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  !گوييم سخن هم با که هم، بارة در نه
 ـ ديالوگ پيرامون مسألة ملی در ايران ـ

  ناصر ايرانپور
  

  

  :  اشاره
 ـ ملی سازمانهای و طيفها فرهنگی، و ملی انقياد رفع جهت در ايران مليتهای مطالباتتعميق  و ملی خودآگاهی رشد با

 تنها 57 انقالب مقطع تا گرا. دباش داشته ادامه همچنان روند اين هک رسدمي نظر به. اندآمده بوجود مختلفی ایمنطقه

 کردستان انقالبی زحمتکشان سازمان آن از پس کمی و بود ايران کردستان دمکرات حزب ایمنطقه ـ ملی جريان

 بومی مناطق عمومی افکار جلبزدايي و  ستم برای غيرسراسری سازمان 30 قريب اکنون پيوست، آن به )کومله( ايران

  . کنندمي فعاليت در اين راستا خود ملی ـ

گفت در رکود نوع يک ،(communication) ایمـراوده انـقـطـاع نوع يک تشکيالتی سياسی، فکری، تحول و فرآيند اين بـا همزاد

  . است رؤيت قابل ايران مختلف مليتهای روشنفکران بين انديشه تبادل و وشنود

 شرکت جلساتی در نيستند، حاضر حتی »ناسيوناليست« و مرکزگرا و زبانفارس نظرانصاحب از بسياری سو يک از: است دوسويه امر اين

 نه در آنها مخاطبانشان يابد،مي انتشار آنها سوی از که هم مقاالتی و کتب. دارند حضور آن در ايران مليتهای فکری نمايندگان که کنند

 نظرانصاحب و نويسندگان از دسته آن مورد در ويژه به امر اين .هستند »خوديها« که ،)ان فکری مليتهاسرآمدان و نمايندگ( مقابل طرف

تجزيه« را ايران مليتهای طيف در خود مخالفان و خوانندمي »گراملی« و »ناسيوناليست« را خود که کندمي صدق »ايرانيستپان« راستگرای

 تقسيم« آنها دلمشغولی و نگرانی و است سياسی کنونی ايران حاکميت به رو بيشتر دسته اين دارهايهش و خطاب .»گرامنطقه« و »طلب

 را آن باشند، داشته هم مشکلی به اعتقاد اگر آنها اكثر .ايران »اقوام«تبعيض و سرکوب  مثالً  و نه باشدمي »همسايه و بيگانه توطئة« و »ايران

 تصور آنها .کنندمي قلمداد و بينندمي »بيگانگان« و »اقوام« بلکه تاکنونی، آميزتبعيض ساختارهای و ستمها نه حاکم، قومی ناسيوناليسم نه

 و شووينيستی اعتقادات روی از رويکرد اين حال .رودمي بين از مسئله خود ،مسئله صورت حذف با نظریصاحب قول به که کنندمي

مخرب در تغييری ايران، در ملی مسألة ماهيت مورد در آنها نادرست و ناکافی شناخت  جهت به يا و باشد بينندمي آن در که مصالحی

 به نه و است درون به رو بيشتر هم ايران غيرفارس مليتهای روشنفکران خطابة ديگر سويي از البته. آوردنمي بوجود آن پيامد بودن

 اينکه جای به ما همة لذا. داشت خواهد پی در آينده در ما همة برای ناگواری عواقب يتیوضع چنين. ايران زبانفارس جامعة و روشنفکران

بار  قهرآميز و خشونت  حل معضل از راه  اعتقادی به  چنانچه ما. باشيم ديالوگ در هم با که است شايسته گوييم، سخن همديگر بارة در

 وشنود بايد اين گفت. .پيش رو نيست وشنودگفت از غير آلترناتيوی نداريم،

   .باشدشرط  و بدون پيش صراحت با و رودررو

را در شهر  کنفرانسی 2006 دسامبر در »ايران پزوهشگران انجمن« راستا اين در

 اثنا اين در. نمودم شرکت شنونده بعنوان آن در نيز من که نمود برگزار کلن آلمان

 نکات که آنجا از. نوشتم مبردهنا تشکل مسئول الجوردی، دکتر آقای برای نامه دو

ها  نامه  اينکهخاطر به ويژه به و باشندمي مردممان مبرم مسائل نامه در بحث مورد

نامه که دوستان از نفر چند ،داشتند الفهمسهولت و غيرتجريدی و ديالوگی سبک

 همين به. نمايم منتشر را آنها که نمودند توصيه ،ندبود نمودهرؤيت  را مزبور های

 مسائل حول جدی گفتگوهای آغاز برای باشد کوچکی گام که اميد اين به دهم،مي قرار کنندگانمراجعه اختيار در اينجا در را آنها جهت

  .بود خواهد دير آن برای يقيناً فردا که چه جامعةمان، آيندة

 :ارسال فرمايند  آدرس ذيل برای نگارنده  ارتباط بهشود، نظرات خود را در اين  پيشاپيش از خوانندگان سطور ذيل دعوت مي
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  دو نامه پيرامون برگزاري کنفرانس
  »؟...تمرکززدايي، فدراليسم، «

  در کلن 2006دسامبر  10و  9در روزهاي 
  ، برگزارکنندة کنفرانس»ران ايرانانجمن پژوهشگ«خطاب به مسئول 

  

  :نامة نخست
 

  رم، تآقاي دکتر الجوردي مح
  

تان در سايت  اين مصاحبة شما بسان مقالة محوري. دست شما درد نکند. نمودم الحظهرا با شما م »دويچه وله«مصاحبة 

، و از جملة اطالعية مربوط اي که در تمام آنها اما نکته. حاوي نکات درست و اصولي بود »ايران انجمن پژوهشگران«

وحدت و « و »تماميت ارضي«د، تأکيد بيش از حد شما روي مقوالتي چون رک ، نظرم را جلب حاضر به کنفرانس

خود  از نظر من خواهم خدمتتان عرض کنم که نظريات شما، اجازه مي به ضمن ارج نهادن. باشد مي »يکپارچگي ايران

به ويژه در ( حاکم و شووينيستها »ناسيوناليسم قومي«اتفاقاً . دنکن حکايت مي نهتمرکزگرايا نگرش يک ها از اين واژه

شما که . روند از همين زاويه و با همين حربه است که به مصاف با مليتهاي غيرفارسي ايراني مي )طلبها صفوف سلطنت

کنيد، و من به سهم  تالش مي در راه گسترش دمکراتيسم و ديالوگ بين روشنفکران ايراني متعلق به مليتهاي مختلف

و تن دادن به  .قائل شويدشرط ديگري، غير از ارادة مردمي  بايد پيشنالقاعده  ممنونم، علي از شما اين بابت خود از

  در جامعة برخوردار از بافت متنوع قومي ـ ملي ارادة مردمي

  شرط، بلکه به حاصل يک توافق تماميت ارضي را نه به يک پيش
  . مودتبديل خواهد ن

  

زبان غيرچپ، در اين ارتباط با من  دانم نظر شما، چون اکثريت روشنفکران فارس آقاي دکتر الجوردي محترم، مي

تمايل شنيدن آن  و شايد خود اين امر هم که چه کساني شيفتة تماميت ارضي هستند و چه کساني اساساً(متفاوت است 

، )سازند و به آن متعهد شوند، تفحص و تحليل جالبي بدست بدهدرا هم ندارند، چه رسد به اينکه خود، آن را مطرح 

  .کند که شما را در جريان نظريات شخصي خود قرار بدهم با اين وجود، صراحت و صداقت و ادب ايجاب مي

  

 کنم که چندي پيش در کنفرانسي در برايتان بازنويسي مي تغييراتبخشهايي از نطقي را با اندکي  در همين راستا ذيالً

  .ارتباطي مشابه ايراد نمودم

  

ام خدمت شما نوشتم، بنده مقاالتي را در خصوص مقوالت مختلف مرتبط به مسئلة  در ضمن همانطور که در ميل قبلي

  .ام که در صورت تمايل آنها را برايتان ارسال خواهم نمود قدرت سياسي در کشور چندمليتي ترجمه يا نگاشته

  

  . ارمزشما سپاسگ توجه زا

  

  صر ايرانپورنا

  نگار و مترجم ـ ـ روزنامه
2006دسامبر  8
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  به تماميت ارضي؟ پايبندي غير مشروط التزام به

  ن نويتها و مضامين اولوييدر راه تب
 

 ناصر ايرانپور
 

  

اولويت داشته باشد، آن  ر انسان دمکراتآنچه كه بايد براي ه. القاعده دغدغه و مسألة ما باشد تماميت ارضي نبايد علي

 بدين معني که بايد در ارتباط  ,کند مي جامعه برقرار است و يا براي ايجاد آن تالشظام سياسي ـ اجتماعي است كه در ن

  از قـواره در صورت تمايل د کهـحـق و شايـسـتـگي ايـن را دارن اـهـآن با استقالل مليتهاي ايراني تأکيد داشت که
خود اعتبار ارادة سياسي و مبارزة طوالني  به ، آنهمدـنـبـاش سـيـاسـي خـاص و مـسـتـقـل خـود بـرخـوردار

گيري از اين حق و دستيابی به  اما بايد در همان حال تصريح نمود که آنها بهره. آنها براي دستيابي به رفع ستم ملي

بر اساس دولت ملی را براي پاسخ به يک نياز و معضل معين و برای نيل به يک نظام سياسی مشخص در منطقة خود 

لذا براي آنها استقالل هدف اصلي نبوده، . خواهند مي) تسهيمي و توافقي(سروري ملی، عدالت، پيشرفت و دمکراسي 

اين اهداف برسند، يقين دارم،   به در چهارچوب ايران و چنانچه آنها .براي نيل به اهداف برشمرده است اي بلکه وسيله

برسند   نتيجهبه اين   ما چنانچه آنهاا. الزم نيست »تماميت ارضی«يدی هم بر تأک لذا. جدايي در پيش نخواهند گرفت  ره

در پيش يافتنی نيستند، راهی جز جدايي و تشکيل دولت ملي  که اين آرزوها در چارچوب مرزهاي کنونی دست

   .اين را بايد با صراحت تام گفت .نخواهند گرفت

  

و  تماميت ارضيتأکيد بر به جاي  دمکراتيک و محتواي مطالباتاين استراتژی يعني مطرح و محوری نمودن مضامين 

 انديشة ناظر بر اين. که در بين روشنفکران مليتهاي ايراني طنين ناخوشايند و بار منفي دارد مقدس شمردن خاک

ن صدايي تاکنوني، بدو ساختي و تک تک حکومتها و دولتهاي نيستند زير چتر  باشد که آنها آماده اين مي رويکرد

در كشوری زندگي كنند كه نظام سياسي آن بر  آنها آماده نيستند. زندگي کنند برخورداری از همة پارادايمهای نامبرده

، ناسيوناليسم، شووينيسم و تبعيضات متعدد ملي، قومي، فرهنگي، »)فارس( يك دولت ـ ) فارس(  يك ملت«اساس 

   .باشدبنا شده ...  مذهبی اقتصادي،

  

. قدس و قابل دفاع باشدم  نبايد براي هيچ انسان دمکرات و غيرناسيوناليست و غيرشووينيستي »رضيتماميت ا«آري، 

 انساني آزادي، عدالت و پيشرفتآور، مقدس و قابل دفاع است، خاک نيست، بلکه ارزشهاي  آنچه براي ما سعادت

ستيابي باشند، مليتهاي داخل ايران هيچ ضرورتي اگر اين آماجها و آرزوها در يك نظام فدرال قابل د لذا به اعتقاد من. است
اگر آنها به اين مطالبات برحق نرسند، : برعكس اين استدالل هم صادق است .براي طرح خواست استقالل نخواهند داشت

بر اساس منشور سازمان ملل، افراد و جوامع تنها در . بينند ضرورتی به سوگند خوردن به تماميت ارضی کشور نمي

  . ها برخوردار باشند ن نظامهاي دولتی متعهد هستند که در آنها از حقوق و آزاديهاي کامل در تمام عرصهمقابل آ

  

چنين اما . دارد  بالواسطه ی ملی در ايران ارتباط چگونگی تعامل با مسئله   وحدت ايران به ماندنامر پابرجا: سخن  کوتاه

زبان نيستند و در  فارس الزاماً  که( دهز و شووينيسم ران مرکزگرانظ بخشی از روشنفکران و صاحب  رسد که نظر مي  به

در اين   را که  الذکر فوق اين منطق ساده  )هم از قماش آنها کم نيستند ،رد و آذریچون کُ، بين مليتهای ايرانی غيرفارس

 بايد  اين آنان هستند که  د کهان درک نکرده ؛اند درک نکردههنوز ،  هشد بنديهای متفاوت بارها تکرار  با فرمول  سياهه

  اند که است؛ درک نکرده  رفته  گذشته  در رود که بر مليتهای ايرانی غيرفارس آن نمي  در نظام آينده  اثبات کنند که

 خورداری از آزادی،از لحاظ برد، وملت و قوم و خلقی از ايران جدا ش  چنانچه  بايد ثابت کنند که  آنها هستند که

  سودش است که  همين دليل به  و به متضرر خواهد شد کنند، مي  آنها عرضه  که  نسبت آنچه  پيشرفت به و  رفاه عدالت،

رای بايد ب  اين مليتهای غيرفارس ايران نيستند که  اند که درک نکرده  و باالخره بماند،در چهارچوب ايران   داوطلبانه
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  ، بلکهياد کنند  پابرجا نگهداشتن ابدی اين خانه  سوگند پايبندی به  ،دانند مي خانه صاحب ييتنها  به خود را  که یحضرات

خاک و  »وحدت«  جای سوگند به  بهچندين طرف سياسی و قومی ايران از  یبعنوان يک بايد  آنان هستند کهخود 

سياسی،  اجتماعی،شئون  همة به معيارهای انسانی، رعايت عدالت و برابری درو پايبندی سوگند وفاداری  ،ارض

در برخورد با مليتهای  و ترور و تانک و توپ و خشونت زور  عدم توسل به سوگند  ويژه  اقتصادی، فرهنگی، زبانی و به

شووينيستی و فاشيستی نوع محمود افشارها وداع  »سازی ملت«های  و با انديشهايران در صورت بروز اختالف ياد 

بخشی از مشکل و منشأ   که آنهاست »خانگی صاحب دکترين«  ويژه  هخود آنها و ب  ؛ آنها بايد درک کنند کهکنند

آن و مبلغان مناديان    البته که گرايي افراطی قومی فارس ای است از ملی ملغمه  ، دکترينی کهباشند ميبحران موجود 

 ، تشيع)يک زبانيک دولت، يک ملت، يک فرهنگ، ( ، با اين وصف بايد آنها را شووينيست ناميدفارس نيستند الزاماً

اين   آنچه.  )، يک کانون قدرت سطح سياسی ـ دولتی، يک  يک پادشاه( و سلطنت ) هب، يک فرقهيک دين، يک مذ(

، اقتدارستايي،  است تبعيض  هم پيوند داده  را به   سه مؤلفة ناسيوناليسم، کلريکاليسم و مونارشيسم سنخ ايرانی

در پيوند   باشند که مي »ايرانی«اينان مختصات اصلی شووينيسم گونة  اری،ب .باشد تمرکزگرايي و استبدادساالری مي

اين پاراگراف پس از ويرايش جديد برای انتشار در [ . چالش نکشيد  ماند و به  توجه آن بي  توان به ی ملی در ايران نمي با مسأله

  .]گرديد  اضافه  متن نامه  سايتهای انترنتی به
 

هاي برشمرده را در يك نظام دمكراتيك و  با ايران دستيابي به برابري حقوقي در همة عرصه در هر حال من در ارتباط

  کنندة  تأمين و تضمين بر بستر يک تمرکززدايي وسيع، دانم، نظامي که فدرال و سکوالر قابل تحقق مي

 و نابرابريهاي بيشمار موجود،  رفع ستم ملي )1(

 ، مناطق مسکوني مليتهاي ايرانيجانبة  مهه پيشرفتدستيابي به امكانات و مكانيسمهاي  )2(

 و همچنين همة ايرانجتماعي، فرهنگي، زباني، جنسي در ا عدالت )3(

   اي تسهيمي و مذاکره دمكراسيآزادي و  )4(

  .  باشد مي

  

  : اين مهم از طريق دستيابي به مکانيسمها و اصول ذيل قابل تحقق است
استقالل عمل داخلي در هر يک از و تضمين  تمرکززدايي کامل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و تأمين )1(

  مناطق مليتهاي ايران در چهارچوب كشور فدرال ايران، 

در چنين حالتي طرفدار اين هستم كه براي انحالل كامل ارتش ؛ غيرميليتاريزه كردن تمامي آن مناطق )2(

  خواهيم اين مناطق از آرايش نظامي خود برخوردار باشند،  فعاليت كنيم، اگر نمي

  ، ايالتهايل و تضمين استقالل قوه سه گانة مقننه، قضائيه، اجرائيه در گسترة ايران و در تشك )3(

  ايالتي كردن كامل ارگانهاي انتظامي و امنيتي،  )4(

  ، هانفوس آن) ماندگي و ب درجة عقب) برخوردار کردن اين مناطق از منابع مالي كافي با عنايت به الف )5(

و سكوالريزه كردن بافت دولتي، مضامين دروس و نظام  جدايي كامل دين و ايدئولوژي از دولت )6(

  ، )كيفري، مدني، اداري، كاري(آموزشي و حقوق قضايي 

رسميت يافتن همة زبانهاي ايراني، اعم از فارسي، کردي، آذري، بلوچي، ترکمني و عربي در همة عرصة  )7(

زبان رسمي هر منطقه و ايالتي  ؛كشور و در اختيار قرار دادن امكانات دولتي کامل براي آموزش اين زبانها

  بايد زبان اکثريت ساکنان آن باشد، 

  تضمين خودمختاري و فدراليسم در قانون اساسي،  )8(

المللي براي مصون ماندن از تهاجم احتمالي دولت مركزي به ساختارهاي دولتي اين  تضمين سازمانهاي بين )9(

  مناطق، 

به نسبت ) ها ها، ادارات فدرال، سفارتخانه تخانهوزار(مشاركت در كابينة دولتي و ارگانهاي فدرال   )10(

  جمعيت، 

  برخورداري از حق وتو در ارگان مشترك ايالتها در سطح فدرال،   )11(
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  برخورداري مناطق از ارگانهاي دولتي سراسري فدرال،   )12(

 هاي همگاني و بازسازي نوين آن بر اساس ايالتها و تضمين استقالل و از انحصار دولت در آوردن رسانه  )13(

  هاي اتنيكي،  داده

 ...تضمين برابري زن و مرد،  )14(

 

به عبارتي . آري، تحقق و تضمين اين اصول است كه بايد براي ما اولويت و ارجحيت داشته باشد، و نه تماميت ارضي

  .باشد ايران پذيري اين اصول از نظر روشنفکران مليتهاي غيرفارس ايران بايد شرط ماندن آنها در كشور ديگر تحقق

  

ه منظور تفهيم اين رويكرد شايد بهتر باشد كه همزيستي و حيات مشترك مليتها را با همزيستي زوجين و ادامة زندگي ب

آموزد كه نه تشكيل زندگي مشترك و يا ادامة آن بدون قول و قرار و  زندگي به ما مي. مشترك زن و مرد مقايسه كنيم

نه نفس ادامة همزيستي به خودي خود درست است و نه پايان   به عبارتی ديگر. شرايط الزم ممكن است و نه جدايي

  . در شرايطي اين صحيح است و در شرايطي آن. دادن به آن

  

منوط به پاسخ به پرسشهاي ذيل   »؟، آري يا نهتماميت ارضي«لذا پاسخ قطعي روشنفکران غيرفارس به سوال اساسی 

  : است

  رفع خواهد گرديد؟ تا چه اندازه در نظام سياسي آينده ستم ملي  )1(

تا چه اندازه آنها خواهند توانست در مورد سرنوشت سياسي خود تصميم بگيرند و نظام سياسي در مناطق خود  )2(

  را خود سازماندهي و ساماندهي كنند؟ 

  گيريهاي دولت مركزي و به ويژه در قانونگذاري مجلس فدرال سهيم خواهند بود؟  تا چه اندازه در تصميم )3(

  واهند داشت؟ چه حق وتويي خ )4(

  از چه امكانات مالي برخوردار خواهند بود؟  )5(

  چه ارگاني، با چه بافت و مكانيسمي، در مورد اختالفات دولت فدرال و دولتهاي ايالتي داوري خواهد كرد؟  )6(

  ؟ وهاي امنيتي چه نقشي خواهند داشتارتش و نير )7(

  

از ارزيابي پارادايمهای  پس  بطور جداگانه  را دست آخر مردم هر يک از مناطق مطرح شدهپاسخ مقتضي به پرسش 

  .و نه قبل از آن خواهند داد  در يك رفراندوم فوق 

  

 )آذربايجان(خود  طرح خواست استقالل )به ويژه آذري( نظران در بين مليتهاي ايراني غيرفارس اي از صاحب دستهالبته 

به اعتقاد من، . ع ستم ملي در فدراليسم قابل تحقق نيستگردانند که به عقيدة آنها رف برمي امر و رد فدراليسم را به اين

اگر در . گيرند هيچكدام از مليتهاي داخل سويس، اسپانيا و كانادا تحت ستم ملي قرار نمي. اين برداشت اشتباه است

يد ارتباطي به ستم اين امر نبا اًكانادا يا اسپانيا با اين وجود نيروهاي سياسي وجود دارند كه خواهان استقالل هستند، الزام

نشانة اين  اًاگر دو يا چند مليت نخواهند در چهارچوب يك نظام سياسي واحد زندگي كنند، الزام. ملي داشته باشد

برعكس، ممكن است اتفاق بيافتاد كه مليتي به دليل اينكه  اًاتفاق. اند نيست كه يكي يا بخشي از آنها سركوب شده

، و يا تمايزات اتنيكي و )اسپانيا(و نخواهد مليت ديگري را از آن بهرمند سازد  وضعيت اقتصادي و مالي بهتري دارد

  .، آنها بخواهند از هم جدا شوند)ايرلند(آميز آنها دشوار گردد  مذهبي آنها چنان عميق باشند كه همزيستي صلح

  

ن گلوباليزه و به هم پيوسته و تك حتي نيرومندترين آنها در جها. تجربة دولتهاي ملي امروز توجه كنيمعالوه بر اين به 

شوند، از ناسيوناليسم روزبروز بيشتر دوري  اقتصادي قدرت رويارويي با مسائل بزرگ جهان را ندارند، لذا متحد مي

كنند،  كنند، نظام حقوقي و سياسي مشترك ايجاد مي دارند، بازار مشترك ايجاد مي جويند، مرزها را بين خود برمي مي

كنند، ارگانهاي قانونگذاري و قضايي  دهند، يك سياست خارجي مشترك را دنبال مي يل ميارتش مشترك تشك

آيا ما بايد به هر قيمتي، خارج از عملي بودن يا . ، آنهم بعد از اين همه جنگ و ستيز با هم...آورند مشترك بوجود مي
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تر آن است كه در هم جذب  م كه درستنبودن آن، تجربة تشكيل دولت ملي را كسب كنيم، تا بعد به اين نتيجه برسي

و ادغام شويم و اتحاديه يا کنفدراسيون ملتهاي آسيا را بوجود آوريم؟ آيا تحقق اين حق از هم اكنون و از سكوي 

  تر نيست؟ هزينه فدراليسم ميسرتر و کم

  

که در آنها هر آيا ما بيشتر متمايليم شهروند يک کشور تک ملتي جون کشورهاي عربی باشيم : چند پرسش فرضي

چند از ستم ملي خبری نيست، اما به همان اندازه نه از عدالت خبر چنداني است، نه از پيشرفت و نه از دمکراسي، يا 

  .گزينيم در اين حالت يکي از اين دو کشور دمکراتيک را برمي تبعة کشوري چند مليتی چون سويس يا بلژيک؟ يقيناً

  

طرح و يا  دانم، اما ناپذير مي را يک حق طبيعي و خدشه... ستقالل آذربايجان، تالش براي دستيابي به ا لذا هرچند

ک ـچچون هم در همان حال زير شرط تماميت ارضي را . دانم آن را به داليل فوق صحيح نمي گيري از  بهره
اي براي کسي امضا نخواهم کرد، بلکه تالش خواهم کرد آن را منوط و مشروط به تأمين خواسته  دـيـفـس

د نسکوالر تأمين خواه و هايي هم تنها در يک نظام غيرمتمرکز، فدرال، دمکرات همچون خواسته. الذکر نمايم فوق

  .شد

  

نظام سياسي آيندة  درصدد برآمد تا »؟آري يا  نهجمهوري اسالمي، «حکومت اسالمي ايران با رفراندوم  1979در سال 

اسي کردستان به تهران رفتند و از سران وقت حکومت تهران نمايندگان سازمانهاي سي. ايران را مشخص نمايد

 پاسخ نمايندگان مزبور. خواستند، مشخص کنند که تکليف خواستهاي مردم کردستان در نظام آينده چه خواهد شد

مين توانيم از ه چون ما ماهيت نظام آينده را به ويژه در ارتباط با مردم کردستان نمي«نگرفتند، لذا گفتند که  يمشخص

دهيم و نه مثبت، چرا که  ورزيم، لذا نه به آن رأي منفي مي اکنون معين کنيم، از شرکت در انتخابات خودداري مي

   ».هيمبددانيم به چه رأي  نمي اساساً

  

  .کند صدق مي هم همين امر در ارتباط با بحث امروز ما. ترين تصميم را گرفتند تجربه ثابت کرد که آنها درست

  

  :نامة دوم
  

  آقاي دکتر الجوردي گرامي،

  . سالم و خسته نباشيد

اميدوارم در آينده نيز ـ با . تان بسيار بسيار سپاسگزاري نمايم زحمات شما و همکاران گراميدعوت و باري ديگر از  مايلمبنده 

سخنرانيهاي  ازمن . وصف مشکالتي که شما با صداقت و صراحت به آنها اشاره فرموديد ـ شاهد همايشهاي مشابه باشيم

. من همچنين از آشنايي با شما بسيار خرسندم. اند بهره نبوده يقين دارم که حضار ديگر هم از آن بي. سخنرانان بهرة بسيار بردم

  :اجازه بدهيد که ذيالً مالحظاتي را خدمتتان عرض نمايم

گير،  بردار، وقت سمي چقدر انرژيدانم که برگزاري همچون مرا اي مي  من تا اندازه. ستايم پشتکار شما را بسيار مي

همانطور که حضوري هم . برانگيز است همچنين سبک کار شما بسيار تحسين. قوي ياش داشتن اعصاب است و الزمه... پرهزينه، 

با وجود اينکه خودتان . ايد و نه براي فصل کردن ، برداشت من اين بود که شما براي وصل کردن آمدهتان عرض نمودم خدمت

آگاهانه تالش الوصف  معشدگان نامتقارن بود،  با اعتقادات بسياري از دعوت محتمالًمنسجم سياسي داريد و اين  يک نظر

با پاک کردن « با پايبندي به اصل درست. کاناليزه شوند ديالوگ يد که آنها هم امکان بروز يابند و در پروسة دمکراتيکردک 

و اين . نهاديد  در اين حوزه بين انديشورزان گفتگوي با ارزش در راستاي ايجاد گام »رود مسئله از بين نمياصل صورت مسئله، 

ايم، آن  ايم، همواره به تنهايي به قاضي رفته ما از چنين ميزگردهايي کم داشته. مان تمريني ارزشمند خواهد بود براي فرداي ميهن
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با هم سخن بگوييم، در  که ما بيش از اين. گذرد مي هم با تمدن و سنت دولتمداري که مدعي هستيم، چندين هزار سال از آن

کار و سبک کار شما کمک بزرگي است . دانيمبهمين امر باعث شده که بسيار کم در مورد يکديگر . گوييم بارة هم سخن مي

  .لذا دستتان درد نکند .، گامي است در جهت برطرف کردن آنکاستي اينبه شناساندن 

تان فرومي را به اظهارنظر حاضرين در مورد شيوة کار و همچنين در مورد  اگر در سايتبه عقيدة من بد نخواهد بود 

اختصاص بدهيد، تا عالوه بر  »"؟...تمرکززدايي، فدراليسم، "نظرها در پس کنفرانس «مسائل مطروحه در آن تحت نام مثالً 

چنين کساني که در انترنت همو کنندگان  ديگر شرکتدهند،  شان را براي انتشار در اختيار شما قرار مي سخنراناني که متن نطق

 .داشته باشندرا امکان اظهارنظر و شرکت در مباحثات  کردند، آن را دنبال مي

 :نمايم نظرات خود را در ارتباط با چند مقولة مطروحه در جلسه خدمت شما عرض مي  ههاهمچنين در اين سي

  

  يا نابرابريها؟ ل بر سر مفاهيماجد .1

ايجاد  »شبهه« گويا که مثالً براي اينکه »مليتهاي ايران«، »ملل ايران«ضي از حضار اصرار داشتند که از کاربرد مفاهيم آنجا بع

و اين درحاليست . شدند خسته نمي »مردم ايران«به جاي  »ملت ايران«د، پرهيز کنيم، درحاليکه خودشان از کابرد مفهوم نکن مي

من آنجا تالش کردم، در چند . صحيح است »ملت ايران«ديد استدالل کند که چرا کاربرد هيچکدام از سخنرانان قادر نگرکه 

است،  »ملت فرهنگي«آيا ايران يک . توان يافت جمله استدالل کنم که هيچ تعريف علمي قابل استنادي براي اين مفهوم نمي

است،  »ملت مدني«آيا ايران يک . مطلقاً نهاست؟   يعني از آحاد برخوردار از يک زبان، فرهنگ و تاريخ واحد تشکيل شده

. آيا هويت مشترک ما زبان فارسي است؟ البته که نيست. است؟ اين هم مطلقاً نه  يعني از شهروندان برابر و آزاد تشکيل شده

حتي در . است اي وارداتي از فرانسه اساساً ملت پديده. آري، واقعاً ايران ملت نيست. تواند باشد مذهب شيعه است؟ اين هم نمي

از همان ابتداي تشکيل خود از شهروندان برابر تشکيل  »دولت ـ ملت«اين  فرانسه هم اين روند کامالً موفق نبوده است، چرا که

زبان فرانسوي تنها زبان پاريس و حومه بود؛ گسترش اين زبان و اين بينش با ريختن خونهاي بيشماري ميسر گرديد : نگرديد

  . دنحل کن اند هنوز هم که هنوز است، با وجود دمکراسي و آزادي، مسئلة کورزيک را نتوانسته). جنگ با فدراليستها(

اش اين شد که  نتيجه. هم دير و هم نادرست پياده کرديم ،ما چنين معجوني را از فرانسه وارد کرديم و آن را تازهآري، 

را  »ملت ايران«اتفاقاً همان آناني که خواستند اين به اصطالح . نددش روز نيرومندتر مي  جنبشهاي ملي ـ قومي در ايران روز به

مشکلي به نام ملت و اقوام  »ملت ايران«به قول آقاي دکتر فاروقي، قبل از اختراع . اند هبسازند، چنين وضعيتي را بوجود آورد

  .نداشتيم

ن مقوالت و واژگان هستند، حتي برانگيزتري جدل »تبعيض قومي«، »ستم ملي«، »شووينيسم«در اين مباحث اصطالحات 

از آن درک شخصي و اخالقي دارند و به محض  تر از آش شده و کاسة داغ زبانهاي آسيميله زبانها و غيرفارس از فارس يبسيار

مي بدفه«، »نخبگان قومي کشف«، »توطئة بيگانگان«، »ها اختراع چپ هااين«گويند که  شوند و مي شنيدن آنها آزرده خاطر مي

تأکيد  ،»کند و نه فارسها در ايران حکومت است که اين تبعيضات را اعمال مي«باشند، و  و از اين قبيل مي »مفاهيم اجتماعي

 هدر ايران بر هم«و  »اند بوده )ی غيرفارس(بسياري از سردمداران دولت شاهنشاهي و جمهوري اسالمي از قوميتها« کنند که مي

  . »...ترک و بلوچ، و  کُردبر فارس و : ظلم رفته

رايج و تعريف شده در  واژگانگيرند که همة اين اصطالحات،  آناني که به اين مقوالت حساسيت دارند در نظر نمي

اگر اين دوستان نامند؟  مگر نه اين است که ناسيوناليسم غالب و تبعيض قومي را شووينيسم مي. باشند شناسي مي مباحث جامعه

اجازة نام نهادن فرزندت تو «به ميليونها انسان گفته شود که تابند، لطفاً بگويند اگر  را درنمي »عيض قوميتب«کاربرد اصطالح مثالً 

ن خود را به زبان خودت و از ميان نامهاي اکنامهاي زبان و فرهنگ خودت نداري، اجازه نداري که خيابانها و ام از ميانرا 

ن بعدها زبان انگليسي و ي و با آبياموزرا فرابگيري و موظف هستي، زبان مرا ات  نداري که زبان مادري  خودت برگزيني، اجازه
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اديب تو، شاعر تو، انديشمند و دانشمند تو، و هر  و کنم متون راديو و تلويزيون تو را من تعيين مي« ، اگر به وي بگويند»را عربي

در بهترين حالت بايد حبس و زندان نصيبش کند، جايش در اين کشور نيست و  تو دفاع مي و فرهنگ از حقوق که آن کس

اقتصاد  و براي اعتالي زبان و فرهنگتنها از منابع مالي که از جمله مال توست، مال فرزندان توست، «اگر به وي بگويند ، »شود

م که من هست« اگر به وي گفته شود که، »و زندان است ککنم و سهم تو از آن سربازخانه و توپ و تان مي  استفاده مخود

تو هستي که بايد بخش عظيم نيروي کار  ،و در مقابل کنم و رئيس تمام ادارات تو را معين مي  فرماندار و شهردار و نماينده

، چون در سرزمين بروي کشور ا تأمين کني و براي اين هم بايد جالي وطن کني و به شهرهاي بزرگ و دور و نزديکرارزان م

من تو را فقط آن هنگام « ، اگر به وي فهمانده شود که»تواند وجود داشته باشد ست و حسابي نميو استان تو کارخانة در  و منطقه

 ،»بهتر از من زبان مرا فراگيري، در راستاي سياستهاي سرکوبگرانه و آسيميليستي و استعمارگرانة من گام برداريکه  پذيرم مي

به اي  آري، اگر در جامعه ،»"محلي"هستی و زبانت " قومي"ي تو ، ول"اصلي"هستم و زبان من " ملي"من «اگر به وي گفته شود 

فاً اين آقايان و خانمها بگويند که تبعيض به دليل ط؟ لنامند ، آن را چه ميميليونها انسان چنين گفته شود و چنين عمل شود

  شود؟  داشتن به يک قوم و مذهب معين چه ناميده مي تعلق

شايستگي تنها  آنها آيا اگر صرفاً به اين دليل به آنها گفته شود که. ان سني هستندها در ايرکُرددانيم که اکثريت  مي

توانيم  چيزي جز شووينيسم و حتي فاشيسم ميآنرا حتي لياقت يک وزير را هم ندارند، مغلوب شدن و محکوم شدن دارند و 

 هاي تنها پايهيعني از (بودن   بودن  و يا شيعه فارس رود که از دو مشخصة شدة فوق به همة آناني مي بناميم؟ تبعيضات قانوني و ثبت

اگر شخصي از دو مشخصة فوق  :برعکس اين هم صادق است. برخوردار نباشند) »ملت ايران«اصطالح   اين به شناسانة هويت

اصالً با  ،و شيعهزبان باشم  فارس ،اگر من :تر بگويم واضح. برخوردار باشد، هيچکدام از تبعيضات برشمردة فوق را نخواهد ديد

شيعه، بخشي از آنها را به هر حال خواهم ديد، مشروط بر اينکه  اماو  باشم کُرداگر مثالً اما . شوم همچون ناماليماتي روبرو نمي

. باشم، شيعه نباشم و از شهري چون مهاباد آمده باشم کُردچنانچه  ،اما واي به حالم. بودنم باقي نماند کُردفارس بشوم و اثري از 

  . کنند مغلطه مي »به همة ما ظلم شده، ديکتاتوري مشکل ماست«فرمايند که  کنند و مي مي  لذا آنان که سفسطه

و اگر در همچون  کند يان نميبخود همه چيز را  البته که بزرگترين مشکل ما ديکتاتوري است، اما اين امر به خودي

ستم و تبعيض قومي، جنسي و طبقاتي را نه الزاماً  .دن است و بستنها براي رد گم کربحثي به ميان آورده شود، اتفاقاً 

تر  اين مسئله را پايين(گردند  آورد و نه با از بين رفتن ديکتاتوري و روي کار آمدن دمکراسي رفع مي ديکتاتوري بوجود مي

 ).بيشتر توضيح خواهم داد

 مندردها را داريد که مثالً  انهم ي فارسشما ما ةدر جامعة ديکتاتورزد اين حقيقت دارد کهآقاي دکتر الجوردي، 

شويد و  ميشما به مانند من به خاطر ابراز عقيدة شخصي يا حبس  اما آيا همة دردهايي را که من دارم شما هم داريد؟. دارم کُرد

به شما گفته که شما ايد؟ کسي  اما آيا شما از تحصيل به زبان شيرين فارسي محروم شده .ميهن را ترک کنيدگرديد  مجبور مييا 

توانيد در  اجازه نداريد نام فرزندانتان را از ميان نامهاي اصيل فارسي انتخاب کنيد؟ آيا کسي به شما گفته که شما مي

ارسي را تحصيل کنيد؟ بخوانيد، اما اجازه نداريد که ادبيات ف... دانشگاههاي ايران اسپانيولي، چيني، ژاپني، روسي، عربي، 

  .شود خوانده مي »شووينيسم«يا  »ستم ملي«و اين ناعدالتيهاست که . ندفراوان ها مونهآري، از اين ن

هر کسي هم چنين . نيست »فارس شووينيست«به معني  »شووينيسم فارس«و اما ـ همانطور که آنجا نيز گفتم ـ وجود 

است که در ايران پاية ساخت و بينش  يک نگرش است، يک »شووينيسم فارس«. گويد يا انديشد، خود تفکر فاشيستي دارد

زباني چنين نگرشي دارد و به  به هر حال مقصود اين نيست که هر فارسي يا هر پارس. قرار گرفته است »دولت ـ ملت« پرداخت

به زبان، بخش بسيار بزرگي از انديشمندانش ـ  به عقيدة من اکثريت قريب به اتفاق مردم فارس. همين اعتبار شووينيست است

چنانچه براي آنها اين مسئله تفهيم گردد ـ نه تنها ضد شووينيسمي هستند که به نام آنها بر مردم غيرفارس زبان اعمال   ويژه

حتي . گيرند قرار مي عارضان شووينيسمدر کنار م و دمکراتهاي ايراني ها انند اکثريت قريب به اتفاق چپبه م شود، بلکه حتي مي

آري، شاملو، . دانم را متعلق به خود مي زبان بزرگ انديشمندان فارس ،باشد فارسي ام مادريبدون آنکه فارس باشم و زبان من، 



9  www.iran-federal.com  

ارهان  .داريوش همايون فارسبه مثالً  و بيشتر به من نزديک هستند، تا هستند کُرد منِ از آن... سعيد سلطانپور، فروغ فرخزاد، 

من در  .نزديکترند، تا به يک ترک ناسيوناليست کُردبه من  پاموک، نويسندة معاصر ترک، اسماعيل بيشکچي، حقوقدان ترک،

ام، جنبشي که در عين مبارزه با همة اشکال تبعيض و از جمله ستم ملي، ضمن  دامان جنبش چپ و سراسري ايران پرورش يافته

  . اع کرده استمحترم شمردن حق تعيين سرنوشت انسانها و خلقها، همواره از نزديکي و همگرايي همة خلقهاي ايران دف

مگر غير از اين . البته که چنين است. »اند قومهاي ايران با هم مشکلي نداشته«شود که  همواره گفته ميدر چنين بحثهايي 

عمداً  »ناسيوناليسم قومي فارس«اي است که به جاي  بحث بر سر مقابله با پديده .مگر کسي چيزي جز اين گفته است. بايد باشد

ين اتفاقاً ا. مبارزة ما متوجه بينشهاي ارتجاعي است و نه مردم زحمتکش. نام گرفته است »ناسيوناليسم ايراني«و به منظور معيني 

  .و نه ذکر و مبارزه با آنها کنند ما را از هم جدا مي ها هستند کهکردبينشها و کار

)  و سوريه  ه همچنين عراق و ترکيهو البت(ستان ايران کُرداز احزاب سياسي  که گويم هم مي بازام و  من همواره گفته 

آن هم اين است که آنها هيچگاه در دام ناسيوناليسم : ورزم دارم، اما به يک چيز آنها افتخار ميام و  داشتهانتقادات فراواني 

م حاکم ايران، توانيد بيابيد که به نوعي منفي در مورد قو هاي رسمي آنها را نمي شما يک جمله از مقاالت و برنامه. ندا هنيافتاد

 نمودندستان کُردو  کُردشان را وقف خدمت به  که تمام زندگي کُردهيمن و هژار، دو شاعر و نويسندة . باشند شده فارس، نوشته

حتي هيمن که . ندا هاز زبان فارسي ياد کرد شيوهترين  ترين و نيک همواره به شيرين روند، رد بشمار ميو نمادهای ادبيات ملی کُ

گفت که ما بايد زبان نوشتاريمان را نه بر  بود، در آنجا مي  آوارة عراق شده کُردو ادبيات  کُردلم زدن براي سعادت به خاطر ق

از اين . بازسازي کنيم اين زبان هايي که زبانمان با زبان فارسي دارد، بر اساس اساس عربي، بلکه بخاطر بسياري از نزديکي

چه کسي هست که خدمات بزرگ کامکارها را به موسيقي از جمله فارسي نديده باشد، چه کسي است : ها بسيار زيادند نمونه

  . به نيکي ياد نکندبخاطر خدمات بزرگش به ترجمة فارسي محمد قاضي از که 

من هيچگاه سخني، جز سخن شيرين، از مردم عادي فارس زبان : است  من بوده گواهزندگي شخصي خودم بهترين 

 خواهم و نمي توانم اما با همة اين اوصاف نمي. ام را به زبان فارسي داشته  ة وافريخود من عالق. ام نشنيده کُردبارة ايران در 

شود، همانطور که در آن تبعيض ديني، مذهبي،  زبانها اعمال شده و مي بر غيرفارس »تبعيض قومي ـ ملي«کتمان کنم که در ايران 

هاي ايران از  سني  ، بر دگرانديشان ايران، بر آيا اگر برعليه ظلمي که بر بهائيهاي ايران .رداعتقادي، جنسي و طبقاتي وجود دا

مذاهب ايران «، سخن بگوييم، بايد آشفته شويم و بگوييم که سال گذشته رفته است 80در طول سوي حکومت شيعي در ايران 

مردم آلمان مشکلي با يهوديها نداشتند، چه که خود اين حتي من معتقدم که زمان هيتلر هم ! ؟»اند با هم مشکلي را نداشته

که يهوديها را پناه دادند و آنها را مخفي نمودند و با اين  ي غيريهوديکم هم نبودند کساني از آلمانيها. يهوديها آلماني بودند

ميليون انسان بيدفاع را به  6ي توان گفت که شووينيسم و فاشيسم آلمان آيا با اين وصف نمي. کار جان خود را به خطر انداختند

را بکار  »فاشيسم آلماني«، اگر اصطالح کند  و آنرا برضد خود تلقي مي شود آزرده مي آيا روشنفکر آلماني دل قتل رساند؟

  کند؟  ببريم؟ آيا همين مسئله براي شووينيسم هم صدق نمي

، همانطور که تواند باشد و نمي رس نبوده و نيستمبارزه بر عليه شووينيسم فارس به معني ستيز با قوم و ملت فاآري، 

شدة  حقوق غضب روزي با خانمي حول موضوع. و مردساالري به معني مبارزه با مردان نيست مبارزه بر عليه پاتريالشاليسم

من همة ما دش. برانگيز دوري جوييم از بکاربردن اصطالحات تفرقه«گفت که  ايشان هم مي. داشتم يبحث مليتهاي غيرفارس ايران

در مورد تبعيض جنسي چيزي نگوييد و نگوييد که در  هم بسيار خوب، اما به شرط آنکه شما« :من هم گفتم »...است  حکومت

زنان طبق  نگوييد که ؛گيرند از سوي مردان مردساالر مورد آزار قرار مي و شود ايران زن حتي انسان درجه دو هم محسوب نمي

، نگوييد اصالً ندارند رابودنشان اجازة قضاوت و قاضي شدن  آيند و به حکم زن به حساب مي نمردا نصفشرع و قانون و عرف 

ترين وجه خود مورد تبعيض قرار  د، در قانون ارث به وحشيانهنشو محسوب مي مرد در شهادت عادي هم نصف که آنها

ساله را براي ازدواج بالغ  9نفعشان است  آنجا که بهمردان گيرد،  القاعده به مردان تعلق مي د، حق حضانت علينگير مي

 به حکم صريح حديث شان بودن و سالدار را تنها به حکم زن  شان نيست، حتي زنان سن شمارند، اما آنجا که به نفع مي
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شت و زنان اجازة تعيين سرنو دنداررا فقط رجالها اجازة رهبر، رئيس جمهور و وزير شدن نگوييد که  ؛شمارند مي" العقل ناقص"

ممکن است به من به مثابة مرد ، چون يدآري، در مورد همة اينها صحبت نکن  .و شرکت در سرنوشت سياسي مملکت را ندارند

ولي من معتقدم که بايد همة اينها را گفت و مبارزه «وي گفتم که   به »...گرددايجاد   و بين ما تفرقه و سوء تفاهم شود بربخورد

بر زنان مردان است، چون به نام آنها اين ظلم  رسالت و اين نه تنها وظيفة زنان، بلکه قبل از همه. دبا شووينيسم جنسي را پيش بر

   ».رود مي

بر تمام روشنفکران ايراني و پيشاپيش  اي است که معتقدم که آقاي دکتر الجوردی محترم، بر اساس چنين بينش پايه

د ند و به قول شما تصور نکنند و آن را محکوم سازنمبارزه کن »قومي نيسمشووي«  زبان است که بر عليه آنها بر روشنفکران فارس

  .اي به اين نام در ايران وجود ندارد و نخواهد داشت ، ديگر مسئلهاين مفهومکاربرد ممنوعيت عدم پذيرش آن و  صرفبه که 

  

  کند؟ چه کسي حکومت مي .2

انگارانه و  بسيار ساده و ملي بر مليتهاي غيرفارس ساکن ايرانبراي انکار واقعيت تبعيض قومي  اوقات در اين بحثها گاهي

  . و غيره »آن رهبر ترک است«و  »بود کُردفالن وزير «شود که  گفته مي بصورت بسيار ابتدايي

بود؟ مگر  کُردمگر کسي است که نداند که تورگوت اوزال، رئيس جمهور وقت ترکيه، . البته که چنين بوده است

است؟ اما آيا کسي شکي در  کُردشود،  د که معاون رئيس جمهور وقت عراق که با وي محاکمه ميکسي است که ندان

ستيز بودن آن شهرة جهاني پيدا کرده است،  مگر در همين جمهوري اسالمي که زنبودن آنها به اين دليل داشته است؟  کُردِ ضد

کنند،  راني که به زنان مبارز و معترض و دانشجو حمله ميکم زن داريم که پستهاي مهم دولتي را در دست دارند؟ مگر چماقدا

شما که در فرانسه زندگي  ؟کاسته است نسبت زنان  به اسالمي دولت ماهيت و رويکردچيزي از  اينها ؟ آيا همةندغالباً زن نيست

کوتاه يک دستگاه عريض و يک وزير، نه دو وزير، بلکه در همان مدت   ايد که زمان سلطة فاشيسم، نه کنيد، حتماً شنيده مي

 از آيا اين امر چيزي. کرد ها براي آنها کار ميآلمانيگماشته از سوي فرانسوي طويل فرانسوي به انضمام يک دولت 

هاي  ايم که دولتهاي استعماري در مستعمره ايم و نشنيده کاهد؟ مگر نديده ضدفرانسوي بودن حکومت فاشيست وقت آلمان مي

ها روي کار  ها و آمريکايي آوردند تا منافع آنها را بهتر تأمين سازند؟ مگر پسر و پدر را انگليسي کار مي خود، دولتهايي را روي

  نياوردند؟ آيا به حکم ايراني بودن آنها، دولت تحت فرمان آنها ايراني شد؟

چه بر ملت ديگر ظلم شود ملتي آزاد باشد، چنان مگر مي. البته که چنين است. »بر فارس هم ظلم رفته است«گويند  مي

من معتقدم هيچ شهروند  .زبان رابطة تنگاتنگي با آزادي اقوام و شهروندان غيرفارس دارد آزادي قوم و شهروندان فارس. کند

به تعبيری ديگر . در بند شووينيسم باشند... زبان،  زبان، بلوچ زبانی آزاد نخواهد بود، چنانچه شهروندان کردزبان، ترک فارس

گذرد؛ همانطور که رهايي  رد و آذری و بلوچ و ترکمن و عرب ميکُ يا قوم فارس هم از کانال رهايي ملت يا قوم رهايي ملت

  .گذرد مرد ايرانی از کانال رهايي زن ايرانی مي

  

  ؟»توطئة بيگانگان«. 3

اي  انستم که ايران ما چه تحفهد اي کاش مي. سخن رفت »گانتوطئة بيگان«مليتها از در اين جلسة دو روزه چند بار در ارتباط با 

اند،  سر کار بوده در ايران بر جالب است که حکومتهايي که. اند بين بردنش صف کشيده است که همة دنيا براي بلعيدن و از

و يا بيشترين سودها را براي بيگانگان  اند شده  بيگانگان سرکار آوردهاز سوي صد سال اخير يا در خود به شاهدت تاريخ حداقل 

 »گرانه هفعاليتهاي مداخل«بگويم ـ   نقاط دنيا ـ مؤدبانه صيهر دوي اين سنخ از حکومتها به اقرار خود همواره در اق. اند داشته

در عراق، لبنان، فلسطين، سودان، سومالي،  جمهوري اسالمیستان عراق، دولت کُرددولت شاهنشاهي در عمان و . اند داشته

  .... و ، يمن، مالزی، عربستان
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ند، نه در نتيجة دهايي از کشور به روسيه و ترکيه ملحق گردي پاره و دو بار که ايران تقسيم شد :جالب است که بدانيم

حکومتهاي مرکزي اتفاق درايتي و ناشايستگي  ، بلکه تنها و تنها به دليل بي»ها قوم«و نه در نتيجة خواست بود  »توطئة بيگانگان«

چون گويا ايالت متحده طرحي براي تجزية ايران !! اند طلبان هم ضدآمريکايي شده اواخر سلطنتو باز جالب است که اين . افتاد

اند، چه که از طريق  در طول تاريخ نه روسيه، نه آمريکا و نه انگليس هرگز طرحي براي تجزية ايران نداشتهدرحاليکه !!! دارد

  . اند هرسيد )مصرف کاالهاي خودجمله بازار  من( تر به اهدافشان حکومتهاي مرکزي بهتر و سهل

کنندگان آن را تنها با نيشخند ناپلئوني مخاطبان  است که طرح  آن چنان مضحک شده »توطئة بيگانه«ترفند  ،به هر حال

  ...سازد روبرو مي

  

  ؟مانعس يا نشا: اختالط فرهنگي .4

اين امر کامالً درست است و من اتفاقاً  از . مدسخن به ميان آ »تنيدگي فرهنگي و قومي اختالط و درهم«در آنجا چند بار از 

. کند، و خوب هم است که چنين است دنيا ما را روز به روز به همديگر نزديکتر مي. اي بسيار خوشحالم همچون روند و پديده

هم داشته باشد، و اگر ؛ خيرنگذاري يک نظام فدرال دارد؟  ارتباطي به زدودن تبعيض قومي و پايه واقعيت خوشايند اما آيا اين

وجود ندارد؟ در  تيومگر همچون اختالط فرهنگي در مثالً سويس چند مليتي فدرا. مثبت روي آن دارد و تأثيري کارکرد

گذاري يک نظام فدرال   بلژيک وجود ندارد؟ اساساً کشوري وجود دارد که با اين پديده روبرو نباشد؟ من حتي معتقدم که پايه

چرا که، اگر زوجين به دو گروه فرهنگي و قومي مختلف تعلق داشته . خواهد گذاشتهم تي روي اين قضيه اتفاقاً تأثير بسيار مثب

منتقل خواهد شد و شانس از هم نيز باشند و در جامعه برابري بين آنها وجود داشته باشد، در چنين حالتي اين برابري به خانواده 

  . کاهش خواهد دادگسستي خانوادگي را 

شود؟ فرق وضعيت االن با  ين االن هم استانهاي مختلف نداريم که در آنها با زبانهاي متفاوتي صحبت ميتازه مگر هم

 هاي واقعي و فرهنگي بر اساس داده) حال استان باشد يا ايالت(آن هنگام تنها در اين خواهد بود که تقسيمات کشوري آن زمان 

همة زبانها در همة ايران آزاد  در آن حالت. شووينيستی و نظامیو نه بر اساس مالحظات گيرد  صورت مي و ارادة مردمی

واقعاً کودکانه و . شود سيم خارداري که بين آنها کشيده نمي .و در آنها سيستمهاي پارلماني برقرار خواهد گرديد خواهند بود

پس تکليف «: رفع تبعيضات بگويدخواهد بود چنانچه کسي مثالً در بلژيک هنگام صحبت از ساختار سياسي آن کشور و   بليهانه

احتماالً پاسخش خواهد بود !!! »هايم آلماني؟ بچه و )فرانسوي(هستم، شوهرم والوني ) هلندي(من خودم فالمي . شود من چه مي

ترين حرف را در ارتباط  و باربط ايد جديدي را کشف کرده بيولوژيک تکامليشما شايستة جايزة نوبل هستيد، چون قانون «که 

  »!ايد موضوع نوسازی ساختار سياسی کشور زدهبا 

  

  ؟حق يا اتهامـ  »طلبي  تجزيه« .5

پس شما «چند بار خطاب به يکي از همزبانان خود گفت که ) زبان يا ترک(آذري کنندگان غيرسخنران  يکي از شرکت در آنجا

طلب   ما تجزيه«جمله شما روي اين بود که تکيه کالم برخي از سخنرانان از  »!طلب هستيد  پس شما تجزيه! طلب هستيد  تجزيه

چرا که اگر . دانم از لحاظ لغوي اشتباه مي حتي اوالً من کاربرد اين اصطالح را در ارتباط با تقريباً همة خلقهاي ايران »...نيستيم

اما گيريم . »الحاق«، بلکه تنها ناميد »تجزيه«توان  نميديگر زبانان خود در آن سوي مرزها بپيوندند، اين را  تباران و هم آنها به هم

و باالخره همة آن خلقهايي که دولت ) شمالي(ها  ئيها، تاجيکها، ازبکها، آذربايجاني که چنين باشد، آيا ما مثالً فلسطينيها، اليتره

امپراطوري  10ان مگر نه اين است که ابتدا ما در جهناميم؟  مي »طلب  تجزيه«خواهند بدهند، را  اند و يا مي خود را تشکيل داده

جرم ) ترک(مثالً يک آذري براي  د هستند؟ آيا اگر قرار باشد،کشور جهان عضو سازمان ملل متح 198بيشتر نداشتيم و اکنون 

فرانسه، (براي همة آناني که به تابعيت دولتهاي بيگانه اين کار باشد که دولت خودش را تشکيل دهد و به تابعيت آن درآيد، 



12  www.iran-federal.com  

ايراني چيزي فراي داشتن تابعيت دولتي ايران «گويند که  اند، جرم نابخشودني نيست؟ مي درآمده...) انادا، آلمان، آمريکا، ک

آيا بسياري از ما . رود خوب اگر واقعاً چنين است، با از دست دادن شناسنامة جمهوري اسالمي، ايراني بودن از بين نمي ».باشد مي

و گذرنامة ايراني برخوردار نيستيم،   کنيم و به داليل متفاوتي از شناسنامه زندگي مي) هزاران کيلومتر دور از ميهن(که در خارج 

آن کساني صادق باشد که در مثالً ايم؟ خوب اگر چنين نيست، پس چرا بايد اين مسئله براي  ايراني بودن خود را از دست داده

  کشور آذربايجان آيندة زندگي خواهند کرد؟ 

  زبان و غيره زبان، اسپانيولي زبان، آلماني يده است هر چند که چندين دولت عربي، انگليسيچرا زمين به آسمان نرس

  تبار داشته ناپذيري خواهد بود، اگر دو يا چند کشور ايراني چه فاجعة جبرانافتد؟  وجود دارد، اما اين امر براي ايران اتفاق مي

در آن ايم و حاضر نيستيم   همة ما تقريباً به داليل مشابهي از آن گريختهکه  د بودنخواه باشيم؟ آيا آنها بدتر از ايران کنوني

  .اش را ديديم نتيجه. کوبيدند ي و روسيهيوگسالو »ناپذيري  وحدت و تجزيه«زندگي کنيم؟ صربها و روسها هم بسيار بر طبل 

مورد بر  اما تأکيد بي. قل در پيش گيرندمن معتقدم که مليتهاي داخل ايران مطلقاً مايل نيستند، راه مستبا همة اين احوال 

آنها را به ناگزير به اين سمت  ،ناميدن اين و آن و به ويژه پابرجا ماندن وضعيت نابرابر موجود »طلب  تجزيه«و  »تماميت ارضي«

يد نموده تنها يک اتحاد برابر و داوطلبانه، همانطور که جنبش چپ کشورمان به درستي همواره بر آن تأک. سوق خواهد داد

  . است، پابرجايي ايران را تضمين خواهد کرد

گردم، موضع  روبرو مي »طلبي  تجزيه«، »تماميت ارضي«، »ملت ايران«هايي چون  خود من، بالشخصه، هر آنگاه که با واژه

گردم، که در  مياما هر آنگاه که با اشخاصي روبرو . ورزم جدايي مليتهاي ايران اصرار مي )و نه ضرورت( گيرم و بر حقِ مي

با  را مليتهاي ايراني و بختي ما در همگامي ماست کنند که نيک ضمن به رسميت شناختن اين حق براي مليتهاي ايران، تأکيد مي

ضمن قائل شدن حق استقالل براي خود، به مدافع حفظ يکپارچگي ايران تبديل خواهم شد، در چنين حالتي ، دانند مي هم برابر

برخوردار  کوبيده خواهم شد و از حقوق برابر »تماميت ارضي«ي نگران اين نخواهم بود که فردا باز با پتک چون در چنين حالت

  . گرديدنخواهم 

که به تنهايي از عهدة آنها  هستند قوياً اعتقاد دارم که ما حتي اگر جدا هم شويم، مشکالت امروز جهان آنقدر عظيم

معتقد هم نيستم که تشکيل دولتهاي ملي کوچک ما را از هر نظر بر سر مقصود . ريملذا همه به همگامي هم نياز دا. نيائيمبر

هاي متعدد در اروپا و آمريکاي شمالي و آسياي جنوب  براي نمونه اتحاديه. رود بشريت به سوي همگرايي پيش مي. خواهد برد

در اين راه جانهاي همديگر را بستانيم، تا بعد به پس چرا ما بايد از هم جدا شويم، . محرز ساخته است ما شرقي اين امر را براي

از نظر . اين اعتقاد يعني دست رد زدن به سينة همة اشکال ناسيوناليسم. بهاي سنگيني به اين نتيجه برسيم که بايد به هم بپيونديم

. بدتر) ليسم قومي غالبناسيونا(بد است و ديگري ) ناسيوناليسم قومي مغلوب(يکي . خوب و بد وجود ندارد ،من ناسيوناليسم

و اتفاقاً از همين زاويه هم است که  و بعد دمکرات دانم تعريف کنم، خود را انسان مي... ، ايراني، کُردمن قبل از آنکه خود را 

  .ستيزم ميشورم و  ميخود عليه آن  و استطاعت با هر گونه اجحاف بر ملتم مخالفم و در حد بضاعت

تماميت «گردد، از  ا يک دولت خارجي، بلکه آنجا که مسئله به حقوق مليتهاي ايران برميآناني که نه در ارتباط بچرا 

خسته  و »نداريم »ستم ملي«اي به نام  ما مسئله«کنند که  ادعا ميگويند و  سخن مي »يکپارچگي دولت و ملت ايران«و  »ارضي

با اصرار  و »اند ند و آنها همواره از ميهن خود دفاع کردههمة قومهاي ايران شيفتة ايران هست« شوند که با تأکيد بگويند که نمي

، اينقدر از نسيم دمکراسي و »اند ظلمي نبوده، بلکه انحرافاتي وجود داشته است که حکومتها مرتکب آنها شده«گويند که  مي

هم  »ترک و عرب مغول و« به قول خودشان اگر پيوستگي مناطق ايران اين چنان نيرومند است و. فدراليسم هراس دارند

اگر به مردم مدتي طوالني آزادي بدهند، باالخره . آن را زير سوال ببرد، قاعدتاً نبايد ترسي از تمرکززدايي داشته باشند  نتوانسته

برعکس . شود به نفعش نباشد، جدا نميملتی، قومی خوب، اگر . د يافتنمدت و درازمدت خود را خواه دير يا زود منافع کوتاه

درست آيا . اگر جدا شود، نفع خود را در آن ديده است، يعني قبالً ضررمند بوده که جزو ايران بوده است: ادق استاين هم ص

ولي نه، اين  ؟ايران، آنها را در انتخاب راهشان آزاد گذاشت »اقوام«محتوا از  نيست به جاي اين همه تعريف و تمجيد بي
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دانند که در ايران هيچ  آنها مي. افتادند در غيراينصورت اين چنين به واهمه نمي. زنند باور ندارند حضرات حتي به حرفي که مي

اين روشنگري و اعتالي شعور  از عواقب آنها. تر هم خواهد شد چيز عادالنه تقسيم نشده و اين در فرداي آزادي ايران روشن

  .اند افتادهوحشت ملي مليتهاي ايران سخت به 

نيست، بلکه  »تماميت  ارضي«شان  روشنفکران مليتهاي غيرفارس ايران دغدغة اصليجداً چگونه است که پيشروان و 

اگر شد در ايران، و اما اگر نشد در خارج از ايران؟ و چگونه است  لاـ ح مهم براي آنها دستيابي به حقوق غضب شدةشان است

باشد؟ آيا غير از اين است  مي »رچگي ايرانيکپا«با اين شدت و حدت  »ايرانيست پان«که دغدغة اصلي روشنفکران به اصطالح 

کند و تمام طرفهاي  کند، يعني طرف معيني با حفظ تماميت ارضي سود مي وضعيت نابرابر ميکه نفس اين مسئله حکايت از 

  چه وضعي در ايران امروز دارد؟ چه کسيرساند که  نمي معرفتديگر نزاع ضرر؟ آيا خود اين دفاع و مخالفت ما را به اين 

بينند، باربط و  و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن ايراني را مي کُردهاي محترم هر آنگاه که »ايرانيست پان«بسياري از اين 

مسلکان آنها سرکار  افتند، درحاليکه همان زماني که هم مي »تماميت ارضي«مناسبت ناخودآگاه ياد  ربط، بامناسبت و بي بي

ها داده بودند و به اين اعتبار  ، بلکه همة ايران را دست آمريکايي...را، نه نفت خوزستان را،  ستان را، نه آذربايجانکُردبودند، نه 

اما امروز در برابر . ها بريزند ها و بعد آمريکايي چيز را زير پاي ابتدا انگليسي  بودند، تا همه »طلب يتتمام«، بلکه »طلب  تجزيه«نه 

  .اند ميدان رزم در راه خاک تبديل شدهه شير ترين خواست مردم غيرفارس ايران ب ابتدايي

شوند، دو  با نمايندگان فکري مليتهاي ايران نيستند و آن گاه هم که مي  بسياري اوقات يا حاضر به مباحثه و مناظرهآنها 

بانهاي ايران، در کنار ز »اصلي«و  »مشترک«حفظ زبان ) 2، »تماميت ارضي ايران«پايبندي به ) 1: شوند شرط قائل مي پيش

دانند در  بدين ترتيب آنها تنها زماني حاضر به بازي هستند که اين دو آس را براي خود محفوظ نگه دارند، چون مي!!! »محلي«

صورتيکه کارتها مجدداً قاطي و يکسان تقسيم شوند، باخت آنها حتمي است، چه که حرف آخر را مردم در انتخابات خواهند 

  .مقوله دو ايندر ارتباط با   ـ به ويژه زد

کنم  ضروري و مفيد بدانم، از آن به مثابة يک حق دفاع ميمن بدون اينکه از استقالل مليتهاي ايراني دفاع کنم و آن را 

. ياد کنمبدهم و سوگند بيهوده و باج  »چک سفيد«به کس يا طرفي  تماميت ارضيو حاضرم نيستم با پايبندي غيرمشروط به 

به اعتقاد من گويم که  آگاهانه مي. تباط را در فردا پس از ارزيابي از وضع آن زمان خواهم گرفتتصميم قطعي خود در اين ار

داشت، چنانچه در ايران فردا ستم ملي رفع گردد، تمرکززدايي وسيع  دجدايي نخواه  ضرورتي به پيمودن ره هيچ مليتي در ايران

هاي مختلف تأمين گردد و  هادينه گردد، عدالت در عرصهاي ن  و فدراليسم برقرار گردد، دمکراسي توافقي و مذاکره

نياز به  اين امر ميسر نيست وشبه  ها يک هيچکدام از اين مؤلفهدستيابي به  طبيعتاً. مکانيسمهاي پيشرفت همة مناطق ايجاد شوند

ام که برايتان  مقالة جداگانه توضيحات الزم را در اين ارتباط در(... است مهم آغاز اين روند. يک روند کم و بيش طوالني دارد

  .)ام ارسال نمودم، داده

  

  يا زبانهاي رسمي؟ »مشترک«زبان يک  .6

مسئلة زبان، همانطور که خود شما هم خاطرنشان ساختيد، . آقاي دکتر الجوردي، متأسفانه در کنفرانس به مسئلة زبان نرسيديم

  . موضوعي بس مهم و کليدي است

ام، در اينجا سخن زيادي در اين خصوص نخواهم  رستادم، در اين مورد صحبت کردهچون در مطالبي که برايتان ف

و از همة زبانهاي ديگر  »زبان اصلي«يکي از سخنرانان در آنجا از فارسي بعنوان  :اما خواهم گفت که مشکل من با چيست. گفت

پس  هر چند، بودهم  تفاده کرد و جانبدار فدراليسماس »ملل ايران«جالب بود که ايشان از اصطالح . نام برد »محلي«ايران بعنوان 

  . نتراليسم رهايي نيافته استاهنوز از حصار سوي نيز  که چنين بود که خدمت ايشان گفتم. از گذر از يک مرحلة تمرکززدايانه
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 فدرال در قانون اساسي اند و بايد اصلي فارسي، آذري، کُردي، بلوچي، عربي، ترکمني همة زبانهايمن بر آنم که 

  . شوند  شأن اعالم و هم »ملي«و  رسمي

تدريس  "در کنار زبان فارسي"هم  "اقوام"چه اشکالي دارد که زبانهاي «گويند که  بزرگشان مي »لطف«ها از سر  برخي

بحث بر سر  دوماً. اند، چه که اوالً بحث بر سر صرفاً تدريس اين زبانها نيست ، غافل از اينکه هنوز کنة مطلب را درنيافته»شوند

اي و آموزشي شود، به اين مفهوم که  زبان رسمي و اداري و رسانه  در هر ايالتي بايد زبان اکثريت مردم آن خطه. نيست »درکنار«

از مرحلة دبيرستان به بعد در کنار آن و . شود، آنهم از ابتدايي تا پايان دانشگاهو تدريس نه اين زبان، بلکه به اين زبان تحصيل 

هر شهروندي امکانات  رايمضاف بر آن، بايد ب. آموز آموزش داده شود ايراني به درخواست و انتخاب والدين دانش يک زبان

تمام اسناد دولتي بايد . اين قاعده بايد در همة ايران بطور يکسان معتبر باشد. آموزش زبان مادري در تمام پهنة ايران فراهم گردد

فدرال به زبان مادري خود مکاتبه و  يايد در هر جاي ايران ممکن باشد که با ارگانهاي دولتب. به همة اين زبانها انتشار يابند

هاي واقعي و تنوع فرهنگي ايران سازماندهي  ويژه راديو و تلويزيون بايد کامالً نو و بر اساس داده  اي و به  نظام رسانه. مراوده شود

امور فرهنگي بايد از حوزة دولت فدرال و مرکزي خارج و به  همة خصوصال علي. دولتي و فدراليزه شوند  غيره بطور کاملو 

به تصويب و در تمام  »صيانت از اقليتها«شمول بودن تمام حقوق شهروندي و قانون  عالوه بر اين، بايد ايران. ايالتها واگذار گردد

   .ايالتها بطور يکسان و کامل اجرا شود

. »فهميديم؟ داشتيم، چطوري اکنون حرفهاي همديگر را مي مشترکي نمي اگر ما زبان«خانمي در آن جلسه گفت که 

وي گفته شود   فرصت نبود در آنجا به!!! رسيده است اي هو داهيان »فکر بکر«يقيناً وي خيلي در اين باره انديشيده است و به اين 

خودش   بود که هر کسي به زبان مادري ميداشتيم، معنايش اين  را نمي »اين زبان مشترک«خانم محترم، اگر به قول شما «که 

خوب، در چنين حالتي . است  رفتهبود که دست کم از اين لحاظ ستمي بر کسي ن ديد و نفس اين امر بيانگر اين مي آموزش مي

به مفهوم  »زبان مشترک«وانگهي، مگر داشتن باز به قول شما . کنيم جدلماند که ما امروز در مورد آن  مشکلي باقي نمي

مگر نه اين است که بايد منوعيت زبانهاي ديگر است؟ از اين گذشته، اگر قرار باشد که زباني، زبان ارتباطي من و شما باشد، م

   »...اختياري و داوطلبانه باشد

 شخص ديگري ادعايي را با زباني بسيار ماليم و مؤدبانه تکرار نمود که زبان فارسي را فالن پادشاه ترک و فيصار مغول

و اين . تعريف نموده است آن چنين و چنان و بکار گرفته است و فالن دانشمند از  نويسنده و شاعر غيرفارس آموخته مانو به

، درست است، و تنها بخشاً اين ادعا بخشاً. اش بوده است  اند، بلکه به دليل قدرت و زيبايي بدين سبب نبوده که آنرا تحميل نموده

و اين هم درست . است  زبان فارسي زبان شعر است، زبان معاني است، زبان استعاره و مثل. استزبان فارسي حقيقتاً زيب چه که

حقيقت دارد که اين  هم و باز. اند اند و اثر ادبي خلق کرده اند، به آن شعر گفته ها خود داوطلبانه آن را آموخته است که خيلي

، چه که پس از تشکيل ندت نيستاهمة واقعي هااما اين. اشتقبل از تشکيل دولت متمرکز و متراکم چنين اجباري وجود ند

با توسل به ارتش و سازمان امنيت، زندان و ممنوعيت  در ايران سنخ آتاتورکي »سازي ملت «حکومت رضاشاه و شروع روند 

ه، اگر در زمان شاه براي نمون. تحميل گرديد فارسي همة  زبانهاي غيرفارسي در ايران زبان کاربردنوشتاري و آموزشي و اداري 

مگر شما در . شود گرفتند، ممکن بود سروکارتان با ساواک پيدا  يک قطعة ادبي، مثالً يک شعر عاشقانة هيمن، را از شما مي

   ؟توانستيد آزادانه کتابي به زباني غير از زبان فارسي بيابيد زمان پهلوي مي

من اينجا الزم !! تبديل گشته است »به زبان همة ايرانيان«بودنش  و باز اين واقعيت ندارد که زبان فارسي به دليل نيرومند

، نمونه بياورم که چه نيست براي نمونه از ابوريحان بيروني مثال بياورم که در بارة زبان فارسي چه گفته است، الزم نيست

کدام مطلب جدي  :پرسم تنها مي .زبان که به زبان عربي نوشته نشدند کتابهاي بيشماري که از سوي اديبان و انديشمندان فارس

  ؟هاي عربي و انگليسي و فرانسوي باشد درصد آن واژه 80ـ  70توان به زبان فارسي نوشت، بدون آنکه  علمي و فلسفي را مي

و اما طرح ادعاي نيرومند بودن زبان فارسي به نسبت زبانهاي غيرفارسي ايراني ـ گذشته از درست و غلط بودن آن ـ 

تاکنون، بدون  سال پيش 80ناميدة رضاخان ميرپنج، يعني از قريب  »مدرن«از زمان تشکيل دولت نامبارک . ستبسيار مضحک ا
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زبانها يقيناً در اکثريت نيستند، براي  که در آن فارس کشوري ،باشد مي اي که در واقع متعلق به همة مردم ايران از بودجه  وقفه

شد، بالکل  صرف آموزش تمام زبانهاي ايراني مي دالقاعده باي اي که علي ني بودجهکنند، يع زبان فارسي هزينه ميتنها اعتالي 

اند، با اين  اند، بلکه حتي سرکوب هم شده و زبانهاي ديگر ايران نه تنها امکان رشد و اعتال نداشتهصرف زبان فارسي شده، 

ما به دليل ضعيف بودنش کاربرد دولتي و فرمايند که زبان ش شوند و مي وصف برخي به جاي معذرت خواهي طلبکار هم مي

  !!! ... واقعاً که. ساالري پيدا نکرده است ديوان

اين امر چيزی از اين . دداربه فرانسوي اشراف  هر الجزايري و تقريباًاي به انگليسي  امروز تقريباً هر هندي آموزش ديده

زبان فارسي ـ صرف نظر از   ، همانطور کهبوده است فرانسوی در افريقا و هند انگليسی زبان استعمار در  کاهد که واقعيت نمي

  .بوده است در ايران زيبا بودنش ـ زبان استعمار داخلي

تاج گلي بر سر زبان فارسي تارک و فارسي غيرکردند که با سرکوب زبانهاي  دولتمردان ايران تصور ميو اما 

تر نشده و حتي از بضاعت  ممنوعيت نوشتاري زبانهاي ديگر غني گذارند، درحاليکه چنين نبوده است، زبان فارسي با حربة مي

من . استوارد آورده ميراث و غناي فرهنگي ايران لطمات جبران ناپذيري اين کارکرد شووينيستي به . آن کاسته شده است

آيا اين . شناسند راني را نميشخصيت ادبي غيرفارس اي 5زبانها ـ  به اتفاق مردم ايران ـ به ويژه فارسقريب اکثريت  يقين دارم که

  کمکي به زبان فارسي نموده است؟ 

شان، محيط پيرامونشان،  اي که زبان مادري التحصيالن ديپلمه زبانها بگذريم، باييد ببينيم که فارغ از خير غيرفارس

دست کم با آنها به زبان و  بوده زبان شان فارس کالسي معلم و ناظم و مدير و هم و شان فارسي روزنامه و راديو و تلويزيون

، امالي اند شته، سال به سال ادبيات فارسي دااند ختهآمو اشان زبان فارسي را  سال مدرسه 12، در تمام طول اند فتهگ فارسي سخن 

از است، بوده ، تازه تمام دروس ديگر هم به همين زبان اند داشته، دستور زبان فارسي اند داشته، انشاي فارسي اند داشتهفارسي 

جداً چند درصد از آنها قادرند يک صفحه کاغذ، . لحاظ دانش زبان فارسي و دست کم اشراف به آن چه وضع اسفباري دارند

دهه تالش  8اشان بدون اشتباه بنويسند؟ اين هم حاصل بيش از  ببخشيد يک پاراگراف و بند را در بارة موضوع مورد عالقه

ش صرف زبان فارسي به قيمت ممنوعيت و سرکوب همة زبانهاي غيرفارسي بوده وقفه و صرف هزينة هنگفت در امر آموز بي

  .است

  

  ضمانت. 7

چه « :پرسيد خطاب به سخنرانان متعلق به مليتهاي ايراني آقاي دکتر الجوردي، همانطور که مستحضريد، شخصي در آن جلسه

اين پرسش  »؟ي را به پيش ببريد و حق کسي ضايع نشودضمانتي وجود دارد که شما فردا در دولتهاي ايالتي بتوانيد امورات دولت

اش  نتيجه شماها آخر، با انصاف، چند هزار سال تجربة دولتداري«: کسي نبود که به اين خانم بگويد!! خيلي برايم جالب بود

ه يک روز تجربة انتظار داريد، مني ک. ايد شده است که شما هم مثل من از دست آن در رفته حاکميتهای قبل و پس از انقالب

تازه، وضعيت سخنوران زبانهای غيرفارسی که از لحاظ زبانی  المللي بدهم؟ ام، از همين االن به شما ضمانت بين دولتداري نداشته

باشد، اين زبان در مناطق با اکثريت ساکنان  اگر مقصود شما هم سخنوران زبان فارسی مي. شود و فرهنگی از اين بدتر نمي

اصل حقوق   دهم، آنهم بر پاية سه اين ضمانت را به وي مي با اين وصف البته من ».... ن رسمی خواهد شدزبان زبا فارسی

  .ملي خلقها قانون صيانت از اقليتها و حق تعيين سرنوشت، فردي شهروندي

 اب شدنی اين خانم مرا ياد استدالالت روحانيون در مخالفت با قائل شدن حق برابر طالق، حق انتخ»بامعنا«پرسش 

توانند به مردان بدهند، اگر به مانند مردان حق  خانمها چه ضمانتی را مي جداً :اندازد خانمها ميبرای ...  قضاوت ،)انتخابات(

   !!؟باشند  داشته...  انتخاب شدن، قضاوت، طالق و چندهمسری و
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  ؟حقوق ملي يا حقوق شهروندي. 8

 ،سخن راندند و از سوي ديگر گفتند که بهترين راه »ستم مضاعف«سو از  آقاي دکتر فاروقي در بخش دوم از سخنانش از يک

و وي ـ احتماالً به  »چيست؟ » ستم مضاعف«منظور شما از «هرچند از وي سوال کردم که . تضمين کامل حقوق شهروندي است

واقعاً به همچون ستمي معتقد گذارم که وي  دليل کمبود وقت ـ توضيح بيشتري در اين خصوص نداد، معذالک بنا را بر اين مي

حقوق بشر و حقوق شهروندي به  نهو همچون مکانيسمي را . طلبد مکانيسم مضاعف مي »ستم مضاعف«به اعتقاد من رفع . هستند

ابزاري کارا و کافي براي رفع تبعيضات طبقاتي و جنسي   توانند نمي همانطور که حقوق شهروندي. دهند دست نميتنهايي به 

که در آن نظام سنتاً متمرکز اين کشور به فدراليسم تبديل شد،  1993قبل از سال  کنم که در بلژيک من تصور نمي .دهد بدست 

کنم که علت اينکه بريتانيا يا فرانسه به درجات مختلف  ؛ تصور نمياند همردم اين کشور حقوق کامل شهروندي نداشت

کنم که  است؛ به همين ترتيب تصور نمي  نها حقوق شهروندي پايمال شدهاند، اين بوده که در آ تمرکززدايي را در پيش گرفته

يا  اند براي اين مکانيسمهاي خودمختار بوجود آوردهو ايرلند شمالي بريتانيا مردم باسک و کاتالون اسپانيا و کوبک کانادا 

را ) »قومي«(دة من ـ ستم مضاعف ملي به عقي. اند نداشته را خود که در آنها مردم حقوق شهروندي خواهند بوجود بياورند مي

  . نمود مرتفعحقوق هم فردي و هم جمعي در يک نظام فدرال  همزمان توان بر بستر تأمين تنها مي

  

  ؟حقوق مليتها کنندة تأميندمکراسي . 9

وار آن حتي دمکراسي صرف اکثريتي نيز قادر نيست معضل تمرکز و تراکم قدرت سياسي و اقتصادي و فرهنگي و عواقب ناگ

و  ، رعايت حقوق اقليت از سوي اکثريتدمکراسي يعني حکومت اکثريت بر اقليت: دليل ساده يکبه  آنهمرا از بين ببرد، 

در شرايطي که اکثريت همواره اکثريت . )در انتخاباتهاي آينده(و بالعکس  به اکثريتتبديل اقليت  و مکانيسم وجود امکان

 و اکثريت به اقليت امعه همواره اقليت، ديگر همچون امکاني، يعني تبديل اقليت به اکثريتماند و اقليت به دليل ساختار ج مي

به همين جهت حاکميت . کنند اقليتهاي قومي زندگي مي هاکه در آن صادق است و اين در جوامعي. منتفي خواهد گشت

بنابراين آزاديها و . ليت تبديل خواهد شدبه ديکتاتوري اکثريت بر اق باشد، »دمکراتيک«، حتي اگر اکثريت در اين کشورها

چنين دمکراسي بايد . بافتي باشد حقوق و همچنين دمکراسي بايد در کشورهاي چند مليتي بسيار متفاوت از کشورهاي تک

ره همة براي نمونه در کشور سويس هموا. باشد) و نه اکثريتي(ي يتاي و فدراتيو با نظام انتخاباتي نسب  دمکراسي توافقي و مذاکره

تواند در ائتالف  درصدي مي 6حتي يک حزب ) اکثريتي و تناسبيِ(مليتها در حکومتند، در آلمان به دليل نظام انتخاباتي مختلط 

درصدي هم،  35بريتانيا چنين نيست؛ در اين کشور يک حزب در براي نمونه با احزاب بزرگ بر سر قدرت بيايد، در حاليکه 

تواند دولت را تشکيل دهد، درحاليکه  مان را داراست، به دليل نظام انتخاباتي اکثريتي آن ميترين فراکسيون پارل چون قوي

چنين مکانيسمي در کشورهاي . شوند باشند، از چنين حقي محروم مي هم احزاب کوچکتر، هر چند که مجموعاً در اکثريت

  . زاست بافت و ترکيب قومي متنوع بحران رخوردار ازب

   

  دي ارجمند، آقاي دکتر الجور

کردم، يکي دو صفحه بيشتر نخواهد شد، بيش از اين به درازا  خواهم نامه را که ابتدا فکر مي حرف بسيار در سينه دارم، اما نمي

از اين بابت پوزش . همين طوري هم مطلبم بسيار به درازا کشيد. فکري هم بايد به حال وقت کم شما بکنمبه هر حال بکشانم؛ 

   .خواهم متن پيشاپيش معذرت مي احتمالی از اغالط اماليي و انشايي همچنين. طلبم مي

  ل خانوادهاه شما و پايان به با احترامات بي .باز هم از دعوت و توجه شما سپاسگزارم
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