
  !چرخد می  بر همان پاشنه  هم کهدر اين آقای همايون، 
  ـ  داريوش همايون با آقای خالد محمدزاده دکتر ی اخير آقای ـ پيرامون مصاحبه

  )نگار روزنامه( ناصر ايرانپور

يوش همايون با ايشان حول آقای دار ی هدعوت شدم، نظر خود را پيرامون مصاحب ، نگار و تالشگر گرامی، آقای خالد محمدزاده از سوی روزنامه
ی بين انتشار يابد و بدين ترتيب ديالوگ  نمايم، تا همزمان با مصاحبه  ارائه »ی مليتهای ايران کنگره«نهاد پادشاهی، فدراليسم، حقوق مليتهای ايران و 

تازگيها شاهد   اينکه  ويژه  ، بهبا اشتياق پذيرفتم ی زياد ـ مشغلهمن نيز اين فراخوان ايشان را ـ با وصف .  برقرار گردد کنشگران مسائل سياسی ايران
نظام  )هر چند قدری ناشفاف(و پذيرش  »خواهان  مشروطه«باور من شووينيستی تاکنونی   و به »ناسيوناليستی«قول آنها   برداشتن باورهای به کرتَ

نظام  متصديانوی يکی از   مايون همچنين از اين لحاظ کههای آقای داريوش ه برخورد با انديشه. ام فدراتيو از سوی آقای رضا پهلوی بوده
  دارومريض خواهان نوعی گفتگو با احزاب مليتهای ايران، به هر حال کج  و به باشند میطلبان  پردازان کنونی سلطنت و از تئوریاند  بودهپهلوی 
اند و اين  آنها تغيير نموده  است که  بوده اين  و سال اخير پيوستهدر عرض يکی ـ د پيام ايشان. نخواهد بود  است، خالی از فايده کُردستان  ويژه

و اما تاکنون از   ونی يافتهتجلی بير »عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ايران«حول  »ی ايران حزب مشروطه«ی  در قطعنامه  تغيير برای نمونه
  ...است  نشده  اين تغيير موضع داده  سوی اين جريانات پاسخی به

با اين . خواهد بود  کننده کسل  برای خوانندهام و تکرار آنها قدری  ی آقای همايون نوشته سهم خود بارها در مورد موضوعات مورد اشاره  به من
 يم ومفاه خاطر تکراری بودن برخی مضامين و  پيشاپيش به .باشم  ای داشته اشاره ، شده  طور اجمال هم که  به ،برخی از آنها  ناگزيرم بهوصف 
  . طلبم پوزش می  اين نوشته های لاستدال

قابل دسترسی آن  »آرشيو«در بخش   ويژه  و به، iran-federal.comام،  در وبالگ شخصی  تمام منابع و مأخذهای اين نوشته  متذکر شوم که
   .ام خودداری نموده  ، لذا از فهرست کردن مجدد آنها در پايان اين نوشتهباشند می

* * * * * * * * * *  

  ، گرامی همايوندکتر آقای 

  محورهای   را به شمابحث بفرمائيد   اجازه

  ،پادشاهی يا جمهوری .1

 دمکراسی، حقوق بشر،  .2

 تمرکز، يا عدم فدراليسم .3

 در مفاهيم،  مناقشه .4

 های مردم کردستان و آذربايجان و رژيمهای تاکنونی و خواسته .5

 خواهان و تعامل با مشروطه »ی مليتهای ايران کنگره«، استراتژی احزاب کردی .6

شد ـ نظرات من در   گفته  اما چون ـ همانطور که. قرار دهم کاوشمورد   بطور جداگانه را و هر يک از آنها نمايمبندی  تفکيک و تقسيم

و اختصار   ردهصورت فش  خواهم تنها به می  ، اجازهباشند میوجود و قابل دسترسی و استناد مصورت مدون   مورد اين امور و مقوالت به

  . نمايمآنها را بازگو 

  

  از ملزومات گفتگو

از اين  ،و انسانی مستقل ی ايران و کردستان ی عضوی از جامعه مثابه  هستيد و من به ديالوگحضرت عالی طالب   ، حال کهآقای همايون

با موضوعات   ل و ادبيات شما در رابطهاستدال نوع لحن و من با  که یمشکلترين  اساسی ت شماصرخ  هب کنم، دعوت شما استقبال می

شما هم از   دانم که هر چند می. حمل بر جسارت نباشد اميدوارم شفافيت کالم بنده .نمايم می مطرحنيز پيشاپيش را  دارممورد بحث 

پذيرم، اما برای خود شما  نمی بخشاً  من اعتقادات شما را در ارتباط با مقوالت مورد مناقشه .باشد ـ ابائی نداريد  ابراز نظر خود ـ هر چه

کند،  با اين وصف صداقت ايجاب می. احترام قائلم بسيار و نگران برای سرنوشت ايران  ی انسان، انسانی تالشگر، صريح و فرهيخته مثابهب

شما در ميان  روشنی کامل رودررو با  های شما به کنم، در ارتباط با رويکرد و انديشه احساس و درک و برداشت می  را که  آنچه

  : بگذارم
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د، يران از آن سخن می  را که »ملک مشاعی« ؛را مستأجر  و بقيه ديدان می  خانه صاحب حقيقتاً خود را شما  رسد که نظر می  چنين به

قول   و به  جانبانه به و حق  فرهنگی طلبکارانه ماش ؛ در ميان سطورکنند بر روی آن زندگی می  مردمی که  و نه ديدان خود می  مايملک

، راستی، شووينيستی ، دست نيافته  توسعهی سياستمداران کشورهای  خاصه  شود که می  طلبانه ديده عظمت هژمونيستی و ها برخی

قومی و  "اکثريتی" از سوي کشورهايي که ،باشد و امثالهم می  ، روسيه ربستان، ترکيهصچون ايران، عراق،  »اقتدارگرا«و  ناسيوناليستی

بر ند، ا دهش   کنار زدهی حکومت و سياست کالن کشور  ای از مليتهای ديگر از حوزه بخش عمدهدر آنها  و شوند ت میملی حکوم

و مروجان  از سوی حکومتگرانشدگان برخيزد،  محروم ينااز صدايی   شود و هرآينه می  بخش بزرگی از مردم ستم ملی روا داشته

اند و قدرتی متافيزيکی آنها را مجبور  کرده خوداسم   ل کشور را بهخاک کُ آنها گويی  هگردد ک نوعی با آنها تعامل می مکتب آنان

هر  ايتی فروگذار نگردند،ناز هيچ ج در اين رهگذر ،دفاع کنند »يگانگی و وحدت کشور«آن کشور از  اناست، در مقابل ساکن  ساخته

  کنند که از خود آب زاللی ترسيم  اما گردانند وبر   مقاصد بيگانگان  ها و هتوطئ ی دردها را به همه، دانندب منتسب  بيگانه  فغانی را به

لحاظ خرد   به  ، همهخودشاناند جز  بيگانه  به  وابسته  همه ؛خودشانخطاکارند جز   همهدر قاموس آنها شود؛  اش در جهان پيدا نمی نمونه

طلب  نسبت ايران و مليتهای حق  چنين روحيات و ذهنيتی به  ختانهب نگونآری، در شما هم . خودشانو دانش و معلومات ضعيفند جز 

  .بينم غيرحاکم آن می

انگليس،   ، گاه روسيه  ی دنيا، گاه همهگويا   ای است که تحفه  ايران ما چه  اين دانستم که ای کاش می: ام من بارها از خود پرسيده

، اما اند برای بلعيدنش صف کشيده ، امروز آمريکا و فردا شايد اروپاآذربايجان  عراق، گاه  ، گاه ترکيه  اعراب، گاه  آمريکا، گاه  گاه

   !!؟ايم  گريختهاز آن  حاضر نيستيم تحت اين شرايط در آن زندگی کنيم و خودمان

م حسين تنها کافی است حرفهای صدا. برند طبع ماهيتشان از همين بيماری رنج می  کشورهای همجوار ايران نيز به  جالب است که

  حواله ايران  بهفرضی و واقعی  »وابستگان«ايران و برای  سوی  به  ها که فحش  اش چه در واپسين لحظات زندگی  را بخاطر بياوريم که

شما و کسانی چون   همان حرفهايی هستند که حرفهای آنها دقيقاً ؛صحبت کنيم  ترکيه »ناسيوناليست«و يا برويم با سياستمداران . نکرد

مردم کشور ما با هم «: ها هستندهمان لهااستدال. نام کشورها را جابجا کنيم  ا کافی است کهنهت ها در متن. ديآور بر زبان می رانتانهمفک

  . ووو »ناپذير است  ملت ما تجزيه ؛هستند  طلبان عامالن کشورهای همسايه  تجزيه طلبی است؛  ؛ مشکل ما تروريسم و تجزيهمشکلی ندارند

است تا  انگيز ، چالش کننده است تا جذب  کننده اين لحن دفع ،فکری  اين دستگاه ،ترمنولوژید، اين فرهنگ، اين اين رويکر

  . انجاميدکجا   و يوگسالوی به  در کشورهای مقتدری چون روسيه اين مکتبعاقبت   ديديم که.  کننده دعوت

 »حقوقی«اند، بسيار بسيار بيشتر از  شوروی و يوگسالوی داشته رب درمليتهای غير روس و غيرص  حقوقی کهم يفراموش نکن  البته

حسين از اين لحاظ ـ با وصف رژيم صدام  وضع و حتی. اند خود قائل بوده »ايرانی«و  »آريايی تباران هم« حاکمان ايران برای  اند که بوده

دهد، رژيم  قد می قلمتان بضاعت  يد تا آنجا کهئآ می شماحال . است  بهتر بوده بسی ايران »کار بودنش ـ از حاکمان دولت مدرنجنايت

دست از «  د کهيکن د، نصيحتشان میيده می »هشدار«مخالفان خود نيز   به  طلبکارانه  تازه ؛ديکن می  و تلطيف پيشين را تطهير و توجيه

  طفرهد، يگير مورد پرسش قرار می  م گذشتهدر مورد اشتباهات رژي  آنجا کهاما  ؛بردارند »دور  همجوار و راه  با  اشتباهات و رابطه

 و در جاهای ديگر با صراحت( تانالبالی سطور در :برعکس  د، تازهيکن از خود انتقاد نمی ،گوئيد چيزی نمی الم تا کام و رويد می

 ؛دينام می تان»خاک ملی«رفتن برای گ »ی شوروی توطئه«را  »داستان مهاباد« ؛ديکن می نيز اعمال رژيمهای پيشين و کنونی را تأييد) بيشتر

گوشزد  ايران کُردستان حزب دمکرات  د و بهيکن با عراق معرفی می »جنگ غيررسمی«ايران را  کُردستانی چهل  سرکوب جنبش دهه

 ستانکُردحزب دمکرات   اين نيست که شما مقصود يقيناً. است  باعث کشتار رهبرانش شده  است که  همين اشتباهاتش بوده  د کهيکن می

و  رفتند میبا آنها   و پای مذاکره کردند می  بايست با رژيمهای پيش و پس از انقالب مصالحه نمی) قاضی محمد و قاسملو(ايران 

های  خواسته«و  »ها خواهی اين زياده« ی هنتيجدر   د کهئيگو می شماخير، . دادند می  ی خود را ادامه و دفاع مسلحانه  مبارزه ستباي می

   .داريد ما را از آن برحذر می » خلوصانه«و  » حکيمانه« و است  آمده ماناين بالها سر  است که ها طلبی بخوان اين حق، »حداکثری

و  لها، بايد استدالهستيديد ـ طالب گفتگو ئگو می  ـ آنطور که شمااگر . پذيرفتنی نيست اين فرهنگ سخن و نگارش طبيعتاً

از موضوع  نيزطرف مقابل   مطمئن باشيد که. ديهست، بپذير  د و طرف مقابل را آنطور کهيذارجنگ سرد را کنار بگدوران  اصطالحات

ذات   با انسانها و سازمانهای قائم به  باشيد که  اکنون شما بايد اين را دريافته. آورد کم نمی ی شما شما و سابقهکشيدن و رد  چالش  برای به

، سهل و آسان نيست، با کسان و  هزينه آن چنان بی برای آنها هم  د کهيد فراموش کنهمچنين نباي. دينفس روبرو هست  و متکی به

د چنين يخواه می  لذا چنانچه. شوند و راههای مشترکی را بيابند گفتگوبودند، امروز وارد   تعارضتقابل و تا ديروز در   جرياناتی که
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از برج عاج  ی نيرومند خود در رويارويی با شما رويی نياورد، ادخانهزر  پايان نگيرد و طرف مقابل هم به  ديالوگی در همين مرحله

  . کنيد  يد و قدری تواضع پيشهئدوری جو ای سربازخانه از اين ادبيات و فرهنگ و ترمنولوژی پايين بيائيد، يتان و خودساخته  خيالی

، اما  درست داشته و سويی سمت  و  مثبت بودهدرت در ارتباط با دوری از تمرکز قی شما در چند سال اخير و دگرديس گامها  البته

در مکتب ويرانگر   هنوز است ريشه  هنوز هم کهترمنولوژی شما   اينکه  ويژه  ، بهاست بوده يکالپارادوکس و ناکافی و بخشاً بسيار ناقص

  که  ناپذير آنچه ی اجتناب نتيجه. استاستوار قوميت  يک ی بر پايه عليرغم تمام ادعاها دارد و »يک ملت ـ يک دولت«آسيميالسيون و 

برتر قراردادن سخنوران يک قوميت و هژمونيسم و ناميد، در نهايت چيزی نيست جز  می »مرکزگرايی«کنيد و آن را  شما مطرح می

 است که  حفاظت از آنو صيانت و  ممتاز و ويژه  از همين منظر و جايگاه اًاتفاق. تحت قيموميت قرار دادن باقی قوميتها و مليتهای ايران

  1.، حتی اگر اين امر بر خود شما اين چنين مبرهن نباشدتازيد اين و آن می  به  کنيد و ابراز نگرانی می

کنيد و آنها را بدين خاطر مورد   اشارهی با دولت عراق کُردستانی احزاب  رابطه  مناسبت به مناست و بی شويد به نمی  شما خسته

ی من احزاب  عقيده  به. پاسخ اين ايراد شما را بدهند  ضروری است آنها يکبار برای هميشه  کنم که می تصور. شماتت قرار دهيد

ايران  حکومت مواضع و سياستگذاری آنها در ارتباط با  اند که اثبات رسانده  به افتخارآميز صورت  خود به ايران در طول تاريخ کُردستان

تنها   از نظر من آنها نه. است  درست بوده کامالً  و از سرناچاری و صدالبته  ا برای تأمين پشت جبههتنه  و اين رابطه  صددرصد مستقل بوده

 ی ذيربطدولتها طبيعتاً. باشند  ـ ضمن حفظ استقالل سياسی خود ـ با شيطان نيز ارتباط داشته  مکلفند برای پيشبرد امر مبارزه  محقند، بلکه

. ردی بر اين امر واقف نباشنداحزاب کُ  تر از آن هست که تر و بديهی کنند و اين مبرهن روابط دنبال می نيز منافع و مقاصد خود را از اين

ی خود را پابرجا  طلبانه کنند، تا جنبش حق می  بين کشورهای مستبد و ارتجاعی استفاده  آنها، اما، از تضاد و شکاف ايجاد شده

  . نگهدارند

. است  بودههر حال بسيار سالمتر از نوع روابط دولت متبوع شما با انگليس و آمريکا   راق بهی آنها با کشوری چون ع نوع رابطه

ردی ی احزاب کُ دانيد، اما رابطه متبوعتان را با دولت متخاصم عراق امری بديهی می قومگرای ی حکومت رابطه  منطقی است که  اين چه

دولت عراق در ارتباط با   عراق هستيد، اما اين حق را به کُردستانبط با احزاب کنيد؟ درضمن چرا خود دنبال اين نوع روا را تقبيح می

  !! دهيد؟ ايران نمی کُردستاناحزاب 

  عراق را اينگونه کُردستانجنبش ملی   ی خيانت رژيم پيشين به چرا قضيه !ی چهل کُردستان ايران متحد عراق بود؟ آيا جنبش دهه

يبانی از مخالفان تهر کدام از اين دو حکومت دست از پش  اين بود که کنيد ـ شما ادعا می  ر کهآيا جريان ـ آنطو کنيد؟ تحريف می

  ی اخذ امتيازات مربوط به ايران دعوت و برايشان شهرک درست کرديد؟ قضيه  يکديگر برداشتند و شما هم مال مصطفی بارزانی را به

بر   کهنه  کاه«مصداق مثَل کُردی   بهخواهم  آوريد؟ نمی نت بود را چرا بر زبان نمیمنشاء اين خيا  و غيره که  گانه العرب و جزاير سه شط

جنبش   کردنتان به ی پشت نتيجهلطف کنيد . باشيد  کشيد، بايد انتظار پاسخ هم داشته شما اين موضوع را پيش می  ، اما اکنون که»باد کنم

و معلول و ويرانی   و صدها هزار کشته  ايران و جنگ هشت ساله  ی رژيم عراق به و حمله 2قرارداد ننگين الجزاير  عراق را که کُردستان

حکومت سياستمداران  »ی خردمندانه«اين تدبير  ناگزير از عواقب و تبعات  را نيز که  افتادگی اقتصادی چندين ساله چندين شهر و عقب

لذا . درا نيز فراموش نکني  های رضا خان با دولت فاشيستی ترکيههمچنين همکاري. ذکر فرمائيدرا نيز باشد،  می شاهنشاهی وقت ايران

                                                            
  امــا مگــر بــين بــرادر تــاکنون مشــکل ســر ارث و ميــراث و ملــک پــدری پــيش نيامــده. ايــران بــرادر هــم هســتند» اقــوام«قــول شــما   مليتهــا و يــا بــه  کــه  البتــه   1

ــابه     ــوارد مش ــه م ــنم ک ــان تعريــف ک ــی را برايت ــوردی واقع ــد م ــی     آن  اســت؟ بگذاري ــرار م ــورد بررســی ق ــران م ــای اي ــر روز در دادگاهه ــد ه ــد : گيرن چن
ــراد ــدری   ر هســتند کــهخــواهر و ب ــه(ملکــی پ ــادری   و ب ــين م ــه) نظــر مــن همچن ــرده  را ب ــد ارث ب ــر کــه . ان ــرادر بزرگت ــاکنون ب ــه  ت ــر    ب اقتضــای ســن زودت

خواهنــد ســهم خــود  اکنــون بــرادران و خــواهران کــوچکتر مــی. انــد رفتــه  اســت و امــا فرزنــدان ديگــر از خانــه   ، در ايــن ملــک مانــده تشــکيل داده  خــانواده
ــا آن ســر و ســامانی بــه   را داشــته ايــن »  گويــد کــه مــی  آورد و از جملــه ای مــی امــا بــرادر بزرگتــر هــر روز بهانــه . وضــع نابســامان خــود بدهنــد  باشــند، تــا ب

ايـن بـرادر   : امـا حقيقـت امـر چيـز ديگـری اسـت      .  و غيـره » گوينـد  مـا مـی    بـه   ملک و يادگار پدرمان اسـت و حيـف اسـت آن را تقسـيم کنـيم و مـردم چـه       
و مثـل بـاقی بـرادران وخـواهران       اگـر ملـک تقسـيم شـود، خـود بايـد آن را تخليـه         دانـد کـه   اسـت و مـی    ايـن امتيازهـا گرفتـه     تاکنون عادت بـه   گتر کهبزر

ــد و مــی  ــرای خــود بياب ــد کــه جــايی ديگــر را ب ــاز و نعمتــی را کــه  دان ــه  ن ــه صــاحب«حکــم   ب ــونی » خان ــودن کن   اســت، از دســت خواهــد داد،  اش داشــته ب
  .کشد ميان می  پدری را به» ملک مشاع«ی  قضيه

ــوان    حاکمــان    2 ــه عن ــر ب ــرارداد الجزاي ــران از ق ــروزی ملــی«وقــت اي ــزرگ سياســت خــارجی «و » پي ــد، در حاليکــه خــود » موفقيــت ب ــام بردن ــا اخــاذی و   ن ب
ــه  ــا آنزمــان    گــرفتن امتيــازاتی از دولــت عــراق ب ــه ســاز حملــه عمــالً زمينــهق عــرا» آريــايی«بهــای قطــع پشــتيبانی از کُردهــای ت ايــران   ی ويرانگــر عــراق ب

   . ندشد
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کنم و آن را چون يکی از تبعات  نمی »پيراهن عثمان«ردی با دولت عراق و هر دولت ديگر را ی احزاب کُ ی رابطه جای شما باشم قضيه

  . کنم سرکوب داخلی بديهی محسوب می

ايران،  کُردستانتنها برای احزاب   ياست ستم و سرکوب باقی بماند، آن هم نهس  ست و خواهد ماند، چنانچهه،  اين روابط بوده

ايران چقدر از حاکميت اسالمی ايران  کُردستانمردم   شايد نتوانيد تصور کنيد که. کُردستانهای ديگر  همچنين برای احزاب پاره  بلکه

، بود  نمی  اگر اين رابطه. دانند ايران را امری ناگزير و بديهی می عراق با رژيم کُردستانی احزاب  نفرت دارند، اما با اين وصف رابطه

عراق بيرون  کُردستاننيروهای ارتش عراق را در عرض چند روز از سراسر   که شد عراق چنان نيرومند نمی کُردستانجنبش ملی در 

ی  بهره  ، بلکه نگرفته  عراق بر ضد رژيم صدام بهره کُردستانبينيد فقط جمهوری اسالمی از حمايت از نيروهای  می  همانطور که. برانند

داشتن  نگه  برافراشته :کند نيز صدق می ايران ردستانجنبش کُ اين امر در مورد. است  عراق برده کُردستانجنبش ملی  اصلی را اتفاقاً

  . است  آن دست يافته  به اين جنبش  ند کها اهدافی بوده ،با آن در تعارضند از سويی ديگر  که حکومتیاز سويی و تضعيف   پرچم مبارزه

و بالفعل   حضور جنبشهای بالقوه در ايرانسازی و آسيميالسيون  سال تالش ملت 80حاصل  شما نيز مستحضر هستيد،  همانطور که

ها از  ن جنبشلذا اگر اوضاع و احوال احزاب اي. باشد ردستان، آذربايجان، بلوچستان، خوزستان و ترکمنستان ايران میملی در کُ

نفس و شعارها و   اعتماد به  تازه. نيست ابداً  اند، بهتر نباشد، بدتر که را پيش برده  گفته تاکنون سياستهای پيش  نيروهای حاکمی که

  .است  ژرفش و گسترش بيشتری نيز پيدا نمودهآمالهای آنها شفافيت و 

 را حکومت ايران دست باالتر ردهای عراق با ايرانبا عراق و کُ ردهای ايرانکُ گيری در ارتباط  ايد که در ضمن شما فرموده

 ايران کُردستاناگر احزاب . گردد نوع ارتباط اين نيروها برمی  اين امر به. کنيد می  شما اشتباهجسارت نباشد، ولی  !قربان رخي. است  هداشت

ارتش عراق  توانستند ساختند، مطمئن باشيد، می می  رآوردهخواست دولت عراق را ب بودند، داشتند، مستقل نمی حساب و کتابی نمی نيز

رد ايران و دولت عراق را توسط نيروهای کُ  شهر تسخير شده ،تالفی  را تا اعماق خاک ايران بياورند، آن هنگام هم رژيم ايران به

دولت عراق با . هستو  هديگری غالب بودشد ـ فرهنگ   گفته  ـ همانطور که ايران کُردستاناما در احزاب . کرد بمباران شيميايی می

ادبيات آن زمان حزب   شما کافی است به. حکومت ايران بوجود بياورد  ای از آنها بر عليه وصف تالشهای بسيار حتی قادر نشد جبهه

عراق در ارتباط  نکُردستادر ارتباط با عراق از سويی و ادبيات و انتشارات احزاب   ی زحمتکشان کردستان هو کومل کردستان دمکرات

از سويی ديگر نظر بياندازيد، تا استقالل اين دو حزب بيش از پيش برايتان اثبات ) حکومت شاهنشاهی و جمهوری اسالمی(با ايران 

رسمی اعالم ی  شيوه  رد اين دولت را تقبيح و محکوم کنند، بهرهبران اين دو حزب نرفتند در پارلمان عراق مخالفان کُآری، . گردد

رژيم عراق بيشتر از   ردهای عراق بر عليهموفقيت نظامی کُ  بنابراين اينکه.  و غيره رد هستندی کُ اين حکومتها دوست ديرينه  دند کهنکر

خود احزاب   نخست به ی هدر درج  درايت و نفوذ دولتهای ايران و عراق، بلکه  به  نه ، دولت ايران بوده  ردهای ايران بر عليهموفقيت کُ

ايران در  کُردستاناحزاب . اند رد داشتهدر دو سوی مرزها با رژيمهای ضدکُ آنها  گردد که تفاوت در نوع روابطی برمی  هنی و بکردستا

ايران  کُردستانپايگاههای احزاب  حتی چند بار. های خود را زير پا نگذاشتند ی بزرگترين روابط با دولت عراق اصول و پرنسيپ هنگامه

ايران جنگی وسيع بر  کُردستاندر   زمانی که همچنين. بمباران شدند های عراق عراق از سوی جنگندهحتی ن و يراا کُردستاندر خاک 

آيا . سردشت حتی بمباران شيميايی شد. ايران را بمباران کرد کُردستانرژيم ايران در جريان بود، رژيم عراق چندين بار شهرهای   عليه

از سوی  بودند، در حال جنگ با رژيم عراق  آن ديار که عراق و شهرهای کُردستاناحزاب پايگاههای نيروهای   شما ديديد که

  د؟ ناسالمی بمباران شو »جمهوری«

حاضر است   اعالم نمود که »ايران کُردستانراديو صدای «ياد دکتر قاسملو در   زنده  کنم آن روزی را که فراموش نمی  و باالخره

دهيد  خود حق می  حال شما به. را بپذيرد کُردستانرژيم ايران حداقلی از خواستهای مردم   ، چنانچهارتش عراق وارد جنگ شود  عليه

  !ی آنها با دولتهای همجوار مورد سرزنش قرار دهيد؟ را در پيوند با رابطه کُردستاناحزاب 

تيک ـ از مورد دکتر قاسملو بگذريم ـ المللی و کار ديپلما لحاظ پيوندهای بين  ايران به کُردستاناحزاب   من حتی معتقدم که

با   ويژه  لذا بايد اين روابط را به. طلبان و سازمان مجاهدين نيز نيست ی سلطنت اندازه  روابط آنها حتی به. اند کاری کرده غفلت و کم

  .گسترش دهند و تسليم هيچ شانتاژی در اين خصوص نشوند... ی اروپا و آمريکا و  اتحاديه
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پاتی بيشتری  آنتی کارساز نيست و دوماً زدن نداريد، چون اوالً انداختن و نيش  طعنه  همايون گرامی، چندان نيازی بهشما هم، آقای 

 شد برچيدن شرايط و فضايی می  من معطوف به اممتهابودم،  جای شما می. کند نسبت شما ايجاد می  به کُردستاندر بين فعاالن جنبش 

  . است  هاين روابط را ناگزير ساخت  که

در ظاهر بر   و البته در ارتباط با حقوق مليتهای تحت ستم ايران  کنيم که شما فراموش نمی: کنم  در پايان، اين مطلب را نيز اضافه

خطر   حاضريد، اگر تماميت ارضی ايران به  چند بار گفتيد که و حکومت اسالمی در ايران  بستر احتمال بروز جنگ بين اياالت متحده

  . دفاع کنيد »وحدت و يکپارچگی کشور«قول خودتان از   صف جمهوری اسالمی نيز ملحق شويد و به  ، به(!!) بيافتد

بر اساس چنين تفکری دمکراتهای وقت . کنند در آن زندگی می  سعادت انسانهايی که  ت و نهمبنای تفکر شما تقدس خاک اس

دفاع از کشور خود   شدند و به ن کشورها و دولتهای فاشيست خود ملحق میصف سربازا  بايد به  و غيره  آلمان و ايتاليا و ترکيه

برگ و هزاران انسان  بر اساس چنين مکتبی بايد انسانهايی چون برشت و انشتاين و شتاوفن. رفتند جنگ متفقين می  پرداختند و به می

 بخاطر آنها،  ، و اما نهو انگليس  آمريکا و شوروي و فرانسهدر انطباق با اهداف  دقيقاً  دمکرات که کمونيست و انقالبی يهودی و سوسيال

 در واقع  ارضی کشور که »عظمت«دفاع از خاک و حفظ  اين تفکر  دانيد که میآيا ن .باشند »خائن«با حکومت متبوع خود جنگيدند، 

بر اساس اين تفکر بايد اکنون آحاد کشورهايی  است؟  داشته  همراه  فجايعی را برای بشريت به  استعمار است، تاکنون چهدوران   متعلق به

  !بخت باشند شان بسيار سعادتمند و شهروندان کشورهايی چون سويس بسيار نگون تناسب وسعت و بزرگی  به  چون روسيه

ناپذيری ايران  ادعای تقسيم بودن غيرتاريخیبا آن نادرستی و   که  را نيز اينقدر مکرر بکار نبريد، چه »ملک مشاع«اين عبارت  لطفاً

چند بار توسط حکومتهای شاهان  »ملک مشاع«مگر خود اين . ايران مثل هر خاک و ملکی قابل تقسيم است  که  البته. يابد تغيير نمی

باشد؟ وانگهی   و الحاق را از سر نگذرانده  تقسيم و تفکيک و تجزيه  های شناسيد که پروسه چند کشور را می است؟ اصالً  شدهنتقسيم 

ديگر اين   باالخره بريد؟ و ربط آن را بکار می ، نگرانی شما از چيست؟ چرا با ربط و بیناپذير و تقسيم است »مشاع«اين ملک  ر واقعاًاگ

  ! افتد؟ خطر می  با تقسيم قدرت و تأمين دمکراسی واقعی تسهيمی و توافقی در شمايل فدراليسم به  ملک مشاعی است که  چه

  ».نگران هستند  است که آن اينها از تقسيم ايران نگران نيستند، از تقسيم قدرت و امکانات«: را دادجالب پاسخ م  دوستی چه

 کند؟ من اصالً درست می »طلب  تجزيه«و از من  »تماميت ارضی ايران«چيزی از شما پرچمدار حفظ   چه ، ی اينها گذشته از همه

چرا؟ . ر صفوف همفکران شما بسی بيشترند تا در بين روشنفکران مليتهای ايرانطلبان واقعی د تجزيه: برعکس آن را مدعی هستم دقيقاً

ف لپوششهای مخت در ها و بهانه  ی خود به امتيازات و موقعيت ويژه و هژمونی و" سيادت"صيانت از ی  در انديشه  کسانی که  چونکه

 »تماميت ارضی ايران«امروز مدعيان . خود بدست گيرند ديگری بروند و سرنوشت خود را  راه  کنند که هستند، ديگران را مجبور می

اين طيف فکری   چنانچه د و دقيقاًنشو يافت می) حکومت و اپوزيسيون(ی راست سياست ايران  و حاشيه »ناسيوناليستها«تنها در ميان 

متضمن حفظ يگانگی   ايران است که تنها جنبش چپ. را خواند »تماميت ارضی ايران«ی اين  دست باال را بگيرد، بايد بطور جدی فاتحه

ناسيوناليسم   من. باشد در اين چهارچوب جغرافيايی می  کنونی ايران بر بستر پذيرش حق تعيين سرنوشت خلقهای ايران و ماندن داوطلبانه

و غلظت شووينيستی نيز  اگر در حاکميت باشد  اينکه  ويژه  دانم، به را چون مذهب برای انسان و همزيستی انسانها و مليتها افيون می

   3.بگيرد

  .کنم کاوشدر باال را از منظر خويش   اصل مطلبم برگردم و موارد برشمرده  ی طوالنی به و اما بعد از اين مقدمه

  

  ؟جمهوری ياپادشاهی  .1

 اهميت داردای من بر  آنچه: کردم  بدين ترتيب فرموله  هايم بطور فشرده در يکی از آخرين نوشتهنظر خود را در اين ارتباط من 

رفع  ی ايران، ی جامعه دهنده تقسيم قدرت اقتصادی، سياسی، فرهنگی، امنيتی بين بخشهای مختلف تشکيل پيشگيری از تمرکز،

. باشد می ل کشورشان و در سرنوشت کُ حق تعيين سرنوشت درونی  دستيابی بهدر  آنهادادن  مشارکتتبعيضات بيشمار از آنان، 

چنين نظامهايي را هم در کشورهای با نهاد   امروزه. يافتنی است م دمکراتيک پارلمانی و فدراتيو دستاين مهم در يک نظا

                                                            
  .شکافم توضيح بيشتر باشد، اين امر را در فرصتهای بعدی می  نياز به  چنانچه  3
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در هر دوی اين نظامها شخص اول کشور نقش . )سويس( و هم در کشورهايی با نهاد رياست جمهوری) بلژيک(سلطنت داريم 

در صورت  هر بهايی با نهاد سلطنت مخالفت کرد؟ طبيعتاً  چنين است، چرا بايد به  خوب چنانچه. دارد فراجناحیتشريفاتی و 

اما در صورت دگرديسی و . دهم نهاد سلطنتی غيرانتخابی ترجيح می  ممکن نهاد تشريفاتی رياست جمهوری انتخابی را به

  و نه(می دمکراسی تفاه ی قواعد دمکراتيک و پذيرش حقوق ملی مليتهای ايران بر پايه  آوری طرفداران سلطنت به رويي

  النفسه همکاری و همگامی با آنها را فینظرداشت آرايش و توازن نيروها در و همچنين بايک نظام فدراتيو عميق  و) اکثريتی

  . دانم مردود نمی

  تشکيل حکومت به  مفهوم انتخاب رئيس جمور از سوی مردم، اعطای اختيارات وسيع از جمله  به(نظام رياست جمهوری 

دارد و اين با هدف   همراه  اين شکل حکومتی تمرکز و تراکم قدرت سياسی را با خود به  اينکه  به  با توجه ،هر حال  بهرا اما )  وی

  . دانم آميز می ساز و تنش ايران نامناسب، بحران  تقسيم قدرت بين مناطق ايران در تعارض و تناقض قرار دارد، برای آينده

باشد و تنها   در سياست روز دخالت نداشته  چنين نهاد پادشاهی است که تر همايون،شما، آقای دکمد نظر   خوب، چنانچه

از سوی   وزير باشد که باشد و رئيس حکومت صدراعظم يا نخست  داشته  نمايندگی تشريفاتی کشور را در مراسم رسمی برعهده

 . موافقت اصولی دارم شماشد، با با  مأمور شده ی فدرال کابينهبزرگترين حزب يا ائتالف پارلمان برای تشکيل 

 

  ی مشکالت؟ حالل همه حقوق بشر و دمکراسی .2

) شماقول   به(ايران ابزاری کارساز برای زدودن تبعيضات بيشمار از  ی هو حزب مشروط شمادمکراسی و حقوق بشر مد نظر 

توان  اند و با حقوق فردی نمی شده  هدمکراسی اکثريتی و حقوق بشر، هر دو بر اساس حقوق فردی فرمول. ايران نيست »اقوام«

 يیدمکراسی داروبايد بدانيم . مکانيسمهای ديگری داريم  به نيازکار برای اين. و گروهی را برطرف نمودتبعيضات کلکتيو 

ستم طبقاتی و تبعيض اجتماعی و ستم جنسی و ستم ملی   برای نمونه. حل کند  هر مشکلی را بتواند در جامعه  مسکن نيست که

ها و  نامه در اروپا انواع پيمان  بود برای نمونه اگر چنين می. توان از ميان برداشت را با دمکراسی نمی )»قومی«قول شما   يا به(

 »تبعيض مثبت«مکانيسم   اينجا کافی است تنها به. داشتيم نمی  ميثاقهای مختلف برای رفع تبعيض از گروههای معينی در جامعه

اينجا باری ديگر تأکيد   4.کنم  اشاره و غيره »منشور زبانهای اروپا«  کنم، به  اشاره »ور اقليتهای ملی اروپامنش«  کنم، به  اشاره

و يا سازمان ملل  داشت میاين مکانيسمها   لزومی به  بودند، ديگر چه اگر دمکراسی و حقوق بشر حالل اين مشکالت می: شود می

حقوق جمعی نداريد، چرا   داشت؟ و اگر اعتقاد به ی شماست می از آنها مورد اشاره يکی  تصويب اسناد ديگر که  نيازی به  چه

تضاد   کنيد که ايد؟ تصور نمی تصويب رسانده  به »اقوام و مذاهب«برای   ای ويژه نکرديد و قطعنامه  حقوق شهروندی بسنده  به

  الشمس است؟ ين ارتباط با اين کارتان اظهرمناهای شما در  گفته

دمکراسی اکثريتی نوع . دمدلی از دمکراسی را مد نظر داري  و چه چيستاز دمکراسی  شما بايد ديد درک  ن گذشتهاز اي

لحاظ زدودن نابرابريها و سهيم ساختن مليتهای ايران در سرنوشت خود و کل   ی ما را به و حتی بريتانيا مشکل جامعه  فرانسه مثالً

اما دمکراسی  .)کنند اند و می ون با چند درصد آراء حکومت کردهابلر و بر  گيريم کهکافی است در نظر ب( .کند کشور حل نمی

در آنها ايالتها، کانتونها و جوامع زبانی نقش نيرومندی در   بلژيک و يا حتی آلمان کهنوع سويس، تفاهمی و توافقی و تسهيمی 

و در مورد بلژيک از تالشی آن (  داشته  ها را پابرجا نگهاين کشور) انضمام مورد جالب بلژيک  به(رهبری فدرال دارند و همين 

    5.و برای ما کارساز خواهد بود  بسيار آموزنده )است  تاکنون جلوگيری کرده

. بافتی بايد متفاوت باشد نوع دمکراسی در کشورهای چند قومی و چند مليتی با مدل دمکراسی در کشورهای تک اساساً

در ايران اقليتی شما   فرمائيد که شما می  اين هم که. اکثريت  ماند و اکثريت هميشه اقليت باقی می  در غيراينصورت اقليت هميشه

ست و با واقعيت در کشورهای چندبافتی در تعارض قرار دارد و ارتباط بيش ني شناسيد، اتوپی گيری نمی جز اقليت در رأی

فقط «  های آلمان بگوئيد که زبانهای سويس و دانمارکی نها و ايتاليايیزبا فرانسوی  شما بيائيد به. چندانی هم با دمکراسی ندارد

                                                            
  .ام دسترس عالقمندان قرار داده ام در را در سايت شخصی  ی فارسی هر دوی اين اسناد و اسناد مشابه ترجمه    4

  . ی آرند ليجفرت در سايت پيشگفته بر طبق نظريه» گرا دمكراسي تفاهم«در برابر » گرا كراسي اكثريتدم»  کنيد به  نگاه   5
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اگر  اوالً«:  خواهند گفت که آنها يقيناً: پاسخی خواهيد گرفت  چه  ببينيد که  ، آنگاه»شناسم  رسميت می  گيری را به اقليت در رأی

در مناطق خودمان اقليت نيستيم   شويم و دوم اينکه یمغلوب انتخاباتی م  چنين باشد، ما جايی در سيستم نخواهيم داشت و هميشه

 است پوششیظاهر زيبا   اين سخن به بودنمان در بعد سراسری شرمگين نيستيم و چهارماً از اقليت  و اکثريت هستيم و سوم اينکه

   ».قومی اکثريت الپوشانی کردن حاکميتبرای 

 خود مليت آحاد و سپس بعنوان کشور عنوان شهروند  نخست به بايد مليتهای ايران  ی اقوام و ههماعضای   ختم کالم اينکه

 اش ديکتاتوری اکثريت بر اقليت هر ساختاری غير از اين نتيجه. شريک باشند گيريهای آن تعيين نظام سياسی کشور و تصميمدر 

نارسا، مبهم و نامکفی ابزارهای ما ی ش مورد اشاره »حقوق بشر«و  »دمکراسی«  اينکه نتيجتاً  6.خواهد بود و تشنج و مرکززدايی

  .باشند مورد بحث بر حل معضل يیتوانند مبنا هستند و نمی

 

  ؟فدراليسمعدم تمرکز يا  .3

هم نظام فدراتيو مد نظر احزاب  حقيقتاً. ايد سخن رانده »حکومتهاي محلی«و  »نظام نامتمرکز«جای نظام فدراتيو از   شما به

شما قدرت سياسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی و . ی زيادی دارد فاصله ،گوئيد شما می  که  مليتهای غيرفارس ايران با آنچه

اختيار اجرای قوانين و فرامين مرکز را تفويض  »حکومتهای محلی«  داريد و به می  نگه »مرکز«را در   گيرنده امنيتی تصميم

  . مورد استناد شما هم فرسخها دور است »التی و واليتیهای اي انجمن«اين خودگردانی اداری بيش نيست و حتی از . کنيد می

  ی مستقل خود، از دستگاه مجريه ی ی خود، از قوه ی قضائيه از پارلمان خود، از قوه  حکومتی است که  اين ديگر چه

قائل  ر قانونگزاریاختيار تأثيرگذاری ب مجلس سنا  راهدر  استانها  رایشما ب  امنيتی داخلی خود برخوردار نباشد؟ اين امر که

) ناقص(مشارکت : کند حل شما يک بخش از معضل را حل می  راه. دانم میمکفی ن ، اما مطلقاًبينم میبسيار مثبت را ، شويد می

گردد،  عدم خودحکومتی و خودمختاری مناطق و مليتهای آن برمی  به  که مشکل ترين بخش اما اصلی. ی امور سراسری در اداره

لزومی   کنيد، در کشور يک قانون سراسری حاکم باشد، ديگر چه می  شما مطالبه  اگر قرار باشد، آنطور که اصالً. ماند الينحل می

تر و  شکل حتی عميق  ای که تجربه. خواهيد عين تمرکز است شما می  داريم؟ اين چيزی که »محلی«قول شما   حکومتهای به  به

برای همين هم در سالهای اخير در اين کشور  .است  با موفقيت روبرو نگرديده ماا ، در بريتانيا اجرا شده  تر آن دمکراتيک

    7.دارد یی زياد هر چند اين روند در آنجا نيز با فدراليسم واقعی فاصله ،است  شده  ی تمرکززدايی بيشتر در پيش گرفته پروسه

  : نظام فدراتيو اما بايد از ويژگيهای ذيل برخوردار باشد

، بلكه ارگانهاي مستقل نباشندسطح حكومتي فدرال و ايالتي كه تحت استيالي هم و وابسته به هم  دو] حداقل[« •

  مستقل و بالواسطه به وظايف خود در مقابل شهروندان عمل كنند؛   نحوی که  به باشند،  شتهخود را دا

مالياتها بين اين  تقسيم قانوني اختيارات و صالحيتهاي قانونگذاري و اجرايي و همچنين حق وضع و اخذ •

 ,كه در آنها بطور خودمختار عمل كنند ها و حوزهايي معين ين سطوح زمينهسطوح، طوري كه هر كدام از ا

  داشته باشند؛ 

دوم  ی هتوسط مجلس سنا يا شعب اًوجود نمايندگي نظريات و منافع مناطق مختلف در سطح مركزي كه غالب •

  گيرد؛  مجلس فدرال صورت مي

به همين جهت در [طرفه تغيير بدهند  اسي فدرال مدون كه هيچ كدام از سطوح قادر نباشند يكوجود قانون اس •

اي از  گرا و متمركز ممكن است، دولتهاي منطقه توان، آنطور كه در سيستمهاي يگانه سيستمهاي فدراتيو نمي

  ؛ ]طرف دولت مركزي تشكيل گردند، تغيير داده و يا منحل شوند

                                                            
ــه    6 ــرای نمون ــه  ب ــه  نگــاه  از جمل ــه  کنيــد ب ــان شــرر،  »اکثريــت در مقابــل اقليــت«ی  مقال از  »دمکراســی و آزادی در کشــورهای چنــد قــومی «از پرفســور پ

ــريش مورســويک،   ــا و مفهــوم صــيانت «پروفســور ديت ــان روشــنگري ' ملــت'از اقليته ــاريخ انديشــه از زم ــر   »در گفتمــان ت از پرفســور کريســتيان هيلگروپ
  . و غيره

  .ی پروفسور شتورم و دکتر تسيرمن ـ شتاينهارت ، توشته»تمرکززدايی در اروپا«  کنيد به  نگاه    7
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تواند دادگاه  مي» داور«اين [د نكه بين سطوح مختلف وجود داراختالفي حل موارد  براي» داور«وجود يك  •

  و باالخره ] صالحيتدار و مورد قبول هر دو سطح باشد يا رفراندوم

  8.»هايي با صالحيتهاي جداگانه يا مشترك وجود مكانيسمها و نهادهايي براي همكاري در حوزه •

 »local«معنی   به »محلی«  در حاليکه. گوئيد سخن می »محلی«حکومتهای  شما از  ی جالب ديگر اين است که نکته

 ای يا اقليمی ناميد منطقه می »لوکال«باشد و  اما مد نظر شما می  آنچه. استمونها هم در واقع سطح شهرها و کُ »لوکال«باشد و  می

بکار و نادقيق مفاهيم را نابجا   دهيد که ار میاين قدر ديگران را مورد شماتت قر  شما که. باشد می »regional«مفهوم   به

نوعی شايد حقوقی اين حکومتها و   برخوردار نيستيد و برای تقليل جايگاه یخود از چنان دقت الزم  است که  برند، چگونه می

 کنيد؟  می  استفاده »محلی«ی  تحقير مدافعان آن از واژه

تمرکز  از عدم شما؛ شما تفاوتهای مهمی داردمواضع آقای رضا پهلوی با نظرات   نمود که  نيز اشاره  نکته  اين اينجا بايد به

قول خود آقای پهلوی   به يدمجبورشما  آيا:  که سيدنی استپر. د، آقای پهلوی از فدراليسميگوي سخن می) المرکزی(

 گويند، اما سخن می  يی در گذشتهآقای رضا پهلوی اينجا و آنجا در مورد خطاها  د؟ جالب است کهيباش »تر از پاپ کاتوليک«

بر زبان  رد کالمی در اين خصوصکُو برای مخاطبان گر   ، آن هم در مقابل يک مصاحبه دست کم در اين مصاحبه شما،

  ! د؟يکن نيز می  اعمال نظام پيشين را توجيه  د و تازهيآور نمی

تواند مورد پذيرش  نمی ضعيف و اين طبيعتاً یگردان يک خودد، چيزی نيست جز يساز مطرح می شما  آنچه ،هر حال  به

ا حفظ کند و در عين حال پاسخ ربخواهد وحدت خود   ی ايران، چنانچه آينده نظام. هستند "فدراليستی"  احزابی باشد که

   ی دو اصل بنيادی مطالبات مردم غيرفارس ايران بدهد، بايد بر پايه  ای به شايسته

   و های ايرانخلق برونیحق تعيين سرنوشت ) 1(

  ن سرنوشت درونی آنهاحق تعيي) 2(

  .شکل گيرد

کل کشور و دومی با بنای نظام  برگزاری رفراندوم برای ماندن يا نماندن در ايران و در مورد قانون اساسی پيشنهادیاولی با 

  . کند قق پيدا میتح خود آنها  ای و اعطای استقالل در تعيين نظام حقوقی آنها به و تشکيل حکومتهای منطقه فدرال

  : خواهد بوداستوار  ذيل محور  چهاربر  نيز  9فدراليسم

تمرکززدايی وسيع در کشور، تشکيل حکومت فدرال از سويی و حکومتهای ايالتی از سويی ديگر با بيشترين  )1(

 اختيارات ممکن برای ايالتها بر طبق اصل سوبسيدياريتی،

   در سياست کالن کشور،ايالتها مشارکت  )2(

در ) قومی، ملی(حق برخورداري از حقوق و آزاديهای جمعی ( در ايالتها مکانيسم صيانت از اقليتهای برقرار )3(

قومی   ی حکومت گروه ملی در اقليت عددی باشند و آن مناطق جزو حوزه  سخنوران يک گروه  جاهايی که

  و ) تی خواهيم داشتی مناطق ايران چنين وضعي اين امر استثناء نخواهد بود و ما در همه. ديگری باشد

دليل تعلق داشتن يا   هيچ کس در هيچ جای ايران ديگر نبايد به( ی ايران در پهنه حقوق شهروندی  پايبندی به )4(

. مورد ستم و تبعيض قرار گيرد و يا از امتياز برخوردار باشد  گروهی ملی، قومی، مذهبی، دينی و غيره  نداشتن به

فارسی است بايد   زبان رسمی آن ايالت را که  نظر از اينکه نم، صرفک در شيراز زندگی می  من کُردی که

ی حقوق و  کند، از همه بياموزم و دولت ايالت فارس امکانات آموزش زبان مادری خود را برايم فراهم می

در  در کنار دولت فدرال دولت ايالتی يک شهروند ديگر شيرازی دارد و  آزاديهايي برخوردار خواهم شد که

ولت ايالتی کُردستان امکان در مهاباد است، د  و يا آن مشهدی که. کند از من دفاع می ل هر تبعيض احتمالی مقاب

                                                            
  .»در فدراليسم تنوع«نقل از فرانست فالند در   واتس به. رولند ال  بنگريد به   8

  .از همين قلم »نظرياتی پيرامون فدراليسم«:  کنيد به  نگاه  در ارتباط با مزايای فدراليسم برای نمونه    9
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ی اين حقوق و آزاديهايی برخوردار خواهد  در کنار آن از همه وی کند و زبان مادری وی را فراهم می آموزش

  ).يک شهروند کُرد مهابادی برخوردار است  بود که

   .و قابل تفکيک از هم نيستند کنند تنها با هم معنا پيدا میورها اصول و محاين 

  گفته  آيد دماگوژيک و انحرافی ميان می  موضوع حقوق مليتهای ايران به  که  هر گاه درضمن در همين ارتباط تقريباً

امپراطوريهای  ايران از «، »کنند در کنار همديگر در صلح و صفا زندگی می  اقوام ايرانی هزارها سال است که«  شود که می

  اين واقعيات بديهی و درست نه  ذکر  است، چرا که  اين استدالل عوامفريبانه . و غيره »بودند  آمده  زمين بوجود ی اقوام ايران همه

سر و گردن حال چون : گويد اين منطق می. موضوع نظام سياسی فدراتيو  به  خواندن يا نخواندن ايران دارد و نه »ملت«  ربطی به

جان   ما را به اين نظام  اين سبب که  آن هم بهموضوعيتی ندارد،  فدراليسمچون ملت هستيم، هستيم و  »ملت«ايم  همديگر را نزده

  !!! اندازد همديگر می

بندی  در اين تقسيم. تقسيمات کشوری دارد  نياز به ،هر نظام سياسی، حتی يک نظام متمرکز و متراکم نيز ،هر حال  به

؟ مالحظات »تاريخ«زبان؟ دين؟ مذهب؟ : بايد باشد  بندی چه مبنا و مالک و معيار تقسيم  شود که يک پرسش مطرح می  هميشه

  ... امنيتی؟ خواست نخبگان سياسی؟ تعداد جمعيت؟ 

   :توانند مبنا قرار گيرند برای نوسازی تقسيمات کشوری و تشکيل ايالتهای ايران شروط ذيل میی من  عقيده  به

تاريخاً و خاک   منطقه يا آن اين  اينکه(ی مهمترين مالک دمکراتيک  مثابه  به مناطق هر يک ازرأی ساکنان  .1

نامی دارد و تحت پوشش کدام استان است   و اکنون چه  بوده قوم و مليت و ملتی، سخنوران کدام زبان  به متعلق

از نظر من هر کس هر جا . داند تر می تهای خود را برحقبرداش ، قابل پاسخ قطعی نيستند و هر طرفی طبيعتاً غيرهو 

خوب . ای صادق باشد اين امر بايد برای هر شهر و هر دهکده. زندگی کند، آنجا آب و خاک و سرزمين اوست

تکليف چيست اگر ساکنان يک شهر ترکيب مختلط   باشد اين است که  بايد پاسخ داشته  پرسش ديگری که

 اوالً  زبان؟ پاسخ اين است که آذری باشند، بخشی ديگر فارس) اقليت يا اکثريتحال (خشی ب باشند، مثالً  داشته

باشد، مطرح است و  و ميزان باشد و رأی مردم مالک  ای نداشته سيستم سربازخانه  اين موضوع در هر نظامی که

   ).شود می  اکثريت با کی باشد، رأی آن پراکتيزه  اينکه اًدوم. بايد پاسخ گيرد

شهری  Xدر وسط ايالت مليت   چنانچه مثالً( قومی ـ ملی  گروهيک سخنوران از پيوستگی مناطق مسکونی  هم به .2

نخواهد پيوست و در   Yی اداری  حوزه  اين شهر به  باشد، طبيعی است که  وجود داشته  Yبا اکثريت از مليت 

  .)باقی خواهد ماند Xچهارچوب ايالت 

تقسيمات . باشد می »!نه«،  يا نه آيا تقسيمات کشوری بر اساس قوميت خواهد بود  ل کهسوااين بنابراين پاسخ  خوب

 چون اکنون فردا هم  طبيعی است که. همان مناطق خواهد بود مردم ی بر اساس خواست و اراده ی نخست در درجه کشوری

از اين  ناگزير و بديهی و غير يست امااين امر. اقليتی از سخنوران زبانی در ميان اکثريتی از سخنوران زبانی ديگر خواهيم داشت

  . ممکن نيست اصالً

در زير شعار از جناح چپ   خواهند و هم آنانی که می »حکومت محلی«  که از طيف راست هم کسانی ،در غيراين صورت

دود و ثغور اين ح  ورزند، بايد روشن کنند که حق جدايی با فدراليسم عناد میرسميت شناختن   بهحق تعيين سرنوشت و 

و تأکيد   در ارتباط با فدراليسم مورد اشاره  مگر آن مشکالتی که. تعيين خواهد شد  يا حکومت مستقل چگونه »حکومت محلی«

 اصالًوجود نخواهند داشت؟  نيز دمکراتيک  دهند، در هر دوی اين شکلهای حکومتی و حتی در يک نظام متمرکز شبه قرار می

را آن را گردن فدراليسم در همين حکومت متمرکز و مستبد چنين مشکلی نداشتيم؟ خوب چاخير مگر در همين چند سال 

   ؟ديانداز می

در فردای برقراری يک حکومت دمکراتيک در ايران اغتشاش خواهيم داشت، چون هيچ نيرويی   من مطمئن هستم که

مشکل را برای ما دمکراسی اين   شود گفت که میآيا . تاب تحمل و در عين حال حذف فيزيکی نيروی ديگر را نخواهد داشت

  نه .کند نسبت فدراليسم و تمرکز نيز صدق می  خوب اين امر به !را در برقراری ديکتاتوری جست؟  چاره  راه بايداست و   آورده

واند مسؤول تنش ت فدراليسم می  ی فرد را نداريم و نه مثابه  من و شما تاب تحمل همديگر به  دمکراسی مسؤول اين است که
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معنای   خود فدراليسم به اصالً. کند می  باشد، آن را کاناليزه  اين نظام، اگر تنشی هم وجود داشته. قوميت و مليت من و شما باشد

حفظ : درآوردی خود را دارند، مشخص است چرا جرياناتی معين از آن استنتاجات من  اينکه  البته. باشد وحدت و همبستگی می

و نيز پيش   سال بحث در مورد اين مقوله  آنها بعد از اين همه  توان گفت که در غير اينصورت آيا می .بعيضات موجودتمرکز و ت

ای از  از قضای روزگار فدراليستی هستند و بخش بسيار عمده  ترين کشورهای دنيا که ترين و دمکراتيک رو بودن تجارب موفق

رسالت و   فدراليسم چيست و نظام فدراتيو چه  اند که کنند، هنوز درنيافته ی میهمين کنشگران سياسی ايرانی در آنها زندگ

  !!مختصاتی دارد؟

 در سراسر كشور فدرال بايد زبان اجباري و سراسري تحت«: در اين خصوص شش سال پيش نوشتم. و اما در مورد زبان

زبانهاي كشور از اعتبار و ارج قانوني برابر برخوردار  ی هحذف و هم» زبان مشترک«، »زبان ملی«،  »زبان رسمي«عنوانی چون  هر

براي آموزش زبان مادري را فراهم در تمام كشور بايد دولت امكانات الزم براي تحصيل به زبان مادري و يا دست كم . گردند

ت آموزش زبان رود، ايالت اصفهان بايد امكانا من باب مئال، براي كودك آذري زباني كه در اصفهان به مدرسه مي. آورد

فراهم سازد، چنانچه والدين وي چنين تمايل و ) زبان رسمی و اداری و آموزشی ايالت اصفهان(در کنار زبان فارسی آذري را 

  بودن همه »رسمی«بودن و  »ملی«. ايرانی بايد دو زبان ايرانی را فراگيرد کودکنظر من هر   به  10».درخواستي داشته باشد

در اين کشور هر  .است  وقوع پيوسته  اين امر در سويس به  که همانطور ،در قانون اساسی کشور درج شودزبانهای ايرانی بايد 

باشد ـ بعنوان زبان اول و زبان آموزشی و تحصيلی   کند، زبان آن کانتون را ـ حال هر چه زندگی می  کس در هر کانتونی که

، باشدزبان آن کانتون زبان مادری وی ن  خوب، چنانچه. يس را بياموزددر کنار آن بايد زبانی ديگر از زبانهای سو. آموزد می

  در ايران از آن سخن رانده  بدين ترتيب زبان مشترکی، آنطوريکه. تواند بعنوان زبان دوم انتخاب کند زبان مادری خود را می

  . شود، در سويس وجود ندارد می

خود را   عالقه وردباشند، زبان م   شور کههر جای ک  همهران، کردن چنين سيستمی در اي  بدين ترتيب در صورت پياده

آورد،  تنها جدايی بوجود نمی  اين امر نه. کند می  زبان آنها مراوده  موزد و در عين حال با مردم ايالت محل سکونت خود بهآ می

  .است  يزی غير از اين نبودهدر سويس نيز چ  ، همانطور کهکند تنيدگی مردم ايران را بيشتر نيز می حتی درهم  بلکه

بعنوان يک  من  احترامی که  اند؟ مشکل داشتهمردم ايران با خود چرا بايد ببينم؟ کی . بينم من از اين لحاظ مشکلی نمی

و ام  ها غير از خوبی و مهربانی نديده از آذری. شناسد حد و حصر نمی زبان دارم، اصالً برای زبان و ادبيات و فرزانگان فارس ردکُ

با مردم زحمتکش   است و نه آن آميز و مناديان و مدافعان با مکاتب تبعيض  مشکل بنده.  ام با نهايت خوشی در تبريز اقامت گزيده

آذری،  ورد از کُ ،ی خلقهای ايران هزاران هزار نخبه تالش غنای زبان پارسی مرهون. شايد خيلی کمتر از من در رنج نباشند  که

اند و  عربی نوشته  مطالب خود را به  زبان که اند از انديشمندان فارس برعکس کم نبوده. باشد می ،منعرب و ترک واز بلوچ 

  . اند داندهربرگفارسی سليس   به را رد آنهاکسانی چون هژار مکريانی کُ

 »و آذریرد مشکل کُ«  بجا و بيجا بههر از چندگاهی  متذکر شوم، شما  در اين بخش فراموش نکنم کهآقای همايون، 

آن . اند و ندارند شتهگردد، آنها مشکلی با آذريها ندا ردها و سازمانهای آن برمیکُ  به  تا جايی که  اينکه اوالً. ديفرماي می  اشاره

کنند، چهار تا را طرف شما   سوی ما روانه ی غيربهداشتیی شما هستند، اگر دو ناسزا مورد اشاره  کههم از عزيزان آذری   دسته

آذری تحت «زعم آنها به قول و يا   بهکنند، اين امر در ارتباط با مناطق  ردی را آذری معرفی میتند، اگر چهار پنج شهر کُفرس می

کردن جو  زبان شما هم نقش کوچکی در مسموم هم »ناسيوناليستهای«وانگهی، . گردد شامل چهار پنچ استان می »نفوذ فارسها

آيا هدفی در پشت آن  بينيد؟ خودتان نمی  های آنها را به و خطابه بينيد رد را میآذری و کُ شما فقط درد  است که  چگونه. ندارند

  ی اينها زمانی بر زبان آورده همه  شود؟ جالب است که تکرار می  نيست که »بيانداز و حکومت کن  تفرقه« ترفنداست و باز   نهفته

  .شود ديگر معرفی می شود و ساختاری وضع موجود اعتراض می  به   شوند که می

ی  ردی هم بر چنين پديدهاحزاب کُ. زبان سرکی زدم و وحشت کردم برخی از سايتهای انترنتی آذری  من هم به

تسليم اين جوسازيها   تر و بزرگتر از آن است که  خلق آذری فرهيخته  دانند که ناهنجاری در بين برخی آذريها واقفند، اما می

                                                            
  .تی پيرامون فدراليسم از همين قلمنظريا    10
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اند تعداد مبارزين  کم نبوده. اند حساب آذربايجان نگذاشته  را به... جنايات حسنی و مرادقطاری و   ردی هيچگاهاحزاب کُ. شود

زبان آذری داشت و مطمئنم، اکنون هم اگر   هايی به راديو حزب دمکرات سالها برنامه. ايران کُردستانآذری در بين احزاب 

  رد ايران، از جملهمتانت اين احزاب در ارتباط با مردم غيرکُ. خواهد داد  هايی را ادامه باشد، چنين برنامه  مکاناتش را داشتها

. گيرد می  شان سرچشمهکآيد، از ماهيت دمکراتي اين رويکرد بر آنها سخت نمی. زبانها و آذريها برای من ستودنی است فارس

  و کومله کُردستانحزب دمکرات آذريها احزاب مجرب و مستقلی چون : است  برعکس اين هم صادق بوده  الحق بگويم که

ی ايران، سازمانهای  در رأس سازمانهای چپ و سوسياليستی و مترقی ايران، چون حزب توده  ندارند، اما تعداد آذريهايي که

و  کُردستانمردم   عطف زيبايی به  ی اينها همواره همه. اند اند، بسيار زياد بوده بوده  کارگر و غيره  مختلف طيف فدائی، راه

ردها بايد بسياری از خود ما کُ. گويد می  چه کُردستاندکتر رضا براهنی در مورد   کنيد که  نگاه  برای نمونه. اند ی آن داشته مبارزه

  . از آن بياموزيم

هم نيستم، اما ترسيم چنين   شوم، خالی از نگرانی اند نمی برخی بوجود آورده  نکر مشکالتی کهم  طبيعی است که

  .دانم نمیو بدون منظور دفاع   از سوی شما و تکرار مکرر آن  را چنان قابلسناريويی 

  

  ؟نزاع بر سر مفاهيم .4

اخـتالف بـر سـر    . دانم غيرطبيعی و قابل حل نمی  اين امر را من البته. بر سر مفاهيم و معانی است  يکی از داليل عدم تفاهم مناقشه

در مکاتـب و دسـتگاههای فکـری طـرفين       ريشـه   عرفتی اين و آن نيست، بلکـه د ـ مشکل م ئيگو می شما   بر خالف آنچهمفاهيم ـ  

خوانند، از آن يک تعريف و اسـتنتاج حقـوقی و    می »ملت«خود را   ها و عربهای ايران ترکمن ،ردها، آذريها، بلوچهااگر کُ. دارد

گويند، آنها هم با  سخن می »ملت ايران«يون از ، شوونيستها در حاکميت و اپوزيس»ناسيوناليستها«اگر راستها، . سياسی معين دارند

پسـندی    تعريـف واحـد و همـه    »ملـت «مفهوم   که  اين امر آنقدرها هم غيرطبيعی نيست، چه. خواهند بدهند آن پيام خاصی را می

    11.حتی در بين انديشورزان علوم سياسی ندارد

يا  مفهوم فرهنگی آن است و ديگری مفهوم سياسی يکی: موجود است »ملت«متفاوت از اما با اين وصف دو نوع مفهوم 

ای از  مفهـوم فرهنگـی و آلمـانی ملـت عبـارت از مجموعـه      . »فرانسـوی «انـد و دومـی را    نام نهاده »آلمانی«اولی را مفهوم . مدنی

، صـرف   امعهشامل شهروندان برابر حقوق يک ج »ملت«مفهوم سياسی و مدنی و فرانسوی .  زبان و غيره فرهنگ، هم انسانهای هم

  . گردد نظر از تعلقات قومی، دينی، مذهبی، فرهنگی، زبانی، عقيدتی، جنسی آنها می

يـا   »ملت فرهنگی«: ما کدام يک از اين دو سنخ ملت را در ايران داريم  حال اين دو تا تعريف را مبنا قرار دهيم، ببينيم که

  تشکيل شده  فرهنگ و يک زبان و يک دين و يک مذهب و غيرهاز يک   ی ايران نه جامعه. ؟ پاسخ قاطع هيچکدام»ملت مدنی«

تاکنون شهروندان برابر حقوق، صرف نظر از تعلقات قـومی، زبـانی و فرهنگـی و دينـی و مـذهبی        باشد و نه »ملت فرهنگی«  که

  خـوب، چگونـه  . »ملت مدنی«  برسد به  ی مدنی نداريم، چه ما حتی جامعه. سخن رانيم »ملت مدنی«بتوانيم از   ايم که ايران داشته

  است؟   نژاد هم شده آقای احمدیسخنان يت ب  رانند و تازگيها شاه سخن می »ملت ايران«در چنين شرايطی آقايان از   است که

  ام، شـامل چهـار مؤلفـه    شـنيده  »ايرانـی «قول خودشان   به »ناسيوناليسم«از مدافعان  »ملت ايران«من تاکنون از   تعاريفی که

  : اند ر نبودهبيشت

  ، )»زبان ملی«، »زبان رسمی«، »زبان مشترک«بعنوان (زبان فارسی   )1(

  ، )دنجای خود دار  که هم ، کليميان، بهائيان، اومانيستها، مارکسيستها ، ارامنه حتی دين اسالم نه(  مذهب شيعه  )2(

نويسند، تاريخ  سازند، می فند، میبا خودشان برايمان می  هايی از تاريخ است که مقصودشان هم همان قرائت( »تاريخ«  )3(

  ، )جمهورهای ايران رئيس به تازگی  شاهنشاهان و

اسالمی ايـران هسـتم و تـابع قـانون      »جمهوری«ی  تبعه  اينجا نيز اختياری در کار نيست؛ گاه(تابعيت و قوانين کشور   )4(

  . آميزش ضشهروند کشور شاهنشاهی ايران هستم و قوانين تبعي  اش و گاه فقيهی اساسی واليت

                                                            
  .آ وايدينگر از دوروته »'ملت'مفهوم  «  ی کنيد به مقاله  نگاه  برای نمونه    11
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مـن    آن هـم ارتبـاطی بـه    و قـوانين  تابعيـت جعلی آن از من نيست و  »تاريخ«نيستم و   رد هستم و شيعهبنابراين من چون کُ

 . اختراعی آنها باشم »ملت«توانم عضوی از اين  د، نمینندار

ديگـران   »نوآوريهـای « اشـم قـول    جای عـدم پـذيرش بـه     ، به چندان کوتاه  ی نه در اين مصاحبه ، ای کاشآقای همايون

   .؛ تعريفی جامع، مانع، علمیباشيم  کرده شماد، تا ما کسب فيضی از ينمود می  ارائه »ملت ايران«و  »ملت«تعريف خود را از 

فرانسـوی    ، تعريـف رنـه  »ملـت «تعريف من از . ی باال نيست های نامبرده از نظر من هيچکدام از مؤلفه »ملت« ،هر حال  به

  پرسـی هـر روزه    ملـت همـه  «  گوينـد کـه   ايشان می. زمان و مکان نيز نيست مشمولباشد و  فی بسيار دمکراتيک میتعري  است که

باشم، خـودم را    باشم، هر جا باشم، هر اعتقاد فلسفی داشته  توانم هر زبان و اصل و تباری داشته من می. »است، روح و روان است

هـای   خود آلمانی  اين تعريف به. ی خود جزو کلکتيوی بدانم يا ندانم و خرد و عاطفهی خود، با احساس  طبق اين تعريف با اراده

  .  بنامند يا نهبدانند و  »ملت آلمان«کند، خود را بخشی از  سويس و اطريش و ايتاليا و بلژيک و دانمارک واگذار می

اما با اين وصف . واحدی وجود ندارد نيز تعريف) »اتنيک«( »قوم«چيست؟ برای مفهوم در  »ملت«و  »قوم«و اما تفاوت 

.  سياسـی و حقـوقی   »ملـت «بـار فرهنگـی دارد و    »قـوم «. است »ملت«و حتی  »خلق«مترادف   اين واژه  گفت که توان  می  امروزه

چنانچـه يـك بخـش    «: گويد می »سازی ـ دولت ملی و اننگراسيون  ملت« اثری بنام کارل ولفگانگ دويچ، استاد علوم سياسی در

توانيم از آن به عنوان مليـت نـام    از يك خلق براي دستيابي به قدرت سياسي براي گروه قومي و زباني خود تالش ورزد، مي مهم

ناميده » ملت«باشد ـ دست يافت،   به معني تشكيل يك دولت مي]  هميشه  و نه[ چنانچه اين مليت به اين قدرت ـ كه معموالً . ببريم

در (حقوق گروهـی خـود     دستيابی به  عبارتی ديگر هر قومی در راه  به. ، اما هر قومی ملت نيستلذا هر ملتی قوم است «.شود مي

تـالش کنـد و در ايـن رهگـذر     ) چهارچوب يک کشور واحد با ديگر اقوام و مليتها و يا بصـورت تشـکيل دولـت مسـتقل خـود     

ايـن    البتـه  و. رود ملت فرامـی   بگذارد، از قوم به نمايش  ی سياسی خود در شمايل احزاب سياسی و يک جنبش فراگير را به اراده

ی پايـان آن در تشـکيل دولـت ملـی قـرار       و نقطه  يک شکل و يک سرعت پيش نرفته  جا به  ی تکوين طوالنی است، همه پروسه

وجـود    شد قائل بـه   گفته  کهـ همانطور    دانم، چرا که می  را اشتباه »اقوام ايران«و  »ملت ايران«ی  در ارتباط با ايران من واژه. دارد

فرهنگـی   ی صـرفاً  هر حال حوزه  و به  سازی را آغاز نموده ی ملت نيستم ـ و اقوام ايران هم پروسه   داليل پيشگفته  به »ملت ايران«

 .قرار دارند »ملت شدن«تکامل خود بسوی   در راه  ،خود را ترک نموده

نيروهـای    ايـن دارد کـه    درجات زيادی بسـتگی بـه    ای مستقل خواهد شد، بهتشکيل دولته  منجر به اين روند الزاماً  اينکه

تا کجا ظرفيت پذيرش ايـن واقعيـت و    )»ايران«ی  چون حزب مشروطه( ملی حاکم  گروه  سراسری از سويی و جريانات متعلق به

ی آزاد و  بنای يک جامعه  موجود باشد که در آنها اگر چنين خواست و توانايی. را دارند  اين پروسه انطباق خود باانتگراسيون و 

شـکوفا و زيبـا     و آن هنگـام چـه   .ی گروههای ملی و قومی ايران ممکـن و ميسـر خواهـد بـود     آباد و دمکراتيک و فدرال از همه

ی وحدت ارض  تعيين خواهند کرد که  در واقع آنها هستند که. در غيراينصورت تالشی ايران امری حتمی است .د ايرانشخواهد 

  .  ايران حفظ خواهد شد و يا نه

) شـهروندی (و ايرانـی  ) ملـی (رد ، کُـ )سياسـی (دمکرات  ، سوسيال)فلسفی(من چون يک انسان اومانيست   به  تا جايی که

هـر قيمتـی     نشود، مقصودم حفظ تماميت ارضی ايران به  اشتباه. دانم ی آحاد ايران می سود همه  را به فدراتيو حل  گردد، راه برمی

يابد و از تغييرات بنيادی در ساختار سياسی ايران مأيوس شوم،   اگر وضع فعلی ادامه. نوين است ای کامالً بنای جامعه  يست، بلکهن

سال ديگـر وقـت و انـرژی صـرف کننـد، تبعيضـات و نابرابريهـا و سـرکوبها را          50مردم ما نبايد . دانم می  پرهيزناگزيرجدايی را 

تـر   ايرانـی «  آموزند و حاضر نيستند از امتيازات خود دست بردارند، ثابت کنند که نمی  از گذشته  ای که تحمل کنند، تا برای عده

مـانم و   با ميل در اين چهـارچوب مـی    ی فدراليستی طبيعی است که کردن گزينه اما در صورت وجود امکان پياده. »از آنها هستند

  . کنم برای آن فداکاری هم می

سـازش و    ت، بلکـه فدراليسـم خواسـت حـداکثری نيسـ      کـه  ايـن اسـت   روشن باشـد   ش بايد برای همهپيشاپي  ای که نکته

کسـانی    قابل پذيرش نيست؛ آن ميـزان نيـز کـه    اصالً  وضعيت موجود که: استو حد فاصل خواست حداکثر و حداقل   مصالحه

بـرای    عتـاً طـرح اسـتقالل و تـالش و مبـارزه     طبي نيـز  خواست حداکثر. هاست د، حداقليساز مطرح می ،آقای همايون شما، چون
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باشـد،    و بينـابينی مـی   »ای بهينه« سازند، مطرح می  احزاب مورد نظر اين سياهه  که فدراليسم نظام و اما. تشکيل دولت مستقل است

  . امروز ی هو موفق در دنيای پيشرفت  شده  های پياده بر اساس نمونهنظامی 

ی  يـک پـروژه  «قـول پروفسـور کريسـتيان پـان شـرر        د، بـه يـ نام مـی  »ملـی «و  »ملت« ،ايونآقای هم شما،  که  آنچهو اما 

متحقق   ايران صادر شد و حتی در خود اروپا نيز هيچگاه  به  برای ما پس از انقالب کبير فرانسه  و نيست که  بيش نبوده »استعماری

  12.نگرديد

بسيار  »ترقيخواهی«از  شمادرک  مطمئناً. کنيد عرفی میم »وناليستیناسي«و  » ترقيخواه«رژيم پيشين را  ، شماآقای همايون

ها ساخت، اتوبانها احـداث نمـود،    باشد، چون کارخانه  بايست رژيم نازی بسيار ترقيخواهانه طبق اين درک می. است تعارفغيرم

ملغی و حکومتی بسيار متمرکـز ايجـاد نمـود،    اغتشاشها پايان داد، نظام فدرال وقت را   داد، به  آور توسعه آهن آلمان را سرسام راه

برای يـک    را که  هر آنچه  خالصه... های دگرانديش را بست، زندانها را آباد نمود،  ی احزاب را ممنوع اعالم نمود، روزنامه همه

آلمـانی دمکراتـی   امـروز هـيچ   . ترين رژيم قرن بيستم بـود  پيشه با اين وصف اين رژيم جنايت. الزم بود انجام داد »دولت مدرن«

شاهنشاهی هم نبـود، از سـوی    ، در قياس با حکومت رضا شاه  از اينکه  گذشته  تازه. بنامد »مترقی«شود، رژيم هيتلر را  رويش نمی

   .بود  از طريق انتخابات آزاد هم سر کار آمده  با کودتا، بلکه  و نه هم نبود  شده  گماشته  بيگانه

در   نـه علـی دشـتی    »سـال  23«شود، کتاب   گفته  بس که  يک نمونه از انقالب هميندر مورد ترقيخواهی حکومت پيش 

رسمی شـدن زبـان     فراموش نکنيم که! شد می  ايران آورده  به  در لبنان چاپ و مخفيانه بايست می  ايران، بلکه »سکوالر«حکومت 

 »چمهـوری «رژيم   به » ترقيخواه«از همين حکومت ن وسطايی در مورد زنا و اجرای بسياری از قوانين قرون  فارسی و مذهب شيعه

  ميل داريد، آنها را برايتان بشمارم؟ . ارث رسيد  اسالمی ايران به

آن زمـان را خوشـايند     چيز مربوط به  مجبوريد همه  کنيد که تصور می ،ايد برای خود قائل شده  شما بر حسب رسالتی که

آقای همايون محترم، تغييـر  !!! گردانيد نبود امکانات آموزش و پروش بر  ، آن را به بوده  خدايی نکرده »کاستی«بنمايانيد و يا اگر 

نداشـت نـام     پدر من اجازه  نبود امکانات دارد؟ اينکه  ربطی به  فارسی ديگر چه  به... ردی و نام مکانهای جغرافيايی از آذری و کُ

زبانی غير از   انتشار اثری ادبی به  کسی اجازه  ش و پرورش داشت؟ اينکهامکانات آموز  ربطی به  ردی بر فرزندانش بگذارد، چهکُ

  مسـتبد نيسـتند، بلکـه    حتـی  امکانات آموزش و پرورش داشت؟ اين کارها ويژگيهای يک دولت  ارتباطی به  فارسی نداشت، چه

  ؟باشد  تواند داشته ی میا فايده  سال حاشا کردن چه 30ديگر پس از  .هستند گر و شووينيستی تعماری و آسيميلهاس

تـرين   بزرگتـرين و اصـلی  . در واقع شووينيستی است ،دينام می «ناسيوناليستی« شما بعنوان خصلت نظام پيشين  که  آنچهو 

  بـردن بـه    پنـاه   لزومـی بـه    چنين دولتـی تشـکيل گرديـد، ديگـر چـه       خوب چنانچه. ی ناسيوناليسم تشکيل دولت ملی است وظيفه

. زند ی فاشيسم می تنه  تن به ی اروپا نشان داد ـ   نمونه  ناسيوناليسم حکومتی ـ آنطور که  ؟باشد  شتهوجود داتواند  می »ناسيوناليسم«

؟ غيـر از آسيميالسـيون و   شـود  دکترين حکومـت تبـديل مـی     به برای تحقق کدام هدف »ملی«پس از تشکيل دولت  ناسيوناليسم

ممنوعيت   ، آنهم با توسل به يک زبان، يک مذهب و يک دين، يک عقيدهساخت و پرداخت يک ملت يک دست، يک لباس، 

آموزشهای زبانهای غيرفارسی و تحميل عملی آموزش زبان فارسی و با رسميت يافتن تنها يک زبان و مذهب؟ اين است رسالت 

تحـت   اسـت کـه   بخـش   رهـائی جنـبش   ملت تحـت سـتم و  گرايی  ناسيوناليسم و ملیتنها ؟ »ناسيوناليستی«و دولت  »ناسيوناليسم«

هـای  »ايسـم «دانم و جهان من بسيار فراتر از ايـن حصـارها و    آن نيز نمی  و مقيد به متعهدحتی من خود را  و مترقی استشرايطی 

  .ايدئولوژيک است

، آورد مـی بـاری ببـار     يافت نتايج فاجعه  حکومت رسيد و ادامه  به  آن هنگام کهناليسم شد، ناسيو  گفته  آری، همانطور که

  .يما هو عراق و ايران شاهد آن بود  در کشورهايی چون آلمان و ايتاليا و ترکيه  آنطور که

ی ايـن   نـوک حملـه    کـه چـرا  . باشد  تواند وجود داشته اعتقاد من نمی  هم به »ايرانیشووينيسم «و يا  »ايرانیناسيوناليسم «

کردن و ذوب خود قـرار    ميلهيايران را مشمول حذف و آس خود ز مردمبخش عظيمی ا  است، بلکه  غيرايرانی نبوده  مکتب متوجه

                                                            
  . قلم پژوهشگر نامبرده  به »"دولت ملی"و  "ملت"ی استعمار  پروژه« ی همقال  کنيد به  نگاه    12
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  اسـت و صـدالبته   »فارسی« »ايرانی« صفت از اينجا مقصود  زبانها ايرانی نيستند و يا غيرفارس بپنداريم کهيا   مگر اينکه .است  داده

  . در غالب موارد نيز چنين است

پـذيرم، و صـد البتـه     ناسيوناليسـم را در هـر شـکل و جايگـاهش نمـی      ـ تأکيـد نمـودم      ـ همانطور که پيشتر  من بالشخصه

دفاع من از حقـوق مـردم غيرفـارس ايـران و     . فکری و مشروعيت دولت نيز تبديل گردد  مکتب و دستگاه  به  که  آنگاه ً مخصوصا

خواهانه  و عدالت  انسانگرايانهی  از زاويه  بلکه ناسيوناليستی،  از منزلگاه  نه... تبعيضات بيشمار ملی و قومی و زبانی و   طغيان بر عليه

من خواستهای احزاب اين مليتهـا را آنقـدر   . است  حق تعيين سرنوشت انسانها و گروههای ملی و قومی و زبانی  و اعتقاد عميق به

زبان مادری و داشتن حکومتهای   آخر آموزش به. برم نمی  ناسيوناليسم پناه  برای اثبات درستی آنها به  دانم که بديهی و طبيعی می

 ؟دارد »گرايـی  قوميـت «: و بدتر ارتباطی با ناسيوناليسم  ی حق مشارکت در سياست کالن کشور چه ای خود و مطالبه ملی ـ منطقه 

، هر چنـد رسـالت بسـياری از ناسيوناليسـتهای فرضـی يـا واقعـی        دانم من حتی تشکيل دولت ملی را هم آنچنان ناسيوناليستی نمی

جنبشهای ضداستعماری و ملـی را   سوسياليستها رهبری   که  کم اتفاق نيافتاده. باشد  ای تحت ستم تشکيل دولت ملی هم بودهملته

ی  شوند و در خانـه  جزو احزاب چپ و سوسياليستی محسوب می  خود حزب دمکرات کردستان ايران و کومله. اند داشته  برعهده

  .گنجند تنگ ناسيوناليسم نمی

چرا اگـر ناسيوناليسـم خـوب و مترقـی       باشد اين است که شما  متوجه در اين ارتباط بايد  پرسشی که و اما ون،آقای هماي

  د؟ يدار نمی ی مردم غيرفارس ايران روا است، آن را بر بقيه

  

 آذربايجان و کُردستانخواستهای مردم  ورژيمهای تاکنونی  .5

در جهان هيچ کـس را  «: دئيگو می شما .برانگيختنيز و قدری پوزخند مرا  بود »جالب«بسيار برايم  اين بخش از فرمايشات شما

يـاد    دانم چـرا ناخودآگـاه   نمی ».ها را بيشتر دوست داشته باشد ردها و آذربايجانيهاي ايراني کُ توان يافت که از ناسيوناليست نمي

ايـم و   نديـده   مصداق آن را در ايران و عراق و ترکيه  شده  تاکنون يکبار هم کهدانم چرا  و نمی! ی مشابهی از خاتمی افتادم جمله

  ردهـا دريـغ نورزيـده   از هيچ کوششی برای همکاری با دولتهای همجوار برای سـرکوب کُ   همواره »ايران« »ناسيوناليست«دولت 

تـاز ميـدان بودنـد ـ       هدر حکومـت يکـ    ترين خواست را ـ آن هنگام که  ابتدايی »ناسيوناليستهای ايرانی« دانم چرا اين است؟ و نمی

   ؟!ايد هشکل زمختی تکرار نمود  چند بار آن را به  در اين مصاحبه شماکردند و همين االن هم  می  بيگانه  منتسب به

  خـوانی  ی دوبـاره  اند، توصيه است، را رؤيت ننموده  نهفته  در اين جمله  که ی ديگریهنوز تناقض پرمعنا  آن کسانی که  به

 ردهـا و آذريهـا ايرانـی باشـند؟ يقينـاً     کُ  مگر قرار نبود که! ردها و آذريها را دوست دارند؟کُ »ايرانیاسيوناليستهای ن«. آن را دارم

ی من  توصيه. معنا ندارد  در غيراينصورت اين جمله  که  است، چه »فارسی«  در اين جمله »ايرانی«مقصود آقای همايون از صفت 

مـن وکيـل و وصـی    . هـا ديگـر سـودی ندارنـد     حضرت عبـاس  ، چون اين قسما را ول کنندآقای همايون اين حرفه  اين است که

 نگـار  روشنفکر و روزنامـه  سياستمدار يکشمای آنها در   کنم که نيستم، اما تصور می »ی مليتهای ايران کنگره«ردی و احزاب کُ

معـادل و   »ايرانـی « شماقول   به »ناسيوناليستهای«ياری از در قاموس بس »ايرانی«  که  چه. ايرانی  بينند و نه ناسيوناليست فارس را می

 . انگيز است ساز و بحث  تنها انکار آن مسئله. اين بخودی خود بد نيست. است »فارس«مترادف 

هـائي کـه    سياسـت «آنها بايد از : دئيگو ايران می کُردستاناحزاب   خطاب به  از همين موضع است که ، شماآقای همايون

 »اي نداشـته اسـت   هايران و دور افتادن از بيشـتر نيروهـاي سياسـي نتيجـ     کُردستاندادن سران حزب دمکرات  ه کشتتاکنون جز ب

شـدن رهبـران حـزب دمکـرات       کشـته   منجـر بـه    که  آنچه  که  ، چهايد هانصافی بسيار زيادی کرد بی ولی شمااينجا  .دست بردارند

برای تالش   بلکه ،ی رودرو با حکومت مبارزه  ، نه)کتر قاسملو، دکتر شرفکندیقاضی محمد، د(مورد شد   ايران در سه کُردستان

آری، . بـود مـان   »بـرادران ايرانـی  «  بـاوری نسـبت بـه    و نـوعی خـوش   گفتگو و پشت ميـز مـذاکره    از راهآميز مسائل  حل مسالمت

قابل اعتماد بودن سران کشور ايـران     در ارتباط با کُردستاناشتباه رهبران   به  نامبرده مواردجنايتهای رژيمهای پيشين و کنونی در 

  . است  بس بزرگ بوده  اند، هشان داد»هموطنان ايرانی«   موردشان به اعتماد بی اين برای آنها بهايی را که  متأسفانه و گردد برمی

  کـه   ايران هرگاه ستانکُردحزب دمکرات . کدام نيروها هستند »بيشتر نيروهای سياسی«از  شمادانم مقصود  نمی وانگهی

اگر اين حزب .  اکنون  زمان دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی و چه  محمد، چه ياد قاضی  زمان زنده  است، چه  متحد داشته  ،خواسته
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ی زحمتکشـان   ، حـزب کوملـه  )اکثريـت (اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان فدائيان خلق ايـران  (حزب ديگر   اکنون با حداقل سه

لذا جای آقای همايون باشم، ايـن انـدرزها را   . ی ايران اين را هم ندارد کنند، حزب مشروطه ايران کارهای مشترک می انکُردست

 . کنم دارد، می  رايزنی آن را برعهده  حزبی که  متوجه

ر نظرگـرفتن  هايشان را بـا د  بايد خواست مي«  د کهئيفرما می  ردی توصيهاحزاب کُ  همچنين خطاب به آقای همايون، شما

. هــاي احتمــالي را در نظــر آورنــد و خودشــان را در تــاريکي پرتــاب نکننــد  واقعيــات و موازنــه نيروهــا تعريــف کننــد و هزينــه 

بر حسب اين  ».رد را روياروي جريان اصلي سياست ايران قرار دهد آنها را به جائي نخواهد رساندهائي که سازمانهاي کُ خواست

ای  چربد، بايد از برخی از خواستها دوری جسـت، چـون هزينـه    می  سالمی زور و خشونتش بر همها »جمهوری«  منطق اکنون که

  ايـد، بـا منـی کـه     ايـران قـرار نگرفتـه    »سياست اصلی«در مقابل   شما که  فرق: پرسيدنی است که !شود، زياد است پرداخت می  که

هـا و بختيارهـا و    ايم؟ آيا امنيی سوی آن سرکوب و منکوب شده هر دو از  در چيست؟ غير از اين است که ام، حقيقتاً چنين نموده

  بهطرق مختلف   به  که  نبوده »سياست رسمی«از سوی همين  انسان دگرانديش ها و صدها و هزاران و دهها هزار ها و رجوی مدنی

  ند؟ا هقتل نرسيد

  دولـت داد، نپذيرفتنـد و فتـوای حملـه      را بـه  »ای طرح شش مـاده « »ردهيئت نمايندگی خلق کُ« دارم، ياد  به  تا جايی که 

فدراليسـم تبـديل شـد، بـاز سـرکوب        خودمختاری به. خودمختاری را مطرح کرد، شدت و حدت سرکوب تغييری نکرد. دادند

. اگر قرار است سرکوب هم بشويم، چرا نبايد برای اسـتقالل بشـويم  «: گويند می  کم نيستند از کنشگرانی که. همان سرکوب بود

کنـيم و پـای کشـورهای     المللی می يمان را بين فداکاری را دارد؟ حداقل آن هنگام مسأله  ی ابتدايی ارزش اين همه اين چند ماده

اگـر قـرار باشـد،    ! »طلبـی   تجزيه«گويند  چيز می  همه  به  بتوانند ما نتوانيم؟ اينها که... چرا کرواتها و . کشيم ميان می  ديگر را نيز به

  ، همان بهتر کـه دباش »طلب  تجزيه«، فدراليسم دباش »یطلب  تجزيه«خواهی  ، خودمختاریدباش »یطلب  تجزيه«ودگردانی خی  مطالبه

   ».يمباش »طلب  تجزيه« واقعاً

 50پس از چند هزار سال سـنت دولتمـداری، حـداقل      که باشيد  کرده »پرتاپ«در روشنايی  نبايد خود شما نيزدر ضمن 

  روزی دوسـتی گفـت کـه   ؟ ايد هاسالمی چون ما سر از خارج درآورد »جمهوری«سال حکومت  30ی و سال حکومت شاهنشاه

شـود   باعـث مـی    آنچه«: من هم پاسخ دادم. »دهد کشتن می  دست جمهوری اسالمی به  را به کُردستانجوانان   ی مسلحانه مبارزه«

ی  نفـس مبـارزه    ی آنهـا، بلکـه   نـوع مبـارزه    م و ترور، بکشد، نـه اعدا  شکلهای متعدد، از جمله  اسالمی مردم را به »جمهوری«  که

ارتبـاطی    طلبی کـه  تعداد انسانهای حق  خواهيم شد که  شدگان بياندازيم، متوجه آمار اعداميان و کشته  نگاهی به  چنانچه. آنهاست

انـد، بسـيار بيشـتر از     و تـرور شـده    سـت ني اند و با اين وصف از سوی حکومـت اسـالمی ايـران اعـدام و سـربه      هم نداشته  با اسلحه

  باشد، افـزايش کـه    کمتر نکرده اگررا  کُردستانتعداد قربانيان در ميان مردم   ی مسلحانه رزهامب اتفاقاً. است  رزمندگان مسلح بوده

  بـا احـزاب سياسـی همـراه      کنيد و آمار باالی اشخاصـی کـه    را نگاه کُردستاندر   ای بودن مبارزه شما تنها توده. است  نداده اصالً

 انجـام  اپوزيسـيون مسـلح در    و از ترس گرويدن جوانـان بـه    ی مسلحانه يمن مبارزه  رژيم به  درک خواهيد نمود که  شدند، آنگاه

فروهر را با بربريت اسالمی بيشتری کشـت تـا دکتـر      دکتر بختيار و داريوش و پروانه حتی رژيم. است  تر هم بوده جنايت محتاط

کشـتن داد،    رهبران حزب دمکـرات را بـه    که  بنابراين آنچه » ...هبران يک جنبش نيرومند نظامی رادکتر شرفکندی، رو لو قاسم

    .نفس پرتاب کردن بود  نبود، بلکه »در تاريکی پرتاب کردن«قول شما   اين به

 

 واهانخ و تعامل با مشروطه »ی مليتهای ايران فدرال کنگره« و ردیاستراتژی احزاب کُ .6

ايران راهبرد رفع ستم ملی  کُردستاناحزاب   ميل دارم که کُردستانسرنوشت مردم   ردی و عالقمند بهی کُ جامعهبعنوان شهروند من 

شکل درونی آن . درونی و بيرونی: است  اين حق دو سويه. حق تعيين سرنوشت ملی دنبال کنند  دستيابی بهبر بستر را  کُردستاناز 

،  ، مقننه ی مجريه با قوه »جمهوری« ايالت يا شکل  ايران به کُردستانيا واحدهايی سياسی ـ حقوقی در جغرافيای در تشکيل واحد 

حال يا بصورت (ل کشور ايران در يک نظام فدرال ی کُ امنيتی خود و مضاف بر آن از طريق مشارکت در اداره  قضايی، دستگاه

  ، آنطور کهشورای فدرال يا مجلس سنا از طريق، يا )سويس(ايران   ی جامعه دهندهی دائمی از مليتهای تشکيل  تشکيل يک کابينه

  . کند تبلور پيدا می ) ايد پيشنهاد فرموده شما
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هاي برشمرده را  عرصه ی هام ـ در ارتباط با ايران دستيابي به برابري حقوقي در هم بارها گفته  من ـ همانطور که ،هر حال  به

دانم، نظامي که بر بستر يک تمرکززدايي وسيع، تأمين و  دمكراتيك و فدرال و سکوالر قابل تحقق مييك نظام  چهارچوب در

   ی هکنند تضمين

  رفع ستم ملي و نابرابريهاي بيشمار موجود،    )1(

  مناطق مسکوني مليتهاي ايراني،  ی هجانب دستيابي به امكانات و مكانيسمهاي پيشرفت همه  ) 2(

   ايران و همچنين ی هاجتماعي، فرهنگي، زباني، جنسي در همعدالت تحقق   ) 3(

   اي آزادي و دمكراسي تسهيمي و مذاکره  دستيابی به   )4(

  . باشد 

برونی حق   تحقق وجه  پيشتر نيز گفتم ـ بايد در راه  در غيراينصورت ـ همانطور که .بهتر  اين مهم ميسر شد، چه  چنانچه

 تماميت ارضی ايران را مطلقاً  لذا التزام غيرمشروط به. نمود  جی و توجيهی و ديپلماتيک رويی و تتعيين سرنوشت کار فکری، تبليغ

 .  نمايم حسوب میم »چک سفيد«  ی ی ارائه مثابه  تعهدی در اين ارتباط را  به  دانم و پذيرش هرگونه می  اشتباه

پای هر  کنشگران مليتهای غيرفارس ايران   که  آينهدانم، هر  می ضروری در پايان ميل دارم باری ديگر متذکر شوم که

در پی متحقق  ما مشترکاً  خوب اگر اين نظامی که: دهداين پرسش پاسخ   هب از طرف مقابل بخواهند ،روند می  کهائتالف و توافقی 

حفظ تماميت « شان بيت  شاه  آنانی گردد که  متوجه  ويژه  به نگردد، تکليف ما چيست؟ اين پرسش بايد  ساختن آن هستيم، پياده

 . است »ارضی ايران

چپ و  جريانات سياسیتنها در گرو نيرومندی  و متحد بنای يک ايران دمکراتيک و فدرال  در ضمن معتقدم که

تشکيل  .تر خواهد شد ضعيف  همان اندازه  شوند، چنين شانسی به تقويتراستی  نيروهای دست  هر اندازه. باشد میدمکرات ايران 

امری مبرم و ضروری تشخيص  را جهت رهائی ايران  برای دمکراسی و فدراليسم در ايران برای پيشبرد امر مبارزه  ک جبههي

  .دهم می

  از شخصيتها، کنشگران و سياستمداران جناح راست جامعه  ی آن دسته سينه  با اين وصف نبايد بيشتر از اين دست رد به

  آقای داريوش همايون و همچنين آقای رضا پهلوی در سالهای گذشته. ستر دمکراسی هستندبر ب  طالب گفتگو و مصالحه  زد که

  . اند طالب اين ديالوگ بوده  پيوسته

اند و از برخی از  ـ چون جريانات جنبش چپ ـ تغييرات و تحوالتی را از سر گذرانده همآنها   اين نيز واقعيت دارد که

  لذا آنها را بايد در اين ديالوگها به. اند و ناکافی  اما اين تغييرات هنوز ناپخته. اند ی جستهی خود دور آميز گذشته  مواضع اشتباه

ها، نفس گفتگو  ی موفقيت اين تالش خارج از درجه. پيش بردارند  تر و بلندتری به  گامهای قاطعانه  چالش کشيد و فراخواند که

  ستيز، قهر و بايکوت حاکم بوده ی ما فرهنگ تعامل تاکنون در ميان همه  که  برای ما ايرانيان خود موفقيتی بزرگ خواهد بود، چه

  . فرهنگ ديالوگ تبديل گردانيم  ناپذيری مواضع ـ فرهنگ منولوگ را به ما بايد ـ حتی در صورت آشتی. است

با اين  »فدرالی مليتهای ايران  کنگره«ردی و اقدامات و ارتباطات و گفتگوهای برخی از احزاب کًهمين جهت   به

اين جريانات در اين ارتباط   به  تنها ايرادی که. شود  اين تابو بيشتر از اينها شکسته  اميد است که. کنم درست ارزيابی میرا  نيروها

و   هابتدا بصورت شايعاين خبر بايد لذا . سازند آن را از افکار عمومی و حتی اعضای خود پنهان میآنها   بايد گرفت اين است که می

در اين   کنگره  ای نيز که بيانيه. آن پايان داد  خود اين رويکرد مضر است و بايد به! بيرون درز شود  سپس از زبان طرفهای ثالث به

حرفی از رد پادشاهی و   چنين ارتباطات و تماسهايی انکار و نه  نه  که  ، چه ماند تا تکذيبيه می  تأييديه  است، بيشتر به  پيوند داده

  .اميدوارم اصالح شود  دانم که میو بدور از صراحت و شفافيت الزم  نفیرا نيز م  اين شيوه. است  شده  ذيرش جمهوری زدهپ
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