
  ملی حقوق متضمنفدراليسم 
  ـ مهم یپرسش  به  کوتاهـ پاسخی 

  ناصر ايرانپور

  
در   ای کـه  پرسشـهايی را پيرامـون چنـد نوشـته    انتقـادات و  ام،  آن را نيافتـه  بـا  افتخـار آشـنايی حضـوری     کـه " جمـال " آقـای  نـام   ای گرامی بـه  خواننده

  فايـده  بـی ی فـدرال   تـالش بـرای بنـای يـک جامعـه       فرماينـد کـه   ايشـان مـی   .انـد  همـن نمـود    متوجـه م، ا همنتشـر نمـود   ")ايران گلوبـال (" همين سايت
اسـتقالل    زعـم ايشـان بايـد تالشـها را متوجـه       لـذا بـه  . انـد حقـوقی بـرای مليتهـای ايرانـی قائـل شـوند        ها هنوز حاضر نشـده "گرا ايران"  است، چرا که
  . نمود کردستان
ايـن شـکل در     بـه  را آنهـا   بـه   ، پاسـخ کوتـاه  ندهـای مختلـف بـرای افـراد ديگـری نيـز مطـرح باشـ         ويـه ايـن پرسشـها از زا   دهـم  مـی احتمال   از آنجا که

ـ آ  ايـن اسـت کـه     بحـث محـوری ايـن نوشـته    . دهم عالقمندان قرار می  معرض توجه ـ در ای فـدرال   تـالش بـرای بنـای يـک جامعـه      اي ران ي
   ؟اند حقوقی برای مليتهای ايرانی قائل شوند ها هنوز حاضر نشده"گرا ايران"  است، چرا که  فايده بی

ـ    از دسـتيابی بـه    "جمــال"چـون   تعـداد کسـانی کـه     بــه  بـر اســاس برداشـت شخصـی خـودم، پيوسـته       کـه  متـذکر شـوم  پيشـاپيش   ی خــود در حقـوق مل
خواهـان فدراليسـم هسـتند را تحـت فشـار سياسـی و روانـی قـرار           در کردسـتان احزابـی کـه    همـين جهـت    بـه شـوند و   چهارچوب ايـران مـأيوس مـی   

  . شود می  دهند، افزوده می
  نيروهــايی بــه تــوجهی در بــی  قبــل از هــر چيــز ريشــه  ايــن پديــده. اســت  از ايــن لحــاظ انشــقاق پيــدا کــرده  ی سياســی ايرانــی مدتهاســت کــه جامعــه
  شـدن اسـت و نيروهـا و شخصـيتهای هـر چـه       نيـز خـود در حـال تجزيـه      ايـن جبهـه    البتـه . کننـد  محسـوب مـی  " سراسری"خود را   ی ملی دارد که مسأله

 .يابد  اميدوارم اين روند ادامه  اند که موضوع را درک نموده  پرداختن بهرورت ضبيشتری جديت و 
  : است  بوده  ويهتالش من در چند سال اخير دوس

آن طبيعتـا بـدون     نپـرداختن بـه    ، متقاعـد کـنم کـه   انـد  مانـده   غافـل از ايـن مسـأله     نيروها و شخصيتهای دمکراتی را کـه   ،از يک سو درصددم •
  و  ساز است  دمکراسی مسأله  لحاظ پايبندی به  و به پيامد برای چهارچوب کنونی ايران نخواهد ماند

ايـن    تـرين راه  اصـولی حـل نيسـت  و     اسـتقالل بهتـرين راه    کـنم کـه   ی ايـران اسـتدالل    کشـيده  از مليتهای سـتم  یعزيزان  از سوی ديگر رو به •
 .خوشبختی خود را در چهارچوب ايران جستجو کنيم  است که

  
  .کنم اين بحث جلب می  شما را به  توجه

****** 
  

  کاک جمال عزيزم، 

  زيــر کــدام مقالــهقــبال دانــم آن را  نمــی  .نمــودم  همــين االن مالحظــههــم ايــن کامنــت شــما را   خــواهم از اينکــه عــذر مــی  نخســت اينکــه

  عنـايتی، چــه  بــی  ســويی چشـمانم بگذاريــد و نـه   حســاب کـم   ميـل دارم آن را بـه  هـر حــال،    بــه .بـودم   آن نشــده  متوجـه   کــه بوديـد   گذاشـته 

  . دانم ی پاسخ می را شايستهبراستی مطلب شما   که

" يـا حـق    اسـتقالل؛ مطالبـه  "  ی کوتـاه  مقالـه   بـه   بـرای نمونـه  نظـر شـما را   . ام تـه بارهـا سـخن گف    مـن در ايـن بـاره     عـرض کـنم کـه     دوم اينکه

ــی   ــب م ــايتم جل ــايم در س ــه      . نم ــخهايی ک ــتن پاس ــه م ــر ب ــد، اگ ــواهم ش ــون خ ــين ممن ــه  همچن ــه   ب ــهای مراجع ــايت    پرسش ــدگان س کنن

ی  المقــدور از اطالــه فرمائيــد، تــا حتــی  نيــز توجــهانــد،  ردی در آن ســايت و ســايت خــود انتشــار يافتــهزبــان کُــ  ام و بــه داده" الت بوروژهــه"

  .کالم و تکرار مکررات جلوگيری شود
  

  :پرسشها و ايرادات شما  ما پاسخ بهاو 

  

  کاک جمال جان، 

  :ی سياسی ديگری نظرات متفاوت وجود دارد مانند هر جامعه  ردی هم بهی کُ در جامعه .1

o ــه  کســانی هســتند کــه ــوز ســاز ب ــیناسيو"قــول خودشــان   هن ــه  خــود رازننــد و  را مــی" ناليســم ايران لحــاظ سياســی و   ب

  اند؛  کرده  فرهنگی و مذهبی آسيميله

o شخصــيتهای چــون آقــای اميــر قاضــی و (انــد  قلمــداد نمــوده  شــعار خودمختــاری را اشــتباه  ايــم کــه داشــته نيــز کســانی

  .ساخت قالل را مطرح میبايست از ابتدا شعار است کردستان می  داليلی بر آن هستند که  و به ) غيره



o  ــانی ــا و کس ــز نيروه ــت  ني ــان هس ــه نددر ميانم ــت  "  ک ــين سرنوش ــق تعي ــدوم" (ح ــ) رفران ــهروندی را   وقو حق ــر ش براب

   .)ی حزب کمونيست ايران کومله(کنند  اند و می مطرح کرده

o  اند حل اصولی دانسته  خودمختاری و فدراليسم را راه  ايم که داشته همنيروهايی .   

ــاال، از پويــايی جامعــه   ايــن تنــوع ن ــ ظــر در ميــان سياســيون و کنشــگران کردســتان از فرهنــگ سياســی نســبتا ب رد و ی سياســی کُ

ــذاآن حکايــت دارد تحــزب و نظــری در از پلوراليســم ــه ، ل ــال نيــک گرفــت  بايــد ب ــا    مــا کــه ف ــران جريانــات ب در کردســتان اي

  . داريم  گرايشات مختلف در اين حوزه
ــدگاه .2 ــا دي ــاکنو  ام ــ ن حــل مســألهمســلط ت ــودهی کُ ــران ب ــران( کردســتان حــزب دمکــرات  اســت کــه  رد در چهــارچوب اي و  )اي

بنــابراين  .کننــد مــی  و بــرای آن مبــارزه انــد هــای پــيش مطــرح ســاخته از دهــه) ی بخشــهای آن همــه(  ی کردســتان  هکوملــحــزب 

ــه ــوده  مــردم و تصــور مــن خواســت اســتقالل آمــال   ب ــران نب م حــزب سياســی مطــرح شــما کــدا. و نيســت  احــزاب کردســتان اي

   باشد؟  و آماجی داشته  چنين مطالبه  شناسيد که کردستان ايران را می

ــه .3 ــده  ب ــود ی شخصــی عقي ــن خ ــم، م ــم و       ه ــل شووينيس ــران معض ــت در اي ــادر اس ــی ق ــهيمی واقع ــی تس ــم و دمکراس فدراليس

چــون ســويس، ايــن مهــم در کشــورهايی   باشــد کــه  توانــد وجــود داشــته دليلــی مــی  چــه. تمرکــز قــدرت سياســی را حــل کنــد 

  درک مـن از فدراليســم نخسـت تــأمين حــق تعيـين سرنوشــت درونــی    ؟ميســر باشــد، امـا در ايــران نــه ... بلژيـک، اســپانيا، کانـادا،   

ــه ــه . مشــارکت در حاکميــت مشــترک فــدرال مرکــزی  دوم شــکل خودمــديری و خودحکــومتی اســت و   ب ــا زود ب   ايــران ديــر ي

 .) کنم ی آقای عباس عبدی در همين سايت جلب می مقاله  به  ی نمونهشما را برا  توجه. (سمت و سو خواهد رفت اين

و پراگماتيســتی ) راسيوناليســتی(از موضــع عقالنــی   ، کــهو حقــوقی )پرنســيپيال(از موضــع اصــولی   نــه مخالفــت مــن بــا اســتقالل .4

  خــود را داشــته دارد چــون هــر ملــت ديگــری دولــت مســتقل هــم ايــن را و شايســتگی توانــد و حــق رد هــم مــیطبيعتــا کُــ. اســت

شــما يقينــا . از ايــن حــق تحــت هــر شــرايطی نيســت  ی دفــاع از مشــروعيت و درســتی اســتفاده مثابــه  امــا دفــاع از حــق، بــه. باشــد

خــود قائــل  یبــرابايــد مــا نيـز ايــن حــق را  . طــالق هســتيد، امــا خواسـتار طــالق تحــت هــر شــرايطی نيســتيد  نیطرفـدار حــق قــانو 

در چهـارچوب   امـا آيـا ايـن مطالبـات    . ويمدسـت نيـابيم، جـدا شـ     در چهـارچوب ايـران   خـود  مطالبـات برحـق    اگـر بـه    باشيم که

 . هستند  که نظر من  دستيافتنی نيستند؟ به ايران

  هــم پيوســته  جهــان امــروز گلوبــال اســت، بــه: دهــم حــل فدراليســتی را تــرجيح مــی  لحــاظ پراگماتيســی و عقالنــی راه  گفــتم بــه .5

ــرنج ــده اســت، بغ ــم تني ــأله . اســت  و دره ــر و معضــل و مس ــزاران ام ــد کــه   ه ــا   وجــود دارن ــدر  ملته ــی مقت ــهو کشــورهای حت   ب

ــتالف بوجــود مــی   ــذا ائ ــد، ل ــد تنهــايی از حــل آنهــا عاجزن ــا شــاهد ائتالفهــايی در آمريکــای شــمالی، آســيای شــرقی و   . آورن م

ــا هســتيم ــا اهميــت و جايگــاه  . اروپ ــا مرزه ــن ائتالفه ــارچوب اي ــ خــود را از دســت مــی   در چه ــه و ددهن ــی آگاهان ــا   همگراي و ب

. اســت  کـردن نيروهــای انتظــامی هــم شــده   ايــن امـر حتــی شــامل اتحادهــای نظــامی و هــارمونيزه . گيــرد جــای آنهــا را مــی  برنامـه 

ــه ــام   ب ــه  27زودی در تم ــور اتحادي ــت     کش ــواهيم داش ــيس را خ ــوع پوشــش پل ــک ن ــا ي ــا. ی اروپ ــا آری، اينه ــه تنه ــای  نمون ه

هــم   در گذشــته، هــر چنــد چنــين دولتهــايی اســت  زمــان دولتهــای ملــی بســر آمــدهاعتقــاد مــن   بــه. کــوچکی هســتند

بـر    هـر حـال، آن جـوامعی نيـز کـه       امـا بـه  . انـد  در پـی داشـته  نيـز  انـد و در بسـياری مـوارد تبعـيض و تـنش را       ان موفـق نبـوده  دچن

ــای فشــرده " اســتقالل ملــی" ــه  خــود پ ــروز خــود آگاهان ــد، ام ــه و مســتمر بخشــی  ان ــد داد کــه   از صــالحيتها را ب   مرکــزی خواهن

و  محــيط زيســت مهــم امــور پــولی و مــالی، امــور نظــامی و امنيتــی، امــر چــونبخشــهايی و  آنهــا ســهيم هســتند در ســاختن خــود

. دهنــد مــی و ســازمان بــا هــم حــل و فصــل و ســامانرا ، سياســتهای درازمــدت اقتصــادی و بســياری از مســائل مهــم ديگــرانــرژی

 ی اروپــا درد و رنـج جنــگ  انـدازه   ای از جهـان بــه  شـايد هـيچ نقطــه  . اروپــا چقـدر از خــود کشـتار کــرد    باشــيم کـه   داشـته   توجـه 

ــم و مرزکشــی   ــيدهو ناسيوناليس ــد  را نکش ــا . باش ــیام ــروز   م ــيم ام ــه بين ــد روز ب ــه  دارن ــک   روز ب ــديگر نزدي ــی  هم ــر م ــوند و  ت ش

 ميــانجی و موتــور   کنــد و بــه  وزن و اعتبــار پيــدا مــی    ازهی قدرتمنــد تــ  لوکزامبــورگ کوچــک در کنــار آلمــان و فرانســه    

ايــن اســتنتاج   جــدايی بپيمــائيم، تــا بعــد بــه  مــا نخســت ره  آيــا بــا چنــين درســی رواســت کــه. شــود تبــديل مــی نيــز اروپــا وحــدت

ــه  ــيم ک ــه       برس ــرداريم؟ ب ــود ب ــين خ ــا را ب ــت مرزه ــر اس ــده  بهت ــر  عقي ــن، خي ــی را از ميــ   .  ی م ــيض مل ــتقالل تبع ان آری، اس

، مـا مشـکالت زيـادی داريـم، بـا چالشـهای بـس بزرگـی روبـرو هسـتيم؛           خيـر ؟ را داريـم مشـکل  ايـن  تنهـا   مـا  اما آيـا . دارد برمی

هــا در  مانــدگی عقــب  ی ايــن بــر همــه  دارد کــه  ايــن پتانســيل را در خــود نهفتــه ،صــوری  ی مــن فدراليســم واقعــی و نــه عقيــده  بــه

افـق مـن ناسيوناليسـتی نيسـت، تنهـا نـاظر بـر رفـع سـتم ملـی نيسـت،             بينيـد  مـی   نطور کـه آری، همـا  .ايران و کردستان فـائق آئـيم  

جــدايی ديــن و ايــدئولوژی (، ســکوالر )دولــت قانونمــدار(، حقــوقی )دولــت رفــاه(يــک ســاختار اجتمــاعی   دســتيابی بــه  بلکــه



ــوقی، قضــايی، سياســی، آموزشــی، رســانه   ــه)ای از ســاختار حق ــا    ، ب ــازار ا("يــک اقتصــاد پوي ــاعیب ــه"قتصــاد اجتم ــر پاي ی از  ، ب

ــرمايه      ــار س ــر مه ــوي ديگ ــی و از س ــت خصوص ــويی مالکي ــالن س ــه، )ی ک ــه     غلب ــادن در مدرنيت ــنت و پانه ــر س ــه(  ب در آن   ک

، مشــروط دانــم تــر مــی ی اينهــا را در فدراليســم و در ايــران ممکــن همــه  دســتيابی بــه. اســت  و غيــره) داريــم  تــأخيری صــد ســاله

  . ی قوميت و مذهب و جنسيت را از ميان بردارد ی امتيازات و تبعيضات بر پايه در گام نخست همهاين نظام   بر اينکه

خــوب تکليــف چيســت اگــر چنــين نظــامی بــا چنــين مختصــاتی قابــل     آيــد ايــن اســت کــه در ايــن جــا پــيش مــی  پرسشــی کــه .6

سرنوشـت برونـی، يعنـی اسـتقالل را      در چنـين حـالتی بايـد حـق تعيـين       آن ايـن اسـت کـه     پاسـخ صـريح مـن بـه    . دستيابی نباشـد 

و   جامعــه  آزاد نخواهــد بــود، چنانچــه ، آذری، عــرب، بلــوچ، تــرکمنردفــرد کُــ  چــرا؟ چــون بــر ايــن اعتقــادم کــه. مطــرح نمــود

آری در چنـــين . باشـــد و انقيـــاد ديگـــران نـــد، آزاد نباشـــد و در قيموميـــت و اســـتعمارنک در آن زيســـت مـــی  کـــه کلکتيـــوی

ــ شـرايطی   امـا ايــن امـر در حــال   . دانـم  ی اسـتقالل درسـت مــی   مطالبــه  تبـديل حـق اســتقالل را بـه    ين شــرايطیو تنهـا در چن

ــرای تصــميم   حاضــر از نظــر مــن بالموضــوع اســت، چــرا کــه   ــونی نيســت، بلکــه   مــالک مــن ب ــری ســاختار سياســی کن آن   گي

 آيــا  آن هنگــام خــواهيم ديــد کــه. کنــيم بعــد از ايــن حکومــت بــا همراهــی ديگــر نيروهــای ايرانــی بنــا مــی   ای اســت کــه جامعــه

مـن    ، کـه  اين بستر الزم برای رفـع سـتم ملـی، بـرای پيشـرفت، دمکراسـی، عـدالت و امنيـت مـردم کردسـتان فـراهم اسـت يـا نـه              

  .شدفراهم خواهد   گفتم ـ خوشبينم که  ـ همانطور که 

بايـد    کـه   البتـه . ر کردسـتان رفرانـدوم کـرد   ی سياسـی بايـد د   هـر سـاختار و قـواره     گيـری در مـورد   بـرای تصـميم    ايـد کـه   فرموده .7

ــين کــرد ــه   مــن مطــرح مــی   کــه  آنچــه. چن ــيش نيســت  کــنم، پيشــنهاد يــک شــهروند، يــک گزين فدراليســم هــيچ . ی سياســی ب

ــدارديتســوقد ــدئولوژيک  ،ی ن ــی نيســت یمکتــب سياســی و اي ــا يــک راه  ، بلکــهمعين بشــريت   حــل پراگماتيســتی اســت کــه   تنه

  . است  آن دست يافته  بهشم خود   به  ترقيخواه

. گوئيـد  شـما راسـت مـی   . آيـم  مـی   آورنـد، کوتـاه   از موضـع شووينيسـتی يـورش مـی      خيلـی در مقابـل افـرادی کـه      ايد که فرموده .8

ايــن   هــم هســتند کــه ای انســانهای فرهيختــهغيــر از ايــن حضــرات   دومــا اينکــه. خــواهم چــون آنــان باشــم طبيعتــا نمــی  اوال اينکــه

بســيار زيــاد   هــای هنــوز نگفتــه گفتنــی  ســوما اينکــه. برخــورد خشــن آنهــا را هــم رنجــور خواهــد نمــود  نــد کــهخوان ســطور را مــی

کـنم   چهارمـا ميـدان نبـرد و حريفـان خـود را خـود انتخـاب مـی        . هتـاکی متوسـل شـوم     بـه   آورم کـه  دارم و از استدالل کـم نمـی  

  .دکشاننخود ب نجابت ميدان بی  به  آنها مرا نخواسته  دهم که نمی  و اجازه

وحشــتناکترين   بــه  نيســتند، بلکــه" گــرا ايــران"تنهــا   کــاک جمــال جــان، ايــن افــراد نــه. ايــد ناميــده" گــرا ايــران"ايــن افــراد را شــما  .9

مکتـب  انـد، تنهـا    دفـاع از آن برخواسـته    آنهـا بـه    ی کـه "ايـران "اصـطالح    و ايـن بـه  . زننـد  ی ايـران مـی   ريشـه   بـه   ممکن تيشه  وجه

ــان شــاه ودشــان و شووينيســم خ ــران    ســاختار سياســی حــاکم در زم ــردم اي ــا م ــاطی ب ــهو شــيخ اســت و ارتب ــه  ، از جمل ــژه  و ب   وي

انسـانهای متعلـق   بخـواهم مـرز بـين آنـان و ايـن        دانـم کـه   تـر از آن مـی   ايـن مـردم را فرهيختـه   . نـدارد  زبان ايـران  سخنوران فارس

ــه ــا  ب ــه در ســودای   را کــه دوران اســتعمار و امپراطوريه ــافتن ب ــران" عظمــت ســراب  دســت ي ــان و  " ملــت اي ــر اســاس يــک زب ب

ی جوامــع يافــت  از چنــين معجونــاتی در همــه.  هيمی ايــران بســط نــد جامعــه  ايــن انســانها را بــه. ســازممــذهب هســتند، مخــدوش 

ــای آزاد. دنشــو مــی يکــی دو  ای برخــی اوقــات در شــهرداريها و پارلمانهــای منطقــه  همکيشــان نژادپرســت آنهــا  در همــين اروپ

ــه   امــا از مــوارد اســتثنائی کــه . هــم دارنــد  نماينــده ــاکتوری نيســتند و از ســوی اکثريــت قريــب ب اتفــاق ايــن جوامــع   بگــذريم، ف

  ی ايــران و بــه همبســتگی بخشــهای مختلــف جامعــه  جــد معتقــدم کــه  مــن بــه. در ايــران نيــز چنــين اســت. شــوند دفــع و طــرد مــی

اهانتهــا و تعرضــات    بــه در آن در يــک بســتر دمکراتيــک و آزاد   می ـ ملــی   فرهنــگ بــاالی تســامح و مــدارای قــو      ويــژه

ــد داد   ــدان نخواه ــا مي ــتی آنه ــه. شووينيس ــم"  ن ــه" ناسيوناليس ــيعه   و ن ــم و ش ــری اسالميس ــه  ،گ ــتند ک ــاتبی نيس ــران را    مک ــردم اي م

هــر دو . انــد و نيســتند نبــوده ی مــردم ايــران نماينــده حکومتهــای قبــل و بعــد از انقــالب بهمــن همــين دليــل  بــه .نماينــدگی کننــد

  . لذا ايران را دو دستی تحويل آنها ندهيم. اند هدسختی مردود ش  اند و در آن به امتحان خود را داده
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