آذربایجان  میآذربایجانی تکلم 
ما یک کرمانی داریم از پایه گذاران . آغاز شد نه از کرمان

ناسیونالیسم ایرانی بوده است، آقاخان کرمانی و دیگر کسانی که 
 ایجان واز شمال ایران، از آذرب اند هبزرگان ناسیونالیسم ایرانی بود

ی مادری و زبان ملی داریم ها بنابراین ما زبان. اند هقفقاز برخاست
ی مادری و زبان ملی بوجود بیاوریم ها و باید پیوندی میان زبان

  .ر طبیعی در کنار هم زندگی بکنندمچنان بتوانند بطوه هک
  

  خیلی ممنون اقای امینی و خسته نباشید تا هفته آینده: مهری 
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  ها و حق تعیین سرنوشت اقلیّت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  دکتر محمدرضا خوبروی پاک
  
  
  
  

ی کـــه پژوهشـــی تـــازه از آقـــا» حقـــوق مـــردم« نشـــریه تـــالش، بخشـــی از کتـــاب بـــه نـــام 30در شـــماره : یادداشـــت
ــوان     ــر عن ــت را زی ــاک اس ــوبروی پ ــت   «خ ــین سرنوش ــق تعی ــوین ح ــرین ن ــودیم  » دکت ــرده ب ــر ک ــاپ و منتش ــته . چ آن نوش

ــا  ــود    تنه ــده ب ــوین ش ــر ن ــدایش دکت ــه ســبب پی ــود ک ــوالی ب ــاع و اح ــه اوض ــوط ب ــده . مرب ــاه ش ــتیم کوت ای از  از ایشــان خواس
اختیارمــان قــرار دهنــد کــه در زیــر در اختیــار       از پــژوهش یادشــده را جهــت درج در ســامانه تــالش در     بخشــی دیگــر 

 . گیرد میخوانندگان قرار 

  
  
  
  
  
  
  
  

  پیشگفتار 
است   میعمو الملل بینی در حقوق اساس) 1(حق حاکمیّت اصلی

بر پایه حق . شود میتنظیم  ها که بر اساس آن روابط میان دولت
ر دولتی حق کامل و انحصاری در کشور را ه  هحاکمیّت است ک

و قلمرو بیرونی حاکمیّت، ) درونی حاکمیّت قلمرو( دارد 
 را از مداخله در امور المللی بینی ها ی دیگر و یا سازمانها دولت

   .کند میداخلی کشورها ممنوع 
، اصل دیگری هم به نام حق تعیین سرنوشت الملل بیندر حقوق 

بوسیله مردم وجود دارد که موازی و همگام با اصل حاکمیّت 
رسد که میان این دو اصل تعارضی  میدر آغاز به نظر . است

زیرا اِعمال حق تعیین سرنوشت بوسیله مردم، به . وجود دارد
خواهی را فراهم  احتمال طرح جدائی ،ای اقلیّتیه هگروویژه برای 

در قلمرو درونی مباینت  ها کند که با اصل حاکمیّت دولت می
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ا و ه هقاعد الملل بینبرای زدودن این تعارض در حقوق . دارد
. شود مییاد  ها ای مختصر از آن ی وجود دارد که بگونهها دکترین

گروهای اقلیّتی به  و پس از بیان پیشینه تاریخی حمایت از
  . پردازم میای حفظ حقوق آنان ه هیشی درباره رااند هچار
زمان پیدایش استعمار زدائی تا پایان جنگ سرد، حق تعیین  از

سیاسی که  ـ ئولوژیکیاید  هساد سرنوشت تنها به عنوان دستور
 ,Boev. (شد میخود بخود جنبه حقوقی نداشت معرفی و عرضه 

 ،ی مستعمرهها استقالل برای سرزمیندستیابی به ). ,2000
کرد  میاستعمارگر وارد ن آسیبی به یکپارچگی سرزمینی کشور

گسسته ) متروپل(زیرا سرزمین مستعمره از کشور اصلی 
)Discountinuity (حق تعیین سرنوشت تنها  ،در این دوران. بود

شد تا  میبه عنوان نیل به استقالل و حاکمیت فرض 
ای  به گفته. ره از بند استعمار رهائی یابندی مستعمها سرزمین

..] .[مستقلی دیگر غیرها سرزمین مستعمره و یا سرزمین«
. کشوری که متصدی اداره آنان است دارند پایگاهی جداگانه از

این وضع تا زمانی که مردم مستعمره حق تعیین سرنوشت خود 
 ،امّا). Gotier ,1991(» ادامه خواهد داشت اند هرا بدست نیاورد

در استعمار زدائی بر پایه اصل حق تعیین سرنوشت، حقوق 
ای اقلیّتی با توّجه به اصل غیر قابل خدشه یکپارچگی ه هگرو

گرفت و کشورهای  میسرزمینی عنوان جدائی خواهی به خود 
  .کردند میای اقلیّتی مخالفت ه هنوخاسته با هر گونه خواست گرو

الیست در اروپای پس از فرو ریزی کشورهای فدرال سوسی
شرقی و مرکزی، حقوقدانان تحوّل حق تعین سرنوشت را مورد 

: آنان دو هدف برای بررسی خود داشتند .بررسی قرار دادند
ای که حقوق  بگونه ،نخست بسط مفهوم حق تعیین سرنوشت

نیز در آن به رسمیت شناخته شود و هدف دوم عبارت  ها اقلیّت
تعیین سرنوشت در قلمرو بود از دگرگون کردن محتوای حق 

حقوقدانان بر سر این بودند که حق تعیین سرنوشت . اش درونی
حق  ، به]ها اقلیّت[حقوق مردم«ود که برابر آن چنان تفسیر ش

  .»تاسیس کشوری نوین تبدیل نشود
کمونیسم زدائی در اروپای شرقی، سبب شد تا نگاه و برداشت 

موضوع شناسائی حق و  ها ای در مورد اجرای حقوق اقلیّت تازه
ائی از ایجاد خود ه هنمون. تعیین سرنوشت برای آنان مطرح شود

که در یک موجودیت نوین   میبوسیله مرد ها خوانده جمهوری
سیاسی به اقلیّت دگرگشته و در جستجوی استقالل بودند را 

در دولت نو ) srpska(سرپسکا : توان به شرح زیر نشان داد می
جمهوری ترانس نیستری  ـ گوینبرآمده بوسنی و هرزه 

)Transnistrie ( در مولداوی، جمهوری اوسه تی)Ossétie ( در
  .جنوب گرجستان و کریمه در اوکراین

در محدوده اروپائی خود احترام  المللی بینجامعه  ،در این دوران
به یکپارچگی و وحدت سیاسی کشورهای نوخاسته را، از طریق 

وادار ه  هک ،سیاسی ی نوینها عدم شناسائی موجودیت
ی تعیین خطوط  اعالمیه. تضمین کرد ،خواهی بودند جدائی

شناسائی کشورهای نوخاسته در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر 
بوسیله اتحادیه اروپا  1991دسامبر  16شوروی پیشین که در 

براساس همین اعالمیه . تهیه گردید بر همین پایه بنا شده است
برای یوگسالوی هر گونه رابطه میان بود که کمیسیون داوری 

ی ملّی را ها حق تعیین سرنوشت برای استقالل و حقوق اقلیّت
اگر در کشوری یک یا «: داوران  2برابر نظر شماره . دنفی کر

ای قومی، مذهبی و یا زبانی ه هچند گروه اقلیّتی مرّکب از گرو
حق  لالمل بینبا حقوق  هائی برابر وجود داشته باشد؛ چنین گروه

 ,Boev(» هویّت خود برخوردار شوند  میدارند از شناسائی رس

2000, .(  
شد و  میبا توجه به تفسیری که در پیش از حق تعیین سرنوشت 

کردند همه  میآن را به عنوان حاکمیت و استقالل فرض 
زیرا . شدند میای اقلیّتی از حق تعیین سرنوشت محروم ه هگرو

ی و ممنوعیت آن مورد توجه قرار خواه موضوع از زاویه جدائی
گفتنی است که در این دوران نیز نه تنها از این روی، . گرفت می

برخی از  ،پایدار ماند، بل ها حق استقالل و یکپارچگی دولت
بر اساس تاکید بر حقوق  المللی بینی نوین ها مقررات پیمان
تنظیم و مورد  ها و یکپارچگی سرزمینی کشور ها حاکمیت دولت

از ماده  4به عنوان نمونه بند . قرار گرفت المللی بینقبول جامعه 
، مذهبی  میقو ،ی ملّیها اعالمّیه حقوق مردم وابسته به اقلیّت 8

سازمان ملل  میمجمع عمو 47/ 135برابر قطعنامه (و زبانی 
) مجمع عمومی سازمان ملل متّحد 1992متّحد مصوب سال 

تواند تعبیر به  مین اعالمیّه نهیچیک از مواد ای: تاکید دارد که
و اصول سازمان ملل متّحد  ها اقداماتی گردد که مخالف با هدف

  .و همچنین یکپارچگی و استقالل کشورها باشد
) cadre)(2ـConvention(پیمان کلی  21ماده  نمونه دیگر 

مصّوب شورای اروپا که در ماه فوریه (ی ملّی ها حمایت از اقلیّت
است و مقرر ) قدرت اجرائی یافت 1998فوریه کّم که از ی 1995
توان چنین  میهیچیک از مقررات این پیمان را ن: دارد که می

تعبیر کرد که حقوق افراد سبب اقدام و یا فعالیت علیه اصول 
و بویژه آسیب رسانی به برابری حاکمیت  الملل بیناساسی حقوق 

. ودیکپارچگی سرزمینی و یا استقالل کشوری ش ،ها دولت
)Boev, 2000,(  

نمونه آخرین، اعالمّیه سیاسی کنفرانس نهائی ثبات و حس 
است که در آن  1995مارس  21همجواری در اروپا به تاریخ 
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ئی که ها سازد تا در مورد تامین حقوق اقلیّت میرا متعهد  ها دولت
دارند با توجه به گزند ناپذیری  در دوسوی مرز کشورها قرار

  . احترام گذارند )Uti possidetis juris(مرزها
 شدن سرزمینی ناپذیری مرزها با هر گونه جدا امروزه اصل گزند
. کند میی نوخاسته مخالفت ها ی دولتیا تغییر مرزها

دسامبر  16اتحادیه اروپا در تاریخ ) Guidelines(ی ها رهنمود
برای به رسمیت شناختن کشورهای نوخاسته در اروپای  ،1991

  .کند میماهیر شوروی پیشین این امر را تائید شرقی و اتحاد ج
سازگاری میان حق  الملل بینبه موازات این برداشت، حقوق 

تعیین سرنوشت بوسیله مردم و احترام و تضمین یکپارچگی 
نوین  تفسیر. سرزمینی و وحدت سیاسی کشور را برقرار کرد

در روابط دوستانه و  الملل بیناعالمّیه مربوط به اصول حقوق 
شده باال  ، برمبنای دو اصل یاد1970، ها همیاری میان دولت

آن اعالمّیه  در .رابطه دوسویه آن تاکید شده است قرار گرفته و
یا  هیچیک از مقررات آمده در آن نباید مجوّز و«آمده است که 

تشویق برای اعمالی باشد که سبب تجزیه کشور شده و یا 
زمینی و یا یکتائی تهدیدی جزئی یا کلی برای یکپارچگی سر

 ها از این روی، دولت. »سیاسی دولتی فرمانروا و مستقل باشد
باید برابر اصل برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت بوسیله 
 همردم عمل کنند و آنچنان حکومتی را تشکیل دهند که نمایند

مه مردم ساکن کشور بوده بی آن که نژاد، مذهب و یا رنگ ه 
این تصریح در اعالمّیه اصول . رار گیردپوست آنان مورد توجه ق

 ها در روابط دوستانه و همیاری میان دولت الملل بینحقوق 
ی ضمنی اشاره به موقعیت آفریقای جنوبی در آن زمان  بگونه

داشت؛ برخی از حقوقدانان با توجه به اعالمّیه استقالل ) 1970(
سبی و با توجه به حل ن) 1776ژوئیه  4(ایاالت متحده آمریکا 

کنند که اگر  میمسئله مردم کرد در عراق، این پرسش را مطرح 
دولتی نماینده منافع همگانی مجموع مردم نباشد، اگر از هویّت 

را محترم نشمارد  ها ا حمایت نکرده و حقوق اقلیّته هگرو
 ,Boev(؟ به یکپارچگی سرزمینی استفاده کندتواند از احترام  می

فی به این پرسش، تیغی است روشن است که پاسخ من ),2000
تا از آن برای مداخله به  ها در کف زنگیان مست ابرقدرت

اصطالح بشر دوستانه، تا مرز از هم پاشیدگی کشورهای ضعیف، 
  .استفاده کنند

با تفسیر نوین آمده در باال، حق تعیین سرنوشت از یک سو به 
ظام گزینش و توسعه آزادنه ن«برای  ها عنوان حق حاکمیت دولت

در قلمرو درونی با » اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ،سیاسی
و از سوی دیگر به برابری در روابط  ها رعایت حقوق اقلیّت

  . در قلمرو بیرونی دگرگون شده است المللی بین

  ها ای کوتاه از حمایت حقوق اقلیت پیشینه
در اروپا پیشینه درازی دارد که فشرده  ها حمایت ازحقوق اقلیّت

  :ه این شرح استآن ب
در اروپا از سده شانزدهم میالدی کوشش برای حمایت از 

 29در ) Augsbourg(قرارداد اُگسبورگ . غاز شدآ ها اقلیّت
ی ها به جنگ و دشمنی میان شاهزاده نشین 1555سپتامبر 

آلمان، که برخی پیرو آئین لوتر و برخی دیگر کاتولیک بودند، 
التینی ) ضرب المثل(زبانزدی  این قرارداد بر اساس. پایان داد

)cujus regio, ejus religio (دینورزان این زبانزد را  .است
و فارسی آن  اند هترجمه کرد» الناس علی دین ملوکهم«
بر اساس این . است» مردمان دین پادشاهان خویش گیرند«

زبانزد پادشاهان محلّی در گزینش آئین خود آزاد بودند و رعایای 
به این ترتیب . اید از همان آئین پادشاه پیروی کنندب میآنان نیز 

ی ها در سایه پادشاهان محلّی نوعی حمایت از حقوق اقلیّت
سپس به موجب قرارداد وستفالی . مذهبی پا به عرصه گذاشت

و  1767(ی امضا شده میان روسیه و لهستان ها و پیمان) 1648(
در معاهده . شدتاکید  ها برخی از قواعد حمایتی از اقلیّت) 1775
افزون بر آزادی گزینش  ،م 1815به سال ) Vienne(وین 
. ی مذهبی اعطا شدها برخی از حقوق مدنی نیز به اقلیّت ،مذهب

برابر قرار داد برلین تعهدات بزرگی به دوش  1878در سال 
م ساکن آن ی در مورد رعایت برابری حقوق مردامپراتوری عثمان

  .ان گذارده شدکشور و برخی از کشورهای بالک
در پایان جنگ جهانی یکّم پیروزمندان جنگ تعهدات گوناگونی 

ی ملّی و مذهبی، ها درباره حقوق اقلیّت ،را به شکست خوردگان
جامعه ملل ماموریت نظارت و رفع اختالف در . تحمیل کردند

ای از شکایت  پاره. مورد نقض آن تعهدات را بر عهده داشت
 میاز تعهدات به دیوان دائ در مورد نقض برخی ها دولت

مردم نیز حق تهیه و تقدیم  .احاله شد المللی بیندادگستری  
در عمل تنها کشورهای نوخاسته و . دادخواست را داشتند

   .شکست خورده پس از جنگ مشمول تعهدات یاد شده بودند
شدگان  بودند که پیروز  میدر این دوران مرد ها منظور از اقلیت

ی دیگر، ها ی استراتژیکی و یا بنا به دلیلاه بدلیل ،در جنگ
مردم  ،امّا. خواستند که آنان از اصول شهروندی استفاده کنند مین

گرائی خوانده  فرهنگی و یا ملّی ـ نیز بنا به دالئلی که امروزه قوم
خواستند تا دولت مستقل خود را تاسیس کنند و یا  میشود  می

و  29. ص, 1380, خوبروی( .این که به کشورِ مادرِ خود بپیوندند
  ) Bokatola , 1992 ,p. 13(و ) پس از آن 

 ها در پایان جنگ دوم جهانی، حق تعیین سرنوشت برای اقلیّت
زیرا محتوی و پیĤمدهای حقوقی . جای حمایت از آنان را گرفت
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تفاوت  ها تئوری حق تعیین سرنوشت با مقررات حمایت از اقلیّت
حمایتی  ،ها که حمایت از اقلیّت به این خالصه. داشته و دارد

در چارچوب یک کشور  ها محدود و برپایه حمایت فردی اقلیّت
در حالی که ) و پس از آن  34. ص, 1380, خوبروی(قرار دارد 

حق تعیین سرنوشت، بویژه در فرآیند استعمار زدائی، حقی را به 
وابسته  .کرد که استقالل را نیز در بر داشت میمردم تفویض 

به حق تعیین سرنوشت، پس از جنگ  ها نِ حمایت از اقلیّتکرد
برای برقراری کارآئی هر چه  الملل بیندوم جهانی در حقوق 

زیرا این حقوق در بسیاری از موارد به . بود ها بیشتر حقوق اقلیّت
و نداشتن ضمانت  المللی بینعلت کافی نبودن سازو کارهای 
صص  1380خوبروی پاک . ( اجرائی کافی بخوبی اجرا نشده بود

  )و پس از آن  207
تعارض آنان  ها با توجه به این که یکی از عوامل تعریف از اقلیّت

و  Koubi، 254(با دولت حاکم و تسلط وی بر آنان است 
بکارگیری حق ) و پس از آن 117صص ،1380خوبروی پاک، 

آورد که  می، این توّهم را بوجود ها تعیین سرنوشت برای اقلیّت
توانند از سرزمینی که در آن سکونت داشته جدا شوند و  مین آنا

یا آن که برای سرزمین محل زندگی خود دولتی نوین ایجاد 
یعنی با  الملل بینهر دو فرض یاد شده با اصل حقوق . کنند

  . و یکتائی سیاسی آنان معارض بود ها اصل یکپارچگی دولت
در . نشده است یادی ها در منشور سازمان ملل متحد از اقلیّت

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از  ،1947سال 
ائی به کشورها ه هکمیسیون حقوق بشر درخواست کرد تا توصی

صادر کند و در همان سال سوکمیسیون  ها در مورد حقوق اقلیّت
 ها اقلیّت زو حمایت ا) تبعیض( برای مبارزه با مقررات فرقگذاری

ی وابسته به ها ی سازمانها همه اقدام تا آن زمان. تشکیل شد
و عدم ) individualisme(د بر پایه فردگرائی حسازمان ملل مت

از این روی در  .فرقگذاری و برابری افراد مردم قرار گرفته بود
. نشد ها اعالمیه جهانی حقوق بشر هم یادی از حمایت از اقلیّت

انع ی رسیده در این مورد، پذیرفته نشد تا مها پیشنهاد
در روز تصویب . خواهی شود ی هواخواهان جدائیها خواست

سازمان ملل متحد از   میاعالمیّه جهانی حقوق بشر، مجمع عمو
کمیسیون حقوق بشر درخواست کرد که پژوهش ژرفی درباره 

انجام دهد؛ تا با استفاد ه از آن  ها ای گوناگون اقلیّته همسئل
ثری برای تضمین ی موها پژوهش سازمان ملل بتواند اقدام

تا  1948از این روی، از سال . به عمل آورد ها حمایت از اقلیّت
ئی درباره ها م، سوکمیسیون حقوق بشر پژوهش 1955سال 

انجام  ها ، طبقه بندی آنان و یافتن تعریفی از آنها پایگاه اقلیّت
پیمان مبارزه علیه تبعیض در قلمرو  1960یونسکو در سال  .داد

یب کرد که در آن از حقوق افراد وابسته به آموزشی را تصو
ه از زبان و خود مدیری در مورد یادگیری، استفاد ها اقلیّت

همانگونه که در . ا بوسیله خود آنان یاد شده استه هآموزشگا
 26(در میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی  ،پیش خواندیم

در  ها مفهوم حمایت از مردم وابسته به اقلیّت ،) 1966دسامبر 
  )..3(آمده است 27ماده 

درباره  الملل بینگونی حقوق برای روشن شدن چگونگی دگر
در  ـ از حق تعیین سرنوشت ها برخورداری اقلیّت حقوق مردم و

 Approche(باید به مفهوم این حق  ـ قلمروی درونی آن 

conceptuelle  (وسپس به رهیافت عملی آن توجه کرد.  
  
  رو درونی حق تعیین سرنوشتدر قلم ها حقوق اقلیّت ـآ 

از راه حق  ها دو آماج مشخّص برای تشخیص حقوق اقلیّت
وجود دارد که ) مردم  حاکمیّت(تعیین سرنوشت در درون کشور 

نخست ایجاد آشتی و توافقی میان اصل یکپارچگی : عبارتند از
سرزمینی با حق تعیین سرنوشت و دو دیگر تثبیت حقوق 

  .گی آنان با سرزمین و کشورو کیفیت وابست ها اقلیّت
پس از جنگ دوم جهانی، فرآیند استعمار زدائی سبب شد تا حق 

امّا، در عمل . رعایت شود الملل بینتعیین سرنوشت در حقوق 
سر انجام اجرای حق تعیین سرنوشت دستیابی به استقالل و 

زیرا ابزار اصلی . شد) حاکم( تشکیل دولتی نوین و فرمانروا
اعالمّیه اعطای استقالل به مردم و  ،ن سرنوشتاجرای حق تعیی

 14مورخ  1514ی مستعمره بود که در قطعنامه ها سرزمین
تمایل  ،در آن زمان. سازمان ملل متّحد آمده بود 1960دسامبر 

است ر چه ممکن ه  هسازمان ملل بر آن بود ک  میمجمع عمو
، المللی ینبتر کند؛ از این روی، جامعه فرآیند استعمار زدائی را تند

بی توجه به صالحیّت و کارآئی کشورهای نوین، از ایجادِ 
ی ها کرد؛ در حالی که بیشتر دولت میی تازه، حمایت ها دولت

به نظر برخی از  .نوخاسته توانائی اِعمال حاکمیت را نداشتند،
با در نظر داشتن منافع اقتصادی «: المللی بینحقوقدانان، جامعه 

] شرق و غرب[تعادل میان دو بلوک و در همان حال حفظ 
. از کشورهای نوین حمایت کرد» ی مصنوعی بگونه

)Charpentier, 1994(  
ی زیادی ها ریزی دیوار کمونیسم در اروپا، کوششپس از فرو

بویژه در  ،برای ایجاد دکترینی نوین از حق تعیین سرنوشت
 تفصیل این دکترین و تشریح .اش به عمل آمد قلمرو درونی

دکترین نوین حق تعیین «ع آن روز اروپا را در فصل اوضا
ای از آن بسنده  در اینجا تنها به فشردهام و  آورده» سرنوشت

  .کنم می



   1389ـ آذر   34تالش ـ سال هشتم ـ  شماره              

     65             

سده  90و  80ی خونین یوگسالوی در دهه ها بدنبال رویداد
ی بزرگ، برای خاموش کردن جنگ و ها دولت ،گذشته
نند ی بزرگ ناشی از آن، حق تعیین سرنوشت را هماها آسیب

زیرا خطر بزرگ . حق تاسیس یک دولت برای یک ملّت ندانستند
کنار «مرو درونی کشورها اگر همراه با حق تعیین سرنوشت در قل

 میباشد؛ تنها با توسل به پاکشوئی قو» گذاشتگی دیگری
اگر قرار بر این  زیرا. تواند به تاسیس دولتی نوین بیانجامد می 

تاسیس شود؛ گفته ارنست باشد که برای هر ملّتی یک دولت 
 ...ی بالقوهها این ملّیت«: وی گفته بود .پیوندد میگلنر به واقعیت 

در  دیگر  میکه تا چندی پیش و چه بسا اکنون نیز، با مرد
 ،نبوده میی منسجها ؛ واحدکنند میی زندگی کرده و ها سرزمین

یکتائی سیاسی  ...در هم پیچیده بوده و هستنند بل، تودر تو و
یا  گذاشتن و ینی، تنها در مواردی آن هم با کشتار؛ کنارسرزم
ممکن خواهد  ها همه غیر ملّی) Assimilation(سازی همانند

  )Gellner, 1989, p. 12(» .شد
ی خوشنتبار رویدادهای یوگسالوی توانست آن پنداری ها پیامد

 ـ که فرجام اجرای حق تعیین سرنوشت را الزاما ایجاد دولت
از این روی، حقوقدانان . ؛ از میان برداردانگاشت میای  ملّت تازه

 ها به یاری دولت المللی بیننیز برای جلوگیری از تنش در سطح 
توان در  میشتافتند و دکترین نوینی وضع کردند که آثار آن را 

ترین این اسناد نظر  مهم یکی از. اسناد گوناگون مالحظه کرد
 ای یوگسالوی در تاریخداوری بر المللی بینکمیسیون  2شماره 

  :است که برابر آن 1992ژانویه  11
و  ها برای مردم صربی و کروآت«شت تنها حق تعیین سرنو ـ

ی تشکیل دهنده ها بوسنی و هرزه گوین به عنوان یکی از ملت
کمیسیون داوری، متوجه عدم صراحت . برقرار شد» یوگسالوی

از این روی، در مورد حق تعیین سرنوشت بود و  الملل بینحقوق 
توانست به یکپارچگی  میخواهی را که  ، جدائیها برای اقلیّت

ناشی از هم پاشیدگی یوگسالوی آسیب  کشورهای نوخاستهِ
کمیسیون داوری به د نبال این اظهار  .رساند، را مردود شناخت

اعالم کرد که با توّجه به مادّه  ها برای حفظ حقوق اقلیّت نظر
حقوق به رسمیّت «): 4( 1966سال  لیالمل بینی ها یکم میثاق

معتبر  المللی بینی ها به موجب میثاق ها شناخته شده برای اقلیّت
» المللی بینموافق با اصول  المللی بینی ملّی و ها بوده و تضمین

از این . را باید برای اجرای حق تعیین سرنوشت به کار گرفت
) Jus Cogens(جزو حقوق سلب نشدنی ها دیدگاه حقوق اقلیّت

 المللی بیننیز برابر قاعده تعهدات  ها آید و دولت میبه حساب 
به . متعهد به اجرای آن حقوق هستند) Erga Omnes(گیر فرا

توانند به  میموجب این قواعد، اعضای گروه اقلیّتی آزادانه 

انتخاب ملیّت و یا اعالم وابستگی به یک گروه قومی، مذهبی و 
نیز برای همان اصل متعهد به اجرای  ها یا زبانی بپردارند و دولت

 المللی بیناین آزادی گزینش و آن تعهد . هستند ها آن خواست
مفهوم اصلی حق تعیین سرنوشت در قلمروی  ها فراگیر دولت

توان نهادهای  میبرای تحقق چنین حقی، . درونی کشور است
و عملی، در سطح ملّی   میای رسه هخود مدیر ایجاد کرد تا بگون

   .مند شوند بتوانند از حقوق خود بهره ها اقلیّت ،المللی بین و
دادهای ظهار نظر کمیسیون داوری، در قرارپس از این ا

در مورد حقوق اقلیّت، از دکترین نوین حق تعیین  المللی بین
ی روسی زبان و ها حقوق اقلیّت: مانند .سرنوشت استفاده شد
به این . مولداویکشور ) Gagaouze)(5(گروه اقلیّتی گاگوز 

 ،)La loiorganique(، قانون سازمانی 1994در سال : شرح که
بینی کرد تا آنان  ای برای گروه اقلیّتی گاگوز پیش پایگاه ویژه

در این . بتوانند از خودمدیری اداری و سرزمینی برخوردار شوند
؛ امّا برای گروه ارچگی سرزمینی مولداوی تاکید شدهقانون یکپ
وز نیز این حق را به رسمیّت شناخته بودند که در اقلیّتی گاگ

صورت تغییر وضعیت مولداوی آنان بتوانند خود سرنوشت خود را 
احتمال پیوستن آن به  ،منظور از تغییر وضع مولداوی. برگزینند

  .کشور رومانی بود
در مورد آرام   مینویس تفاه درمسکو پیش 1997در سپتامبر 

به ) Transnistrie(ترانس نیستریسازی روابط میان مولداوی و 
امضا رسید که گرچه طرفین متعهد به برقراری روابط حقوقی 

عمال در چارچوب  ها حل مسئله اقلیّت راه ،میان خود شدند؛ امّا
  .اجرا شد 1990مرزهای تعیین شده دولت مولداوی در سال 

دکترین نوین راه آشتی دادن میان اصول اساسی حقوق 
حّل  توان راه میرا در بر دارد که از آن  ها اقلیّت و حقوق الملل بین

جامع و نوینی را با توجه به اوضاع و تاریخ هر کشور به دست 
به معنای  ـ زیرا اِعمال حقوق مردم برای تعیین سرنوشت. آورد

وحدت  گزند به یکپارچگی سرزمینی و ـحاکمیّت و استقالل 
ن عبارتست از فرود حّل نوی کند در حالی که راه میکشورها وارد 

به درون کشورها  المللی بینآوردن حق تعیین سرنوشت از جنبه 
و دگرگون کردن آن به اصل سازماندهی در درون کشور 

)PierréـCaps, 1997.(  
   

آئی حقوقی در قلمرو درونی حق تعیین چگونگی کار ـ ب 
  سرنوشت

یر در پیش گفتیم که فرآیند استعمار زدائی سبب شد تا تنها تفس 
امّا این . معتبر از حق تعیین سرنوشت به استقالل تعبیر گردد

به . گونه داشتتعبیری چند المللی بیناصل، از آغاز، در حقوق 
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ای دیرین مجمع سازمان ملل ه هعنوان نمونه، یکی از قطعنام
درباره اصول ) XV), du 15 décembre 1960( 1541( ،متحد

 ،ا و مستقل، مشارکت آزادایجاد دولت فرمانرو« الملل بینحقوق 
ر پایگاه سیاسی که آزادانه ه هادغام با یک دولت و یا دستیبابی ب

» باشد را اِعمال حق تعیین سرنوشت بوسیله مردم انتخاب شده
این نظر با اجرای دکترین نوین حق تعیین . اعالم کرده بود

ی ها نگاهی کوتاه به فعالیت. سرنوشت دگرگون شده است
این  المللی بینی ها دانان در سطح سازمانخبرگان و حقوق

  :کند میگشت را روشن دگر
  
 ،حقوق مدنی و سیاسی المللی بینمیثاق  28برابر ماده  ـ 1

نفر از خبرگان  18شکل از ای به نام کمیته حقوق بشر متّ کمیته
ی امضا کننده میثاق تشکیل شد که به عنوان ها دولت شهروندِ
در آن شرکت  ـ ان دولت خودنه به عنوان نمایندگ ـ شخصی

به معنای  ـ مواره از پذیرش عنوان مردمه  هاین کمیت. دارند
برای کسانی که خود را وابسته به  ـ آن المللی بینحقوق 

)  6.(دانند خودداری کرده است میای اقلیّتی و یا بومیان ه هگرو
همان از حمایت از مردم وابسته به  27درماده  ،در حالی که

ای که  به این ترتیب کمیته .یادشده است ها اقلیّتیای ه هگرو
حقوق مدنی و سیاسی  المللی بینمامور نظارت بر اجرای میثاق 

  .ای اقلیّتی تفاوت قائل شده استه هاست میان مردم و گرو
  
کار  المللی بینسازمان  169ماده یکم کنوانسیون شماره  ـ 2

ای در  و قبیله  میدرباره مردم بو 1989ژوئن  27مصوب 
ی ها که خود را از دیگر بخش میمرد. کشورهای مستقل است

؛ زیرا وضعیّت اجتماعی، فرهنگی و دانند میجامعه ملّی متفاوت 
در این مادّه پس از تعریفی از . ی دیگر است اقتصادی آنان بگونه
یکم و دوم، در بند سوم آمده  ای در بندهای بومیان و مردم قبیله

یچ صورت و در ه هردم در کنوانسیون ببکارگیری واژه م: است
 الملل بینتواند به مردم صاحبِ حق برپایه حقوق  میهیچ حالتی ن

به این ترتیب بکار گرفتن دو واژه مردم . تعبیر و تفسیر شود
ای در کشورهای مستقل که در این کنوانسیون  و قبیله  میبو

تواند به  میدهد که حقوق مندرج ماده ن میآمده است نشان 
به معنای استقالل برای آنها تفسیر  ـ عنوان حق تعیین سرنوشت

  . شود
  
کمیته از میان برداشتن هر گونه فرقگذاری نژادی در سال  ـ 3

از حق تعیین سرنوشت برای  ها اعالم کرد که اقلیّت 1996
ئی که ها داشتن حکومتی دموکراتیک، حفظ هوّیت و آزادی

. برخوردارند اند هه شدبه رسمیّت شاخت المللی بینای  بگونه
خوانیم کمیته تنها به قلمروی درونی حق تعیین  میهمانگونه که 

و حاکمیّت  سرنوشت و احترام به یکپارچگی سرزمینی کشور
   .توجه دارد ها دولت

  
) Autochton(َ  میتفسیر حق تعیین سرنوشت برای مردم بو ـ 4

به  ها کمیسیون مبارزه علیه تبعیض و حمایت از اقلیّتدر سو
این به  1994در سال ) 3ماده (  عنوان پروژه اعالمیه مردم بومی

. مردم بومی، حق تعیین سرنوشت خود را دارند« :شرح است
ی آزاد پایگاه سیاسی خود را  توانند بگونه میآنان  ،برابر این حق

، اجتماعی و برگزینند و آزادانه به فراهم آوردن توسعه اقتصادی
ی گوناگون توجیهی حقوق ها گزارش» فرهنگی خود بپردازند

: برای آنان را بویژه به معنایمردم بومی، حق تعیین سرنوشت 
ای و  خودمدیری سیاسی و اداری در سطح محلّی یا منطقه«

اتی کشور را مورد تردید ای که منافع حی محدود به گستره
به این ترتیب یکپارچگی کشور ). Ansbach(داند  می» قرارندهد

  .ماند میسیاسی آنان برقرار و یکتائی 
شود که  میاز آنچه که تا کنون در این فصل خواندیم، روشن  

محدوده قلمرو  ، تنها درها حق تعیین سرنوشت برای اقلیّت
درونی آن است و ارتباطی با حق حاکمیّت یا استقالل ندارد و 

تواند به یکپارچگی سرزمینی و یا یکتائی حاکمیّت کشور و  مین
بنا بر آنچه گفته شد، در حقوق  .بی وارد نمایددولت آسی

تفاوتی میان دو کارکرد حق تعیین سرنوشت و  الملل بین
از دید استعمار زدائی، مردم استعمار . استقالل بوجود آمده است

شوند که  میمند  زده از حقوق و شخصیّت حقوقی زود گذر بهره
زیرا پس از  .روند میبا دستیابی به حاکمیّت و استقالل از میان 

ی واقعیتی  بگونه الملل بیناستقالل مردم از دیدگاه حقوق 
  . آیند که شخصیّتِ مستقلی بی دولت خود ندارند میاجتماعی در 

توان کشور سومالی را به  میبرای روش شدن بیشتر موضوع 
عنوان نمونه آورد تا نشان داده شود که چگونه از دیدگاه حقوق 

شت در قلمرو داخلی خود به حق تعیین سرنو الملل بین
در سومالی با شکست . رساند مییکپارچگی کشورها آسیبی ن

شورای امنیّت سازمان  ،دولت و از میان رفتن همه ساختار آن
ای با خصوصیاتی غیر  ملل متّحد وضعیّت کشور را مورد ویژه

برابر قطعنامه شماره  1992دسامبر  13درتاریخ . انسانی دانست
یّت مسئولیت مردم سومالی برای آشتی ملّی و شورای امن ،794

و  ها دوباره سازی کشور را اعالم داشت و از همه حزب
ئی که در آن کشور فعالیّت داشتند درخواست کرد تا به ها جنبش
 ی خود پایان داده و با آشتی ملّی به بازسازی کشورها اختالف
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متّحد  ی عضو سازمان مللها در همان قطعنامه از دولت. بپردازند
ی انسانی در ها خواسته است تا همه ابزار الزم را برای کمک

الزم را  میسومالی بکار گیرند و در صورت توانائی نیروهای نظا
شورای  ،امّا. برای ایجاد امنیّت و کمک رسانی فراهم نمایند

  .امنیت یادی از حق تعییین سرنوشت مردم نکرده است
  
  ها یشی برای اقلیّتاند هچار
توان نتیجه گرفت که حق  میچه را که تا کنون خواندیم از آن

در درون کشورها ازراه برقراری  ها تعیین سرنوشت برای اقلیّت
پایه اصلی چنین . شود مینهادها ی الزم خود مدیر محقق 

نهادهائی آزادی گزینش کسانی است که خود را وابسته به 
یک سو حق این جامعه از . دانند که اقلیّتی است میای  جامعه

 ـs’autogérer(تعریف خود، سازماندهی و اداره خود 

s’autodéfinirـs’autoorganiser) (ص, 1384, خوبروی .
خود را دارد ؛ و از دیگر سوی محق به داشتن ) 171 ـ 170

. کند میروابطی سازمان یافته با کشوری است که در آن زندگی 
کل جامعه شرکت  هم باید در امور مشترک ها از این روی، اقلیّت

بنا . کنند و هم باید به امور ویژه جامعه کوچک خود بپردازند
ی ویژه در سطح ها براین خود مدیری پایه اِعمال حق و آزادی

فردی است که از آن حمایت و پیشبرد هویت اقلیّتی و یا به 
با فرود آوردن  ..خیزد میبر  ها تعبیری عام همه حقوق اقلیّت

در قلمرو  ـ چهارچوب حق تعیین سرنوشتدر  ها حقوق اقلیّت
خود : وع خودمدیری را برقرار کردتوان دو ن می ـش  درونی

. ص, 1384, خوبروی(مدیری سرزمینی مدیری شخصی و خود
ک از دو راه بستگی به نوع دولت گزینش هر ی) 197ـ 177

دولت (شکل دولت  ،)ی چند ملیّتیها دولت ملّی و یا دولت(
و همچنین سیاست دولت درباره ) فدرال متمرکز و یا دولت 

بدیهی است در هر کشوری عوامل . ی ساکن کشور داردها اقلیّت
  . انسانی و سرزمینی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد

؛ کشورها برابر مقرراتی  فراوان است  میدر اروپا که اختالط قو
یت از که از سوی اتحادیه اروپا وضع شده است متعهدند تا حما

با این همه، ابزار اصلی در . را برابر آن مقررات اجرا کنند ها اقلیّت
فراهم آمده است مانند پیمان کلی  ها اروپا برای حمایت از اقلیّت

)Conventionـcadre (و یا منشور اروپائی  ها حمایت از اقلیّت
که ) از این پس پیمان کلی( ای و اقلیّتی ی منطقهها زبان
نوان نمونه و به عنوان کمترینه استاندارد حمایت از تواند به ع می

در بسیاری از . قرار گیرد ها مورد استفاده دیگر کشور ها اقلیّت
حتی بی به  ،ها کشورهای متمرکز، اجرای قواعد حمایت از اقلیّت

  .رسمیّت شناختن آنان، امکان پذیر است

  مدیری شخصی خود ـ 1
ی در امپراتوری مدیری شخصی و فرهنگزادگاه تئوری خود

این کشور  1867قانون اساسی سال . اتریش هنگری است
برابری همه مردم وحقوق آنان را برای استفاده از زبان خود به 

ی ها امّا در عمل چنین نبود؛ تفاوت ملیّت. رسمیّت شناخته بود
آمیز دولت با آنان سبب  و رفتار تبعیض)  ملیّت 12 (گوناگون 

و  ها این روی طرح نوین اصل ملیّت زا. شد میآشفتگی کشور 
به وسیله انترناسیونال  1893حق تعیین سرنوشت در سال 

در کنگره زوریخ و سپس در لندن و در شهر بازل  ها سوسیالیست
. اعالم شد 1912و  1896ی ها به ترتیب در سال ـ سوئیس

هنگری و پیروان مارکسیسم  ـ اتریشی ها سوسیال دموکرات
ونی برای همزیستی مردم ارائه دادند از جمله ی گوناگها حل راه
  .مدیری شخصی و فرهنگیودحل خ راه

تواند آزادانه پیوستگی خود را به  میحل هر فردی  در این راه
در  .)242. ص, Bokatola , 1992(ای ویژه اعالم کند  جامعه
ئی بر این اساس ها ی پیش از جنگ جهانی یکّم توافقها سال

اساس کار هواخواهان . عمل آمداتوری به میان مردم ساکن امپر
 Karl(ی کارل رنر ها مدیری شخصی و فرهنگی پژوهشخود

Renner) (1870  ئی مانند ها ضوعبه نظر او مو. است) 1950ـ
یا مذهب بیرون از قلمرو سیاست کلی کشور و  ، زبان، وها ملیّت

امور اقتصادی است و از این روی باید شهروندان آزادانه 
باید بی دولت . و یا حتی ملّی خود را اعالم کنند  میقو وابستگی

گونه فرقگذاری میان مردم تنها در قلمرو سیاست کلی کشور هر
  ) 187 ـ 177. ص, 1384, خوبروی. (و امور اقتصادی اقدام کند

دولت شخصیّت بخشیدن حقوقی «: برابر فرمول مشهور 
)Personnification juridique (ملّت  ـ تدول، »به ملّت است

معاصر خواند » الملل بیننمونه آغازین ساختار حقوق «توان  میرا 
زیرا در این . حقق آن دانستو دولت متمرکز را شکل برتر ت

یک تفکر حقوقی به ] با ایجاد[ حاکمیّت یکتاست که«شکل 
واقعیت یافتن . بخشد میقدرت دولت یکتا جان 

)Matérialisation] (ازماندهی با س] چنین شکلی از دولت
حکومتی یگانه است که تفکر واحد حقوقی را به قاعده 

)Formuler ( به این ترتیب دولت متمرکز در حالی  »آورد میدر
که سازماندهی اقتدار است؛ اصلی از کنش سیاسی است زیرا 
چنین دولتی با وجود هر گونه نهاد فرو دولتی خودمدیر 

)Infraـétatiques autonomes (حقوقی  گرائی  و کثرت
ای از عدم  دولت متمرکز نوع ویژه ،با این همه. سازگار نیست

پذیرد؛ که ساختار آن بر پایه رابطه مستقیم و  میمحلی را  تمرکز
  ی ها توار است بی آن که ویژگیـهروند با دولت اسـانحصاری ش
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  . گروهی مورد توّجه قرار گیرد
به گونه  ها در چار چوب دولت متمرکز است که حمایت از اقلیّت

آید و حمایت از آنان یا در عمل است  میخودمدیری شخصی در 
مدیری در قانون اساسی که با آوردن حق خود میو یا بگونه رس
ائی ه هدر چنین حالتی قانون اساسی، جامع. دهد میخود را نشان 

را به رسمیّت شناخته و به کسانِ آن   میقو ـ فرهنگبا ویژگی 
ای که خود را به آن وابسته  معهجامعه آزادی گزینش به جا

را که ارنست   میبه این ترتیب مفهو .کند میدانند را اعطا  می
رنان در مورد آزادی گزینش فردی داشت وملت را تائیدی 

و . یابد میخواند تحقق  میو همه روزه ) Plébiscite(همگانی 
ملّت بر اساس پیوستن ارادی و همیشگی افراد به یک جامعه 

   .شود میص معیّن مشخ
 ها حقوق اروپائی این حق آزادی گزینش را برای اقلیّت ،امروزه

شیوه امروزی با روش  ،به رسمیّت شناخته است، و از این روی
   .حمایتی پیروزمندان جنگ یکّم جهانی تفاوت دارد

کنفرانس امنیّت و همکاری اروپا درنشست کپنهاگ خود به 
اعالم )  32پارگراف ( در سند پایانی  1990ژوئن  29تاریخ 

» لیّتی ملّی موضوع گزینش فردی استوابستگی به اق«: دارد  می
نباید «ان و بی فرقگذاری بکار گرفته و که باید در شرایطی یکس

نمونه دیگر، بند نخست مادّه . »سبب سلب امتیاز از کسی شود
اول فوریه (لّی دراروپا ی مها سوم ّ پیمان کلی حمایت از اقلیّت

ی ملّی ها مردم وابسته به اقلیّت«: است که برابر آن) 1995سال 
درباره این که وابسته به جامعه اقلیّتی » حق گزینش آزادانه

از این گزینش و یا استیفای حقوق ناشی . هستند یا خیر را دارند
افزاید  میبند دوّم همین ماده . خیزد میاز آن هیچ کاستی بر ن

ی شخصی و  توانند بگونه می  میی قوها مردم وابسته به اقلیّت«
ی مندرج در این پیمان ها یا جمعی به استیفای حقوق و آزادی

  » بپردازند
مدیری ای گوناگون بویژه در خوده همدیری شخصی به گونخود

شود که گاهی از شناسائی قانونی در حقوق  میفرهنگی اجرا 
اِعمال حقوق مردم در خودمدیری . برخوردار است داخلی نیز
ممکن است در قلمرو سرزمینی معینی باشد ؛ مانند به شخصی 

بوده و در  ها رسمیّت شناختن حقوق برای کسانی که جزو اقلیّت
توان قلمرو  مین ،سرزمین مشخصی ساکنند، امّا برحسب تعریف

  . حقوقی آن به رسمیّت شناخت ـ دیدگاه سیاسیسرزمینی را از 
یاسی فرد نافی شناسائی حقوق مدنی و س ،خودمدیری شخصی

وابسته به اقلیّت از سوی دولت نیست و او همچنان از حقوق 
در . شود میسیاسی و مدنی خود مانند دیگر شهروندان برخوردار 

  )Dissociation(توان گسستگی  میری شخصی، ـتفکر خودمدی

: وّیت را مالحظه کرد به این ترتیبهوّیت یکتا و داشتن دو ه
فرهنگی و  ـ ن را هوّیت قومنخست هوّیت اقلیّتی، که گاهی آ

هویت ناشی از  نامند؛ و دو دیگر میدر برخی موارد هویت ملّی 
چنین . است) L’identification civique(یکسانی مدنی 

ی حسن همجواری ها توان در برخی از پیمان میگسستی را 
به عنوان نمونه . ی اروپای مرکزی هم مالحظه کردها دولت
حسن همجواری و همکاری میان  ،تیتوان از قرارداد دوس می

این  2در مادّه  .نام برد 1991ژوئن  18آلمان و لهستان به تاریخ 
وابستگی (میان هوّیت ملّی  ـ ها درباره حمایت از اقلیّت ـقرارداد 
و هوّیت فرهنگی کسانی ) L’appartenance civique) (مدنی

و تابعیّت  ی آلمانی زبان که ریشه آلمانی داشتهها که جزو اقلیّت
هوّیت فرهنگی مربوط به . اند هلهستانی دارند تفاوت قائل شد

این  .شخص و ازادی گزینش او بی اِعمال هر گونه تبعیض است
ئی ها گزینش پایه تفویض حق و استیفای موثر از حقوق و آزادی

. شناخته شده است ها برای اقلیّت الملل بیناست که در حقوق 
ننده قرارداد نیز درباره حمایت و ی امضاء کها تعهدات دولت

شود  میناشی  ها پیشبرد هوّیت فرهنگی از همین حق اقلیّت
قرارداد مایستریخت به تاریخ  9در ماده  .)، همان قرارداد21مادّه (

نیز شهروندی اتحادیه اروپا به شهروندی ملّی  1992هفتم فوریه 
با خود مدیری شخصی نطفه شهروندی . شود میافزوده 

از . است که نگاه به آینده دارد  میای نمو یافته و این مفهو هجامع
مدیری شخصی را اصل توان خود مییک دیدگاه دیگر 

فرهنگی دانست که درگام نخست  ـ قومای ه هسازماندهی جامع
ویّت ویژه ه هئی که مربوط بها آن شکل و نوع حقوق و آزادی

شخصی و مانند سازماندهی حقوق . مورد توجه است ها اقلیّت
حق اجتماعات، حق تجمع صلح آمیز، آزادی بیان و  ،سیاسی

. شود میافکار و برابری در برابر قانون و در اجرای قانون ذکر 
ممکن است تا مرز شناسائی کم و بیش  ها این حقوق و آزادی

چه از لحاظ نهادها و چه از لحاظ  ـ کامل خودمدیری فرهنگی
  . مادی پیش رود
مند  ای موثراز حقوق هویّتی خود بهره ه شیوهتا آنان بتوانند ب

ی ها راه اِعمال حقوق و آزادی زا ها نظام حمایت از اقلیّت. شوند
ت شناخته شده خواه به رسمیّ ـ ها شخصی مردم وابسته به اقلیّت

ولی در قلمرو حقوق . یابد میتحقق  ـ و یا بی توجه به آن
کم نیز باید کم و و قدرت حا ها و در روابط میان اقلیّت  میعمو

و   میی سیاسی قوها مانند ایجاد حزب. بیش مراعات گردد
، و یا داشتن ها برای اقلیّت) مانند قانون اساسی رومانی(محلی 

ائیه در برابر قوه قض ـ بیشتر موارد مشورتی ـ نهادهای نمایندگی
کوشش  ها اقلیّت» منافع مخصوصه«و یا قوه مجریه تا در حفظ 
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در برخی از موارد، باز هم مانند قانون . باشندو نظارت داشته 
شود که  میتشکیل  ها اساسی رومانی، شورای ملّی اقلیّت

  . داشته باشد» منافع مخصوصه«تواند نقشی اساسی در حفظ  می
توان در سطح زبان مردم و حقوق  میمدیری شخصی را خود

که  مانند آنچه را. آنان در مورد استفاد ه از آن نیز مشاهده کرد
و در پیمان کلی که در پیش از آن نام  ها در منشور اروپائی زبان

مدیری ایجاد نهادهای در این گونه از خود. م، آمده استبردی
ای خصوصی برای آموزش، ه هتشکیل موسس ،آموزش زبان

و دیگر  ها ای گروهی برای زبان ویژه اقلیّته هه از رساناستفاد
گیری زبان ویژه ش و بکاردهند تا آموز میابزاری، که اجازه 

 9و بند سوم از ماده  13ماه (شود  میآسان شود، پیش بینی 
کند تا با ایجاد  میرا متعهد  ها حقوق اروپائی دولت). پیمان کلی

که برای حفظ و پیشبرد  ها نهادهای فرهنگی ویژه اقلیّت
  .ن است مخالفت نورزندفرهنگی آنا

مدیری پایه خود بر ها خصیصه اصلی برقراری حقوق اقلیّت
ای جدا نشدنی میان  رابطه شخصی این است که از یک سو

همان  کند؛ و از سوی دیگر میحقوق و هویّت اقلیّتی برقرار 
در . آورد میسیاسی بوجود  ها رابطه را میان حقوق بشر و آزادی

ابزار   میو در دو ها ی حمایت از اقلیّتها دفه  هنخستین رابط
  . ن را مورد نظر استناآاحترام و حمایت از 

ی ها در کشورهای با نظام متمرکز اِعمال حقوق بشر و آزادی
از این . ویّتی به اقلیّت مورد توجه استه  هاساسی تنها از دیدگا

فقط در گستره  ها روی، حقوق فردی مردم وابسته به اقلیّت
 ها امّا در خودمدیری شخصی، حقوق اقلیّت. خصوصی معتبر است

در گستره خصوصی و حقوق ) De jure(انون هرچند برابر ق
اجازه  ها به آنان) De facto(ای بالفعل  فردی است؛ امّا به گونه

ور  دهد که در گستره جمعی و همگانی نیز از آن حقوق بهره می
از این جهت است که خودمدیری شخصی قواعد پایگانی . شوند

را،  ها ی حقوقی و شکل دولتها در سختگیری) سلسله مراتبی(
  .راند میبویژه در سطوح پائینی به حاشیه 

در امور جامعه مشترکشان همانند اداره امور  ها مشارکت اقلیّت
ی خودمختاری شخصی است با ها ویژگی همگانی است و این از

آن که برحسب اصول و برابر مفهوم خود امری شخصی است و 
). 15پیمان کلی ماده (اند پایگاه سرزمینی داشته باشد تو مین

و سرزمین ویژه آنان به  ها در کشوری که اقلیّت ،عمل همدر
تواند به ایجاد نهادهای  میرسمیّت شناخته نشده است؛ دولت 

 ،ئیها وظیفه اصلی چنین نهاد. دست یازد) مشورتی(رایزنی 
و نهادهای اقلیّتی، آن است که  ها افزون بر ایجاد انجمن

ر سطح محلی و در هم د ـنگام لزوم طرف گفتگوی دولت ه هب

سو به  ین نقشی از یکایفای چن. قرار گیرند ـسطح مرکزی 
دهد که از دیوارهای ممنوعیتی که آنان را در  میاجازه  ها اقلیّت

. ی سیاسی بپردازندها خود گرفته است به در آیند و به فعالیّت
قانون اساسی آن  12ماده  2مانند مورد بلغارستان که برابر بند 

ی سیاسی ها توانند هدف مین ها شهروندان و سندیکای ها انجمن
آن اهداف و . ی خود بکار گیرندها داشته و آن را در فعالیّت

  . ی سیاسی تعلق داردها اعمال آن تنها به حزب
توانند در مواردی ویژه به ایجاد  می ها و از دیگر سوی اقلیّت

با  ست بپردازند بی آن که مواجهها حزبی که عمال برای اقلیّت
ی قومی، نژادی و یا ها ممنوعیت قانونی در مورد تاسیس حزب

قانون اساسی بلغارستان  11ماده  4مانند مورد بند . مذهبی شوند
توانند بر اساس اصول  میی سیاسی نها حزب: دارد میکه مقرر 

قومی، نژادی و یا مذهبی باشند و یا این که برای تصاحب قدرت 
  .دولت به اِعمال زور بپردازند
در بیشترینه   میای صریح و رس خودمدیری شخصی بگونه

به عنوان نمونه در . کشورهای اروپای شرقی پذیرفته شده است
حق سازماندهی، ایجاد ) 1991دسامبر (قانون اساسی کروآسی 

خودمدیری  به رسمیّت شناخته شده و ها انجمن برای اقلیّت
ز در همین قانون برخی ا. بینی شده است فرهنگی پیش

 ها ی خودمدیری سرزمینی با شرایطی به اقلیّتها صالحیّت
مجارستان با توجه به شمار فراوان مجارها . واگذار گردیده است

 ها ای به سود اقلیّت در کشورهای اروپای شرقی، مقررات ویژه
وضع شده تا دیگر کشورهای اروپای شرقی هم بتوانند با تقلید از 

ساکن آن کشورها تسهیالتی را ی مجارستانی ها آن برای اقلیّت
در   میملّی و قو ها از این روی، قانون حقوق اقلیت. فراهم نمایند
در این قانون حقوق . دتهیه و تصویب ش 1993ژوئیه سال 
در استونی نیز . داده شد ها مدیری وسیعی به اقلیّتجمعی و خود

به رسمیّت شناخته  ها خودمدیری فرهنگی اقلیّت 1993در آوریل 
  ) Boev Boev 24. (ه استشد

دوجانبه اروپای شرقی که در  یها گفتنی است که در قرارداد
بیشتر به  ،چوب پیمان امنیت اروپا تهیه شده استچهار

ای ه هخودمدیری شخصی توجه شده است هر چند که پای
سرزمینی نیز در آن مطرح شده است ولی از خودمدیری 

در برخی از . ه استسرزمینی به معنای حقوقی آن استفاده نشد
از نوعی  ها کشورهای اروپای شرقی تنها در گستره درونی اقلیّت

  . شوند میمند  خود مدیری بهره
ئی ها در چند کشور اروپائی دیگر خودمدیری شخصی برای اقلیّت

و یهودیان، بویژه در  ها که سرزمین مشخصی ندارند مانند، کولی
  Boev 24 .ده استبکار گرفته ش ،مورد خود سازماندهی آنان
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  خودمدیری سرزمینی ـ2
توان  میر قوم یا ملتی را ه  هدر این روش، فرض بر آن است ک 

حدوده را در م ها مشخص کرد و آن ها با تعیین مرز سرزمین
, 1384, خوبروی. (مدیر ایجاد کردمعینی جای داد و واحدی خود

  )197 ـ 187. ص
یک سو مدیری شخصی از خودمدیری سرزمینی مانند خود

شکلی از تحقق حق تعیین سرنوشت داخلی برپایه قانون اساسی 
ای ه هاست و از دیگر سوی اصلی است برای سازماندهی جامع

ئی مشخص بکار گرفته ها فرهنگی که در سرزمینی با مرز ـ قوم 
  .شود می

خودمدیری سرزمینی ممکن است به شکل و شیوه فدرالیسم در 
کشورهائی که  .نی و اداری باشدآید و یا به صورت تقسیم سرزمی

فرهنگی را به رسمیّت  ـ ای قومه هجامع اند هاین شیوه را برگزید
آید که دارای  میمدیر بوجود در نتیجه واحدی خود .شناسند می

دولت مرکزی  .است)  میدر حقوق عمو(شخصیتی حقوقی 
به این ترتیب  .کند میحقوقی را به این شخصیّت نوخاسته اعطا 

هر . گردد میمدیری سرزمینی فراهم زماندهی و خوددساابزار خو
مدیر باید شرایطی را دارا باشد تا بتوان به ایجاد آن واحد خود
از جمله این شرایط عبارتست از خود اثباتی . پرداخت

)Autoـaffirmation (ـخود سازماندهی  ـ 
)Autoـorganisation ( خودگردانی)Autoـgestion(. 
از این روی وسعت اختیارات )  170ـ 165. ص, 1384, خوبروی(
مدیر بر حسب کشورهای مختلف ی واحد خودها صالحیت و

. متغییر است و بیشترینه آن اختیارات در شکل فدرالیسم است
26 Ivan Boev  
م، منشور اروپائی خودمدیری محلّی  1985اکتبر سال  15در 

ورتی در این منشور نهادی مش. بوسیله اتحادیه اروپا تصویب شد
ای  در کنار شورای اروپا به نام کنگره اقتدارهای محلّی و منطقه

)le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de 

l'Europe) (C.P.L.R.E (دف آن پیشبرد ه  هبوجود آمد ک
ای سرزمینی و حفظ یکپارچگی کشورها ه همدیریت بوسیله جامع

ی دو جانبه ها در میان کشورهای اروپای غربی پیمان .است
مدیری بوسیله خود ها متعددی نیز در مورد حمایت از اقلیّت

ماه  29سرزمینی وجود دارد مانند پیمان آلمان و دانمارک در 
میان اتریش ) 1964ماه سپتامبر  5(پیمان پاریس  ،1955مارس 

و ایتالیا درباره تیرول جنوبی که در آن مردم آلمانی زبان 
عمال حقوق مقننه و اجرائی در منطقه سرزمین تیرول جنوبی از اِ

  .خود برخوردار شدند
  رزمینی برای تحقق بخشیدن ـمدیری سد که خودـرس میبه نظر 

زیرا . تا فدرالیسمتر است  مناسب ها یتلکامل هویّت و حقوق اق
، مشخص ها لزوم تعریف و تعیین اقلیّت) فدرالیسم(در این نظام 

ه و واحدهای متعلق به ی تشکیل دهندها و معلوم کردن ملّت
میان   میدر این شکل از دولت رابطه مستقی. شود میآنان مطرح 
آید و از این رابطه  میپیش  ها و سرزمین ها ملّت ،ها مسئله اقلیّت

شود که در راستای  میمطرح  ها ی احتمالی اقلیّتها خواست
ی اقلیّتی ها این گونه خواست. است» تصاحب زمین«موضوع 
شود و از آن  میخالفت کل جامعه و دولت آن روبرو الزاما با م

دشواری گریز ناپذیر حّل رابطه حق تعیین سرنوشت و استقالل 
   30. آورد میرا پیش 

توان فدرالیسم را تداوم خود مختاری  مینکته آخر این که 
و توزیع اختیارات و  سازماندهی اقتدار .سرزمینی داست

 هبویژ ـ ی عضوها متمیان دولت فدرال و حکو ها صالحیّت
آخرین و  ـ فرهنگی دارند ـویژگی قوم  ها که حکومت مینگاه 

دولت اگر . باالترین نوع خودمختاری سرزمینی برای آنان است
کشور است؛ در » منافع عامه«فدرال بر حسب تعریف متصدی 

باشد که با سازو  میای فرهنگی نیز ه ههمان حال نماد جامع
ی گوناگون هم ها میان هویّتکارهائی به حّل اختالف 

 ـ دستکم در اروپا ـ امّا، باید توجه داشت که. پردازد می
به عنوان . کشورهای فدرال چند ملیتی انواع گوناگون دارند

ی گوناگونی ها نمونه اعضای فدراسیون روسیه، موجودیت
برخی  ،ی اداری بودهها ؛ برخی از آنان برآمده از تقسیمهستند

و شهرهای بزرگی هستند که اهمیت  ها رزمینا، سه هدیگر منطق
ا و ه ه، منطقها آن که جمهوری ،فدرالی دارند و سر انجام

فرهنگی نیز در آن  ـ ی قومها ی خودمدیری با ویژگیها بخش
هر چند در قانون اساسی همه اعضا در فدراسیون  .عضویت دارند

که جزو  در اسپانیا هر چند. »برابرترند«برابرند ولی برخی از آنان 
ی خودمدیری در آن هم از ها کشورهای فدرال نیست؛ امّا واحد

نوع ملّی و هم بر اساس سرزمین وجود دارند که حدود اختیارات 
) 1994(قانون اساسی بلژیک . و صالحیت آنان متفاوت است

را بنیان نهاد که   مینمونه نوعی توافق شکننده است که فدرالیس
هر یک از . ای موازی قرار دارند ه گونها به هو منطق ها در آن زبان

و قانونی صالحیّت   میلحاظ رس ای از ای زبانی و منطقهه هجامع
و اختیارات مشخصی برخوردارند امّا در عمل اختالط و درهم 
آمیختگی اختیارات پیش آمده است بررسی این گوناگونی، بویژه 

راسیون، ی عضو فدها و اختیارات واحد ها در مورد توزیع صالحیّت
. به معنای اخص کلمه است ها از موضوع حمایت از اقلیّت فراتر

و فدرالیسم خواننده عالقمند  ها برای دانستن رابطه مسئله اقلیّت
  تواند به منابع زیر رجوع کند  می
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با توجه به آنچه که خواندیم، حق تعیین سرنوشت در قلمرو 
سب چنین حقی برح. داخلی خود به معنای استقالل نیست

پیĤمد این . شود میمقتضیات و در درازای زمان بازنگری 
 مدیری شخصی و فرهنگی، وشود تا خود میسبب  ها بازنگری

حقوق «ئی از تحقق ها مدیری سرزمینی به عنوان شکلخود
 ها آئی آندر آید و کار» که کشوری تشکیل دهند نآ  مردم بی

  . داشبگونه فرآیندی همیشگی در آشتی دادن منافع متضاد ب
  : دو پیĤمد تحلیل باال عبارتند

ازه کافی نرمش برای پذیرفتن اصول یاد اند هب الملل بینحقوق 
را دارد  ها شده باال و هم قواعد قابل اجرا در مورد حقوق اقلیّت

نیز  ها در مورد دولت. بی آن که به اساس کشور آسیبی رسد
حق تعیین چنین است به این معنا که آنان با به رسمیّت شناختن 

اصول اساسی دولت و  ها سرنوشت در قلمروی داخلی برای اقلیّت
  . توانند پابرجا نگهدارند میی تشکیل دهنده آن را ها ویژگی

لّت دگرگون م ـ ی کالسیک دولتها آن که ویژگی پیĤمد دیگر
ی حقوقی و سیاسی ها گشتی نظامبا چنین دگر. شده است

امروزه در اروپا کمترینه  .اند هخشکی آغازین خود را از دست داد
این . مده استآبوجود  ها ا برای شناخت حقوق اقلیّته هسنج
 ها ا جزو بخش اصلی مفهوم نوین حقانیّت دموکراسیه هسنج
پایه این مفهوم نوین عبارتست از حمایت موثر از هوّیت و  .است

که با توّجه به حق تعیین سرنوشت در قلمروی  ها حقوق اقلیّت
ی شخصی، فرهنگی و سرزمینی ها از راه خودمدیریدرونی خود 

  .یابد میتحقق 
ائی از اجرای حق تعیین سرنوشت در جهان امروز را ه هنمون
  : توان به شرح زیر به دست داد می
  
قانون اساسی پنج منطقه  16و  15در ایتالیا برابر مادّه  ـ

ی ها ریک از آنان اختیارها و صالحیّته  هخودمدیر وجود دارد ک
  )235 ـ 226. ص, 1384, خوبروی. (باشند میمتفاوتی را دارا 

  
یا )  Lapons(یناوی برای مردم الپون در کشورهای اسکانید ـ
برای استفاده از زبان خود و  1960که از سال ) Sami( میسا

  . آموزش آن به امتیازاتی دست یافتند
  
ای پیش از ه هکه از سد) Inuit(در کانادا مردم اینویت  ـ
تقالل کانادا در سرزمین وسیع خود به نام نوناوت اس
)Nunavut(، ها که در زبان اینویت )inuktitut ( به معنای
کردند، به خود مدیری دست  میست زندگی »سرزمین ما«

  .یافتند

، هر یک بر حسب شرایط اجتماعی و با توجه به قانون ها دولت 
به عنوان  .کنند میعمل  ها اساسی خود در مورد حقوق اقلیّت

نمونه در پیمان کلی نامبرده در پیش و در منشور اروپائی 
با در نظر  ها دولت: ای و اقلیّتی آمده است که ی منطقهها زبان

در  ـ در صورت وجود درخواست کافی  ـ داشتن شرایط ویژه خود
ی ملی ها محدوده امکانات خود باید به حفظ حقوق اقلیّت

  . بپردازند
در «ملل متحد در ژنو تصریح دارد که ن گزارش خبرگان سازما

ائی که برحسب سنّت محل سکونت شمار زیادی از ه همنطق
افزون بر » ی ملّی هستندها کسانی است که وابسته به اقلیّت

حقوق ویژه زبانی باید امکان آن فراهم شود تا آنان بتوانند در 
قانونگزاری و اجرائی  ،سطح ملّی و محلّی در نهادهای رایزنی

ی ملی هستند ها ویژه در مورد نهادهائی که مامور امور اقلیّتب
و  ها جامعه ایتالیائی ،در کشور اسلوونی. مشارکت داشته باشند

مجارها هر یک، دستکم یک کرسی در مجلس نمایندگان آن 
آنان حق دارند از تصویب قانونی که مانع اجرای  .کشور دارند

شود  میقی آنان حقوق آنان و یا موجب تغییر پایگاه حقو
  . جلوگیری کنند

  
*****  

  
  :زیرنویس

) Principe(در این نوشتار با توّجه به پیشینه حقوق ایران اصل  ـ
به معنای ) Norme(و قاعده » قواعد وسیع حقوقی«به معنای 

. به کار گرفته شده است» منطبق برهمه جزئیاتامری کلی «
ولوژی حقوق، نگ به لغت نامه دهخدا و جعفری لنگرودی، ترمین

  .1376گنج دانش، چاپ هشتم، تهران 
  
ئی است که باید به ها پیمان cadreـConventionمراد از  ـ 2

کشورهای دیگری که مفاد  .ر کشوری برسده  هتصویب قوه مقنن
  .تواند به آن ملحق شوند میچنین پیمانی را بپذیرند 

  
 ی نژادی،ها ماده بیست و هفتم در کشورهائی که اقلیت ـ 3

ها  مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیت
اجتماعات با اعضای گروه خود و ) تشکیل(هستند را نباید از حق 

مذهبی و یا ) فرایض(مندی از فرهنگ و اظهار و انجام  بهره) نیز(
  : برگرفته از تارنمای . کاربرد زبان خودشان، محروم نمود

 
http://www.lawstudy.ir/index.php?option=com_cont
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  »از دست رفته« جستجو در قانون
  )قانون اساسی مشروطیت(

   
   به یاد روانشاد دکتر مصطفی رحیمی 

  
  محمد رضا خوبروی پاک

  پیشگفتار 
  

های داخل وخارج کشور و همچنین  های متعدد درنشریه های ویژه، مقاله انتشار شماره
ها ـ حتی از سوی حاکمان ـ به مناسبت یکصدمین سال جنبش  برگزاری کنفرانس

» حسرت و خیال«خواند و یا آن را » حضور گذشته در حالِ«توان  را می مشروطیت،
   .نامید

ها  الب هم با انتقادقانون اساسی مشروطیت چه در دوران اعتبار و چه در دوره پس از انق
برخی، در سایه شوم تئوری توطئه، جنبش مشروطیت . هائی روبرو بود اعتنائی بی و هم با

ها خواندند و برخی دیگر قانون اساسی مشروطیت و متمم آن را تا مرز  را کار انگلیسی
 . یک برگردان ساده از قانون اساسی بلژیک پائین آوردند

ای از  د که نه قانون اساسی و نه متمم آن برگردان سادههای آینده خواهیم دی در صفحه
ای دیگر،  گرفتن و اقتباس قواعد و اصول حقوقی از جامعه. قانون اساسی بلژیک نیست

خواهد از آن اصول استفاده کند، و  ای باشد که می اگر مّقید به شرایط زمان و مکان جامعه
از این . از هنر انتخاب بهترین است اگر آن را با عرف و عادات رایج تطبیق دهند حاکی

روی، اخذ نهادها از قوانین دیگر و تطبیق عملکرد آنان با اوضاع داخلی کار قانونگذار آگاه 
  .......است

ent&view=article&id=169:138948ـ04ـ10ـ06ـ04ـ&
catid=13:138821ـ26ـ08ـ26ـ07ـ&Itemid=6 

 
  
حقوق مدنی و سیاسی و میثاق  المللی بینماده اول میثاق  ـ 4

  حقوق اقتصادی و اجتماعی  المللی بین
  
بواسطه این حق، آنها . ها حق خودمختاری دارند تمام ملت ـ1

وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را 
  .کنند آزادانه تعیین می

ف خود، بدون لطمه زدن به توانند برای اهدا ها می تمام ملت ـ2
که بر مبنای  المللی بینهای اقتصادی  تعهدات ناشی از همکاری

) منعقد شده است(، آزادانه المللی بیناصول سود متقابل و حقوق 
در هیچ موردی . شان را مصرف نمایند ها و منابع طبیعی ثروت

  . توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود مین
های مسئول اداره  های عضو این میثاق، از جمله دولت دولت ـ3

کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق 
خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل 

  :برگرفته از تارنمای. سرعت بخشند متحد،
 
http://www.lawstudy.ir/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=169:138948ـ04ـ10ـ06ـ04ـ
&catid=13:138821ـ26ـ08ـ26ـ07ـ&Itemid=6 

  
سی ای فارسی این میثاق واژه انگلیه هدر بسیاری از ترجم

selfـdetermination  وl'autodétermination  فرانسوی به
که از نظر حقوقی صحیح به نظر . خودمختاری ترجمه شده است

 ،خوبروی پاک، تمرکز زدائی و خود مدیری: بنگرید به. رسد مین
   .23تا 20، صص 1384نشر چشمه، تهران 

  
مسیحی ولی ترک زبان که از سده نوزدهم میالدی  میمرد ـ 5
  ..اند همولداوی کوچ کرد به
  
تصمیم دائر بر نپذیرفتن حق تعیین سرنوشت برای گروه  ـ 6

در دادخواست ) در ایتالیا(ی ساکن تیرول جنوبی ها آلمانی زبان
 ، 1991علیه ایتالیا دوم نوامبر  …& ABدعوای  ،413/  90
  
  
  
  

  
منتشر  www.iranworldinstitute.org: تالش انالین به نقل از

  کند می
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ــی  ــالش م ــتار ت ــن نوش ــاریخی      در ای ــیر ت ــادش، س ــت و ابع ــین سرنوش ــق تعی ــوم ح ــی مفه ــمن بررس ــا ض ــردد ت گ
ــدایی     ــت ج ــه ممنوعی ــال آن ب ــروع اعم ــای مش ــق و راهکاره ــن ح ــب از   ای ــت غال ــاس برداش ــر اس ــواهی ب ــل  خ اص

گیــری تشــکیل   نوشــتار حاضــر از چهــار گفتــار و یــک نتیجــه     . حــق تعیــین سرنوشــت نیــز پرداختــه شــود     
 گردد  می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 چگونگی اعمال حق تعیین سرنوشت
  
  
  

  محمدعلی بهمنی قاجار
  
  
  
  

  پیشگفتار 
ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین  یکی از اساسی

این حق تا بدانجا است که آن اهمیت . سرنوشت خودشان است
در حقیقت برای . دانند را پایه و اساس همگی حقوق بشری می

نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشت 
اهمیت به سزایی دارد و در صورتی که این اصل اجراء نگردد 

توان از دولتی غیر مننتخب انتظار چندانی داشت تا نسبت به  نمی

اصل حق تعیین سرنوشت . متعهد باشداصول حقوق بشری 
همانگونه که ارزشی مهم و بنیادی دارد، چالش برانگیز، مبهم و 

توان تعریفی از حق  به آسانی نمی. نامشخص نیز بوده است
تعیین سرنوشت ارائه داد و تعیین قلمرو شمول این حق نیز پر از 

 افزون بر این، موضوعی که در مورد اصل حق تعیین. ابهام است
سرنوشت اهمیتی اساسی دارد، چگونگی اعمال اصل یاد شده 

ای اعمال گردد که  اصل حق تعیین سرنوشت باید به گونه. است
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. ها به چالش کشیده نشود تا آنجا که امکان دارد حاکمیت دولت
اعمال این اصل همچنین بایستی با لحاظ گردیدن سایر موازین 

ها در  عدم مداخله دولت :الملل همانند سنتی و نیرومند حقوق بین
همچنین تامین اصل تعیین سرنوشت . امور داخلی یکدیگر باشد

باید به پیشبرد احترام به حقوق بشر و تقویت صلح و امنیت 
  .کمک نماید

با توجه به مواردی که بیان شد اعمال اصل حق تعیین سرنوشت 
سالی که  60بیش از . های بسیار زیادی داشته است نیز پیچیدگی

پیدایش منشور ملل متحد و به رسمیت شناخته گردیدن اصل  از
گذرد مفهوم این اصل  میحق تعیین سرنوشت در این منشور 

دچار تحوالتی گردیده، قلمرو شمول آن توسعه یافته و درباره 
  .های تازه ای پدیدار شده است نحوه اعمال آن نیز برداشت

وارد  1990اصل تعیین سرنوشت به ویژه پس از تحوالت دهه 
توان  میدر این عصر نوین دیگر ن. دوران نوینی گردیده است

ای اصل حق تعیین سرنوشت را انکار و در  اهمیت بنیادین و پایه
همچنین استناد به اصل عدم مداخله در . برابر آن ایستادگی کرد

ها نیز  ها و صالحیت انحصاری حاکمیت دولت امور داخلی دولت
با . ین سرنوشت امکان پذیر نیستبرای گریز از اصل حق تعی

این وجود چون عصر استعمارزدایی هم پایان گرفته و تجزیه 
ها نیز پیامدهای ناگواری برای صلح  طلبی و کوچک شدن دولت

این اجماع . و وضعیت حقوق بشر داشته است المللی بینو امنیت 
به وجود آمده که اعمال اصل حق تعیین سرنوشت نباید مجوزی 

خواهی و تجزیه و حتی تضعیف وحدت یک کشور  ییبرای جدا
  .باشد

گردد تا  میبا توجه به مواردی که بیان شد در این نوشتار تالش 
ضمن بررسی مفهوم حق تعیین سرنوشت و ابعادش، سیر 
تاریخی این حق و راهکارهای مشروع اعمال آن به ممنوعیت 

خواهی بر اساس برداشت غالب از اصل حق تعیین  جدایی
نوشتار حاضر از چهار گفتار و یک . وشت نیز پرداخته شودسرن

شود تا براساس  میگردد و در آن تالش  میگیری تشکیل  نتیجه
ها از اصل حق تعیین سرنوشت مواردی که در  جدیدترین رهیافت

  .باال به آن اشاره شد، مورد بررسی قرار گیرد
  
  

مفهوم اصل حق تعیین سرنوشت و ابعاد : گفتار اول
  آن
اکنون تعریف دقیق و مشخصی از حق تعیین سرنوشت ارائه ت

برای رسیدن به درکی روشن از مفهوم حق تعیین . نشده است
. گردد میهای اساسی این حق اشاره  سرنوشت، بیشتر بر ویژگی

در وهله اول حق تعیین سرنوشت یک حق جمعی قلمداد گردیده 
  .است

داخلی آن و  ایه هایی از این حق به ویژه جنبه هگرچه جنب
حقوق مدنی و  المللی بینمیثاق  25مواردی که در پیوند با ماده 

 هسیاسی قرار دارند، از ویژگی یک حق فردی برخوردار هستند ک
مند گردد ولی به طور  تواند از آن بهره میر کس به تنهایی ه 

کلی باید گفت که حق تعیین سرنوشت ویژگی یک حق جمعی 
ق تعیین سرنوشت بیشتر به عنوان حق بدین معنا که ح. را دارد

 1و  55مردم مورد تاکید قرار گرفته و نه حق هر فرد، در مواد 
 المللی بینهای  مشترک میثاق 1منشور ملل متحد و در ماده 

حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز بر 
بنابراین . شان تاکید شده است ها بر تعیین سرنوشت حق ملت

ه حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده در حقوق اگرچ
میثاق  25الملل، جنبه فردی نیز دارد که نمونه آن ماده  بین
حقوق مدنی و سیاسی است ولی حق تعیین سرنوشت  المللی بین

مشترک  1منشور ملل متحد و ماده  1و  55را با توجه به مواد 
مند گردیده  هدو میثاق باید حق جمعی دانست که مردم از آن بهر

  .توانند آنرا به صورت جمعی اعمال نمایند میو 
دیگر ویژگی مهم حق تعیین سرنوشت، ارتباط نزدیک این حق 
. با خواست واقعی مردم است که بایستی به طور آزادانه بیان شود

مه مردم یک ه هبدین ترتیب که حق تعیین سرنوشت متعلق ب
د به دور از هرگونه فشار جامعه دانسته شده و آنها این حق را بای

  .و در یک فضای آزاد اعمال نمایند
با این وجود چنین حقی نیز باید در کنار سایر اصول حقوق 

بنابراین اعمال حق تعیین سرنوشت . الملل اعمال شود بین
الملل همچون حفظ صلح و  بایستی با رعایت اهداف حقوق بین

ای همانند  شدهالملل و نیز توجه به اصول شناخته  امنیت بین
با توجه به موارد یاد شده . اصل تمامیت ارضی، لحاظ گردد

هر «: توان تعریف ذیل را از حق تعیین سرنوشت ارائه داد می
اجتماع انسانی که خود را به صورت یک مجموعه شناسایی 
کرده و دارای درجاتی از خودآگاهی جمعی است، حق دارد مورد 

را خودش انتخاب کند و خواست  اش شناسایی قرار گرفته و آینده
کند به  میاش را در چهارچوب دولتی که در آن زندگی  سیاسی

  ».روشی دموکراتیک بیان نماید
آمیز وجود دارد و آن مفهوم هر  در تعریف باال، یک نکته ابهام

رسد بر مبنای تعریفی که ارائه  میاجتماع انسانی است به نظر 
ر گروه از افراد اطالق ه هد بتوان میشد، مفهوم اجتماع انسانی 

گردد که خود را در چهارچوب یک هویت مشخص شناسایی 
سالی که از تصویب منشور ملل متحد  60در بیش از . اند هکرد
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که صاحب حق تعیین  میگذرد، برداشت از مفهوم مرد می
سرنوشت هستند، دچار تغییراتی نیز شده که به آن در گفتار 

لی در اینجا باید به موارد گوناگونی بعدی پرداخته خواهد شد؛ و
به بیانی . که در پیوند با حق تعیین سرنوشت قرار دارد، اشاره کرد

خواهند  میکه  میدیگر حق تعیین سرنوشت بسته به شرایط مرد
در مجموع . از این حق استفاده نمایند، دارای ابعاد مختلفی است

دیدگاه توان گفت که پنج جنبه از حق تعیین سرنوشت از  می
  :این پنج جنبه عبارتند از. الملل قابل شناسایی هستند حقوق بین

  
حق مردم یک دولت به داشتن استقالل و عدم مداخله . 1

این حق در پیوند با اصول . ها های دیگر در امور دولت آن دولت
ها، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی  حاکمیت دولت

نتیجه آن عدم مشروعیت هر نوع های دیگر قرار دارد و  دولت
  .سلطه خارجی بر مردم یک دولت مستقل است

  
حق مردم یک مستعمره که به وسیله نیروی خارجی اداره . 2

گردد، برای استقالل و پایان سلطه استعماری و کسب  می
  .استقالل

  
خواهند در آن زندگی  میحق مردم برای انتخاب دولتی که . 3

به معنای حق انتخاب دولت متبوع یک این حق در واقع . نمایند
های قومی، نژادی و ملی  تگروه جمعیتی است و درباره اقلی

تواند به صورت تقاضای خود مختاری بیان شود، گرچه در  می
رهیافت نوین نسبت به حق تعیین سرنوشت چنین تقاضایی کم 

تناقض این موضوع با سایر اصول حقوق . اعتبار شده است
ن نتیجه انجامیده که تنها در صورت خواست الملل به ای بین

موضوع خودمختاری   میمشترک دولت متبوع و اقلیت قو
البته حق مردم برای انتخاب دولت . تواند تحقق یابد می

اختصاص ندارد،   میهای قو متبوعشان تنها به موضوع اقلیت
بلکه درباره انتخاب دولت متبوع مردم سرزمینی که از استعمار 

  .ردند نیز صادق استگ میخارج 
  
نوع دیگری از حقوق تعیین سرنوشت به معنای حق مردم . 4

  .یک سرزمین برای انتخاب نوع نظام سیاسی مطلوبشان است
  
جنبه دیگری از حق تعیین سرنوشت همان بعدی است که در . 5

حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار  المللی بینمیثاق  25ماده 
و مستمر و   میای حق مشارکت دائگرفته است و آن به معن

  .آزادانه و برابر مردم در اداره امور دولت متبوعشان است

پنج مورد یاد شده در مورد حق تعیین سرنوشت به دو نوع تقسیم 
یک نوع مربوط به جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت و . شود می

. نوع دیگر مربوط به جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت است
درباره جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت هستند و  1و  2موارد 
 3مورد . در پیوند با جنبه داخلی این حق قرار دارند 4و  5موارد 

توان آن را هم در ارتباط با جنبه خارجی  میجنبه بینابینی دارد و 
حق تعیین سرنوشت و هم در پیوند با جنبه داخلی این حق 

  .دانست
: وشت از سه ویژگیدر مجموع هر پنج جنبه حق تعیین سرن
اصل حق تعیین . سیاسی، حقوقی و اقتصادی برخوردارند

این . ای دیرینه به عنوان یک اصل سیاسی دارد سرنوشت سابقه
رسد، از آغاز  میاصل که دیرپایی آن حتی به بیش از چهار سده 

سده بیستم به عنوان یک اصل سیاسی مطرح شد و حتی پس از 
یاد شده به پیدایش کشورهای  جنگ جهانی اول استناد به اصل

با این وجود اصل حق تعیین سرنوشت فاقد . جدیدی انجامید
الملل مورد شناسایی  جایگاه حقوقی بود و از دیدگاه حقوق بین

منشور ملل  1ماده  2در بند  1945قرار نگرفت تا آنکه در سال 
با اینکه . متحد اصل حق تعیین سرنوشت مورد تاکید قرار گرفت

اصل در منشور ملل متحد، اشاره گردید؛ ولی باز هم اصل به این 
یاد شده بیشتر واجد ویژگی سیاسی بود تا حقوقی، اما تحوالت 

به شناسایی اصل حق تعیین سرنوشت  1950و  1960ای ه هده
در حقوق بین الملل کمک کرد و سرانجام پس از تدوین و 

تصادی و حقوق مدنی و سیاسی، اق المللی بینهای  تصویب میثاق
اجتماعی و فرهنگی بود که دیگر جایگاه اصل حق تعیین 

الملل غیر قابل انکار  سرنوشت به عنوان یک قاعده حقوق بین
اما در اینکه این اصل در ردیف کدام یک از قواعد حقوق . گردید
 1966در سال . الملل قرار دارد، تردید وجود داشته است بین

به مفاد منشور ملل متحد، دو الملل با توجه  کمیسیون حقوق بین
میثاق و اعالمیه اعطاء استقالل به کشورها و مردمان مستعمرات 

و چندین قطعنامه سازمان ملل متحد هم  1960مصوب سال 
دارد که اصل حق  میابراز  1803و  1514ای ه هچون قطعنام

الملل به شمار  تعیین سرنوشت از جمله قواعد آمره حقوق بین
الملل نیز حق تعیین  صاحب نظران حقوق بین برخی از. آید می

  .اند هسرنوشت را در زمره قواعد آمره قلمداد کرد
توان گفت که موضوع قاعده آمره  میبا این وجود در حال حاضر 

بودن اصل حق تعیین سرنوشت منتفی گردیده و باید این اصل 
. دانست ”Erga Omnes“را از جمله تعهدات عام الشمول 

در آراء گوناگونی از جمله در رای  المللی بینری دیوان دادگست
، اصل حق تعیین سرنوشت 1995مربوط به تیمور شرقی در سال 
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در سال . قلمداد کرده است” Erga Omnes”را دارای ویژگی 
در مورد  المللی بیننیز در رأی مشورتی دیوان دادگستری  2004

است  های فلسطینی تأکید شده موضوع دیوار حائل در سرزمین
” Erga Omnes“که حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق 

با توجه به موارد یاد شده بایستی حق تعیین . گردد میشناسایی 
بدین معنا . دانست” Erga Omnes”سرنوشت را دارای ویژگی

که این حق از الزام آوری قواعد آمره برخوردار نیست ولی از 
مه ه  هت کالملل معاصر اس جمله اصول اساسی حقوق بین

متعهد  المللی بینها برای رعایت آن در برابر کل جامعه  دولت
حق تعیین سرنوشت افزون بر ویژگی سیاسی و حقوقی . هستند

میثاق  1از ماده  2بند . از ویژگی اقتصادی نیز برخوردار است
حقوق مدنی و سیاسی بر این ویژگی حق تعیین  المللی بین

  :بیان شده است در این بند. سرنوشت تصریح دارد
های خود در منابع و  دفه هتوانند برای نیل ب میکلیه ملل «

های طبیعی خود بدون اخالل با الزامات ناشی از همکاری  ثروت
الملل  مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین المللی بیناقتصادی 

توان ملتی را از  میدر هیچ مورد ن. رگونه تصرفی بنماینده  هآزادان
  ».خود محروم کرد وسایل معاش

  
  :دارد میدر تفسیر این بند، کمیته حقوق بشر ابراز 

میثاق بعد خاصی از مفهوم اقتصادی تعیین  1ماده  2بند «
مان حق مرم برای استخراج و ه  هدارد ک میسرنوشت را بیان 

استفاده از منابع طبیعی در جهت نیل به اهداف خودشان است، 
اشی از همکاری اقتصادی بدون اینکه به اصول و تعهدات ن

این حق، وظایف هم سطح و یکسان . آسیب برسانند المللی بین
ها باید هر  در بردارد، دولت المللی بینها و جامعه  برای همه دولت

برداری آزادانه از ثروت و منابع  عامل یا هر مشکلی که بهره
 1کند و مغایر این بند ماده  میشان را با مشکل مواجه  طبیعی
و نیز میزان تاثیری که این عوامل یا مشکالت بر است 
مندی و برخورداری از سایر حقوق مقرر در میثاق دارد را  بهره

  ».مشخص کنند
توان جنبه اقتصادی  میبر مبنای این تفسیر کمیته حقوق بشر 

  :حق تعیین سرنوشت را دارای ویژگیهای ذیل دانست
  
شور بوده و این منابع طبیعی هر کشور متعلق به مردم آن ک. 1

های منتخب خود از این منابع  توانند به وسیله دولت میمردم 
  .بهره مند گردند

  
های استعماری از منابع  هر نوع بهره برداری دولت. 2

ها باشد  های مستعمره باید در خدمت مردم این سرزمین سرزمین
برداری استعمارگران از این منابع در راستای منافع  و هرگونه بهره

های  ستعمارگران و یا هر نیروی دیگری به جز مردم سرزمینا
مستعمره نامشروع بوده و نقض فاحش حق تعیین سرنوشت 

  .گردد میها قلمداد  مردم این سرزمین
  
توانند از حکمرانان  میمردم بر مبنای حق تعیین سرنوشت . 3

شان به نفع آنها بهره  انتخابی خود بخواهند تا از منابع اقتصادی
  .اری شودبرد
  
در مجموع با توجه به تمام مواردی که در این گفتار به آن . 4

اشاره شد، حق تعیین سرنوشت را باید یک حق متعلق به مردم 
ای داخلی و خارجی ه ههر جامعه دانست این حق دارای جنب

های سیاسی، حقوقی و اقتصادی  این حق دارای ویژگی. است
ضوع تعیین سرنوشت از است و روند تحول آن منجر شده تا مو

یک اصل سیاسی فراتر رفته و تبدیل به یک قاعده حقوق 
  .ای که پیامدهای اقتصادی نیز دارد نیز گردد؛ قاعده المللی بین
  

  سیر تاریخی اعمال حق تعیین سرنوشت: گفتار دوم
ریاست » ویلسون«درسده بیستم و پس از جنگ جهانی اول  

حق مردم برای تعیین جمهوری ایاالت متحده آمریکا ایده 
ولی این ایده پس از . سرنوشت خودشان را با جدیت مطرح کرد

پایان جنگ جهانی دوم و به دنبال طرح تدوین منشور ملل 
متحد بود که موضوع حق تعیین سرنوشت به ویژه از دیدگاه 

که موضوع درج  میهنگا. حقوق بین الملل حائز اهمیت گردید
ل متحد مطرح شد، این سؤال حق تعیین سرنوشت در منشور مل

پیش آمد که حق تعیین سروشت چه قلمرو شمولی دارد و این 
در وهله اول در فاصله میان . تواند اعمال گردد میحق چگونه 

تا مذاکرات سانفرانسیسکو در  1941منشور آتالنتیک در سال 
این دیدگاه وجود داشت که حق تعیین سرنوشت  1944سال 

ها بودند و  هایی است که در اشغال آلمان مربوط به مردم سرزمین
ی اشغالی ها تصدیق این حق به معنای اجازه به مردم سرزمین

  .شد میبرای دستیابی به حاکمیت ملی تلقی 
و در جریان تصویب منشور ملل متحد برای  1945در سال 

های بزرگ که دارای مستعمرات بودند،  ها و به ویژه دولت دولت
که مبادا حق تعیین سرنوشت به مردم این ابهام پیش آمد 

این موضوع باعث بروز . های مستعمره نیز سرایت نماید سرزمین
هایی  هایی با درج حق تعیین سرنوشت از طرف دولت مخالفت

هایی نسبت به  همچون بلژیک شد و در انگلستان نیز اعتراض
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درج این حق در منشور ملل متحد پدیدار گردید تا آنجا که 
ت وزیر انگلستان مجبور شد به نمایندگان مجلس چرچیل نخس

عوام اطمینان بدهد که دامنه اصل حق تعیین سرنوشت به 
با وجود چنین ابراز . های مستعمره کشیده نخواهد شد سرزمین
 1945هایی به دنبال تصویب منشور ملل متحد در سال  اطمینان

موضوع اعمال حق مردم برای تعیین سرنوشتشان در دو صورت 
های در اشغال بیگانه و  برای مردم سرزمین. مکان پیدا کردا

های مستعمره، وضعیت در اشغال بیگانه شامل  مردم سرزمین
هایی است که در آن یک قدرت با توسل به زور به مردم  وضعیت

گونه  ای هیچ یک سرزمین خارجی سلطه پیدا کند، چنین سلطه
یجاد مشروعیتی برای تحصیل و بدست آوردن سرزمینی ا

نماید و مردم سرزمین اشغال شده از حق تعیین سرنوشت  مین
خود برخوردار بوده و نیروهای اشغالگر باید به این حق احترام 

نمونه اشغال سرزمین در دنیای معاصر، اشغال . بگذراند
های فلسطینی به وسیله اسرائیل، اشغال افغانستان  سرزمین

در . وده استتوسط شوروی و اشغال کویت به دست عراق ب
شورای امنیت : همانند المللی بینهمگی این موارد نهادهای 

سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر و دیوان دادگستری 
های  بر نامشروع بودن هرگونه تغییر وضعیت سرزمین المللی بین

تواند اعمال حق تعیین سرنوشت مردم این  میاشغالی که 
اهمیت ممنوعیت . اند هکرد ها را دچار خطر سازد تأکید سرزمین

مداخله قدرت اشغالگر در جلوگیری از تحقق اصل تعیین 
رسد که حتی در اساسنامه دیوان کیفری  میتا بدانجا  تسرنوش

برخی از اقداماتی که به طور معمول برای جلوگیری از  المللی بین
های اشغالگر صورت  اعمال حق تعیین سرنوشت توسط دولت

اعمال حق تعیین . اند هیت جنگی دانسته شدگیرد، مصداق جنا می
سرنوشت در مواقعی که کشوری در اشغال قدرت بیگانه قرار 

 میرگاه یک قدرت بیگانه مداخله نظاه هدارد بدین معنا است ک
کشور مستقلی نماید، مردم  میانجام داده و اقدام به اشغال نظا 

سلطه کشور اشغال شده دارای حق استقالل و رهایی از غلبه و 
اعمال تعیین سرنوشت تنها به مردم . خارجی هستند

های اشغالی محدود نمانده است، بلکه مردم  سرزمین
با . توانند از این حق استفاده نمایند میهای مستعمره نیز  سرزمین

وجود اینکه در منشور ملل متحد به صراحت به حق مردم 
در مستعمرات برای تعیین سرنوشتشان اشاره نشده بود ولی 

ای گوناگون سازمان ه هعمل این حق پذیرفته شد و در قطعنام
  .گردد میملل متحد نیز بر این موضوع تأکید 

اعالمیه اعطای استقالل به «نیز  1960سرانجام در سال 
در . رسید  میبه تصویب مجمع عمو» کشورها و مردم مستعمرات

ر حقوق بش المللی بیناعالمیه کنفرانس  9هم در بند 1968سال 
حق مردم . گردد میتهران بر ضرورت تقویت استعمارزدایی تأکید 

مستعمرات برای تعیین سرنوشت خود به معنای حق آنها برای 
شان و توسعه اقتصادی، اجتماعی و  تعیین آزادانه وضعیت سیاسی

اعمال این حق به سه گونه امکان پذیر بود، . شان است فرهنگی
مستقل و ادغام در یک  با استقالل، متحد شدن با یک دولت

در مورد اول نیازی به رفراندوم یا مراجعه به آراء . دولت مستقل
. نیست ولی در دو مورد دیگر این موضوع ضرورت دارد  میعمو

حق مردم مسعمرات برای تعیین سرنوشتشان تنها یک بار قابل 
. گردد میاعمال است و پس از یک بار اعمال، این حق منتفی 

سرزمین در فاصله بین  70ستعمارزدایی استقالل ه ااید  هنتیج
توان گفت که در  میدر مجموع . بود 1945تا  1979های  سال
موضوع حق تعیین سرنوشت  1950و  1960و  1970ای ه هده

اما جنبه . های اشغالی و مستعمرات محرز بود برای مردم سرزمین
داخلی این حق یعنی حق مردم یک کشور برای انتخاب نظام 

یک کشور مورد شناسایی  ۀاسی مطلوبشان و مشارکت در ادارسی
استقالل کشورهای مستعمره به  از طرف دیگر. گرفت میقرار ن

گوناگون و این   میهایی انجامید با بافت قو ایجاد سرزمین
ایجاد شوند   میهای قو موضوع باعث شد تا در این کشورها گروه

پاکستان . گردند که خواستار جدایی از کشور جانشین استعمار
نمونه بارزی از کشورهای استقالل یافته از استعمار بود که در 

ها و  ها، بلوچ ها، پشتون بنگالی: ای مختلفی هم چونه هآن گرو
ها ادعاء  ها در اعتراض به آنچه حاکمیت انحصاری پنجابی سنی
کردند، خواستار جدایی و تشکیل کشوری تازه و یا حداقل  می

ها موفق  ها تنها بنگالی در میان این قومیت. دخودمختاری بودن
شدند با حمایت دولت هند به استقالل دست یافته و کشور 

  .بنگالدش را تشکیل دهند
ایی همچون مورد یاد شده این نگرانی به وجود ه هبا وجود نمون

آمد که عملی گردیدن اصل حق تعیین سرنوشت در مورد مردم 
غالی تنها در صورت مداخله های غیرمستعمره و غیراش سرزمین

ها از  به بیانی دیگر، مردم این سرزمین. خارجی امکان پذیر گردد
اعمال این حق محروم مانده و مجبور به زندگی در زیر اقتدار 

هایی غیر منتخب شدند، مگر اینکه به دلیل منافع  دولت
کشورهای خارجی گروهی از آنها دستاویز کشوری خارجی، قرار 

ین صورت نیز اعمال حق تعیین سرنوشت در راستای در ا. گیرند
گرفت و  میتضعیف و تجزیه کشور متبوع آن مردم صورت 

با توجه به چنین . همراه با فجایع انسانی بسیار زیادی بود
شرایطی موضوع اصل حق تعیین سرنوشت پس از پایان جنگ 

در دوران پس از جنگ سرد دیگر . سرد وارد برهه نوینی گردید
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رقابت دو ابرقدرت نبود که گاه به عنوان مشوقی برای  موضوع
طلب و گاهی همچون مانعی در برابر این  های جدایی جنبش
در این عصر موضوع محدوده و اعمال . شد میگر  ها جلوه جنبش

های بسیار زیادی  اصل حق تعیین سرنوشت همراه با چالش
  .مطرح گردید

، استمرار وضعیت در این زمینه ابهامات پرشماری وجود داشت
گر و نقض فاحش حقوق  های سلطه گذشته به معنای تداوم دولت

از طرف دیگر استفاده ابزاری از اصل حق . بشر اساسی مردم بود
توانست به  میتعیین سرنوشت و استناد بی رویه به این اصل 

های بسیار زیادی بیانجامد، کنترل جامعه جهانی و  تشکیل دولت
های  ل سازد و بیش از پیش آتش جنگنظم آن را دچار مشک

توانست  میاستناد به این اصل همچنین . ور نماید داخلی را شعله
راه را برای مداخالت کشورهای خارجی در جهت منافع این 

موضوعی که بدون شک پیامدهای . کشورها هموار سازد
با توجه به تمام مواردی که به آنها . مراه داشته هناگواری ب

الملل در عصر پس از جنگ سرد  ، رویه حقوق بیناشاره گردید
در تالش بوده تا راهکارهایی مشروع برای اعمال اصلی حق 

طلبی  تعیین سرنوشت ارائه داده و در کنار آن بر ممنوعیت تجزیه
الملل  مغایر با اهداف و اصول حقوق بین خواهی که و جدایی

ه این در گفتارهای بعدی ب. است، تاکیدی بیش از پیش نماید
  .موارد پرداخته خواهد شد

  
راهکارهای مشروع اعمال حق تعیین : گفتار سوم
  سرنوشت

پس از پایان جنگ سرد این ایده محرز گردید که حق تعیین 
های اشغالی و مستعمره  سرنوشت دیگر تنها به مردم سرزمین

تعلق ندارد، بلکه این حق مربوط به مردم در همه کشورهای 
ذیرش این موضوع نیز ابهاماتی را به دنبال البته پ. مستقل است

های اقلیت نیز که  داشت، اینکه منظور از مردم چیست، آیا گروه
یک گروه جمعیتی هستند که بر مبنای محورهایی همچون زبان 
و مذهب و یا تاریخ و فرهنگ مشترک خود را به عنوان یک 

توانند به حق تعیین  می، اند هعنصر جمعیتی شناسایی کرد
نوشت استناد نمایند یا خیر و در صورتی که امکان استفاده سر

توانند به حق  میآنها از این حق وجود دارد برای چه مقاصدی 
ها امکان توسل به  همچنین اگر اقلیت. یاد شده استناد نمایند

توانند از این حق  میحق تعیین سرنوشت را ندارند، چگونه 
  .مند گردند بهره

ر پس از جنگ سرد به این ابهامات پاسخ الملل در عص حقوق بین
در وهله اول این موضوع مشخص گردیده که حق . داده است

تعیین سرنوشت متعلق به تمام مردم یک سرزمین بوده و 
توانند  مییا ملی در درون یک کشور ن  میهای مذهبی، قو گروه

بلکه این حق به وسیله . به تنهایی از این حق استفاده نمایند
های مذهبی،  گروه. م یک سرزمین قابل اعمال استتمام مرد

توانند از  مییا ملی نیز در کنار سایر مردم یک سرزمین   میقو
بر این اساس یک . مند شده و آنرا اعمال نمایند این حق بهره

یا ملی در درون یک کشور حقی برای کسب   میگروه قو
ور استقالل یا تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به ط

در . های جمعیت یک کشور ندارد مستقل و جدا از سایر بخش
توانند  میآید؛ مردم به چه ترتیبی  میاینجا باز دو ابهام به وجود 

که   میحق تعیین سرنوشت خود را اعمال نمایند و اکثریت مرد
حق تعیین سرنوشت متعلق به آنها است چه وظیفه و تکلیفی در 

به بیان دیگر اگرچه حق تعیین  .مقابل اقلیت همان مردم دارند
مه مردم یک کشور است ولی آیا ه  هسرنوشت متعلق ب

های آن کشور نیز از حقوق برخودار هستند یا نه، درباره  اقلیت
این ابهامات نیز باید گفت که در وهله اول، حق مردم یک 
سرزمین مستقل برای تعیین سرنوشت خود برخالف حقی که 

ه یا در اشغال برای استقالل دارند، های مستعمر مردم سرزمین
است و با یک بار اعمال از  میدارای یک ماهیت مستمر و دائ

رود و به معنای حق مردم برای انتخاب نظام  میبین ن
شان و مشارکت در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  سیاسی
ها نیز در پرتو حق تعیین سرنوشت، بدین  اما حقوق اقلیت. است

ه آنها در کنار سایر مردم کشورشان حق دارند در معنا است ک
تعیین دولتی دموکراتیک که از همه مردم نمایندگی کند نقشی 

های دولتی  شان ایفاء کرده و در تصمیم گیری بر مبنای جمعیت
ها  همچنین جنبه دیگری از حق اقلیت. نیز دخالت داشته باشند

ها برای شان به معنای حق آن نیز در زمینه تعیین سرنوشت
در مجموع باید گفت که . پاسداری از هویت و فرهنگشان است

  :ها بر مبنای اسنادی همچون اقلیت
  

و  1966حقوق مدنی و سیاسی مصوب  المللی بینمیثاق  27ماده 
های ملی، قومی،  یتافراد متعلق به اقل«ها  اعالمیه حقوق اقلیت

ی ا دارای حقوق گسترده 1992مصوب سال  »مذهبی و زبانی
شان هستند، با این حال هیچ حقی  برای حفظ هویت فرهنگی

  .یا مذهبی وجود ندارد  میخواهی یک گروه ملی، قو برای جدایی
ها نه تنها از چنین حقی برخوردار نیستند، بلکه بایستی  این گروه

مطالبات مشروعشان را که در چهارچوب حق تعیین سرنوشت 
قی که برای مشارکت در مورد شناسایی قرار گرفته است، یعنی ح

زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور دارند و حقی که در 
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مند هستند را با  شان از آن بهره راستای حفظ هویت فرهنگی
  .پایبندی به اصل تمامیت ارضی کشور متبوعشان تعقیب نمایند

رویه عملی نیز در جهان معاصر دلیلی بر بی اعتبار بودن استناد 
نمونه . خواهی است یین سرنوشت برای جداییبه اصل حق تع

منطقه کبک کانادا و جمهوری تاتارستان روسیه مصداقی از بی 
خواهی  اعتباری استناد به اصل حق تعیین سرنوشت برای جدایی

این در حالی است که موارد تجزیه کشورها در . روند میبه شمار 
دو دهه اخیر هم چون تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و 

سالوی نیز بدون استناد به اصل حق تعیین سرنوشت صورت یوگ
  .گرفته است

مندی  الملل نسبت به موضوع بهره در حقیقت رویه حقوق بین
های اقلیت از اصل حق تعیین سرنوشت بدین گونه بوده که  گروه

میثاق  25و  27این حق در چهارچوب حقوق بشر و به ویژه مواد 
در . ورد توجه قرار گرفته استحقوق مدنی و سیاسی م المللی بین

ها  طلبی تأکید شده و حقوق اقلیت این راستا بر ممنوعیت تجزیه
. گیرد میاز دیدگاه پیشبرد احترام به حقوق بشر مورد اهتمام قرار 

در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که بنا به چه 
  .ای را در پیش گرفته است الملل چنین رویه دالیلی حقوق بین

  
  طلبی  خواهی و تجزیه ممنوعیت جدایی: گفتار چهارم

از هنگام تصویب منشور ملل متحد و پس از به رسمیت شناخته 
شدن اصل حق تعیین سرنوشت بر این موضوع تاکید گردیده 
است که اصل یاد شده باید با رعایت تمامیت ارضی کشورها 

  .صورت بگیرد
حق مردم  ها با موضوع احترام به تمامیت ارضی دولت

های اشغالی و مستعمره برای استقالل تفاوت دارد زیرا  سرزمین
رهایی سرزمین مستعمره یا اشغالی از تسلط دولت استعماری و یا 

  .کند میاشغالگر بر تمامیت ارضی دولتی آسیب وارد ن
بنابراین از ابتدای شناسایی اصل حق تعیین سرنوشت در حقوق 

ها  صل با تمامیت ارضی دولتالملل ضرورت هماهنگی این ا بین
اما پس از پایان جنگ سرد و به دنبال تجزیه اتحاد . محرز بود

جماهیر شوروی و یوگسالوی، با وجود بی تاثیر بودن استناد به 
اصل حق تعیین سرنوشت در این رویدادها، جنبشهای 

  .خواهی در سرتاسر جهان نیرومندتر گردیدند جدایی
بخشیدن به اهداف خود به اصل ها برای مشروعیت  این جنبش

حق تعیین سرنوشت متوسل شدند و به دنبال این موضوع، 
خواه  ی جداییها های خونباری توسط گروه جهان شاهد درگیری

خواهی در چچن روسیه  ها نهضت جدایی نمونه این جنبش. بود
خواهان چچنی و پاسخ  بار جدایی بود که اقدامات خشونت

هایی  مراه داشت، چنین وضعیته هرا ببارتر دولت روسیه  خشونت
به دنبال تجزیه اتحاد  .روبرو گردید المللی بینبا واکنش جامعه 

های جدایی خواهی در  جماهیر شوروی و در حالی که جنبش
 1993سرتاسر جهان در صدد تقویت خود بودند، در سال 
ای بر  کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین با صدور اعالمیه

در . نماید میخواهی تاکید  طلبی و جدایی وع تجزیهممنوعیت هر ن
مکرر از قسمت دوم این اعالمیه ضمن برشمردن  1پاراگراف 

اهمیت اجرای حق تعیین سرنوشت و بیان اینکه محرومیت از 
  :گردد میاین حق، نقض حقوق بشر است، تصریح 

حق تعیین سرنوشت نبایستی به عنوان مجوز یا مشوقی برای «
منجر به تجزیه یا تهدید کل یا جزئی از تمامیت هر عملی که 

ارضی یا وحدت سیاسی کشورهای دارای حاکمیت و مستقل که 
ها امور  طبق اصل حقوق مساوی و حق تعیین سرنوشت ملت

خود را در دست دارند و بدین ترتیب دارای دولتی هستند که 
نماینده کل مردم متعلق به آن سرزمین و بدون تبعیض از هر 

  ».باشد تلقی گرددنوع 
ها به دوری از هر نوع تبعیض و اینکه دولت  موضوع تعهد دولت

باید نماینده کل مردم متعلق به سرزمینش باشد یک تعهد دولت 
با این وجود در . نسبت به اجرای اصل حق تعیین سرنوشت است

ها نسبت به این اصل نیز مجوزی  صورت پشت کردن دولت
ساندن به تمامیت ارضی وجود خواهی و آسیب ر برای جدایی

البته اعالمیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین نسبت به . ندارد
این موضوع ساکت است، ولی در سایر منابع دالیلی برای تایید 

کمیته  21در توصیه کلی شماره . نظر بیان شده موجود هست
آگوست  23منع هر نوع تبعیض نژادی، صادر شده به تاریخ 

گونه  یچه  هگردد که این کمیت میوع تاکید بر این موض 1996
حقی را برای اعالم یکجانبه تجزیه و جدایی از یک دولت را به 

  .شناسد میرسمیت ن
نیز پس  1998مصوب  المللی بیناساسنامه دیوان کیفری  8ماده 

از برشمردن مصادیق جنایات جنگی و تاکید بر ممنوعیت این 
کند که  میین مطلب تاکید مصادیق و مجازات مرتکبان آنها بر ا

ها حق دارند تا با تمام وسایل قانونی از وحدت و تمامیت  دولت
  .ارضی کشور خود دفاع نمایند

ها حق دارند ولو  آید که دولت میبه بیانی دیگر، از این ماده بر 
به . خواهانه را سرکوب کنند با اعمال زور هر نوع حرکت جدایی
یت علیه بشریت و نسل کشی شرط اینکه به جنایات جنگی، جنا

فراتر از این با . که اقداماتی غیرقانونی هستند، متوسل نگردند
ای شورای امنیت سازمان ملل متحد در ه هنگاهی به قطعنام

گردد که شورای امنیت حتی  میمورد کوزوو این موضوع محرز 
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در وضعیتی مانند کوزوو که نقض فاحش حقوق بشر نیز صورت 
  .نماید میمیت حفظ تمامیت ارضی تاکید گرفته بود، بر اه

در چنین وضعیتی نیز گرچه شورای امنیت اقدامات کشورهای 
عضو پیمان ناتو را برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر در 

دارد که این اقدامات  میکند، ولی تصریح  میکوزوو ممنوع ن
رویه . بایستی با رعایت تمامیت ارضی یوگسالوی صورت بگیرد

خواهی  طلبی و جدایی الملل برای ممنوعیت تجزیه بینحقوق 
  :شود میدالیلی دارد که در ذیل به آنها اشاره 

  
  الملل احترام به اصول سنتی حقوق بین

الملل، اصل احترام به تمامیت  یکی از اصول سنتی حقوق بین
و هم چنین رویه دیوان  المللی بینبسیاری از اسناد . ارضی است
بر حمایت از تمامیت ارضی کشورها تاکید  للیالم بیندادگستری 

الملل تا  اهمیت اصل تمامیت ارضی در حقوق بین. کنند می
علیه آن به استناد هیچ اصلی   میرگونه اقداه  هرسد ک میبدانجا 

الملل  مشروعیت نداشته و این اصل به طور عام در حقوق بین
ن توان گفت که اصل حق تعیی میالبته . پذیرفته شده است

سرنوشت نیز اهمیت به سزایی دارد و با توجه به قدرت روزافزون 
این اصل بایستی موضوع احترام به اصل تمامیت ارضی نیز با 

به بیانی دیگر باید به . اصل حق تعیین سرنوشت سازگار گردد
های  خواه نیز توجه شود زیرا خواست های جدایی درخواست گروه

ها و مرزها  م چون چهارچوبانسانی مهمتر از مسائل اعتباری ه
  .است

هایی این پاسخ ارائه شده است که توجه به  در برابر چنین دیدگاه
اعتنایی به اصول سنتی نظم  طلبانه مترادف بی ادعاهای تجزیه

ها و حتی  تمامیت ارضی، حاکمیت دولت: هم چون المللی بین
در . ها است اصلی همانند ممنوعیت مداخله امور داخی دولت

خواهانه به معنای  ر گونه توجه به تقاضاهای جداییه  هنتیج
الملل و مبانی آن یعنی اصول  تجدیدنظر در چهارچوب روابط بین

موضوعی که جهان . الملل معاصر خواهد بود حاکم بر حقوق بین
قاعدگی  کند که پیامد این بی میقاعده شدن مواجه  را با خطر بی

معرض تهدید قرار  ها را در نیز بیش از همه حقوق انسان
  .دهد می

های یک گروه خاص نه تنها در  بنابراین توجه به خواست
ها نیست بلکه این موضوع را در  راستای تضمین حقوق انسان

سازد؛ زیرا اهمیت قائل  میابعادی وسیع و جهانشمول متزلزل 
اعتباری  هایی به معنای بی گردیدن برای چنین خواست

است که با مرارت زیاد حاصل  الملل دستاوردهای حقوق بین
نسبت به  المللی بینهای  اعتباری این اصول حمایت بی. اند هشد

های ضعیف را کاهش داده و سرنوشت و آینده آنها را بیش  دولت
  .های بزرگ خواهد ساخت از هر چیز ملعبه دست قدرت

  
  

خواهی با اهداف اصل حق تعیین  مغایرت جدایی
  سرنوشت

خواه در صورت  های جدایی که جنبش در عمل ثابت شده است
. وجود پشتیبانی خارجی احتمال دارد تا به موفقیت دست یابند

طلبی پاکستان شرقی  هایی استقالل نمونه واضح چنین جنبش
. بود که با حمایت دولت هند به تشکیل دولت بنگالدش انجامید

ای هم چون کبک کانادا،  خواهانه های جدایی اما در مقابل جنبش
های دیگر  های سریالنکا و بسیاری جنبش ن روسیه، تامیلچچ

  .به دلیل عدم پشتیبانی خارجی با شکست روبرو گردیدند
های  خواهی بیشتر عاملی برای دولت های جدایی بنابراین جنبش

چنین . اند هتر بود های ضعیف بزرگ جهت فشار بیشتر به دولت
ین وضعیتی نه تنها در جهت عملی گردیدن اصل حق تعی

ای بنیادین این اصل را که به معنای ه هسرنوشت نیست، بلکه پای
حق مردم یک سرزمین برای استقالل سیاسی اجتماعی و 

  .برد میاقتصادی است را زیر سوال 

  
  مغایرت جدایی خواهی با اهداف منشور ملل متحد 

اهداف اصلی منشور ملل متحد که در سایر موازین حقوق 
و  المللی بینه است، افزایش صلح و امنیت الملل نیز تایید شد بین

اصل حق تعیین . پیشبرد احترام به حقوق بشر بوده است
سرنوشت نیز برای تحقق چنین اهدافی مورد شناسایی قرار 

در عمل نشان داده شده که تجزیه کشورها به عملی . گرفت
ها را بیش از  شدن اهداف یاد شده نیانجامیده بلکه این آرمان

تجربه پس از پایان جنگ سرد و . یف کرده استگذشته تضع
تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و یوگسالوی همراه با بروز 

های  های داخلی و تضعیف صلح و امنیت بود و خونریزی جنگ
بسیار زیاد و نقض فاحش و گسترده حقوق بشر را نیز به دنبال 

  .داشت
ل خواهی نه تنها به تحقق اص در نتیجه باید گفت که جدایی

های منشور ملل  کند بلکه آرمان میتعیین سرنوشت کمک ن
تفسیری که کمیته منع تبعیض از . اندازد میمتحد را نیز به خطر 

خواهی ارائه داده مطالبی که بیان شد را  پیامدهای ناگوار جدایی
خود  21کمیته منع تبعیض در توصیه کلی شماره . کند میتایید 

  :دارد میصریح در این باره ت 1996مورخ آگوست 
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کمیته حقی برای اعالم یکجانبه تجزیه و جدایی از یک دولت «
نماید که تجزیه دولت برای  میکند و اعالم  میشناسایی ن

پشتیبانی از حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت نه تنها مفید نیست 
  ».بلکه این امر زیانبار و مخرب است

  
  لمللیا بیندر جامعه  مینظ خواهی و افزایش بی جدایی

همان گونه که پیش از این بیان شد مشروعیت دادن به 
های  خواهانه موجب زیر سوال رفتن چهارچوب های جدایی جنبش

. الملل خواهد گردید الملل و اصول حاکم بر حقوق بین روابط بین
های بسیار زیادی را به دنبال دارد؛ ولی  نظمی این امر خود بی

کرد و فرض را بر این  حتی اگر از این موضوع نیز صرفنظر
توانند بدون آسیب  میخواهی نیز  های جدایی گرفت که جنبش

موفقیت دست یابند این موضوع  الملل به زدن به حقوق بین
خواهی همراه با تشنج، ناامنی و  قابل انکار است که جداییغیر

در  مینظ نقض حقوق بشر است و از این دیگاه نیز به افزایش بی
های  اما گذشته از این موضوع، ایجاد دولت. انجامد میجهان 

ملی به پیدایش جهانی نوین منجر   میجدید بر اساس هرگروه قو
ای با این  جامعه. گردد که شاید از هزاران دولت تشکیل گردد می

هایی کوچک  تعداد دولت که بدون شک بیشتر آنها نیز دولت
بسیار  های قابل کنترل بوده و بی نظمیخواهند بود، بسیار غیر

کلینتون ریاست جمهوری ایاالت متحده . مراه دارده هزیادی را ب
در  1999در سال ) 1992-2000(آمریکا در فاصله سالهای 

سخنرانی بسیار دقیق به این موضوع اشاره کرده و بی 
. گردد میها را یادآور  های ناشی از کوچک شدن دولت نظمی

  :دارد میکلینتون در این باره ابراز 
و نژادی و مذهبی که در بخشی از یک   میهر گروه قواگر «

برند به  مینماید که دیگر اقوام در آن به سر ن میسرزمین زندگی 
کشور در جهان  800یک ملت مستقل تبدیل گردند، ما باید 

داشته باشیم و در آن صورت داشتن اقتصاد کارآمد یا سیاست 
  »گردد میجهانی فعال بسیار مشکل 

دی که به آن اشاره شد، باید از یک دلیل مهم افزون بر موار
الملل ممنوعیت  دیگر نیز برای اینکه از دیدگاه حقوق بین

این دلیل، تشویق . م نام برده  هطلبی مورد تاکید قرار گرفت تجزیه
. ها برای احترام هر چه بیشتر به موازین حقوق بشری است دولت

که در صورت تن  ها از این بیم داشته باشند در صورتی که دولت
در دادن به قواعد حقوق بشری تمامیت ارضی آنها مورد تهدید 

برعکس . جویند میگیرد، بدون شک از این قواعد دوری  میقرار 
ها از  رگاه دولته  هاین موضوع نیز صادق است بدین معنا ک

حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی خود اطمینان داشته باشند، با 

وق بشری را پذیرفته و آن را اجراء اشتیاق بیشتری موازین حق
  .نمایند می
  

  گیری  نتیجه
اصل حق تعیین سرنوشت یک اصل با پیشینه تاریخی است که 

حقوق  المللی بینپس از تصویب منشور ملل متحد و دو میثاق 
مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از ارزش 

رای این اصل هم اکنون دا. حقوقی نیز برخوردار گردید
ی سیاسی، حقوقی و اقتصادی است و در دو جنبه ها ویژگی

  .تواند اعمال شود میخارجی و داخلی نیز 
اصل حق تعیین سرنوشت در حال حاضر از موضوع تعیین 

های اشغالی و مستعمره نیز فراتر  سرنوشت برای مردم سرزمین
رفته و به معنای حق مردم هر سرزمین مستقلی برای انتخاب 

های  در این میان گروه. شان است اسی و اقتصادیسرنوشت سی
یا مذهبی در درون یک کشور حقی برای   میملی، قو
خواهی و ایجاد یک دولت مستقل ندارند اما این موضوع  جدایی

توانند از  میها ن تواند بدین گونه تفسیر گردد که این گروه مین
ینکه بلکه آنها افزون بر ا. مند گردند حق تعیین سرنوشت بهره

قادر هستند در کنار سایر مردم سرزمینشان حق تعیین سرنوشت 
خود را از طریق گزینش یک دولت دموکراتیک و مشارکت در 

. ای نیز برخوردار هستند اداره امور آن اعمال نمایند از حقوق ویژه
توان به حق حفظ فرهنگ، سهم داشتن  میاز جمله این حقوق 

ت متبوع و حق انجام از ثروت ملی و ایفای نقش در دول
شان در چهارچوب قانون  هایی برای حفظ هویت گروهی فعالیت

ها نیز با وجود اینکه دارای حق حفظ  دولت. اساسی اشاره کرد
تمامیت ارضی و حاکمیت خود هستند، ولی در برابر این حق 

این تکالیف عبارتند از احترام به حق مردم . اند دارای تکالیفی
تخاب سرنوشت خود و رعایت حقی که آنها یک سرزمین برای ان

مند شدن از منابع طبیعی سرزمین خود در جهت  برای بهره
  .شان دارند منافع

م اکنون اعمال اصل حق تعیین ه  هدر یک کالم باید گفت ک
جمله  سرنوشت بدین معنا است که مردم یک سرزمین از

و مذهبی که در آن سرزمین زندگی   میای ملی، قوه هگرو
کنند، باید بتوانند از دولتی که نماینده آنها بوده و به اصولی  می

هم چون دموکراسی، عدالت، تساوی، حاکمیت قانون و 
در . مند گردند گرایی سیاسی و فرهنگی پایبند باشد، بهره کثرت

ها و اینکه در یک کشور نظام  این میان نظام اداری دولت
ن کشور برای متمرکز اداری وجود داشته باشد و یا دولت آ

بینی نماید از  و ملی ترتیبات خودمختاری پیش  میهای قو گروه



   1389ـ آذر   34تالش ـ سال هشتم ـ  شماره              

     82             

الملل موضوعی تعیین کننده نبوده و مالکی  دیدگاه حقوق بین
بلکه موضوعی . برای رعایت اصل حق تعیین سرنوشت نیست

ها به اصل حق تعیین سرنوشت  که محکی برای پایبندی دولت
نسبت به موازین حقوق بشر و  رود، میزان تعهد آنها میبه شمار 

حقوق مدنی و  المللی بینبه ویژه احترام آنها به مندرجات میثاق 
  .سیاسی است
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ــی     ــی عراق ــاز اساس ــه نی ــه ب ــا توج ــه   ب ــا ب ــراق  «ه ــل در ع ــت کام ــت امنی ــادی «، »تثبی ــازی اقتص ــای  «، »بازس ــروج نیروه خ
ــارجی ــی  «، »خ ــت ارض ــظ تمامی ــی «و » حف ــدت ملّ ــی»وح ــه    ، م ــر را مقدم ــات اخی ــوان انتخاب ــروه   ت ــش گ ــرای زای ــا،  ای ب ه

 های تازه ارزیابی کرد احزاب و ائتالف
  
  
  
  
  
 

  ت کردستان عراق پس از انتخاباتتحوال
  
  
  
  
  

  وگو با احسان هوشمند گفت
  
  

ــ انتخابات اخیر عراق از ابعاد گوناگونی دارای اهمیت است، به 
هایی در انتخابات اخیر باید مورد توجه قرار  نظر شما چه ویژگی

  بگیرد؟
  

انتخابات اخیر عراق از مهمترین تحوالت عراق پس از سرنگونی 
توسط نیروهای بیش از سی  2003ست که در سال صدام حسین ا

ساله در عراق  7ای  دوره. متحده روی داد کشور و به رهبری ایاالت
های ناشی از اشغال  طی شد تا پس از فرونشستن تدریجی هیجان

زده عراق بتواند بر  حسین، جامعه جنگ عراق و سرنگونی صدام
ت را در قالب متفاو  میبقایای ساختار نظام پیشین، طراحی نظا

شاید بتوان انتخابات اخیر عراق را . انتخابات اخیر به نمایش بگذارد
ها برای طراحی نظام متناسب با ساختار  نخستین گام جدی عراقی

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورشان و موقعیت استراتژیک 
  .عراق تلقی کرد

در این هفت ساله پس از اشغال عراق از سویی شاهد تشکیل 
های سیاسی  ها و شخصیت ب و یا ائتالف احزاب، گروهاحزا

 های گوناگون بودیم و از دیگر سو دیو مخوف ترور در قالب گروه

شماری از مردم عراق  مذهبی و وابستگان به حزب بعث، گروه بی
چندان مسلط بر اوضاع جاری  گیری دولتی نه  شکل. را قربانی کرد

دیگر رخدادهای این  اساسی عراق از  و تدوین و تصویب قانون
همچنین ورود آرام و حداقلی مرجع نامدار شیعیان . دوران بود

  اهللا سیستانی به عرصه سیاسی ـ البته غیر اجرایی جهان یعنی آیت
های  نگرانی. ـ کشور نیز از دیگر موارد تا پیش از انتخابات اخیر بود

کردها و شیعیان عراقی از تکرار تسلط  تاریخی بخش زیادی از
ها بر ساختار سیاسی کشور موجب شده بود  های سنی و بعثی عرب

گیری رأی و انتخاب  سال، فرقه، قوم و قبیله جهت در این هشت
  .شهروندان را تعیین کند

  
  ــ وضعیت کردها و شیعیان چگونه بود؟

  
. نگاه نخبگان شیعه و کرد نیز تا حدودی معطوف به تهران بود

های معارض کرد و  اب و جریانسابقه طوالنی حضور رهبران احز
مندی آنها از  های متمادی در ایران و بهره شیعه عراقی در سال

 از سویی و برخی پیوندهای میهای دولت جمهوری اسال کمک
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تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان کردها و شیعیان عراقی با ایران، 
به زبانی ساده عراق در . گیری تأثیر بسزایی داشت بر این جهت

شدن به محل رقابت گسترده ایران و امریکا بود،  تبدیلحال 
های عربی همچون  هرچند در این خصوص نباید نقش دولت

  .عربستان را کم اهمیت دانست
این اوضاع و دیگر عوامل موجب شد تا انتخابات اخیر عراق 

افتادن چند باره انتخابات عراق  عقب. ای پیدا کند سابقه اهمیت بی
اهمیت این دوره از انتخابات برای بازیگران  های یکی از نشانه

انتخابات  2010فوریه  16ابتدا قرار بود در . سیاسی در عراق بود
دلیل موانع پیش رو در تصویب قانون انتخابات  برگزار شود، اما به

مارس  7در مجلس نمایندگان عراق، زمان برگزاری انتخابات به 
دگان عراق، قانون مجلس نماین 2009نوامبر  8در . موکول شد

جمهور، آن  معاون رئیس میالهاش انتخابات را تصویب کرد، و طارق
پس از تغییراتی  2009دسامبر  6را وتو و به مجلس بازگرداند و در 

  . در قانون، از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد
 2009اکتبر  21بار روز  کمیسیون عالی مستقل انتخابات، نخستین

بار به تأخیر  5ها تعیین کرد، این مهلت  رستنام فه را برای ثبت
قرار بود تبلیغات . نوامبر موکول شد 16افتاد و سرانجام به 

دلیل مشکالت رد  آغاز شود، اما به 2010فوریه  7انتخاباتی در 
شدگان به اتهام عضویت در حزب بعث ازسوی هیأت  صالحیت

یأت ه هه گذشتژانوی 8در . روز به تأخیر افتاد 5بازخواست و عدالت، 
نامزد را به اتهام  500فهرست و بیش از  11بازخواست و عدالت 

عضویت در حزب بعث رد صالحیت کرد، این امر موجب بروز 
بحران سیاسی در عراق شد و جهت حل و فصل این مشکل 

 ها های عراقی متحد و آمریکا به رایزنی با مقام  سازمان ملل
یدنظر وابسته به دادگاه عالی هیأت تجد2010فوریه 3در . پرداختند

فدرال عراق تصمیم هیأت بازخواست و عدالت در خصوص رد 
ها را به  صالحیت چند فهرست را لغو کرد و بازخواست این فهرست

پس از برگزاری انتخابات موکول کرد، این اقدام موجب اعتراض 
 میاین بحران هنگا. های سیاسی شد ها و جناح برخی از فهرست

یأت تجدید نظر راضی شد شکایت رسیده را ه  هشد ک حل و فصل 
فوریه کمیسیون عالی مستقل  10در . مورد بررسی قرار دهد

نامزد انتخابات مجلس نمایندگان  172هزار و  6 میانتخابات، اسا
توانند تبلیغات  فوریه می 12عراق را تصویب کرد و اعالم کرد در 

  .انتخاباتی خود را آغاز کنند
بر . داد انتخابات متفاوتی در پیش است اقات نشان میهمه این اتف

در . های انتخاباتی را هم افزود گیری ائتالف این موارد باید شکل
جز در  های گوناگون و متفاوتی ظاهر شدند، به انتخابات فهرست

مورد اعراب سنی که با سرفهرستی یک شیعه سکوالر، یعنی ایاد 
بودند و در کنار چند گروه  عالوی در انتخابات اعالم حضور کرده

ها، شیعیان عراق نیز در لوای دو فهرست  کوچکتر متشکل از سنی

در این دو فهرست نیز برخی . در تبلیغات حاضر شدند
ها  یک از فهرست یچه  ههای سنی قرار گرفته بودند و البت شخصیت

با نام و عنوان شیعی یا دینی و مذهبی در فضای انتخابات حاضر 
اهللا سیستانی نیز از حمایت مستقیم از  آیت. دنشده بودن

او که پیش از انتخابات . های شیعیان خودداری کرد فهرست
طرفی خود را در مورد همه نامزدها اعالم کرده بود، در جریان  بی

وزیر عراق در نجف  مالکی نخست  انتخابات حتی از دیدار با نوری
ن دیداری به خودداری کرد و او را به حضور نپذیرفت تا چنی

اهللا سیستانی با  این تصمیم آیت. حمایت او از مالکی تعبیر نشود
رو شد، کمااینکه  استقبال احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی روبه

گرایی بر انتخابات  گیری توانست از غلبه فضای فرقه  این موضع
  .عراق جلوگیری کند

  
  ــ در این انتخابات چند حزب حضور داشت؟

  
قدری  های سیاسی عراق در این انتخابات به حزاب و گروهتنوع ا

. شد دادن آنها از یکدیگر سخت می  بود که گاهی حتی تشخیص
البته در جریان تبلیغات انتخابات عراق این تنوع و تکثر حال و 

ها  هریک از فهرست. هوای خاصی به فضای سیاسی عراق بخشید
از جامعه متکثر عراق های عمده در انتخابات اخیر نشانی  و گروه

ها باید تأکید کرد با توجه به  البته پیش از توجه به این فهرست. بود
بازسازی «، »تثبیت امنیت کامل در عراق«ها به  نیاز اساسی عراقی

و » حفظ تمامیت ارضی«، »خروج نیروهای خارجی«، »اقتصادی
ای برای زایش  توان انتخابات اخیر را مقدمه ، می»وحدت ملّی«
  .های تازه ارزیابی کرد ها، احزاب و ائتالف وهگر

ائتالف اصلی و در کنار آن چند ائتالف  4در انتخابات اخیر 
  :کوچکتر به فعالیت پرداختند

  
ائتالف العراقیه تحت رهبری ایاد عالوی : الف ـ ائتالف العراقیه

های  سیاستمدار شیعه مذهب اما سکوالر عراقی از بین گروه
شعار اصلی این ائتالف مقابله با . ی تشکیل شدسکوالر شیعی و سن

از دیگر . های همسایگان بود اشغال عراق توسط امریکا و دخالت
معاون   میهای سرشناس این ائتالف طارق الهاشچهره
جمهوری کنونی عراق و از اعراب سنی است که پیش از  رئیس

جمهوری باید به یک عرب  انتخابات تأکید کرده بود پست ریاست
گروهی پیش از انتخابات از این گروه با نام . رسد نه یک کردب

  . بردند ائتالف مخالفان ایران نام می
فهرست العراقیه اگر چه رهبری شیعه مذهب دارد، ولی بیشتر از 

این ائتالف شامل . سکوالرهای سنی مذهب تشکیل شده است
جریان دموکراتیک وفاق ملی به رهبری ایاد عالوی، جبهه 

معاون   میالهاش وی ملی به رهبری صالح مطلک و طارقوگ گفت
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رهبر این ائتالف، ایاد عالوی در گذشته . جمهور عراق است رئیس
دلیل اختالفاتی که با حزب پیدا کرد به  عضو حزب بعث بود، اما به

. خارج از عراق رفت و به معارض حکومت وقت عراق تبدیل شد
او که . لک استترین شخصیت این ائتالف صالح مط جنجالی

روابط نزدیکی با مجاهدین خلق در عراق دارد به اتهام طرفداری 
اساسی عراق حزب فاشیست بعث   از افکار حزب بعث که در قانون
وگو اجازۀ  حزب او، جبهه گفت. نامیده شده، رد صالحیت شد

شرکت در انتخابات را دارد و تنها شخصی که از این حزب رد 
صالح مطلک که به . طلک استصالحیت شده خود صالح م

مخالفت شدید با ایران شهرت دارد بارها خواستار استفاده از 
عنوان عامل بازدارندۀ ـ به گفتۀ او ـ دخالت  مجاهدین خلق به

مطلک مدعی است که دلیل رد . ایران در عراق شده است
مفکری با حزب بعث، بلکه مخالفت تند و ه  هصالحیت او ن

  .ایران در عراق استهای  صریحش با دخالت
توان به بغداد اشاره کرد های مهم این ائتالف میازجمله پیروزی

. دست آورند کرسی را به 24که با دو کرسی کمتر از گروه مالکی 
های اولیه که انتظار  بینی همچنین در استان کرکوک برخالف پیش

دست آورند العراقیه توانست  رفت کردها پیروزی چشمگیری بهمی
دست آورد و  ها را از آن خود کرده و شش کرسی بهاز کرسی  مینی

در . دست آورد پیمانی کردستان به حتی آرای بیشتری از ائتالف هم
کرسی  11نشین و غالباً ناآرام االنبار هم گروه عالوی  استان سنی

پیروزی چشمگیرتر این گروه در استان . کرسی را کسب کرد 14از 
کرسی را از آن  31کرسی از  20د که نینوا با مرکزیت موصل بو

های آرای عراقی الزم به یادآوری است که بخش عمده. خود کرد
فهرست . عرب دور از وطن نیز به سبد این گروه ریخته شد

که به   میالهاش طارق. شود گروه و حزب را شامل می 20العراقیه
ریاست حزب  2005فهرست العراقیه پیوسته است در انتخابات 

های جبهه توافق  عراق را برعهده داشت و یکی از ستون  میاسال
و جبهه توافق   میاهل سنت بود، اما بروز اختالف در حزب اسال

  میتابستان گذشته از رهبری حزب اسال  میالهاش سبب شد طارق
  . گیری کند و حزب تجدید را تشکیل داد کناره

  
ی اتئالفی گروهی با رهبری نوری مالک: ب ـ ائتالف دولت قانون

های گوناگونی حضور  تشکیل دادند که در آن طوایف و جریان
ها برخود  است که این گروه  میائتالف دولت قانون نا. داشتند
گروه سیاسی و  40بدنۀ اصلی این ائتالف را که شامل . نهادند

به ریاست نوری   میالدعوه اسال های مستقل است، حزب شخصیت
های سکوالر با روحانیون از هر  شخصیت. دهد مالکی تشکیل می

ها و کردها گرفته تا  از ترک. شوند ای در این ائتالف پیدا می طایفه
ها به رهبری حسین شهرستانی  مستقل. های سنی و شیعه عرب

الدباغ  وزیر نفت، مجمع مستقل دانشگاهیان به رهبری علی

هایی مانند  های اهل سنت، گروه سخنگوی دولت و در میان جناح
الحسنی، رئیس پارلمان  الحست ملی به رهبری حاج مهدی صفهر

، جنبش قیام ملی خالد سعدی یاور )مجمع قانونگذاری ملی(اسبق 
الدلیمی، از مؤسسان شورای بیداری وابسته به قبیله الدلیمی، برخی 

ترکمن به رهبری عباس البیاتی در   میعشایر عرب، اتحاد اسال
  .این ائتالف حضور دارند

  
ائتالف ملی عراق شامل مجلس اعالی : تالف ملی عراقج ـ ائ

عراق به رهبری عمار حکیم و گروه مقتدی صدر   میانقالب اسال
ها ابراهیم جعفری این گروه. و با حضور احمد چلبی است

عنوان نماینده اول خود و یا رهبر  وزیر اسبق عراق را به نخست
پیشین دچار این ائتالف نسبت به دوره . اندائتالف برگزیده

مجلس اعال که در این زمینه . بیشترین شکست شده است
ترین گروه جمله قدیمی این حزب که از. تری داردوضعیت بغرنج

حسین بوده، حتی آرای کمتری از طرفداران  های معارض با صدام
کرسی را از آن خود  25دست آورد به نحوی که حدود   صدر به

رو قدرت آنها نسبت به  ز اینکرسی، ا 39کرده است و گروه صدر 
جمله نتایج قابل توجه این  دوره پیشین دچار افول بیشتری شده، از

توان به  گروه که نسبت به دوره پیشین دچار نزول زیادی شده، می
کرسی را از آن خود  استان کربال اشاره کرد که شش کرسی از ده

کرسی  18قار هم نه کرسی از نشین ذی در استان شیعه. اندکرده
 17کرسی پایتخت، تنها  68به این ائتالف رسیده است، اما از 

ائتالف ملی عراق، احمد چلبی، . انددست آورده کرسی را به
کار سکوالر را با جریان صدر به رهبری مقتدی  سیاستمدار کهنه

. صدر روحانی جوان و تندروی شیعه، در کنار هم قرار داده است
ای  در دوره. شود مین یک مورد ختم نمیه هالبته تضاد این ائتالف ب

عراق به   میکرد مجلس اعالی اسال که ناامنی در عراق بیداد می
ها بر سر تسلط بر  شدت با گروه صدری رهبری خانواده حکیم به

نشین جنوب عراق در رقابت بودند، رقابتی که حتی  مناطق شیعه
تالف دیگر شخصیت برجسته این ائ. انجامید گاه به درگیری می

جعفری که روزی . وزیر پیشین عراق است ابراهیم جعفری، نخست
دلیل اختالف بر سر ریاست  همکار نزدیک نوری مالکی بود، به

با مالکی تضاد پیدا کرده و اکنون در ائتالف   میالدعوه اسال حزب
البته در . ملی عراق رو در روی معاون سابق خود قرار گرفته است

 های دیگری هم حضور دارند از صیتاین ائتالف احزاب و شخ
نشین غرب عراق که بیشتر  هایی از مناطق سنی جمله شخصیت

  .ای و عشایری دارند صبغۀ قبیله
توان  های ائتالف ملی عراق را می یکی از مهمترین مشخصه

دهنده این ائتالف با ایران  های تشکیل نزدیکی زیاد بیشتر گروه
راق یکپارچه فروپاشید و چند ائتالف ع 2009تابستان سال . دانست

روز پیش از مرگ عبدالعزیز حکیم، رئیس فراکسیون ائتالف عراق 
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یکپارچه و رئیس مجلس اعالی اسالمی، ائتالف جدیدی با نام 
ائتالف . جایگزین ائتالف عراق یکپارچه شد "ائتالف ملی عراق"

ملی عراق، پیش از آنکه فهرست نهایی خود را برای انتخابات 
منظور  مالکی به  های جدی با نوری نی اعالم کند، رایزنیپارلما

های مالکی نظیر  شرط ارائه فهرست واحد انجام داد، اما برخی پیش
وزیری پس از پیروزی ائتالف مشترک  ماندن در پست نخست باقی

  . های اصلی شیعه شد آنها، مانع از ائتالف جناح
مهمترین . ودش گروه و حزب تشکیل می 30ائتالف ملی عراق از 

به رهبری عمار حکیم،   میاین احزاب شامل مجلس اعالی اسال
جریان اصالح ملی به رهبری ابراهیم جعفری، کنگره ملی عراق به 

های وابسته به جناح صدر و برخی  ریاست احمد چلبی، گروه
های مهم اهل سنت نظیر شورای نجات االنبار به رهبری  گروه

من ایلی ریاض جمال امین و الهایس، حزب ترک حمید فرحان
. شود می  میالنعا کنگره کل ملی کردهای فیلی محمدسعید توفیق

ها، تسریع در خروج نیروهای اشغالگر  جمله شرایط صدری از
ریاست . عنوان محور کار ائتالف ملی عراق در پارلمان است به

  .ائتالف ملی عراق به عهده ابراهیم جعفری است
  

های متعدد کرد پیشین که گروه الف دورهبرخ: های کرد د ـ گروه
با یک فهرست واحد در انتخابات شرکت کردند، این بار اختالفات 

طور مستقل  درونی مانع از تداوم سنت پیشین شد و چندین گروه به
ها عبارتند از وارد کارزار انتخاباتی شدند، مهمترین این گروه

حزب قدرتمند و پیمانی کردستان که شامل اتحاد دو  ائتالف هم
کردها یعنی اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جالل  میقدی

طالبانی و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی 
شود، این ائتالف که حرف اول را در منطقه اقلیم کردستان می می

مهمترین پیروزی این ائتالف در . دست آورد کرسی به 43زند 
  .دست آوردند کرسی از ده کرسی را به استان دهوک رخ داد که نه

رهبر این . است) تغییر(فهرست دوم کردها شامل حزب گوران 
وی که معاون پیشین طالبانی . جریان نوشیروان مصطفی نام دارد

های دو حزب در حزب اتحادیه میهنی است در انتقاد از سیاست
در . عمده کرد، دست به تأسیس جریان ـ و نه حزب ـ گوران زد

نتخابات پارلمانی سال گذشته در کردستان این جریان توانست ا
رفت این روند درصد آرا را از آن خود کند و انتظار می24نزدیک به 

رو به رشد آنها در جذب کردها در انتخابات اخیر هم تداوم یابد، اما 
گوران هشت کرسی از انتخابات اخیر عراق . گونه نشد در عمل این

بهترین نتیجه گوران در استان سلیمانیه . است را از آن خود کرده
حزب . کرسی را تصاحب کرد 17رخ داد که شش کرسی از 

کردستان به رهبری علی باپیر سومین فهرست   میجماعت اسال
انتخاباتی کردها بود که توانسته چهار کرسی به خود اختصاص 

. ایران نزدیک است  میاین حزب ظاهراً به جمهوری اسال. دهد

کردستان با ریاست محمد بهاءالدین هم با   میاتحاد اسال حزب
کسب سه کرسی، آخرین فهرست کردی دارای کرسی در انتخابات 

آید  شمار می رو به این حزب که اسالمگرا و میانه. عراق است 2010
های کوچکتر  برخی ائتالف .المسلمین مصر نزدیک است به اخوان

بی در انتخابات اخیر های دینی و مذه مراه اقلیته هنیز ب
در خصوص وضعیت این  .هایی را به خود اختصاص دادند کرسی
  .های کردی نیز به صورت تفصیلی سخن خواهم گفت جریان

درصدی برای  25درباره زنان الزم است اشاره شود تعریف سهم 
 325کرسی از میان  81زنان عراقی یعنی دسترسی به حداقل 

  .نتخابات افزوده بودکرسی مجلس نیز بر تازگی این ا
  

ــ نخستین نتایج انتخابات اخیر چه بود و ارزیابی شما در آن 
  چیست؟

  
گیری وضعیت  نگاهی به نتایج اعالم شده انتخابات نشانگر شکل

های حاضر در  یک از ائتالف یچه  هک  نوینی در عراق است، اول آن
صحنه رقابت انتخاباتی از شعائر مذهبی و نمادهای شیعه یا 

گرایانه، برای تبلیغ استفاده نکرده و نوعی عقالنیت سیاسی و  نیس
گرایی  در نظر گرفتن منافع ملت عراق مانع از آن شد تا فرقه

داشته باشد، بنابراین  میمذهبی بتواند در این انتخابات عرض اندا
توان از منظری، پیروزی گرایش به منافع ملی  انتخابات اخیر را می

اهللا سیستانی  رویکرد عُقالیی آیت. ی تلقی کردگرایی مذهب بر فرقه
های حاضر در انتخابات بر  در عدم دخالت به نفع یا علیه جریان

  . تعمیق این روند افزود
های انتخاباتی، عراق و عراقی جانشین سنی  که در رقابت ضمن آن

ها و  گرایی مذهبی شده و از این طریق نگرانی و شیعه و فرقه
تری یافته وگفتمان  وسوی عام اضر، سمتهای ح دغدغه جریان
های مطرح متوجه حل مسائل و مشکالت کل جامعه  غالب جریان

 میعمو ملّی یعنی عراق شده، به صورت ضمنی نگرانی افکار
گاه  هایی که گاه و بی عراق در خصوص سرنوشت کشور و زمزمه 

  .شود را منعکس کند درباره تجزیه عراق مطرح می
های سیاسی گوناگون  راق و در گفتمان گروهدر بیشتر مناطق ع

گرایی، یعنی نگاه عراقی به  فعال در صحنه سیاسی عراق، عام
گرایی، یعنی گفتمان  مسائل کشور، برجسته شده و جانشین خاص

شد و شاید نتایج انتخابات منطقه کرکوک نیز در   میای یا قو فرقه
اامنی متعاقب ثباتی و ن راستای نگرانی اهالی منطقه از بروز بی

، 140ماده . گرایی قابل تحلیل باشد گرایی و یا قوم و فرقه خاص
شیوه تعیین وضعیت کرکوک برای قرارگرفتن در حوزه دولت اقلیم 
کردستان یا دولت مرکزی را تعیین کرده و البته این مسئله یکی از 

اما نتایج انتخابات . مسائل بغرنج روابط دولت اقلیم با بغداد است
دهندگان کرکوکی با رأی به ائتالف همراه  از رأی  میداد نی نشان



   1389ـ آذر   34تالش ـ سال هشتم ـ  شماره              

     89             

عالوی یعنی العراقیه، فعالً ماندن در چارچوب وضع موجود را بر 
این آرا نه به گروه جعفری . دهند تغییر شرایط کرکوک ترجیح می

یا نوری مالکی، بلکه به جریان ایاد عالوی داده شد و یکی از 
  .خورد بات در کرکوک رقم میانگیز این انتخا نتایج شگفت

  
ــ برخی از مطبوعات خارجی از تأثیر فضای ایران بر انتخابات 

  گویند نظر شما چیست؟ عراق سخن می
  

توان در نتایج  های گوناگون می تأثیر اوضاع ایران را به شکل
به دالیلی چون پیوندهای . روشنی مالحظه کرد انتخابات اخیر و به

راق رویدادهای ایران را تعقیب فرهنگی و مذهبی، مردم ع
گذشته از تأثیر جنبش سبز در شمال عراق، رأی کم . کنند می

روحانیون در انتخابات اخیر عراق و در کل عراق و نیز تضعیف 
تواند تا حدودی نتیجه رویدادها و  آرای گروه حکیم و مالکی می

ر ناتوانی دولت د. های پس از انتخابات ایران ارزیابی شود درگیری
مدیریت مدّبرانه و قانونمند حوادث پس از انتخابات در ایران و 

و ) برای نمونه کهریزک(برخورد خشن و گسترده با مردم معترض 
های جهان و بویژه  انعکاس گسترده مسائل ایران در رسانه

های نزدیک  های عربی موجب واردشدن خدشه به آرای گروه رسانه
  )1.(شد میبه جمهوری اسال

یکی دیگر از نمودهای رفتار عقالیی در انتخابات اخیر همچنین 
ها و شاید در تعارض با منافع ملی  عراق، در چارچوب منافع عراقی

کارگزاران . ها باشد ایران، انتخاب برخی وابستگان سابق به بعثی
ها و  رژیم سابق در این انتخابات نه دشمنان کشور، بلکه تکنوکرات

ی شدند که در این روزهای خطیر نیروهای کارشناس عراقی تلق
دالیلی چون دستیابی به آشتی ملی و نیز استفاده از توانشان  باید به

برای حل مسائل جاری و سازندگی عراق مورد استفاده جامعه قرار 
این کارگزاران نباید اعدام شوند یا به زندان و حبس گرفتار . گیرند
ی در عراق، نامزدی ترین نمونه این سیاست انتخابات برجسته. شوند

  میاست که از کادرهای قدی "ایاد عالوی"و سپس پیروزی خود 
گیری از کادرهای  حزب بعث عراق بوده و تاکنون از سیاست بهره

  . حسین دفاع کرده است ورزیده حزب بعث عراق در زمان صدام
نتایج انتخابات عراق همچنین تأکید مجددی است بر ویژگی 

توان تنها با رأی و نظر یک فرقه  اق را نمیعر. متکثر جامعه عراق
 میتنوع احزاب سیاسی از اسال. یا جریان و مذهب اداره کرد

... گرا تا شیعه، یزیدی، آشوری، کرد، ترکمن، عرب، بعثی و سنی 
  . ها دارد نشان از این تکثر و پیچیدگی

کمااینکه انتخابات اخیر عراق یک ویژگی مشترک با نخستین 
و پس از تشکیل کشور عراق  1924یخ عراق در سال انتخابات تار

داشت؛ در هردوی این انتخابات نیروهای خارجی در عراق مستقر 
 300بیش از  2010نیروهای بریتانیا و در سال  1924در . بودند

های غربی در عراق  هزار نفر نیروهای امریکایی و سایر دولت
مجددی بود بر رأی به عالوی و گروهش نیز تأکید . حضور داشتند
. درباره لزوم خروج نیروهای اشغالگر از عراق  مینظر افکارعمو

یکی از مهمترین شعارهای ائتالف العراقیه تأکید بر لزوم خروج 
  .اشغالگران عراق به رهبری امریکاست

نتیجه انتخابات اخیر باید خود را در دولت آتی عراق به نمایش 
تدبیری و انحصارگری  بی هرگونه تعلل در این زمینه یا. بگذارد

سوی یک جنگ  تواند عراق را به ای و سیاسی می مذهبی، فرقه
توجه به  .عیار، حتی با حضور نیروهای خارجی بکشاند داخلی تمام

ها و نیز اهل سنت عرب عراقی در معادالت  پایگاه اجتماعی بعثی
  .ساز بازگشت تفاهم ملی در عراق باشد تواند زمینه سیاسی می

  
  زیابی شما از شرایط کردستان عراق چیست؟ــ ار

  
اوضاع شمال عراق یعنی کردستان عراق در عین حال که متأثر از 

ای خاص خویش  اوضاع کلی کشور عراق است، فاکتورهای منطقه
های سابق  دانیم که کشور عراق کنونی از ویرانه می. را نیز داراست

ول جهانی پس از شکست عثمانی در جنگ ا. عثمانی سر بر آورد
عراق یکی از . های پیروز تجزیه شد این کشور توسط دولت

در ابتدای . کشورهایی است که پس از تجزیه عثمانی تأسیس شد
تأسیس عثمانی قرار بود کردهای عثمانی خود به صورت مستقل 
  دولتی داشته باشند، اما با تحلیل عوامل بریتانیا در ارتباط با قدرت

شدن   راق کنونی و نگرانی از غالبگرفتن شیعیان عرب در ع
ها و البته مقاومت جامعه شیعه عراق در  جمعیت شیعیان بر سنی

برابر نفوذ بریتانیا در عراق یکباره حمایت بریتانیا از کردهای عراقی 
فیصل به قدرت رسید تا با . به حمایت از دولت عراق تبدیل شد

 اکثریتگرفتن و   های سنی امکان قدرت حضور کردها و عرب
های کردی  تدریج قیام به. یافتن شیعیان در عراق از بین برود 

دلیل این سیاست جدید  ها و شیخ محمود به بارزانی. سرکوب شد
باید تأکید کرد عمر دولت عراق . رو شدند روبه  میبریتانیا با ناکا

های کردی عراقی است، البته در کردستان  کمتر از عمر جریان
های کردی دست از  ا موجب نشد تا جریانه عراق این ناکامی

حزب دموکرات کردستان عراق  1946در سال . مبارزه بردارند
. تشکیل شد و مالمصطفی بارزانی به رهبری آن برگزیده شد

ساله بارزانی در شوروی  مهاجرت بارزانی به شوروی و حضور یازده
ها حزب بدون مالمصطفی به فعالیت خود  موجب شد در این سال

گرفتن  با کودتای عبدالکریم قاسم در عراق و نیرو. امه دهداد
به عراق  1958های عراقی، مالمصطفی در سال کمونیست

های بارزانی با قاسم و  بازگشت و البته پس از چندی درگیری
ها در عراق  گرفتن بعثی  با قدرت. های بعدی استمرار یافت دولت

یت شد و تا قرارداد روابط بارزانی با دولت شاهنشاهی ایران تقو
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ایران و عراق این روابط در ابعاد مختلف سیاسی و  1975
مالمصطفی در این دوران با کنار زدن . گسترش یافت مینظا

ای تبدیل  رقبای خود به رهبر بالمنازع این حزب با ساختار عشیره
  .شد

تدریج در صفوف حزب دموکرات شکافی  در دهه شصت میالدی به
و تعدادی دیگر ) پدر زن جالل طالبانی(م احمد ایجاد شد و ابراهی

از اعضای کمونیست حزب دموکرات همچون جالل طالبانی راه 
، طالبانی فرصت 1975دنبال قرارداد  به. خود را از حزب جدا کردند

را برای تشکیل اتحادیه میهنی کردستان عراق مهیا دید و با 
میهنی در  های حزب دموکرات و اتحادیه تأسیس این حزب رقابت

عنوان بخشی انکارناپذیر از مسائل سیاسی  کردستان عراق به
با پیروزی انقالب ایران حزب دموکرات . شمال عراق نمایان شد

کردستان عراق به حمایت از دولت ایران پرداخت و این حمایت تا 
ها در برابر احزاب کرد ایرانی به جنگ  جایی پیش رفت که بارزانی

طالبانی اما با  .های دولتی ایران را گرفتندبرخاسته و طرف نیرو
حزبش از نیروهای مسلح چپ ایران و نیز احزاب کرد ایرانی 

ها و سپس  با وقوع جنگ ایران و عراق بارزانی. حمایت کرد
نی با نیروهای ارتش طالبانی تا پایان جنگ در کنار نیروهای ایرا

  .عراق جنگیدند
کویت توسط عراق و سپس فارس و اشغال  با آغاز جنگ اول خلیج

رهبری امریکا، کردستان عراق مرحله   حمله نیروهای ائتالف به
درجه پرواز  36با اعالم مدار . ای از تاریخ خود را شروع کرد تازه

عراق خارج و  میممنوع، کنترل شمال عراق از دست نیروهای نظا
دو گروه اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق کنترل 

درتاریخ . دهوک را در دست گرفتند تان سلیمانیه، اربیل وسه اس
نخستین انتخابات برای تعیین نمایندگان مجلس  1992 می 19

هر . کردستان عراق و انتخاب رئیس اقلیم کردستان برگزار شد
چند در نتیجه این انتخابات تقریباً هر دو گروه اتحادیه میهنی و 

دست آورند اما با  ردم را بهبرابر از آرای م  میحزب دموکرات، سه
های سیاسی میان دو حزب و سپس تقسیم  وجود تقسیم پست

کردستان عراق به دو بخش تحت کنترل بارزانی و طالبانی، این 
های دیرین این دو حزب به  وضعیت نتوانست موجب شود تا رقابت

های مستمر این دو حزب حتی در  درگیری. فراموشی سپرده شود
برخی . شماری در بر داشت یل و سلیمانیه تلفات بیهای ارب خیابان

تحلیلگران تلفات وارده بر دو حزب و مردم منطقه را در جریان 
های دو دهه احزاب کرد مستقر در شمال عراق افزون بر  درگیری
  .کنند هزار کشته ارزیابی می بیست

ابتدا اربیل به تصرف نیروهای طالبانی درآمد و پس  1996در سال 
تنها اربیل از  یکی بارزانی به صدام و همراهی ارتش عراق نهاز نزد

نیروهای طالبانی باز پس گرفته شد، بلکه سلیمانیه نیز به تصرف 
ها هزار آواره به  مراه نیروهایش با دهه هطالبانی ب. بارزانی درآمد

ها با  ایران پناهنده شد و پس از مدتی و بنا بر گزارش برخی رسانه
ان توانست به سلیمانیه بازگردد و نیروهای کمک نیروهای ایر

سال اخیر  14بدین ترتیب در . بارزانی را به سمت اربیل عقب راند
ی دهوک و ها استان سلیمانیه در کنترل اتحادیه میهنی، و استان

  .اربیل در کنترل نیروهای بارزانی قرار داشته است
ها و  یهر چند تجربه پارلمان اول در شمال عراق به دلیل درگیر

بخش نبود،  رقابت اتحادیه میهنی و حزب دموکرات چندان رضایت
حسین از اریکه قدرت و استقرار نیروهای  اما برکناری صدام

 13امریکایی در منطقه موجب شد تا دور دوم انتخابات پس از 
دوره دوم . سال در مناطق کردنشین شمال عراق دوباره برگزار شود

برگزار شد و پارلمان  2005ژانویه  30پارلمان کردستان عراق در 
در این مرحله طالبانی و . تشکیل شد 2005کردستان در ژوئن 

بارزانی به منظور جلوگیری از وقوع جنگ و درگیری داخلی 
سال به صورت مشترک وارد  10تصمیم گرفتند به مدت 

های انتخاباتی شوند و بر این اساس ائتالف کردستان واحد،  عرصه
در انتخابات پارلمانی عراق و کردستان شکل  برای مشارکت

  . گرفت
دوره دوم انتخابات پارلمان کردستان عراق، شاهد کاهش 

کردستان به رهبری  میهای دو حزب حاکم بود و اتحاد اسال کرسی
کرسی  111کرسی از  9الدین محمد بهاءالدین توانست  صالح

اقلیم  حکومت برآمده از پارلمان دوم. پارلمان را تصاحب کند
های سیاسی مهم از  حکومتی ائتالفی بود و تمام احزاب و گروه

های مهم  وزرای حکومت سهم داشتند، اما در نهایت وزارتخانه
در این مرحله با توافق میان دو . هنوز در اختیار احزاب حاکم بود

حزب، مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان و جالل طالبانی 
نیچروان بارزانی از . جمهور عراق شد ئیسعنوان نماینده کردها ر به

وزیر منطقه کردستان و عدنان  عنوان نخست حزب دموکرات به
  .مفتی از اتحادیه میهنی نیز به ریاست پارلمان انتخاب شد

رویداد ) 2009تابستان (در دوره بعدی انتخابات کردستان عراق 
انگیز نوینی توجه تحلیلگران را به شمال عراق معطوف  شگفت

طلبان و ناراضیان کرد در شمال  گیری ائتالفی از اصالح شکل. کرد
عراق ـ آن هم از میان رهبران و پیشگامان و مبارزان سیاسی کرد 

تر کردستان عراق یعنی  تر و دانشگاهی ـ توانست در حوزه مدنی
سلیمانیه شور و شوقی برانگیزاند، این رویداد تا انتخابات بعدی 

رای انتخاب نمایندگان مجلس عراق ب 2010یعنی انتخابات 
های مهم سیاسی فعال در کردستان  شرکت جریان. استمرار یافت

عراق همچون دو حزب قدرتمند اتحادیه میهنی به رهبری جالل 
طالبانی و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و 

کردستان عراق   میاحزاب کوچکتری مانند دو حزب عمده اسال
الدین محمد  کردستان به رهبری صالح  میای اتحاد اساله نام به

رهبری علی باپیر و نیز فهرست  به  میبهاءالدین و جماعت اسال
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نام حزب سوسیالیست  ها هم با دو جریان به ها و چپ سوسیالیست
دموکرات کردستان عراق به رهبری محمد حاجی محمود و حزب 

و درنهایت  زحمتکشان کردستان عراق به رهبری قادر عزیز
تشکیل ائتالف گوران یا تغییر نشان داد کردستان عراق در حال 

ائتالف گوران دربرگیرنده طیف وسیعی از . تجربه نوینی است
ها با ایدئولوژی گوناگون و نیز سوابق سیاسی مختلفی است  جریان
توان برای آن، عنوان جبهه را برگزید؛ جبهه متکثر در برابر  که می

کرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان اتحاد حزب دمو
  .عراق یعنی حاکمان بالمنازع شمال عراق

در انتخابات پارلمانی و ریاست اقلیم کردستان عراق در ژوئیه 
 5/2که در استان سلیمانیه، اربیل و دهوک برگزار شد،  2009

 5/78میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودند و نرخ مشارکت نیز 
کرسی مورد رقابت بود که  111در انتخابات پارلمانی . وددرصد ب

تشکل و  38در این انتخابات . ها تعلق داشت کرسی به اقلیت 11
ها به  همه تشکل. نام کردند حزب برای شرکت در انتخابات ثبت

توانستند در انتخابات مشارکت کنند و  کاندیدا می 3شرط داشتن 
. کردند ر پارلمان رعایت میدرصد زنان را د 3همچنین باید حضور 

 4های پارلمان و  نفر برای کرسی 500، حدود 2009در انتخابات 
براساس نتایج انتخابات . نفر برای ریاست اقلیم رقابت کردند

ت کردستانی به ریاست برهم صالح پارلمانی این منطقه، فهرس
درصد آرا،  34/57 ) متشکل از حزب دموکرات و اتحاد میهنی(

درصد آرا،  75/23 یر به ریاست نوشیروان مصطفی فهرست تغی
الدین محمد  فهرست خدمتگزاری و اصالحات به ریاست صالح

درصد  45/1   میدرصد آرا و فهرست جنبش اسال 8/12 بهاءالدین 
فهرست کردستان با . اند خود اختصاص داده آرا این انتخابات را به
از جمع  کرسی 59رأی ،  70هزار و  763کسب یک میلیون و 

هزار و  445فهرست تغییر با . کرسی پارلمان را به دست آورد 111
 42هزار و 248کرسی و فهرست اصالح و خدمات با  25رأی،  24

هزار و  27کردستان با   میکرسی، فهرست جنبش اسال 13رأی، 
 28هزار و  15رأی، دو کرسی و فهرست آزادی و مساوات با  142
  .نددست آورد یک کرسی به رأی ،

در انتخابات برای انتخاب ریاست اقلیم کردستان عراق هم نتایج 
در . نشان از تغییر تدریجی اوضاع به زیان بارزانی و طالبانی داشت

انتخابات ریاست منطقه کردستان به ترتیب، مسعود بارزانی، کمال 
 377هزار و  63رأی، هلو ابراهیم احمد  323هزار و  460میراودلی 

 10رأی و حسین کمیانی  890هزار و  18د رسول رأی، احمد محم
  . دست آوردند رأی به 665هزار و 

در انتخاباتی که بیست و پنجم ژوئیه گذشته در کردستان عراق 
و نیم  2از . درصد واجدین شرایط شرکت کردند 5/78برگزار شد 

آرای واجدین رأی یعنی  از  میمیلیون واجد رأی، مسعود حدود نی
بدون احتساب . دست آورد رأی را به 397هزار و  266میلیون و  یک

آرای واجدین شرایطی که رأی نداده و با احتساب درصد رأی از 
درصد آرا  57/69 کل آرای مأخوذه، مسعود بارزانی با کسب 

  .کردستان عراق را از آن خود کند  توانست بار دیگر ریاست منطقه
کردستان عراق با کمال میراودلی، دیگر کاندیدای ریاست منطقه 

برادر (درصد آرا در رتبه دوم و هلو ابراهیم احمد  32/25 کسب 
 49/3 ، دیگر نامزد این انتخابات نیز با کسب )همسر جالل طالبانی

  .سوم قرار گرفت  درصد در رتبه
در انتخابات اخیر که برای انتخاب نمایندگان در مجلس عراق 

 ؛در انتخابات پارلمانی: ذ شده استبرگزار شد نیز این نتایج اخ
کرسی و  4کرسی، یک گرتو  8کرسی، تغییر  43ائتالف کردستان 

شود، را از آن خود کردند  کرسی می 57کرسی، که جمعاً  2کومله 
هایی  تبار با آموزه اقلیتی ایرانی(و افزون بر آن در کردستان شبک 
، آشوری و ترکمن نیز وجود )نزدیک به اهل حق و زبان اورامی

های اقلیم کردستان عراق در  د که با احتساب آنها، تعداد کرسیدار
  .شود کرسی می 62بغداد 

و جمعیت   میپیمانی، فهرست گوران، وحدت اسال ائتالف هم
ی ها به ترتیب زیر توانستند در شهرهای کردستان کرسی  میاسال

  :پارلمان را تصاحب کنند
 6یز توانست کرسی، ائتالف العراقیه ن 6پیمانی  در کرکوک هم

  .کرسی را در کرکوک به خود اختصاص دهد
). کرسی 31ها  کل کرسی: استان نینوا(کرسی  8پیمانی  در نینوا هم

/ بیست کرسی: فهرست العراقیه/ ائتالف ملی عراق یک کرسی
یک : ائتالف وحدت عراق/ یک کرسی: التوافق عراق جبهه
  .ائتالف کردستان هشت کرسی/ کرسی

 کرسی، وحدت اسالمی 6کرسی، گوران  8پیمانی م ه هدر سلیمانی
  .کرسی 1) کومله( کرسی و جمعیت اسالمی 2) یکگرتوو(

 کرسی، وحدت اسالمی 2کرسی، گوران  10در هولیر هم پیمانی 
  .کرسی 1نیز ) کومله( کرسی و جمعیت اسالمی 1) یکگرتوو(

 1) یکگرتوو( کرسی، وحدت اسالمی 9در دهوک هم پیمانی 
  .کرسی
ائتالف ) کرسی 13: ها کل کرسی( کرسی 1م پیمانی ه هالدر دی

ائتالف / هشت کرسی: فهرست العراقیه/ کرسی 3: ملی عراق
  .یک کرسی: ائتالف کردستان/ یک کرسی: دولت قانون

 شود؛ در کمتر از یکسال، دو انتخابات در شمال عراق برگزار می
برای تعیین   میای و دو اولی برای مجلس محلی و منطقه

مایندگان مردم عراق در مجلس ملی و از این طریق انتخاب ن
های  وزیر و رئیس مجلس و دیگر مقام جمهور، نخست رئیس
ها شاهد بودیم که اقتدار سنتی  در هر دوی این انتخاب. سیاسی

هایی  اتحادیه میهنی و حزب دموکرات در شمال عراق با چالش
ای  ن تازه روییدهدر هردوی این انتخابات جریا. رو شده است روبه

به نام گوران یا تغییر، توانست آرای زیادی را به خود اختصاص 
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این جریان توسط نوشیروان مصطفی امین معاون سابق . دهد
گذاران اتحادیه میهنی بنیان  جالل طالبانی و از مسئوالن و پایه

نام نوشیروان مصطفی با نام سلیمانیه عجین شده . گذاشته شد
و پس از خروج  1991خصیتی بود که در وی اولین ش. است

 2006در سال . نیروهای ارتش عراق به سلیمانیه وارد شد
نوشیروان مصطفی از اتحادیه میهنی جدا شد و در انتخابات گذشته 

برخی معتقدند اختالفات اخیر با . گذاری کرد ائتالف گوران را پایه
وی در مسئله بیماری و کهولت طالبانی و مسئله تعیین جانشین 

شود نظر طالبانی برای  گفته می. ارتباط نباشد اتحادیه میهنی بی
عنوان دبیر کل جدید اتحادیه میهنی در  انتخاب برهم صالح به

تأثیر نباشد، زیرا این  نگرانی کسرت رسول و نوشیروان مصطفی بی
دو خود را دارای سوابق مبارزاتی بیشتری نسبت به برهم صالح 

ر نیز بر این باورند که نوشیروان مصطفی نه گروهی دیگ. دانند می
نیرویی از اپوزیسیون، بلکه نیرویی از درون بافت سیاسی موجود 

های موجود حاکم بر  شمال عراق است که تنها به برخی از رویه
ای از  طلبی است که در پی رفع پاره او اصالح. منطقه اعتراض دارد

اسی در شمال مسائل جاری و نه دگرگونی اساسی مناسبات سی
  .عراق است

ای و ملی آن در  پیش از آنکه به نتایج انتخابات و تأثیرات منطقه
ای که دولت  عراق بپردازیم بهتر است نگاهی به مسائل عمده

اقلیم به رهبری بارزانی و با مشارکت اتحادیه میهنی با آن 
های متعدد با دولت در بغداد در مورد  اختالف .روست بیفکنیم روبه
اساسی درباره سرنوشت شهر مهم و نفتی   قانون 140ای ماده اجر

هایی از  منطقه دیگر ازجمله بخش 16کرکوک و مالکیت بر سر 
الدین؛ سهم شمال عراق از  های دیاله، نینوا و صالح استان

درصد از درآمدهای عراق به  17درآمدهای کشور و اختصاص 
عراق و  دولت اقلیم، اکتشاف نفت و استخراج آن در شمال

های  درآمدهای آن و نیز حضور متخصصان و کارشناسان و شرکت
نفتی غربی در این خصوص در شمال عراق، درآمدهای بازرگانی و 
مبادالت مرزی با ایران و ترکیه که از شمال عراق صورت 

عدم توافق درباره چگونگی پیوستن نیروهای پیشمرگه به  گیرد، می
یتی از این دست، مشکالتی است ارتش ملی عراق و مسائل با اهم

که دولت اقلیم درخصوص تنظیم نوع رابطه با دولت مرکزی با آن 
در سطح محلی نیز دولت اقلیم با مسائل  .دست به گریبان هستند

  .رو است گوناگونی روبه
از نظر منتقدینی همچون گوران، گسترش فقر، بیکاری، فساد، 

و روستاها در توجهی به مناطق محروم و شهرهای کوچک  بی
سازی، تأسیس مراکز بهداشتی و درمانی،  خصوص مدرسه

های اقتصادی و صنعتی، رقابت  راهسازی، ضعف زیرساخت
های سیاسی کردستان همچون اتحادیه میهنی و حزب  جریان

های  های کوچکتر و بویژه رشد محدود گروه دموکرات و گروه

توان بر آن  بنیادگرای مذهبی در منطقه، از مواردی است که می
های مهم نیز یکی از  انتصاب خویشاوندان در پست. فشرد  پای

عنوان  انتصاب قباد، فرزند طالبانی به. مهمترین انتقادات است
عنوان مسئول  نماینده در امریکا، انتصاب فرزند مسعود بارزانی به

الملل  شود سازمان عفو بین اداره امنیت و اطالعات ـ که گفته می
های این  رم شکنجه محکوم کرده است ـ از نمونهاو را به ج

های آزاد و گاه  همچنین حمله به رسانه. شود انتصابات ذکر می
نگاران و نویسندگان مستقل و در مواردی شکنجه  تهدید روزنامه

نگاران مستقل به عوامل دولت  شدن برخی از روزنامه  یا کشته
اض اخیر گروهی از اعتر. شود اقلیم بویژه در اربیل نسبت داده می

شدن عثمان   نگاران و نویسندگان کردستانی به کشته روزنامه
سردشت که به تازگی به طرز مشکوکی ربوده و کشته شد، 

گویند عوامل باالی  منتقدان می. ای از این مسائل است نمونه
عنوان بودجه سری و  دولت اقلیم از بودجه حکومت کردستان به

کند که نمونه بارز آن شرکت  یی میمخفی در اختیار خود سودجو
های مخابراتی  یکی از نزدیکان مقامات در مزایده یکی از شرکت

کنند چون نهاد بازرسی قوی  این منتقدان ادعا می. موبایل اروپاست
و نظارت حکومت مرکزی عراق هم در این زمینه وجود ندارد، این 

 10از بودجه  از نظر این منتقدان. مچنان باقی خواهد مانده  همسئل
درصد صرف کارهای  30میلیارد دالری در اختیار دولت اقلیم، تنها 

درصد بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان و  70عمرانی و 
با توجه به عدم حسابرسی شفاف، درباره . کارمندان شده است

  .توان چیزی گفت دیگر درآمدهای نامعلوم دولت اقلیم نمی
ز قدرت در دست دو حزب حاکم، همچنین منتقدین به تداوم تمرک

ها براساس توافقات   ها و پست وزارت و تقسیم وزارتخانه 44ایجاد 
توجه به کارآمدی، حجم بزرگ دولت و  حزبی و گروهی، و عدم

بگیر در اقلیم  وجود حدود یک میلیون و دویست هزار حقوق
شمار زیاد . کنند میکردستان، ازجمله با مشاغل صوری، اشاره 

های اقلیم  دهد تقریباً تمام خانواده ن دولتی، نشان میکارمندا
یکی از . کردستان دارای یک نفر کارمند حکومت اقلیم است

گوید دولت چین با یک میلیارد و  منتقدین در مثالی طنزگونه می
وزیر دارد، از این  44وزیر دارد، اما دولت اقلیم  20نیم جمعیت، 

ای را راهبری و  یچ وزارتخانهه هنفر وزیر مشاور هستند ک 9تعداد 
سازی قواره دولت آثار زیانبار خود در  این فربه. کنند مدیریت نمی

این منتقدان . گذارد کردن حکومت اقلیم را بر جای می ناکارآمدتر
دانند کارمند چه سازمان یا  میگویند حتی برخی حقوق بگیران ن می
  . ای هستند اداره

ساالری و مداخله حزب در  باز نظر این دسته از منتقدان حز
در بغداد . حکومت، در تضعیف حکومت تأثیر زیادی داشته است

دهد، اما در حکومت  هیئت دولت هر هفته تشکیل جلسه می
منطقه کردستان گاه تشکیل جلسات هیئت دولت به دو ماه 
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عنوان در   هیچ  رسد و این به آن معناست که وزرا به می
هایی که وابسته  سیاسی، حتی همانهای استراتژیک  گیری تصمیم

های خاص دو حزب  به حزب هستند، دخالت ندارند و این تیم
اند  منتقدان همچنین مدعی. کنند گیری می هستند که تصمیم

. جمله قراردادهای نفتی رخت بربسته شفافیت از همه مسائل از
براساس قانون، همه قراردادهای نفتی که با کشورهای خارجی 

تاکنون این . ود باید در پارلمان مطرح و تصویب شودش منعقد می
تنها در پارلمان عراق، بلکه در پارلمان  قراردادهای نفتی نه

سازی صورت  کردستان عراق نیز مطرح نشده و برای مردم شفاف
های نظامی، اطالعاتی و امنیتی منطقه  همه دستگاه. نگرفته است

ساسی عراق ا در قانون. کردستان زیر نظر احزاب هستند
آیند، ولی واقعیت  شمار می ها را به عنوان گارد منطقه به پیشمرگ

های  ها وابسته به دو حزب هستند، پیشمرگ این است که پیشمرگ
وابسته به اتحادیه میهنی کردستان عراق و وابسته به حزب 

گویند یکی از  منتقدان می. دموکرات کردستان عراق
های پیشمرگ باید یک نیروی های ما این است که نیرو درخواست

نوز رقابت میان اتحادیه ه  هاینک وطنی میهنی باشند تا حزبی کما
صورت پنهان وجود  میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق به

داشته و حتی   کوشد حیطه اقتدار خود را نگه دارد و هر حزبی می
از نظر منتقدان، قوه قضاییه نسبت . در صورت امکان گسترش دهد

  .گونه قدرتی برای اعمال عدالت ندارد احزاب حاکم هیچبه 
 17درخصوص قانون اساسی کردها نیز باید گفت که این قانون 

طور شتابزده به تأیید رسیده  تازگی به سال است مسکوت مانده و به
نوشیروان مصطفی امین، محتوای قانون کردستان را پوچ . است

نشان کرد که در  رخواند و به شدت به نقد آن پرداخت و خاط
دادگاه فدرال در بغداد علیه آن شکایت خواهد کرد، زیرا این قانون 

در برابر این انتقادات مسئوالن . اکنون به بقای بارزانی اشاره دارد
گرفتن مبارزات چند دهه   دولت اقلیم فهرست گوران را به نادیده

آنان . کنند شدگان و دستاوردهای آنان متهم می پیشمرگان و کشته
گویند اگر در کردستان آزادی وجود ندارد چگونه فهرست  می

  .خواهد بگوید ر چه میه  هتواند آزادان گوران می
نوشیروان مصطفی با حرکتی حساب شده به صحنه مبارزات 
پارلمانی وارد و با ارائه شعار تغییر و مبارزه با فساد موجی نو در 

عتقدیم جامعه کرد، او اظهار داشت ما م. شمال عراق ایجاد کرد
اکنون به اصالحات فرهنگی،  سازی سیاسی، هم پس از یک ثبات

اجتماعی و اقتصادی نیازمند است و هدف خود را مبارزه با فساد، 
خواری و حیف و میل درآمدها از سوی دو حزب حاکم و نیز  رانت

  . تالش برای تحقق حقوق دموکراتیک مردم اعالم کرده است
دستان عراق با نگرانی از موفقیت احتمالی دو حزب حاکم در کر

فهرست گوران در انتخابات مجلس، اندکی پیش از انتخابات، 
اساسی محلی و رفراندوم برای تأیید   طرحی را برای تغییر در قانون

به موجب این طرح رئیس دولت . آن، از تصویب مجلس گذراندند
کند، این ایالتی اختیار دارد همه قوانین مصوب مجلس را ملغی 

چیز حتی وتوی  حد و حصر رئیس اقلیم در همه یعنی دخالت بی
  .قوانین مصوّب مجلس

داد که استمرار  نشان می  میدر چند سال گذشته شواهد و عالی
اعتراض . وضع موجود ممکن است در آینده پیامدهایی داشته باشد

گسترده مردم حلبچه در سالروز یادمان شهدای بمباران شیمیایی 
به حضور نیروها و مقامات دولتی که به  2006ه در سال حلبچ

های کارگران  شدن گروهی انجامید و نیز اعتراض  کشته و مجروح
در سلیمانیه و چند شهر دیگر که بنا بر برخی آمارها بیش از ده 

در آن  .ها بود هایی از این نارضایتی کشته بر جای گذارد، نشانه
که ممکن است حماس دیگری هنگام مسعود بارزانی هشدار داد 

  .در کردستان عراق متولد شود
های خارجی نیز دولت اقلیم با  از نظر روابط با همسایگان و دولت

رو است، فشار ترکیه و ایران بر بارزانی و طالبانی  مشکالتی روبه
های  سلسله کوه(ک در قندیل  ک برای محدود کردن فعالیت پ

 از) ک است ک حل استقرار پبین مرز ایران، عراق و ترکیه که م
های گذشته این فشارها به چند  در سال. جمله این مسائل است

ک منجر  ک نوبت حمله و درگیری این احزاب در شمال عراق با پ
وایی و زمینی ارتش ترکیه و ه  هگا حمالت گاه و بی. شده بود

باران منطقه توسط نیروهای ایرانی بخشی از نتایج وضعیت   گلوله
شده است، البته رابطه دولت ایران با دولت اقلیم و احزاب گفته 

ای در حال  حاکم بر شمال عراق به صورت گرم و دوستانه
  .گسترش است

  
اقتصادی و فرهنگی بر انتخابات و  ــ آیا چنین وضعیت سیاسی،

  تأثیر است؟  آرای دو حزب حاکم بی
  

ر ادعای هر چند بنا ب. گوران در چنین فضایی اعالم موجودیت کرد
های زیادی برای فعالیت این  مسئوالن ائتالف گوران، محدودیت

ائتالف در کردستان و بویژه در اربیل و حوزه تحت کنترل بارزانی 
رو بود و  پیش آمد و گاه با برخورد و درگیری و بازداشت نیز روبه

رو شد، اما نتایج  حتی از سوی گوران نتایج انتخابات با تردید روبه
ها  دهد با همین تضییقات و محدودیت تخابات نشان میآماری ان

بخشی گسترده از جامعه کرد شمال عراق خواهان اصالحات 
اساسی در مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کردستان است، 

در . البته آمارهای انتخابات اخیر دارای نکات تحلیلی بسیاری است
از دیاله، هایی  های پیشین گفته شد که کرکوک و بخش بخش

در انتخابات اخیر . الدین مورد ادعای دولت اقلیم است نینوا و صالح
قبولی   های کردی در این مناطق آرای قابل مجموعه جریان

 1کرسی تنها  13در استان دیاله از مجموع . دست نیاوردند به



   1389ـ آذر   34تالش ـ سال هشتم ـ  شماره              

     94             

کرسی به العراقیه  8پیمانی کردستان و  کرسی سهم ائتالف هم
کرسی  20کرسی، ائتالف العراقیه  31از کل  در استان نینوا. رسید

در استان . کرسی بود 8پیمانی  دست آورد و سهم هم به
 8که العراقیه  کرسی ـ درحالی 12الدین نیز از مجموع  صالح

دست  کرسی را به خود اختصاص داد ـ کردها هیچ کرسی به
کرسی به ائتالف  6کرسی به العراقیه و  6در کرکوک نیز . نیاوردند

دهد در مجموع در مناطق  این آمار نشان می .پیمانی رسید مه
ضمن آنکه . استراتژیک، وضعیت کردها چندان مطلوب نبود

ها با  های کرد شیعه مذهب یا همان فیلی ائتالف برخی گروه
احزاب مستقر در بغداد هم نشانی دیگر از تحوالت تازه عراق 

  .است
ان و در سه استان همچنین در انتخابات پارلمان منطقه کردست

درصدی گروه تغییر و سهم  25تحت کنترل دولت اقلیم، سهم 
ها موجب شد تا اقلیت قدرتمندی از احزاب رقیب  دیگر ائتالف

در انتخاب . ای شکل گیرد بارزانی و طالبانی در مجلس منطقه
از   میرئیس اقلیم نیز بارزانی به سختی توانست رأی بیش از نی

اگر بارزانی و طالبانی پیام . دست آورد بهواجدین رأی کُرد را 
روشنی درک و تحلیل کرده باشند  تغییرات در آرای مردم را به

ساالری و  سوی تعمیق مردم توان امیدوار بود کردستان عراق به می
حل و فصل مشکالت موجود گام بردارد، اما در صورتی که منافع 

اید منتظر بود تا این بینی شود ب ای یا حزبی مانع از این واقع عشیره
سویی که در پی آن  و  ای بیابد؛ سمت تغییرات، سمت و سوی تازه

با افول اقتدار اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق 
در این . شود گیری فضای نوینی در شمال عراق می موجب شکل

توان چند گزینه را پیش رو دید؛ افزایش حیطه نفوذ  بستر می
گرایان و بنیادگرایی، افزایش نفوذ حزب  نفوذ اسالم گوران، افزایش

ک و یا افزایش امید به احزاب  ک کارگران کردستان ترکیه یا پ
. ای در شمال عراق مستقر در بغداد و بازشدن پای احزاب فرامنطقه

اگر در آینده نزدیک نیروهای امریکایی عراق را ترک کنند حتی 
نیروهای اتحادیه میهنی و ممکن است بار دیگر آتش تفرقه میان 
فقدان احتمالی یکی . ور شود حزب دموکرات کردستان عراق شعله

از رهبران دو جریان در آینده نزدیک ممکن است بر ابعاد این 
ای در دل  های تازه رقابت بیفزاید، کمااینکه ممکن است انشعاب

تواند  یک از احتماالت فوق نمی هیچ. نیروهای موجود سربرآورد
ند اتحادیه یا حزب دموکرات باشد، بنابراین برای هر یک از خوشای

این احتماالت و دیگر احتماالت در خصوص مسائل شمال عراق 
  .ای دموکراتیک اندیشیده شود باید چاره

گیری جنبش  تحوالت حوزه پیرامونی شمال عراق چون شکل
اساسی موسم به سبز در ایران و نیز تعمیق   بازگشت به قانون

تأثیر  م بر شمال عراق بیه  هگرایان دموکرات در ترکی م اسال اقتدار
از مردم کرد شمال عراق به فارسی تسلط   میبیش از نی. نیست

شاید بتوان جریان تغییر در . کنند دارند و اخبار ایران را تعقیب می
تأثیر اصالحات و بعدها جنبش   کردستان عراق را از این نگاه تحت

های  آوردن به شعارهای سال از نماد آبی، رویاستفاده . سبز دانست
مبارزه، ادعای نیروهای درونی احزاب و سیستم موجود برای 

تواند نشانی از این  رهبری اصالحات و مسائلی از این دست می
  .تأثیرها تعبیر شود

برای رهبران احزاب کردی در شمال عراق بازسازی اعتماد مردم 
های  به قوانین و شفافیت در برنامه از راه مبارزه با فساد، پایبندی

سیاسی و اقتصادی، گسترش رابطه با دولت مرکزی عراق و نیز 
وفصل  ساز حل تواند زمینه تعمیق روابط با کشورهای همسایه می

سویی شاید ناچار  دولت اقلیم از. دموکراتیک مسائل جاری باشد
ار شود در یک دوره زمانی نسبت و برنامه خود را درباره استقر

ک در حوزه تحت کنترل اقلیم روشن سازد تا از این رهگذر  ک پ
ضمن تعیین تکلیف با یک رقیب نیرومند به جلب اعتماد 

تواند موجب واردشدن  این امر از سوی دیگر می. ها بپردازد همسایه
همچنین عزم . لطمه به اعتبار دولت اقلیم در شمال عراق شود

ری نیز ممکن است موجب مبارزه با فساد و یا خویشاوندساال
تر و قدرتمندتر  های قدیمی هایی در الیه گیری اعتراض شکل

هایی بیافریند، هر چند همزمان استقبال  احزاب شود و تنش
  .های فرودست و مردم عادی را در پیش خواهد داشت گروه

درنتیجه دولت اقلیم در معرض آزمونی سخت و پیچیده قرار گرفته 
. وه مشکالت موجود را دشوار کرده استآمدن بر انب  که فائق

های آینده بارزانی و  همراهی مردم کرد در شمال عراق با برنامه
و درک   میطالبانی، مشروط بر همراهی آنان با مطالبات مرد

 بینانه از شرایطی است که با آن دست به گریبان هستند؛ واقع
 ها و موانع ساختاری بسیاری امری که تحقق آن با پیچیدگی

  .روست روبه
  

تیر  62دو ماهنامه سیاسی راهبردی چشم انداز ایران شماره : منبع
  74تا  64صفحه  89و مرداد 

  
***  
  :نوشت پی
 میاهللا میث ، لطف61انداز ایران، شماره  وگوی چشم  به گفت: رک ـ 1
 .گذرد باعنوان در عراق چه می 
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از حـــرف . نقطـــه ســـرخط. کـــنم چوب ایـــران واحـــد حمایـــت مـــیدر چهـــار... مـــن از مطالبـــات کـــورد، بلـــوچ، عـــرب و 

ــدایی ــرف  ج ــان و ح ــه      طلب ــودم و حرف ــد خ ــزارم و در ح ــامالً بی ــی ک ــت ارض ــارچوب تمامی ــارج از چ ــای خ ــا   ه ــم ب ــودم ه ی خ
 . کنم ان مبارزه می

  
  

  الواعظین گفتگوی سوسن محمدخانی غیاثوند با ماشااله شمس
  
  
  
  
  
  
  
  

 ردستانچرایی و اثرات نگاه امنیتی به ک
  

در حالیکه برخی فعاالن کورد، رویکرد امنیتی را باعث توسعه نیافتگی . نسبت به خود بوده است ایران ی مرکزیها حکومتکوردستان از دیرباز شاهد رویکرد امنیتی 
 آمیز خشونتی ها سبب تقویت و تشدید حرکتحقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدنی خود، همچنین  ترین ن منطقه به ابتداییای  کوردستان و عدم دسترسی مردم

 ایران اننگار روزنامهالواعظین، مسئول انجمن صنفی  دانند، اما ماشاءاهللا شمس میو مطالبات مردم کورد  ها خواست آمیز مسالمتدر نبود بستری مناسب برای پیگیری 
اخیر جنبش  ی ک دههی  اتخاذ شده است از همین رو بسیار خرسند است که طی ها آنن استراتژی در ای  شود که میمعتقد است رویکرد امنیتی باعث توسعه مناطقی 

  .داند می آور زیاننگران گننده و  ایران وی در عین حال تداوم چنین رویکردی را برای کشور. باشد میعمران مناطق کوردنشین را شاهد  ای توسعه
 ن مختصای  شود، عادی است و میی مرکزی در مناطقی که کمربند جغرافیای ملی کشورها محسوب ها لتدورویکرد امنیتی : نگار روزنامهن ای  تابر اساس اظهار 

ن ای  .بکنند  میباال ببرند که مردم احساس زندگی در زیر سایه حکومت نظا ای شان را نباید به گونه ی مرکزی، غلظت حضور امنیتیها حکومتاز دیگر سو . نیست ایران
  . رساند اگر بخواهند با چماق در مناطق مرزی حضور و اقتدار خودشان را اعمال بکنند میی مرکزی را ها حکومتغلط است و ضعف 

نشاط، توس، جامعه، عصر  ی ای توقیف شدهه هو سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و سردبیر روزنام نگار روزنامهالواعظین،  ام را با ماشاءاهللا شمس مصاحبه
 کورد و خطرات تداوم آن برای حکومت ی چرایی وجود رویکرد امنیتی در کوردستان، تاثیر آن بر جامعه«رغم ممنوع المصاحبه بودنش، در خصوص علی... آزادگان و

  :در ذیل بخوانید» مسائل دیگر ای و پاره ایران
الم ای  هایی از آذربایجان غربی و ی کرمانشاه، کوردستان، بخشاه نااست که شامل است ایران ن مصاحبه، محل سکونت کوردهایای  مقصودم از کوردستان در: توضیح 

  . باشد می
  سوسن محمد خانی غیاثوند 

  
Unews4@gmail.com   

  
****  

  
لطفاً در خصوص چرایی وجود رویکرد امنیتی در کوردستان : س

  توضیح بفرمائید؟
   
اوالً . ک توضیح بدهمی  برای پاسخ به سوال شما اجازه بدهید: ج

ی مرکزی در مناطقی که کمربند جغرافیای ها دولتد امنیتی رویکر
 ایران ن مختصای  شود، عادی است و میملی کشورها محسوب 

نکه رویکرد امنیتی ای  و دیگر. کشورهاست ی مهه همربوط ب. نیست
مربوط به تمام مناطق مرزی . در ارتباط با صرفاً کوردستان نیست
ن مرزها مناطقی ای  یژه اگربه و. و حتی مرزهای آبی کشورها است

ا ملیت دولت مرکزی در ی  ی متفاوت از قومیتها باشند که قومیت
 ی امنیتی درها حساسیتمان میزان ه هآن سکونت داشته باشند، ب

نکه رویکرد امنیتی فقط ای  نکته سوم. یابند مین مناطق افزایش ای 
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هم ما پیش از انقالب . بعد از انقالب در مناطق کوردنشین نبوده
ا ی  60ی ی فراوان در دههها درگیرین سیاست امنیتی و ای  شاهد

 ایران بین حکومت مرکزی ها درگیرین ای  .قرن پیشین بودیم 70
و  ایران ک سو و بین حکومت مرکزیی  و مناطق کوردنشین از

عراقی ما بود که منجر به توافقی در  ی مناطق کوردنشین همسایه
 ایران مهاجرت مالمصطفی بارزانی بهقرن پیش و  70 ی آغاز دهه

ن مربوط به پیش از انقالب است که آقای بارزانی همراه ای  .شد
. کردند میدر منطقه کرج زندگی  ایران فرزندانش به عنوان مهمان

بعد از انقالب به دلیل . شود میبنابراین به بعد از انقالب مربوط ن
مرکزی و  تغییر و تحوالت زیادی که صورت گرفت، ضعف دولت

 گذار ما شاهد ی سستی نهادهای برآمده از انقالب در دوره
ن تحوالت هم ای  .بودیم ایران کسری تحوالت در مناطق مرزیی 

عالوه بر مناطق کوردنشین . نبود ایران فقط در مناطق کوردنشین
صحرا، بلوچستان و خوزستان  یی را نیز در ترکمنها درگیریما 

  .آید میادتان نی  شما داشتیم که به احتمال زیاد
نقاطی که مماس با مناطق مرزی است و رفت و آمدهای مرزی 

گیرد، حساسیت امنیتی  میصورت  ایران ی مرزیها بین قومیت
شود گفت که مخصوص  مین باز هم نای  هم در آنجا باالست و

کوردستان است بلکه مناطق بلوچستان هم که مماس با پاکستان 
که   مینکته مه. امنیتی بوده و هستاست شاهد افزایش حضور 

ها و  ن است که مناطق آبی و خاکی ملیتای  اره کنماش  خواهم می
های گوناگون اگر وضعیت مشابهی در آن سوی  قومیت

از نظر هویت، زبان (ا ملیت واحدی ی  مرزهایشان وجود داشته باشد
در دو طرف منطقه مرزی وجود داشته باشد و اگر ) و تاریخ

های حسن همجواری بین دو کشور دارای  ا سیاستی  هماهنگی
ا قومیت واحد وجود نداشته باشد همیشه ما شاهد تنش ی  اقلیت

  . مای ن خطوط مرزی بودهای بین کشورها در
  
خورد تا  میاما رویکرد امنیتی در کوردستان بیشتر به چشم : س

  ی؟ ایران های مثالً محل سکونت سایر میلت
  
ا ه هعنی عراق برای دهی  مان بوده مسایهه  هما با کشوری ک: ج

مین وضعیت در ه  هحال آنک. ی امنیتی و مرزی داشتیمها تنش
ارتباط با پاکستان، روسیه در زمان اتحاد جماهیر شوروی و ترکیه 

 ایران ی همسایه چهها دولتدهد که  مین نشان ای  .کمتر است
ر تحریک بسیار موثرند و د ایران برای عراق و چه عراق برای

های شوئنیستی و در کمک به بروز و ظهور تنش قومیتی  گرایش
ن ای  .به منظور تضعیف دولت مرکزی نقششان بسیار موثر است

 ی عنی در دورهی  .بعد از انقالب هم نیست ایران اتفاق مخصوص

اره کردم مال مصطفی اش  هفتاد قرن گذشته چنانکه ی شاه، دهه
داری علیه صدام  به جنگ دامنه ایران بارزانی با پشتیبانی نیروهای

های فراگیر و سراسری که صورت  حسین تن داد و پس از سرکوب
پناه آورد و مورد احترام، پذیرش و استقبال دولت  ایران گرفت به
ا ی  ها درگیرین طبیعت ای  .شاه قرار گرفت ی در دوره ایران مرکزی
وردار ی بین کشورهایی است که از دوتا خاصیت برخها تنش
 ـ2. قومیت واحد در دو سوی مرز زیست کنند ـ1. باشند

 ای ی مرکزی، روابط حسنهها دولتعنی ی  کشورهای همسایه
  است در  مین دو خاصیت عامل مهای  .کدیگر نداشته باشندی با
جاد تنش و ای  ی مرزی و در نهایتها آنو بحر ها تنشجاد ای

  .قومیت ی بحران در حوزه
مان  کالاش  نشین به قول روشنفکرهای کوردکزما روشنفکرهای مر

کنیم به  مین است که وقتی به مناطق پیرامونی توجه ای  در
کنیم  میهای ملی نگاه  و مسائل قومیتی فراتر از چارچوب ها تنش

را   میو مسائل قو ها تنش، ها ناولی روشنفکران کورد آن بحر
راین از ما کنند بناب مینگاه  ای ی منطقهها حساسیتمستقل از 

کنند که مشکالتشان را مورد توجه قرار بدهیم و درک  میمطالبه 
 خواهیم که به صورت کلی تمامیت ارضی می ها آنما هم از . کنیم
آنگاه در . را در صدر مسائلشان مورد توجه قرار بدهند ایران

 ها آنچارچوب تمامیت ارضی ما موافقیم که مسائل و مطالبات 
کپارچگی ی به ای که لطمه ها تا جائی یتهمچون بحث حقوق قوم

ن ای  اتفاقاً در. ارضی، سیاسی و امنیتی کشور نزند، مطرح شوند
ها فریادشان را کشیدیم و منتقل  زمینه مدافعش هستیم و سال

ها  ی که در اختیارمان بود و چه در اجالسی اه هکردیم چه در رسان
ن خصوص ای  ایی که دره ههایی که داشتیم و مصاحب و کنفرانس

  .به عمل آوردیم
   

  تواند مورد تایید باشد؟  میازه اند هرویکرد امنیتی چقدر و تا چ: س
  
. م داشتیده  هاراش  .دهم مین سوال پاسخ ای  من سوال شما را با: ج

وجود  ایران ن رویکرد با شدت و غلظتی که در کوردستانای  چرا
سیستان و بلوچستان  ا در مناطقی  دارد مثالً در ترکمن وجود ندارد

نجا وجود دارد که من و شما را به ای  ک واقعیتیی  کمتر است؟
وقتی درکش کردیم . کند میش راهنمایی  سمت درک و فهم

برخوردهای . بکنیم اش توانیم پدیده شناسی و شناسائی میتر  راحت
اعضای سازمان ملل  ی ی مرکزی همهها دولتامنیتی از سوی 
افتد  میکنم، زمانی اتفاق  مینها نگاه ای  و نایرا اصال صرفنظر از

ن ای  حاال. جایی شکل بگیرد کی  های بحرانی در که کانون
به ویژه  ـهای بحران چه به تحریک کشورهای همسایه  کانون
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چه  ـاره کردم اش  اگر روابط حسنه نداشته باشند که برای شما
خواهد در ها ب مستقل از آن به وسیله احزاب و نمایندگان قومیت

  . شکل بگیرد ایران وسط
ولی مناطق لرنشین در . ک کمربند غیرلر استی  مثالً دور لرستان

حتی اگر آنجا هم کانون بحرانی . قومیت فارس است ی منظومه
ا ناامنی اتفاق بیفتد شما رویکرد امنیتی را در آن ی  تشکیل شود و

توانند  میی مرکزی نها دولتچون . بینید میمناطق قابل مالحظه 
شان در  ا اجازه بدهند اقتدار ملیی  دار کنند اقتدار خودشان را خدشه

تمامیت ارضی به وسیله چه احزاب داخلی و چه کشورهای 
اولین وظیفه دولت مرکزی که در . همسایه مورد خدشه قرار بگیرد

صدر وظایفش قرار دارد، حفظ اقتدارش در چارچوب میهن 
در بلوچستان دست به » اهللاجند«مثالً وقتی . سراسری است

ها به آن سمت رفت چون با انفجارهایی که  عملیات زد تمام نگاه
. بنابراین طبیعی است. انجام داد به اقتدار دولت خدشه وارد کرد

گمان نکنید که مردم در کوردستان دارند زندگی عادیشان را 
نطرف هم نگاه امنیتی با غلظت باالیی در زندگی ای  کنند از می
من خیلی به کوردستان و محل سکونت سایر . ردم وجود داردم

روم و رفت و آمدم زیاد است چون به بخشی از  میی ایران اقوام
روابطم با روشنفکران . نایی و آگاهی دارماش  شان یها نازب

که خودم  ای حاال به دلیل وضعیت ویژه ایران های مختلف قومیت
که  میاما نکته مه. استای گروهی داشتم خیلی حسنه ه هدر رسان

بینم گاهی حضور امنیتی در تهران بیش از  میوجود دارد من 
ر حال تهران جزو کالن شهرهای جهان ه هب. کوردستان است

واقعاً هم کاری به حکومت ندارم که ماهیت، صفت و نامش . است
  . ا چیستی  و  میاسالیا غیر  میاسال

را در تاریخ مکتوب ن رویکرد ای  ایران ی مرکزیها دولتتمام 
حاال شما وقتی توی . کشورمان نسبت به مناطق پیرامونی داشتند

در  1921بینید پس از انقالب  میکنید،  میتاریخ معاصر حرکت 
 ی با دوره اش ترکیه و روی کارآمدن مصطفی آتاتورک و سازگاری

های  جنگ. رضاشاه به لحاظ سیاسی مناطق غربی ما آرام شد
. و امپراطوری عثمانی به وجود آمد ایران خونین زیادی بین

تنها کشوری است که زیر بار امپراطوری عثمانی  ایران دانید می
عنی به دلیل مقاومتش جزو مستعمره ی  نرفت و مستقل ماند

جالب است به شما بگویم هم کوردها، . امپراطوری عثمانی نشد
خواهی امپراطوری  ها در مقابل فزون ها و هم ترک هم فارس

  .ستادند و تمامیت ارضی کشور را حفظ کردندای  عثمانی
همسایه ما  ایران دئولوژی حاکم برای  فرض کنید کشوری بیاید با

ا سکوالر باشد ی  نکه حکومت دینی، سلطنتی وای  شود صرفنظر از
. جاد تنش پاسخش را دریافت خواهد کردای  ای  در صورت تجاوز و

کرد  مینجا سلطنت ای  شاه در که ای چون ما دیدیم عراق در دوره
 ی در دوره. حمله کرد و پاسخش را هم دریافت کرد ایران به

هم تجاوز کرد و باز هم پاسخش را   میحاکمیت جمهوری اسال
و عراق فقط مربوط به بعد از  ایران جنگ بین. دریافت نمود
ما قبل از انقالب هم تنش زیادی داشتیم که منجر . انقالب نبود
و شخص  ایران الجزایر بین شاه 1975دن قرارداد به بسته ش

  . صدام حسین شد
ن سمت ای ن نتیجه برسیم و بحث ما را بهای خواهم من و شما به می

سوق بدهد که رویکردهای امنیتی در جایی که کانون امنیتی علیه 
گیرد و در صورتی  میچهارچوب و منافع ملی به وجود بیاید باال 

اهد به تمامیت ارضی کشور وارد بکند، امنیتی بخو ای که خدشه
  . کند میها افزایش پیدا  و موج دستگیری ها حساسیت
یتان قبل از شروع مصاحبه در خصوص ها صحبتاز  ای در پاره

ن زمینه ای  ها و اصولگرایان در استراتژی مشترک اصالح طلب
حتی اجازه بدهید به شما بگویم سکوالر، . اره کردیداش  درست
نها ای  حکومت شاه و ی و دوره  می، جمهوری اسالطلب سلطنت
مداری و کشورداری سوای از  اصالً چون دانش دولت. ندارد
ی ها حکومتنها به ای  ای قومیتی وه هی مربوط به جنبها بحث

ن آب و خاک، شما ای  کند که برای حفظ میمرکزی دیکته 
ها را  ن فرمولای  هایی دارید صرفنظر از نام و صفتتان که فرمول

شوید و به شما  مین صورت سست ای  در غیر. باید رعایت کنید
مان ه  هرسد وقتی هم آسیب رسید آنگاه شما به وسیل میآسیب 
چون امنیت و رفاه را . های پیرامونی زیر سوال خواهید رفت قومیت
  من دو سال پیش برای شرکت در. جاد نکردیدای  برایشان

وزنامه کوردی به شمال عراق کصدمین سالروز انتشار اولین ری
. به سمت کردستان عراق حرکت کردیم ایران از کوردستان. رفتم

اولین چیزی که به چشمم خورد صف طویل و پرجمعیتی در دل 
ک چنین ی  .در شمال عراق برای دریافت کپسول گاز بود ها کوه

چون . باشد اصالً وجود نداشت ایران ن سمت مرز کهای  چیزی در
. ن حیث راحت بودندای  ه کشی گاز شده بود و مردم ازتمامش لول

ای کاش ما در آن سوی مرز بودیم تا «: گفتند میبه ما  ها آن
ن ای  شد و گازمان سر جایش بود و مشکالت میبرقمان قطع ن
های جدی  ن مشکالت را داریم و آسیبای  االن. چنینی نداشتیم

قلیم کوردستان و عنی به رغم وجود حکومت ای  ».بینیم میداریم 
گاهی . ن زمینه داشتندای  دمکراتیک بودنش، مشکالت زیادی در

کنیم که  میهم ما به عنوان ناظران حکومت از حکومت مطالبه 
های  آقا حضورت را در چارچوب مرز جدی کن و به گرایش

نقطه داوری، مردم  ترین ته آن در انتهایی. شوئنیستی توجه نکن
ما هم کاری . داوری خواهند کرد اه حکومتدر مورد عملکرد 
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امنیت . کند مینداریم که حکومت در جهت کدام هدف دارد عمل 
مردم اولین چیزی که از حکومت . را باید در مرزها برقرار کند

ن است که برای رفتن از جایی به جای دیگر ای  کنند میمطالبه 
ا امنیت داشته باشند و نیازی به اسکورت که در خیلی جاهای دنی

ی مرکزی ها حکومتاز دیگر سو، . شود نداشته باشند میدیده 
باال ببرند که مردم  ای شان را نباید به گونه غلظت حضور امنیتی

ن غلط ای  .بکنند  میاحساس زندگی در زیر سایه حکومت نظا
رساند اگر بخواهند  میی مرکزی را ها حکومتن ضعف ای  و. است

  . تدار خودشان را اعمال بکنندبا چماق در مناطق مرزی حضور و اق
  
ها و غیرکوردها نگار روزنامهبی تفاوتی جامعه روشنفکری، : س

تواند موثر  میچقدر در تداوم رویکرد امنیتی در مناطق کوردنشین 
  باشد؟

   
در  ای دانم قضاوت شما در خصوص وجود چنین بی تفاوتی مین: ج

اما . درست استها و جامعه روشنفکری تا چه حد نگار روزنامهمیان 
کنم که دوزیستانی  میخودم صحبت  ی حرفه ی من در حوزه

هم روشنفکری و جریان روشنفکری دینی و هم . هستم
مان در مورد مسائل کوردستان و مسائل  ما نگاه. نگار روزنامه

کسان سازی ی  ن معنی ما خواهانای  به. قومیتی نگاهی قوی است
را زیر  ایران ی مرکزیها دولتبرای کل کشور هستیم و  ها فرصت

برای  نگار روزنامهنظارت مستقیم همه جانبه خودمان به عنوان 
ن استراتژی ای  .و رفاه ملی دنبال کردیم ها برابر کردن فرصت

ا به ی  هنگام بروز وقایع و رخدادهای امنیتی که. خبری ما بوده
از احزاب به وقوع  ای ا به تحریک پارهی  ا بودهه هتحریک همسای

پیوسته خواهان کاهش تلفات و اتخاذ سیاست هوشمندانه برای 
. امنیت کشور هستیم ی ی شکنندهها ناجداسازی مردم از جری

البد شما موافقید با من که اگر عناصری بخواهند امنیت کشور را 
به خطر بیندازند وظیفه دولت مرکزی و وظیفه ابتدایی هر 

غیر آنصورت  چون در. حکومتی است که جلویشان را بگیرد
نکه دست رو دست هم بگذارد تا همه جایش را ای  شود میمسخره 

نشینیم و  میآنوقت من و شما . بیایند تیکه تیکه بردارند و ببرند
 مشکل ما روشنفکران مرکز! ن چه حکومتی است؟ای  گوییم می

از  ای یی در کشور طرفیم که به دلیل پارهها دولتن است که با ای 
ها هم انتقادهای جدی نسبت به  عقب افتادگیها و  گرفتاری

ها، آزادی مطبوعات و احزاب وجود دارد  عملکردش در مورد آزادی
و از آن سو از همان دولت با آن مشخصات باید در برابر تجاوز 

کشور و آسیب رساندن به منافع ملی دفاع  ی بیگانگان، تجزیه
باید داشته عنی همزمان دو رویکرد نسبت به حکومت ما ی  .کنیم

ک طرف باید از حکومت بخواهیم که به منافع مردم ی  از. باشیم
 ی توجه کند و از طرف دیگر باید بخواهیم که امنیت همه

جغرافیای کشور را زیر چتر حفاظتی و امنیتی خودش قرار بدهد 
ما منجر به  ی ن رویکرد دوگانهای  .ن کشور نرسدای که آسیبی به

شده که ما مثال موافقیم هر اتفاقی در  تفسیر غلط برادران کورد
حال . ا سایر مناطق بیفتد و نسبت به آن بی تفاوتیمی  کوردستان

ک منطقه ی  با ارتفاع باال از  میک کی  آنکه اگر ما نگاهمان را
ک میلیون ی  کوردنشین با چهارصد هزار کیلومتر مربع بیاوریم روی

قیاس ملی نگاه کنیم، کیلومتر مربع و در م ای هزار و خرده 648و 
م پیوسته ه ها به هآنوقت دیگر خیلی از نکات، مالحظات و جنب

جی نسبت به کشور به نگاه من دیگر نگاه کرد سنند. شود می
هم نگاهم در  نگار روزنامهمن . شود مینشین نزدیک مرکز

من با برداشت شما . مان است چارچوب کشور به ویژه کمربند ملی
را فرصت معرفی  ها کامال موافقم که قومیتقبل از آغاز مصاحبه 

کمربندهای ملی ما و فرصت خیلی  ها قومیت. کردید نه تهدید
ور شوم که  خواهم در تاریخ معاصر غوطه میمن ن. بزرگی هستند
 ایران بخش زیادی از امنیت. ن بحث خارج باشدای  شاید از حوصله
ر برابر ها د های ملیت ای اخیر مرهون مقاومته هدر تاریخ سد

های ما با  شما تنگستان، جنگ. تعدی و تجاوز بیگانگان است
ایی ه هعثمانی و برخورد ما را با روسیه تزاری ببینید چطوری قطع

عنی ی  .جدا شد؟ جهان فعلی، جهان درنده خویی است ایران از
. کند میا فارس رحم نی  اصال به برادران کورد، عرب، لر، سیستانی

ترکمانچای را که به لحاظ . بَرد میبُرد و  یمکشور را مثل پنیر 
کنم مرز میان انتقاد از  میبنابراین استدعا . ادمان نرفتهی  تاریخی

دولت مرکزی را با همگرایی با دولت مرکزی برای حفظ کمربند 
. است  میمه ی ن خیلی نکتهای  .کدیگر تفکیک کنیمی  قومیتی را از

ای مختلف ه هردش در حوزمن نسبت به دولتم در ارتباط با عملک
ولی با دولتم بر سر . دانند مین را ای  مه  ههم. انتقاد جدی دارم

کدیگر مرا ی  نها ازای  تفکیک. کنم میحفظ امنیت ملی همگرایی 
گرا تفسیر  ها واقع کند، نزد قومیت مینزد دولتم منصف معرفی 

 کدیگر برای اعتراضی  ولی من اصال از آمیخته کردن با. شوم می
آید و  میبه حکومت مرکزی و زیر سوال بردن همه چیز خوشم ن

  . نشینم میدر کنارش هم ن
 ی مرکزیها دولتدر طول تاریخ معاصر تمام ! خانم محمدخانی

هم ندارد تازیانه عدم فهم مسائل   میو غیر اسال  می، اسالایران
ملی را برداشتند و روی کمر روشنفکرها زدند اما روشنفکرها هنوز 

گفتند آقا نگاهت را ملی کن بعد از حکومتت مطالبه . ار نشدندبید
ک وجب ی  نگاهت را به. نگاهت را شوئنیستی و بخشی نکن. کن

ها وجب خاک دیگر  از خاک و استثناء کردن صدها هزار و میلیون
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من کم از حکومتم . متمرکز نکن و بعد از حکومتت مطالبه کن
ین انتقادها زندان رفتم؟ کم سر هم. کنم؟ خیلی زیاد میانتقاد 

برای چی زندان . بار زندان رفتم 6طی ده سال من . خیلی زیاد
یی است ها بحثهمین . رفتم؟ جنگ و دعوا که با حکومتم ندارم

. کنیم ولی نگاهمان را ما باید در مقیاس ملی ارتقاء بدهیم میکه 
بنابراین . وقتی ارتقاء دادیم توانایی طرح مسائل را هم داریم

  .یچ وجه بی تفاوت نیستیمه هب
  
ک فرد روشنفکر، آگاه و مطلع چقدر نسبت به ی شما به عنوان: س

تان رخ داده حساسیت و ساله در کوردس 31ن ای  آنچه که در طی
  ؟اید هداد واکنش نشان

   
ای به قول اصولگرایان ه هما به سهم خودمان در روزنام: ج

شاط و عصر آزادگان، که داشتیم به نام جامعه، توس، ن ای زنجیره
ن ستون به وسیله جامعه ای  .اختیماند  هستون گفتگوهای ملی را را

 یها روشنفکرهای قومیت ی همه. شد میها کنترل و اداره  شناس
ما در . دادند میکردند و مطلب  میدر آن ستون مشارکت  ایران

 را در دستور کار جنبش روشنفکری ایران های واقع مسائل قومیت
را  اش هزینه. ذاشتیم و مورد توجه روشنفکران قرار گرفتگ ایران

ای گروهی ه همن از دولتم و رسان. ن زمینه دادیمای  هم در
م خواهم خواست که مسئله ه  هندیآ  خواهم و در میام،  خواسته
ک ی  ی ک فرصت و نه به مثابهی  ی را به مثابه ایران های قومیت

کدیگر و ی  های ملی با تهدید ببینیم و از در آمیختن سیاست
سطوح ملی و جلب  ی برقراری ارتباط بین روشنفکرها در همه

به عنوان » دیگ ملی«در به قول آمریکائیها  ها آنمشارکت 
جالب است به . را ارتقاء بدهیم ها فرصت استفاده کنیم و فرصت
مطابق برآوردهایی که من  ایران شما بگویم که قومیت کورد در

عضو سازمان ملل متحد حضور مهاجرتی  کشور 60داشتم در 
ن را ای  ایران ی مرکزیها دولت. ک فرصت بزرگ استی  نای  .دارد

کشور جهان حضور  60ک قوم دارید که دری  شما. نادیده نگیرند
نیروهای ماهر، . یچ وجهه هب. فقط هم نیروی خدماتی نیستند. دارد

 کورد در کشورهای ی ها و پزشک ها ، مهندسها تکنسین
در اکثر نهادهای . اسکاندیناوی حضور همه جانبه و جدی دارند

فقط کافی است هر کورد . شان عضویت دارند و فعال هستند مدنی
ن فقط وجه ای  .بفرستد ایران در اش زار دالر برای خانوادهه  هسالیان

ن زمینه استفاده ای  چرا ما نباید از مهاجرین در. است اش اقتصادی
بندی کشورهای سازمان ملل جزو کشورهای  ردهدر  ایران بکنیم؟

ی مقیم ای ایران میلیون و خرده 4ما االن . است» مهاجر فرست«
ن جمعیت کورد ای  بخش قابل توجهی از. خارج از کشور داریم

نها ای  عنی چی؟ی  فقط فکر کنید. میلیون هزار دالر 4عنی ی .هستند
م عمل ه  هنبدو جا. هستند ایران ناقل تکنولوژی و مهارت به

مهاجرها که عمدتاً مشکل امنیتی . آیند میروند و  می. کنند می
ها در  تبادل مهارت. شان حاال چرا فرار کردند ک بخشی  .ندارند

بخش قابل توجهی » مهاجر پذیر«و » مهاجر فرست«کشورهای 
ن پدیده ای  دهد و ما باید از میکشورها را ارتقاء  ای از توان توسعه
 ی ما باید میکروسکپ را برداریم و برویم در کره. ماستفاده کنی

هایشان و توان  ها بگردیم و از مهارت یایران زمین به دنبال
مان استفاده  شان به نفع کشور و اقتصاد ملی گانی و اقتصادیرباز

ما روشنفکران . ن به نفع همگرایی ملی ما هم هستای  .کنیم
اری ارتباط تنگاتنگ بین ان خواهان برقرنگار روزنامهمرکز نشین و 

های ملی و  زمین برای افزایش پتانسیل ایران روشنفکران
 حاال کورد باشد، عرب و. منافع ملی هستیم ی ریختنش توی حوزه

خواهیم  میی مرکزی ها دولتاز . کند میا فارس برایمان فرقی نی 
  من خیلی خرسندم که طی. را در کشور برابر کند ها که فرصت

عمران مناطق کوردنشین را  ای یر جنبش توسعهاخ ی ک دههی
دانم چه کسی پشتش است و علتش  میمن واقعاً ن. شاهد هستم

ا در رقابت با مناطق مرزی کردنشین عراق ی  چیست؟ ولی حاال
ست من دارم ه  ها هر چی کی  کنند و مینگری  ندهای  ا دارندی  است

حتی  ایران عمران و آبادی قابل توجهی را در مناطق کردنشین
. است  میبسیار مه ی ن نکتهای  .بینم میبیش از مناطق بلوچستان 

فانتزی به کشورهای  ی بخش قابل توجهی از صادرات میوه
ن ای  شود و میخارجی و اروپایی از طریق مناطق کوردنشین تامین 

های  همچنین بخش قابل توجهی از مهارت. نکته خیلی مهم است
االن از مناطق کوردنشین تامین نیروی کار در مقیاس ملی 

ک ی  طی بیست سال گذشته. نها هم قابل توجه استای  .شود می
چون شما در بیست سال گذشته در تهران کمتر . چنین چیزی نبود

. دیدی میها  ک جدایی ملی بین قومیتی  عنیی  .دیدی میکوردی 
امروز شما در هر ساختمانی که در حال ساخت است در کشور به 

بینید که تکنسین، برق  میدر مناطق پایتخت و پیرامونش،  ویژه
ن در آمیختگی ملی قابل ای  .کار، مهندس و کارگرش کورد است

ن آمار را ای  به لحاظ آمار به شما بگویم البته. توجه است
الی  60حدود «و مال من نیست؛  اند هروشنفکران کورد به بنده گفت

ردنشین در مقایسه با درصد توان زبان ملی در مناطق کو 70
 مین هم نکته مهای  .»بیست سال گذشته افزایش پیدا کرده است

در حالیکه انوشیروان مصطفی، رهبر جنبش گوران در اقلیم . است 
گفت نسل جدید در اقلیم کوردستان دیگر بلد  میکردستان عراق 

نیست به زبان عربی سخن بگوید چون آموزش خواندن و نوشتن 
یرستان را به زبان مادری مطالبه کردند و حاال در مدرسه و دب
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گفتند که ما ناراحتیم چون نسل دوم ما  میخودشان . پشیمانند
شما نباید با شعارهای گول زننده . ی دیگر را بلد نیستها نازب

  .ی مشترک محروم کنیدها ناملت کورد را از توان فهم زب
ساعته  ک گفتگوی مفصل و سه چهاری  من با انوشیروان مصطفی

طی بیست سال اخیر که خودمختاری در «گفتند  میشان ای  .داشتم
کردستان عراق به وجود آمد نسل جدید ما االن اگر بخواهد با هم 

ن نگران کننده ای  و» .میهن خود گفتگو کند به مترجم نیاز دارد
فقط افراد میانسال به باال در اقلیم کردستان به زبان عربی . است

ن نسل منقرض شود چه اتفاقی ای  کر کردید اگرف. مسلط هستند
های  ک ملت جدا از دنیا و فاقد پتانسیل و مهارتی  !خواهد افتاد؟

خودمان را در ارتباط با ! فرهنگی و زبانی تحویل جهان بدهیم؟
به صورت فراگیر و همه جانبه خواهان . شعارهای براق گول نزنیم

مان را با  م ولی ملتآموزش زبان کوردی در کنار زبان ملی بشوی
 ها آنتواند  میست از زبان و فرهنگ واحدی که ه  ههر قیمتی ک

چون . م پیوند بدهد و به جهان وصل کند، محروم نکنیمه هرا ب
  .خواهند برگردند مین کار را کردند االن پشیمانند و ای  که ها آن
  

های  کنیم تمام کتاب میهم اکنون که ما داریم با هم صحبت 
 2010و درسی اقلیم کردستان عراق برای سال تحصیلی  آموزشی

روشنفکرانشان . در حال تجدید نظر هستند چون نگرانند 2011و 
حاال به نیمه راه . نطوری رفتیمای  گفتند ما خطا کردیم که راه را می

ک نسل از ما بلد نیست حرف بزند و ی  بینیم که میرسیدیم و 
جهان اگر جمعش بکنی  جمعیت کورد را در کل. کتاب بخواند
ک گوشه ی  ک زبان منزوی دری  شود؟ ما آن وقت میمگر چقدر 

میرند؟ زبانشان  میدانی چطور  میها  ملت. جهان خواهیم داشت
شود، تمدنشان، فرهنگشان، شعر، ادبیات و اقتصادشان  میضعیف 
ها معروف است مثل انقراض  انقراض ملت. میرند میآنوقت 
اجازه بدهیم ملت کوردمان آسیب ببیند،  چرا باید. هاست تمدن

نکه اول هی با شعار کاذب بهش ای  بمیرد و منقرض شود؟ برای
  گفتیم تو برو زبانت را مطالبه کن، از دولت فالن چیز را بخواه و

ن کار را کردیم؟ ما ای  چرا. ن ملت آسیب رساندیمای  نطوری بهای
زبان ملی، فرهنگ و مان باید بخواهیم که  اتفاقاً از دولت مرکزی

های  هویت ملی را در مناطق کوردنشین تقویت کند تا به پتانسیل
که نباید به  ای هناما حوض و رودخ. اقیانوسی وصل شوند

  . هایمان نگاه کنیم ملت
  
باشد  ای ازهاند  هتواند ب مین میزان تقویت زبان ملی نای  قطعاً: س

ر دهد و باعث نابودی الشعاع خود قرا که زبان مادری اقوام را تحت
  و از بین رفتن آن شود؟

. تواند از بین ببرد میزبان مادری اقوام را هیچ دولتی ن. نه نه: ج 
  کردی سراغ دارید که کوردی بلد نباشد؟ ـ  1چون 

   
در نسل بعد از من هستند کسانی که کوردی صحبت : س
  .کنند مین
   
حث جدا از هم داند دوتا ب میکند با کوردی ن میفارسی صحبت : ج

  . است
  
  .داند میکند و کردی هم ن میفارسی صحبت : س

   
ی مختلف زیاد داریم ها ا و گویشه هایمان، لهجه همادر خانواد: ج

ک وقت از من ی ولی. دهد به زبان ملی صحبت کند میکه ترجیح 
تواند با فرهنگ خاص  میکنید که دولت مرکزی  میسوال 
گویم نه تنها حق  میز بین ببرد؟ من ها مبارزه کند و آن را ا قومیت
ک ی  را به عنوان ها ن کار را بکند بلکه باید زبان قومیتای  ندارد

ک فرصت ی  ن تنوع و تکثر قومیتیای  .پتانسیل ملی حفظ کند
. ن فرصت را از بین بردای  بزرگ و طالئی برای کشور است و نباید

ی داشته باشند، اگر حداقلی از شعور مل ها دولتدانم  میبعید هم 
 .ها را از بین ببرند ا درصدد بر بیایند که زبان قومیتی  بخواهند و

گویند  میمثالً به آن . ک بحث دیگر استی  نکه بی تفاوت باشندای 
ولی به تعمد استراتژی . ن کاری ندارمای  من به. ها جابجایی اولویت

. دانم میکورد زدایی اتخاذ بکنند با حداقلی از شعورها خیلی بعید 
. زنند میخود  ی ن کار در اصل تیشه به ریشهای  با ها دولتچون 

زدایی، بلوچ  بیاید کورد ایران اصالً فرض کنید دولت مرکزی
زدایی، عرب زدایی، و لر زدایی بکند آنوقت چه چیزی جایگزینش 

  بکند؟
   

  ک ملت اجباری به نام فارس؟ی  البد ساخت: س
   
ها دارند کشور را  االن ترک. رک استاالن که حکومت ما ت. نه: ج

شان  های ترکی شما نگاه بکنید توی سیستم گویش. کنند میاداره 
دانید جمعیت فارس در کشور در مقایسه با خیلی از  می. هست
زبان . زبان واحدمان فارسی است. ها زیاد نیست و کم است قومیت

ت سالطین اصال با هم ترکی صحب. ما در عهد قاجار ترکی بود
شان  ما االن در کشور مقاماتی داریم که مکالمات تلفنی. کردند می

مه فارس شوند ه  هنکای  بنابراین .دهند میرا به زبان ترکی انجام 
طرناک و ن خیلی خای  .ن باشدای  دانم دولت به دنبال میمن بعید 

  د ملی ـنوان زبان واحـی به عـانتخاب زبان فارس. تـبه زیانش اس
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  .تواند مورد تایید باشد میی ارتباط بین بنده و شما برای برقرار
ک جدایی و مرز بندی ی  آمد میدولت . حاال از آنطرف نگاه کنیم

. کرد میجاد و بر عکس عمل ای  تیز و حاد در کمربند قومیتی
توانستم  میا عربم چطوری ی  آنوقت من با هم میهن کورد و

حرف بزند؟ چون  توانست با من میا او چگونه ی  گفتگو کنم و
 خودمان را... باالخره ما اعم از کورد، فارس، عرب، ترکمن و 

به مترجم . توانستیم با هم صحبت کنیم میدانیم اما ن میی ایران
 ما باید جدا شویم. شد مین باعث جدایی من و شما ای  .نیاز داشتیم

کدیگر پیوند ی م پیوند بخوریم؟ وقتی ما باه ها متحد شویم و بی 
مان را با پتانسیل ملی به  توانیم دولت مرکزی میدیم آنوقت خور

نکه کورد شعار کورد ای  نه. سمت تحقق مطالباتمان سوق دهیم
: گوید میخب دولت هم برای مقابله . بدهد و بلوچ شعار بلوچ

کنم، تفرقه  میجاد ای  تان ک شکاف قومیتی بینی  حاال منم«
ک ی گیرم و میستراتژی بهره ن اای  از. کنم میاندازم و حکومت  می

کال اش  نای  ».گیرم میدهم و دو امتیاز از آن  مین ای  امتیاز به
ی مرکزی ها دولتاز  ای من و شما نباید در دام انحرافی پاره. است

روشنفکرها در دنیای امروز باید حرف . هر کشوری از جهان بیفتیم
همه باید روشنفکر کورد، مرکز نشین و آن دیگری، . واحد بزنند

ن ای  .مثل حقوق بشر سازمان ملل. های واحد بشری بگویند ارزش
). منظورم جغرافیائی است(طلبانه  حرف برنده است نه حرف جدائی

  .ست توی گفتمانرطلبانه توی دیسکو جدائی
مان را تثبیت کنیم که  توانیم اهمیت میمن و شمای کورد زمانی 

سخن بگوییم و  های واحد بشری به زبان واحد و با ارزش
ریزی و تدوین  مان را وادار کنیم که حرکت و برنامه دولت

هایش به سمت و سوی ملی جاری شود نه به سمت  استراتژی
ا ی  ا تفکیک مرکز از پیرامون، پیرامون از مرکزی  طلبانه جدائی

از نظر قومیتی  اش در لبنان هر منطقه. جاد کردنای  خطوط مرزی
ن خیلی نگران کننده ای  .کند میفرق و مذهب با منطقه دیگر 

 اگر ایران شود همچین چیزی؟ فکر کنید در مورد میمگر . است
  دهد؟ میرخ  ای نطوری شود چه فاجعهای 

ا ی  توانید در کرج میشود که مثالً شما ن مینطور ای  اش یایران شکل
توانم در کردستان  میتهران زندگی کنید چون کورد هستید و من ن

ن شکلی ای  در بعضی از کشورها. چون فارس هستم زندگی کنم
مگر ما آپارتاید قومیتی در کشور داریم مثل آپارتاید نژادی . هست

خیلی خطرناک  ایران ن در کشوری مثلای  !در آفریقای جنوبی؟
 ـ2. های واحد باشیم خواهان ارزش ـ1لذا ما باید . است

ترش مان را به سمت تحقق مطالبات ملی سوق و گس حکومت
خواهی از حکومت برای تدوین استراتژی  ن موج مطالبهای  بدهیم و

 اصالً ارزش. ملی باید از حلقوم کورد، ترک و عرب بیرون بیاید

کی دیگر با ادبیات ترک و ی  کی با ادبیات کورد،ی  ن را ندارد کهای 
آن دیگری با ادبیات عرب حرف بزند و حتی نفهمیم که چه داریم 

  .فهمیم میدیگر زبان هم را ن. شویم میکرها عین . گوییم می
   

اسی، اقتصادی، اجتماعی، تاثیر رویکرد امنیتی از نظر سی: س
  تواند باشد؟ میبر روی جامعه کورد چه ... فرهنگی و

   
دانم که برخوردهای  مین معنا نای  از نظر اقتصادی من به: ج

دد و امنیتی با چه شیبی و چه درصدی تاثیر خودش را به زبان ع
نکه صادرات ای  مثالً. اقتصاد خواهد گذاشت ی رقم روی حوزه

ا ی  کرده ا مناطق پیرامونی افزایش پیدای  مناطق کوردنشین به مرکز
ا مثالً سرانه درآمد مناطق ای .ن به عدد و رقم نیاز داردای  کاهش؟

با برخوردهای امنیتی دستخوش تحوالت قرار  ایران کوردنشین
زبان آمار  ن بهای  ا روبه توسعه بوده؟ی ا کردهگرفته و کاهش پید

نیاز دارد که من فاقدش هستم بنابراین در خصوص بخش 
  . توانم اظهار نظر بکنم میاقتصادی ن

را در  ای های توسعه ا اجتماعی من باید شاخصی  اما از نظر سیاسی
از  ای به طور کلی من پاره. مناطق کوردنشین ببینم چگونه است

ای ه هبه عمران و آبادی را همچون پروژ صادی روتحوالت اقت
اخیر در مناطق  ی ک دههی  ها را طی سازی عمرانی بزرگ و سد

ها محصول  نای  اای  .ها قابل توجه است نای  .بینم میکوردنشین 
ک ی  ا در کنار رویکردهای امنیتی دارندی  رویکردهای امنیتی است

. بت است اگر چنین باشددهند؟ مث میچنین اقداماتی را هم انجام 
اگر سطح بی سوادی در مناطق کوردنشین . زنم میمثال دیگری 
ن به لحاظ اجتماعی و فرهنگی خطرناک ای  کرده باشد افزایش پیدا

دهد رویکردهای امنیتی  میکرده نشان  اما اگر کاهش پیدا. است
  . تا االن ضعیف بوده است

ن است؛ درصد گزینش یا  از نظر مبارزه با بی سوادی رقم معدل ما
ای کنکور سراسر کشور از مناطق کوردنشین آمار قابل ه هشد

التحصیالن دانشگاهی از مناطق  درصد فارغ. توجهی است
ن عالمت و نشانه به من و ای  .کوردنشین آمار قابل توجهی است

نکاتی که گفتم بر اساس آمار . باالست ها گوید که شاخص میشما 
. ن زمینه به دست آوردمای  د سال قبل درقابل توجهی است که چن
میزان «داد که  مین آمار نشان ای  .کند میچون آمار آدم را مجاب 

» التحصیالن مقطع کارشناسی تعداد فارغ«و » مشارکت در کنکور
در مناطق کوردنشین افزایش پیدا کرده » تحصیالت عالیه«و 

شور در ها و سفر خارج از ک همچنین نیروی کار و مهارت. است
ی توسعه ها ها شاخص نای  .مناطق کوردنشین افزایش داشته است

هایی مانده  ک شکافی  حاال در ابعاد دیگر ممکن است هنوز. است
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دهد که آنجا رویکردهای امنیتی  مین ابعاد نشان نای  باشد ولی در
دهد که چندان  میا اگر هم غلیظ بوده نشان نی  خیلی غلیظ بوده و

ن آماری ای  .ای اجتماعی تاثیر منفی گذاشته باشده هروی سایر حوز
  . بود که من در بخش آموزش داشتم

. اما در بخش صادرات و سرانه درآمد باز هم شاهد افزایش هستیم
چون . همچنین همگرایی و هم آوایی ملی هم زیاد شده است

شما کورد زیاد  ایران همانطور که پیشتر گفتم در مناطق مرکزی
ها تعیین  حضور و نقش دارند و گاهی هم در مهارتبینید که  می
های  دهد که شاخص مین به من و شما نشان ای  .ستنده  هکنند

 تواند میدر حال افزایش است و  ایران مناطق پیرامونی ای توسعه
  . نده مثبتی داشته باشدای 

ن نکته را هم بگویم شاید شنیدنش از من اندکی ای  به طورکلی
نکه من ای  رادی ندارد چون هیچ کس درای  ولی حیرت انگیز باشد

رویکرد امنیتی عامل . زنم شکی ندارد میطوری حرف ن همین
ها در  ن استراتژیای  است در توسعه مناطقی که  میبسیار مه

ک دلیل ی  ولی. دالیل مختلفی دارد. رود میموردش به کار 
قرار  ن مناطق تحت تاثیر فراسوی مرزهاای  ن است کهای  اش عمده
کسری ی  به ویژه مناطقی که در آن سویش شاهد. نگیرند
های عمومی، آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی مطبوعات  آزادی

گیرد  میک توسعه عمران و آبادی شکل ی  ن مناطقای  هستند، در
ک وجه مثبت رویکردهای ی  بنابراین. تا کمتر آسیب پذیر باشند

اتخاذ  ها آنرویکرد امنیتی در ن مناطق ای  ن است کهای  امنیتی
شود  مین نمد کالهی ساخته ای  عنی ازی  .کنند میشده توسعه پیدا 

ن مناطق قومیتی که گفتم، به ویژه در ای  ا برایی  ها برای قومیت
های قومیتی است مثل  از گسل ای مناطقی که دستخوش پاره

دیگر ن را در مناطق ای  ما شبیه. و عراق ایران مناطق کوردنشین
مثالً به دلیل فاصله دریایی موجود . بینیم میا کمتر ی  بینیم و مین

بینیم ولی در مناطق  مین را کمتر ای  و کشورهای عربی ایران بین
 دولت مرکزی. کوردنشین به دلیل مماس بودن مرزها غلیظ است

عالقمند نیست که تحوالت صورت گرفته در اقلیم  ایران
بنابراین . ن سوی مرز داشته باشدای  در ای کردستان تاثیر شکننده

شود به تخصیص بودجه و اعتبارات و افزایش توان  میوادار 
  .ن مناطقای  عمران و آبادی در

   
تواند  می ایران تداوم چنین رویکردی چه خطراتی برای دولت: س

  به دنبال داشته باشد؟ 
  
در ی ها ن سوال شما را باید عناصر امنیتی و استراتژیستای  :ج

 رویکردهای امنیتی ی امنیت پاسخ بدهند که چقدر ادامه ی مقوله

دانم اگر حرکت  میاما . ا رویکردهای صرف امنیتی زیانبار استی 
  .ها داشته باشیم مخاطره آمیز است در استراتژی ای تک جانبه

داشته باشید  ای عنی مثالً اگر شما نسبت به مناطق نگاه توسعهی
 ا به آن توجه نکنید،ی  ببرید، نابودش کنید و اما فرهنگش را از بین

عنی توسعه در ی  .ن توسعه، توسعه فراگیری نخواهد بودای 
های  مدرنیزاسیون خواهد شد ولی توی فرهنگ، درخشندگی

های ملی و به ویژه در فرهنگ و هویت  معنوی و ملی، توانمندی
جوری  مقوله امنیتی همین. ملی توسعه صورت نخواهد گرفت

امنیتی بر مقوالت دیگر غلبه پیدا کند  ی عنی اگر مقولهی  .است
تبدیل   میآنوقت کل مناطق کوردنشین به مناطق بسته نظا

توانند برای کشور نگران  می  میشود و آن مناطق بسته نظا می
ک عنصر امنیتی ی  کننده باشند ولی به لحاظ فنی و تکنیکالی باید

امنیتی به تنهایی چگونه  ا مطلقاًی  پاسخ بدهد که رویکرد صرف
من فقط . تواند برای دولت مرکزی تهدیدآور و تهدیدآمیز باشد می
تواند برای  میدر اتخاذ هر استراتژی  ای دانم رویکرد تک جانبه می

  .باشد آور زیانکشور 
   

با  ایران امنیتی بودن فضای کوردستان چه تاثیری روی روابط: س
  بگذارد؟  تواند میهمسایگانش در آن منطقه 

  
سوال اولتان تقریباً به شکل  ن سوال را در پاسخ بهای  پاسخ به: ج

ن برخوردهایی که ما در مناطق کوردنشین ای  .مستقیم دادمغیر
 ی شد، در دوره میک جور تفسیر ی  صدام حسن ی داریم در دوره

ما دیگر در . شود میدولت جدید عراق هم جور دیگری تفسیر 
ما . ی مرزی کمتر داریمها تنشا ی  نداریم مناطق کوردنشین تنش
نیروی مسلح و ارتش در آنجا . نداریم  میآنجا اصالً حضور نظا

ا حاال اگر به صفر ی  چون خطر از آنطرف زدوده شده. نداریم
ن سبب ای  بنابراین کمتر. کرده است نرسیده به شدت کاهش پیدا

رای ا ظهور مشکالتی بین کشور ما با کشورهای دای  بروز
ک ی  نجاای  خواهم میاما . شود میهای مشابه مرزی ما  قومیت

عنی ی  ک از کشورهای منطقهی  در هیچ. بحث مهمتری بکنم
جنوب «و » شمال عراق«، »شرق سوریه«، »آناتولی در ترکیه«

 های بحران پیوسته به نطور نیست که کانونای  »ایران غربی
مین ه هب. کسان داشته باشندی  ا جدا از همدیگر با رویکردی  کدیگری 

دلیل شاید شعارهای مربوط به فدرالیسم افراطی در شمال عراق 
در  ای چون نگاه جزیره. رود میکند و  میبه ضعف حرکت  دارد رو

 مناطق کوردنشین شمال عراق خیلی قوی بود به ویژه پس از
ولی اقلیم . 2003االت متحده در ای  ی غال عراق به وسیلهاش 

ن نتیجه رسیده که ای  که کسب کرده به ای با تجربهکردستان 



   1389ـ آذر   34تالش ـ سال هشتم ـ  شماره              

     103             

من نکات . هایش را در منطقه باید تغییر بدهد بسیاری از استراتژی
 اش ای سیاسیه هآموزشی را قبالً خدمتتان گفتم حاال دارم به جنب

شاید برقراری ارتباط نزدیک بین اقلیم کوردستان . کنم میتوجه 
یی ها Ĥنالل به ترکیه و اطمینعراق با ترکیه و حتی رفتن مام ج

ک داد در همین حوزه قابل تفسیر باشد که .ک.مورد پ که در
ا ی  خواهی کوردها در منطقه به لحاظ تفکر مربوط به تجزیه

ن تفکر ای  اگر هم. شوند میطلبی دارند دستخوش تغییراتی  تجزیه
ی مرکزی که ها دولتا هراسش را در ی  وجود نداشته الاقل شایعه

ن تفکر در معرض تغییر قرار گرفته است و ای  .جاد کنندای  ستندتوان
تواند مورد توجه قرار  میالعاده  ن زمینه فوقای  تجربه عراق در

چون کوردها در سیستم فدراتیو عراق آزادی عمل بیشتری . بگیرد
جاد ای  نده کوردها خواهانای  رسد حتی در میاما به نظر . کردند پیدا
کپارچگی ی  رات در قانون اساسی خودشان در جهتاز تغیی ای پاره

ن نکته را من سوای از ای  .بیشتر با سایر مناطق عراق بشوند
تواند  میخوبی  ی ن تجربه و آموزهای  .گویم میدعوای کرکوک 

چون آنجا دیگر کوردها آزادی عمل . برای کوردهای دیگر باشد
. کرسی بنشیند توانست به میتر  بیشتر داشتند و مطالباتشان راحت

 اش کپارچگیی  ی ولی هیچ کشوری در جهان مایل به تجزیه
نیست و اگر چنین باشد در مناطق مختلف جهان سنگ روی 

ها به ویژه  در آن صورت تعدد و تکثر قومیت. شود میسنگ بند ن
های خطرناک امنیتی بین  های کوچک و محدود، گسل قومیت

تجزیه «هایی همچون شعار. کند میجاد ای  نقاط مختلف جهان
اما . اولش جذاب است» ی و آره ما هستیمطلب جداییطلبی، 

است اگر روشنفکران کورد به دنبالش  ای شعارهای نگران کننده
تر ش در بلند مدت الاقل مخاطره آمیزچون ابعاد و پیامدهای. باشند

ن زمینه تجدید نظر ای  و به احتمال زیاد در. از وضعیت فعلی است
که در منطقه اراده واحدی وجود  ر حال تا زمانیه هب. دخواهند کر

 ها کپارچگیی  دانم در مورد ضرورت حفظ میداشته باشد من بعید 
کپارچگی با مسائل دیگر اتفاق خاصی ی  نای  و عدم درگیر کردن

ن ای  ن زمینهای  ام در لذا پیش بینی. در منطقه در حوزه کوردها بیفتد
های واحد  ، تعلق خاطر ملی و ارزشمبستگی، وفاداریه  هاست ک

چون تجربه بهترین چیز و به قول . خواهد کرد ملی افزایش پیدا
 های ما نباید اجازه بدهیم که قومیت. سقراط بهترین آموزگار است

 ی ندهای  با شعارهای تفرقه افکنانه به دست خودشان ایران
ندگان ا به هاله«: ک فیلسوف گفته بودی  .خودشان را نابود کنند

کنند بلکه بندگان خود را وادار به نابود کردن  میخودشان را نابود ن
گوشه خودمان را وادار کنیم که  نکه ما جگرای  ».کنند میخودشان 

خودش را نابود کند اصال هوشمندانه، نگاه روشنفکرانه و به 
مسئوالنه نگاه کردن به . کپارچگی کشور هم نیستی  مصلحت

  .خودم پیوند بزنم ی ندهای کورد را به ی ندهای  مننکه ای  عنیی  مسئله
, کورد! جدا شوم؟ ایران توانم از میک فارس ی  ا من به عنوانای

هم  ها آنتوانستم،  میاگر من . تواند میعرب و بلوچ هم ن
ن ای  فهمند که میانه نطلب جداییطراحان شعارهای . توانند می

رسد که  میبه جایی . آمیزی خواهد داشت جدایی چه ابعاد مخاطره
مثالً شما برای رفتن از کردستان به آذربایجان به مجوز نیاز دارید 

ک نقطه به نقطه ی  درست مثل آفریقای جنوبی که برای رفتن از
ن چقدر مصیبت بار است برای ای  فکر کنید. دیگر به مجوز نیاز بود

هران ا شما بخواهید به تی  شما و من که بخواهم به کردستان بیایم
» .خواهیم میخواهیم، ما  میما «. اولش خیلی جذاب است! بیائید؟

بعد از اجرا کردنش اگر نتوانستیم ابعادش را . خب حاال خواستیم
 ها قبل برگردیم؟ خب خیلی ی توانیم به نقطه میا ای  جمع کنیم
نده وحدت دو ای  من و دری  وحدت دو. وحدت دو آلمان. برگشتند

هر کدام دولت مرکزی  ها آن. ست دیگرمعنایش همین ا. کره
عنی وقتی ی  .کدیگر برگشتند و تن به وحدت دادندی  شدند اما باز به

! روند ما به سمت تجزیه برویم؟ میدیگران دارند به سمت وحدت 
کند باید در  میها و چه کوردها فرقی ن لذا روشنفکرها چه فارس

  .شندشان خیلی مواظب با های گفتمانی تدوین استراتژی
  
کنم در پاسخ به سوال قبلی تا  مین سوال را فکر ای  پاسخ به: س

کنم تا اگر چنانچه توضیح  میفقط مطرحش . حدودی دادید
  . خواهید بدهید به آن اضافه نمائید میبیشتری 

ا کشوری است که ی  ن حق مردم هر منطقهای  کنم میفکر 
ز مواردی که کی ای  .شان را خودشان تعیین کنند بخواهند سرنوشت

کند، حاکمیت و نوع  میبه سرنوشت مردم ارتباط مستقیم پیدا 
را به » نه«کوردها از همان ابتدا بیشترین رای . حکومت است
شان در انتخابات  با حضور کمرنگ. اند هداد  میجمهوری اسال

هایش  و سیاست ایران مختلف هم مخالفت خود را با حکومت
ه پس از انقالب هم چندان شاهد سال 31در طول . اند هنشان داد

کار به . اند هنبود ایران رفتار دوستانه، شایسته و مناسبی از سوی
 کردها در«: گویند میجایی رسیده است که بسیاری از فعاالن کرد 

خودی هم نیستند، بلکه برای حاکمیت کامالً حتی غیر ایران
همان احزاب اپوزیسیون کردی که » .شوند میخودی محسوب  بی

در حال جنگ است و سالم  ها آنسال است با  31 ایران دولت
مساوی است با حکم اعدام  ایران در اش ک عضو سادهی  کردن به
های مختلف از چه توان باالیی برای به  در موقعیت اند هثابت کرد

 میبه اعتصاب عمو ها آنخیابان کشاندن مردم کورد و دعوت 
دهد که احزاب  میشان ک چیز را نی  ن فقطای  .برخوردارند 

و با  ایران های حکومت اپوزیسیون کورد با وجود تمام مخالفت
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بسیار قوی   میوارد است از پایگاه مرد ها آنتمام انتقادهایی که به 
بینیم احزاب کردی مثل  میدر مقابل . در میان کردها برخوردارند

باشند از  می  میطلبان کورد که وابسته به جمهوری اسال اصالح
کند که اغلب  میک نکته را روشن ی  نای  .اند هچنین قابلیتی بی بهر

وابسته باشد  ایران ا گروهی که به دولتی  مردم کورد از هر کسی
نکه میان خواست کوردها و منافع ای  نتیجه. گیرند میفاصله 

شکاف عمیق و تضاد بسیار زیادی وجود  ایران حکومت مرکزی در
زبان ممکن و به  ترین و روان ترین کردها وقتی به ساده. دارد

ن ای  خواهیم میگویند ن میممکن  ی ترین شیوهآمیز مسالمت
باشیم و  ایران دوست نداریم تابع حکومت مرکزی. حکومت را

ی فدرال هستیم آنوقت ایران فدراتیو و  میخواستار استقرار سیست
خواهد حضور و وجود  میچرا و چطوری  ایران حکومت و دولت

همین مردم  ی ن مردم تحمیل نماید آنهم در خانهای  به خود را
به کوردها حق  ایران ن اوصاف چرا دولت و حکومتای  با! کورد؟

شان را خودشان تعیین کنند؟ چرا نباید  دهد که سرنوشت مین
برخوردار از حق تعیین  ایران میلیونی کرد در 10جمعیت حداقل 

ک حق ی  به عنوانسرنوشت باشند؟ چرا به حق تعیین سرنوشت 
کند؟ و اگر چنانچه کوردها هنگام تعیین سرنوشت  میقانونی نگاه ن

داد اما  ها آنن حق را به ای  باشند خب باید ایران خواستار جدایی از
ن حق را برای کوردها و برای هیچ ملیت ای  ایران گویا دولت

طلب باشند؟  دیگری قائل نیست؟ اصال چرا نباید کوردها جدائی
داند؟ چرا به  میطلبی را جرم  جدائی ایران دولت و حکومتچرا 

  کند؟ میک حق قانونی نگاه نی  طلبی به عنوان جدائی
   
ن سوال پاسخ ای  یم بهها صحبتهمانطور که گفتید البه الی : ج

اره اش  آماری که به آن. نجا بگویمای  ک نکته رای فقط. ام داده
گفتند، من » نه« میاسالگویید کوردها به جمهوری  میکنید و  می

گویید کوردها  میکنید و  میاره اش  آماری که به آن. اطالعی ندارم
را   میگفتند جمهوری اسال آمیز مسالمت ی به زبان ساده و به شیوه

ن سیستم را ای  اند هدانم کجا کوردها گفت میخواهیم من ن مین
ت خیلی جاها درصد مشارکت در انتخابات پایین اس. خواهند مین

ک ی  نخواستن ی ن عدم مشارکت در انتخابات به نشانهای  اما
  .ا سیستم نیستی  حکومت، دولت

ن ای  .خواهند مییشان ها حکومتزمین از  ی دو چیز مردم کره
ن ای  اگر. اول امنیت بعد صحت و بهداشت. خواست فطری است

ن دو تفسیر ای  دوتا تامین شود بخش زیادی از مطالبات مردم در
جاد بهداشت و ای  مه  هکند و رفا میجاد رفاه ای  امنیت. دشو می

ن شرکت نکردن در انتخابات و قهر کردن در ای  .آموزش
  یاسی هر کشوری طبیعی است و گرنه جابجایی ـهای س کشمکش

  .ممکن نبود ها دولت
خواهم بگویم که آن را حق  میطلبی  نکته دوم را در مورد تجزیه

. ش آمده است داری عکساتفاقاً در کشور. دانید میها  طبیعی ملت
بخواهی  ایران وقتی در تاریخ. طلبم میمن شما را به داوری 

اره اش  قراردادی را را مسخره کنی به چی و به کدام قرارداد
کنی؟ ترکمانچای دیگر؟ اگر بخواهید چیزی را مسخره کنید  می
چای مگر در قرارداد ترکمان. ن قرارداد ترکمانچای استای  گویید می

جداشد؟ حاال شما  ایران نکه بخشی ازای  چه اتفاقی افتاد؟ جز
عنی ی  تکرار شود ایران ن قرارداد ترکمانچای در موردای  فرض کنید

کجا، کوردها هم جایی دیگر بروند، لرها هم ی  ها بروند عرب
خب ما مثال حق . ک سو بروندی هم به ها مستقل شوند، ترکمن
پذیرش  ی آماده المللی بین ی دام خانوادهک. قانونی داریم دیگر

من گفتم خدمتتان خیلی ! چنین تکثری از کشورهای جهان است؟
ا در ی  از کشورهای تجزیه شده دارند مجدداً در قالب فدراسیون

عنی دارند به وحدت کامل ی  شوند میهای دیگر با هم متحد  قالب
ت دو آلمان در من، وحدی  برای نمونه به آفریقای جنوبی،. رسند می

حتی . اره کردماش  ندهای پایان جنگ سرد و به وحدت دو کره در
افته ی  از کشورهای تازه استقالل ای کنم که پاره میبینی  پیش

 ایران نکهای  حاال شما با تصور. شوروی سابق با هم متحد شوند
  به زبان بیاورید؟ ایران توانید دیگر چیزی از نام میچند پاره شود 

   
رسیده  ای قیناً به مرحلهی  کند مین کسی که به جدایی فکر آ: س

توان به او  مین صورت نای  در. برایش مهم نیست ایران که دیگر
های  اول محصول سیاست ی ن تفکر در درجهای  خرده گرفت چون

ن مرحله از ای  است و اگر علل رسیدن به  میغلط جمهوری اسال
  . ان باقی نخواهد ماندچیزی تهر ایران میان نرود قطعاً از

ا آن بخش ای  خواهم بپرسم می. اره کردیداش  به قرارداد ترکمانچای
شد، مردمش هم  که بر اساس آن قرارداد جدا ایران از خاک

ن دلیل مورد ای  خواهان جدایی بودند؟ قرارداد ترکمانچای به
شده خواستار  گیرد چون مردم آن بخش جدا میتمسخر قرار 
ی و دولت وقت باعث از ایران و بی کفایتی حاکمانجدایی نبودند 

  .شد ایران دست رفتن آن بخش از خاک
یتان زیاد از صفت ها صحبتشما و سایر دوستان غیر کورد در 

کنید کوردها را زمانی  میفکر ن. کنید میاستفاده » طلبی تجزیه«
طلب معرفی بکنید که بخواهند بخشی از چیزی  توانید تجزیه می

که  در حالی. کنند به شماست را از شما بگیرند و جداکه متعلق 
، ایران سرزمین کوردستان متعلق به ملت کورد است و کشورهای

عراق، ترکیه و سوریه حق هیچ گونه ادعای مالکیت روی سرزمین 
ن سرزمین را فقط ای  توانند داشته باشند؟ سرنوشت میکوردستان ن
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کنید کوردستان و فراموش ن. تواند تعیین کند میملت کورد 
 کنید بهتره میفکر ن. ستنده  هکوردها خاک و ملتی تجزیه شد

طوری نگاه کنیم که کوردها برای مدتی البته طوالنی  نای 
شان را باالجبار با غیرکوردها به شراکت گذاشتند و اگر به  سرزمین

که  اند هن درک رسیدای  قیناً بهی  فرض محال خواستار جدایی باشند
. توانند شرکای خوبی باشند میشان ن حاکم بر سرزمین یها دولت

تحمیل  ها آنن شراکت از جای دیگری به ای  کنم میهم تاکید  باز
تباه بسیار بزرگی هم بود حاال چرا اش  کنم میشده است و فکر 
  تباه دیگران باشند؟اش  ی کننده و ادامه دهنده کوردها باید تکرار

   
ا و مطالبات مردم درست و ه هم خواستببینید لزوماً تما. نه نه: ج

مطالبات مردم زمانی درست است که ابتدا در . سازنده نیست
ا، ه هطرح شده باشد و از قبل ابعاد، جنب ها آنخودآگاهی  ی حوزه

. ن قابل بحث استای  .شان را بدانند مخاطرات و پیامدهای تصمیم
احزاب و ن و آن و تحریک ای  یها بحثولی اگر ندانند و بر اثر 

کنند  میا سعی ی  های سیاسی که نوعاً وصلند به آنطرف مرز گروه
ن سو و آن سوی ای  ایی که ازه ها به خاطر وعدی  که وصل شوند

شود،  میک منطقه داده ی  کشورهای جهان برای نا امن کردن
 توانید با میهایی را مطرح کنند آنوقت شما چطور  چنین خواست

من نه به عنوان حکومت مرکزی بلکه به ! ؟ن مسئله کنار بیائیدای 
ن ترتیب ای  عنی بهی  .کنم میک هم میهن دارم به آن نگاه ی  عنوان

ن است ای  مه  هفرضی. بچینیم ای ک فرضیهی  توانیم میما با هم 
ها هر کدام  ها و ترکمن ها، بلوچ ها، لرها، عرب که کوردها، ترک

 اصالً چیزی تحت نامخب دیگر . شوند ک منطقه جدای  تبدیل به
مان  ی همه! آنوقت ما را مسخره نخواهند کرد؟. ماند مین ایران

بعد من کوردستان بخواهم بروم باید گذرنامه . شویم میمسخره 
. کوردها برای آمدن به تهران باید گذرنامه داشته باشند. بگیرم
 ادمان نرود کهی  ن نکتهای  .ک وضعی به وجود بیایدی  اصالً

عنی ی  .ی کشورها جزو اصول مسلم دانش سیاسی استکپارچگی 
شود به آن وارد کرد و  مین ای یچ خدشهه  هآنقدر قطعی است ک

ن جزو وظایف اولیه، ای  چنانکه من ابتدای مصاحبه عرض کردم
ن است که ای  در ها دولتکارآمدی . ستها دولتقطعی و مطلق 

مثال . فظ کنندبتوانند تمامیت ارضی را در مقابل تجاوز و تعدی ح
من . صدام حسین رفت حلبچه را بمباران شیمیائی کرد. زنم می
ک متن ی  .وحشتناک بود. ادبودش را در شمال عراق دیدمی  رفتم

خیلی دردناک هم برای آن مصیبت بزرگی که در حلبچه اتفاق 
 ایران اگر آن زمان پشتیبانی برای کوردها به نام. افتاد نوشتم

ن سمت مرز گسیل شوند و پناه ای  به اه آنوجود نداشت که 
صدام که ! افتاد؟ میدانید چه اتفاقی برای کوردها  میبیاورند هیچ 

ن سمت مرز تجاوز کند چون نیروهای ارتش و ای  توانست به مین
 حاال اگر حمایت. گرفتند میحضور داشتند و جلویش را  ایران سپاه
وردها اتفاق ا جز قتل عام چیز دیگری برای کای  نبود ایران
از کوردها حمایت  ایران افتاد و میاگر چنین اتفاقی ن! افتاد؟ می
لذا ! کرد؟ میداد بعد کی کی را مالمت  میرا پناه ن ها آنکرد و  مین

با پدیده . ک کشور نباید شوخی بکنیمی  ببینید ما با تمامیت ارضی
. خواهید شوخی بکنید، ماکتی و کارتنی بکنید میشناسی کشورها 

ن باکس مال شما ولی ای  ا جعبه مال من وی  ن کارتنای  گوییدب
  . خواهید پیاده کنید حتماً جدی ببینید میتوی زمین که 

واحدی  ی ک روحیهی  های متفاوت است اما همه ایران دارای ملیت
ده آلیست هستند ولی ای  بسیار ها نادر طرح مطالبات و آرم. دارند

وط به حوزه شخصی در مسائل خصوصی و اقتصادی مرب
ن است؛ ای  اش نمونه. شان بسیار بسیار رئالیست هستند زندگی

زنده باد، نابود «شود ما شعار  میوقتی مسئله دموکراسی مطرح 
ی زمانی که ایران کی  ولی. در تاریخ معاصر زیاد شنیدیم» باد
رود  می. کند مین» زنده باد، نابود باد«خواهد خانه بخرد دیگر  می

تعداد اتاق خواب و متراژ را در . کند میجا را نگاه و متر  دقیق همه
عنی با مسئله خیلی ی  .مراقب است که مشرف نباشد. آورد می

 اش خصوصی زندگی ی کند چون به حوزه میرئالیست برخورد 
خواهیم به کشور نگاه واقعی و رئالیست  میما . شود میمربوط 

مان رئالیست  دگیخصوصی زن ی داشته باشیم همچنانکه به حوزه
نطوری نگاه کردیم آنوقت دیگر کورد و ای  وقتی. کنیم مینگاه 

 ایران ن است که بهای  ما افتخارمان ی همه. عرب و فارس ندارد
ن تعلق خاطر ای  ن افتخار وای  اگر. ی داریمایران م و ملیتای وابسته

ک قوم گم ی  ک ملت پراکنده وی  شویم میرا از ما بگیرند آنوقت 
در آن صورت چطور به ما هویت . ده در جغرافیای تاریخش

توانم خودم را  میمن چطور . است  مین خیلی نکته مهای  ببخشند؟
عنی چی فارس؟ من ی توی جهان شناسایی کنم؟ بگویم فارسم؟

کوردم؟ خب باش حاال که چی؟ کشورت کجاست؟ سرزمینی که 
کند تا در  میجاد ای  کند و برایت پوشش امنیتی میاز تو حمایت 

ن سوال را همه جا، در ای  درون آن بتوانی تنفس کنی کجاست؟
من بیایم تیشه به . پرسند میها، در همه جای دنیا از تو  فرودگاه
نکه حق طبیعی دارم که تعیین ای  خود بزنم به نام ی ریشه

حق تعیین سرنوشت در قالب ملی با شما قابل ! سرنوشت بکنم؟
خواهم سرکار بیاید که مسافت  می من دولتی را. بحث است

 های دیدگاهش نسبت به ملت کورد با ملت بلوچ و سایر ملیت
 .مه داشته باشده  هکسان نسبت بی  عنی نگاهیی  .کی باشدی  یایران

ن را ای  ما با هم. خواهم مین دولت را ای  من. ن قابل قبول استای 
در تهرانم به در نتیجه ملت کورد و من فارس که . کنیم میمطالبه 
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ا ی  ک مسئله را به نتیجه برسانیمی  خواهیم میما . رسیم مینتیجه 
کدیگر دعوا ی  ک کانون کشمکش تاریخی بای  جادای  از طریق
. گوید که آقا کرکوک مال ما بوده میکی ی  پس فردا آن! بکنیم؟

انوشیروان مصطفی، رهبر . دعوای کرکوک مال همین است دیگر
ن ای  ما اصالً به«: گفت میلیم کوردستان جنبش گوران در اق

» .افتد مین اتفاقات ای  دانستیم میما ن. دعواها احتیاج نداشتیم
خیلی گفتگوهای انتقادی سازنده و جدی به دو سیستم حزب 

ن نکات قابل ای  دمکرات و اتحادیه میهنی کوردستان عراق دارد و
ماجرا را  نها و ابعاد روشنفکریای  توجه است چون روشنفکران

در انتخابات هم که . کنند مینده نگری هم دارند ای  .بینند میدارند 
  شرکت کردند، رای قابل توجهی به دست آوردند چون موج سوم و

احزاب سنتی دارد عمل  ی خارج از اتوریته. ک موج جدید استی
دم گوشمان و بیخ  ی ما باید تجربه ایران خب در مورد. کند می

 حکومت. ک نکته را به شما بگویمی  من. بکنیم گوشمان را نگاه
های  ن حکومت با تالش زیاد مایل بود سنتای  .مذهبی است ایران

ا توانست؟ ای  .های دینی محدود کند ملی را به سود سنت
چهارشنبه . چهارشنبه سوری را توانست از بین ببرد؟ نتوانست

مرکزی  دولت. سوری اصلش از کجا آمده؟ از شماها به ما رسیده
هی چهارشنبه سوری، . ا تضعیفش کندی  نتوانست آن را از بین ببرد

. کنند اما هنوز سر جایش است میگویند و  میچهارشنبه سوری 
اش دارد  میک دولت سکوالر داشت که االن دولت نظای  ترکیه

اجتماع پمپاژ  ی هی سکوالریزم را از باال به بدنه. شود میتضعیف 
ک ی  عنی اصرار بر مذهبی کردنی  .ن دارتر شدکرد اما جامعه دی می

اصرار و . دهد میکشور و پافشاری روی آن نتایج معکوس 
م ه  هک جامعی  )غیر مذهبی کردن(پافشاری روی مذهبی نکردن 

بنابراین پافشاری و اصرار بر روی . دهد مینتایج معکوس 
های خارج از چارچوب و چتر ملی  ا حتی خواستی  یخواه جدایی

مین نتایج معکوس را خواهد ه  هندای  ور و تمامیت ارضی درکش
. بینیم میرا در شمال عراق  اش چنانکه ما االن داریم تجربه. داد

آیند که وضعیت  مین سمت ای  خیلی از روشنفکران کورد دارند به
همگرایی حاکم بر . ک شکل دیگری اعاده کنندی  گذشته را با

. شود میکسان ی  واش داردی  واشی  های واحد هم جهان و ارزش
نطرف و آنطرف داریم ای  .شوند میاصالً مرزها دیگر دارند برداشته 

توانید رفت و  میک ویزا ی  کشور را شما با 27. بینیم میکمتر مرز 
همین چند سال قبل سوار قطار بودم نفهمیدم کی وارد . آمد کنید

ما باید . نبود ک پلیس همی  حتی. ا سوئد شدمی  دانمارک، فنالند و
زمانی مواضع شما . کپارچگی کشور و ملی گرایی باشیمی  مواظب

نده کشور داشته ای  شود که نگاه مسئوالنه به میستایش برانگیز 
کنیم گذشتگانی را که  میمین دلیل ما االن سرزنش ه  هب. باشید

بنابراین نباید کاری . رفتند و برخی از قراردادها را امضاء کردند
 مان دارد برای ما االن فعل. ندگان ما را سرزنش کنندای  کهبکنیم 

ن شعارها در میان ای  من نگران طرح. نویسد مینده تاریخ ای 
  .روشنفکران کورد هستم

   
ها و  خواست ی یتان گفتید که لزوماً همهها صحبتدر : س

ن را چه کسی قرار است تشخیص ای  .مطالبات مردم درست نیست
فرض . حداقل ده میلیون نفر است ایران ها دربدهد؟ جمعیت کورد

. گویم حتماً همین طور است میگویم فرض کنید ن میدارم . کنید
 ایران ا اکثرشان جدایی ازی  ن ده میلیون نفرای  فرض کنید خواست

کپارچگی ملی ی  آنوقت شما به بهانه حفظ تمامیت ارضی و. بودن
ه بگیرید چرا چون دده میلیون نفر را نادی ی خواهید خواسته می

درست نیست؟ بعد شما بر  ها آن ی شما تشخیص دادید خواسته
  ک چنین تشخیصی رسیدید؟ی چه اساسی به

   
به . درست نیست ها آن ی من تشخیص ندادم خواسته. نه نه: ج

توی  ای ک چنین خواستهی  عوض من هنوز تشخیص ندادم که
  . وجود دارد ایران مردم کوردستان

 گوییم خواست عموم ملت می. گوییم میجمله  کی  من و شما
ن را از کجا و با چه ای  .آن است که فالن اتفاق بیفتد ایران

گویید خواست  می. ن مهم استای  هایی به دست آوردیم؟ مکانیزم
گفت  مینجا نشسته بود و ای  ک کوردی  خب اگر. کوردها  میعمو

ا من چطوری ن دوتای  کنید آنوقت بین میتباه اش  خانم دارید
ک گرایش را ی  ن نگاهای  با ها حکومتتوانستم قضاوت کنم؟ لذا  می

گوییم اصالً  میخب ما . کنند میسرزنش و گرایش دیگر را تایید 
ن ای  کوردها  مینکه خواست عموای  بشویم؟ ها بحثن ای  چرا وارد

. ن سوالی بدیهی استای  جدا بشوند از کجا آمده؟ ایران است که از
؟ در اند همطرح شده و چنین چیزی را خواست  میک رفراندی  طی

ک ی  هایشان در انتخابات ریاست جمهوری گوناگون رای دادن
؟ من ندیدم اند هها گذاشت و توی صندوق اند هچنین چیزی را نوشت

  . همچین چیزی
از احزاب  ای تر صحبت کنید بگویید پاره تر و دقیق نکه فنیای برای

 .ن خواسته را دارندای  مدتاً اپوزیسیون هستندکه ع ایران کورد در
  . ن درست استای 

  
 مردم کورد باشد ی تواند خواسته میاحزاب ن ی عنی خواستهی  :س

  کنند مردم کورد را؟ میا به عبارت دیگر احزاب نمایندگی نی 
   
ن معنایش آن نیست که احزاب کورد نمایندگی ای  .نه نه: ج



   1389ـ آذر   34تالش ـ سال هشتم ـ  شماره              

     107             

خواست . ن نیستای  منظورم. از مردم را ای ا الیهی  ای کنند پاره مین
چنین چیزی مگر ! وجود داشته باشد و اتفاق نیفتد؟  میعمو
االن مسئله جدایی . همچین چیزی ممکن نیست! شود؟ می

دارفورد و جنوب و شمال سودان بناست که به رفراندم گذاشته 
کند بعد  میها را به وحدت دعوت  جهان دارد سودانی ی همه. شود

من  رسد ما به جدایی برسیم؟ میجایی که جهان دارد به وحدت از 
ها  کنم پس از انتشار در سایت مییی که االن دارم ها بحثدانم  می

ن ای  من. گیرد میروشنفکرهای کورد مورد تهاجم قرار  ی به وسیله
 اصالً هیچ کس موافق. ستان نداریمایران ببینید ما. فهمم میرا 
دسته از آگاهان ملت کورد و روشنفکران من آن. ستان نیستایران

 ایران دهم که در ذیل چتر میمسئول کورد را مورد خطاب قرار 
ها چی هست؟ من با حزب  واحد، سخنانشان در ارتباط با قومیت

الواعظین با  من شمس. دارد ای ک حزب خواستهی .کنم میبحث ن
 کی  و مخالفتم. مخالفم ای ی در کشور در هر عرصهطلب جدایی

ن دلیل با روشنفکران کورد همگرا ای  من به. مخالفت جدی است
ی ایران اگر بناست. دانند میی ایران خودشان را ها آنهستم که 

خواهم  میکنم و از دولتم  مینگاه  ها آنندانند به صورت بیگانه به 
آید و  میآنوقت چطوری خودش . را بیگانه نگاه نکند ها آنکه 
ن شعارهای افراطی ای  من حاال از! ن؟گوید مرا بیگانه ببی می
 ک زبان گویشی است و اصالً زبانی  زبان کوردی،«دهم که  مین
 من اصال. ی افراطی استها حرفنها ای  ».ا هویت مستقلی نیستی 
ن ای  من بحثم. ک چیز دیگر استی  من بحثم. گویم میها را ن نای 

صورت  است که ائتالف و وحدت ملی با عناصر گوناگون که به
دهد نه به  میکنند، معنا و مفهوم  میکدیگر عمل ی پیوسته با

ای تسبیحی ه هبه صورت جدا از هم مثل دان. صورت جدا از هم
  .توانید آن را بشمرید میماند که شما حتی ن می

   
خواست ملی کوردها نه استقالل کردستان، بلکه ابتدا : س

چرا همین است  ایران خودمختاری و هم اکنون فدرالیسم در
به  ایران میحداقل نیز از سوی دولت و حکومت جمهوری اسال

  شود؟ میرسمیت شناخته ن
   
سوال . تان با سوال قبلی تناقض دارد ن سوالای  ببینید االن: ج

کوردها جدایی از کشور است که   مین بود که خواست عموای  قبلی
  . اید هن را از کجا به دست آوردای  من پاسخ دادم

  
ینید من در سوال قبلی به وجود تضاد میان خواست کوردها بب: س

حتی زمانی هم که مطرح کردم . اره کردماش  ایران و منافع دولت
 ی ترین شیوهآمیز مسالمتزبان ممکن و به  ترین کوردها به ساده

باشیم نگفتم  ایران خواهیم تابع حکومت میممکن گفتند ما ن
خواستار استقرار  ها آنجدایی است بلکه گفتم  ها آنخواست 

. حق تعیین سرنوشت داد ها آنباید به . فدراتیو هستند  میسیست
دهید؟ در ادامه سوال  مین حق را نای  ها آنسپس پرسیدم چرا به 

کردم اگر هنگام تعیین سرنوشت، کوردها خواستار جدایی باشند 
 یطلب جداییبه  ایران داد اما گویا در ها آنن حق را به ای  خب باید

داند و از  میک حق قانونی نی  شود و آن را میبه عنوان جرم نگاه 
من نگفتم خواست کوردها حتما جدایی . ن مسئله پرسیدمای  دلیل

  . است ایران از
  
من . ش دادید به خودمختاری و بعد فدرالیسم حاال تقلیل. خب: ج

ن ای عنیی  ن از کجا به دست آمده؟ای  .کنم مینجا ای  همین سوال را
  چطوری احصاء شده است؟ 

  
آماری ندارم اما از طریق ارتباطی که با برخی از روشنفکران : س

مثل همان ارتباطاتی که شما مدعی  ـکورد داشته و دارم 
کورد  ی ش هستید و بر اساس اظهار نظر همان روشنفکرها داشتن

گویید که در اقلیم کوردستان عراق دارد تجدید نظرهایی در  می
و از طریق مطالعه و دنبال  ـ گیرد میختاری صورت مسئله خودم

ن نتیجه رسیدم که گفتمانی به ای ایشان بهه هکردن مطالب و نوشت
نام فدرالیسم در میان نخبگان و روشنفکران کورد شکل گرفته 

  . است
  
مان در خصوص  ببینید حکومت. ن حرف خیلی مهم استای  :ج

 هجه رسیدید کن نتیای  پرسد شما چطوری به میجنبش سبز 
ن ای  به دنبال جنبش سبز هستند؟ من باید به ایران ملت ی مهه 

 خرداد دو میلیون 25گویم که در روز  میمن . سوال پاسخ بدهم
ا بیشتر به خیابان آزادی آمدند و تا میدان ی  ا کمتر وی  ا سه میلیونی 

ا خیابان آزادی ای  پرسد میحکومت . آزادی فریاد آزادی سر دادند
اگر پاسخ . ن پاسخ بیابمای  است؟ بعد من باید برای ی ایران مهه

ن را من ای  .ندهم نه نزد حکومتم که نزد وجدان خودم مسئولم
در مقایسه با حجم بحران سیاسی که در کشور «کنم؛  میادعا 

ها و میزان سرکوب  اتفاق افتاد از پارسال تا کنون میزان خشونت
در مقابل گستردگی بحران به  عنی میزان سرکوبی  .پایین بود

ن ای  منظورم» .لحاظ پتانسیل درصد خیلی پایینی به خودش گرفت
ک تغییر ی  کپارچه خواهانی  به صورت ایران است که اگر ملت

هایشان و  همه جانبه باشند عوامل تحققش در پیوستگی تالش
» زنده باد«ک روز بیایند ی  نکهای  .هایشان است طرح خواست

ایشان ه هبعد موضوع را رها کنند و بروند توی خانبگویند و 
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تواند برای من و شمای روشنفکر راهبرد تعیین  میبنشینند دیگر ن
نکه من و شما بنشینیم و بگوییم ما ابتدا ای  لذا. ن غلط استای  .کند

 پرسم میخواهان خودمختاری هستیم و بعد سیستم فدراتیو خب 
ا ای  وشنفکری کورد اتفاق افتاده؟ر ی ن تقسیم بندی در حوزهای  اای 

ک ی  داند؟ ما مین است؟ ابعاد چنین چیزی را ای  ملت کورد خواهان
ن تجربه ای  ملتی مثل کوردهای شمال عراق داریم که االن دارند

ک تجدید نظرهایی تن ی  گذرانند اما وسط کار دارند به میرا از سر 
خیلی ! یست؟ن بحث برای من و شما قابل توجه نای  .دهند می

آنوقت بنشینیم و ! کنیم؟ میچرا به آن توجه ن. است  میمسئله مه
کند  مین برخورد را ای  هی همدیگر را سرزنش کنیم که چرا ترکیه

نشینیم و ادبیات  میکند؟ فقط  میآن برخورد را  ایران و چرا
به . ن چیزی را عوض نخواهد کردای  .کنیم میسرزنشی را تقدیم 
، معنا و مفهوم ایران کپارچگیی  لبات در چارچوبنظر من طرح مطا
مورد  ایران کپارچگیی  ن بحث در زیر چترای  .و مشروعیت دارد
من مثل شما به . ن من تمایل ندارمای  غیر از. تایید من است
چون . ن استای  گویم که ملت فارس خواهان میصورت قطعی ن

قطعی . ستاره کردم ملت فارس خواهان چیزی نیاش  همانطور که
. گویم که مطالبات ملی ما حول و حوش چند چیز معلوم است می

ک حرف ی  ن زمینهای  مخالف، موافق و اصولگرا و اصالح طلب در
گسترده کردن فضای کشور، روابط خوب با «زنند؛  میواحد 

، اقتصاد پویا، سازنده و ثروت ساز و برابری المللی بینخانواده 
. مشخص است که خواست ملی است ن حرف کامالای  .»ها فرصت

ا ه هن حوزای  ایش از طریق تمایل و اقبال مردم بهه هاحصاء و نشان
مثل آموزش سطح . آید میشان به دست  ی خصوصیها در زندگی

  تمام. زبان خارجی، موسیقی و هنر ی ها عالی، کثرت آموزشگاه
 لیتوانیم نادیده بگیریم و مینها عالئم جامعه شناسی است که نای
. کشور باشند؟ نه نداریم ی داریم که خواهان تجزیه  میا ما عالئای 

کسری احزاب که رویکرد بیگانه ی  البته. ش را داریم ولی عکس
اما من . هستند ایران تر است خواهان تجزیه شان قوی پرستی

ستم ه  هی واحد وابستایران من به. خواهم میاصالً چنین چیزی را ن
پدیده  ترین خطرناک. هوووه. چند پارچه چند گانه و ایران نه

کپارچگی کشورش ی  ممکن در زندگی هر انسان به خطر افتادن
  .است

   
ن باور وجود دارد که دو جناح اصالح طلب و اصولگرا در ای  :س

کسانی ی  مواجهه با مسئله کورد دارای استراتژی و تاکتیک
سیاسی  ک حداقل فضای بازی  در زمان دولت اصالحات. باشند می

های ابتدایی روی  جاد شد اما در همان سالای  در مناطق کردنشین
را  ایران ن دولت ما کشتار مردم کرد توسط حکومتای  کار آمدن

عنی دولت اصالحات هم مثل ی  .داشتیم 77در سوم اسفند 
های مدنی  ی پیشین از سیاست سرکوب در مقابل اعتراضها دولت

رخ  ایران که در خارج از مرزهایمردم کورد آنهم نسبت به چیزی 
پایان دولت اصالحات نیز با سرکوب و قتل . داده بود، استفاده کرد

  . مصادف بود 84عام مردم مناطق کردنشین در تابستان 
  خواستم بدانم؟  مین خصوص ای  نظر شما را در: الف
اصالً چیزی به  ایران ا به نظر شما ما درای  خواهم بپرسم میو : ب

  ا خیر؟ ی  داریم» ئله کوردمس«نام 
  
ها و اصولگراها بر  ک واقعیت است که بین اصالح طلبی نای  :ج

کشور  ای ستهه  ها مسئلی  سر مسائل ملی مثل تمامیت ارضی و
هایشان هم مشترک باشد من  نکه تاکتیکای  اما. اجماع وجود دارد

 ها و محافظه کارها طلب های اصالح عنی تاکتیکی  .دانم میبعید 
 ی گویید در دوره میهمین که شما  اش نمونه. متفاوت است

ک فضای باز سیاسی در مناطق کوردنشین به ی  ها طلب اصالح
. البته مقوالت امنیتی جداست و به دولت مربوط نیست. وجود آمد

به دولتی که . شود میبلکه به سیستم بازدارندگی کشور مربوط 
ک دولت ی  ما. اطی نداردرود و مهمان است هیچ ارتب میآید و  می

دولت عمیق، حکومت و نظام . ک دولت مهمان داریمی  عمیق و
مجریه است که با انتخابات  ی دولت مهمان، قوه. سیاسی است

 .کند میمردم تغییر  ی آید و مطابق رویکردها و سلیقه میرود و  می
ها و اصولگراها دارای استراتژی  طلب گویید اصالح مینکه شما ای 

اجماع ملی داشته  ایران باشند و در مورد مسائل قومیتی واحد
کسان بوده ی  هایشان هم نکه تاکتیکای  باشند من قبول دارم اما

اره کردید فضای باز اش  مان دلیلی که خودتان همه  هقبول ندارم ب
  . بیشتر از حاال بوده  میسیاسی در دوره آقای خات

وجود  ایران در» ملت کورد ی مسئله«ا ای  پرسید مینکه ای  در مورد
ملت و قوم کورد بخشی تفکیک . گویم نه وجود ندارد میدارد من 

همانطور که بلوچ و ترک و عرب . است ایران ناپذیر از ملت
کنند  میروید و از شما سوال  میوقتی به خارج از کشور . هستند

  گویید؟  میکجایی هستید چه 
  
  .گویم کوردم میخب : س

   
  پرسد قومیتت چیست؟ میکجایی هستید؟ ن پرسد مینه : ج
   

  .دهم میی بودنم ترجیح ایران من کورد بودنم را به: س
   
  پرسند مال  میشوید و از شما  میک کشور ی  ببینید وارد فرودگاه :ج
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  کجا هستید؟ ما چیزی به نام کشور کورد در دنیا داریم؟
   

  .دادمکنم پاسخم را به شما خیلی صریح و روشن  میمن فکر : س
   
  دین؟ میشما چرا سوال منو جواب ن. نه نه: ج
   

دانم شما  میمن . کردید مین بحث نای  بهتر بود بنده را وارد: س
به دنبال شنیدن کدام پاسخ از من هستید اما مطمئن باشید من 

. یچ کس دیگر نخواهم داده ههیچ وقت آن پاسخ را به شما و ب
ی قبول ایران به عنوانبرای من اصالً مهم نیست که کسی مرا 

 ا نه اما برایم خیلی مهم است که دنیا مرا به عنوانی  داشته باشد
  .ک کورد بشناسدی 
   
من وقتی مثالً وارد . گویم میک چیز دیگر به شما ی  .نه نه :ج

از من بپرسند کجائی هستی؟ خب  شوم اگر میفرودگاه الهور 
  ا ترک بودن منی  فارس، بلوچ و. ام یایران گویم میخیلی سریع 

در گام بعدی ممکن است بپرسد مال کدام . ک بحث دیگر استی
ا تهرانی ی  ا ترکمی  گویم فارسم میهستی؟ آنوقت  ایران قومیت
  . ا لواسانیی  هستم و
ک شبه قاره است نباید ما آن را ی  ، بزرگ وایران نکهای  به دلیل

ز بزرگ وصل ک چیی  ما باید خودمان را به. تفکیک و تجزیه کنیم
گیرم من  میخدا را گواه ! چرا باید خودمان را کوچک کنیم؟. کنیم

خواهند  میهی . کنم میروشنفکرها تعجب  ای گاهی از پاره
آورند و کوچک  میهی خودشان را پایین  ها آنبزرگشان کنند اما 

ن سوال را خیلی جاها ای  .ک سوال از شما بکنمی من. کنند می
ک ی نشگاه سنندج گفتم شما عالقمندید که بهدر دا. ام مطرح کرده

طبیعت و . ا کوچک؟ خب معلوم استی  جای بزرگ معرفی شوید
  .ک جای بزرگ معرفی شودی خواهد که به میفطرت آدم 

   
باشد؟ فکر  ایران چرا باید آن جای بزرگ برای کوردها: س
شان  کافی بزرگ و جمعیت ی ازهاند هکنید سرزمین کوردها ب مین

زیاد هست و ملت کورد هم به آن سطح از بلوغ و شعور آنقدر 
مردم جهان نیازی به  ی که مثل بقیه اند هسیاسی و اجتماعی رسید

شان هم نیازی به  قیم نداشته باشد و برای نشان دادن بزرگی
 ملت کورد اگر چسباندن و وصل خودشان به جایی نداشته باشند؟

ولت در خاورمیانه است تباه نکرده باشم بزرگترین ملت بدون داش 
جمعیتش  کویت مگر. میلیون نفر جمعیت دارد 40که چیزی حدود 

چقدر است اما برای خود دولتی مستقل دارد؟ چرا کوردها نباید 
  داشته باشند؟ 

پرسند  میببینید من اگر بگویم مال میانمار هستم خب سریع : ج
را  ایران م، همهایران ن میانمار؟ اما اگر بگویم مالای  کجا هست

االت ای  چرا االن گذرنامه. شبه قاره است ایران گفتم. شناسند می
چون در ! نقدر اعتبار دارد؟ای  )green cart( متحده و گرین کارتش

درصد اقتصاد و ثروت جهان را تولید  48دنیا کشور اول است و 
شناسد چون ما اصالً کشور  میولی کسی کشور کورد ن. کند می

ن است که شما را ای  تالشمان ی ما همه. اریمکورد در دنیا ند
ن است ای دانم چرا شما تالشتان بر میبزرگ کنیم اما هنوز هم ن

ک نکته را هم اضافه کنم دعوای ی  !که خودتان را کوچک کنید؟
مان متفاوت است با دعوای مربوط  ما با حکومت و دولت مرکزی

  .کنم یمکدیگر تفکیک ی  ن دو را ازای  .به تمامیت ارضی
   

گذاری  رویکرد امنیتی در مناطق کردنشین باعث عدم سرمایه: س
 ن مناطق، ناچیز شدن سهم مناطق کردنشین از نفت و گازای  در

آقای سهرابی، . و تعطیلی بسیاری از صنایع و معادن شد ایران
مدیر مسئول محترم نشریه توقیف شده روژهه الت نیز طی 

ای ه هو پروژ ها حتی برخی از طرح نویسند می 87در سال  ای مقاله
استارت خوردند بدلیل تحوالت   میملی که در زمان آقای خات

معتقد  ایران دولت. غالبا عقیم و منفعل مانده است... سیاسی و
های  است که عملکرد احزاب اپوزیسیون کورد خصوصا فعالیت

شده و  ای ن مناطق باعث بروز چنین مسئلهای  در ها آنمسلحانه 
جاد ای اب و فعاالن حقوق بشر کرد معتقدند اعمال فشارها،احز

در مقابل  ایران ها و سیاست سرکوب حکومت محدودیت
کوچکترین اعتراض مدنی مردم کورد و نبود بستر مناسب برای 

مطالبات مردم کورد عامل اصلی امنیتی  آمیز مسالمتپیگیری 
. ر استالذک شدن فضا در کردستان و به وجود آمدن مشکالت فوق

  ن زمینه چیست؟ای  دیدگاه شما در
   
دانم ابعاد مربوط به  میتوانم جواب بدهم چون ن مین را نای  من: ج

دانم  میها در استان کوردستان چقدر است؟ ن گذاری حجم سرمایه
چند در صدش به ثمر نشسته و چند درصدش به قول شما و آقای 

ی را داشته به دانم چه نتایج میسهرابی عقیم مانده؟ همچنین ن
کی بیاید و به رقم ی  ممکن است. نکه بحث فنی استای  دلیل

میلیارد تومان در کوردستان  000/40بگوید طی ده سال گذشته 
  . مانیم میآنوقت من و شما . گذاری شده است سرمایه

شود به  میا در کردستان مربوط ه هو عقیم ماندن خیلی از پروژ
ک نکته جالبی من به شما ی  .ورا در کل کشه هعقیم ماندن پروژ

 76عنی سال ی  من روزنامه جامعه را سیزده سال قبل. بگویم
ک ی  ما. شد میآنزمان مصلی تهران داشت بنا . منشتر کردم
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نکه مصلی روی گسل زلزله ای  گزارشی تهیه کردیم در خصوص
شود و مترو هم از زیر آن رد شده است بنابراین حتماً  میدارد بنا 
سیزده سال گذشته اما مصلی تهران هنوز راه . واهد دیدآسیب خ

نوز نیمه کاره ه  هبینید ک میاگر به مصلی سر بزنید . نیفتاده است
سیزده سال فقط من   میک مصلی در پایتخت کشور اسالی  .است

ک ی  در حالیکه مصلی برای حکومت ما! باید شاهد ساختش باشم
ا، ه هگی در اجرای پروژماند مسئله کامالً هویتی است ولی عقب
حضرت عباسی مربوط به . بیماری مزمنی در کل کشور است

کشوری . های خاصی از کشور نیست ا فقط بخشی  کوردستان و
که بانک مرکزی دارد، بانک و چاپخانه پول دارد اما کمتر اعتبار 

ن ای  چرا! کند میجاد ای  های ملی گذاری برای نوسازی و سرمایه
ا ه هک بخشش بیماری مزمن در اجرای پروژی  !افتد؟ میاتفاق 

بخشی دیگر از آن مربوط به . است که در کل کشور وجود دارد
  .هاست ها و جابجایی مهارت تغییر مدیریت

ایی ه هن زمینه و در مورد پروژای  ک فارس دری  من که به عنوان
مصلی که به . بینم بیشتر درد دل دارم میر روز نیمه کاره ه  هک
عنی نماز عید در آن خوانده ی  .اره کردم مال حکومت استاش آن
  . ن مجملای  دیگر تو خود حدیث مفصل بخوان از. شود می
  
اره داشتید به توسعه در اش  ها در پاسخ به برخی از سوال: س

توانم بپرسم بر اساس کدام آمار از توسعه در  می. کردستان
  کنید؟ میکردستان صحبت 

   
با پرس و . دهم که شاهدش باشم میش من چیزی را گزار: ج

ن ای  جویی که از روشنفکران کورد کردم متوجه شدم که طی
ن به رقم ای  .شود میگذاری دارد زیاد  ها مثالً حجم سرمایه سال

گونه بنویسد خب  نای  وقتی روژهه الت. احتیاج دارد که من ندارم
. یرمگ میراد ای  من به عنوان سردبیر روزنامه از روژهه الت

خواهم بزنم حتماً ثبت  میگویم رقم و عددت کو؟ حرفی را که  می
فر نخستین وزیر نفت  اکبر معین روزی آقای مهندس علی. شود

و  ایران این قرارداد«: در مجلس اول گفت 57پس از انقالب 
آمریکا در الجزایر که بهزاد نبوی آن را امضاء کرد و منجر به آزاد 

سه میلیارد دالر  ایران آمریکا شد برایی سفارت ها Ĥنسازی گروگ
دانند سه میلیارد دالر  میدانم آقایان  مین«: بعد گفت» .ضرر دارد

کافی است به شما بگویم از زمان والدت پیامبر تا ! چقدر است؟
ام و با شما نمایندگان مردم صحبت  ستادهای  نجاای  که من ای لحظه
ا تعجب ه هنمایند» .ک میلیارد دقیقه نشده استی  کنم هنوز می

به حساب که در آوردند دیدند از زمان تولد پیغمبر تا . کردند
زمانیکه آقای معین فر وزیر نفت دولت موقت داشتند صحبت 

میلیون  800میلیون دقیقه شد که شاید تا االن  744کردند  می
. ک میلیارد دقیقه نشده استی  عنی هنوز همی  .دقیقه شده باشد
خواستند اهمیت آمار را به زبان آمار بگویند که  یمآقای معین فر 

ک ی  هنوز. شود میسال به دقیقه خیلی  1400آقا فکر نکنید 
گویم در مناطق  میبنابراین وقتی . میلیارد دقیقه نشده است
های کنکور خیلی عالی و غرورآمیزه،  کوردنشین رشد ورودی

ی به ای فانتزه هکاهش بی سوادی قابل توجهه و صادرات میو
ن نگاه ای  و خارج از کشور خیلی خیلی باالست ایران سایر مناطق

خواهیم بگوییم باید من و شما  میاما وقتی به آمار . است ای توسعه
 گویند میگیرند و  میمان را  ی قهی  فردا. بتوانیم حرف جدی بزنیم

بنابراین وقتی که شما . ن آمار را از کجا آوردی؟ سوابقش را بدهای 
گویم در جاهایی که  میکنید من  مییکرد امنیتی صحبت از رو

. مای رویکرد امنیتی بیشتر بوده ما شاهد توسعه اقتصادی بیشتر بوده
شمالی و جنوبی  ی کره. نکه از آنطرف مرز تاثیر نپذیرندای  برای

عنی دو سوی مرز ی  .همین االن منطقه صنعتی هم مرز دارند
 دانید که میشمالی  ی رهک. مشترک هر دو کشور پیشرفته است

عنی ما اگر به زبان ی  .ایران چه برسد به. ک پادگان بزرگ استی 
در مقایسه با  89سال  ی ها آمار بگوییم که حجم سرمایه گذاری

 نقدر رقم کاهش پیدا کرده خبای  قبل ی ک دههی  مدت مشابه در
 گیریم میمان را  دولت ی قهی  آنوقت من و شما. ن خطرناک استای 

آقا چی شد بودجه عمرانی کوردستان را پایین «: گوییم میو 
ن منطقه ای  چرا بین. به مدت مشابه برسانش. زیادش کن! آوردی؟

 ی مهه هنگاه واحد نسبت ب! شوی؟ میو آن منطقه تبعیض قائل 
م ه هجاد بای  گذاری، ناگفته نماند که سرمایه» .مناطق داشته باش

 آقایانی که خواهان جدایی از بعضی از. کند میپیوستگی ملی 
عنی کشور ی  .دهند میهستند در اصل شعار متناقض دارند  ایران

خب هیچ ! گذاری کند که بعد بخواهد جدا شود؟ برود جایی سرمایه
خواهد جدا شود  مینکه ای  هر چند در. کند مین کار را نای  کشوری

رمایه مین دلیل دولت دارد آنجا سه  هب. شک و تردید وجود دارد
ستم اما مثالً ه  همن در کوردستان شاهد توسع. کند میگذاری 

چون خیلی جاها . بم هنوز نگران کننده است ی مناطق زلزله زده
ا هنوز دارند توی کانتینرها ه هبازسازی نشده و خیلی از خانواد

من به چشم خودم دیدم که مناطق خرمشهر و . کنند میزندگی 
لذا خیلی . ن نگران کننده استای  و اند هآبادان هنوز بازسازی نشد

من به عنوان همکارم به شما و به . به بحث آماری باید توجه کنید
گویم مواظب باشید  میی نگار روزنامهتمام شاگردانم در کالس 

. قه بگیر هستیدی  تان را نگیرد چون شما خودتان قهی  کسی
 اش قهی  نباید خودش که. گیرد میدولتمردها را  ی قهی  نگار روزنامه

ارائه آمار و «شلیک شعارها بدون . خیلی مصیبت است. گرفته شود
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اصالً مایل . آورد مینتایج مطلوبی به بار ن» آماری سخن گفتن
ن کار را ای  بحث کنم چون هیچ وقت) جدلی(نبودم که دیالکتیکی 

نجا نشسته بود و از ای  کی از مسئوالن کشوری  االن اگر. کنم مین
ن آمار را ارائه داده؟ ای  چه کسی«: گفت میالع داشت و آمار اط

ا انجام ه هگذاری روی پروژ ن مقدار سرمایهای  مثالً در سال فالن
ک ی  گذاری در مناطق کوردنشین طی ا مجموع سرمایهی  شده و
نقدر درصد باالتر ای  مثالً ایران گذشته نسبت به دیگر نقاط ی دهه

آنوقت من و شما باید استعفا » !نم؟گویید خا میبوده است شما چه 
من و شمایی که باید آمار ارائه . مان را از دست بدهیم و شغل

ن ای  گیرد و میمان را  قهی  کی از مسئوالن کشوری  دادیم ولی می
مین دلیل من از همکارانم و حتی دوستانم ه هب. اصالً خوب نیست

. ی باشندخواهم که در بحث آمار جد می» روژهه الت«در نشریه 
خواهند بحث  میاما وقتی . اگر بحث نکنند هیچ مشکلی نیست

آماری بکنند باید به خودشان قید بزنند، لباس احرام بپوشند و 
وقتی واقعیت را گفتند آنوقت دولت هم . واقعیت موجود را بگویند

های صادقی هستند چون کار مرا بی ارزش  اینها آدم«: گوید می
انتقادی هم که بکنید مورد پذیرش قرار  در آنصورت. »اند هنکرد
ولی اگر دولت هر کار خوبی انجام بدهد شما بد بدانید . گیرد می

من چه کار . خواد نق بزنه میاینکه فقط «: گوید میخب دولت هم 
پس مرا با او چه . راد بگیرهای  خواد میمثبتی بکنم و چه نکنم فقط 

 ا هم وسط هیاهویکند و شم میبنابراین دولت رهایتان » کار؟
ک نکته را خطاب به ی  نجاای  خواهم میمن . شوید مینطرف گم ای 

بعد از انقالب از ساختن  ایران چرا. تمام همکارانم بگویم
جهانی محروم بوده و اگر هم  ی دار در عرصه هستار نگار روزنامه
نکه بین ای  هایی داشته خیلی محدود بوده؟ برای موفقیت
ن اوضاع فعالیت ای  ه در سایه کشور ما و درانی کنگار روزنامه

های با تجربه  آدم. ک انقطاع نسل صورت گرفته استی  کردند می
ی نگار روزنامه ی های دانشمند در عرصه مهاجرت کردند و آدم

بینید طرف  میا ه هاالن نسل در نسل توی روزنام. منزوی شدند
شده سالش است رفته پشت میز نشسته و دبیر سرویس هم  21

معلمش . داند میاصالً زبان آمار ن. لذا خدا را هم دیگر بنده نیست
ا کدام منایع ی  نیست که به او بگوید آمار گزارشت کجاست و

وشته اعم از خبر، گزارش، مقاله ؟ ناند هرسمی، خبر تو را تایید کرد
معتبر منتشر  ی ک روزنامهی باید استاندارد داشته باشد تا در.. .و

توانم  میمن ن. من نیم میلیون تیراژ داشته است ی مهروزنا. شود
. بدهم  میسالم به افکار عموای غیره هخوراک ناقص با فرآورد

حاال از تا   میافکار عمو. خواهد میاز من آمار   میافکار عمو
ن ای  خواهد از میالواعظین حرف درست و حسابی شنیده و  شمس

که من  ای روزنامهچرا . به بعد هم حرف درست و حسابی بشنود

نیم میلیون تیراژ آن هم . کردم مطلوبش است؟ هووووه میمنتشر 
ک روزنامه به من بدهند ی  من تردید ندارم اگر االن. سال قبل 15

ها،  چون کارشناس. گذارم میک میلیون تیراژ ی  سقفش را روی
ایمان ه هچرا تیراژ روزنام. طبقه متوسط و روزنامه خوان زیاد شده

مان  ی شنیدنی و فرهنگ شفاهیها حرفنکه ای  یست؟ برایباال ن
ن ای  کند و میا به عنوان منابع خبری عمل ه هدارد توی روزنام

. هم همین طور ها قومیت ی در مسئله. نگاه غلط و خطرناک است
هر چقدر مخالف هم . گیرد میما اگر در کشور بحث جدی بکنیم 

دانم  می. تان استچون به نفع. کالی ندارداش  داشته باشید
نجا مطرح کردم پس از انتشار در ای  یی را که االن وها بحث
کالی اش  هیچ. زنند میهم  ی ها به خاطر آن توی سر و کله سایت
  ام ملی ی وظیفه. یم مسئول هستمها بحثمن در قبال . ندارد

کنم،  میام و دارم صحبت  کند وقتی با همکارم نشسته میجاب ای
  .گیرد میمرا  ی قهی چون حرف بیخود نزنم

. ی مرا نقد کنند کامالً مجاز هستندها حرفخواهند  میکسانی که 
 نجای حرف من بهای  ازادانه و راحت بگویند. من به نقد عالقمندم

کنیم  میبعد با هم بحث، مجادله و گفتگو . ن دلیل نادرست استای 
. دولی گفتگوهایمان باید در چارچوب ملی و بر اساس آمار باش

: گوییم کردستان توسعه نیافته باید به زبان آمار بگوییم میوقتی 
النامه و تاریخ فالن، رشد ، سایران بر اساس اطالعات مرکز آمار«

نقدر و در ای  نقدر، در صنعتای  گذاری دولتی در عمران سرمایه
ن حرف قابل قبول ای  »ن مقدار پایین آمده استای  موارد ی بقیه
گیرم و  مین آمار را ای  کنم؟ میانید من چه کار د میآنوقت . است

تواند حرفی بزند  میدولت هم دیگر ن. زنم میتوی دهان دولتم 
ولی اگر همین . ن آمار خودت است دیگرای  گویم آقا میچون 

خواهند و چون آماری برای ارائه  میجوری بگویم خب از من آمار 
من اصال باید . ندارم لذا باید استعفا بدهم و بازنشسته بشوم

کلی، همین جوری، طوبایی و  اختالل مشاعر پیدا کرده باشم که
  .حرف بزنم ای فاضله مدینه

دانید چرا دموکراسی در غرب  میگویم  میمن به دولتم همیشه 
خود  تواند حرف بی مینکه در آنجا کسی نای  پایدار است؟ برای

ات گرفته تا از مقام ایران اما توی. گیرند میرا  اش قهی  .بزند
یی که متکی به آمار، ها حرف. زنند میدیگران همه حرف بی خود 

فالن مقام مسئول . بشری نیست ی ای پیشرفتهه هها و داد واقعیت
برای  اش پزخانهاش  ک کسی برداشته تویی  کند که میاعالم 
شود  مینجوری ای  سطح .ساخته ای دانم چی چی هسته میکشور ن
ن را بگیرم و از آن انتقاد کنم و بگویم ای  یخب من باید جلو. دیگر
بشر مدرن، حرف . دقیق صحبت کنید. را نزنید ها حرفن ای  آقا

حرف مدرن هم حرفی است که متکی به . شنود میمدرن 
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در آمار . ای علمی، آمار استه هاز جمله داد. است  میای عله هداد
گویم مثالً تحصیالت آموزش عالی در استان  میوقتی من 
، ایران مرکز آمار«اره کنم اش  درصد رشد داشته باید 23کوردستان 

روید و  میآنوقت شما » .، سطر فالن43، صفحه 1387سال 
ایتان در کوردستان سوال ه هاز خانواد. بینید درست است می
ک نفر ی  نفر کورد ما 5گویند بله االن از هر  میکنید،  می
آور و قابل توجه  ار حیرتن آمای  .التحصیل دانشگاهی داریم فارغ
 اش کیی  بینید میعنی شما از هر کوردی که در خیابان ی  .است
ا بیست ای  !ن قابل توجه نیست؟ای  .التحصیل دانشگاه است فارغ

توانستید چنین آماری را ارائه کنید؟ اصالً به ما  میسال قبل هم 
یل التحص ک نفر فارغی  گفتند از هر صد نفر هم میخندیدند و  می

اما االن جمعیت قابل توجهی از کوردها دارای . دانشگاهی نداریم
ما اگر به زبان . توسعه است ی ن نشانهای  تحصیالت عالیه است که

مان هم انتقاد  توانیم از دولت میسخن بگوییم آنوقت  ای توسعه
و . کار من و شما همین است دیگر. را بگیریم اش قهی  بکنیم و

  .گیریم میی بهتر نتیجه نطورای  مطمئن باشید
   

مسائل و مشکالت مردم کورد و مناطق کوردنشین آنگونه که : س
ن کار هم تعمداً صورت ای  که. نشده است ای هنارس ایران باید در

  کنید علت آن چیست؟  میگیرد فکر  می
  
کشف  ایران به نام بشاگرد در ای شمسی منطقه 70حدود سال : ج
هنگام . کردند میدن ماشین از آن فرار ن منطقه با دیای  مردم. شد

فکر . گفتند سالم ما را به اعلی حضرت برسانید میخداحافظی 
نقدر مردم ای  عنیی  .اند هکردند مقامات شاهنشاهی به آنجا رفت می

من ! چه باید بگویند ها آنخب پس . آن منطقه عقب مانده بودند
شتصد هزار و عنی اگر هی  .شبه قاره است ایران به شما گفتم که

 ی شود قاره میاضافه کنند دقیقاً  ایران کیلومتر به کشور ای خرده
ک ربع ی  جمعیت هم ناگهان طی. خیلی کشور بزرگی است. اروپا

کجوری ی  ن کشور را چی کارش کنیم؟ خبای  .قرن دو برابر شد
از  ای هر دولتی که بیاید مسئول اجرای پاره. باید با هم بسازیمش

شوخی . استان است 27شامل  ایران .عمرانی استای ه هبرنام
، با توسعه و اش ، توان دفاعیایران شود با میبه خدا ن. نیست

هزار  440تالیا به آن بزرگی فقط حدود ای  .اقتصادش شوخی کرد
های ملی  کی از ضرورتی  عمران و آبادی. کیلومتر مربع است

ه به زبان آمار گویم البته به طور کلی ن میاما من به شما . ماست
منی ای  که کوردستان به طور اتفاقی نسبت به مناطق دیگر کمربند

 نگار روزنامهگر و  من به عنوان مشاهده. تر است افتهی  ما توسعه
روم سپس از آنطرف به  میوقتی به زابل، میرجاوه و زاهدان 

بینم کردستان به  میزنم خب  میسنندج، مهاباد و مریوان سر 
 اش افتگیی  تر است و توسعه افتهی  و صنعتی توسعه لحاظ اقتصادی

آنوقت . ن نکته قابل توجه استای  .خورد میالعاده به چشم  هم فوق
  کی دو سال اخیر رای  نای  البته! نشده است ای هناگوییم رس میما 
نکه االن آزادی مطبوعات دچار ای  کنم برای میمنهاش   میک کی

ن زمینه ای  ر هم نیست درتنگی نفس شده است و دولت حاض
ان ممنوع الکار و نگار روزنامهبسیاری از . جاد کندای  هایی گشایش

کاالت وضعیت کنونی ماست اما من اش  نهاای  ی همه. زندانی شدند
ان در ارتباط با روند توسعه نگار روزنامهدهم نگاه  میشهادت 

د که کال و نگاهشان نقص داراش  آمارشان. انصافاً نگاه ملی است
 شان هایشان است ولی نگاه آرمانی مربوط به پایین بودن مهارت

کسان ی  ک نگاه ملی است و به کردستان و بلوچستان هم نگاهیی 
 ن زمینه نگاهیای  کنند که در میدارند و از دولتمردان هم مطالبه 

. بینم مین زمینه نای  بنابراین من تبعیضی در. کسان داشته باشندی 
 ی ها استان کردستان به دلیل مهاجرها و اکتیویست اتفاقاً مردم

 ی نطرف و آنطرف دارند، زبانشان در عرصهای  زیادی که در
ن مالحظه که ممکن ای  الملل مطرح است لذا دولت هم با بین

را به استان کوردستان  اش ای جاد بکند، نگاه توسعهای  است مشکل
  .بینم مین را به چشم دارم ای  بیشتر کرده است و من

   
همیشه با فعاالن کورد و  ایران دولت و دستگاه قضایی: س

آقای خلیل بهرامیان آن را . غیرکورد برخوردی دوگانه داشته است
ن برخورد ای  .نامد می ایران سیاست کوردستیزی در دستگاه قضائی

تا جائیکه . دوگانه در میان نهادهای حقوق بشری نیز وجود دارد
ان دفاع از حقوق بشر کردستان در سال گذشته موسس سازم

بر اساس آپارتاید در میان  ای هنااز زندان اوین از وجود سام  میپیا
ن بی تفاوتی تا ای  .فعاالن حقوق بشر علیه مردم کورد خبر داد

ها نسبت به  داشتند فارس میجائی پیش رفت که بسیاری اظهار 
و فقط در . دان هسکوت گرفت ی رود روزه میآنچه که بر مردم کورد 

 ی جاری بود که روزه اردیبهشت سال 19های  اعتراض به اعدام
البته حوادث پس از انتخابات ریاست . سکوت خود را شکستند

دو طرف را   میکسان کرد و کی  جمهوری تا حدودی برخوردها را
 علت برخورد دوگانه دولت و دستگاه قضایی. م نزدیک نموده هب

دانید؟ علت بی  مییرکورد را در چه با فعاالن کورد و غ ایران
ها و غیرکوردها را نسبت به سرنوشت مردم کورد در  تفاوتی فارس

  بینید؟ میچه 
   
خود . دن نیاز به عدد و رقم دارد که بتوان از آن درصد درآورای  :ج

در میان . کورد قائل نیستممن تفکیکی بین کورد و غیر
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 ایران های مختلف میتشان جزو قو ان هم که اکثریتنگار روزنامه
بینم چون نگاه امنیتی  مین زمینه نای  در ای هنابودند برخورد دوگ

. شود میک جا هدایت ی  کسانی است و ازی  نسبت به کشور نگاه
هایی در زندان داریم که نگار روزنامهدانید ما االن  میخودتان 

ک مقاله در ی  من به خاطر چاپ. های خیلی سنگین گرفتند حکم
ماهش را  15البته . امه نشاط حدود دو سال و نیم زندان بودمروزن

همراه آقای لطیف صفری، مدیر مسئول روزنامه زندانی بودم 
. تر بود آزاد شدند و من ماندم شان سبک شان چون حکمای  سپس

عنی وقتی بحث امنیتی ی  .نها نداردای  ن زمینه کورد و فارس وای  در
ن ای  عنی دری  .شود میک جا هدایت ی  از ها ن موضوعای  آید میپیش 

فارس ( ای هنااصالً بحث دوگ. کی استی  رادمانای  زمینه ما و شما
. نجوری نیستای  اصالً. وجود ندارد) کمتر بگیرد، کورد بیشتر بگیرد

 جایزه صلح نوبل به خانم شیرین عبادی در کشور مصونیت نداد و
 آقای. ه خارج شدندشان مجبور به مهاجرت از کشور و رفتن بای 
بعد سبک و سپس . ن کشور حکم اعدام گرفتای  وری درکاش 

شم ها به آقای دکتر سید! ا کورد؟ی  شان فارس بودندای  .حذف شد
. ک سخنرانی حکم اعدام دادند بعد سبک شدی  آغاجری به خاطر

خواهم بحث قومیتی  میمن ن. کسان استی  ن مسئله کامالای  اصالً
من . کشانید میی قومیتی ها بحثی مرا توی بکنم اما شما ه

ها بیشتر آسیب  خواهم بگویم فارس میبلکه . آیم میهمراهتان ن
. ن زمینه نداریمای  نها درای  اصالً ما فارس، عرب، کورد و. دیدند

زاده داریم که در زندان  ک کورد به نام آقای دکتر رمضانی  االن ما
ها فارس هم داریم که  دهدر مقابل . است و حکم سنگین هم دارد

ن ای  خب. اند هک سال اخیر زندانی شدی  بر اثر تحوالت و بحران
باید بنشینیم و ! ن همه فارسای  ک کورد در مقابلی  شود؟ میچه 

ما باید . نطوری نیستای  اصال! بگوییم ما آپارتاید قضایی داریم؟
 ی هک نکتی  بعد. ن زمینه عوض کنیمای  نگاهمان را انصافاً در

تالش  ی اگر مسئله. خواهم بگویم که دیالکتیکی است مینقضی 
ن کشور ای  ی در میان فعاالن کورد بشود اتهام خبطلب جداییبرای 

ن مسئله حساسیت دارد و طبیعی است ای  و دولت مرکزی نسبت به
! هوووووه! تجزیه طلبی. شود میتر  بخود اتهامش سنگین که خود

بنابراین بر سایر اتهاماتش افزوده  .ن اتهامای  خیلی تند است
طلبم و اتهام  ک کسی بگوید من تجزیهی  شود مین. شود می

اتهامش را بپذیرد بعد از خودش دفاع . پذیرم میطلبی را ن تجزیه
  .طلبی مشروع است طلبم و تجزیه مثالً بگوید من تجزیه. کند

   
زداشت دانم از بین فعاالن کوردی که تا به حال با میمن بعید : س
 در عین. »طلبم تجزیه«ن صراحت گفته باشد ای  کسی با اند هشد

شان  کنم حق قانونی مینکه اگر هم چنین حرفی زده باشند فکر ای 

ضمناً کوردهای خواستار جدایی را فقط . است نه جرم و اتهام
مان دلیلی که گفتم ه  هب. طلب نامید نه تجزیه طلب جداییتوان  می

ی فارس و ترک و ها دولتکوردهاست نه کوردستان متعلق به 
من تا کنون هم ندیدم و نشنیدم احکام سنگینی که به . عرب

  . طلبی بوده باشد به خاطر اتهام تجزیه اند هفعاالن کورد داد
  
  
به   میگویم اگر چنین اتها می. گویند می ها آنمن نگفتم . نه نه: ج
اگر نیست . دشو میوارد شود خب مجموعاً اتهامشان سنگین  ها آن
ها و  نکه در دستگاه قضایی نسبت به فارسای  یچی ولیه  هک

چون . آمیز وجود دارد اتفاقاً چنین چیزی نیست کوردها نگاه تبعیض
یی که به ها آن. شود میا نگاه امنیتی واحدی ه هن زمینای  در

نها قرار ای  ترند مثل ماها خب بیشتر مورد تعرض سیستم نزدیک
حدود ده سال   میآقای خات ی من قبالً در دوره. هگیریم تا بقی می

آیند ما را  میتر  تر هستیم و سریع ما نزدیک. سردبیر کیهان بودم
چنین چیزی را من به عنوان مسئول انجمن صنفی . گیرند می

آماری که داریم چنین چیزی . کنم میتایید ن ایران اننگار روزنامه
عنی من ی  .دهد مینشان ن ایران را حتی نسبت به کوردستان

دهم در مقایسه با جمعیت در میان فعاالن و  میشهادت 
ن ای  ما االن زیدآبادی را با. ان چنین چیزی واقعاً نیستنگار روزنامه

. نطوری داریمای  سحر خیز را. همه حکم سنگین داریم
های دیگر نیز هر کدام به نوعی با مشکل مواجه نگار روزنامه
ن زمینه سخن ای  توان در میبه دشواری جداً سخت است و . شدند
اما در مورد توجه کم نهادهای حقوق بشری غیرکورد نسبت . گفت

 باید بگویم ایران به مسائل و مشکالت مردم مناطق کوردنشین
ن به دلیل تعدد و تکثر مشکالتی است که نهادهای حقوق ای 

قوق ح ی در زمینه ایران چون. ستنده  هبا آن مواج ایران بشری در
. بشر حداقل به لحاظ دیدگاه جهانی تقریباً مشکالت زیادی دارد

. کسان استی  ن زمینهای  همه جا در. بنابراین کورد و فارس ندارد
لذا نهادهای حقوق بشری فعال در تهران هنگام گزارش دهی 
طبیعی است اول مشکالتی را مطرح کنند که خودشان با آن 

های حقوق بشری و  ام در گزارش هاما من عمدتاً دید. درگیر هستند
توجه  ها ی حقوق بشری به نکات زیادی از قومیتها اکتیویست

راد ای  ها آنکنند خب باید به  میحاال اگر کمتر توجه . کنند می
راد به خود نهادهای فعال در کوردستان هم ای  نای  شاید. گرفت

گاهشان عنی بیشتر نی  .نطرف نگاه ملی ندارندای  وارد باشد که از
ا ای  نکهای  .تری نیاز دارد دقیق ی ن به مطالعهای  .محلی است تا ملی

. ا نه به صورت درصدی باید تفکیک شوندی  نطوری استای  واقعا
  . تر در موردش قضاوت و داوری کرد توان راحت میبعد 
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تواند  میژنوساید همیشه به معنای قتل عام و نسل کشی ن: س
ها و  گه داشتن، تحریف و تغییر واقعیتتالش برای پنهان ن. باشد

ک ملت و نابود کردن زبان و فرهنگ آن ملت ی  ی تاریخ و گذشته
 ا ما درای  در آن صورت. شود مینیز به نوعی ژنوساید محسوب 

ا آنچه که ای  ا خیر؟ی  چیزی به نام ژنوساید مردم کورد داریم ایران
به اجرا درآمده و  ساله پس از انقالب علیه مردم کورد 31ن ای  طی

شود؟ چند نمونه را  میمورد استفاده قرار گرفته ژنوساید محسوب ن
در . آورم بعد شما توضیحاتتان را مطرح بفرمائید میبه عنوان مثال 

همان . شود میکوردستان حتی با زبان مادری هم امنیتی برخورد 
چند آموزشگاهی که برای آموزش خواندن و نوشتن به زبان 

سیس شده بودند متاسفانه کارشان به تعطیلی کشیده کوردی تا
ای استانی ه های شبکه هزبان و فرهنگ کوردی در برنام. شد

مردم کورد اجازه استفاده از . کوردستان سهم بسیار نا چیزی دارند
 برخی از بازداشت شدگان کورد. کوردی را ندارند  میخیلی از اسا

این  .شان بوده وشگاهشان اسم کوردی فر کی از اتهامات اصلیی 
جز نابودی  ای تواند نتیجه میا به نظر شما در دراز مدت ای  رویکرد

  زبان و فرهنگ کوردی در پی داشته باشد؟
سبت دومین به منا 87حزب سیاسی در زمستان سال  6همچنین 

به  ای نژاد به کوردستان با صدور بیانیه سفر استانی آقای احمدی
کی از ی  .ای مختلف پرداختنده هدر حوز های دولت انتقاد از سیاست

فوق الذکر  ی ن احزاب در بیانیهای  موارد مورد اعتراض و انتقاد
ک مقطع انحرافی از ی  ی دار، هدفمند و مغرضانه درج جهت«

حوادث ابتدای انقالب کوردستان در کتاب تاریخ متوسطه و 
 جاد و تبلیغای  آموزش آن به دانش آموزان سراسر کشور برای

ی  و تشویش اذهان جامعه  میهای منفی و امنیتی و نظا عملی نگاه
ن مصداق تحریف ای  اای . بود» ی نسبت به کورد و کوردستانایران

  تواند باشد؟ میک ملت نی  تاریخ
ا نابودی زبان و فرهنگ ملت کورد، ای  خواهم بپرسم میحاال 

ای ه هونهای جامعه کورد و تاریخ ملت کورد که نم   تخریب واقعیت
را هم برایتان ذکر کردم از نظر شما ژنوساید محسوب  اش مثالی

  شود؟ مین
   
چون . نجوری جواب بدهمای  من برایم دشوار است که: ج
ما . ن زمینه دارم انصافاً خیلی محدود استای  ایی که دره هداد

داریم که در معرض همین فشارها و  ایران مناطق دیگری در
. ولی ژنوساید تلقی نشده است اند هگرفت ها قرار همین محدودیت

ک تراژدی متوسل ی  چرا ما فوراً به بدترین واژه برای بیان
مسائلی که شما مطرح کردید در چارچوب کوردستیزی ! شویم؟ می

ن سوال جواب ای  عنی من باید بهی  .بگیرد باید مورد ارزیابی قرار

د دارد؟ وجو ایران ستیزی در کشورا فرهنگ کوردای  بدهم که
کوردستیزی . دانم میستیزی وجود دارد؟ ن دانم؟ ترک مین

افته و از پیش ی  سازمان ای عبارتست از رویکرد، حرکت و برنامه
تعیین شده به صورت پیوسته برای از میان بردن فرهنگ، زبان، 

ن معنای ای  .های معنوی قوم کورد هویت و درخشندگی
شکل و استانداردی که  نای  چنین چیزی را به. کوردستیزی است

 گفتم من نه در ارتباط با کوردها که در ارتباط با هیچ قومیت
افته، از ی  عنی من در کشور هیچ حرکت سازمانی  .بینم میی نایران

البته . بینم میک قومیت نی  پیش تعیین شده و هدفدار برای نابودی
ولی شما اگر در . وجود دارد ها سر و صدایش در اکتیویست

ی سنندج و مهاباد راه بروید هیچ کس از مردم ساکن ها ناخیاب
توانید شاهد چنین  میو شما هم ن. ندارد ای آنجا چنین عقیده

ک وقت بحث برخوردهای امنیتی با احزاب ی  .چیزی باشید
اپوزیسیون کورد مثل دمکرات، کومله و پژاک است که شما 

چون غلط . یدکورد سرایت بده ی ن را به کل جامعهای  توانید مین
مسئولیت  ایران گوییم کل ادارات دولتی میک وقت ما ی  .است

کنم و  مین را تایید نای  روشن در زمینه کوردستیزی دارند که من
عنی ی  .برعکسش هست. گویم اصالً چنین چیزی وجود ندارد می

التحصیالن کورد مقطع دبیرستان کشور در کنکور  چی؟ اگر فارغ
دهند که به دانشگاه راه  میشوند و اجازه ن مید ا رای  رتبه بیاورند

 نگار روزنامهن شاخص برای من ای  شوند؟ میپیدا کنند و گزینش ن
اگر هم میهن کوردم در دانشگاه معتبر شیراز، . تعیین کننده است

دهند و تفکیک  میا صنعتی شریف قبول شود، راهش نی  تهران
ا ای  لیسانس گرفت اگر. بینم میشوند؟ چنین چیزی من ن میقائل 

ن مثالً کورد است؟ چنین ای  کنند که میدر مدرک لیسانسش قید 
ابی نیروهای کار تفکیک و تبعیض قائل ی ا در بازارای  .چیزی نیست

پذیرند؟ من همچین چیزی  میعنی اگر کورد باشند نی  شوند می
اگر هم میهنان کورد در صندوق سرانه ملی کشور مورد . بینم مین

عنی از سبد ملی جدایشان کنند و دیده ی  قرار نگیرندمحاسبه 
نها ای  .شود و خطرناک است مین تبعیض آمیز محسوب ای  نشوند

ا دانش آموزان دبستانی مدارس در ای  .هستند  میی مهها شاخص
مناطق کوردنشین دچار مشکل هستند و تحصیالت رایگان در 

ا اگر تعلق بگیرد ه هارانی  شود؟ میکند و اجرا ن میموردشان صدق ن
نها ای  گیرد؟ میگیرد و به دیگران تعلق  میبه کوردها تعلق ن

ا ای  کوردها اگر بخواهند گذرنامه بگیرند. ی ملی هستندها شاخص
و . ی ملی استها نها شاخصای  دهند؟ میخروج ن ی اجازه ها آنبه 

ولی اگر در . کنم مین استانداردها با شما صحبت ای  من توی
ن را به ای  ک اتفاقی افتاد من اصالً و ابداًی  کجایی،ی  نارگوشه و ک

آمار . آمار برای من مهم است. دهم میبرخوردهای ملی سرایت ن



   1389ـ آذر   34تالش ـ سال هشتم ـ  شماره              

     115             

مثال در سال . ن زمینه مهم استای  بازرگانی و وزارت علوم در
  گذشته ورودی دخترهای کوردستان به دانشگاه نسبت به اگر

یی ها نها شاخصای  .بوده استاستان کشور بیشتر  13تباه نکنم اش
دهد کشور در زمینه برخورد با  میاست که به من و شما نشان 

ن زمینه اصالً ای  من در. کند میبه کدام سمت حرکت  ها قومیت
  . بینم میتبعیضی ن

های اجرایی  تبعیض سیاسی در گزینش عناصر سیاسی به دستگاه
در  ها ساسیتحافزایش . کنم مین را تایید ای  بینم و میکشور 

شرایطی که جنگ اتفاق افتاد در عراق و وضعیت و تحوالت 
ک بخشش ی  نها هست وای  بله. بینم میمربوط به شمال عراق را 
اما من بحثم روی استانداردهای ملی . هم کامال طبیعی است

به ... رک وای هم میهن کورد، عرب، فارس و ته ها بچای  .است
ا به صورت ی  شوند میارج صورت مساوی وارد سبد ملی و خ

ی ملی فیلترینگ ها آمیز؟ من اصالً در زمینه شاخص تبعیض
 اش ک کوردی بخواهد برود با بی سوادیی  من ندیدم. بینم مین

مبارزه کند آنوقت نهضت سواد آموزی جلویش را گرفته و گفته 
اگر شما . بینم میمن همچین چیزی ن. باشد تو برو کشکتو بساب

 چنین چیزی هم در ی عنی اصالً روحیهی  .ن بگوییدبینید به م می
ها خیلی قوی  یایران باور کنید همگرایی توی. ها وجود ندارد یایران
  .است
صاحبان تعداد زیادی از . جالبی به شما بگویم ی ک نکتهی من
شوند و  میهایی که در تهران و بعضی شهرهای بزرگ ساخته  برج

دهند که اداره برج و  مییح ترج ها نااعضای انجمن برخی ساختم
بروید . بدهند ها آنساختمان را فقط به دلیل امانتداری کوردها به 

ن را ای  من. بین مردم فارس شایع است. از مردم تهران بپرسید
دارد  ها دولتن ربطی به ای  خب. خورد میخیلی به چشم . ام دیده

 ای  ک ساختمان انتخاب کنندی  که چه کسی را برای مدیریت
ن همگرایی ملی است و مربوط به وضعیت ارتباط و ای  .نکنند؟ نه

ا افزایشش ی  در کاهش ها دولتم پیوستگی من و شماست که ه هب
من  ی ن ارتباط به روحیهای  .کنند مین زمینه نقش بازی ای  کمتر در

ک مثال دیگر ی  .کدیگر داریمی  و شما دارد که چه شناختی از
ک اصفهانی ی  بینید که میمتر کسی را ک ایران شما در. زنم می

خاصشان در  ی به دلیل روحیه ها چون اصفهانی. شریکش باشد
شود ما  میآنوقت . پذیرند میمسائل اقتصادی معموالً کمتر شریک 

ا صفت تبعیض نژادی بگذاریم و بگوییم ی  ن عبارت، واژهای  روی
ادی شریک شدن در کارهای اقتص ی مثالً اجازه ها به اصفهانی

پذیرم چون پذیرش آن دشوار  میمن چنین چیزی را ن. دهند مین
اما اگر به واقعیت تبدیل شد شما . است و واقعیت هم ندارد

کی بگوید ی  اما اگر. توانید ذکر کنید و اصالحش را مطالبه کنید می

گویم  میدر معرض سرکوبند خب من هم  ایران ملت کورد در
خواهیم بنشینیم با هم دیالوگ  میبعد . نگونه استای  فالن ملت

ن زمینه دچار ای  توانیم و در میبینیم ن میکنیم و آمار در بیاوریم، 
 مثالً بگویند. بشوم ها من نباید اسیر اکتیویست. شویم میمشکل 

نقدر درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشتیم ای 
تیم پس نقدر درصد افزایش داشای  ای  بنابراین نگران کننده است

تر  نطوری سخن بگوییم آنوقت راحتای  ما اگر. امیدوار کننده است
اما اگر همین جوری سخن . دولتمان را بگیریم ی قهی  توانیم می

توانید راحت و  میگوید وقتی  میدولت هم . بگوییم دیگر هیچی
من هم قضاوت . ن کار را بکنیدای  بدون آمار قضاوت کنید خب

ن زمینه ای  من و شما مسئولیت دقیقی تویولی . کنم میخودم را 
کم انسان مسئولی است و انسانی است ی انسان قرن بیست و. داریم

امروز . کند میکه دارد تمدن جدید را روی آمار و دیتیل بنا 
را  ایران های شما بروید پل. کنند میها در جهان حکومت  دیتیل

مروز در دنیا ا. کجور استی  بینی میهر جایش را که . نگاه کنید
 ی کنید اصالً بتون آرمه میفکر . شود مینیاتوری میپلی ساخته 

وارد  21بشر قرن . آورند میاز درون آن ستاره در . مینیاتوری است
لذا ما . کند میدیگر دارد تصویر سه بعدی تولید . دیتیل شده است

ک بعدی ی  .ک بعدی بکنیمی  دیگر در قرن سه بعدی نباید بحث
اگر . کنیم مینطوری مشکل پیدا ای  بگویی خب ماوقتی سخن 

ن دولت را بشمرید طوالنی ای  ها و مشکالت بخواهید گرفتاری
نها عمده ای  ای  .گوییم نیست مینهایی که من و شما ای  است ولی

ی ها ی قومیتها چون ببینید شعار استراتژیک اکتیویست. نیست
 ایران برای کل عنی مای  .».است ایران دموکراسی برای«مختلف 

ن حرف را مهر ای  .ن شعار مسئوالنه استای  .خواهیم میدمکراسی 
میهنان  مه  هم صحبت کنیم که  هن زمینای  خب بیائید در. زنیم می

 ایران ا توسعه دموکراسی دری  کورد چگونه باید برای دموکراسی
رفت و برای خودش شعار   میاما اگر هر قو! همگرایی کنند؟

دولت  ی قهی  توانیم میگزینش کرد ما دیگر ن ای نهاجداگ
دموکراسی . ایران مان را بگیریم و بگوییم دموکراسی برای مرکزی
دولت هم . کدیگر شدی  ها از که موجب تفکیک قومیت ایران برای
کنم  میجاد ای  کمربندی برایتان. کنم مین کار را نای  من«: گوید می

بعد ما » .از هم جدا بشوید نکهای  م پیوسته شوید نهه هکه سفت ب
من همیشه به . دانیم باید چی کار کنیم میمانیم و ن میدر پاسخ 
ک دولت در سایه توی اپوزیسیون ی  شما باید: گویم میدولتمان 

داشته باشید که بتواند به آمار نزدیک شود، کنارت راه برود و 
تواند  میی بی خود نزد ها حرفوقتی . ی بیخود نزندها حرف
وقتی جانشینت شد آنوقت تو انسان متمدنی . شینت شودجان

. ت اجازه دادی که بیاید جانشینت شودا نکه به سایهای  هستی برای
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آید  میایی که روی کمر من و شما فرود ه هبخش زیادی از تازیان
. ن است که ما با مسائل کشور مسئوالنه برخورد نکردیمای  علتش
ی دیگر است ها ناو بحر های دیگرش هم مربوط به عوامل بخش

  . که به جای خودش قابل بحث است
 ترین شجاع ی من برنده! ببینید خانم محمدخانی ضد انقالب

را هم  ایران حاال من فراتر از. هستم 2000در سال  نگار روزنامه
مان فردا صبح پشت ه  همن صبح بروم خاورمیان. کنم مینگاه 

من . شود میبه کار  جا از من دعوت عنی همهی  .میزکارم هستم
روم انوشیروان مصطفی، رهبر جنبش  میچرا من . ن استای  بحثم

بینم، دعوت به شام  می اش گوران اقلیم کوردستان را در خانه
در اقلیم کردستان عراق؟ مگر بی کارم  اش شود همراه خانواده می

سال  20 ی خواهم تجربه می! که بلند شوم و به آنجا بروم؟
ل عراق را ارزیابی کنم که بعد به زبان آمار با خودمختاری شما

آورم و  میمن برای شما دیتیل . خانم محمدخانی حرف بزنم
گویم انوشیروان مصطفی، رهبر جنبش گوران در اقلیم  می

نماینده به پارلمان  25کوردستان عراق که در انتخابات فالن، 
را  ن نکاتای  ن موضع را دارد وای  اقلیم کوردستان فرستاد،

ماقبل  ی ای کاش ما به الگوی آموزشی دوره«: گوید می. گوید می
توانم  میام ن چون من دیگر با نسل بعدی. خودمختاری بازگردیم

 ی هر کدام لهجه. کند میاو به زبان دیگری صحبت . سخن بگویم
  ک قوم برای برقراری ارتباط بای  عنیی  ».محلی خودش را دارد

های مختلف پیدا  چون گویش. اند هکدیگر با مشکل مواجه شدی
  .اند هکرد

   
حتی اگر تجدید نظر در خودمختاری صحت داشته باشد قطعاً : س

تواند صرفاً و فقط عربی ندانستن نسل جدید مردم  میدلیلش ن
 تر از کنید مسئله باید خیلی عمیق میفکر ن. اقلیم کوردستان باشد

  باشد؟  ها حرفن ای 
  
های بنیادی داریم مثل  کسری مشکلی  ببینید ما. نه نه: ج

چرا . مثل زبان. شود با آن شوخی کرد میهای بنیادی که ن سلول
نکه بتوانیم ای  دارالترجمه و مترجم در دنیا وجود دارد؟ برای

ن بعداً در سطوح آموزشی و توی ای  کدیگر ارتباط برقرار کنیم وی با
من نسل  .کند میمسائل اقتصادی و برقراری ارتباط خودنمائی 

پرسیدم چرا . مه منزوی هستنده  هدوم کوردستان عراق را دیدم ک
گویم افسرده ولی خیلی انزوا  مین! ستند؟ه  هنطوری و خمودای  همه

توانند با  میچون ن«: گفت میآقای مصطفی ! ؟.طلب هستند
کال اش  نای  و. میهنشان صحبت کنند و به مترجم نیاز دارند هم

  ».دادیم کاری بود که ما انجام

طلبی در مردم کورد شهرهای وان خمودگی و انزای  شاید: س 
کرکوک و موصل دیده شود که زیاد شاهد انفجار و درگیری در 

گویم شاید چون من چیز زیادی  میالبته  اند هشان بود شهرهای
ن شهرها هم ای  دانم؟ اداره و کنترل میاقلیم و مردمش ن ی درباره

 ی ت چون فکر کنم جزو منطقهکه اصالً دست کوردها نیس
شوند لذا بین کوردها و دولت عراق بر سر  میخودمختار محسوب ن

  ن شهرها اختالف هست؟ ای  ی اداره
  
مثالً پا . کنم میببینید من االن دارم با دیتیل بحث . نه نه: ج

 ی ن تجربهای آقا: پرسم میروم و  میشوم و به فالن جا  می
ن ای  گوید نه به میی موثر بوده؟ ها در صربستان و بوسن قومیت

ا و مذاهب ه هروم و با احزاب، طوایف، فرق میلبنان . دالئل نبوده
ک طرف ی  در لبنان. گویم میگوناگون در همین رابطه سخن 

اصالً . خیابان مسیحی نشین و سمت دیگرش مسلمان نشین
  منتها در آنجا. درهم آمیختگی ملی و همگرایی ملی وجود ندارد

. بول دارندو ق اند هرا به رسمیت شناخت ای فرقه ی ها بندیمرزن ای
ک ی  لذا من دارم! جاد بکنیم؟ای  بندیمرز! ولی کشور ما چی؟

ریزم توی  میآورم و  میرا  ای و منطقه المللی بینتجربه در مقیاس 
. کنیم میبحث  اش و محلی خودمان و بعد درباره  میمسائل اقلی

و تجربه ملل مختلف  المللی بینباید نگاه . اصالً نگاه بخشی ندارم
آورد سپس  ایران ای گوناگون را بهه هدر مسائل و عرص

را از  اش های منفی های مثبت آن را به کار گرفت و بخش بخش
توانیم  میتوانیم نتیجه بگیریم و  میمن و شما با وحدت . بین برد
جاد ای  ستگیم پیوه ها با ملل دیگر ارتباط و به ها و آموزه هدر داد
ا و جدائیها در ه هتمام تفرق. ما باید نگاهمان را ملی کنیم. کنیم

ما ! شود آنوقت ضد انقالب میسراسر جهان دارد منجر به وحدت 
ی، تجزیه، خودمختاری، سیستم فدراتیو و طلب جداییبیائیم بحث 

بعد پنجاه سال دیگر بگوییم عجب بابا ! دانم چی چی بکنیم؟ مین
مان را چی کار  ی آنوقت نسل تربیت شده! ما کردیم؟ چه کاری بود

ن زمینه از ای  در ای باور کنید من اگر پاسخ قانع کننده! کنیم؟
برادران کورد بشنوم حاضرم مبلغشان بشوم اما خدا شاهد است من 

من با شعرای کورد، . شنوم مین ای هیچ پاسخ قانع کننده
مطالعات کورد در  ی کورد و با مرکزها ناروشنفکران، موسیقید

ن زمینه باید ای  دانم در میدیگر ن. تهران رفیق هستم و ارتباط دارم
. ی چریکی ارتباط ندارمها نابا کی ارتباط برقرار کنم؟ اما با سازم

خواست زمانی ملی محسوب . چیست ها آندانم خواست  مین
عنی ی  .ک کسی در انتهای رود ارس آن را تایید کندی  شود که می
  . ابهار تا ارس و تا سرخس همه تاییدش کننداز چ
  هد ـما زمانی در ع. ندـیلی خطرناک هستـتی خـای قومیـه گسل
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هم  حاال گسل قومیتی آن. ها داشتیم برخورد تمدن» هانتیگتون«
گرد کنیم و به عصر  نقدر عقبای  عنیی  !جاد کنیم؟ای  ک کشوری  در

ک ی  های فئودال. ستخیلی خطرناک ا! ناپلئون بناپارت بازگردیم؟
محله با محله دیگر در ماقبل انقالب کبیر در فرانسه مبارزه 

جا هست و  مهه  هبعد بشود مثل ده باال، ده پایین ک. کردند می
ن دعواها را به رسمیت ای  آنوقت ما! هم هست؟ ایران توی

خدا . نگران کننده است !بشناسیم و به آن مشروعیت بدهیم؟
کدیگر ی  توانیم با میو شمای هم میهن نشاهد است آنوقت من 

کند که من جاسوس شما هستم  میدولت من فکر . صحبت کنیم
نها ای  ما. کند که شما جاسوس من هستید میو دولت شما هم فکر 

میلیونی وابسته  75نکه به ملت ای  ما از. گیریم میرا دست کم 
ا ی  ونی وک میلیی  ،2، 3ا به ملت ی  کنیم میباشیم بیشتر افتخار 

چهارصد هزار نفره؟ بعضی از کشورها هستند که در سازمان ملل 
 اش ملی ی دانم قمر که بودجه مین ی جزیره. آید میشان کمتر  اسم

موردش بحث  اصالً جایی توی دنیا در. ده میلیون دالر است
باند فرودگاهش که تمام شد، . شود و کسی به آن توجه ندارد مین

ما کشورمان را به شوخی . شود میمام جغرافیای کشورش هم ت
من . هزار ساله خوابیده است 7روی تمدن  ایران کشور. مای گرفته

های دیگر قبراق و سربلند  توانم در برابر ملت مین تمدن ای  با
. کنند میهای دیگر تره خرد  فکر نکنید که برای ملت. بایستم

و جلوی  خیلی واضح. کنند میببینید فلسطین را دارند چه کار 
باختری را هم  ی اگر بتوانند همین فردا آن کرانه. خودمان است

  . گیرند می
  
، عراق، ترکیه و سوریه ایران نکه شما کردستانای  با توجه به: س

ن چهار کشور را با ای  لطفاً وضعیت کوردهای اید هرا از نزدیک دید
  هم مقایسه نمائید؟ 

  
عنی سوریه، ی  نطقههمانطور که گفتید چون من هر چهار م: ج

ام باید بگویم مسائل کوردهای عراق  را دیده ایران ترکیه، عراق و
العاده در معرض تعلیق و اجازه بدهید بگویم در حال تجدید  فوق

نده چه نتایجی خواهد داد، من و شما ای  ن درای  حاال. نظر است
  . ثبت کننده و تماشاگرش خواهیم بود

ان به جنگ و ستیزش ادامه ک همچن.ک.م که په  هدر ترکی
 شان شکاف از احزاب دمکراتیک و مسلح ای دهد البته بین پاره می

ن رابطه دارد کار ای  م دره  هحزب عدالت و توسع. جاد شده استای 
ستاد و هم ای  ک.ک.هم در مقابل پ. دهد میانجام  ای هناهوشمند

رد پیدا عنی وضعیت باثباتی دای  .اختیارات و قدرت ارتش را کم کرد
  . رود میکند و به سمت ثبات پیش  می

 به نام قامشلو هست که منطقه کوردنشین ای م باریکهه  هدر سوری
 ها آنشود و عمدتاً با سیاست پنجه آهنین  مین کشور محسوب ای 

بولنت اجویت،  ی ن سیاست بیشتر در دورهای  که البته اند هرا بست
. شد میه به کار گرفته ی قبلی ترکیها دولتنخست وزیر پیشین و 

روی کار آمدن عدالت و توسعه در ترکیه و کاهش «ولی با 
م با ه  هبرخوردهای امنیتی سوری» ی بین ترکیه و سوریهها تنش

  . ن کشور به شدت تنزل پیدا کرده استای  کوردهای
قوم (کورد  ی عنی عمدهی  .است ایران اما مهد تمدن کوردها در

شان، ادبیاتشان و همه چیزشان اصالً به شعر. ی هستندایران )کورد
ن ای  در میان کوردهای ایران کوردهای. عربی و ترکی نیست

ن حرف را ای  چرا. ک چیز منحصر به فرد هستندی  چهارکشور
 ایران زودتر در ساخت تمدن ایران نکه کوردهایای  زنم؟ برای می

 بهتر اگر بخواهم به. نقش داشتند تا کوردهای کشورهای دیگر
ن است که ما دیگر اصالً کوردهای کشورهای دیگر ای  شما بگویم

 .بودند ایران کوردها وابسته به ی همه. بینیم میرا در عمق تاریخ ن
واقعیت است . جاد شدای  ها بعد از فروپاشی عثمانی ن خط کشیای 
ن مسئله ای  شود با میا ای  .نطرف بودندای  مال ها آن ی مهه  هک

ها در بهار از  تنوع رنگ. زنم مین را داد یا  شوخی کرد؟ من
. میهنانمان آوردیم نها را آورده؟ ما از همای  کجاست؟ اصالً کی

برخورد تعالی بخش با زبان و ادبیات فارسی از کجا آمده؟ حاال 
ها و  جالب است به شما بگویم فرهنگی که به گردن فرهنگ

که  اند هک عده در آن پیدا شدی  های دیگر حق دارد قومیت
خواهند جدایش کنند از جا و تمدنی که خودش کلی در ساخت  می

در . تیم شوی  گویند برو میو معماری آن دخالت داشته است 
من اصال به خدا تعجب . حالیکه باید مطالبه حق پدری بکند

تیم ی  بابا به خدا شما. بکن  میتیی  گویند برو مطالبه می. کنم می
 خودشان را ها نکه بعضیای  گیرد از می اش گاهی آدم غصه. نیستید

شکنی و با شکستن  میچرا خودت را . شکنند مین طوری ای 
تو استوار بایست و ! شوی؟ میکنی محبوب  میخودت فکر 

که به نام  ایران نای  اما بدان. حقوقت را سربلند مطالبه کن
کی الفش ی  آن. است، تو نون آن هستی» ، ر، الف، نونی الف،«

از  ای مجموعه ایران اصالً در. شدیم ایران ما ی موعهمج. است
. هزار سال تاریخ کنار هم زیست کردند 7قبایل مختلف در طول 

گویید اصالً در آن سوی  میکه شما دارید  ای اما مقایسه
آنطرف امپراطوری داشته تا طاق  ایران .النهرین نبوده است بین

عهد باستان  های نطرف در زمان کشور گشائیای  کسری و از
خورم که کوردها  میخدا را سوگند . کرده میرفته تا رم مبارزه  می
در حفظ مرزها از تجاوز و تعدی بیگانگان همانقدر نقش  ایران در

داشتند که مردم جنوب در مقاومت علیه استعمارگران و پرتقالیها 
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دانم کسی که نقش ناجی و پدری  میبعد من ن. نقش داشتند
 اش کند و اصالت و وابستگی میتیم ی  آید خودش را میداشته حاال 

ک ملت را از ی  ک خانواده بزرگ و تکفلی  عنیی  !برد میرا از بین 
عنی چه؟ ی  ن آخرای  !کابینه بشود دست بدهد که بعد مثال برود وزیر

حتی اگر مورد اهانت هم . بیا در مقیاس ملی حقوقت را مطالبه کن
  . قرار بگیری قشنگ و زیباست

واحد  ایران در چهارچوب... من از مطالبات کورد، بلوچ، عرب و 
ی ها حرفان و طلب جداییاز حرف . نقطه سرخط. کنم میحمایت 

خارج از چارچوب تمامیت ارضی کامالً بیزارم و در حد خودم و 
 اصالً چنین چیزی را برای. کنم میخودم هم با ان مبارزه  ی حرفه
گویم کسانی که چنین  میا هم دانم و به شم میمجاز ن ایران

 ها آن. دانند مشکالت خیلی زیادی دارند میچیزی را مجاز 
  نه دلسوزی. مان هستیم توانند بگویند ما دلسوز ملت و قوم مین
  . برو آن را اثبات کن. کجور دیگر استی

  
. ن قضاوت وجود دارد که کوردها حکومت کردن بلد نیستندای  :س

آن چیزی که امروز در اقلیم . هستندو فقط شهره به جنگاوری 
  شاهدش هستیم، برخی آن را محصول) کردستان عراق(کردستان 

ها نبود  دانند و معتقدند که اگر فشار آمریکائی میک اتفاق ی
. نشستند میگاه پای میز مذاکره ن نیروهای بارزانی و طالبانی هیچ

د شو میشنیدم اولین انتخابات هم که در آن منطقه برگزار 
کنند و هیچکس جرات  میرا پنجاه پنجاه اعالم  اش نتیجه

ک رای بیشتر آوردم چون قطعا میز ی  کند که بگوید مثال من مین
شان اسلحه  شکست و همه مجددا برای حل مسائل میمذاکره 
حل انتخاب  گرفتند و آخرین گزینه را به عنوان اولین راه میبدست 

  خواستم بدانم؟  میه ن زمینای  نظر شما را در. کردند می
  
ن برداشت چقدر صحیح است که ملت کورد ای  دانم مین: ج

کریدورهای  ن است که درای  دلیلش. حکومت کردن بلد نیست
ا تبعید ی  .های ملی کشورشان کمتر حضور داشتند گیری تصمیم
مین دلیل نگاهشان ه هب. ا به حاشیه مرزی رانده شدندی  شدند و

نها به آن سمت نگاه ای  .مرز بوده همیشه معطوف به آنسوی
دانید که کوردهای عراق  می. ن سمتای  هم به ها آنکردند و  می

به جای  ایران نطرف مرز باشند تا مثل کوردهایای  کردند میآرزو 
تا لب مرز هم . شان برود کپسول گاز مثالً شیر گاز به در خانه

 گویند میلیل مین ده هشاید ب. متر بود 500شان  ی انصافاً فاصله
ن قضاوت وجود دارد که کوردها حکومت کردن بلد نیستند و ای 

ن را قبول ای  من. شان را نگاه کنی پر از جنگ است اگر تاریخچه
ای گروهی و گفتگوهای دمکراتیکی که در ه هبه خاطر رسان. ندارم

ک سخنرانی کردم و ی  حتی من در آنجا. بینم میشمال عراق 
نها رسیده ای  وعاتی که به تصویب بارزانی ون آمار مطبای  گفتم

که آنجا دارند،  ای آزادی. برای خیلی از کشورها آموزنده است
کنند خیلی  میسانسوری که ممنوع است و انتقادهایی که از دولت 

شان در کشورداری  مدیریتی ی ولی تجربه. تحسین برانگیز است
هنوز در . کنیمهنوز پایان نیافته که ما بتوانیم قضاوت نهایی ب

ا دوران گذارش را دارد ی  برد میجنینی خودش به سر  ی دوره
خودمختاری ظاهراً  ی ن مدتی که جدا بودند در دورهای  .گذراند می

را امتحان  اش بود حاال دارند همگرایی ای ناپخته ی برایشان تجربه
های  سرکوب. ک دلیل داشتی  آن هم فقط. کنند میو آزمون 

را منزوی و مجبور  ها آنای گوناگون ه هاق طی دهشدید دولت عر
دمکراتیک مدام  ی ن تجربهای  کرد که دست به اسلحه ببرند ولی

ولی در کشور ما چون ثبات . طلبد میرا به آزمون  ها آندارد توان 
است برای   میبیشتری توی مناطق کوردنشین داشته معیار مه

های  یات و فعالیتما باید ببینیم تولید ادب. ک شاخصی  گرفتن
نها ای  ا کاهش؟ی  افتهی  افزایش ایران هنری در کوردستان

. بینم مین زمینه افزایش ای  من در. هستند  میهای مه شاخص
شان در مقیاس جهانی دارد  های موسیقی کی از گروهی  حتی

شود و به زبان کوردی در همه جای دنیا ترانه سرایی  میمعروف 
آنوقت در . ها با هم بحث کنیم ی شاخصعمدتا باید تو. کند می

توانیم با همدیگر ارتباط برقرار  میبحث موضوعی خیلی خوب 
ا ی  هستند ها ا کوردها در تولید ملی جزو شاخصای  باید ببینیم. کنیم

  اقتصادی خارجند؟  ی نه از منظومه
الی  27خواهم بکنم از  مین برآوردی که ای  اگر خطا نرفته باشم در

در صد آن مختص  20حدود  ایران ن نیروی کار درمیلیو 28
عنی بین ی  .ن شاخص ملی رقم باالیی استای  کوردهاست که در

. کند میدرصد را دارد در توان ملی سرریز  20الی  18
در مجلس در کنار . کنند میی گوناگون ها بحثنمایندگانشان 

. کنند میدعواهای سیاسی، مطالبات بخشی را دارند زیاد  ی همه
براساس آمار سازمان . ن را منتقل کرده باشمای  کجاییی  شاید من

، رفاهی و ای در مجموع وضعیت توسعه ایران ملل، کوردهای
  . شان بهتر از آن سه کشور است اقتصادی

البته در مقایسه با وضعیت مطلوب نه پایین هستند و باید به 
ر شان د عنی وضعیتی  .ی باالتری دست پیدا کنندها شاخص

مقایسه با کوردهای آن سه کشور بهتر است ولی نسبت به 
  .وضعیت مطلوبی که ما خواهانش هستیم کمتر است

   
جاری احزاب و  اردیبهشت سال 19های  در اعتراض به اعدام: س

کدیگر نداشتند، ی یچگونه قرابتی باه  ههای مختلف کوردی ک گروه



   1389ـ آذر   34تالش ـ سال هشتم ـ  شماره              

     119             

ها و  لبته گروهنمودند ا موضع مشترک اتخاذ و بیانیه مشترک صادر
احزاب غیرکورد هم در صدور بیانیه مشترک همراهی کردند اما 

ن ای  دوستان کورد. های کورد است سوال بنده مربوط به گروه
دانستند که برای اولین بار در تاریخ  میک اتفاق نادر ی  مسئله را

آن را به . ن مسئله مانور دادندای  زیاد روی. ملت کورد رخ داده بود
هایی از سوی  یک گرفتند و امیدوار بودند که چنین حرکتفال ن

. های مختلف کورد تداوم داشته باشد و تکرار شود احزاب و گروه
ها قهر  ایی که پدر و مادرشان بعد از ساله هدرست مثل بچ

فکر . کدیگر نشان دادندی  ک کوچولو روی خوش بهی  باالخره
های  احزاب و گروه کنید چرا هیچگونه انسجام و همکاری میان می

ک صف واحد ی  مختلف کورد وجود ندارد و حاضر نیستند که در
اردیبهشت برآیند خواست  23در  ها آنا هم آوایی ای  .قرار گیرند

ا در برابر تصمیم و عمل انجام شده مردم کردستان ی  خود آنان بود
  قرار گرفته و با انان همراه شدند؟ 

  
چون با جریان . ن سوال پاسخ بدهمای توانم به میمن واقعاً ن: ج

. از احزاب بیزار هستند ها آن. روشنفکری کوردها ارتباط دارم
. از هم بیزارند دو هر. احزاب از روشنفکرهایشان بیزار هستند

 .بیزار است ها آناز  حکومت هم. شان از حکومت بیزارند دوتایی
کی عنی من اصالً نفهمیدم احزاب متمدن در کردستان، کجا و ی 

ن زمینه قائل به ای  مین دلیل من دره هکنند؟ ب میهستند و چه کار 
وقتی . زنم برایتان ک مثال میی  .در هم آمیختگی ملی هستم

 .شدند و آمدند خوب درخشیدند کوردها در قالب احزاب ملی وارد
 ی گویم و نشانه میاست که دارم به شما   میمه ی ن نکتهای 

  .جدایی ناپذیر است ایران کورد از نکه ملتای  دیگری است برای
خواهم بزنم هر چند گفتنش برای من دشوار است  میک مثال ی

کی از محکمترین تشکیالت حزبی ی  حزب توده. اما مشکلی نیست
ای کورد حزب توده را ه هشما چهر. است تا اطالع ثانوی ایران در

ب و کوردها در قالب احزا. العاده زیاد هستند که نگاه کنید فوق
ها،  خوب درخشیدند چون با قومیت ایران تشکیالت منسجم

های دیگر آمیخته شدند اما وقتی در ارتباط با  ها و گرایش فرهنگ
  ا بای  پناه بردند ها کوها به ی  عمل کردند ای حزب، مستقل و تجزیه

ن متهم ای  .دیگر بدبین شدند مه  ها نسبت بی  کدیگر جنگیدندی
 نای  .اه هن زمینای  ک بساطی است تویی  واقعا. کی رای  نای  کند می

دهد که کورد غیرقابل جدایی از  میک عالمت به من و شما ی 
پیوندد خیلی  میکه به فرهنگ ملی  میی است و هنگاایران فرهنگ
کمبود پتانسیل و مهارت و  ی ن نشان دهندهای  .درخشد میخوب 

ن است که آ ی بلکه نشان دهنده. نداشتن دانش سیاسی نیست
نگاه کنند خیلی ضعیف هستند اما   میخواهند اقلی میکوردها وقتی 

خب آدم عاقل به . کنند بسیار قوی هستند میکه ملی نگاه  زمانی
  .رود دیگر میبه سمت ملی ! رود؟ میکدام سمت 

کوردهایی که . ن را تایید کردای  باز هم ایران تجربه اصالحات در
ت داشتند توی تشکیالت و عضوی ایران در جنبش اصالحات

کارشان خیلی خوب درخشیدند و در مناطقشان هم رای بسیار 
ن ای  خب. است  میخیلی مه ی ن عالمت و نشانهای  .باالیی آوردند

 ی تبلیغ همگرایی ملی برای به وحدت رساندن صفوف پراکنده
چرا ما از آن فرار . قابل توجهی است ی ن نکتهای  .کوردها است

 میمه ی اره کردم خیلی نکتهاش  حزب توده را که ی لهمسئ! کنیم؟
در دفتر . ب توده قوی بودندزتمام شعب استان کردستان ح. بود 

 مین زمینه اساای  من در. عضویت داشتند ها شان خیلی سیاسی
منظورم احزابی (ر نیز در احزاب دیگ. خواهم نام ببرم میدارم اما ن 

کوردها در مقیاس ) اسی شدندمسلحانه وارد کارزار سیاست که غیر
. ملی خیلی قوی عمل کردند اما در مقیاس محلی ضعیف بودند

ای مفردات ه هکوردها وقتی در مقیاس محلی تو کوچه پس کوچ
سیاسی کوردستان وارد شدند، دچار مسئله و بحران شدند اما 

های ملی حرکت کردند خیلی خوب از  زمانیکه توی شاهراه
 هپس بهتر است ک. رت نشان دادندخودشان توانایی و مها

های ملی حرکت کنیم و وارد کوچه  مان با هم توی شاهراه ی مهه 
لی و ای  ای دعواهای محلی، اقلیمی، خانوادگی،ه هپس کوچ

دانید اصالً نیازی نیست من  میشما قطعاً . نشویم ای قبیله
. ن زمینه دارمای  های بدی متاسفانه در من گزارش. تکرارش کنم

) نقش(های ملی شدند، فونکسیون  وقتی کوردها وارد شاهراه اما
ن قابل توجه نیست؟ پس ما ای  .دیگری از خودشان نشان دادند

چرا تبلیغ استقالل احزاب سیاسی از مرکز را . ن را بکنیمای  تبلیغ
  . ن کار غلطی استای  به نظر من! بکنیم؟

کورد برای  ایه هبچ. دانم میها را  ن گزارشای  من بیش از شما
  توانیم با هم میما حتی ن: گفتند می ها آن. آیند میضبط پیش من 

آید  میهر کس . ک جلسه برگزار کنیمی  دیگر جمع بشویم و
ک نماینده تعیین ی  نکهای  ما برای: گفتند می. کوبد میدیگری را 

ک کنسرت ی  کنیم تا برود با وزارت ارشاد مثالً در مورد برگزاری
حبت کند قبلش با خودمان مسئله داریم تا با وزارت در مریوان ص

گفتند حتی برخی از مردم و فعاالن کورد به خاطر همین  می. ارشاد
ها  نای  .اند همسئله از مناطق کوردنشین به تهران مهاجرت کرد

  اما. ها را بگویم نای  من واقعاً دوست نداشتم. نگران کننده است
هم میهنان کورد هر گاه در . خواهم بگویم مین را حتماً ای

های ملی قدم گذاشتند خوش درخشیدند و هرگاه در کوچه  شاهراه
قدم گذاشتند   میا و راهروهای تنگ و باریک اقلیه هپس کوچ

و  ها ناا به کوهستی  ناکام، ناموفق، افسرده و شکست خورده
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ای درویشی و انزواطلبی روی ه ها به نحلی  ا پناه بردنده هدخم
  . کال دارد و غلط استاش  ن خیلیای  .آوردند

  
به نام  ای بیش از صد سال است که خاورمیانه درگیر مسئله: س
چنان الینحل  مه  هن مسئلای  به چه علت. است» مسئله کورد«

  باقی مانده است؟ 
  
هم ... موضوع کشمیر و بنگالدش و . ها هست مسئله بلوچ: ج

چه؟ با طوالنی کردن  نها پرسید آنوقتای  اگر کسی در مورد. هست
شود و کِش پیدا  میهای بحران، خود مسئله طوالنی ن سال

 15ـ14داریم به نام قومیت کورد کنار  ای ک مسئلهی  ما. کند مین
و  ی ایران ها تشکیل دهنده ن قومیتای  .ایران قومیت دیگر در

سیاست  ایران ها در ما باید در قبال قومیت. کمربند ملی ما هستند
به دلیل  ایران ن باید درای  و. اشته باشیم نه تبعیض آمیزواحدی د

گیری تبلیغ شود چون حزب  تنوع مجاری حکومتی و تصمیم
کند که بگوییم از باال به صورت  میحکومت ن ایران واحدی در

نه سیستم . شود میآید و سفت و سخت اجرا  میپایین   میهر
ویژه در  ن زمینه خیلی بهای  در. گشاد است ایران حکومتی
الینحل معلق  ی بنابراین ما پدیده. اجرایی بسته نیست ی عرصه

  .نداریم ایران بحران زده به نام کورد در
   

  کورد در خاورمیانه بود؟ ی منظور من مسئله: س
   
. بخشی از غرب آسیا و توی خاورمیانه است ایران .دانم می: ج

ینه ن زمای  خب در. است ایران چون مرکزیت وضعیت کوردها
 چون من معتقدم ثبات کوردها در. توجه کنیم ایران بیشتر باید به

نده ای  در. منجر به ثبات کوردها در آن سه کشور خواهد شد ایران
ی به رغم ایران یها همگرایی کوردها با سایر قومیت ی و از تجربه

تعدد . ، کشورهای دیگر سود خواهند بردایران در ها تعدد قومیت
عنی بیشتر از عراق و ترکیه ی  قابل توجه است نایرا قومیتی در

  .گانه داریم که خیلی تند و تیز است 15 ـ14ی ها ما قومیت. است
کصد سال حل نشده من ی  نکه وضعیت کوردها در خاورمیانه طیای

میالدی بعد از جنگ اعراب  1968باید خدمت شما بگویم در سال 
ها  تژی اتحاد با اقلیتو اسرائیل و دخالت اسرائیل در تدوین استرا

قرار  ای در خاورمیانه، موضوع کوردها در صدر مسائل منطقه
 ای ن مسئلهای  نکهای  خواهم کسی را متهم کنم به مین. گرفت

جاد شکاف ای  ها و گویم استراتزی اتحاد با اقلیت می. اسرائیلی است
خاورمیانه،  ی ها در عرصه ی مرکزی و اقلیتها دولتبین 

چون خودشان اقلیت بودند و . بوده است ها سرائیلیاستراتژی ا

خواستند به دریای خاورمیانه بپیوندند لذا گفتند ما ناچاریم که  می
ی ها حکومتاین کشورها را نسبت به   میهای قو اقلیت

ن بدبینی با ما متحد ای  شان بدبین کنیم که در نتیجه مرکزی
گویند دشمن  می .شود دیگر میاقلیت با اقلیت متحد . خواهند شد

ی مربوط به دخالت ها بحثن ای  .دشمن من دوست من است
ی روزانه و فعلی عراق ها بحثموصاد و اسرائیل در شمال عراق و 

ا نادرست است من ی  نکه چقدر درست وای  .ن را کم نگیریدای  .است
ها  یش در قالب استراتزی اتحاد اقلیتها بحثکاری ندارم ولی 

من با مبارزات حق طلبانه کوردها . وجود دارد خیلی شدید در عراق
نکه ای  ای  و استعمار انگلیس و ها در ارتباط با بیرون کردن انگلیسی

به مهاباد آمدند و چه کسی در کجا اعدام شد کاری  ها دولتکدام 
اما . نچنینی سرجایش استای  های ها و درخشندگی نای  .ندارم

نه را بعد از جنگ ژوئن در خاورمیا» مسئله کوردها«جدی شدن 
به  ها اعراب و اسرائیل به دلیل اتخاذ استراتژی اتحاد اقلیت

دانم و با  میاسرائیل در منطقه، محصول آن دوره  ی وسیله
ن موضوع دارد بیشتر مورد تجدید نظر ای  عراق اکنون، ی تجربه
  . گیرد میقرار 

  
  سپاسگزارم نکه وقتتان را در اختیار بنده گذاشتید صمیمانه ای  از

  
 سایت احبار روز: به نقل از 
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 !هشداری که به جد گرفته نشد
  

  :اشاره
اند، به نام مبارزه با  های سیاسی بوده است که نشان داده ها و گرایش روشنگری و نبرد نظری و قلمی با دیدگاه  بار دیگر صحنه» تالش«در طول چند هفته گذشته 

های  ملیت«های خود تا در هم شکستن یگانگی ملی، تجزیه ملت ایران به  اند در توافقنامه منظور گردآوری نیروها و برقرار ساختن اتحادها، آماده حکومت اسالمی و به
  ».تر است برای اکثریت مردمانش از همه چیز گرامی«رفته و در عمل به دشمنی با کشوری یاری رسانند که »  دارای حق تعیین سرنوشت

نامه ایشان در تقسیم ایران، دست  در نشست کالیفرنیای جنوبی و امضای توافقنامه شاهزاده رضا پهلوی با کنگره ملی کردهای شمال آمریکا در اصل رضایتشرکت 
  .برپایه قوم و زبان است» ملی«کم به شش ملت در شش منطقه 

» سرزمین مستقل و آزاد کردستان«پوشی در منشور و برنامه خود از هدف رسیدن به  پردهسازی که به صراحت و بدون  امضای توافقنامه با احزاب و سازمانهای ملت
ایست که ایران در بدترین شرایط قرار گرفته و ملت قادر به دفاع از  پاشی کشور در آینده گویند، در عمل دست در کار فراهم ساختن مقدمات تجزیه و از هم سخن می

  .خود و سرزمین خویش نباشد
ای با حضور شاهزاده و همچنین با شرکت افرادی مخالف هرگونه همکاری با سازمانهائی که برنامه هایشان در  داری بود که حدود پنج سال پیش نیز در جلسهاین هش

با هر نیروئی » الوگ داشتندی«ضدیت با هستی ایران بود، داده شد، هنگامی که شاهزاده در پوشش رفتاری دمکرات منشانه و زیر شعار ظاهرپسندِ ضرورت نشستن و 
در چشم محافل خارجی مخالف » الترناتیو آبرومندی«ساز و سرهم نمودن  که مخالف جمهوری اسالمی است، در آغاز راه اتحاد و دوستی با سازمانها و احزاب ملت

  .حکومت اسالمی ایستاده بود
در آن نشست تالش . توانست به دنبال آورد، هشدار داده شد امدهائی که چنین اتحادهائی میدر آن جلسه به ایشان نسبت به مسیری که برگزیده بودند و نسبت به پی 

  .هائی ارائه گردد طلب، تصویر دقیق و روشنی از آینده چنین سیاست گرا و تجزیه های انجام شده و شناخت از سازمانهای قوم گردید بر پایه تجربه
ر صف هشدار دهندگان حضور داشتند، امروز پس از اطالع از توافقنامه شاهزاده رضا پهلوی با کنگره ملی کردهای دست در کاران تالش که آن روز در آن جلسه و د

طلب کرد و سایر ملت سازان، برآن شدند آن هشدارها را که آن روز و در آغاز راه به جد گرفته نشد و امروز در نهایت تأسف صورت  شمال آمریکا و با سازمانهای جدائی
  .ت یافته است، جهت اطالع افکار عمومی منتشر نمایندواقعی

به صورت گفتاری » تالش«این بخش از سخنان از آرشیو . متن زیر تنها حاوی آن بخش از سخنان افرادیست که در آن نشست به موضوع مورد توجه باال پرداختند
  .    اند پیاده و با کمترین اصالح در ساختمان جمالت آورده شده

  
*****  

  
  

  :شاهزاده رضا پهلوی
مایل هستم در . با درود به دوستان
ای که اخیراً  مورد یک نکته

سروصدائی پیچیده، توضیحاتی 
بدهم، جهت روشن شدن حداقل 
موضع خودم در ارتباط با بعضی از 

قطعاً . جریاناتی که مطرح شده
دانید که فلسفه کلی  دوستان می

من و موضعی که برای خودم 
م این است که ده تشخیص می

هدف من . های سیاسی قرار نگیرم گیری هرگز در موقعیت موضع
و مهمترین وظیفه من ارتباط داشتن . گیری ملی است یک موضع

آزادی عمل و حق ارتباط داشتن با . با کلیه شهروندان ایران است
در واقع برای بعضی از دوستانی که . هر ایرانی که وظیفه من است

بینم  با مسئله اقوام سئواالتی داشتند الزم می به خصوص در ارتباط
کنم صحیح  اوالً فکر نمی. که یک نکته حساسی را تذکر بدهم

باشد در جائی که به شکلی قاطع مواضع بعضی از این جریانات 

ها  ارتباط با مسئله ایران و تمامیت ارضی ایران و یا به قول بعضی
چنین  نند، در جائی کهز ها می که اتهام استقالل طلبی را به بعضی

زند به  موضوعی برای من محرز نیست، دادن این اتهامات ضرر می
و ما در واقع هدف بسیار باالتری داریم در این لحظه . کل حرکت

از . و آن هم این است که در مقابل یک دشمن واحد قرار بگیریم
دید من تنها مرزبندی که وجود دارد، مرزبندی کلیه ایران دوستان 

زادیخواهان و طرفداران دمکراسی و حقوق بشر است با یک و آ
  . دهد رژیم مذهبی که اساس گرفتاری کشور ما را تشکیل می

کنم، راجع به آن  در ارتباط با مسئله اقوام تا جائی که من فکر می
دانم  توانم این را به صورت قاطع به شما بگویم ، می مسئله می

رد، چه لر، چه بلوچ و چه از هر زمانی که هر شهروند ایرانی، چه کُ
مذهبی که داشته باشد، تحت لوای یک قانون اساسی که تمام 

گیرد، بخصوص اگر مبتنی بر حقوق بشر  حقوق افراد را در نظر می
باشد، بسیاری از این مسائل یا سئواالتی که مطرح هست در قالب 

 هائی در ارتباط با دِ اگر احیاناً بحث. آن موضوع حل شده است
های محلی و  سنترالیزاسیون یا عدم تمرکز به تعداد زیادی حکومت

های مفصلی است  ها بحث های محلی مطرح هست؛ این مسئولیت
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دانید مسئله  آورم و خودتان می که سردوستان را با آن درد نمی
  . ایست بغرنج و پیچیده

تازه هیچ کدام ما امروز هیچ وکالتی از جانب مردم نداریم که 
از حاال قانونگزاری کنیم یا تصمیماتی بگیریم که مربوط  بخواهیم

شود به مسئولیتی که فرض بفرمائید در ارتباط با مجلس  می
مؤسسان است که دقیقاً باید به این مسائل بپردازد، در زمان 

بنابراین من در جائی که حفظ حقوق کلیه مردم ایران . خودش
غیرقابل گذشت،  مطرح هست، البته که در ارتباط با دو موضوع

یکی حاکمیت ملی، حاکمیت ملت ایران و مسئله تمامیت ارضی 
اما برای حل این مسئله من . ایران هیچ بحثی در آنجا نیست

اعتقاد دارم که ارتباط و دیالوگ داشتن بیشتر کمک خواهد کرد به 
حفظ یک پارچگی ایران و حل این مسائل تا بایکوت کردن 

در آن شرایط قطعاً هیچ . دادنشان کسانی و خارج از بحث قرار
راهی را برای خودشان نخواهند دید، به غیر از این که راه دیگری 

اگر ما به دست خودمان زمینه این کار را فراهم . را در نظر بگیرند
ایم و هیچ کمکی به  کنیم در واقع آب به آسیاب دشمن ریخته

  .ایم خودمان نکرده
کنم که به جای زدن این گونه  بنابراین من از دوستان خواهش می

مان؛ ایجاد یکپارچگی، همصدائی  ها بپردازیم به اصل وظیفه انگ
ملی در حد ممکن در میان تمام جریانات که بر سر یک اصول 

زیرا ما تا زمانی که نتوانیم در ارتباط با . عقیده هستند مشترک هم
کار و  های مردم وسایل کار، راه میهنان بخصوص توده هم
ماندهی و تشکل در داخل را کمک کنیم، هر چقدر اینجا، ساز

بیرون بنشینیم و کنفرانس بگذاریم، جلسه بگذاریم، فرض کنید که 
حتا یک مجلس را تشکیل دهیم، هیچ کمکی به اصل قضیه 

منتها ما باید از این فاز هرچه . مان آن است کار اصلی. نخواهد کرد
چه از دید مردم خودمان و زودتر عبور کنیم تا صحنه خالی نماند، 

دانید،  المللی، که همانطور که دوستان می چه از نظر صحنه بین
اگر ما این فرمول . کنند امروز دارند به دقت به این قضیه نگاه می

را ارائه ندهیم تنها راهی که دنیا دارد، بسنده کردن به همان 
مشت اند که به نتیجه نرسیده، یک  کارهائی است که تا حال کرده

فایده و الیتنهاهی خواهد بود که تنها کمک خواهد  مذاکرات بی
های دیگری  از سوی دیگر شاید طرح. کرد به زمان خریدنِ نظام

که قطعاً هیچکدام از ما  کنند، مانند عملیات نظامی  که مطرح می
پس در واقع به زبان ساده به شما بگویم، توپ . خواهان آن نیستیم

بنابراین، این با ماست که از خودمان این . امروز در میدان ماست
های  شهامت و این دورنمائی را نشان دهیم و از این گرفتاری

های فرعی خارج شویم و نگذاریم خللی ایجاد شود  موضعی و بحث
این پوزیسیون کلی . در این همبستگی که همه باید داشته باشیم

نده من است و امیدوارم که این توضیحات تا حدی روشن کن
کنم ؛ موضع من یک  باز تکرار می. مسئله برای دوستان باشد

. گیری سیاسی هرگز نخواهم کرد موضع ملی است و من موضع
  .سپاسگزارم

  
*****  

  :بهرام رحیمی
درود دارم خدمت شاهزاده رضا 

. و تک تک دوستان پهلوی گرامی 
من متأسفانه جلسه پیش به دلیل 
 این که هر یکشنبه اطاق پالتاکی
داریم و میهمان سخنران داشتیم 

ولی بعداً به . تمام جلسه را نماندم
صحبتهائی که میان دوستان 

امروز هم . ردوبدل شد گوش کردم
شاهزاده در واقع همان صحبتها را 

  .فرمودند و ادامه دادند
من خوشحالم از این که شاهزاده قاطعانه به مسئله تمامیت ارضی 

. کنم کافی باشد د این من فکر نمیبا وجو. دهند ایران اهمیت می
درست است که شاهزاده در یک موضع سیاسی خاص نیست،  و 
طرف یک حزب سیاسی، گروه یا یک سازمان و جریان خاصی را 

و من در وحله ! ها بود گیرد، ولی کاش مسئله به همین سادگی نمی
خواه و در مرحله دوم به عنوان یکی از  اول به عنوان یک مشروطه

توانستم به همین  دی که در جنبش رفراندوم فعال است میافرا
مسئله برای . راحتی این توضیحات را به بقیه دوستان هم بدهم

از این بابت هیچگونه . خود من شخصاً کامالً حل شده است
به چه دلیل؟ به . ولی این به تنهائی کافی نیست. تردیدی ندارم
کدورتی به آقای آهی  و ابتدا بگویم که من هیچ...این دلیل ساده

مخصوصاً همیشه هم . گذارم ندارم، خیلی هم به ایشان احترام می
ام آقای آهی پلی هستند برای این که احزاب، سازمانها و حتا  گفته

. افراد منفرد بتوانند به شکلی به هم وصل شده وهمکاری کنند
کند، درست است که ایشان یکی از  ولی نقشی که ایشان بازی می

ان شاهزاده رضا پهلوی هستند، ولی به عنوان این که رئیس مشاور
دفتر یا مسئول دفتر ایشان هستند، در هر جائی، هر نقشی که 

کنند، به هر حال پای شاهزاده رضا پهلوی به میان خواهد  بازی می
ها بزنیم  ها یا گروه و اما این که ما نباید انگی به دیگر سازمان. آمد

شما اسناد . اما موضوع به این سادگی نیست. من هم کامالً موافقم
کنگره سیزدهم حزب دمکرات کردستان ایران و منشور این حزب 

اند ملت کردستان، ملت کرد  آنها در منشور خود گفته. را بخوانید
حزب یا . اند بین ایران و جاهای دیگر اینها آورده و تقسیم کرده

را  ای گروهی که منشورش به این صراحت همچون مسئله
ایران  کنم، برای تمامی کند، من فکر می گوید و اظهار می می

دوستان در مقابل آن نظر، اعالم نظر مخالف کردن، بسیار چیز  
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ولی زمانی که خود نماینده دفتر شاهزاده رضا . ای باشد ساده
دادن (پهلوی حتا به عنوان یک فرد منفرد در جائی حق ویژه 

فرمایند؛ در توضیحی که  و بعد میدهند  می) حقوق سیاسی به اقوام
اند، و من بعداً گوش کردم، که گویا موضوع کتبی را برای بقیه  داده

اند، برای من این سئوال مطرح  دوستان نشست برلین فرستاده
شود، تا موضع طرفداران طیف راست  شود؛ چرا این نامه باز نمی می

ابطه حداقل اینجا مشخص شود که با همچون افرادی در این ر
در مورد مسائل حقوق بشر بله، . گونه دیالوگی نخواهند داشت هیچ

کنم  حقوق اقوام بله، ولی در مورد بخصوص این نامه، من فکر می
االن جایش است، مخصوصاً با شرایطی که امروز مطرح شده، 

  .سپاسگزارم. کامالً جایش است باز شود
  

*****  
  :شاهزاده رضا پهلوی

ار دیگر مسائلی را برایتان روشن کنم، در دوستان اجازه دهید، ب
ارتباط با آقای آهی، همان طوری که دوستان اشاره کردند، آقای 

کما . کنند آهی یکی از کسانی هستند که البته با من مشورت می
اما . کنم این که خیلی دیگران هم هستند که با آنها مشورت می

نماینده دفتر اجازه دهید به صورت صریح بگویم که آقای آهی نه 
کسی که مسئول دبیرخانه من . من هستند و نه مسئول دفتر من
بعضی از دوستان حتا با ایشان . است، سرهنگ اویسی هستند

آقای آهی به هیچ عنوان با سمتی از . شناسند تماس دارند و می
ایشان به شکل مستقل . کنند طرف من در این جلسات شرکت نمی

وان یک مشروطه خواه هستند و هر کنند و طبعاً به عن شرکت می
. توضیح بیشتری باشد، خواهش خواهم کرد که خودشان بدهند
. ولی خواستم این را کامالً روشن کنم که این گونه تحریفات نشود

  .متشکرم. برای این که جای این کار نیست
  

*****  
  :شهریار آهی

کنید  شما که ول نمی آقای رحیمی 
ن جلسه بار پیش در همی. ماشااهللا

من گفتم که من در دفتر شاهزاده 
بینم باز شما  سمتی ندارم، بعد می

در . کنید آئید و این را مطرح می می
نشست سیاتل حزب مشروطه من 
را به عنوان نماینده شاهزاده رضا 

آنجا خیلی . پهلوی معرفی کردند
همیشه این . ای ندارد همین روشن گفتم که شاهزاده هیچ نماینده

و اینجا هم همین در . و من یک مشاور ایشان هستم. اند را فرموده
باز . کنفرانس سیاتل حزب مشروطه هم مشاوران دیگری هستند

زاده که در آن پشت بودند، همان سخنرانی مرا گوش  خانم طبیب
کردند، باز پیش آمدند و گفتند که ایشان که نماینده شاهزاده رضا 

ز پیش با آقای مهری آقای حشمت رئیسی چند رو. پهلوی هستند
آقای مهری راجع به نشست لندن سئوال کردند، . مصاحبه کردند

کنند  شود، آقای رئیسی شروع می به محض این که سئوال تمام می
راجع به شاهزاده صحبت کردن که چرا از نشست لندن پشتیبانی 

پرسند که آیا شاهزاده در نشست لندن  آقای مهری می. کنند می
کنند، مثل این که فکرش را  د؟ ایشان مکثی میشرکت خواهند کر

ولی به هر حال آقای آهی . دانم گویند؛ نمی قبالً نکرده بودند، می
رئیس دفتر ویژه شاهزاده رضا پهلوی هستند و تدارکات نشست 

نه من . آن هم پای رادیو. باز سرتاپا دروغ. دهند لندن را انجام می
چند بار باید این را گفت،  دانم رئیس دفتر ویژه ایشان هستم، نمی

نشست . هستم] لندن[و نه من جزو گروه تدارکات نشست برلن 
یک کمیته تدارکات دارد که رئیس آن آقای دکتر ] لندن[برلن 

اعضای  تلفن کنید و اسامی . شناسید ایشان را می. دوشوکی است
  .دانید که من در آن کمیته نیستم می. دهند آن کمیته را بهتون می

گویند که ایرادشان راجع به نشست لندن این است  ایشان میبعد 
ها  حال چرا کارهای، این اسالمیست. طلبان آنجا هستند که تجزیه
گذاریم که خود آن افراد  را می کنیم؛ روی افراد اسامی  را ما می

کاری ندارم بگوئید . را قبول بکنند هرگز حاضر نیستند این اسامی 
طلبان که اعضای کنگره ملل  ین تجزیهآیا ا. طلب هستند تجزیه

ایران فدرال هستند، به گفته آقای حشمت رئیسی، در کنگره 
به نمایندگی از حزب دمکرات   بروکسل نبودند؟ آقای ابوکریمی

ها، آقای شجاعی از  کردستان، آقای جوما برش از ترکمن
من تعهدی . ها، آقای دوشوکی از جبهه متحد بلوچستان بختیاری
ولی . شان نیستم و نخواهم بود اصالً منتخب. برلن ندارم به نشست

چرا . نهایتاً آقای حشمت رئیسی منتخب کنگره بروکسل هستند
گیرند که به خودشان بیشتر وارد شده تا  این ایراد را به دیگری می

به من، آن هم راجع به شخصی که هیچوقت ندیده و 
مربوط به من خواهم وارد مطلبی شوم که  من نمی. شناسدش نمی

ولی از اتهاماتی که به . نیست، اوضاع داخل شما و کنگره بروکسل
ترین دو جلسه آخر هیئت  زنید که باعث پرتنش شخص من می

تان شده که سر آن کار هیئت اجرائی بهم خورده و دیگر  اجرائی
باز به علت این که همش حمله متوجه من . اند هم نشستی نداشته

کنم شما به خودتان و به جنبش  م و فکر میواقعاً خسته شد. بوده
خواهی و پشتیبانی از حقوق بشر در ایران دارید لطمه  دمکراسی

و . کنید بجای این که پل سازی کنید، حمله به دیگری می. زنید می
چون دیگر تحمل این قدر حمله . واقعاً مجبور بودم این را بگویم

  .خیلی متشکرم. شخصی را ندارم
  

*****  
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  :رحیمیبهرام 
کنم خود شما متوجه باشید که من  جناب دکتر آهی، من فکر می

من ابداً . گذارم چقدر به شما در رابطه با مسائل میهنمان احترام می
اما تمامیت . همچون قصدی ندارم که چیزی را بگیرم و ول نکنم

شما اگر در مورد تمامیت . ارضی ایران برای من خیلی مهم است
گویند  ید، بشما توهین کرده و میارضی ایران صحبت کن

به من در خیلی موارد . که معنائی هم ندارد. شوونیست فارس
بخاطر این که به . حتا تهدید جانی شدم. شود گفته می» جاش«

عنوان یک کرد از مواضعی که حزب دمکرات کردستان ایران دارد، 
من . در کنگره بروکسل هم همین اتفاق افتاد. کنم دفاع نمی

سال است که  35وی دوستی قرار گرفتم که حدود رودرر
در . باهم پیش مرگه و همسنگر بودیم. شناسمش، معلمم بود می

جنگیدیم و تاریخ طوالنی داریم باهم، تا  یک جا با هم می
کردیم، همان آقای  مان که با هم در یک خانه زندگی می دوستی

 روی این اصل برای من این موضوع بهای. عبدالرضا کریمی
در ضمن درست است که هم آقای عبدالرضا . خیلی باالئی دارد

و هم آقای برش و هم آقای دوشوکی در آن کنگره  کریمی 
بروکسل بودند، ولی سندی با ایندوستان امضا نشد، به آنها حق 

داده نشد و این موضوع خیلی مهم ) حقوق سیاسی به اقوام(ویژه 
باید به کلی از » یژهحق و«این ! این را من ول کن نیستم. است

ای  باید کامالً روی سایتها بیاید که همچون حق ویژه. بین برود
در اتاق جنبش رفراندوم هم در این مورد زیاد صحبت . وجود ندارد
ابداً قصد این نیست که شما را زیر فشار بگذاریم، یا . شده است

موضوع تمامیت ارضی ایران است و نه چیز . موضوع شما باشید
و اما من امروز برای اولین بار است که شنیدم شما رئیس . دیگری

. ببخشید و خوشحالم از این بابت. دفتر شاهزاده رضا پهلوی نیستید
فقط به خاطر آن . نه این که شایستگی شما را زیر سئوال ببرم، ابداً

است که داده شده و شما یکی از شرکت کنندگان » ای حق ویژه«
اگر زودتر . شنوم ولین بار است که میمن این را ا. آنجا بودید

  .سپاسگزارم. کردم شنیده بودم، مطمئن باشید آن را قید نمی
  

*****  
  :حشمت رئیسی

سپاسگزارم از شما و سالم خدمت 
بزرگوارانی که در اتاق هستند، 

جناب آقای آهی . کنم عرض می
که ظاهراً گفتند که بنده ـ انتسابی 

در  .که ایشان دادند ـ دروغ گفتم
در . ادبیات سیاسی این دروغ نیست

ادبیات سیاسی کسانی که خودشان 
کنند یا طوری  شائبه پخش می

این گونه تصویری از خودشان  کنند یا در اذهان عمومی  وانمود می
دهند تا جائی که حتا افراد حزب مشروطه خواه هم دچار  ارائه می

و نه در خواه هستم  بنده نه عضو حزب مشروطه. شوند مشکل می
کنگره بروکسل شرکت کردم و لذا طبیعی است که بنده هم تحت 

تا کنون نیز . شما را رئیس دفتر ویژه بدانم تأثیر فضای عمومی 
برای رفع این سوءفرض، این سوءتفاهم یا نامش را  شما اقدامی 

ها  االن هم ممکن است ده. هرچه بگذاریم از خود بروز نداده بودید
چرا که آنها که این حرف . مثل من فکر کنندهزار نفر دیگر هم 

و بزرگ این شائبه  امیدوارم در یک رسانه رسمی . اند شما را نشنیده
و این مسئله را خودتان بر طرف کنید که مجبور نشوید دیگران را 

  .این یک. به دروغ متهم کنید
و دو ـ جناب آقای پهلوی، رضا پهلوی، که البته من عذر 

چون . توانم با ادبیات شما صحبت کنم که نمیخواهم از شما  می
ام و با ادبیات دیگری صحبت  من از یک فرهنگ دیگر آمده

کنم، مسئله جدائی طلبی را یک اتهام و یک انگ زدن معرفی  می
تان  ها مراجعه سال حکومت پهلوی 57من به تاریخ . کردند
دهم، جناب شاهزاده، شعار حق تعیین سرنوشتی که نیروهای  می
دادند، آیا هزاران هزار مطلب، مقاله و سخنرانی  پ در ایران میچ

طلبی  در این زمینه صورت نگرفت که این شعار به معنی جدائی
است؟ این شعار به معنای تجزیه کشور است؟ و به اعتقاد من 

آیند و  عناصری از حقیقت هم در آن هست، وقتی که آقایان می
ان در ادبیات سیاسی بخوبی خودت. کنند قوم را تبدیل به ملت می

آشنا هستید که قوم، عشیره، طایفه و ملت و ملیت، اینها مفاهیم 
وقتی هم که . متفاوتی هستند و چهارچوب حقوقی متفاوتی دارند

شود و  حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی در برنامه آنها گفته می
گیرد و شش ملت از ملت ایران  هم مسئله ملت سازی صورت می

آید، دیگر من باید خیلی آدم خوشبینی باشم، باید خیلی آدم  در می
و چنین چیزی ! »انشااهللا گربه است«منعطفی باشم که بگویم 

  ! وجود ندارد، اتهام است
اول به قول . شود اش فراهم می های ذهنی برای جدائی اول زمینه

ای برای آن قوم در حد ملت قائل  معروف یک جایگاه ویژه
دیگر منتظر فرصت مناسب هستند تا تناسب قوا  شوند و بعدش می

و به همین دلیل . چگونه اجازه بدهد که آقایان این را متحقق کنند
هم شعار حق تعیین سرنوشت با حفظ این خواسته که حتا هر 

حزب خودش را داشته باشد، برای من معنائی جز این باقی   قومی
  .گذارد نمی

تعیین سرنوشت در  اگر در کشورهای سوسیالیستی سابق حق
به هیچ ملتی در  قانون اساسی بود ولی به هیچ وجه به هیچ قومی

یک حزب . دادند نمی شوروی سابق اجازه تشکیل حزب قومی
سرتاسری وجود داشت به نام حزب کمونیست اتحاد جماهیر 

حق نداشت  شوروی سوسیالیستی و هیچ بورژوازی، هیچ قومی 
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در نتیجه این شعار همانجا . شد یحزب بزند و از مرکز هم کنترل م
ولی به مجرد این که قدرت مرکزی دچار ضعف شد در . باقی ماند

زمان گورباچف، ما دیدیم از همین حق اعالم شده تمام شوروی 
  . یوگسالوی هم در حقیقت همین بود. فروپاشید

و . این یک واقعیت تلخ است. پس بنابراین، این اتهام نیست
دانند؛  المللی هستند، می شناس مسائل بینکسانی که حداقل کار

بعد از به هم خوردن توازن قوا و به هم خوردن و فروپاشی 
شوروی و ایجاد نظم جدید جهانی، دو عنصر را از هم تفکیک 

دانند، یکی این است که منافع فروملی با منافع فراملی  ناپذیر می
ستان یعنی به یک معنا االن حزب دمکرات کرد. گره خورده است

داند و االن هم باالخره دولت است، با  خودش را یک دولت می
وزارت امور خارجه آمریکا یا با هر جای دیگری که خودش 

. سازد شود، دارد ارتش می کند و وارد عمل می خواست مذاکره می
در اربیل چند هزار پیشمرگه ! حال من بگویم انشااهللا گربه است؟

همین یک هفته ! انشااهللا گربه است؟کنند، بگوئیم  دارند تربیت می
های تبریز اتفاق افتاد، در آنجا مرگ  پیش همین پدیده در خیابان

فارس ستیزی را دامن زدند، دانشجویان را در . گفتند  بر فارس می
های نمره تهران را آتش  آسایشگاه مورد حمله قرار دادند، ماشین

در نقده ده نفر کشته  !گویند سؤتفاهم و اتهام؟ اینها را می. زدند می
  !شدند، اینها خیاالت بنده است؟

گردند به ماقبل  بنابراین و به اعتقاد من این دوستان دارند برمی
رضاشاه، یعنی جناب آقای شیخ خزعل و دیگر اعالم وفاداری با 

داند، بلکه با  خودش را تابع دولت ایران نمی. کند دولت مرکز نمی
حاال هم انگلیس رفته و آمریکا . کند انگلیس خودش را تنظیم می

خوزستان در حال حاضر » شیخ خزعل«به همین دلیل هم . آمده
آقای حزب دمکرات کردستان . کند خودش را با آمریکا تنظیم می
و اینجا اگر فردا شما بیائید . کند خودش را با آمریکا تنظیم می

سرکار، دیگر حاکمیت ملی نیست، دولت ملی نیست، ارتش ملی 
اند که خأل قدرت بشود و  از همین حاال آماده. اهیم داشتنخو

پس . بینند دارند تمرین می. هزاران نیروی مسلح وارد گود کنند
طبیعی است اگر شما مثالً با مجاهد بروید متحد شوید، بنده اتهام 

گویم؛ با توجه به سوابق جناب آقای مجاهد این  زنم، وقتی می نمی
  . یستآیندی ن اتحاد، اتحاد خوش

به اعتقاد من در حال حاضر با تخریب قدرت مرکزی، بالقوه و 
بدون جایگزین کردن منبع قابل اعتماد جدیدی که هم اقتدار 
داشته باشد و هم مسئولیت که بتواند تمامیت کشور را حفظ کند، 
امنیت فراگیر را فراهم کند، باید بگویم، اپوزیسیونی که با چنین 

دهند، اعتماد برانگیز نیستند و  یل مینیروهائی دولت سایه تشک
بجای این که اطمینان به . آورند مشکالت متعددی را بوجود می

آینده را نوید دهند، بیشتر وحشت و هراس از جنگ داخلی را نوید 
در جنگ گنبد، . بنده در جنگهای کردستان شرکت کردم. دهند می

دانم  و میدر جنگهای خوزستان در بنیانگزاری اینها شرکت داشتم 
آنجا چگونه است که در عرض یک هفته حزب مرده و منفعلی 

دانم  می. آورد هزار پیشمرگه به صحنه می 30مانند حزب دمکرات 
ها سرازیر شد و  اسلحه.. چرا و چگونه وقتی پادگان مهاباد فروپاشید

  .یک حزب را تبدیل به ارتش کرد
اتحادی را  کنم، دوستان عزیز وقتی که چنین سیاست من فکر می

را به حقوق  دهند و حقوق قومی  برند و مقبولیت به آن می پیش می
کنند، به اعتقاد من، به چهارچوب  ملی و فراملی تبدیل می
و بیشتر مسئله کسب قدرت و حفظ . جغرافیای ایران باور ندارند
  . ....قدرت برایشان مطرح است

ی به نام ا آنجلس از یک جنایتکار حرفه رادیوهای شما در لس 
چه تفاوتی بین ! خواهد قهرمان درست کنند عبدالرحمان ریگی می
. کند ای، بیست نفر را اعدام می دقیقه 5اعدام . این و خلخالی است

خوب این چه معنائی دارد؟ . من یاد کشتارهای سران ارتش افتادم
این باید قهرمان شود؟ جنداهللا آلترناتیو شماست؟ شما آیا اقتدار 

را وادار کنید که این کار را .... صیتی ندارید تا آقای فکری و شخ
ترین یارانتان را  نکند؟ اگر همین قدرت تأثیرگزاری روی نزدیک

خواهید، روی حزب دمکرات کردستان روی  ندارید، چگونه می
شناسم،  کومله تأثیر داشته باشید؟ کومله و افرادی که من می

در آنجا گوش شصت . درهبرانش در زندان دوستان من بودن تمامی
بنابراین اگر این . پاسدار را بریده و با آن تسبیح درست کرده بود

  . تواند آن را کنترل کند گرائی فوران کند، دیگر کسی نمی قوم
به همین دلیل به اعتقاد من اگر در کنفرانس بروکسل هم دوستان 
عزیزی که در آنجا شرکت کردند، که بنده آنجا نبودم و منتخب 

خواستند خودشان  ا هم نیستم، و اگر هم بودم و این دوستان میآنه
گرا تطبیق بدهند و هماهنگ کنند، یعنی مطابق  را با جریانات قوم

آنها بشوند، و اینها همه بخاطر این باشد که جلب نیرو از طرف 
کردند،  های خودشان عدول می آنها بکند، و اگر از اصول و پرسیب

چرا که نیات آنها را . آمدم زی اصالً جلو نمیطبیعتاً بنده در این با
االن حزب دمکرات کردستان اعضای خودش را با روحیه . دانم می

گویند که  در آلمان هیچیک از آنها نمی. کند ضد ایرانی تربیت می
بروید نگاه کنید، یکی از آنها . گویند ما کُردیم ما ایرانی هستیم، می

شان  ی ستیزی آموزش دائمیفارس. گوید، ما ایرانی هستیم نمی
  . است

دهند که ما متأسفانه، از یک  این ها مسائلی هستند که نشان می
خطرناک روبرو هستیم که ابتدائی  طرف با یک فاشیسم اسالمی 

گذارد و از یک طرف  ترین اصول انسانی و حقوق بشر را زیرپا می
دیگر هم با یک اپوزیسیون طرف هستیم که در هر صورت رسالت 

گرائی  بیند و دچار یک نوع پراگماتیسم و لحظه اریخی خود را نمیت
داند پیامدهای هر حرکتش در  شده و فاقد آینده فکری است و نمی

من با خیلی از . تواند چگونگی خودش را نشان بدهد آینده می
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اگر در کالمم مقداری تندی . ام عزیزان در اینجا رودرروئی نداشته
ز حس مسئولیتی است که در قبال هست، این حساسیت ناشی ا

در هر صورت آقای پهلوی، همانطور که عرض . مملکتم دارم
دار  دار تاج و تخت پهلوی باشد، میراث کردم، قبل از این که میراث

دار تمدن ملت ـ  میراث. ها درست کردند تمدنی است که پهلوی
و ایشان در هر . دولتی است که درست کردند، به ویژه پهلوی اول

گرائی، قبیله گرائی،  ورت افتخارش این است که قومص
گرائی را که ساختارهائی ماقبل مدرن است را حاال  عشیره

در هر صورت . اقتدارگرایانه برخورد کردند، جامعه را به جلو بردند
مهمتر . کنم، میراث پهلوی، میراث بسیار عمیقی است من فکر می

، میراث ایرانی است ها، همانطور که عرض کردم از میراث پهلوی
خوار این ارث  در هر صورت ما میراث. که سه هزار سال تاریخ دارد

دار آن بشویم و به نسل آینده یک چیز درست  بلکه میراث! نشویم
زده، قوم  زده، جنگ نه یک ایران آشوب. و حسابی تحویل بدهیم

. اند فئودالیسم را دوستان با فدرالیسم اشتباه گرفته. گرا گرا و عقب
. کنند هیچ جای دنیا قدرت را بر اساس قومیت تقسیم نمی

افتخار رضاشاه هم . روند جای دنیا با تضعیف کردن پیش نمی هیچ
در همین است که پیش از آن که به فکر تقسیم قدرت باشد، تولید 

علت . کرد و بعد مصرف آن انباشت قدرت می. کرد قدرت می
ید قدرت نتوانست شکست انقالب مشروطه هم این بود که تول

در نتیجه . به این دلیل که قدرتی را که نداشت تقسیم کرد. بکند
هائی که بعد از  آشوب. در حیطه عمل و اقتدارش آشوب بوجود آورد

رضا شاه این را . انقالب مشروطه بوجود آمد ناشی از همین بود
فهمید که ابتدا و قبل از تقسیم قدرت، باید تولید قدرت بکند و 

  .متشکرم. قدرت هم کردتولید 
  

*****  
  :علی کشگر

با سالم خدمت همه دوستان و با 
! سالم ویژه خدمت شاهزاده عزیز

هایم را  اینکه صحبت من قبل از 
. شروع کنم، دو نکته را اشاره کنم

امیدوارم اندکی احاطه داشته باشیم 
هایی استفاده  بر اعصاب و از واژه

نکنیم که به نظر من دور از شأن 
اینجا نه منبر   .این جلسه است 

  !آقای آهی عزیز! است و نه ما پامنبری
عرض کنم . و اما در رابطه با کنگره بروکسل اشاره کردید 

شرط گذاشته بودیم همانطور  خدمتتان ما در کنگره بروکسل پیش
خود را به نشست لندن ارائه دادیم و تا کنون    شرط که پیش

در کنگره بروکسل، بیانیه فراخوان . پاسخی از آنان دریافت نکردیم

در آن بیانیه به . شرطی بود که مطرح کردیم رفراندوم پیش
ایران   ایران و یکپارچگی ملی و ملت صراحت از تمامیت ارضی 

شرط را همین امروز اگر دوستان لندن  این پیش . دفاع شده بود
 کنم با کمال میل در آن نشست بپذیرند، جنبش رفراندوم فکر می

  ! این نکته  این در رابطه با  .حضور خواهد داشت
ای که شاهزاده  با توجه به اشاره. و اما یک نکته را هم اضافه کنم

کردند که به نظر من بدرستی اشاره کردند که نباید اتهام زد و 
برای روشن شدن موضوع من . ها را واژگونه نشان داد نباید واقعیت
  ل حزب دمکرات کردستانهای مصطفی هجری دبیر ک به صحبت

ایشان سیاه   گفته. کنم ایران در کنفرانس استقالل کرد اشاره می
 25این گفته را در نشریه تالش شماره   و ما. روی سفید است

این  ایم  هم داشته ای که با عبدالرضا کریمی  آوردیم و در مصاحبه
 حزب دمکرات کردستان از زبان دبیر. مسئله را به میان گذاشتیم

  :گوید او می! حزب ش، دبیر کل یعنی موضع رسمی کل
ایران تعیین سرنوشت در همه  پس حزب دمکرات کردستان «

های کردستان و  اشکال آن منجمله کسب یکپارچگی همه بخش
ایجاد دولت مستقل کردی در خاورمیانه را حق مسلم کرد دانسته  

ز حق های کردستان نی و سوای آن براین باور است که همه بخش
تشکیل دولت مستقل در شمال، جنوب، شرق و غرب کردستان را 

اما علیرغم اعتقاد راسخ حزب دمکرات کردستان . باشند دارا می
این حزب مبارز، شعار کردستان  این حقوق، تا کنون  ایران به  

  ».مستقل را مطرح نساخته است
  ! این به بعد را شاهزاده عزیر لطفاً دقت کنید از
ایران  این شعار از سوی حزب دمکرات کردستان   ختنمطرح نسا«
این حزب مبارز استقالل کردستان را حق  این مفهوم نیست که   به

داند، بلکه چنین شعاری از سوی حزب دمکرات  ملت کرد نمی
المللی و داخلی و هم  ایران با توجه به فاکتورهای بین کردستان 

خاورمیانه و کردستان  چنین مد نظر قرار دادن وضعیت ژئوپولتیکی
این عوامل، حزب دمکرات شعار استقالل طلبی را  بوده و با وجود 

ایران متناسب نداسته  برای مردم کردستان و بویژه مردم کردستان 
  ».است

ایران امروز استقالل  شاهزاده عزیر، اگر حزب دمکرات کردستان 
د، اگر ده کند توازن قوا به او اجازه نمی کردستان را مطرح نمی

ش مطرح کرده چه  توازن قوا اجازه بدهد به صراحت دبیر کل
این بمعنای واقعی ابدا انگ  و . اهدافی را این حزب دنبال می کند

الخصوص که ما از آن خانواده  علی! این عین واقعیت است و! نیست
  .کنند دانیم آنها دارند چه می آئیم و بدرستی می سیاسی می

  . هایم بپردازم صل صحبتو اما اجازه دهید به ا
هایش اشاره  من خیلی خوشحالم که شاهزاده در ابتدای صحبت

در پوزیسیونی قرار دارند . کند گیری سیاسی نمی کردند که موضع
بعبارتی . های ملی است گیری هایشان، موضع گیری که موضع
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های مشترک و  و حافظ ارزش بعنوان نماد پادشاهی حامی 
این جای بسی  . ایرانی است  یران و جامعها های قوام بخش  ستون

های مشترک کدامند؟ که شاهزاده  این ارزش و اما . خوشحالی است
گیری ملی  کنند که موضع هاست و مطرح می آن  و حافظ حامی 

ایران، حفظ تمامیت ارضی  های مشترک ملت  ارزش. کنند می
آن ایران و امروز به  ایران، حفظ یکپارچگی و همبستگی ملی  

اضافه شده است، دمکراسی، تاسیس آزادی، حقوق شهروندی و در 
اینها  . ایران  اینها رشد و ترقی جامعه و بهروزی مردم  کنار همه

الخصوص  های مشترکی است که امروز نهاد پادشاهی علی ارزش
این نهاد موظف است در تمام عملکرد خودش، رفتار خودش   نماد

  این ارزش ها چرا اصال . ها باشد شاین ارز  مدام حافظ و نگهبان
  اینکه اند؟ چرا باید از آنها نگهبانی و حراست کرد؟ برای  اینقدر مهم

ها در جامعه احساس امنیت ملی را در دل  استقرار این ارزش
رو به نظر من باید نهاد پادشاهی  از همین! آورد ایرانی بوجود می هر

این  ی و معنوی در حفظ ترین مقام اخالق باالترین و با اتوریته
این مرحله  اینکه بتواند در  احساس ملی باشد و نماد پادشاهی برای 

تقش خود را بطور احسن به نمایش بگذارد باید مستقل از جریانات 
های  های سیاسی و فرای جریان گیری سیاسی و مستقل از طرف

این  گیری وعمل کند وعالوه بر این با پایبندی به  سیاسی موضع
  . دهد ها میزان دمکرات بودن خود را نشان  رزشا

و اما تفاوت نماد پادشاهی با یک سیاستگر در چیست؟ امیدوارم 
مان هم تماما در  روزی جامعه ما به جایی برسد که سیاستگران

های مشترک حرکت کنند هرچند که متاسفانه  این ارزش چارچوب 
های  ایم ارزش نستهما هنوز نتوا. اینگونه نیست  در جامعه ما فعال

ولی بهرحال یک سیاستگر ملی . مشترک را در جامعه جا بیاندازیم
های ملی و مشترک حرکت کند و در  این ارزش باید در چارچوب 

های سیاسی و  های سیاسی برنامه یک رقابت سالم با دیگر جریان
به . اجتماعی خود را در یک رقابت سالم به انتخاب مردم بگذارد

ر یک سیاستگر مدام خودش را در معرض انتخاب قرار این اعتبا 
دهد و مهمترین عامل که مشروعیت یک سیاستگر را بیان  می
ها، دانش، تسلط و احاطه سیاستگر به مسائل و  کند، توانائی می

هایی  مشکالت و معضالت جامعه است و دوری و نزدیکی سیاست
ترک های مش  کند نسبت به ارزش که یک سیاستگر اتخاذ می
  . سنجشی است برای انتخاب او

اینگونه حداقل تا جلسه قبل در  بهرحال متاسفم، آقای آهی عزیز، 
اذهان شکل گرفته بود که آقای آهی رئیس دفتر شاهزاده هستند 

های شاهزاده و نقطه نظرات ایشان از طریق مشاور  و سیاست
شان که آقای آهی باشد به افکار  شان و رئیس دفتر مخصوص

این  شود و البته خوشحالم شاهزاده االن  ارائه داده می ی عموم
. این مسئله را روشن کردید مسئله را روشن کردند و شما نیز 

امیدوارم همانگونه که آقای حشمت رئیسی در صحبتهایشان اشاره 

این پالتاک نشود و علنی شود و   این امر فقط خالصه به کردند 
قضیه باشند و بتوانند مسایل این  کامال متوجه   افکار عمومی

  . درست را تشخیص بدهند
بهرحال امروز شاهزاده گرامی، اجازه دهید با توجه به عملکرد 

های من خطاب به یک شخصیت سیاسی  یکساله شما صحبت
در امر سیاست شفافیت، صراحت در بیان مطالب از اهمیت . باشد

امروز در ! داشتباید زبان برنده و صریح . باشد واالیی برخوردار می
جامعه ما سه آلترناتیو یا بعبارتی سه استراتژی در مقابل هم صف 

  .اند آرایی کرده
در ساختار جمهوری . ـ استراتژی اصالحات از درون حکومت 1

این استراتژی  نمایندگان . و در چارچوب جمهوری اسالمی اسالمی 
طلبان درون حکومتی هستند و طبیعی  ها، اصالح دوم خردادی

گیرد،  ها شکل می است که براساس هر استراتژی یارگیری
طلب در درون  خوب نیروهای اصالح. گیرد ها شکل می صفبندی

های خودشان را براساس استراتژیشان اتخاذ  خودشان یارگیری
  . کنند می

ـ دومین الترناتیو، آلترناتیوی است که اولویت خود را سرنگونی  2
سرنگونی جمهوری اسالمی . دهد قرار می جمهوری اسالمی 

با هرکس و هر نیرویی   ش است و بر اساس این استراتژی اولویت 
که خواهان سرنگونی است خود بخود در یک صف و در یک اتحاد 

در این استراتژی نیروهایی که خواهان حمله نظامی   .گیرد قرار می
ایران هستند، از مجاهدین، حزب دمکرات کردستان، ریگی  به 

طلبان بلوچ و  ها، تجزیه ، جنداهللا، پان ترکیست»ملی قهرمان«
ایران دارند گرفته  نشین که ادعای ارضی نسبت به  کشورهای شیخ
های دیگر از خانواده سیاسی  طلبان که در طیف تا تمام سرنگون

و این مجموعه از آن جایی که هدف اولیه خود را   .ایران، قرار دارند 
ها را  این یارگیری اند  ر دادهقرا سرنگونی جمهوری اسالمی 

  . کنند می
این دو استراتژی، استراتژیی است که اولویت خود را  ـ در مقابل  3

ایران در چارچوب آن   استقرار دمکراسی، تاسیس آزادی در
هایی که ابتدا عرض کردم خدمتتان قرار داده و بر اساس آن  ارزش

دفش، یعنی کند و برای رسیدن به ه های خود را می یارگیری
ترین  ها در جامعه، طبیعی است که یکی از اساسی استقرار آن ارزش

ترین موانع را برای رسیدن به هدف خودش جمهوری  و عمده
این مانع از سر راه، طبیعی است  برای برداشتن . داند می اسالمی 

به جامعه مدنی است، به . که رویکردش به درون جامعه است
های مدنی است و به احزاب و  افرمانینهادهای مدنی است، به ن

ایران است و به همین خاطر روی سخنش  های در درون  تشکل
  .های سیاسی است بیشتر با احزاب و تشکل

کنم  دهند، سعی می شاهزاده عزیز، چون به من عالمت می 
کنم امروز شما بعنوان  من فکر می. هایم را خالصه کنم صحبت
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ید مواضع خودتان را صریح و روشن نماد نهاد پادشاهی وظیفه دار
این سه  روشن کنید در مقابل . روشن کنید  برای افکار عمومی

آیا دغدغه فکری نماد   .کنید ها دفاع می استراتژی از کدام از آن
ایران است بعنوان یک  پادشاهی، استقرار و تاسیس آزادی در 

اینکه  داند یا  می استراتژی و مانع را سر راهش جمهوری اسالمی 
اولویتش است و بعد از سرنگونی  سرنگونی جمهوری اسالمی 

دانید  شما می. ایران دمکراسی را پیاده کنند خواهد با نیروها در  می
تعیین ) نیروی اسلحه(اینگونه حرکت کنید، توازن قوا  که اگر 

آن موقع در کردستان حرف آخر را حزب دمکرات . خواهد کرد
طلب بلوچ  چستان، نیروهای تجزیهزند و در بلو کردستان می

خواهند زد و در خوزستان فرستنده تلویزیونی الجزیره و شیخ 
  .سپاسگزارم. ها ها خواهند زد و در آذربایجان پان ترکیست نشین

*****  
  :شهریار آهی

توضیح مختصری جناب کشگر گرامی، آقای . خیلی متشکرم
ها جایی اعالم  رئیسی که فرمودند که امیدوارم که از طریق رسانه

البته . شود که بنده مسئولیتی در دفتر شاهزاده رضا پهلوی ندارم
ام  این را گفته های پای رادیو با آقای مهری من  بارها  در مصاحبه
  ام، حاال  تهـاین را گف  همیشه. این را خواهم گفت ولی چَشم، بازهم 
  .کنم اند و تکرار می دوستان نشنیده

این  خص حزب دمکرات کردستان، تمام راجع به اقوام، باال 
مطالبی که فرمودید راجع به موضع حزب دمکرات کردستان، 

! ش درست است اینها همه ایران،  تضادش با حاکمیت ملی 
کنم باز به صحبتی با آقای مهری بعد از  تان را معطوف می توجه

همین سخنرانی اقای مصطفی هجری که آقای کشگر به آن 
من سئوال شد و بنده گفتم و االن هم دقیقا آنچه  از. اشاره کردند

  این اعالن جنگ هست به گفتم . کنم را با رادیو گفتم تکرار می
آقای مهری گفتند اعالن ! ایران به ! نه به جمهوری اسالمی! ایران

گویند چیزی بعنوان کردستان یک  وقتیکه می! جنگ؟ گفتم بله
این یعنی   ران هست،ای پارچه وجود دارد که بخشی از آن در 

الملل  در قانون بین. ایران مال چیز دیگری است بخشی از خاک 
که کسی بیاید بگوید بخشی از  casus belliاین یکی از موارد  

المللی را  من فقط یک مسئله قانون بین. خاک شما مال من است
  .کنم اینجا مطرح می دارم 

ر حفظ یکپارچگی ایشان د اشاره به اعلیحضرت رضاشاه شد و رُل 
بزرگترین خدمتی که در میان خدمات بسیار بزرگی که . ایران 

امروز هم من شکی ندارم که باالترین . اعلیحضرت رضاشاه کردند
هدف در دل شاهزاده رضا پهلوی، نوه آن پادشاه بزرگ همین 

اینکه دنیا امروز دنیای آنروز نیست و خیلی   با در نظر گفتن. است
شد امروز باید از راه  از طریق لشگر کشی انجام می کارها که آنروز

ام ولی امیدوارم بتوانم شما را  با شما هم عقیده. دیالوگ انجام شود

این کالم نافذتان را در قانع کردن اون دوستان بکار  قانع کنم که 
  متشکرم. گان اینکه تلف شود صحبت کردن با هم عقیده  ببرید، نه

*****  
  :شاهزاده رضا پهلوی

خواستم یادآور شوم به دوستان که فراموش نکنیم که جمهوری 
های فرعی اصل  ور کردن بحث چنان سعی دارد با شعله هم اسالمی 

دهد که به وجود بیاید که همان همبستگی  قضیه را اجازه نمی
کشد یا جنگ بین  مرداد را پیش می 28یا مسئله . است

. این قبیل مسائل و کشد  طلب را بکار می خواه و سلطنت جمهوری
کنیم که خیلی  ها را می این صحبت خوشحالم که ما امروز داریم 

مسائل روشن شود ولی در ضمن دوستان در نظر داشته باشند که 
. فقط ما نیستیم که استراتژی داریم برای نحوه برخورد با رژیم

مطمئن باشید که دشمن هم از سمت خودش تالش خودش را 
ای اشاره شد که اجازه دهید  یم یک نکتهها وسط حرف. کند می

اوال واضح بهتون بگم من با هیجکدام از . دوباره توضیح دهم
های موجود در صحنه چه کتبی، چه تلویزیونی، چه رادیویی  رسانه
کنند  آنها بشکل مستقل عمل می. گونه برخورد کنترلی ندارم هیچ

 شان یک پرچم شیر و خورشیدی هست که همه اگر پشت آرم
های من، بهتون بگم  اینها را بعنوان تلویزیون  کنند تلقی می

این  روم در  بنده هم می. های من نیستند ها رسانه این کدام از  هیچ
کنم بعنوان یک فردی که از او  ها صحبت می رادیوها و تلویزیون

به هیچ عنوان نه مدیریتی نه مسئولیتی نه کنترلی . شود دعوت می
کنم که هم  تعجب می. این رادیوها با من است و نه وابستگی بین 

  .کنند این مسئله را باز دوباره تکرار می  چنان بعضی از دوستان
ها در اختیار من هستند، ابدا چنین چیزی نیست  این تلویزیون اینکه 

این نوع مسائل را تکرار نکنید چون واقعا دارید   کنم و خواهش می
منظوری مشکالت ما را حل  کنید که به هیچ قالی را چاق می

ام اگر سئوالی دارید یا  میهنانم گفته کند و بارها و بارها به هم نمی
این شایع  اینکه به   شنوید قبل از ای می شکی دارید یا مسئله

بپردازید یا حرف غلطی را تکرار کنید، کافی است که با دبیرخانه 
را چک ای  من تماس بگیرید و صحت یا عدم صحت خبر یا شایعه

این کار آسانی است با شماره دفتر  دیگر چندبار بهتون بگم . کنید
ایمیل دفترم را بدست بیاورید و تماس   من یا از طریق سایتم

این نکته بسیار ساده را یک کمی  کنم دوستان  خواهش می. بگیرید
اینقدر دچار ابهامات و شک و تردیدها  بخودتان زحمت بدهید که  

  متشکرم . نباشید
  

*****  
  : حشمت رئیسی

کنم  من فکر می. با سالم مجدد به بزرگوارانی که در اطاق هستند
این امر هستند که سرسختی در اصول  که جناب آقای آهی متوجه 
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تواند راهگشا  پذیری در سیاست می ها به انضمام انعطاف و پرنسیب
ر به اینگونه اگر بنای کار قرار گیرد و دیالوگ برقرار شود کا . باشد

ها و اصول  ها و ارزش ولی اگر در پرنسیب. جایی خواهد رسید
کنم همه چیز بهم خواهد  پذیری صورت بگیرد من فکر می انعطاف
مثال تمامیت ارضی . اینجا دیگر دیالوگی برقرار نخواهد شد . خورد

ها  کشور مورد مذاکره نباید قرار گیرد که حاال کردها یا لرها یا بلوچ
یا در ! اینها صحبت پذیر نیست ! ر و ما بگوئیم آنقدراینقد بگویند 

شود ولی در مورد  رابطه با دمکراسی، فقط در نحوه اجرایش می
کنند و دیالوک  این یک اصل جهانی است دیگر صحبت نمی اینکه  

آن را طرفین باید بپذیرند به مثابه یک سری . کنند برقرار نمی
گیرد و آن موقع  ت میاین چارچوب دیالوگ صور در . اصول عام
پذیری نشان  اینکه کار پیش برود در اجرائیات انعظاف  آدم بخاطر

ماکزیمال نخواهد بود، حداکثرخواه نخواهد بود بلکه . دهد می
. هاست صحبت ما دقیقا بر همین پرنسیب. دهد انعطاف نشان می

شناسم و هم نظرات  ها را می این چرا که من دقیقا هم افکار 
سیاست هم دو نوع . شان را و هم نظرات غیررسمیشان  رسمی
حزب دمکرات کردستان، . و سیاست اعمالی سیاست اعالمی . است

یا بلوچ یا امثالهم ممکن است بنا به مصلحت و » االحواز«کومله، 
بنا به ضرورت یا بنا به دالیل دیگر در دیالوگ یک سری 

همین اطاق  در مثالَ آقای عبدالرضا ابوکریمی . هایی بزند حرف
» ملت کرد«کردیم روی مسئله  انجمن سخن، وقتی که مکث می

حُسن . گفت حُسن نیت داشته باشید ای است؟ هی می چه پدیده
با . رود این مسائل با حسن نیت پیش نمی طبیعتا . نیت داشته باشید

ها و  اینجا صحبت از پرنسیب  .رود حُسن نیت آدم تا جهنم هم می
این چهارچوب آن موقع   در. ناپذیر استاصول و مسائل خدشه 

تواند متحد  اینجا یک نیرویی می  .گیرد سیاست اتحادها صورت می
. ایجابی  استراتژیک تو باشد، هم در جنبه سلبی و هم در جنبه

ایجاد نیرویی  یعنی هم در سرنگون کردن حکومت و هم در جنبه 
مکن است این روند یک جریان م  خوب در. که باید جایگزین شود

یک متحد استراتژیک داشته باشد، متحد تاکتیکی داشته باشد، 
متحد موقت داشته باشد، متحد متزلزل داشته باشد، متحد پایدار 

گیرد و اتفاقا در  اینها همه در امر سیاست صورت می  .داشته باشد
پذیری در  هاست که انعطاف همین جاست و در عرصه تاکتیک

به نظر . ست و باید هم صورت بگیردسیاست الزم است و مطرح ا
بنده بعنوان . کنند این دو را با هم قاطی می من جناب آقای آهی 

ها با  ایرانی روی اصول و پرنسیب ایرانی، یک چپ گرای   یک
ایران،  ایران، تاریخ   یعنی در مورد فرهنک. کنم کسی مذاکره نمی

مذاکره ایران، حاکمیت ملی و امثالهم با کسی  تمامیت ارضی 
گویم شما هم  بلکه می. این را قبول دارند یا ندارند  ایا کنم که  نمی

این حقوق  ایران هستید، حقوق شما هم ضایع شده و  جز ملت 
  . پذیر شود شهروندی باید تامین

من قبول ندارم با صراحت هم  تقسیم قدرت را بر پایه قومی 
فرهنگی  خودمختاری هم اگر داده شود، خودمختاری. گویم می

است و بیشتر از آن نخواهد بود و تقسیم قدرت هم بر پایه مدرنیته 
قدرت سیاسی را . گیرد بر پایه شکل گرفتن جامعه مدنی شکل می

کنند و به همین دلیل هم حافظ و پاسدار  با جامعه مدنی تقسیم می
  دمکراسی فالن عشریه نیست و بهمان قبیله نیست، طبقه متوسط

طبقه متوسط کرد هست، لر هست، تهرانی،  این . ایران است
یک طبقه اجتماعی مدرن پاسدار دمکراسی . هست... اصفهانی و

این طبقه متوسط از  شود که  اینها تقسیم می است و قدرت بین 
یک طرف با رادیکالیسم بنده چپ بتواند مرزبندی داشته باشد که 

هلوی مملکت را به آشوب نکشم و با محافظه کاری جناب آقای پ
ش باید محافظه کار باشد، چرا که حافظ یکسری  که بنا به موقعیت

هایی باید باشد مثل پادشاه انگلستان، مثل پادشاه  ها و سنت ارزش
آنموقع آن . او که دیگر حق ندارد مثل من رادیکال باشد. بلژیک

ولی وقتی بنده بیایم . اینها  کند بین ایجاد می طبقه متوسط باالنس 
هزار  30ایشان هم  با آقای حزب دمکرات کردستان وو بنشینم 

پیشمرگه را بیاورد پشت در بگذارد، بنده هم در تهران لشگری 
ندارم و بازی هم بر اساس حسن نیت و اخالق نیست، بازی قدرت 
و بازی سیاست است و اگر بازی بر اساس حسن نیت و اخالق 

سراسر باید  ای است؟ یا ارتش است بنابراین ارتش محلی چه صیغه
این زاویه هیچ  داشته باشیم، یعنی کاری که رضا شاه کرد و از

این مراحل براساس  حاال بعد از . شود به او کرد انتقادی هم نمی
. این تئوری نیست عزیزان . این را تجربه کردیم  خالء قدرت که ما

بنده در جزء به جزء شکل گیری . بررسی انقالبات دیگر نیست
بنده جریان . ها در کشور حضور فعال داشتم ن پدیدهای بسیار از 

. این نبود که درگیری شود  البته نیتم. خلق عرب را درست کردم
بنده رفتم خلق عرب را درست کردم و اونجا یک کمیسیون پنج 

کرد و سه نفرش هم فدائیان ما بودند و دو  نفره را دعوت می
شد متوجه نفرش هم منفرد بودند و بعدش هم که جنگ شروع 

در جزیره مینو حداقل ده هزار . اینها جاسوسان عراق بودند  شدیم
سالح سبک و نیم سبک آورده بودند، آنجا، هشت صد کلت، صدام 

ش هم مارک ریاست  همه. حسین به سازمان ما هدیه کرد
این شعار را که  خواست که  جمهوری به آن خورد بود و از ما می

. جا بیاندازیم» کنیم ردستان دیگر میخوزستان را ک«آورده بودند، 
اینکه آشوب   کنیم یعنی چه؟ یعنی خوزستان را کردستان دیگر می

. خواهیم لشگر کشی کنیم به پا کنید که ما به قیمت جان شما، می
این شعارش  . ایران سرندارد خالء قدرت است در مملکت، ارتش 

ن در پس بنابراین با توجه به تجارب است که بارها م. بود
با . ام که در کشور نباید خالء قدرت بوجود بیاید گفتگوهایم گفته

وقتی محمدرضا شاه . خالء قدرت در جامعه ما فاجعه خواهد  شد
. پهلوی رفت ارتش قوی بجای گذاشت، ده میلیارد ذخیره ارزی
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مردم ثروتمند بودند، ذخیره شخصی داشتند، تعداد زندانیان بیست 
االن بیش از . گویم زندانیان عادی را می. و دو، سه هزار نفر بود

ثانیه یک نفر زندان  52درهر . پانصدهزار زندانی در زندانهاست
در کشور اخالق فروپاشیده و به همین دلیل . فاجعه است. رود می

گرایان از یک  قوم. کند ایجاد می خالء قدرت در مملکت فاجعه 
این خالء   .ها از طرف دیگر طرف، معتادان از یک طرف، قاتل

این است   به همین دلیل هم من اعتقادم. قدرت را باید پر کنیم
به . بدون جذب وفاداری ارتش و پاسداران خالء قدرت خواهد شد

اینکه جذب کردها باشد باید   همین دلیل هم سیاست شما بجای
ایجاد کند در  سیاست شما باید شکاف . اینها باشد  در جهت جذب

تو وقتی مجاهد را . حاکمیت را متحد کنداینکه   حاکمیت نه
داند که اگر مجاهد بیاید  گذاری، اون می آوری کنار خودت می می

ترسد،  ترسد، ارتش می می. سرکار، آخونده که بردار خواهد رفت
دانند چه  ها با کردها جنگیدند و می اینها سال ترسد چرا که  سپاه می

لیل نزدیک شدن به آنها، اتفاقی در آنجا خواهد افتاد و به همین د
. کند یکپارچه می. کند اینها را متفرق کند، متحد می اینکه  بجای 
اینها را به هم  اینکه ارتش و سپاه را از حکومت دور کند  بجای 

به همین دلیل به اعتقاد من سیاستی که کل . کند نزدیک می
مجموعه جامعه و کل ساختار قدرت را هدف خودش قرار ندهد 

این زاویه معتقدم که در   اشکال دارد و به همین دلیل از مقداری
شرایط کنونی در کشور ما بهترین حالت برای اپوزیسیون است و 

چرا که از وقتی احمدی نژاد آمده . بدترین حالت برای حکومت
سیستم دیپلماسی مملکت را فلج کرده، سیستم امنیتی قبلی را فلج 

به خودش را آورده و تمام کرده چرا که تمام نیروهای وابسته 
کادرهای سیستم را کنار گذاشته، تمام استانداران را کنار گذاشته 

شکاف در حکومت هم بشدت . ....این است  یک بخشی از بلواها
باالست و یک بخشی از دعواهای آذربایجان که من اطالع پیدا 

این است که برنامه حذف آقای   اند کردم و از درون به من گفته
ایشان بخاطر آذری بودنش روی عنصر آذری   ای بوده و هخامن

گرایی مکث کرده و تحریک کرده تا اعالم خطر کند که اگر من 
یا هم چون وضعیتی بوجود . شود بروم کنار، آذربایجان جدا می

  . یک نوع تهدید بوده که بگذریم. آید می
جناب آقای آهی من اولین بار است که با شما دیالوگ مستقیم 

من نه رقابت شخصی با شما . رم، دوست دارم من را بفهمیددا
این   ای دارم در دارم، نه درگیری شخصی با شما دارم و نه عالقه

این بازی و فراتر از شما نخبگان  ولی تک تک شما در . بازیها بروم
ایران، نخبگان سیاسی، فرهنگی مسئولیت تاریخی   قومی، نخبگان

نقدر شکننده نبود، در صد سال اخیر ای  هیچگاه کشور ما. داریم
به همین دلیل هم . تواند فرو بپاشد این می و . منظورم است

گذاری کنید که  کنم روی نیروهایی سرمایه دوستان عزیز تاکید می
جنبش رفراندوم از دیدگاه من اتحاد . اتحاد استراتژیک داشته باشند

ا شکل استراتژیک بین لیبرال دمکراسی و سوسیال دمکراسی ر
اینها  . اینها نیروهای سازنده جامعه مدنی هستند  .دهد می

شان، تنها  شان تقسیم قدرت در جامعه مدنی است، دغدغه دغدغه
از قدرت سیاسی انتظار دارند که فضای . قدرت سیاسی نیست
چرا که یکی از . گیری مسئله ملت بوجود بیاید مناسبی برای شکل

پهلوی اول و دوم با . ور ماستها، شکاف ملت، دولت در کش شکاف
دولت . بکار بردن خالق تفکر ابزاری ملت ـ دولت سازی کردند

مدرن را ساختند ولی با بها ندادن یا کم بها دادن به تفکر نقاد، 
یعنی تفکری که فرهنگ ساز است، تفکری که ملت ساز است، 

ایجاد شد و در  دهد، شکاف  تفکری که جامعه مدنی را شکل می
پروسه تکوین ملت ـ دولت در کشور ما اگر نگویم متوقف نتیجه 

رسالت نسل شما آقای پهلوی در حال حاضر . حداقل آسیب دید
این است که کسب قدرت را در جهت فعال کردن تفکر انتقادی در  

کشور یعنی تفکر فرهنگ ساز، تفکر ملت ساز، تفکر جامعه مدنی، 
ایران تکمیل  در بدانید، آنموقع  پروسه تکوین ملت ـ دولت 

شود و یک ملت بلوغ یافته خواهد شد که تمام استعدادهای  می
این  با . تواند بدرستی به عرصه جهانی ارائه دهد خودش را می

  ورد ـود دارد در مـدی که وجـدیـن دلنگرانی شـاه به اعتقاد مـدیگ
  .برطرف خواهد شد های قومی جنبش

و هرکس هم که سرکار کنم  من از منافع طبقه کارگر دفاع می 
  این قسمت خواهم بود و هیچ نگرانی ندارم طبقه کارگر  بیاید در

من مطمئنم جنبش ! شود، به هیچ وجه طلب نمی ایران تجزیه
طلب  زنان ما تجریه. طلب نخواهد شد دانشجویان ما تجریه

در  های قومی  های شدید جنبش نخواهند شد، ولی تنها دلنگرانی
ه یوگسالوی، تجزیه روسیه  و تجارب دیگر در تجزی. ایران است 

بنابراین با حساسیت کامل بروی آنها . همین دو دهه اخیر است
  !تکیه کنید

اما جناب آقای آهی جنبش آذربایجان، نمایندگان مختلف دارد، یا 
در آذربایجان پان ترکیست داریم، که مغول و تیمور را . کردستان

طلب داریم که  ذربایجان جداییداند، در آ شان می جز مفاخر ملی
خواهد، در جنبش آذربایجان بسیاری از  وحدت دو آذربایجان را می

ایران از حقوق  فرهیختگان هم هستند که در چهارچوب 
شما وظیفه دارید دوست عزیز . کنند دمکراتیک خودشان دفاع می

. در کردستان هم چنین تفکرانی هست! این جریان را تقویت کنید 
کردستان بزرگ است تا نخبه کرد و روشنفکر کردی که طرفدار 

نماینده آن حزب ! ایران مسئله را حل کند  خواهد در چهارچوب می
برو نمایندگان واقعی ! دمکرات کردستان یا کومله نیست عزیزم

! این تفکر را پیدا کن با آنها متحد شو و متحد استراتژیک هم شو 
  !اند اینها فرزندان طالبان کند،  در بلوچستان جنداهللا نمایندگی نمی

برو نخبگان و روشنفکران ! اینها دست آموختگان بن الدن هستند
  ! ....... بلوچ را پیدا کن و متحد شو
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. های ما هستند، رفتند اونور جنبش عرب اهواز را تمام بچه
به همین . شناسم اینها را من می همه . اینها  های چپ هستند بچه

خواستند  بنده را هم می. ها و روزها جزئیات، شبدانم با  دلیل می
این بازی و خیلی هم عالقمند بودند بقول معروف  بکشند توی 

طرفدار جمهوری فدرال هم بودم، . بعنوان فعال آنها حرکت کنم
. اند اینها جمهوری فدرال را با فئودالیسم اشتباه گرفته  ولی دیدم

خزعل در مقال رضاشاه  از شیخ. اینها قهرمانشان شیخ خزعل است 
اینها از اسماعیل آقا سیمتقو در مقابل رضاشاه دفاع  . کنند دفاع می

گویم برادر به رضاشاه که از زاویه ارتجاع  بهشون می. کنند می
از زاویه ملک . خواهی انتقاد دارم انتقاد ندارم، از زاویه ترقی

خزعل و نه کنم نه از زاویه شیخ  الشعرای بهار به رضاشاه انتقاد می
اینها  ! اینها هستند ها قهرمانشان  این  !ایلخانها از زاویه سیمتقو یا 

اینها با اعالن مکررشان روی  کنند،  تخم تفرقه نژادی را پخش می
ها را به مثابه یک پدیده منفور  جا فارس شوونیسم فارس در همه

. اورند تا بعدش فارس کشی را به فضلیت تبدیل کنند بوجود می
ی من دائم بعنوان مثال شما را آقای آهی خدای نکرده فاشیسم وقت

این  خطاب کنم و دائما هم تکرار کنم، فاشیست، فاشیست، تکرار 
کند که اگر بعد من شما را  ایجاد می  این ذهنیت را در اطرافیان امر

اینها با تکرار مداوم و  . ام کار خوبی کرده. ام بکشم، کار ثوابی کرده
خارج از کشوری کتاب » نخبگان آذری«این  فردوسی، بدنام کردن 

گویند  شاهنامه فارسی را می. کنند فارسی سوزان را تبلیغ می
اینها را در   .گفت فرهنگ را بسوزانید مثل هیتلر که می. بسوزانید
اینها دارم که   بنده چه مناسبتی با. اند هایشان اعالم کرده پالتاک

من قصد برخورد منفی با هیچ  در هر صورت. نزدیکی اعالم کنم
این جا وجه مشترک  بویژه عزیزانی که در . شخصیتی را ندارم
از دو نظر وجه . بخصوص با آقای همایون. عمیق با آنها دارم
اینکه باورم   اش و دوم ایران خواهی یکی در. مشترک شدید دارم
خواهد جامعه  هایش و گفتارش که واقعا می شده براساس نوشته

این فضا برای کارگران هم خوب  . ایران درست کند ا در مدنی ر
است برای طبقه متوسط هم خوب است و برای بورژوازی ما هم 

ما باید با . برای همه طبقات مدرن جامعه خوب است. خوب است
طبقات ماقبل مدرن مرزبندی کنیم و دنبال آنها نرویم، دنبای 

بقات مدرن را دست این طبقه مدرن را و ط سنت نرویم و بتوانیم 
. ایران دچار بحران است  در هر صورت. به دست هم پیش ببریم

ایمانی داریم و یک نیروی  یک نیروی آرمانی داریم، یک نیروی 
نیروی آرمانی ما باستانگرایان هستند که من . عقالنی داریم

ایمانی ما اسالم گرایان  نیروی . سرسخت طرفدار آنان هستم
. دسته هستند، همه را با یک چوب نزنیم اینها دو  هستند که

اینها را   .ایمانگرایانی هستند که عناصر عقالنی در کارشان است 
این تضاد  و نیروهای مدرن و عقل گرا هستند . باید جذب کنیم

رسالت تاریخی . بین این سه بخش تا حاال بحران زا بوده است

. نزدیک کنیداین سه پدید را مثل ژاپن به هم  این است که   شما
. این سه پدیده را توانست با هم ادغام کند  این است که هنر ژاپن 

ایمان را به دست عقل داد و جلو برد و  بقول معروف افسار آرمان و 
آئیم و  شود از بحران هویت در می این می . اینکه حذف کرد نه 

نیروی گسترده اجتماعی . کند رود جلو و انسجام پیدا می جامعه می
بالفعل . این نیرو وجود دارد، بالقوه وجود دارد  .این طیف است  در

  . این طیف را بردارید و پیش ببرید  پرچم. بصورت منفرد وجود دارد
کردم که شما  این را آرزو می از آقای رضا پهلوی سپاسگزارم، 

اتوریته معنوی داشتن، اتوریته . ها داشتید روی رسانه اتوریته می
این بمعنای دخالت روزمره در کار  . خوب است فکری داشتن خیلی

بله . ها دخالت کرد حق با شماست نباید در امر رسانه. آنها نیست
تبلیغات . اما اتوریته فکری و معنوی خیر. اتوریته شخصی بد است

باید منسجم و هم آهنگ و هدفدار باشد و در عین حال منطقی و 
های  ن خیلی از رسانهم. متناسب با روان شناسی هر الیه اجتماعی

و متاسفانه باید با صراحت بگویم . دانم آنجلس را مخرب می لوس
اینکه خط  ایران مضحکه هستند، بجای  اینها در  که خیلی از 

این  . سیاسی بدهند یا اتوریته بوجود بیاورند یا اعتماد بوجود بیاورند
اگر یک کمیته هماهنگی درست کنید و . مشگل را باید حل کنند

این کمیته همفکری و هماهنگی کنید تبلیغات منسجم را  در 
این هرج و مرجی که هرکس   سازمان بدهید بمراتب بهتر است تا

. خواهد یک استراتژی بگیرد و استراتژی تبلیغاتی بگیرند دلش می
اینجوری است، نه در   نه در آمریکا. اینجوری نیست هیچ جای دنیا 

این هماهنگی را دارند و امیدوارم  همه جا . اینجوری است اروپا 
روزی برسد که شما و مشاورین شما حداقل در عرصه فکری و 
نظری تاثیرپذیر باشید و اتفاقا من ضد اتوریته نیستم، ضد 
تشکیالت هم نیستم بسیار چیز خوبی هم است اتوریته و 

  .متشکرم! تشکیالت
  

*****  
  :داریوش همایون

 درود به همه دوستان، درود به
این  . کنم شاهزاده، سالم عرض می

اینکه مقداری  نظر از ها صرف بحث
های  تند شد و شاید مثال جنبه

نامناسبی به خودش گرفت، 
ولی بسیار بسیار . هایی لحظه
و من . های اساسی مطرح شد بحث

کنم دوستان حاضر با  پیشنهاد می
ی ا این نگاه به قضیه و بحث بنگرند که ما توانستیم امشب پاره 

مسایل بسیار اساسی را بصراحت بیان کنیم و مطمئن هستم که 
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تری از دشواری  این جلسه را ترک گفتیم همه تصویر روشن وقتی 
  .کاری که در پیش داریم خواهیم داشت

این بوده است که  ها تا کنون  این بحث  به نظر من  اولین نتیجه 
گی ملی و همه ما متوجه حساسیت بسیار زیادی که در مسئله یگان

مسائلی است که به روان . ایم ایران هست شده یکپارچگی ارضی 
اش جایز  ای در باره ایرانی بستگی دارد، ارتباط دارد و هیچ مصالحه 

این بدین معنا نیست که نباید مذاکره کرد نباید در   البته. نیست
حتما باید رفت و حتما باید صحبت کرد ولی . جلسات شرکت کرد

اشاره شد در عین حفظ اصول و پابرجایی اصول  همانطوری که
و خیلی خوب است که ما متوجه بشویم و . هاست است و روش

العاده  های فوق های گذشته تکرار نشود چون گرفتاری ای غفلت پاره
از دست خواهد  های بسیار مهمی  بزرگ پیش خواهد آمد و شانس

  . رفت
ایم تا  ها توانسته ثاین بح کنم از ای که من فکر می دومین نتیجه

های کلی مثل سخنان کلی، مثل  این است که توافق  اینجا بگیریم 
آوری به هیچ وجه کافی نیست و  رد شدن از روی مسائل با زبان

من توجه دوستان را به تحلیلی که آقای . بجایی نخواهد رسید
بسیار تحلیل . کنم ایران کردند جلب می  رئیسی از وضع کنونی

ای در  نقش خامنه. و مبتنی است بر اطالعات روشنعمیقی است 
های مختلف رژیم  جریانات آذربایجان، دعواهایی که بین جناح
تحریکات از . اندازد هست و دارد کشور را پیش از پیش به خطر می

نخواهند  ایران که حتی منتظر فروپاشی جمهوری اسالمی  بیرون 
طر محیلی روبرو ایران را با یک خ  شد و از همین حاال دارد

  ایشان کردند باید ما را متوجه بکند که با  این تحلیلی که  .کند می
های کلی رد شدن از  ها با کلمات مالیم، با صحبت آوری این زبان

این مسائل  شود کسانی را که بطور جدی به  روی مسائل نمی
ما باید به . اندیشند جلب بکنیم و اعتماد آنها را بدست بیاوریم می
هایی را که هست بشناسیم و  قابله مسایل برویم و آن گرفتاریم

ای از جمله اتحاد، همکاری نباید  هیچ مالحظه. چاره بیاندیشیم
  .این واقعیات را تحت شعاع قرار بدهیم  روبرو شدن با

این باشیم که  وجه نباید نه در فکر  این است که به هیچ سومین  
نباید . توانیم کار کنیم مه میبا ه. توانیم متحد کنیم همه را می

ولی . عملی که نیست. اینکه عملی نیست  نه. اینطور باشد اصال 
ما باید دنبال یک جریان اصلی . اصال الزم نیست و مضرر است

خواه، جریان آزادیخواه و  ایران آن جریان ترقی در سیاست . باشیم
هر  .ایران این است که بخت پیروزی دارد در   .جریان ملی است

این گرایش بر اعالمیه جهانی حقوق بشر و تعهد به   ایران روز در 
این تحریکات از درون و  هرچه . شود تر می ایرانی قوی ناسیونالیسم 
بینیم که تاکید  این دو عامل می شود ما روی  تر می بیرون قوی
امروز یکی از دوستان توجه مرا جلب به یک . کنند بیشتر می

این آخوند متنفذ   خوند متنفذی نوشته است وای که یک آ مقاله

از نوع طالبان حاال   این است که خطر بنیادگرایی اسالمی ش  پیام
اینها در  یعنی . کند را تهدید می دارد خود جمهوری اسالمی 

اند برای تغییراتی  اند که راه باز کرده گرایی به جایی رسیده اسالم
اینها االن خطر   و. سالمتری از ا تری، خشن شدیدتر و یک سویه

وهابیسم را روبرو هستند و برای مقابله با وهابیسم دوباره به 
کنند که ما با  دوباره پیشنهاد می. اند گری متوسل شده ایران اسلحه 

. این خطر را بگیریم توانیم جلوی  ایرانی می تاکید بر عنصر 
. شود این رژیم دارد پیدا می کنید چه تضادهایی در  مالحظه می

در نتیجه نباید از حول حلیم در . حاال بحران خارجی به جای خود
هیچ احتیاجی نداریم که عناصر مشکوک، عناصر . دیگ بیفتیم

ای را من واقعا توصیه  پاره. خطرناک را باهاشون وارد بحث بشویم
حاال هرکه هست ولی با . کنم که حتی وارد بحث نشوند می

اهد صحبت کنند، بسیار خوب خو دلشون می های قومی  سازمان
دهم که  اما بعضی از سازمانها هستند که من هشدار می. بفرمائید

مطلقا مبادا، مبادا اصال تماس گرفته شود که هر شانسی را از 
دنبال یکی . دنبال اتحاد با همه هم نباشید. دست خواهید داد

کردن آن جریان اصلی باشید که وجود دارد و آن جریان اصلی 
  . نیرومندی هم هست بسیار

های شخصی که در هرکار  این است که رنجش ام  آخرین توصیه
ها بیش از بسیاری  ایرانی اید و بین  بین یک گروه پیش می مداومی 
های دیگر، نباید مانع بشود که ما حرف حساب همدیگر را  از ملت

ما نباید مسایل را روی احساسات که روی اشخاص . هم رد بکنیم
من . ترین شیوه است افتاده این بدترین و عقب . اوت کنیمداریم قض

من با فالن کس . با فالن کس خوب نیستم، هرچه بگوید بد است
مسائل بقدری . این را بگذارید کنار . خوبم هرچه بگوید خوب است

حساس است و وظیفه ما بقدری مهم است و خطیر است که باید 
کنند بر  بسیار همه جا تاکید می.... فراتر برویم از خودمان باید کمی 

من . ضرورت اتحاد بر ضرورت همراهی، ضرورت یک پیام داشتن
کنم روحیه بسیار خوبی است ولی باز هم توصیه  این را تحسین می 

های سیاسی مختلف  هایی که در گروه این حساسیت کنم متوجه  می
که ها البته بکوشید  این حساسیت  و با در نظر گرفتن. هست باشید

. همه را یکی بکنید ما هم به سهم خودمان کمک خواهیم کرد
  اینکه جمهوری اسالمی ولی نباید انتظار داشته باشیم که بصرف 
ایم فقط مبارزه با  ایستاده بد است و ما در برابر جمهوری اسالمی 

غافل . مهم است و از مسائل دیگر غافل بمانیم  جمهوری اسالمی
ر غافل بمانیم، عده بسیار زیادی غافل نخواهند ماند، ما هم اگ

باید آنها را هم در نظر گرفت باید به عمق مسائل . نخواهند ماند
این است که ما به عمق  بهترین راه رسیدن به همرایی . رفت

  .کنم تشکر می. مسائل برویم
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