
  ؟ ، حق يا مطالبهستقالل کردستانا
  ناصر ايرانپور

  
نوشتند و خود " رنسانس"تفسيری در سايت " راز"نام   شخص محترمی بهپور در جريان بود،  بين من و آقای فرخ نعمت  در پی ديالوگی که

  بهپور آن را  آقای نعمت  ام که مودهرا مطرح ن" استقالل کردستان بزرگ"آيا من خواست   نيز يکی دو ايميل برايم آمد، مبنی بر اينکه
  :نويسند می" راز"آقا يا خانم . است   کشيدهچالش 

   
  

بی معنی است و لطفأ جوانان را با این نوشته ها که فقط نوشته هستند و  ه کردستان بزرگ در این زمان کامالبه نظر بنده اندیش"
آقایان این ملت ما که همه روشنفکر نیستند ، هنوز که هنوزه .ید می دانم که در پراکتیک هیچکدامتان اهلش نیستید فریب نده

شما تصورش را بکنید که ما توانستیم کشوری داشته باشیم به اسم کردستان ، چه  دارند به اسم شرف و ناموس زنان را میکشند،
ود، بیائید به جای این حرفھا به فکر وارد میش... هنوز هم از ترکیه و ایران شیر و ماست و    کسانی میخواهند اداره اش بکنند؟

  .فرهنگ و اقتصادمان باشیم ، اگر اینھا اصالح شدند آن وقت تقریبأ مشکالتمان حل است
باور کنید نمیتوانم بیشتر از یک ساعت تحملشان کنم ، فقط   عراق آمد و رفت دارم ولی خیلی کم، من در اینجا با کردهای ترکیه و

بجای این حرفھا فرهنگ سازی بکنیم به همدیگر کمک  ای پیش پا افتاده اند، من التماس می کنم کهمال و چیزه به فکر پول و 
، به این فکر باشیم که روستایان به روستاها بر گردند ، در کل نظمی به   برای جوانان و زنھا اسباب پیشرفت را فراهم کنیم   کنیم

  .جامعه مون بدیم این افکار بماند برای بعد
  ".ماست همه نکات ضعف فرهنگ  دلگیر نشده باشند ولی اینھا همه واقعیت دارند وم آقایون از حرفھام امیدوار

  

  
  :ايشان  من است به  آيد پاسخ کوتاه در پی می  آنچه

  
  ،عزيزرار 

  : رسانم که با سالم و سپاس از ابراز نظرتان بعرض مبارک می

هم  اگر  تازه ،بحث استقالل. اند هاين اصطالح را بکار برد پور آقای نعمتچرا   م کهدان نمی. يستو ن  بودهن "کردستان بزرگ"سر  من بحث
پيش نيز بحث استقالل کردستان ايران را   حتی ام که و من تاکنون کمتر شخصيتی را شناخته. کردستان ايران است  مربوط به ،باشد در ميان
شامل   در کنار برسميت شناسی حق تعيين سرنوشت که  گويند ـ البته ن میاحزاب شاخص کردستان ايران از فدراليسم سخ. باشد  کشيده

   .شود حق استقالل هم می

  همانطور که(ی استقالل نيست  معنی مطالبه  حق استقالل الزاما به. نيست  "مطالبه"است، مقصود  "حق"بحث از   هنگامی که ؛نکنيم  اشتباهو 
  ).ی طالق نيست ی مطالبه مثابه  حق طالق به

    ايد که کرده  اشاره  ای در ارتباط با کردستان عراق و ترکيه پديده  شما به
و اگر  ؟اند اين مشکل را مرزها برای ما درست کرده  مگر غير از اين است که :، بايد پرسش نمودآن را مشکل بناميم  چنانچهاوال  •

   ؟منطقا ندای برچيدن مرزها را سر دادنبايد چنين است 
من   اين خاطر هم هست که  دقيقا به  ممکن است کسی بيايد و بگويد که ،خوب. گوئيد ماندگی کردستان می عقب دوما شما از •

  .ماندگی ما عدم استقالل ماست منشا عقب .ماندگی رفع نخواهد شد ، چون در غيراينصورت عقبخواهم استقالل می

بحث بر سر  . نه  که  داشت؟ البته داشتيم، اساسا اين حرفها موضوعيت می میی نبود و ما مشکل می"  ی فاضله مدينه"آيا اگر کردستان واقع   به
بزرگترين   سازی کنيد، چنانچه ماندگی مثال فرهنگی فائق آئيد و فرهنگ توانيد بر عقب شما می  چگونه. ماندگيها است اين عقب دموج
شويم، زبان ملت و خلق و  انکشاف ندارد و من و شما مجبور می ممنوع است و امکان پيشرفت و ،و بستر فرهنگ، يعنی زبان شما  مؤلفه

  قوم ديگری را بياموزيم؟

اسرائيل، کسی نيامد و   و يا اکنون فلسطين بر عليه  فرانسه  کرد و يا الجزاير بر عليه می  استعمار انگليس مبارزه  هند بر عليه  آن هنگام که
    چرا که. لحاظ فرهنگی و اقتصادی درست کنيد، بعد مستقل شويداول سرووضع خودتان را از   آيد بگويد که نمی

  بستگی بهموضوع ديگريست و ،  گيريم يا نه می  ما از اين حق بهره  اينکه. از آن دفاع کرد  استقالل يک حق است و بايد همواره )1
 . شرايط خاص دارد

برخی از دانشمندان علوم . از بين نخواهد رفت ماندگی تا استعمار داخلی از بين نرود، عقب  دعوا بر سر اين است که )2
  . تا ملتی آزاد نگردد، اعضای آن ملت هم آزاد نخواهند بود  اند که شناسی بر اين عقيده شناسی و مردم  جامعه



  دوباره حقوق مردممان  چنانچه  شود، من خواهان مشروط ماندنمان در ايران هستم، اما با اين حق که من مربوط می  به  تا جايی که
، ايران  مرز کردستان و نه  برای من نه .ی ملتم از ايران جدا خواهيم شد حق تعيين سرنوشت و اراده  با استناد بهد، وش  زيرپاگذاشته

 در داخل اين مرزها  که است و پيشرفت و آسايش انسانهايی  است آزادی و رفاه  کننده برای من تعيين  که  آنچه. دندارنتقدسی  هيچکدام
  .اند کرده  آنها را احاطه  خاردارهايی که سيم  کنند و نه زندگی می

بدون آرزو، شود  مگر میچون . نيست برای عدم طرح آن ای کننده قانع چندان اين زوديها دستيافتنی نيست هم دليل  استقالل به  اينکه
فردا در  دمکراسی هم همين فردا پس  تصور مکن که ؟را مشخص نمود  و مسير آينده  راه شود زندگی کرد، مي بدون اتوپی، بدون افق

  يافتنی نيست، اما به اين زوديها ميسر و تحقق  سوسياليسم به  دانند که سوسياليستها هم می. تحقق خواهد يافت  زده خو و دين ايران دين
  .ق زن و مردهمانطور است برابری حقو. دارند دست برنمیاز اين آرمان و استراتژی  اين دليل  به درستی

من هنوز . داليل پراکتيکی  داليل اصولی است و هم به  ام، هم به را انتخاب کرده) فدراليسم(بينابينی   راهی اين اوصاف  من با همه  اما اينکه
ين کشور در سويس و بلژيک و چند  چيزی که. خود دست يابد ی هشد حقوق تضييق  کردستان در ايران به  ام که اميدم را از دست نداده

من چهار مؤلفة آزادی، عدالت، پيشرفت و امنيت را در کردستان همزمان و  ؟است، چرا نبايد در ايران ميسر گردد  ديگر تحقق يافته
حتی اگر های ديگر چی؟ فدراليسم  ، اما مؤلفه شده  استقالل هم دست يابيم، ستم ملی بر ما برداشته  اگر به. خواهم آهنگ با هم می هم

ای  ماندگی دليل عقب  ممکن است به  از امکاناتی برخوردار خواهيم شد که در آن جای آن  نباشد، به نيز روری ملی بطور کاملمتضمن س
  اشاره امرداليل پراکتيکی اين   اينجا من به  تازه .از آن بهرمند نشويمدر کردستان مستقل اين زوديها   به  شدهو تحميل ما اعمال   بر  که

  .جای خود بسيار مهم هم هستند  هب  نکردم که

بايد با شفافيت و صراحت تام از حق تعيين   اين است که...) سياسی، رفع ستم ملی، ( اهدافمان   فرمول من برای رسيدن بههر حال،   به
سرنوشت درونی خود، يعنی حق تعيين   به  چنانچه  که باشيم  هبايد تأکيد داشت  ، در عين حال کهمائيمدفاع ن خود سرنوشت برونی و درونی

 صادقو اما برعکس اين نيز . نخواهيم گرفت  بهره ،تعيين نظام سياسی در کردستان، برسيم از حق تعيين سرنوشت برونی، يعنی استقالل
هر حال،   به. خواهيم نمود  متحققرا حق تعيين سرنوشت درونی خود نائل نياييم، الجرم حق تعيين سرنوشت برونی خود   به  چنانچه: است
. سازی را پيش ببريم يابی و ملت ی هويت حق تعبير کنيم و برای اينکار بايد پروسه  اتهام، بلکه  طلبی و امثالهم را نه  استقالل و تجزيه ی هواژ

بر در ايران فردا هايی در ارتباط با پذيرش حقوق برا نشينی عقب  اين شمشير دمکلوس بر سر طرفهای مقابل ما باشد، تن به  تنها آن زمان که
ی ملی خود  هويت و اراده  نشينی ندادند، با اتکا به عقب  اگر هم تن به .ما در اين امر بسيار جدی هستيم  آنها بايد بفهمند که. خواهند داد

  .چيز زيادی برای از دست دادن نداريم  جديی را در پيش خواهيم گرفت، چرا که  راه

زبان و  سخنوران يک يک قوم و خلق وآحاد به    تنها زاد و آباد و دمکراتيک و فدرال، کشوری کهساختن ايرانی آ  باز تکرار کنم که
نيم ک  اما بايد برای آن مبارزه .ما پتانسيل آن را داريم. باشد ممکن و ميسر است  داشتهندين و مذهب معين تعلق باورمندان يک فرهنگ و 

هيچ خلق و قوم و زبان و فرهنگی نيست و   متوجه  اين مبارزه  باشيم که  داشته  توجه تنها بايد .برايمان نازل نخواهد شد آسمانو از 
  .اند اند و مردم را از هم جدا کرده آوردهبوجود  را عدالتيهايی چنين بی ايدئولوژيهايی است که  تنها متوجه  تواند باشد، بلکه نمی

  :اعتقاد من  به  ، بلکه يوناليستی نيست و نبودهی ناس ی ما يک مبارزه مبارزه  قابل تأکيد است کههمچنين 
 .رفع ستمی ملی نيست  محدود و منحصر به  بسيار بسيار فراتر از اين است، چرا که )1
زبان مادری خود را   آموزش به  آيا کسی که. است  المللی تضمين شده خواهيم در اکثريت ميثاقهای بين ما می  حقوقی که )2

ی  من حتی خواستهاست؟ " تناسيوناليس" ،، فدراليسم بخواهدی خود بخواهد را در منطقه بخواهد، ساختارهای دمکراتيک
 .دانم آن را حق طبيعی و بديهی خود می  دانم، بلکه تشکيل دولت مستقل را ناسيوناليستی نمی

کيل يک دولت مستقل تش  است و معموال معطوف به  بار منفی گرفتهبعد بخشا   از جنگ جهانی دوم به" ناسيوناليسم"اصطالح  )3
 . سمتگيری داردو در ضديت با مردمان ديگر  ماند ، اما در اين چهارچوب باقی نمیاست

مصاف ناسيوناليسم رفتن کارآيی چندانی ندارد   با سالح ناسيوناليسم به. ناسيوناليسم قومی حاکم است  ی ما اتفاقا بر عليه مبارزه )4
 .و دمکراتيسم)  داخلی و خارجی(حق تعيين سرنوشت  با  و بخشا حتی غيرقابل درک هم است، بلکه

نامند و در زرورقهای رنگارنگ  و ناسيوناليستی خود را ناسيوناليستی نمی  گرايانه های تبعيض بسياری از ناسيوناليستهای واقعی ايده
  . محض است  اين يک اشتباه. ناميم می" یناسيوناليست"ترين حقوق خود را  ترين و ابتدايی ی انسانی ما مطالبه  پيچانند، در حالی که می

 
  .توان با آن موافق بود يا مخالف می .در اين باب ی تفکر من است عصاره  سادهو   کوتاهی  اين چند جمله

  
  .موفق باشيد
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