هر آن چه سخت است و استوار
دود می شود و به هوا می رود

 زبان مادری در ایران؛ یک حق ،یک فرصت
 نخست باید سوءظنها میان مرکزگراها و قومگراها برطرف شود
 فدرالیسم ،ملیگرایی و حقوق اقوام در ایران
 ۰۶ درصد جامعه ایران خواهان یک نظام فدراتیو هستند
 ایران برای فدرال شدن باید تکه تکه شود

فروردین ماه 1392

تلنگر

 زبان مادری و زبان آموزش

 نظامهای طایفهای خطرناک هستند

ویژه نامه :تمرکز زدایی

تلنگر

1

زبان مادری و زبان آموزش
سعید قاسمی نژاد مسأله آموزش به زبان
مادری یکی از مسائلی است کهه در نه ه
سال اخیر مورد بحث و ج ل فهراوان بهود
است .بحث آموزش به زبان مادری بهر ایه
نکته درست انگشت میگذارد که کودکانی با
زبان مادری متفاوت از زبان مورد استفاد در
سیستم آموزشی ،در ابت ای ورود به سیستم
آموزشی با دشواری های ع ی ای مهواجهه
میشون که تاثیر ای دشواری هها نهه در
کارنامه آموزشی آنان و نهه در وعهتهیهت
روحی–روانی آنان مهی تهوانه تهاثهیهراتهی
درازم ت باش  .ای نگرانی به حق است و در
هر گونه طرح و برنامه برای اصهحح
سیستم آموزشی کشور بایه مهورد
توجه قرار بگیرد.
از سوی دیگر با توجه به وعهتهیهت
م طقه خاورمیانه ،وجود گرو ههای
تجزیه طلب مورد حمایت کشورهای
همسایه در مرزهای کشور ،مسهألهه
تقویت وح ت ملی مسألهای اسهت
که می بایست مورد توجه هر نیروی
سیاسی باش که خود را ایهرانهی و
مقی به حفظ تمامیت سرزمهیه هی
ایران میدان  .یکی از عوامل مهم در
بحث وح ت ملی توانایی بهرقهراری
ارتباط شهرون ان کشور با یک یگر از طهریهق
زبان مشترک است .برای سالیان مهتهمهادی
زبان فارسی زبان ارتباطی مردم ایران بهود
است و هم اک ون اکثریت مطلق مردم ایهران
زبان فارسی را می فهم و صحبت میک .
گرو های تجزیهطلب تحش می که ه ه بها
حمله به نقش زبان فارسی به ع هوان زبهان
ارتباطی مردم ایران و مانع ش ن از آمهوزش
آن ،مانع از ارتباط و درههم آمهیهیهتهگهی
مردمان م اطق میتلف ایران با یهکه یهگهر
شون  .تحش آنان ای است که با ایجاد ایه
ج ایی شرایطی را فراهم ک که در درون
مرزهای کشور مرزهای محکم زبانی و قومی
تلنگر
ایجاد گشته تا در نهایت بتوان راحهت تهر
 2قص خود برای ج ا کردن بیش ههایهی از

کشور والحاق آن به کشورهای همسهایهه را
که از ای گرو ها حمایت مهالهی–سهیهاسهی
میک  ،به انجام برسان  .ما شهاهه ایه
تحش ها در کهردسهتهان ،آاربهایهجهان و
خوزستان هستیم .در خوزستان ای تحشها
با حمایت عربسهتهان سهتهودی ،قهطهر و
گرو های سلفی و وهابی انجهام مهی شهود،
حامی ای تحش ها در کردستان حهکهومهت
بارزانی است و در آاربایجان ای تهحش هها
مورد حمایت ویژ دستگا ام یتی ترکیهه و
حکومت آاربایجان است.
در بحث زبان آموزش و آموزش زبهان ههر

گونه طرحی بای سه مشیصه ه ف زیهر را
برآورد ک .
اول می بایست دغ غه به حق بهیهش ههای
مهمی از ساک ان ایران در مهورد دشهواری
آموزش به زبانی غیر از زبان مادری شهان را
برطرف ک .
دوم می بایست جایگا زبان فارسی به ع وان
زبان مشترک و ابزار تقویت وح ت ملهی را
تثبیت ک .
سوم بای اهمیت آموزش زبان انگلیسی بهه
ع وان زبان بی المللی را در نهرهر داشهتهه
باش .
مقصود از زبان آموزش زبهانهی اسهت کهه
درس ها به آن زبان آموزش داد می شهونه ،
کتب درسی بر آن اساس نوشته می شون و

دانش آموز و متلم به آن زبان با یهکه یهگهر
ارتباط برقرار میک .
طرح پیش هادی ما با توجه به سه ویهژگهی
باال از قرار زیر است.
الف) هر دانش آموز ایرانی په از اتهمهام
دوران تحصیحتش و پهیهش از ورود بهه
سیستم آموزش عالی یا بازار کار می بایسهت
به سه زبان در ح خوان ن ،نوشت و سیه
گفت تسلط داشته باش .
ب) زبان اول ،زبان فارسی به عه هوان زبهان
رسمی و ابزار ارتباطی تمامی ایهرانهیهان بها
یک یگر است .زبان فارسی برای کسانی کهه
زبانشان فارسی نیسهت در یه
دور ی دو ساله پیهش دبسهتهانهی
آموزش داد می شود تا در ه گهام
ورود به دور ابت ایی مشکل زبانی
به ح اقل خود برس .
ب) زبان دوم از میان دو گهرو از
زبانها انتیاب میشود .زبان ههای
اقوام ساک ایران غیر از فارسی و
زبانهای خارجی غیر از انگلیسی.
پ) زبان سوم زبان انگلیسی اسهت
که آموزش آن اجباری است.
ت) م ارس مهی تهوانه ه زبهان
آموزشی خود را انتیاب ک  .ی
م رسه میتوان بهرای گهرو ههای جه ای
شاگردان ،زبان های آموزشی متفاوت داشتهه
باش  .ب ی مت ا زبان آموزشی مهی تهوانه
فارسی ،کردی ،عربی ،انگلیسی ،فرانسه یا هر
زبان دیگری باش به شرطی که متقاعی بهه
میزان کافی وجود داشته باش .
ث) امتحان های نهایی پایان دوران ابت ایهی،
راه مایی و متوسطه به زبان فارسی خواهه
بود .ه ف اطمی ان از ای امهر اسهت کهه
شهرون ان کشور به زبان رسمی کشور تسلط
دارن  .در امتحانهای نهایی متلومات دانهش
آموزان در سه زبان نیز مورد آزمهون قهرار
خواه گرفت .ورود به دور بت و نهههایهتها
کسب دیپلم در گروی تسلط بر هر سه زبان
است.
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مهدی وزیری زبان هموار بهه عه هوان

بی همه ساک ان ایران برای تقویت ههویهت

کارگران و متیصصان خارجی که در آی

نیستی و اصلیتری ابزار برقراری ارتباط در

ملی داشته است .زبان پارسی در طول تاریخ

ایران برای کار و سکونت به ایران مهاجرت

میان انسان ها نقش کلی ی ایفا نمود اسهت.

به شکل طبیتی ای نهقهش را در مهیهان

مینمای  ،بایستی امکان آموزش زبان مادری

در دنیای امروز نیز زبان و گویش از مهمتری

ساک ان ایهران بهاز کهرد اسهت .اکه هون

را برای فرزن ان خود داشته باش  .طبق

ع اصر تشکیل هویت انسان هها شه هاخهتهه

می بایست زبان پارسی را بهه عه هوان یه

تحقیقات کارش اسان آموزش در آلمان،

میشون  .در کشور ما ایران نیز بهه واسهطهه

میراث فره گی در ک ار دیگهر زبهان هها و

کودکان ب ون فراگیری صحیح زبان مادری

وجود ن ی زبان و گویش مهی بهایسهتهی

خود ،قادر به تسلط و فهم م اسب زبان دوم

سیاست گهذاری بهرای آمهوزش زبهان از
حساسیت و ویژگی بیشتری برخوردار باشه .

زبان آموزش نمیباش .
به ع وان ی
ب ابرای آموزش ای زبانها نیز میبایستی از

ب ون پذیرش ای گوناگونی زبان و گهویهش،

مرحله پیش دبستانی آغاز شود.

پذیرش گوناگونی فرهه هگهی-ههویهتهی در

 .۳زبان انگلیسی؛ ای زبان نهیهز بهه طهور

نهارنوب جغرافیایی ایران میسر نمیباش .

طبیتی نقش خود را به ع هوان یه

متاسفانه تاک ون ای سیهاسهت گهذاری در

بی المللی در سراسر جهان باز کهرد اسهت.

عرصه قانونی و اجرایی از کارآم ی م هاسهب

تمام کودکان ایرانی میبایستی در پایان دور

کار آماری دقهیهق

متوسطه به ای زبان مسلط باش  .بیتردیه

برخوردار نبود است .ی

زبهان

برای تایی نقشه زبان ها و گویش ها در ایران

آموزش ای زبان نیز میبایسهتهی از دوران

و برنامهریزی بر اساس ای داد ها از اهمیهت

پیش دبستانهی آغهاز شهود .آمهوزش زبهان

فراوانی برخوردار است .ای در حالی است که

انگلیسی را می توان با طرحهای ههمهکهاری

تاک ون آمار دقیقی از تت اد ای زبهان هها و

م ارس ایرانی با م ارس کشورهای انگلیسهی

گویش ها و پراک گی ای زبان ها بهه طهور

زبان تقویت کرد .ای طرحها مهی بهایسهتهی

است .ب ون ش اخت دقیق

توسط نهادهای خصوصی برنامهریزی و اجهرا

رسمی اعحم نش

و کارش اسی ای داد ها نمیتوان برنامهریزی

گویش های موجود در ایران پاس داشهت .در

و توسط خود م ارس نرارت شون  .کودکهان

دقیقی نیز در ای رابطه نمهود .بهی تهردیه

م اطقی از ایران که زبانها و گویشهای غیر

ایرانی و کشور ه ف در ای طرح میتوانه ه

ش اخت بیشتر و تایی هویت های رنگهارنه
در نهارنوب جغرافیایی ایران احساس تتلق

پارسی موجود می باش و زبان پهارسهی بهه
ع وان زبان آموزشی انهتهیهاب مهی شهود،

به م ت مشیص به کشورهای یک یگر رفتهه
و با زبان و فره ای کشورها آش ا شون .

را در میان همه ساک ان ایران باال میبرد و از

میبایستی ای زبان از دوران پیشدبستهانهی

 .۴زبان اختیاری؛ تشویق به یادگیهری یه

مهمتری ابزارهای خلع سحح طهیهف ههای

به کودکان آموزش داد شهود .طهبهق آمهار

زبان دوم موجود در جغرافیای ایران .همان :

افراطی مرکزمحور و طیفهای افراطی قومگرا

رسمی وزارت آموزش پرورش ،آمار کودکانهی

کردی ،آاری ،عربی ،ارم هی ،عهبهری و ...و

در

تشویق به آموخت زبان دوم خارجی .همان :

م اطق غیر پارس زبان بسیار بیشتر از دیگهر

فرانسوی ،اسپانیایی ،نی ی و روسهی ...زبهان

ایران می بایستی با صرف وقهت و ههزیه هه

م اطق میباش  .یکی از مهمتری عوامل ای

اختیاری بر اساس تت اد متقاعی به صهورت

توسط کارش اسان امر آموزش که در گهوشهه

ترک تحصیل ها ،آموزش دیرهه هگهام زبهان

داوطلبانه برنامهریزی و ت ری

پارسی در مقطع دبستان است که ههم وار

زبان آموزش در طول دوران آموزش میتوان

ای کودکان را با نالش بزرگ برای تحصیهل

اختیاری باش  .ولی ه ف در پهایهان دور

روبرو میک .

متوسطه تسلط دانش آموزان بهه سهه زبهان

میباش .
ی

که در دبستان ترک تحصیل مینمایه ه

طرح برای آموزش زبان در م رسه ههای

گوشه ایران زن گی می ک

تهیه و ته ویه

شود .ای امر به حهل و از بهیه
تفاوت های مرکز و حاشیه کمه

رفهته
شهایهانهی

خواه ش .

کهه

میک .

 .۲زبانهای مادری غیر پارسی؛ میبایستی

پارسی ،زبان مادری و انگلیسی میباش

از نرر ای جانب تمرکز در بحث آموزش زبان

امکان آموزش زبانهای مادری غیر پارسی

می بایستی در پایان دور متوسطه به آزمهون

در نهار بیش ،اهمیت فراوان دارد.

برای همه ساک ان ایران در هر نقطه از ایران

گذاشته شود.

 .۱زبان پارسی؛ ای زبان به عه هوان زبهان
سراسری هموار نقش ارتباطی سهازنه ای

فراهم شود .به ع وان مثال کردزبانان ساک
خراسان یا آاریزبانان ساک تهران و یا حتی

تلنگر
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علی افشاری:

نخست باید سوءظنها میان
مرکزگراها و قومگراها برطرف شود
علیرضا کیانی آنچه در ادامه میخوانیه
گفتگویی است که با علی افشهاری ،فهتهال
سیاسی مقیم آمریکا ،دربار ی ف رالیسهم و
بود و نمود ای ای در ایران انجهام داد ام.
ای گفتگو در ادامهه ی کهار بهه بهحهث
تجزیهطلبی و تجزیهطلبان نیز کشی شه .
افشاری ،ف رالیسم را برای ایران مهوعهوعهی
قابل بحث ولی ناکارا دانسهتهه و مهرزههای
سیاسی و فکری خود با تجزیه طلبی
را نیز شفاف کرد و خط فهاصهلهی
روش بی خود و آنهان کشهیه .
مصاحبه با علی افشاری حاوی نکات
جالبی ست .خصوصا آنجا که نهرهر
خود دربار ی مفاهیمی نون حهق
تتیی سرنوشت را گهفهت و سهر
مسألهی اقوام در ایران ،آلتهرنهاتهیهو
خود را عرعه داشت.
بام ادخبر :در رابهطهه بها شهکهل
حکومت پ از جمهوری اسهحمهی
افراد و گرو های متت دی ،خصوصها
بسیاری از نهیهروههای قهوم گهرا،
ف رالیسم را مطرح میک  .با تهوجهه بهه
ای که ف رالیسم م نهرهر ایه گهرو هها
ف رالیسم جغرافیایهی اسهت و نهه مهثهح
ف رالیسم اقتصادی ،به نرر شما ایه نهو
ف رالیسم تا نه ان از برای آی ی ایهران
مفی و کارا است و فوای و مضهرات آن را
نگونه میبی ی ؟
علی افشاری :به نرر م مفهوم ف رالهیهسهم
جغرافیایی مفهوم ن ان روش ی نیهسهت و
ابهاماتی پیرامون بحثهایی که هم نیروههای
م افع و هم گرو های میهالهفهش مهطهرح
میک  ،وجود دارد .م از ایه مه هرهر
تلنگر ن ان م افع استفاد از تهرم فه رالهیهسهم
نیستم و فکر مهی که هم اهه هیهت هها و
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پیش فرض هایی که بتهضهی از نهیهروههای
سیاسی ایران دارن  ،کمکی به حل مسهألهه
نمیک  .ب ابرای را بهتر برای ای موعهو
ای است که اوال مطالبات گرو های قومی یا
هویت طلب مشیص شود و در مهورد ایه
مطالبات توافقی بی دو طهرف مهاجهرا بهه
دست بیای و بت به سراغ را حل آن برویم.
بام ادخبر :م رورتان توافق در مهورد نهو

مطالبات است؟
بله ،در مورد ای که نه مطالباتی مورد قبهول
است .نون بتضا افراد از فه رالهیهسهم نهام
می برن  ،ولی تتاریفی کهه از آن مهطهرح
می ک  ،ن ان مرز روش ی با تجزیه ن ارد.
یا نمونه ی عراق که بتضی از نیروها در ایران
را نگران کرد است و بیشتر گمان بهر ایه
است که حاکمیت در کردستان عراق ،ت ههها
نام ساختار ف رال را برگرفته است و در عمل
ای گونه نیست و به نوعی م طقه خودمیتار
تب یل ش است و کهار خهود را جه ا از
حکومت ملی عراق پیش میبرد .ای نگرانهی
برای برخی از گرو های مرکزگرای ایهرانهی
وجود دارد که اگر ن ی اتفاقی در ایران رخ

ده  ،ق رت دولت مرکزی در اسهتهان ههای
مرزی بحموعو تلقی میشود و عمح وجهود
نیواه داشت و هم ن ی تضمی هی وجهود
ن ارد که ای ف رالیسم در نهایت کاتالهیهزور
ج ایی نشود .ف رالیسم در مت ای نرمال آن
تصمیم گیری مردمان هر م طقه در حوز ی
مسایل مربوط به امورات خودشان است ،غیر
از مسایل کحنی مثل ارتش ،نرام ام هیهتهی
کشور و م ابع طبیتی بهزرگهی کهه
متتلق به همه آحاد ملت است .ایه
سی مردودی نیست و مه هطهقهی
است و هم به تحقق م افع ساک یه
آن م طقه کم می که ه و ههم
م یریت کشور به لحاظ تیصیص و
توزیع و مصرف م ابع مهوثهر تهر و
کارام تر عمل میک .
بام ادخبر :اما اصح نه نیازی اسهت
که ملت ایران با ای ی ف رالهیهسهم
ج ا شود و به م اطق ف رال تقسیهم
گردد؟ تا جایی کهه مه مهطهلهع
هستم ،ف رالیهسهم یه را حهل
پسی ی است و نه ی وعتیت پهیهشهیه هی.
یت ی مثح ایاالت متح ی امریکا یا آلهمهان
ابت ا از ایاالت ج ا از هم تشکیل ش بودنه
و با ای ی ف رالیسم توانست تب یل به ی
کشور شون و در مورد ارتش و سهیهاسهت
خارجی و م ابع زیرزمی ی و طبیهتهی یه
کشور و از ای دست امور ،متح عمل ک .
اما مثح کردستان سالهای سال جزو ایهران
بود است و هیچ وقت از ایران جه ا نهبهود
است .ایران ،کردستان یا بلونستان را اشغال
نکرد است و ای م اطق جهزیهی از ایهران
بود ان  .اگر مطالبات مشیص شود ،میتهوان
با ای ی تمرکززدایی و یا دولت کون بهه
ای مطالبات پاسخ داد و به اخهتهیهارات در

سطح استانها افزود .دیگر نه نهیهازی بهه
ف رالیسم؟
· م پاسیم را به دو بیش تقسیم میکه هم.
همان طور که گفتم م اصهراری بهر روی
سیستم ف رالیسم ن ارم و فکر میک هم کهه
مشکلی را حل نمیک  .امها در مهجهمهو
مطالبات را اکر میک م که بای در ابت ا بهر
سر آنها توافق صورت گیرد و بت را حل به
وجود می آی  .را حل خود مه سهیهسهتهم
مبت ی بر حقوق شهرون ی است ،یت ی ههر
شهرون در هر جهای ایهران کهه زنه گهی
میک  ،حقوقی دارد .وقتی ای حقوق اعهم
از حقوق فره گی ،سیاسی ،اقتصادی و غیر
داد شود و به نحو عادالنهای ههم مه هابهع
توزیع شود ،مسأله حل میگهردد .لهذا مه
م افع ف رالیسم نیستم.
اما تتریفی که شما در سوال تان از ملت ارائه
کردی  ،در تاریخ گذشته ایران به ای شهکهل
وجود ن اشته است .در اصل مشکلی کهه بها
آن مواجه هستیم ،مشکل بهحهرانهی بهودن
ملت سازی م رن و مفهوم دولت در ایهران
است .یت ی دولت ج ی و دولت مهتهمهرکهز
مقت ر که به اصطحح بر ساخهتهار مهرکهزی
شکل گرفته است ،ی مفههوم جه یه در
تاریخ ماست که در تاریخ ایران ای بحث بها
رعا شا آغاز میشود .حکومتهای پیش از
دور ی رعا شا به مفهوم ف رالی نزدی تهر
است ،یت ی در ایران بهزرگ از نهقهطهه ی
تاسیسش که دور ی امپراطوری هیام شهی
است ما هیچ وقهت یه دولهت مهرکهزی
ن اشتیم یا حالتی ن اشتیم کهه کشهور بهر
مب ای زبان مشترکی ادار شهود کهه در
تمامی نقاط کشور با ای زبان صحبت شهود.
واژ ای که در دوران قاجار استفاد میش به
روش ش ن مفهوم بسیار کم مهی که ه ؛
»ممال محروسهی ایران « که در آن از
واژ ممال استفاد ش است .قبل از آن
هم در دوران هیام شی ساتراپ هها وجهود
داشت  ،یت ی ی م طقه ی جهغهرافهیهایهی
بزرگ را از سوریهی فتلی تا نزدیهکهی ههای
ه در داخل ی واح سیاسهی تهتهریهف
کردن  ،اما ای واح سیهاسهی یه واحه

یکپارنه ی یکسان نبود بلکه از اجتما نقاط
میتلف و متفاوت شکل گرفته بود و در ههر
م طقه ای ،مردم زبان و مذهب خاص خود را
داشت و به ای نحو با یکه یهگهر تهتهامهل
میکردن  .در دور ی اسهحم بها وحه ت
مذهبی ستی ش ای مجموعه حفظ شود و
بت از افول امپراطوری عباسی و در دور ی
مغول و بت از افهول آن ههم در دور ی
صفویه ،که دوبار کشوری تحت ع وان ایران
بازسازی ش و ستی ش که به همان ایهران
دور ی ساسانی و هیام شی نزدیه شهود،
باز هم همی م ل مب ا قرار گرفت و کسانی
که مثح در م طقه ی آاربایهجهان که هونهی
زن گی می کردن  ،تفاوت های بسیار زیادی با
کسانی داشت که در بلونسهتهان سهاکه
بودن  .حتی برخی از مردمان ای مه هاطهق
زبان فارسی را بل نبودن و ت هها بهه زبهان
خودشان صحبت میکردن  .حکومت مرکزی
فقط از آن ها خراج می گهرفهت و حهاکهم
ارش شان را انتیاب میکرد ،ولی آن حهاکهم
ارش بر اسهاس مه ل هها و روش هها و
فرمول های خاص م طقه ی خودش که لزوما
با م اطق دیگر یکسان نبود آنهجها را ادار
میکرد.
ای م ل در دور ی رعا شا به هم خهورد.
م تها با فرمولی که از باال اعمهال شه  ،آن
تکثر ن ان دی نش و حتی را حلههایهی
به سوی یکسانسازی قومی ،هویتی و زبانهی
دنبال ش و قبایل را در م اطق مهیهتهلهف
ایران جابجا کردن و ما با مشکحت که هونهی
مواجه ش یم .م ای موارد را از مهوعهع
توصیفی شرح می دهم ،نه از موعع تجویزی
و ای که خود م افع یا میهالهف آن بهاشهم.
ب ابرای ن ی مشکلی وجود داشته است و
ای اتفاقی که افهتهاد بها رعهایهت مهردم
کردستان و مردم خوزستان صورت نگرفهت.
مثح اهالی خوزستان آن زمان ،خوزستان را
عربستان می نامی ن و بسیاری از شههرههای
آن م طقه اسامی دیگری داشت ه کهه بهه
قومیت عرب آنها نزدی تهر بهود؛ مهثهح
خرمشهر که محمر نام داشت یا اههواز کهه
ناصریه نام گرفته بود .ای اسامی عوض ش ،

بسیاری از زمی های خوانی عرب از آن هها
گرفته ش و از ساک ی نقاط دیگر ایران بهه
آنجا کوچ داد ش ن و دخالت ههای دولهت
برای تغییر بافت جمتیتی در ای مه هاطهق
م جر به کشمکشهایی ش  .البهتهه در آن
مرحله آنها به دنبال تشکیل دولتی جه یه
نبودن  ،ولی آنها با روشی که تحت عه هوان
دولت متمرکز یا دولت مرکزی پی گهرفهتهه
ش موافق نبودن و ای بحران ادامهه پهیه ا
کرد.
بام ادخبر :شما مراحل تکوی دولت ایران را
در دور های هیام شی ،صفوی ،قاجار وغیر
را توعیح دادی  ،ولی بحث ما ای است کهه
کردستان ،آاربایجان و خوزستان هیچ وقهت
ی واح سیاسی مستقل نبودن .
بله ،اما بیشی از افرادی که در ای م هاطهق
زن گی میک و بحث ف رالیسم را مهطهرح
میک  ،میخواه مثح به م لی که ایهران
در دور ی قاجار ادار می ش بازگهردنه و
م بیشتر برای روش ش ن طرح بحث ایه
توعیحات را میدهم .لذا ما نهمهی تهوانهیهم
بگوییم که ای ملتسازی که در دور ی رعا
شا ش است ،در تمامی ادوار تارییهی مها
وجود داشته است .ای ملتسازی میالفتهایی
به همرا داشته و از ای رو ن ی مشکهلهی
هماک ون به وجود آم اسهت .امها دوبهار
تاکی میک م که به نرر م م ل ف رالیسهم
لزوما بهتری و ت ها م ل برای پاسخگویی به
مطالبات م اطق قومیتنشی نیست.
بام ادخبر :حال با تهوجهه بهه مسهایهل و
مطالباتی که از سوی نیروهای قومگرا وجهود
دارد ،دو سوال مطرح میشود .یکی ایه هکهه
نق ر از خواستههای نیروهای قومهیهت گهرا
مبت ی بر تبتیض واقتی و نق ر استهوار بهر
پروپاگان ای تبلیغاتی آنها و به ای خهاطهر
است که اصوال بها دولهت مهرکهزی ،نهه
جمهوری اسحمی و نه پهههلهوی ،مشهکهل
دارن ؟ بحث دیگهر ایه اسهت کهه اگهر
خواست ها و مطهالهبهات واقهتهی اقهوام و
مشکحتی که با دولت مهرکهزی دارنه بها
ف رالیسم قابل حل نیست ،پیش ههاد شهمها تلنگر
برای حل آن نیست؟
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به نرر م بیشی از مشکحتی کهه مهطهرح
می شود واقتا وجود دارد .تبتیضها و بهیهش
از تبتیض ها ،نادی گرفهته تهمهایهزههای
قومیتی آن ها؛ یت ی در دور ی رعا شا کهه
به نرر م جمهوری اسحمی هم به نهحهوی
آن را ادامه داد است تصور میش که بر اثر
اجرای ی سری سیاست ههای خهاص ،در
طول زمان دیگر تفاوتی بی ی ایرانهی در
تبریز ،اهواز یا زاه ان وجود نه ارد .امها بهه
واقع ای گونه نیست و مثح کسهی کهه در
آاربایجان زن گی میک و خهود را تهرک
میدان  ،برای خودش ی سری ویژگیههای
خاص قائل است که شهرون ان نقاط دیهگهر
ایران قائل نیست  .به نرر م مشکل اصلهی
ای نادی گرفت از ناحیه حهکهومهت
است و انکار ای تمهایهز هها از سهوی
نیروهای مرکزگرای ایران بهه خصهوص
نیروهای افراطی است یا انکار مقوله ای
مثل قومیت است .اما در ای فهاصهلهه
قطتا پروپاگان ا وجهود دارد ،یهته هی
بسیاری از نیروها مشکلشان تبهتهیهض
نیست و بیشتر میخواه از ای مسأله
برای ج ایی استفاد ک یها ایه هکهه
عمح آن م طقهی خودشان را بهه یه
تافته ی ج ابافته از ی کلهیهت واحه
تب یل ک  .به خصوص در مورد مردم
کرد ،اگر به سهابهقهه ی کهردسهتهان
بازگردیم ،میبی یم که از همهان دوران
صفویه ،ایل های کرد نهوعهی جه اسهری را
دنبال می کردن و زمانی که بهیه ایهران و
عثمانی حایل بودن همیشه با طرفی درگیر
بودن و یا میخواست از نیروهای دو قطهب
ماجرا برای مهار یک یگر استفهاد که ه ه .
زمانی با عثمانی علیه ایران متح می ش نه
و زمانی دیگر برعک  .ای کشمکش وجهود
داشت و به نرر م در بیشی از مردم کهرد
ای مسأله هست .یت ی ای ی تشکیل دولت
کردستان واح که همه ی کردههای ایهران،
سوریه ،ترکیه و عراق در م طقه ،ی کشهور
خاص خود را داشته باش  ،در آنهها قهوی
تلنگر است و بیشی از مشکحتی اسهت کهه در
م طقه وجود دارد .اما در زمی هی تبتیضهها
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دول مرکزی ایران در دور ی پهلوی به بته
فکر می کردن که بها دادن به ای بیش هها
عمح فضا را به سمت تجزیه مهی بهرد ،لهذا
سیتگیریها افزایش یافته است .ی سری
از مشکحت در زمی ه ی هویت فهرهه هگهی
ساک ی ای م اطق وجود دارد کهه بهرای
بیان مثح کرد یا تهرک بهودن شهان و بهه
خصوص در زمی ه ی آمهوزش زبهان شهان
محرومیت دارن .
هم ن ی بای در نرر بگیریهم کهه لهزومها
خواسته های ی قومیت با قومیت های دیگر
یکسان نیست؛ مثح در خوزستان بهیهشهتهر
محرومیت های اقتصادی مسألهه ی اصهلهی
ساک ان عرب زبان آنجاست و در بلونسهتهان

هم به همی شکل است .ولی در آاربایجهان
مسأله ی اقتصادی نمودی ن ارد و مسهألهه
بیشتر فره گی است و در کردستان عمه تها
سیاسی است .اگر بیواهیم جمعب ی ک یم،
محرومیت های اقتصهادی در خهوزسهتهان،
بلونستان و در کردستان وجهود دارد امها
بیشی از مشکحت هم به نو برخوردی کهه
خود نیروهای عم آن مه هاطهق دارنه ،
بازمی گردد .یت ی ت ها ای نیست که دولهت
مرکزی عام انه نمیخواه در ای مه هاطهق
توسته صورت بگیرد ،بلکه رفتار بیهشهی از
ای نیروها هم مانع توسته است .مثح حتهی
خهودشهان،
سرمایه گذارهایهی از جه ه
سههرمههایههه گههذار کههرد یهها عههرب ،بههرای

سرمایه گذاری ،اح اث کارخانه ،ایجاد مراکهز
اقتصادی و در نهایت کارآفریه هی در ایه
م اطق احساس ام یت نمیک  .به عه هوان
مثال در دور ی دولت خاتمهی ،بهر طهبهق
قوانی کشور ،امتیازات اقتصادی زیادی برای
کسانی که در کردستان یا در بهلهونسهتهان
سرمایه گذاری ک در نرر گرفته ش بهود
و نه ت ها از ناحیه دولت م تی وجود ن اشت،
بلکه دولت سرمایه گذاران را تشهویهق ههم
میکرد .ولی عمح کسی ن هیه کهاری را
انجام نمی داد ،زیرا احساس می کرد کهه از
لحاظ م طق اقتصادی سرمایهگذاری در آنجا
ریس بسیار باالیی وجود دارد .به نرر مه
ی ای غلط هم در ساک ی ای م اطق به
کهه
وجود آم است که فکر می ک
بای به نوعی پول نق در بهیه آن هها
توزیع شود و به دلیل محرومیت ههایهی
که کشی ان  ،بای ای حهق را به ون
کار ،زحمت و فتالیت دریافت که ه ه .
ای را م در کردستان به صورت عی ی
و از نزدی دی ام و به نررم فرهه ه
کار در آنجا به طور میانگی پایی تر از
نقاط دیگر ایران است.
ب ابرای ای گونه جمع ب ی می ک م که
ای مشکل دوطرفه است .اما ف رالیسهم
هم بر خحف نرر قهائهحنهش ،لهزومها
نمی توان به مهردمهان ایه مه هاطهق
خ متی ک  .مثح فرعا کردستهان بهه
ی واح ف رال تب یل شود ،ای به مت های
پایان درگیریها در آنجا نیسهت ،نهون در
خود همان کردستان هم ،مردمان بیشهای
میتلفش ن ان نرر هم النه کهامهلهی بها
یک یگر ن ارن  .و باز بی نیروهای سهیهاسهی
آن ها میزان تفرق کم نیست .مهثهح در دو
حزب عم اپوزسیون کرد ،انشتهاب ههایهی
صورت گرفته است .ممک است ای گرو هها
با یک یگر درگهیهر شهونه و بهه نهوعهی
کشمکش هایی صورت بگیرد .یا مثح مها در
کردستان عراق شاه هستیم که دو حهزب
عم نوعی انحصار سیاسی ایجاد کرد انه .
حتی برخورد خشونتآمیزی با مردم عادی و
برخی از نیروهایی که خواهان به ههم زدن

م وپولی آن ها در م طقه ،انجام می دهه ه .
ب ابرای همان مشکحتی کهه آن هها فهکهر
می ک دولت مرکزی در آنجا اعمال کهرد
است ،ممک است نیروهای سیاسی در آنجها
ایجاد ک .
بام ادخبر :یت ی ای قابلیت وجود دارد کهه
مشکحتی که استب اد دولت مرکزی امهروز
در ای م اطق اعمال میک  ،توسهط خهود
احزاب و نیروهای سیاسی آنجا با توجهه بهه
سابقه شان و ت و قومیتی شهرهای میتلفی
که در ای م اطق وجود دارد ایجاد شود...
بله .شما در ای مورد از م را حهل نهیهز
خواستی  .م در ای مورد مهطهلهبهی ههم
نوشتهام .را حل م مبت ی بر ای است کهه
ما تمایز قومیتی و نژادی را ک ار بگذاریهم و
تمایز را بر مب ای شهرون تتریف که هیهم و
استان ار ها هم حالت انتیابی داشته باشه ه .
به نرر م ای گونه مساله حل خواه شه .
یت ی هر شهرون ی ای حق را داشته بهاشه
که به زبان مادری خودش صحبت ک و اگر
تت ادشان در م اطقی از یه حه نصهاب
باال تر بود ،زبان آن ها زبان دوم پذیرفته ش
دولتی هم باش که در ادارات بها آن زبهان
صحبت شود و به امور اربابرجو رسی گهی
شود و ای که هر م طقه بر اساس م ابتی کهه
دارد و سهمی که از م ابع ملی و مهرکهزی
میگیرد ،اختیار داشته باش که بر مهبه های
اولویت هایش هزی ه ک  .ای نو ف رالیسهم
در بسیاری از کشورهای دنیا انهجهام شه
است .ع م تمرکز و م ل مبت ی بر شهرونه .
شهرون فردی است که واجه یه سهری
حقوق است .امروز دیگر مفهوم ملت ،پایهی
نژادی ن ارد .ملت در اصل یه رابهطهه ی
قراردادی است ،یت ی فردی که عضهو یه
ملت است ،واج ی سری حقوق است و در
ی قلمرو جغرافیایی مشیصی هم زنه گهی
میک  .حتی امروز در دنیا ،ملیت ههم بهه
امری تب یل ش است که افراد میتهوانه ه
آن را تغییر ده  .مثح آلمان کشوری اسهت
که یکی از بیشتری سوابق ناسیونالیستی را
دارد و مردمان بسیار متتهصهب و مهغهرور
نسبت به هویت ملی خودشهان را دارد .در

تیم ملی فوتبال آلمان میبی یم کهه اکهثهر
بازیک ها یا بلغاری بود ان و یا ترک بود ان
و اصلیت آلمانی ن ارن  .ولی اک ون به ع وان
ی آلمانی ش اخته میشون  .ب ابرای ما در
ایران هم به بازتتریف مفهوم ملت نیازم یم.
عم ای که از سابقه ی فهرهه هگهی و از
تاریخمان استفاد میک یم ،ولی ملیت ایرانی
بر اساس استمرار تاریهیهی  ۲۰۲۲سهالهه
نیست ،بلکه ایرانی کسی اسهت کهه ایه
حقوق را دارد .ای حقوق ،دیگر م شا نهژادی
فارس-محوری ن ارد .بلکه ایران ی خانواد
متکثر و مت وعی است که کرد ،ترک ،بلهوچ،
گیل  ،ترکم و عرب دارد.
بام ادخبر:پ میتوان از صحبتهای شهمها
به دو نتیجه رسی  .اول ایه هکهه شهمها بها
ف رالیسم مرزب ی میک ی ...
م با ف رالیسم مشکل اصولی نه ارم ،امها
متتق م که ف رالیسم در خصهوص مسهائهل
فتلی ایران ،مشکلی را حل نهمهی که ه و
را حل م همان مزایای ف رالیسم را دارد و
مشکحت آن را ن ارد .و باز فکر مهی که هم
که ما ه وز در آن مرحلهای نیسهتهیهم کهه
را حل ارائه دهیم .ی سوءظ عمیقی بیه
طرفی ماجرا و ی بیاعتمهادی گسهتهرد
وجود دارد .اول ای بیاعتمادیها بهایه از
خلل ی گفتگوی ملی برطرف شود.
بام ادخبر :نتیجهگیری دیگری که می تهوان
در ای جا کرد ای است که شما اعتقاد داریه
که ای گونه نیست که تیصیص م ابع بهرای
اقوام میتلف یا استانهای میتلف از سهوی
دولت مرکزی ایران ،نه در دور ی پهههلهوی
(از زمانی که دولت-ملت تشکیل ش ) و نهه
در دور ی جمهوری اسحمی ،مهبهته هی بهر
تبتیض قومی باش .
خیر ،م ن ان قائل نیستم که به صهورت
مشیص و روش و بر مب ای برنامه ای امهر
صورت گرفته باش  .اما اه یتهی در دوران
رعا شا به خصوص بت از غائلهه ی حهزب
دموکرات در آاربایجان به وجود آمه کهه
بیشی از مردمان ای م طقهه بهه سهمهت
تجزیه رفتهان یا بالقو میتوان برون  ،لهذا
نبای سطح رفا در ای م اطق ن ان بهاال

باش که ای خصیصه را در آن ها تهقهویهت
ک و آنها را بای به نوعی نیازمه ه نهگهه
داشت .هم در دوران پهلوی و هم در دوران
حههکههومههت جههمهههههوری اسههحمههی و در
درگیری هایی که در تهبهریهز ،کهردسهتهان،
خوزستان و م طقه ترکم نشی ایهران بهه
وقو پیوست ،ای اه یت وجهود داشهتهه
است .عحو بر ای ی اه یت ام یتی ههم
بر ای م اطق سوار ش است که مه یهران
ارش در ای م اطق بای غیربومی باش ه و
دولت مرکزی به نیروهای بهومهی اعهتهمهاد
نمیک  .جمهوری اسحمی بت دیگری ههم
به مشکحت داد است که آن بت مهذههبهی
است .در کردستان و در بهلهونسهتهان کهه
اکثریت س ی هست  ،جمههوری اسهحمهی
مح ودیت هایی هم از ای لحاظ اعمال کرد
است که شای در حکومهت ههای پهههلهوی
ای ن ی حساسیتهایی وجود ن اشت.
بام ادخبر :پ آن ن ان که تبتیض مذهبهی
سازمان یافته در ایران وجود دارد ،تبهتهیهض
قومی سازمانیافته در ایران نیست...
خیر ،تبتیض قومی سازمانیافته اعحمش یها
تایی ش ای ن اریم.
بام ادخبر :پ شباهتی مثح به رفتار ترکیه
در قبال کردها در رفتار حکومتها در ایهران
وجود ن ارد؟
خیر ،یت ی به ع وان شههرونه درجهه دوم
دی نش ان .
بام ادخبر :سوال دیگری در رابطه با بیانهیهه
مشترک حزب دموکرات و حهزب کهوملهه
کردستان دارم؛ بیانهیهه ای کهه مهبهاحهث
گوناگونی به خصوص از سهوی نهیهروههای
اپوزسیون دموکراسیخوا که حتی پیش تهر
با نمای گان ای دو حزب نشهسهت ههایهی
داشت  ،به دنبال داشت .در مت ای بیانیهه
موارد بحث برانگیزی وجود دارد .مثح در ای

بیانیه از تتبیر »ملت کرد« استفهاد شه
است .ملت بار مت ایی و سیاسی دارد و اگهر
از ای واژ استفاد شود نمیتوان به راحتهی
از ک ار آن گذشت .خصوصا ای هکهه مها در
دوران م رن زن گی می ک یم و واحه ههای تلنگر
سیاسی موجود دولت-ملت نام دارد که یه
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شق آن به عبارتی »ملت« است .با توجه به
ای که ای گرو ها قائل که در نهارنهوب
ایران رفتار میک  ،نق ر محقانه کهه از
ای واژ استفاد ک ؟
محق بودن بحث دیگری است اما به نرر م
استفاد از ای تتبیر کار غلطهی اسهت .بهه
لحاظ سیاسی ما ی ملت داریهم .یهته هی
ه گامی که شما از واژ مهلهت اسهتهفهاد
میک ی  ،تفکیکی صورت میگیرد .بای یه
کل را در نرر گرفت .ولی وقتی ای گهفهتهه
نمی شود و ملت کرد در مقابل ملهت ایهران
قرار میگیرد ،ای عمح همان اه یت تجزیه
را متبادر میک و همان مشکلی به وجهود
می آی که م در مورد ف رالیسم اکر کردم.
ای دو حزبی که بیانیه را م تشهر کهردنه ،
دائما می گوی که ما تجزیه طلب نیستیم و
به دنبال ف رالیسم هستیم .اما ای مسهالهه
ملت مشکل ایجاد میک  .متموال ای گهونهه
است الل می ک که ما نون زمی  ،زبان و
تاریخ داریم ،موجب می شود که بهتهوانهیهم
تب یل به ملت شویم که به نرر م است الل
درستی نیست .مساله ای است که آیا ایه
ملت شما جزیی از ملت بزرگتر ایران اسهت
یا خیر؟ اگر ای گونه است دیگر استفهاد از
ع وان ملت در ای خصوص مشکل ایهجهاد
میک  .گاهی هم میگوی ع وان قومهیهت
تحقیرآمیز است .ای ههم ادعهای کهامهح
مردودی است و مساله ملت و قومهیهت بهه
ای گونه نیست که ملت ارزش بیشهتهری از
قومیت دارا است .ما ی گرو هایی داریم که
با یک یگر ملت را ساختهان  .کرد در بهرابهر
ایران جزء است .ما ههیهچ وقهت بهرخهورد
سیستماتیکی از ناحیهه فهارس نشهیه هها
ن اشتهایم ،یت ی هیچوقت حکومهت فهارس
ن اشتیم و ما هیچ زمانی نیزی بها عه هوان
ستم ملی ن اشتیم .یا ای اه یت نبود کهه
فارس زبان ها با یک یگر توافق که ه ه کهه
دیگران شهرون درجه دو محسوب شونه و
ای ادعایی که صورت می گیرد ،امری کامهح
جتلی است .ب ابرای م ملت را رد میک هم
تلنگر و همیشه هم تتم دارم که واژ قومیهت را
به کار ببرم .اما ملت را برای فارس ههم بهه
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کار نمی برم و متتق م ملت ایران ملت فارس
محور نبود و نبای هم باشه  .ولهی زبهانفارسی ی زبان مشترک است ،بی االقهوام
بود و به هر ترتیب هر ملتی هم برای ت اوم
و سامان دهی خودش نیاز به زبان مشهتهرک
دارد .با توجه به ویژگیهایی که زبان فارسی
دارد و با در نرر گرفت سیر تارییی ایهران،
زبانی است که بیشتر از سایر زبان هها ایه
امکان را دارد که زبان مشهتهرک بهاشه و
زبانهای دیگر در ک ار آن به عه هوان زبهان
دوم مطرح شود.
بام ادخبر :سوال دیگر م ای است که ایه
گرو ها برای اثبات هویت و حقوق سیهاسهی
خودشان ،و تئوریز کردن بحثهایشان ،از
ترمی با ع وان » حق تتیهیه

سهرنهوشهت

«استفاد میک  .ای اصطحح نه انه از
در بحث مطالبات قومی در ایران فتلی جایهز
است؟
حق تتیی سرنوشت مفههومهی اسهت کهه
الزامات و قواع خاص خهودش را دارد و
نمی توان آن گونه که دوست داریم تتهریهف
ک یم .متموال حق تتیی سرنوشت را کسانی
مطرح می ک که خهواههان تهجهزیهه یها
ج اش ن باش  ،وگرنه کسی که در قهالهب
ی واح مشیص و خودش را جزیی از ای
کل ب ان  ،حق تتیی سرنهوشهت را بهرای
همگان میخواه  .ما متتق یم که جمههوری
اسحمی حق تتیی سرنوشت را برای ههمهه
مردم ایران نفی کرد است ،نه فقهط بهرای
ایرانی کرد یا عرب یا بلوچ .پ کسهی کهه
ای بحث را مطرح می ک  ،به دنبال تجزیهه
است نه آنکه بیواه به مطالبات مشهیهص
قومیتی برس  .ای بحث ورای بهحهث ههای
مطالباتی است .در حقیقت کسانی که ایه
بحث را مطرح می ک  ،بهه نهوعهی فهکهر
می ک که را رسی ن به مطالباتشهان از
محل تجزیه می گذرد و می خهواهه ه ایه
را حل را مطرح ک و نشان دهه ه کهه
خواست شان متکی بر حمهایهت اکهثهریهت
ساک ان آن م طقه است .اما از م رر حقهوق
انسانی ،هر انسانی که در ی م طقه زن گی
می ک  ،حق دارد تا هر زمانی که بیواه در

ی م طقه باقی بمان یا از آن ج ا شود .اما
ای حق در ک ار مجموعه ای از حقوق دیگهر
تتریف می شود؛ مثح اگر بیشی از جامته ی
ایران بیواه از ایران ج ا شون  ،برای جه ا
ش ن ای م طقه بای بی مردم ای م طقهه
رای گیری کرد یا به سراغ رای تمهام مهردم
ایران رفت؟ ایران ای طور نیست که به لحهاظ
جغرافیایی م طقهب ی ش باش و بهتهوان
گفت که فارس ها در ی م اطقی هست و
قومیت های دیگر در م اطق دیهگهر .درسهت
است که در م اطقهی تهمهرکهز و تهراکهم
جمتیتی بیشتری وجود دارد ولهی واقهتها
تفکی نژادی و زبانی صورت نگرفته است و
مثح کسی که در شیراز زن گی می ک ایه
احساس را دارد که کردستان هم بیشهی از
مملکت و زمی اوست .ن ی مسائلی نیز در
ای رابطه وجود دارد.
بام ادخبر :و اصوال ای خواست ایل بهحهث
حق تتیی سرنوشت که تتریف مشهیهصهی
دارد نمیگ ج .
بله نمیگ ج  .ای بحث متموال در جهایهی
است که حکومتی آنجا را تصرف و به خهاک
خودش اعافه کرد است و مسایلی از ایه
دست بود است ،نه در آن نواحهی کهه در
درازای تاریخ در ک ار یهکه یهگهر زنه گهی
کرد ان و بیش هایی از ی واح بزرگ تهر
بود ان و هیچ وقهت اسهتهقهحل ههویهتهی
ن اشتهان  .شما هیچ دور ای از تاریخ را پیه ا
نمی ک ی که در آن کهرد هها مهوجهودیهت
مستقلی داشته بهاشه ه  .در مه هطهقهه ی
بلونستان و حوالی ترکم ستان نیز به همی
شکل است .عم ا درسهت اسهت کهه مها
می گوییم بیشتر کسانی که در آاربهایهجهان
شرقی و غربی و زنجان زن گی مهی که ه ه
ترک زبان هست اما ای ب ی مت ا نیهسهت
که ما در م اطق دیگر ایهران تهرک زبهان
ن اریم .در تهران که پایتیت ایهران اسهت
جمتیت بسیار زیاد ترک زبان وجود دارد .در
جامته ی ما آنق ر در-هم-ت ی گهی وجهود
دارد که نمی شود اقوام را به راحهتهی جه ا
کرد .ب ابرای اگر از م رر فلسفی نگا ک یم،
بله حق طبیتی هر ملت است که سرنوشهت

خود را تتیی ک و هر ملتی و هر فردی به
آن میزان که حق دارد بهه ته اوم زیسهت
مشترک فکر ک  ،می توان از حهق طهحق
سیاسی هم برخوردار باش  .ولی کسی که از
ای موارد سی میگوی  ،دیگر بهه دنهبهال
را حل های بی ابی ی و مبت ی بر سازگاری و
پیگیری مطالبات قومیتی ،ایل یه واحه
بزرگتر نیست و اساسا دیگر بحث ف رالیسهم
را بر نمی تاب و به دنبال تجزیه و ج ا کردن
مسیر خودش است.
بام ادخبر :پ اگر بیواهیم ی جمعب ی
کلی از صحبتهای شما ک یم ،اول ایه هکهه
شما با تجزیه میالفی ...
بله م با تجزیه کامح میالفهم و احسهاس
می ک م که تجزیه بیشتراز ای که به کهلهیهت
عربه بزن به خود م اطق قومیتنشی عربه
میزن  .مثح در جایی مثل بلونسهتهان ،بها
ک ام م ابع می خواه کشورشهان را ادار
ک و به همان میزان بحث برای جهاههای
دیگر نیز وجود دارد.
بام ادخبر :و بحث حق تتیی سرنوشت ههم
کح در کانتکست ایران نمیگ ج ...
بله ،نمی گ ج و بح موعو است و اصح در
کانتکست ی ملت واح نمیگ ج  .اما اگهر

روزی ای موعو تب یل به یه خهواسهت
بزرگ در مردم ساک آن م اطق شود و امهر
دایر بر ای شود که کشتار گسترد و ج ،
مردمان آن م طهقهه را وادار بهه زیسهت
مشترک ک  ،م با ن ی اقه امهاتهی ههم
موافق نیستم .ولی متتق م که اساسا ن یه
حالتی صادق بر شرایط ک ونی ایران نیسهت
و خواست تجزیه پایهگها و ریشهه ای در
مردمانی که امروز در کردستان ،بلونستهان
یا خوزستان ایران زن گی می ک ه  ،وجهود
ن ارد.
بام ادخبر :پ فکر میک ی فقط گروهی از
نیبگان سیاسی آنها هست که م ام ایه
بحث را مطرح میک ؟
بله ای طور فکر میک م .ص ای ای قضهیهه
بل تر از پایگا واقتی اجتماعی آن است.
بام ادخبر :و آن بیانیهی حزب دموکهرات و
کومله کردستان را از لحاظ تهحهلهیهلهی در
بهتری حالت بیانیه ی مت اقض و عتهیهفهی
میدانی ؟
ای بیانیه مبهم بود و مواردی در آن وجهود
داشت که به نرر م بهه سهوءتهفهاههم و
سوءظ ها دام زد .در ای بیانیه صحبت از
مسایلی مثل حق تتیی سرنوشت آم بود؛

در حالی که دو گرو عم ی سیاسهی کهه
م عی ف رالیسم هست دیگر نبای بهحهث
حق تتیی سرنوشت را مطرح ک  .هر دو
ای احزاب به دنبال را حلهایی هست کهه
کردستان را بیشی از ایران می دان و مثهح
شتار تارییی حزب دموکرات ،دمهوکهراسهی
برای ایران و خودمیتاری برای کهردسهتهان
بود .اما ما در ای بیانیه نهیهزی از ایهران
ن ی یم و مسایل کردستان بیهشهتهر به ون
توجه به مسایل ایران مطرح ش بهود .امها
م فکر می ک م که مسهایهل کهردسهتهان،
بلونستان و خوزستان ب ون توجه به مسایل
ایران قابل حل نیست.
بام ادخبر :یت ی ای مسأله بیشتر سیهاسهی
است تا قومی؟
بله سیاسی است و در کلیت ایران بای حهل
شود و قطتا امتیازهایی نصیب آن هها ههم
می شود .ولی حل مشکحت در آن مه هاطهق
فراتر است و ویژگیهای خهاص خهودش را
دارد و ای گونه نیست که گهمهان که هیهم
مشکحت ای م اطق در ههمهان مشهکهحت
م اطق دیگر ایران خحصه میشود.

میثم باداچی:

فدرالیسم ،ملیگرایی و حقوق اقوام در ایران
عبدالرضا احمدی فِهههه ِرالههههیههههسههههم
) (Federalismنرام سیاسی است که بهه
واسطه آن کشور از طریق حهکهومهت ههای
محلی م یریت می گردد ،دولت های محهلهی
هر ک ام ب ا به موقتیت ،از حهاکهمهیهت یها
قسمتی از حاکمیت خود به نفع دیگری کهه
ق رتم تر است و یا به نفع دولت مهرکهزی،
صرف رر میک  .آلمان ،ایهاالت مهتهحه
آمریکا ،کانادا نمونهای از کشورهایی هست ه
که به شیو ف رال ادار میگردن .
اما به جز کشورهایی مان استرالیا و آلمهان
که نمونه های موفق ف رالیهسهم هسهته ه ،
کشورهایی هم نون برزیل ،ونزوئح ،هه ه و

تانزانیا هم وجود دارن که نتوانست الگویهی
موفق از ف رالیسم را در کشور خود استفهاد
ک .
در مورد ایران نیز به خاطر وجود قومیتها و
نبود توزیع اقتصادی عادالنه و مسایلی نریهر
حقوق بشر ،الگوی ف رالیسم بتضا یهکهی از
م ل های موثر مترفی می گردد ،ههر نه ه
پرسش اصلی و مههم ایه هجها اسهت کهه
تضمی هایی در خصوص احقاق حهقهوق در
دولت های فه رال نهرا در یه کشهور
ی پارنه و البته تمرکززدایی ش قابل اجرا
نیست ؟ نرا می توان حقوق اقلیهت هها در
ایالتهای قومی را تضمی کرد اما نمیتهوان

حقوق تمام گرو های زبانی و قومهی را در
ی کشور تضمی نمود؟ آیا در ایران ما بها
شکاف قومیتی روبه رویهیهم و آیها اسهاسها
می توان ف رالیسم را الگویی برای ایهران در
نرر گرفت؟
گفتگویی که در ادامه می خوانی  ،گهفهتهگهو
با میثم بادامچی ،دکترای علهوم سهیهاسهی،
است .وی در ای گفتگو ایهران را کشهوری
ق رتم می دان و متتق است هر اصححهی
در نرام سیاسی که باعث کاهش ای قه رت
گردد قابل تشکی است.
بام ادخبر :به ع وان سوال اول ،آیا قائل بهه تلنگر
»شکاف های قومی« در ایران امروز هستی ؟
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اگر هستی  ،نه را کاری را برای پهر کهردن
ای شکافها میتوان ارائه کرد و اگر نه ،فکر
می ک ی ریشه اصلی مطالبات قومی و وجود
جریانات سیاسی که ای مطالبات را مهطهرح
می ک در ایران نیست؟ به نررتهان نهه
را کارهایی برای جلوگیری از بهحهران ههای
ناشی از توسته مرکزگرایانه و بالفتل شه ن
شکافهای قومی وجود دارد؟
بلی ،م قائل به وجود شکاف قومی در ایران
هستم ،و ای شکاف را در سه زمی ه اقتصاد،
زبان و تاریخ می دانم .البته به جای عهبهارت
شکاف قومی ،شای بتوان یا حتی بهتر باشه
از شکاف مرکز-پیرامون سیه گهفهت .مها
محتاج تحول در زمی ه اقتصاد ،زبان و تاریخ
قومیت ها هستیم ،و ای سه اگر بازانه یشهی
شون  ،می توان امی وار بود تها حه زیهادی
مسأله قومیت ها بهبود یاب یها حهل شهود.
اقتصاد مرکزگرا در ایران نابرابری میان مرکز
و پیرامون پ ی آورد است ،و اکثر اقوام غیر
فارس زبان در ایران در م اطهق پهیهرامهون
ایرانی زن گی می ک  .پر ش ن ای شکهاف
محتاج ی دولت مهردم سهاالر و نهرهام
دموکراتی است که در آن حکومت به علوم
انسانی ج ی و علم اقتصاد در شکل علهمهی
آن بها می ده  ،تحول در ای زمی ه محتهاج
کار تیمی اقتصاددانانی است کهه در ایه
زمی هها خبر هست .
بگذاری در مورد شکاف قومی در ایهران ،در
زمی ه اقتصادی ،مثالی بزنم .بازار تبهریهز در
دوران مشروطه یکی از غ ی تهریه مهراکهز
اقتصادی ایران بود و به همی سبب تبهریهز
در حالت خاص ،و آاربایجان در حالت عهام،
توانست با پشتیبانی اقتصادی خهویهش از
حرکت مشروطه خواهی سهم مهههمهی در
پیروزی ای ج بش در ایران داشته باشه ه .
ولی تا جایی که م میدانم امروز اقهتهصهاد
تبریز آن جایگا گذشته را ن ارد .ای مسألهه
بای اصحح شود .البته مه مهتهتهقه م ،و
مشکحت اقتصادی اخیر در کشور هم نشهان
می ده  ،که جز با بهرقهراری یه نهرهام
دموکراتی در کشور نمی تهوان مشهکهحت
تلنگر
اقتصادی مربوط به اقوام را هم بهه صهورت
 10ب یادی حل کرد ،نون کشوری که تهوسهط

اسحمگرایان و نرامیها در حال حاعر ادار
می شود ،به ش ت از سو م یریهت و فسهاد
اقتصادی رنج میبرد.
مسأله دوم که در ایران در مورد مسأله اقوام
شکاف ایجاد کرد  ،و اگر از اولهی حهتهی
مهم تر نباش اهمیت کمتری ن ارد مسهألهه
جایگا نوشتاری زبان های غهیهر فهارسهی،
خصوصا ترکی و کردی ،در کشهور اسهت.
ای که ی زبان از حالت شفاهی دربیهایه و
جایگا نوشتاری و رسمی یا نیمه رسمی در
کشوری پی ا ک  ،بسیار در عهزت نهفه
قومی که به آن زبان سی میگوی  ،و در
پاس داشت میراث فکری و ادبی آن مههم و
موثر است .فرق جامته روستایی با جهامهتهه
شهری در آن است که در اولی زبان صهرفها
حالت شفاهی دارد ،و وارد نوشتار ،خصهوصها
سیستم آموزشی ،نش است .شمها وقهتهی
نوشت یا آموزش نوشتاری زبان های ترکهی،
کردی ،عربی ،یا بلونی را در مهمهلهکهتهی
مم و  ،یا دنار مح ودیت های مهیهتهلهف
می ک ی  ،از لحاظ فره گی ص مه زیادی بهه
ای زبانها میزنی  .م طهرفه ار آمهوزش
زبانهای غیرفارسی در مه ارس در که هار
فارسی ،و برقراری نوعی حالت نیمه رسمهی
( برخحف حالت ک ونی که در آن زبان اقهوام
در ادار کشور هیچ جایگاهی ن ارد) برای دو
سه زبان مهم اقوام غیر فارس زبهان ایهران
هستم .بای ترسها را در ای زمی هه که هار
گذاشت ،و با مسأله زبان برخورد امه هیهتهی
نکرد (برخحف شرایط موجود).
و سوما تاریخ کحسی ایران است که بهرای
ایجاد ح احترام نسبت به اقوام غیر فارس
زبان احتیاج عرورت دارد که بازنگری شهود.
در تاریخ کحسی ملی گرایی ایران ،خصوصا
در قرائت شوونیستی از ملیگرایی ایرانی کهه
در دوران پهلوی به نوعی ای ئولوژی رسمهی
حکومت بود و امروز هم سایه اش بهر سهر
ملی گرایی پوپولیستی ایرانی هست و حهتهی
بتضا در کتابهای درسی ع هاصهری از آن
ت ری میشود ،ترکها مهاجم و بیگانه انه
و ورود آنها به ایران یکی از عوامهل جه ی
عقب مان گی ای کشور است ،کهرد هها یها
بلونی ها یا گیحنی ها و مازن رانی ها ازشهان

خبری نیست یا اگر هست در درجهه ههای
بسیار عتیفی از اهمیتان  ،و عرب ها قومهی
پست و سوسمارخور هست  .م که خهودم
ترکم خیلی حسهاسهیهت دارم کهه ایه
ترک ستیزی رایج در تاریخ نویسی ایرانی بای
به ش ت اصحح شود .در مورد اعراب ،بهایه
قبول ک یم که آنچه در زمان شتهوبهیهه در
واک ش به عجمستیزی برخی حکام عرب آن
زمان بوجود آم بود ،ربهطهی بهه اعهراب
مسلمان و غیر مسلمان در دنهیهای امهروز
ن ارد ،و قص هلی هذا.
خحصه سی آنکه متتق م تارییی کهه در
م ارس به دانش آموزان ت ری می شود بای
بازنویسی شود وتاریخ قومیت هها بهایه در
تاریخ کحسی ایران ادغام شود .ای البهتهه
پروژ ای است که ابت ا بای محققان تاریخ و
روش فکران ایرانی به نوبه خود ب ان ههمهت
گمارن  ،تا بت نهتهیهجهه افهکهارشهان وارد
کتابهای درسی شود.
به قول آیزیا برلی در گفتگویی که با رامیه
جهانبگلو انجام داد است و با عه هوان »در
جستوجوی آزادی« به فارسی م تشر شه
است ( م اخیرا ترجمه ترکی ای کتهاب را
که توسط انتشارات Yapi Krediبا ع هوان
Isaiah berlin le konuşmalarم تشر
ش است میخوان م) ،وقتی ملیگرایهی در
میان قومیت یا ملیتی رش می ک کهه آن
قوم احساس تحقیر ش ن کرد باش  .بر ایه
اساس ،ظهور ملی گراییهایی ترک و کرد و
عرب را در ایران در سال های اخیر بایه در
نتیجه نوعی ح مورد ظلم و تحقیر واقهع
شه ن در مههیههان ایه اقههوام از سههوی
مرکزنشی ان دانست .ن انکه گهفهتهم مه
ریشه ای ح تحقیرش گی یا مورد ظهلهم
واقع ش ن را در سه عامل نابرابری اقتصادی،
نابرابری زبانی و نابرابری تارییی می دانم ،و
امی وارم اگر ای سه نابرابری را بتوان حهل
کرد ،قسمت زیادی از مسأله اقوام در ایهران
حل شود.
نکته آخر آنکه م متتق م مها بهرای حهل
مسأله قومیت بای تتریفمان از م رنیتهه را
در ایران بازتتریف ک هیهم .گهویها از دوران
پهلوی و رعا شا صحبت کردن بهه زبهان

فارسی با لهجه شمال تهران متهیهاری شه
برای م رن بودن در میان عامه مردم .از آن
دوران است ،اگر اشتبا نک م ،که اگر مهثهح
اگر فارسی را با لهجه ترکی صحبت ک  ،بهه
او به ع وان روستایی و غیهر مه رن نهگها
می شود ،ن ان فردی احیانا مورد تمهسهیهر
قرار میگیرد (عبارت بسیار زشت ترک خهر
ن انکه از شتر »اال تهرانیای« استاد شهریار
برمی آی گویا از همان دورانهها رواج داد
ش است) .ظهور حکومت پهلوی ،با ههمهه
مزایایی که از نرر م رن ش ن بهرای ایهران
داشته است ،هم زمان است با سرکوب زبهان
نوشتاری قومیتهای غیر فارس زبان.
شای نون درباریان و خانواد شا در شمال
تهران کهه آب و ههوایهش خهوش بهود
می زیست  ،نوعی پیون عهوامهانهه در
فره عامه ایرانی میان م رن بودن و
شمال شهری تهرانی بودن گویا برقهرار
است .از قضا ای مفهوم شمال شههری
بودن ربطی به زن گی مردم واقتا بومی
م اطق شمال تهران مثح شمهیهرانهات،
که اتفاقا زن گی آنها مثل بقیه مهردم
ایران روستایی بود است ن ارد .در ههر
صههورت ،بههه اعههتههقههاد م ه بههروز
ملیگراییهای ترک و کرد ،عهرب و...
در ایران نشان می ده تهتهریهفهی از
م رنیته که در دوران پهلوی از باال بهه
پایی و از سوی حکومت در مهیهان مهردم
رواج داد می ش  ،ودر آن مفهوم »شهمهال
تهرانی بودن« به ع وان متیاری برای مه رن
بودن عرب زد ش و سب زن گی دختر یا
پسری که در شمال تهران زن گی می که ه
الگوی م رنیته ( در مت ای عامیانه م رنیتهه)
ش  ،امروز دنار بحران ش است و همهیه
سبب بروز شکاف قومی در ایران ش است.
بگذاری مثال را به علل بروز مهلهی گهرایهی
ترکی در ایران متمرکز ک م .فردی کهه در
یکی از روستاهای آاربایجان به دنیا میآیه ،
نون زبان مادری اش ترکی است ،بهه طهور
طبیتی هرق ر هم زور بزن خیلهی مشهکهل
است فارسی را با لهجه شمال تهران صحبت
ک  ،همانطور که کسی که در تهههران بهه
دنیا بیای  ،یاد گرفت زبان ترکی با لهههجهه

درست برای او مشکل تهر از یه کهودک
آاربایجانی است که در محیط ترکی بهزرگ
می شود .فره عامیانهه ایهران امهروز از
جوانان شهرستانی میخواه بهرای مه رن
ش اخته ش ن ( و مثح دوست دختر داشت !)
بای فارسی را با لهجه تهرانی صحبت که ه .
از طرف دیگر جوان آاربایجانی و ترک مان
تمام جوانهای دیگر ایران در روزگار ک ونهی
عطش م رن بودن دارد .حاال در نرر بگیری
که به ع وان رقیبی برای ملیگرایی ایهرانهی،
در آاربایجان امروز گاهی رقیبی وجود دارد
به ع وان ملی گرایی ترکی آاری (که یهکهی
از سرنشمه های اصهلهی آن جهمهههوری
آاربایجان است) و به شما که ترک روستهای
مثح مرن یا اهر یا شبستر هستی میگویه

تو ب ون ای که ی کلمه فارسی بل بهاشهی
میتوانی کامح م رن باشی و ای فارسههای
اشغالگر تو را از حقوق زبانی خود مهحهروم
کرد ان  ،ولی م طرف ار حق توام .طبیهتهی
است که ای جایگزی به مذاق جوان تهرک
آاربایجانی که ملیگرایی ایرانی را ت ههها در
صورت ب ی شوونیستی آن تا ک هون دیه
است ،محتمح خوش بیای و نه بسها او را
جذب ملی گرایی ترکی که یکی از ریشههای
اصلی اش جمههوری آاربهایهجهان په از
فروپاشی شوروی است ،بک  .در فهم م  ،از
نرر جامته ش اختی ،ای یهکهی از رازههای
گسترش ملی گهرایهی تهرکهی آاری (کهه
متاسفانه گرایش های ج ایی طلب در مهیهان
آن بسیار اخیرا رش کرد اسهت) در ایهران
است .کافی است سری به حضور پررن ای

نو از ملیگرایی در ای ترنت بزنی .
را حل ت ها بازتتریف مت ای م رنهیهتهه در
ایران به شکل ج ی  ،و شکسته اسهطهور
م رن مساوی شمال شهری بودن است .ایه
کار صورت نمی پذیرد ،مگر آنکه زبهان ههای
ایرانی غیر فارسی ،خصوصا ترکی و کردی و
بلونی و عربی ،به همرا تاریخ ای اقوام ،در
ک ار زبان فارسی وارد برنامه درسی مه ارس
شون  .حتی فارس زبانها هم بای به نهرهرم
مجبور باش در م ارس یکی از زبهان ههای
ایرانی غیر فارسی را در ک ار زبهان فهارسهی
بیاموزن تا از مزیت دو زبانه بودن بهر مه ه
شون و بتوان به ع وان مثال به زبان ترکهی
کتاب بیوان .
بام ادخبر :به نرر میآی موافقهان الهگهوی
ف رالیسم ،ای الگو را بهرای کهاههش
شکاف های قهومهی و ههمهچه هیه
تمرکززدایی از تصمیمات و افهزایهش
اعتماد عمومی در میان اقهوام مهوثهر
میدان  .اساسا الگوی ف رالیسم بهرای
ایران را نگونه ارزیابی مهی که هیه ؟
بحران ها و فرصت هایی که ایه الهگهو
می توان برای ایران به همهرا داشهتهه
باش از نرر شما نیهسهت؟ بهر ایه
اساس ،از میان انوا و اقسام گونهاگهون
ف رالیسم ک ام ی را بهرای الهگهوی
ایران مفی تر میدانی ؟
در مورد ف رالیسم در حالت کلی و ایه هکهه
ک ام م ل آن برای ایران م اسب تهر اسهت،
م کوشی ام در مقاله »م ل آمریکایی یها
کانادایی ،ک ام نو از ف رالیسم برای آیه ه
ایران م اسبتر است« [  ]۱بها مهروری بهر
نرریه نرریهی ن فره گی لهیهبهرال ویهل
کیملیکا تا ح ی به ای مسأله پاسخ دههم.
در دورانی که م برای فرصت مطهالهتهاتهی
دور دکترا در دانشگا کوئیز کهانهادا بهودم،
کیملیکا استاد م بود .کیملیکا فیلهسهوفهی
بسیار خحق است و م دانسته های خهودم
در فلسفه سیاسی را بسهیهار مه یهون او
میدانم .نرریه ن فره گی لیهبهرال او ،و
کح تمام آثارش ،می توان بسیار بهه مها در
تلنگر
طراحی ی م ل بومی در مورد حقوق اقوام
در ایران کم ک  ،ولی م متتق نیسهتهم 11

م لی که او در کتاب ن فره گی لهیهبهرال
توصیه می ک ص درص بهر ایهران قهابهل
انطباق باش  .نرریه ی کیملیهکها بهیهش از
هرنیزی م طبق بر کانادا است.
تجربه کانادا بسیار جالب است .بتی میدانم
بتوان س ت حاکم بر کانادا یا کح کشورههای
آمریکای شمالی و استرالیا را مو به مهو در
ایران اجرا کرد .ای کشور ها اساسا تهوسهط
مهاجران در دوران م رن ،آن هم در بسیاری
موارد به قیمت بیرون ران ن مردم بومهی از
زمی های شان تاسی ش ان  ،در حالی کهه
در ایران ،همان طور که مثح در ترکیه ،ما بها
ن ی موقتیتی روبرو نیستیم .ولی از آنهجها
که س ت ن فره گی حقوقی حاکم در ایه
کشور ها بسیار غ ی و قوی است ،کشوری بها
ت و قومی ایران می توان بسیاری نکهات از
نرام حقوقی آنها برای حل مسهائهل خهود
بیاموزد .البته موقتیت جغرافیایی م طقه ای
که ایران در آن قرار دارد بیش از آمهریهکها
شبیه اروپا است (با ای تفاوت خیلی مهههم
که در آن اتحادیه اروپا و ناتو وجود ن ارد) ،و
تجربههای اروپایی ها هم می توان خیلی بهه
کار ما بیای .
در هر صورت متتق م بای مطالته در سطوح
آکادمی در مورد ف رالیسم و سهایهر انهوا
حکومت تمرکززدا را به طور جه ی دنهبهال
ک یم .مثح ترجمه آثاری نون نهامهه ههای
ف رالیستی هامیلتون و جی به فهارسهی در
رواج ادبیات فلسفه سیاسی در ای زمهیه هه
میتوان بسیار مفی باش  .م با ف رالیهسهم
قومی (یا ن انکه برخی میگوی ف رالیسم
ملی) ن ان موافق نیستم ،و دلیل ای امهر
را هم در مقاله ای در رادیو زمانه که اکهرش
رفت ،گفته ام و عحقم ان را به آن ارجها
میدهم.
نکته پایانی ای بیش آنکه متتقه م ایهران
نه در دوران شا و نه در دوران جمههوری
اسحمی ،علیرغم نق های ج ی و اسهاسهی
که بر هردو نرام داریم ،کشوری ق رتم در
م طقه بود است .م متتق م هر اصهححهی
که در نرام سیاسی ایران اتفاق بیفت  ،نبایه
تلنگر
باعث شود ایران از ق رتم بودن در م طقه
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تضتیف شود .تتادل برقهرار کهردن مهیهان
تحقق خواسته های به حق اقهوام و قه رت
حکومت مرکزی در آی ایران البهتهه امهر
بسیار ظریفی است که کار نرری و عهمهلهی
پیچی می طلب و الزم است روش فکران و
سیاستم اران ای مسأله را ج ی بگیرن .
بام ادخبر :تجربه ی مشابه الگوی ف رالیسهم
در م طقه عراق است .نق ر تجربه عهراق را
مطلوب میدانی ؟
م در مورد ف رالیسم عراق و م ل عهراقهی
اطحعاتم واقتا مح ود است ( بیشتر در حه
اطحعاتی که از دوستان کرد ایرانی یها کهرد
عراقی داشتهام)  ،و در نتیجه در جایهگهاههی
نیستم که نرر کارش اسانه ب هم .ناتان براون
در مقالهای [  ]۲که در کتاب سیاست قانهون
اساسی در خاورمیانه ،ویراسته دکتر ستهیه
امیرارجم  ،م تشر ش اسهت ،اسهته الل
کرد که قانون اساسی ج یه عهراق یه
قانون اساسی م سجم نیست ،و بیشهتهر بهر
اساس سازشی غیر م سجم میان سه گهرو
شیته و کرد و س ی ،خصوصا شهیهتهیهان و
کردها نوشته ش است .ظاهرا گهرو ههای
س ی متتق ن که میزان نهفهوا آن هها در
شورای قانون اساسی ن انکه بای و شهایه
نبود است و همی راز یکسری اخهتهحفهات
اخیر در عراق است .براون در آن مهقهالهه
متتق است قانون اساسی عراق ج ی ه هوز
یکسری ت اقضهای مهم دارد میان جایهگها
شریتت در قانون اساسی و جایگا رای مردم
و دموکراسی ،میان اخهتهیهارات حهکهومهت
مرکزی و اختیارات حکومت خهودمهیهتهار
کرد ها در م طقه کردستان عهراق .بهر ایه
اساس به نررم واقتا سیت بتوان عهراق را
ایهران دانسهت،
الگوی م اسبی برای آی
گرنه نمی توان ش کرد که وعتیت کردها
و شیتیان در عراق امروز بسیهار بهههتهر از
دوران ص ام است که حکومتش حکهومهتهی
س ی محور و البته توتالیتر و تمامیهت خهوا
بود.
بام ادخبهر :در پهژوههش ههای در مهورد
ف رالیسم ،پژوهش آقای خوبروی پهاک در
مورد ف رالیسم را نگونه ارزیابی میک ی ؟
آقای خوبروی پاک سه کتهاب در زمهیه هه

ف رالیسم م تشر کرد ان با ع وانهای نق ی
بر ف رالیسم ،تمرکززدایی و خودم یهری ،و
ف رالیسم در جهان سوم (در دو جهله ) .تها
جایی که م مطلع هستم مهمتهریه آثهار
ج ی تالیفی به زبان فارسهی در زمهیه هه
ف رالیسم کتابهای دکتر خوبروی پاک است.
م به خاطر زیسته در خهارج از ایهران
متاسفانه دسترسی به کتابهای “ نق ی بهر
ف رالیسم و تمرکززدایی و خودم یهری” کهه
آثار اصلی نرری ایشان در مورد ف رالیهسهم
هست به گمانم ،ن اشتهام و بر ای اسهاس
نرر خود را مح ود به کهتهاب دو جهله ی
“ ف رالیسم در جههان سهوم” ( نشهر ههزار،
 )۱۳۳۱میک م.
در مورد کتاب “ ف رالیسم در جهان سهوم”،
نق م بر ای کتاب آن است که بها آنهکهه
مولف کوشی در اثرش مجموعه تجربه های
کشورهای جهان سوم در مورد ف رالیسم را
ی جا گرد آورد ،کتاب گویها فهاقه یه
نرریه است که سراسر بیهش ههای آن در
مورد تجربه کشورهای میتلف را زنجهیهروار
به هم متصل کرد باش  .البته شایه بشهود
ح س زد آن نرریهای که م در خهوانه ن
بیش های میتلف کتاب “ فه رالهیهسهم در
جهان سوم” به دنبال آن میگشتم و آن را
نیافتم ،همان نرریهای است که ایشان در دو
کتاب دیگرشان کهه اکهرش رفهت و در
دسترس م نبود مطرح کرد ان .
ما محتاج مطالته ج ی م ل های ف رالیسهم
در کشورهای جهان هستیهم ،و یهکهی از
نقصهای کتاب آقای خوبروی پاک ،شهایه
بشود گفت آن است که فقط ف رالیسم را در
کشورهای جههان سهوم ،نهه کشهورههای
پیشرفته ،بررسی کرد است .به نررم بهایه
م لهای ف رالیسم در کشورهای پیشرفته را
به همان ان از م ل ههای فه رالهیهسهم در
کشورهای جهان سوم مورد توجه و پژوههش
قرار دهیم .م البته با ای سی تجربهی و
توصیفی آقای خوبروی پاک موافقم که ههر
حکومت ف رالی لزوما دمهوکهرات نهیهسهت.
ف رالیسم قومی اتحاد جهمهاههیهر شهوروی
نمونهی بسیار خوبی در ای زمیه هه اسهت.
ولی بتی می دانم بتوان از ای نکته نهیهزی

در مورد خوب یا ب بودن ف رالیهسهم بهرای
آی ایران به صورت ه جاری است تاج کرد.
م خود به شیصه میالف ف رالیسم قومهی
برای ایران هستم .در هر صورت پژوهشهای
ج ی محم رعا خوبروی پهاک در مهورد
ف رالیسم و تمرکززدایی به غ ای ای مبحث
در زبان فارسی افهزود و خهوانه ن شهان
خصوصا برای کسانی که از طرفی به بهحهث
ف رالیسم عحقم ن و از طرف دیگر آش ایی
با زبان های اروپایی ن ارنه جه ا تهوصهیهه
میشود .با ای حال کهاش نهویسه ه گهان
دیگری هم کهه دیه گها شهان در مهورد
ف رالیسم متفاوت با آقای خهوبهروی پهاک
است دست به قلم شونه  ،و از مه هرهری
آکادمی نوری در ای زمی ه بتابان .
بام ادخبر :با توجه به تجربه مطالتاتی شمها
در خصوص ترکیه در کشورهای ههمهسهایهه
ایران وعع ترکیه را از نرر حقوق اقلیتها یا
سکوالریسم و ف رالیسم نگونه مییابی ؟
در سیستم سیاسی ترکی ،در میهان تهمهام
گرو ها از مذهبی تا سکوالر ،ترس عمیقی از
تجزیه کشور وجهود دارد .ایه تهرس بها
فتالیتهای پ.ک.ک در  ۲-۳دههه اخهیهر
بسیار تحری ش و افزایش یافهتهه اسهت.
ف رالیسم در ترکیه هم مان ایران کماکهان
ی تابو است .ب یان گذار جمهوری ترکهیهه
آتاترک است .به نررم آتاترک یه نهابهغهه
سیاسی بود .آیزیا برلی در مصهاحهبهه بها
جهانبگلو اشار میک که از صفتهایی کهه
ماکیاولی در کتاب شهریار در مهورد یه
سیاستم ار خوب ارائه میده ( مثح ای کهه
سیاستم ار بای در پی مصلحت عهمهومهی
باش و بکوش حکومتی قه رتهمه ه و نهه
عتیف ایجاد ک ) در آتاترک جهمهع بهود.
برخحف اکثر کشورهای اسحمی که حهتهی
امروز از وارد کردن سکوالریسم و الییسیتهه
در س های مادر سیاسی شان واهمه دارنه ،
آتاترک توانست الییسیته را در قانون اساسی
ترکیه و سیستم سیاسی ایه کشهور وارد
ک  .در تفسیر و فهم م از تحوالت اخهیهر
در ترکیه ،به ق رت رسی ن حزب ع الهت و
توسته در ای کشهور نشهان داد اسهت
سکوالریسم موجود در نرام سیاسی ترکهیهه

نوعی انتطاف پذیری در برابر تهفهسهیهرههای
متت د را دارد ،ن ان که حهزب عه الهت و
توسته توانسته است بها ارائهه تهفهسهیهری
متفاوت از سکوالریسم ،کهه بهه تهفهسهیهر
آنگلوساکسونی از سکهوالریسهم ،در بهرابهر
تفسیر کحسی فهرانسهوی مهبهته هی بهر
الییسیته ،نزدی شود ،و ب ون ای که نهرهام
سیاسی ای کشور را دنار فروپاشی ک  ،در
درون همان سیستمی که کهلهیهت آن را
آتاترک برساخت نوعی اسحم دموکهرات یها
محافره کار را به ق رت برسان  .البته مسألهه
ورود به اتحادیه اروپا و فشارهای اتهحهادیهه
اروپا را که به عرر الییسیته ارتشمحور بود
است ،نبای در تحلیل تحوالت ترکیه از نرهر
دور داشت.
اگر ای تفسیر م از نرام سیاسی تهرکهیهه
درست باش  ،بای اعافه کرد که سیستهمهی
که آتاترک در ای کشور تهاسهیه کهرد
است ،انتطاف کمتری در مورد مسأله حقوق
اقلیتهای قومی غیر ترک زبان دارد ،وتا ح
زیادی مسأله حقوق اقلیت ههای قهومهی را
بیپاسخ رها میک  .ملیگرایی که آتهاتهرک
ب ا کرد ،رویکردش در مورد مسهألهه اقهوام
بیش از همه بر آسیمیحسیون استهوار بهود
(شای به تبع از م ل جهمهههوری خهواههی
فرانسوی) و امروز ب ل ش ن مسأله کردها به
مهم تری مسأله سیهاسهی تهرکهیهه نشهان
می ده که م ل آسیمیحسیون مورد نهرهر
آتاترک شکست خورد است و ترکیه بهایه
دنبال م ل ج ی ی از نرام سکوالر باش که
در آن مسأله اقوام هم لحاظ ش بهاشه  .بها
ای حال در ترکیه در نزد آکادمیسهیه هها،
روش فکران و دانشجویان مقاطع تحصیهحت
تکمیلی خارج و داخل ترکیه تحقیقات ژرف
و خوبی در ای زمی ه در حال جریان اسهت،
و برعک تحوالت سیاسی در جهت حقهوق
کرد ها و سایر اقلیت ها که بسیار به آرامی و
ک ی صورت میگیرد ،پیشرفت خوبی دارد.
ای شای مق اری از آن رو باش که سیاست
روزمر بیشتر با عوام سروکار دارد ،و افهکهار
عمومی مردم عادی در ترکیه ،مان ایهران،
ه وز به ان از کافی در مورد مسأله حهقهوق
اقلیتها و اهمیت آن از م رر ع الت آمهاد

نشهه اسههت .ولههی روشهه ههفههکههران و
تحصیل کردگان در ترکیه ،مان اهل علم هر
جامته دیگری ،در ای مسائهل یه سهرو
گردن از مردم عادی ،و نیز سیاست مه اران
پوپولیست ،جلوترن .
م در میان کشورهای م طقهه مهتهتهقه م
شباهت های مهمی از لحاظ فره گی مهیهان
ایران و ترکیه وجود دارد ،و نکات بسهیهاری
هست که ایرانیها و ترکیهه ای هها از ههم
میتوان بیاموزن  .هم در ایران (به واسهطهه
رعا شا تا جمهوری اسحمی) و هم ترکهیهه
(از آتاترک و حتی عثمانی تها آ.ک.پ یها
همان ع الت و توسته) س ت همیشه س هت
حکومت مرکزی قوی بهود اسهت ،و ایه
س ت گرنه در مورد دفا از تمامیت ارعهی
ای کشورها در برابر کشورهای بیگانه خهوب
عمل می ک  ،همیشه نمر پایی ی در مهورد
احقاق حقوق قومیت ها گهرفهتهه اسهت و
نتوانسته تتادلی میان عتیف نبودن حکومت
مرکزی و احقاق حقوق قومیت هها بهرقهرار
ک .
بام ادخبر :نررتان در مورد ظهرفهیهت ههای
قانون اساسی ک ونی ایران در مورد حهقهوق
اقوام نیست؟ عملکرد اصحح طلبهان را در
زمی ه حقوق اقوام نگونه ارزیابی میک ی ؟
م یکی از م تق ان شتار اجرای بی ته هازل
قانون اساسی هستم .مان آقهای مههه ی
حائری یزدی در کتاب کمتر خوانه شه
“حکمت و حکومت” متتق م اصهل والیهت
فقیه و جمهوری بودن قابل جمع نیست  ،و
قانون اساسی موجود هم نون کوشیه دو
امر نامتجان را با هم جمع ک از اساس و
ب یان ت اقضآمیز و مشکلدار اسهت ،و در
نتیجه بای به سمت اصحح قانون اسهاسهی،
هر ق ر هم ن ان اصححی هزیه هه داشهتهه
باش  ،حرکت کرد .ولی بها ههمهه ایه هها
متتق م قانون اساسی ک ونی ایران در مهورد
حقوق قومیتها پتانسیلهایی دارد کهه تها
ک ون از قضا اجرا نش است .آقای شکهوری
راد از سران جبهه مشارکت در مصهاحهبهه
اخیرشان ن ما پیش گفته ه یهکهی از
تلنگر
اه اف اصلی اصحح طلبان در دور اصححات
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ملت موجود در آن بود است ]۳[ .سوال م
ای است که وقتی آقایان اصححطلب ،ق رت
در ریاست جمهوری و مجل دسهت شهان
بود ،نرا در اجرایی کردن اصول  ۱۰و ۱۱
قانون اسهاسهی ،کهه در مهورد حهقهوق
قومیتهای غیر فارس زبان است ،کهوتهاههی
کردن که کار به وعتیت امروز بکهشه کهه
گرایشهای ج اییطلبانه متاسفانه در میهان
اقوام ( خصوصا در میان ملیگراییهای تهرک
و عرب) گاهی رش کرد اسهت؟ ههمهیه
سوال را بای به صورت جه ی تهر از آقهای
خاتمی و اعضای دولت ایشان در آن زمهان
پرسی  .متاسفانه عملکرد اصحح طلهبهان در
مورد مسأله اقوام در زمان ق رت شهان ،بهر
اساس محک اصلهای  ۱۰و  ۱۱ههمهیه
قانون اساسی موجود بسیار کاستی داشهتهه
است.
اگر بیواهم از نحو نگها قهانهون اسهاسهی
موجود در مورد حقوق قومیت ها انتقاد ک م،
بای بگویم یکی از موانع اجرایی اصول  ۱۰و
 ۱۱در ای قانون اساسی آن است که متولی
اجرایی کردن آنها مشیص نش اسهت .در
اصل  ۱۱قانون اساسی موجود آم است که
»استفاد از زبان های محلی و قهومهی در
مطبوعات و رسانه های گروهی و ته ریه
ادبیات آن ها در مه ارس ،در که هار زبهان
فارسی آزاد است« ،ولی اصح تا جایهی کهه
م می دانم در قانون اساسی مشیص نشه
است ک ام نهاد حکومتی دقهیهقها مهتهولهی
اجرایی کردن ای اصل است .به نررم خهود
ای مشیص نکردن متولی یکی از اسهبهاب
اجرایی نش ن ای بیش از قانهون اسهاسهی
ش است .مه ه س مهوسهوی در شهتهار
انتیاباتیشان وع ب یادی در مورد حهفهظ
زبان اقوام را شای برای اجرایی کردن همی
اصل داد بودن  ،که آن هم بها تهقهلهب در
انتیابات و اتفاقات ما بته آن کهه ههمهه
میدانیم م تفی و فراموش ش .
بام ادخبر :در مورد نرریههای ج اییطلبهی
و یا حق طحق سیاسی توعیح دهی و نرهر
خودتان نیست؟ نررتان در مورد اصطححها
تلنگر
حرکت استقحل طلبانه آاربایجان ج وبی ،و
 14یا طرح آاربایجان یکپهارنهه ،کهه گهاههی

مطالبی در مورد آن ها در ای ترنت م هتهشهر
میشود نیست؟
م ه وز نوشته جامتی در مورد نرریهههای
ج اییطلبانه در فلسفه سیاسی ن وشتهام ،و
به جز مقاله های خوب آقای دکتهر نهراقهی،
نش ی ام کسی در ای زمی هها کاری انجهام
داد باش  .با ای حال در پاورقی مقالهای که
اخیرا با ع وان » و طرحهی نهو درانه ازیهم:
برنامه ی پژوهشی مطالتهاتِ آاربهایهجهان«
نوشته ام و قرار است در نیمه اول فوریهه در
سایت رادیو زمانه م تشهر شهود ،بهه ایه
موعو خیلی کوتا اشار کرد ام .م گرنه
وجود حقی به نام ج ایی طلبی را به کهلهی
نفی نمیک م ،و خیلی بتی میدانم بتوان به
صورت ص درص ی وجود ن ان حقی را نفی
کرد ،م تق ج ایی طهلهبهی مهبهته هی بهر
ملی گرایی ،آن هم از نهو مهلهی گهرایهی
غیرلیبرال و میلیتانت ،هستم و ن ی نوعهی
از ج ایی طلبی را دارای تبتات خهطهرنهاک
میدانم .ج ایی طلبی اگر با موازی لیبهرال-
دموکراسی م افات ن اشته باش  ،قابل تهامهل
است .با ای حال ج ا ش ن آاربهایهجهان از
ایران به هیچ وجه مورد پس شیصی خهود
م نیست ،و م اگر هر زمان در آی مثح
در آاربایجان رفران می برای ج ایی بهرگهزار
شود ،قطتا به آن رای م فی خواهم داد .مه
متتق به حل مسأله حقوق آاربایهجهان در
نارنوب مرزهای ک ونی ایران هسهتهم ،و
متتق م طرح آقای الهچهی بهیه  ،اولهیه
ریی جمهور جمهوری آاربایجان ،در مهورد
آاربایجان ی پارنه در کتاب »بهه سهوی
آاربایجان متح « مبت ی بر نوعی ملیگرایی
رمانتی و کور و غیرعقحنی و در نهتهیهجهه
واقتا غیرقابل دفا است .کسی که پسهتهی
سیاسی در ی کشور ثالث آن هم در حه
ریاست جمهوری دارد ،حق ن ارد در مهورد
امور داخلی کشوری دیگر ای گهونهه نهرهر
ب ه  ،و جالب آنکه آقای الچهی بهیه بهه
خودشان ای اجاز را داد ان کهتهابهی در
زمی ه سرزمی ی که متتلق به یه کشهور
ثالث است ،قلمی و م تشر ک .
خواست یا نیواست مان ن در نهارنهوب
مرزهای ایران ت ها و ت ها حق مردم ههمهان

م طقه از ایران است ،و اح ی از خارجیهها،
ولو جمهوری آاربایجان با ههمهه سهابهقهه
تارییی که میان ما و ایشان هسهت ،حهق
دخالت در ای زمی ه ها را نه ارد .تشهکهیهل
حکومت آاربایجان ج وبی آن هم بر اسهاس
ملی گرایی میلیتانت غیر لیبرال-دموکراتی ،
بر خحف آن نیزی که طرح ک ه گهان بهه
ع وان نوعی م ی ه فاعله در نرر دارنه یها
تبلیغ می ک  ،به نررم مص اق آن مثلی در
ترکی است که فردی می خهواسهت ابهرو را
اصحح ک  ،و زد نشهم را کهور کهرد.
جمهوری آاربایجان امروز به ش ت درگهیهر
اشغال ناجوانمردانه بیشی از خهاک ایه
کشور توسط ارم ستان در مسأله قهر بهاغ
است ،آن وقت می خهواهه بها ایهران کهه
کشوری از لحاظ ق رت م طقه ای در حه
ترکیه است خود را درگیر ک ؟ خیلی بتیه
می دانم هیچ سیهاسهت مه ار عهاقهلهی در
جمهوری آاربایجان نرریات کسانهی نهون
مرحوم ج اب الچی بی را تایی ک  .فهارغ
از ای ها متتق م نادی گرفت مسأله حقوق
اقلیت ها ،یا برخورد صرفا ام یهتهی بها ایه
مسأله به جای برخورد فهرهه هگهی ( روش
جمهوری اسحمی)  ،و ههمهیه طهور رواج
ملی گرایی شوونیستی یا آن نیزی که پهان
ایرانیستم می خوانیمش از سهوی بهرخهی
مرکزگرایان ،نه ت ها خطر ج اییطلهبهی در
ایران را در بل م ت کاهش نمیده  ،بلهکهه
توجیهی برای حرکات ج ایی طلبانه درسهت
میک و بر نیروی گریز از مرکز میافهزایه .
هر افراطی ع خود را تولی میک .
پینوشتها:
[ ]۱م تشر ش در رادیوزمانه
[ Nathan J Brown, “Bargaining ]۲
and Imposing Constitutions :
Private and Public Interests in the
Iranian, Afghani and Iraqi
Constitutional Experiments”, in
Cons titu tio nal Poli tic s in th e
Middle East: with Special
Reference to Turkey, Iraq, Iran and
Afghanistan, Said Amir Arjomand
(ed.), Oxford and Portland Oregon,
2008.
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یوسف بنی طرف:

 ۰۶درصد جامعه ایران خواهان
یک نظام فدراتیو هستند
مهدی وزیری یوسف عزیزی ب ی طهرف،
نویس  ،روزنامه نگار ،و فهتهال سهیهاسهی-
فره گی ساک ل ن ،دانش آموخته رشهتهه
م یریت دانشگا تهران اسهت .از او کهه از
اعضای هیات دبیران کانون نویس گان ایران
است ،تاک ون  ۲۴کتاب و ص ها مهقهالهه در
مطبوعات عربی و فارسی م تشر ش اسهت.
فتالیت سیاسی یوسف ب ی طرف بر دفها از
حقوق اقوام ،به ویژ اعراب ایهران
متمهرکهز اسهت .او بهابهت ایه
فتالیتها ن ی بار دستگیر ش و
م تها در زن انهای اوی و اههواز
تحت بازداشت قهرار گهرفهت .وی
همن ی در سال  ۲۲۲۱برنه ی
جایز دی بان حقوق بشهر شه .
گفتگوی بهامه ادخهبهر بها آقهای
ب یطرف را در ادامه بیوانی .
بام ادخبر :اساسا الگوی ف رالیسهم
برای ایران را نهگهونهه ارزیهابهی
میک ی ؟ بحرانها و فرصتههایهی
که ای الگو می توان برای ایران به
همرا داشته باش از نرر شما نیست؟
یوسف عزیزی ب ی طرف :م رهور شهمها را
نمیفهمم .البته مه را حهل مسهائهل و
مشکحت ات یکی و ملیت های مهیهتهلهف را
اساسا در برقراری ی نرام ف راتیو در ایهران
می دانم .به دالیل میتلف ارزیابی مه ایه
است که نرام یاد ش برای ایران مه هاسهب
است و در واقع می توانه از پهیهامه ههای
خطرناکتر جلوگیری ک  .ایران اساسا یه
کشور ن ملیتی است .یت ی ماهیت ایهران
را همی ملیت های فارس ،ترک ،کرد ،عرب،
بلوچ و ترکم تتیی میک  .هر که ام از
ای ملیت ها حهقهوقهی دارنه  ،سهیهاسهی،
اقتصادی ،فره گی و زبانی .طی هشهت ،نهه
دهه گذشته حقوق دست کم پ ج تا از ایه
ملیت های مغلوب و زیر ستم ملهی رعهایهت

نش ...
بام ادخبر :میتوانی به ای به گفتهی شهمها
»ملیتهای مغلوب« اشار بفرمایی ؟
ای که اظهر م الشم است .ترکها ،کردها،
عرب ها ،بلوچ ها و ترکم ها مهلهیهت ههایهی
هست که از ستم ملی یا ستم مراعف رنهج
میبرن  .جامته ایران ،ی جامته نابرابر است
و نابرابری ملی در آن حکمفرما است و ایه

ملیت هایی که نام بردم از ای نابرابری رنهج
میبرن  .م اسم ای نابرابری را ستم مهلهی
می گذارم که مجموعه ای است از تبتیض هها.
تبتیض سیاسی ،اقتصادی ،فره گی ،زبهانهی،
مذهبی و نژادی .ای مجموعه را م سهتهم
ملی مینامم که البته ی اصطحح عهلهمهی
است .پ اول تتریفی از نابرابری میدهم که
بر اساس تبتیض های یاد ش شکل گرفهتهه
است .اک ون در ایران ،عحو بهر تهبهتهیهض
نسبت به ملیت های غیر فارس یا همان ستم
دوگانه ،تبتیضهای دیگری هم در کار اسهت
نریر تبتیض ج سیتی .در نتیجه مها بهرای
کاهش نابرابری ملی در جامته ایران نار ای
جز برقراری نرام ف راتیو نه اریهم .وگهرنهه
همانگونه که گفتم با پیام ههای نهاگهواری
روبرو خواهیم ش  .م از روی شکم سهیهری

نمی گویم که ف رالیسم برای ایهران خهوب
است ،بلکه ای درمان ی درد است ،را حل
مشکلی است در ایران که عمری هشتاد نهود
ساله دارد .ای متضل اک ون به علل میتلف،
بروز حادتری پی ا کرد و نیاز بهه را حهل
نهایی دارد .م برای کاهش نابرابری ملی و
برای کاهش ستم ملی ،نرام ف راتیو را بهه
ع وان را حل پیش هاد میک م .دالیلهی کهه
م جر به ای ش که ای مسهالهه
اک ون در جامته ایران مطرح بشود
از فروپاشی اتحاد جماهیر شهوروی
گرفته تا تحوالتی که یکی دو سال
اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقها
رخ داد همگی در ایه مهوعهو
موثر بود ان  .به ای ها اعافه ک یه
پیشرفت تک ولوژی نوی رسانه ای،
ای ترنت و ماهوار که باعث ش تا
آگاهیهای ملی–قومی گسهتهرش
یاب و شرایط اه هی بهر اسهاس
شرایط عی ی جامته ایران شهکهل
گیرد و پابه پای آن پیش رود .ای
به مت ای آن است که ملیت های غیر فهارس
و
دیگر حاعر نیست زیر ستم زن گی ک
نابرابری ملی را رد می ک و خواهان حقوق
برابر با ملیت غالب هست .
بام اد خبر :پ م ای جور فهمیه م کهه
ملت فارس ،ملت غالب هست .پ تکهلهیهف
آن دسته از »فارس«هایی که احساس ظلهم
میک و با نابرابری مهبهارز مهی که ه ه
نیست .آیا همه »فارسها« در ای ظلم بها
حاکمیت هم دست ؟
م ای مساله را تتمیم ن ادم .م از مقوهلهه
ستم ملی که ی ستم مضاعف است صحبت
کردم و وقتی میگویم ملت غالب مه هرهور،
ملتی است که زبانش رسمی است در قانهون
تلنگر
اساسی ،مذهبش رسمی اسهت و قه رت و
ثروت عم تا در دست ای مهلهیهت اسهت15 ،

م تهی وقتی م ای را میگویم تهتهمهیهم
نمیدهم .یت ی وقتی شما ایران را بهررسهی
بک ی می بی ی شامل ی مهرکهز و یه
پیرامون است .در مرکز ای دایر تهههران و
ن شهر نورنشمی قرار دارن کهه عهمه
تاسیسات ص تتی ،اقتصادی ،فهرهه هگهی و
اداری در آنجا متمرکزان  .در پیرامون باز دو
الیه داریم .الیه ای که وابسته به ملیت فارس
است ولی به نوعی بیشی از محرومهیهت هها
شامل حالشان می شهود ،مهثهل مه هاطهق
فارسنشی دور از مرکز .الیه سوم همان الیه
ملیت های غیر فارس است که از ستم دوگانه
رنج میبرن  .م به ای شکل مساله را مطرح
کردم .وقتی میگویم ملت غالب ،نگا م بهه
ای ملت غالب ی نگا استاتی و یا نهگها
یگانه و واح نیست .توی ای ملت غالب هم
الیهها و گرو های اجتماعی میتلف ممتاز و
غیر ممتاز وجود دارد .م تها وقتی ما جامتهه
ایران را بررسی میک یم ،میبی یم که در ای
جامته استب اد وجود دارد .ای استب اد برای
همه مردم ایران است .یت ی فارس و غهیهر
فارس نمیش اس و برای حل ایه مشهکهل
لیبرال دموکراتها ،حقوق شهرون ی فردی را
تجویز میک  .اما ملیت های غیر فارس در
جامته ایران عحو بر ای ستم عام ،از یه
ستم خاص هم رنج میبرن و از ای رو مها
میگوییم که ای ها ستم دوگانهای را متحمل
میشون  .یت ی در واقع ساز و کار جهامهتهه
ایران بر دو پایه اصلی زبان رسمی و مهذههب
رسمی قرار دارد و ای باعث مهی شهود تها
ملیتهای نابرخوردار از زبان رسمی و مذهب
رسمی از ق رت و ثروت هم برخوردار نباش
و ای همان نیزی است که بهاعهث ایهجهاد
نابرابری میشود .ثروت هم در ای جها فهقهط
مادی نیست بلکه ثروت مت وی یا در واقهع
ثروت فره گی ،ادبی و زبانی هم هست.
بام ادخبر :شما به ظلم مرکز بر حاشیه اشار
کردی  ،نرا به جای ظلم فارس بر غیر فارس
از »ظلم مرکز بهر حهاشهیهه « اسهتهفهاد
نمیشود؟ فکر نمیک ی که به ایه شهکهل
حساسیت کمتری ایجاد می شود؟ در مهورد
مساله حقوق شهرون ی نیز به راستی مشکل
تلنگر در کجاست؟ در ای مبارز  ،اکثزیت و اقلیتی
وجود ن ارد .ی دی و زبان رسمهی وجهود
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ن ارد .نرا مبارز برای حقوق شهرون ی برای
شیص شما کافی نیست؟
م صحبت از ستم فارس نکردم .م از ستم
مههلههی صههحههبههت کههردم (national
)oppressionلذا ای تتاریف بای دقیهق
باش  .م از ستم بر ملیت های غیر فهارس
صحبت کردم که اصح با نیزی کهه شهمها
گفتی فرق دارد .در ثانی اگر ستم مرکز بهر
پیرامون را باز ک یم در دل آن ،ظلم مرکز بهر
حاشیه یا ستم ملی است .ای را میتوان بها
دی جامتهش اسی تحلیل کهرد .در حهقهوق
شهرون ی ،عحو بر ع م به رسمیت ش اخته
ش ن ی مذهب ،بایستی ع م به رسمهیهت
ش اخت ی زبان هم رعایت شهود .حهقهوق
شهرون ی اساس فلسفه سیاسی نحله لیبرال
دموکراسی است که از قرن  ۱۱مطرح ش و
بحث و ج ل تا به امروز در اروپا ،آمریهکها و
کانادا ادامه دارد .ای فلسفه میگوی  ،حقهوق
شهرون ی –که بیشی از حقوق بشر اسهت-
دو بیش دارد .یکی حقوق فردی و دیهگهری
حقوق جمتی که خاص ملیت هاست .ای را
اگر در فلسفه لیبرال دموکراسی پهیهگهیهری
ک ی به ای مساله خواهی رسی  .در بیهش
اول که حقوق فردی است شامل همه آحهاد
مردم است ولی حقوق شهرون ی جهمهتهی،
گرو های تحت ستم ملی را در بر میگهیهرد.
دربار ای حقوق صحبت زیهاد شه  ،امها
حقوق شهرون ی جمتی شامل ملیهت ههای
میتلف است و حقوق آن هها را در نهرهر
می گیرد و بر مب ای حق تتیی سهرنهوشهت
قرار دارد که هر ملیتی در هر جامته ای بهر
حسب حال خود آن را تفسیر میک  .یهکهی
از بارز تری ان یشم ان ای حوز  ،ان یشم
کانادایی ،ویل کیملیکاست که نوشتهه ههای
نرری فراوانی در بار حقوق جهمهتهی دارد.
مثح در میان ملت کب در کانادا دو جریهان
وجود دارد .احزاب و شیصیهت ههایهی کهه
طرف ار ف رالیسم هست  ،گرو غالبانه در
جامته کب  ،و شیصیت ها و گرو های دیگر
که جریان استقحل طلبی را نهمهایه ه گهی
می ک که در انتیابات دموکراتی نه ه
سال پیش رای نیاوردن  .ب ابهرایه حهقهوق
شهرون ی جمتی ای ویژگی ها را دارد ،کهه
متاسفانه اغلب آنهایی که در ایهران ادعهای

دموکراسی و لیبرالیهسهم و حهقهوق بشهر
میک  ،ای را نمیدان یا نادی میگیرن .
به هر حال ای مواردی بود کهه امهیه وارم
مساله روش تر ش باش  .ن ی جریانهایی
هم اک ون در اسپانیا هم وجود دارد .برخی از
گرو های سیاسی در استان های بهاسه و
کاتاالن خواهان استقحل ان و برخی دیهگهر
خواهان حفظ همی حالت خودمیتاری انه
که طی سال های اخیر به آن دست یافتهانه .
در بریتانیا نیز مهلهت اسهکهاتهله ه دارای
خودمیتاری است و افزون بر حهکهومهت و
پارلمان ،حتی اسک اس خاص خهود را ههم
دارن  .هم اک ون یکی از احزاب مهلهی گهرای
اسکاتل – که اکثریت را در پهارلهمهان آن
استان دارد -خواهان استقحل اسکاتل ش
است .اما نه رسانههها و نهه دولهت مهردان
انگلی  ،کسی آنان را تجزیه طلب نمی خوان
و با زن ان و تف و توپ و تان بهه جهان
آنان نمیافت  .ای را میگوی نگا لیهبهرال
دموکرات.
الگوی ایرانی ف رالیسم
بام ادخبر :ف رالیسم انوا و اقسام گونهاگهون
دارد .ک ام ی از انوا ف رالیسهم را بهرای
الگوی ایران مفی میدانی ؟
اصوال امپراتوی ایران در طول قرون متمهادی
اغلب -از ی سیستم ع م تمرکز برخورداربود  .نه قبل از اسحم و نه بت از اسهحم.
ایران هیچ گا ی نرام متمرکز نبود  ،نرهام
استب ادی بود  ،ولی ی نرام اسهتهبه ادی
تقسیم ش بود  .حال ما زیاد به دورانههای
گذشته نمی رویم ولهی حه اقهل از دوران
صفویه ،شاه تشکیل نهار مملکت عم در
ایران هستیم .از دوران صفویه به ایه سهو
ایران را ممال محروسه می خوان ن  .ممال
هم جمع عربی ممهلهکهت اسهت .مهمهاله
محروسه ایران یت ی نه؟ یت ی ای کشهور،
ای امپراتوری ،ی مملکت نبود بلکه نههار
مملکت بود  .نامگذاری آن هم به ای شکهل
بود  :مملکت عربستان ،مهمهلهکهت اردالن،
مملکت خراسان و مملکت گرجستانات .ایه
نهار مملکت بود به اعافه ایاالت و والیهات
دیگر .شای بپرسی که بقیه نه مهی شهود.
آنها در ک ار ای ها بودنه یها تهابهع ایه
مملکت ها بودن  .تاریخ به ای مهوارد اشهار

کرد  .مثح در کتاب نرام ایهاالت در دوران
صفویه ،نوشته رُهر بُرن ،پژوهشگر آلمانی که
کیکاووس جهان اری ترجمه کرد یا دیهگهر
کتابها و ترجمهها مثل تاریخ عهالهم آرای
عباسی که در مورد دوران صفویه میبهاشه ،
همه تاکی بر ای امر میک ه ه  .مهمهلهکهت
عربستان که مشیص است .جایی است کهه
امروز اسمش را به ناروا گذاشتهان خوزستان.
اردالن همان کردستان است و گرجستهانهات
در اوایل دور قاجاریه ج ا ش و خراسان نیز
مشیص است .همی تقسیمب ی در دوران
قاجاریه هم وجود داشته .یته هی مهمهاله
محروسه در ایران ادامه داشته ولهی شهش
مملکت ش  .و ای شش مملکهت عهبهارت
بودن از مملکت عربستان ،مملکت لرسهتهان،
مملکت کردستان ،ممهلهکهت آاربهایهجهان،
مملکت گیحن ،و مملکت خراسان .تا انقهحب
مشروطه ای تقسیم ب ی وجهود داشهتهه.
ح ود پانص  ،ششص سال ایران بهه شهکهل
نامتمرکز ادار می ش  .حاکمان امپهراتهوری
قاجار البته مستب بودن ولی الاقل زبان را بر
کسی تحمیل نمیکردن  .ما در عربستان تها
سال  ۱۳۲۴شمسی از ی خهودمهیهتهاری
کامل برخوردار بودیم ،م رورم ملت عرب در
ایران است .همچ ی کرد هها و سهایهریه .
ب ابرای عارعه سیا و ب خیمی که در تاریخ
ایران به وجود آم  ،همانا استب اد پهلوی اول
بود که مملکت های محروسه ایران را تب یهل
کرد به شاه شاهی ایران .او میخواسهت آن
ت و زبانی ،مذهبی ،فره گی را تب یل بک ه
به کشور شاه شاهی ایران که ای کار را کرد.
کشور شاه شاهی یت ی یه کشهور ،یه
ملت ،ی زبان و ای عارعهه سهیهاههی در
زن گی تارییی ملیت های غیر فارس بود کهه
آسیبهای فراوانی به ای ملیتها وارد کرد و
به وح ت ملی ایران نیز آسیب رسان  .نهون
پیام های آن را ما در حال حاعر مشهاهه
میک یم .اگر در آن زمان اساس دولت-ملهت
در ایران درست ب ا می ش ما شهاهه ایه
مسایل نمی بودیم .مگر در ه نش مگر در
جاهای دیگر نش  .م سویی را نمیگویهم
که از اواخر قرن نوزد کشور ف رال ش  .ه
را و روسیه را میگویم که به ما نزدیکتر انه .
ب ابرای  ،ایران تا انقحب مشروطه و تا قبل از

نهرهام فه رال

ق رت گرفت رعا خان ی
س تی داشت.
بام ادخبر :پ شما به ی نرام ف رالیهسهم
قومی ،جغرافیایی اعتقاد داری ؟
ای نرام در ایران وجود داشهت ،در طهول
تاریخ وجود داشته و نیز ج ی ی نهیهسهت.
رعا شا آم به شکل مص وعی همه نیز را
به هم رییت .استان ها را به هم ریهیهت و
کون تر کرد .حتی در زمان رعاخهان ههم
هفت استان بیشتر وجود ن اشت که بت بهه
استانهای فراوانی تقسیم ش ن  .ای ها ش ن
سیزد استان و در اواخر دور پهلوی بیشتهر
هم ش ن  .کار کون سازی اسهتهان هها و
تقسیم ملیت ها در بی استان هها در دور
جمهوری اسحمی نیز ادامه یافت و اکه هون
ایران ،سی و ی استهان دارد .ههمهه ایه
کون کردن ها برای ای است که بتوان بر
ای م اطق مسلط شون و تکه تکه که ه ه
ملیت های میتلف را .ی آدم شووی یسهتهی
آم و همه نرم و ترتیب تارییی را بهه ههم
رییت و جمهوری اسحمی هم در ای زمی هه
میراثخوار همان نرام پهلوی است.
بام ادخبر :نگونه می خواهی به ای الگو که
می فرمایی پیش از ای وجود داشتهه و در
دوران پهلوی و جمهوری اسحمی از بهیه
رفته ،دوبار باز گردی ؟
م فکر میک م که ح اقل  ۰۲-۰۲درصه
مردم ایران که غیر فارس هست خهواههان
ع م تمرکز و ف رالیسم هست  .البهتهه اگهر
استقحل طلب ها را ک ار بگذاریم که الهبهتهه
آنها هم عقای شان محترم است .در واقع اگر
مردمان فارس در حاشیه افتاد را هم اعافهه
ک یم فکر میک م طرف اران ع م تمرکهز در
ایران به  ۰۲-۳۲درص بهرسه  .مه فهکهر
میک م که  % ۰۲یت ی اکثریت جامته ایهران
خواهان ی نرام ف راتیو هست  .یت هی بها
ی حساب سرانگشتی میتوان تشییص داد.
حتی بی هم وط ان فارس مها ههم افهراد،
گرو ها ،احزاب و شیصیت های مه هصهفهی
وجود دارن که با نرام ف راتیو موافقان و را
حل متضحت جامته ن ملیتی ایران را در
ای نرام میدان  .اغلب نیروهای نپ ،اغلهب
نیرو های دموکراتی و انه ک شهمهاری از
نیرو های راست هم به ای صرافت افتاد ان و

مساله ف رالیزم را مطرح میک  .بتضی هم
شرم دارن بگوی ف رالیسم و نام دیهگهری
روی آن می گذارن مثل خهودگهردانهی یها
خودفرمانی که البته دقیق نیست نون ای ها
ف رالیسم نیست .اک ون اگر دقت ک یم ،حتی
در درون نرام جهمهههوری اسهحمهی ههم
ص ا هایی را میش ویم که میگوی را حهل
م اسب ایران ،ف رالیسم اقتصادی است و نیز
برخی از ف رالیسم سیاسی صحبت میک ه
ب ابرای ای گفتمان دارد جای خود را بهاز
میک  .ما اگر بر مب های اصهول لهیهبهرال
دموکراسی هم بیواهیم حهرکهت که هیهم
میبی یم که ایران مجموعهای از شش مهلهت
است و هر ک ام از ای ملت ها حق تتهیهیه
سرنوشت خود را دارن  .حق تتیی سرنوشت
یا به شکل ف رالیسم و برقراری نرام ف راتیو
نمود پی ا میک یا استقحل .نیزی که مها
در ایران میبی یم و االن م به شما گهفهتهم
ای است که به هر حال اغلهب نهیهرو ههای
سیاسی خواهان نرام ف راتیو هست و اگهر
هم رای گیری صورت بگیرد بای بهرای ههر
ملت از ای ملل ششگانه ،ج اگانه رایگیری
و همهپرسی صورت گیرد .مثح مردم یهزد از
درد مردم عرب و کرد نه میدان  .ایه هها
مسائلی نیست که دربار آنها رایگیری عام
صورت گیرد .رای گیری برای تتیهیه حهق
سرنوشت ،بایستی به صهورت جه اگهانهه و
م طقهای-ات یکی انجام شود .ولی نیزی کهه
م می بی م و اک ون هم ب ان اشهار کهردم
ای است که ی توافق عم ی بی نیرو های
سیاسی که به نوعی گویای جه هبهش ههای
ملیت های درون ایران هست وجهود دارد،
یت ی اغلب آنها دربار برقراری نرام ف راتیو
در ایران توافق دارن .
بام ادخبر :پ ای رای گهیهری بهایسهتهی
استانی و م طقه ای صورت گیرد؟ و سراسری
نبایستی باش ؟
شکی نیست که ابت ا بایستی ی توافق شبه
عام صورت گیرد .مثح ما برخی جاها مهثهل
ه یا عراق دی یم که پیش از تحول نهایهی
به ی نرام ف رال ،نوعهی تهوافهق مهیهان
نیروهای سیاسی به وجود آم  .در جهاههایهی
مثل کانادا ،در د پانزد سال اخیر ،از خهود تلنگر
مردم کب پرسی ن که آیا می خواهی جه ا
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بشوی یا در ی سیستم ف رال با کانادا باقی
بمانی  .برخی احزاب سیاسی توانست مهردم
کب را قانع ک که در درون کانادا بمان ه
و ای رای گیری ت ها در کب صورت گرفهت
نه در همه کانادا .آن فردی که در تورنتو یها
ونکوور زن گی می ک  ،حق ن ارد برای مردم
کب تصمیم بگیرد .مردم کب گفت ه مها
می خواهیم درون کانادا باقی بمانیم .البته تها
دهه شصت افکار عمومی کانادا بها اعهطهای
حقوق کامل مردم فرانسهوی زبهان کهبه
موافقت نمیکردن اما طی سه نهههار دههه
اخیر ای امر تغییر یافت واک ون همه مهردم
کانادا به انتیهاب مهلهت کهبه احهتهرام
میگذارن  .اگر نیرو های سیاسی جامته ایران
نتوانست به ی توافق عم ی در بار نهرهام
سیاسی آی ایران بهرسه  ،مهوعهو بهه
رایگیری کشی میشود .ولی االن بحث در
مورد رایگیری زود است .نون در آن حالت
هر ملیتی مایل است دولت و کشور خهود را
داشته باش  .م تها را حل ف رالیسم هم ای
دولت را به آن ها می ده و ههم حهکهومهت
م طقه ای را به آنها میده  .و بای سهتهی
کرد ملیت های غیر فارس را قانهع کهرد بهه
سودم ی ف رالیسم ،البته نه با زور و تف ه
و زن ان و شک جه ،بلکه با اق ا  .به ای شکل
که بای برای ای ملیتها ثابت شود که نرام
ف راتیو به نفع آنهاست .م تها پیش از ای کهه
ما برسیم به آن همه پرسی ،بای ی تهوافهق
عم ی و همگانی در میان نیرو های سیاسهی
فتال در صح ه اپوزیسیون انجهام شهود تها
راجع به شکل نرام سیاسی آی تصهمهیهم
گرفته شود.
بام ادخبر :خوزستان اک ون از جمتیت لهر،
بیتیاری ،دزفولی ،بههبهههانهی ،مهههاجهران
اصفهانی و یزدی در اهواز و خحصهه آمهاری
که م به آن دسترسهی دارم حه ود ۰۰%
مردم خوزستان غیر عرب هست  ،وعتهیهت
ای مردم غیر عرب در »ایالت عربستان« به
نه شکلی خواه بود؟
ای آمار شما آمار غلهطهی اسهت و اصهوال
دولت ها نه در دوران پهلوی و نهه در دوران
جمهوری اسحمی هیچگا آمار رسمی از ت و
تلنگر ات یکی و ملی در ایران ارائه ن اد ان  ،نهون
می ترس  .همان گونه که در بحری هیچگها
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آمارگیری نش بود و همان طور که در عراق
پیش از ص ام حسی آماری در بهار ته هو
ات یکی و مذهبی داد نش بهود .مهتهمهوال
نرام های توتالیتر و تمامیتخوا سهیهاسهی-
ملی میترس از ی ت و سیاسی ،فره گی،
زبانی .در نتیجه مملکت عربسهتهان به یه
جهت به ای نام نامی می ش  ،نون هموار
در طول تاریخ حه اقهل  ۰۲۲ ،۰۲۲سهال
گذشته و پیش از اسحم در ایه مه هاطهق
عرب ها بودن و سکونت داشت و اک ون نیهز
علی رغم همه پاکسازی های قومی انجام ش
توسط ناسیونالیست های ت رو و نرام پهلوی
و نرام ک ونی ،عربها در استانی که اکه هون
خوزستان نامی می شود در اکثریت هست .
با قاطتیت به شما میگویم که بیش از ۰۲%
مردمی که اک ون خوزستان نامی می شهود
عرب هست  .تاز عربها در اسهتهان ههای
همجوار نیز هست  .عربها در استان ایحم و
بوشهر و ب ادر ج وب تا ب ر عباس سهاکه
هست  .پ جمتیت عربها در ایران بی ۰
تا  % ۳است که  ۰%آنها بیش در اقهلهیهم
عربستان یا استانی که شهمها خهوزسهتهان
می نامی زن گی میک  .وعتیت اقلیتهای
قومی برای ما ناش اخته نیست .اقلیهت ههای
غیر عرب ساک در اقلیم ف رال عهربسهتهان
دارای حقوقی کامح برابر با مهلهیهت عهرب
خواه بود .در هر زمی ه زبانی ،فره گهی و
دیگر موارد .ما در آنجا ت و زبانی و گویشهی
و دی ی و مذهبی داریم .بیتیاری لهجهای از
زبان فارسی است ولی فره مردم بیتیاری
متمایز از فره ملت فارس اسهت .ههمهان
طور که گفتم ما در اقلیم عربسهتهان ایهران
ت و مذهبی داریم ،ما در آنجا نصرانی داریم
که همان مسیحیان عربان  ،یهههودی عهرب
داریم ،م ایی مذهب یا صُبی هم داریم کهه
ای ها هم عربان  .در واقع همه ای ها بای از
حقوق کامل مذهبی برخوردار شون  .به ویژ
هم وط ان عرب صبی مها بها به تهریه و
زشتتری نو تبتیض مذهبی روبهرو بود ان
که سی گفت در بار آن نهیهاز بهه وقهت
بیشتر دارد.
بام ادخبر :ای »م طقه ف راتیو عربسهتهان
«که شما میگویی  ،نه رابطه سهیهاسهی و
اقتصادی با حکومت مرکزی خواه داشت؟

از نرر تارییی تا سال  ۱۱۲۰یت ی تها دور
شیخ خزعل – آخری حاکم عهرب اقهلهیهم
عربستان -ما از ی خودمیتهاری مهطهلهق
برخوردار بودیم .ولی اک ون میشود گفت که
طبق مفهوم کحسی ف رالهیهسهم ،ارتهش،
بودجه سراسری و سیاست خارجی در اختیار
پایتیت قرار خواه گرفت .سایر مهوارد در
اختیار ایالت ف رال خواه بود .یت ی ارتهش
هم کاربردش فقط برای دفا از مهرز ههای
کشور خواه بود و به هیچوجه حهق نه ارد
برای سرکوب ایالتها و ملیتهای مهته هو
جامته ایران وارد عمل شود .یت هی دقهیهقها
تتریف کاربرد ارتش در ی جامتهه فه رال
مشیص است .مساله بودجه سراسری هم در
اختیار پایتیت خواه بود .سیاست خارجهی
هم به همی ترتیب .البتهه بهرای ایه هکهه،
ملیت های گوناگون در پایتیت ههم حضهور
داشته و بر عملکرد حکومت نرارت داشهتهه
باش  ،ی مجل ملیت ها تشکیل خهواهه
ش که در ک ار پارلمان کار خهواهه کهرد.
برخی نرام های ف راتیو ای نو مجل را به
کار میگیرن  .در نرام ف راتهیهو ،بهه طهور
س تی ،نیروی انتهرهامهی ،بهرنهامهه ریهزی
سیاستهای فره گی ،اجتماعی و اقتهصهادی
خاص ایالت در اختیار حکومت ایالتی خواه
بود که سه قو مجریه ،قضاییه و مق ه هه را
خواه داشت.
بام ادخبر :در صحبتهای پیشی شمها بهه
تجربه عراق اشار فرمودی  .تجربهه مشهابهه
الگوی ف رالیسم در م طقهه ،عهراق اسهت.
نق ر تجربه عراق را مطلوب یا نا مهطهلهوب
میدانی ؟
عراق ی تجربه ج ی است .تجربه ق یمیتر
ه وستان است .تجربه روسیه است .تجربهه
امارات عربی متحه اسهت .و بهه نهوعهی
شک تر تجربه پاکستان است که الهبهتهه
الگوی ما نیست .ولی همه ای ها نرهام ههای
ف راتیو هست  .نهار طرف ایران ،کشورهای
ف راتیو هست  .به نرر م تهجهربهه عهراق
می توان قابل استفاد باش  .البهتهه نهه بهه
صورت کپی کامل .ایران خود ح ود  ۱۲سال
پیش الگوی ممال محروسه را داشته که از
آن میتوان به ع وان ی الگهوی تهاریهیهی
استفاد نمود .ای ی تجربهه تهاریهیهی و

مب ایی برای ساخت ساختار ف راتیو در ایران
است .شکی نیست که تجربهه عهراق بهرای
ملیتهای درون ایران جذابیت دارد ،نون در
دو دو سوی مرزهای ایران و عراق ،دست کم
سه گرو مهم ملی یت ی عربها ،کرد هها و
ترکم ها زن گی میک  ،کهه اشهتهراکهات
فراوان دارن و هم زبان و همتهبهار انه  .ایه
تجربه در درجه اول برای ای سه ملیت و در
درجات بت برای دیگر ملیتهای غیر فهارس
جاابه دارد .م خود در سال  ۲۲۲۰در عراق
بودم ،ما در سلیمانیه بهودیهم .بهه عه هوان
نویس گان و روزنامهنگاران ایرانی ،مهههمهان
اتحادیه میه ی کردستان عراق بهودیهم .مه
دی م که نگونه آن ایالت به یه کهارگها
بزرگ سازن گی تب یل ش از نرر اقتصادی
و فره گی .آنجا از دانشگا بازدی کردیهم .از
دور ابت ایی تا دبیرستان و هم دانشگا همه
به زبان کردی ت ری میشود .البتهه زبهان
انگلیسی هم وجود دارد .اما زبان رسمی آن
ایالت زبان کردی است و ظاهرا آموزش عربی
از دور راه مایی است .در آنجا م ای الگهو
را دی م .البته زمان برای مطالته دقهیهق تهر
ن اشتم ولی نیزی که برای م مشیص بود،
و آنچه که دوستان کرد عراقی میگفت –و
م ای اقبال را داشتم که به عربی و به طور
مستقیم با آنان صحبت ک م– ای بهود کهه
سازن گی در آنجا ن ی برابر ش  .ایه را
قیاس ک ی با دوران ستم ملی ص ام حسی
و پادشاهی مل فیصل .اک ون خلق کرد بهر
امورات خود مسلط ش و ستم ملی تا حه
زیادی از بی رفته و مردم احساس میک ه
دیگر ملیتی دیگر و زبانی دیگر بهر آن هها
مسلط نیست ،و زبان دیگر ،زبان و فرهه ه
آن ها را نکشته و از بی نبرد است .از نهرهر
اقتصادی تبتیض بر آنها روا نمیشهود .نهرا
عراق الگو نباش ؟ نه اشکالی دارد؟ گهرنهه
تجربه ج ی ی است در همسهایهگهی مها و
تجربه های جا افتاد هم -همان گهونهه کهه
گفتم -در ه وستان و روسیه است .اکه هون
خیلی از کشور های م طقه و مسلمان دارنه
به سوی ف رالیسم می رون  .در لیبی ،مهردم
شرق ای کشور خواهان نهرهام فه راتهیهو
هست  ،گرنه همه ملت لیبی ی زبهان و
یه فهرهه ه دارنه  .ولهی بهرای رفههع

نابرابری های اقتصادی مردم شهرق لهیهبهی
مبارز می ک برای جا انه اخهته نهرهام
ف راتیو در لیبی .در ج وب یهمه  ،دو سهه
گرو سیاسی خواستار ف رالیسم هسهته ه ،
گیرم که ی گرو هم در آنجها خهواسهتهار
ج ایی و استقحل است .در سودان آنق ر در
مقابل ف رالیسم مقاومت ش  ،که آخهر بهه
رادیکالیسم م تهی ش و بت از دو میلهیهون
کشته در ج های داخلی ،سرانجام ،ج وب
سودان از سودان ج ا ش .
بام ادخبر :فهتهالهیهت گهرو هها و افهراد
تجزیه طلب ،به ع وان مثال در مورد آخریش
در مصر ،نق ر می توان به مبارزات گرو ها و
افرادی مثل شما ص مه بزن ؟ و خطرات ایه
گونه فتالیتها نه میتوان باش ؟
م برای همه گرو هایی که استقحل طهلهب
باش  ،ف رالیست باش  ،حتی متتهقه بهه
تحقق اصل  ۱۰و  ۱۱قانون اساسی جمهوری
اسحمی باش  ،برای همه ای هها مه بهه
شیصه احترام قائلم ،تا زمانی که دسهت بهه
اسلحه و خشونت نزن و برای اه اف خود از
ک فران  ،رسانه ،سمی ار و مبارز سهیهاسهی
استفاد ک  .ای گرو هم اگهر بهه مصهر
رفت و ای ک فران را برگزار کردن به نرر
م یکی از دالیلش ای است که اپوزیسیهون
ایرانی به ای ها را نمیده و حرف آنها را
گوش نمیده  .ای در واقع بیاعتهمهادی و
دورسازی دیگران باعث میشود که گرو های
استقحلطلب برون و در مصر یا جاهای دیگر
ک فران برگزار ک  .مردمان کشهور ههای
عربی م طقه به خودی خود با مهردم عهرب
ایران هم نوایی نشان میده  .ای ی امهر
طبیتی است نون هم زبان و هم فهرهه ه
هست  .حاال ممک است برخی گهرو ههای
سیاسی ستی ک از ای نم بهرای خهود
کحهی بسازن  .وای کار را به کم بهرخهی
نهادها در کشورهای عربی انجام میده  .به
نرر م گرو های اپوزیسیون ایران بایسهتهی
ستی ک با همه گرو های ملیتهای غهیهر
فارس ب شی  .نه استقهحل طهلهب ،نهه
ف رالیست و نه گرو های دیگر .اما متاسفانه
گرو های اپوزیسیون ایران خودی و ناخهودی
میک  .خوب به ای ها اگر امکان داد شود
که صحبت ک و حرف آن هها را گهوش

ده  ،یا آن ها قانع می شون و یا آن گرو ها،
اپوزیسیون را قانع میک  .به هر حال حتما
صحبتی دارن که رفت در آنجا جمع ش ن .
ب ابرای مطلق نگا کردن به مسائل به نهرهر
م کار درستی نیسهت و رژیهم ایهران و
ناسیونالیتهای افراطی ،ای مسائل را بهزرگ
جلو میده و صحبت از خطر تهجهزیهه و
پار پار ش ن ایران میک  .از آقای خاتمی
گرفته تا گرو های ناسیونالیست فاشهیهسهت
مسل  ،ای ها شرو کردن به بزرگنهمهایهی
قضیه ،هم اک ون هم در اسپانیا و در جاههای
دیگر گرو هایی هسهته ه کهه خهواههان
استقحلان در ایالتهای باس و کهاتهاالن
اسپانیا و در اسکاتل در بریتانیا که در داخل
کشور هاشان تریبون دارن و حرف خهود را
می زن  .استقحلطلبان عرب اههوازی اگهر
امکان و تریبونی داشته باش نمی رونه در
جاهای دیگر .مثح در کاتاالن نمی رونه در
فرانسه یا در جاهای دیگر حرف خود را بزن
بلکه در همان کاتاالن صحبت میک و نرر
میده  ،بلکه باالتر از آن ،در بار استقهحل،
رفران وم و انتیابات هم انجام میده ه  .لهذا
در ای زمی ه سته ص ر اپوزیسیهون نهقهش
دارد در ای که ای گرو ها کجا برون  .وقهتهی
ای ت نرری را اپوزیسیون انهجهام دهه
ای ها می رون در کشورهای دیگر حرف خود
را میزن  .طبیتتا وقتی اپهوزیسهیهون کهه
ق رت را در دست ن ارد ای ق ر ت ه نهرهر
است در آی که ق رت را به دست میگیرد
نه خواه کرد.
بام ادخبر :در پایان ،نه را کارهایهی بهرای
جلوگیری از بحران های ناشهی از تهوسهتهه
مرکزگرایانه و بالفتل ش ن شکافهای قومهی
وجود دارد؟
ای ساختار دولت-ملت که با زور و فشهار و
استب اد رعا خان ب ا نهاد ش از اساس کهج
بود و کج باال آم  .ای ب ا نیاز به اصحح دارد
نیاز به تیریب دارد و از نو ساخته شود .نون
ای ساختار دولت-ملت جواب ن اد و ههم
اک ون با شکست مواجه ش است .گفتمهان
رعاشاهی در برپایی دولت–ملت در ایهران
شکست خورد است و نار ای جز گفتهمهان
دموکراتی  ،پلورال و فه رال بهرای حهل تلنگر
متضحت جامته ن ملیتهی ایهران وجهود
19
ن ارد.

عرفان قانعیفرد:

ایران برای فدرال شدن باید تکه تکه شود
عرفان قانتی فرد ،نویس

و محقق تهاریهخ

متاصر و کارش اس مسایل کردستان اسهت.

زبان رسمی است .اما اختیهارات حهکهومهت

از حکومت های خودمیتار پراک

ی ن ی کتاب در حوز ی تاریخ

مرکزی بایستی بی استانها تقسیهم شهود.

خواه کرد که سران نرامی و مافیای ق رت

ایران و کردستان است که از جمله میتهوان

ای تقسیم ب ی بای دموکراتی

باش  ،بهه

به »ت باد حوادث « ( گفتگو بها عهیهسهی

نوعی که مردم هر م هطهقهه در تهتهیهیه

ان اخت ».م هم سیت بر آن عقی ام.

پژمان)  » ،گفتمان تهاریهیهی کهرد هها«

اختیارات محلی سههیهم بهاشه ه  .حهقهوق

بام ادخبر :آیا قائل به »شکافهای قهومهی

( مجموعه مقاالتی دربار کردستان) » ،په

فره گی اقوام نیز بای محفوظ داشته شهود.

«در ایران امروز هستی ؟

از شصت سال« (خاطرات رسمی دو جله ی

ایران یکپارنه را تکه تکهه کهردن اولهیه

هستم .م از کردستان مثال مهی زنهم کهه

جحل طالبانی)» ،در دامگه حادثه« (گفتگو

بحران است.

واقتا ی

با پرویز ثابتی) و ترجمه ههای »سهیهاسهت

بام ادخبر :به نرر میآی موافقهان الهگهوی

ن ی افکار بیات شه

او نویس

بر روی گوشه گوشه آن نه ه

خهواهه

اقلیم مجاور ایران در خاک عهراق،
ای را بهه داخهل

کردها در خاورمیانه« (نادر انهتهصهار) ،درد
(زرار

داخل رسانه های ایران و خهارج از ایهران،

سلیمان بی ) و از که هار رود دانهوب تها

نمای گان ای اقلیم و باورم

به ای تفهکهر

کردستان ( نوشیروان مصطفی امیه ) اشهار

حضور و وجود دارن و ای رگ فهکهری را

کرد .با او در خصوص موعو ف رالیسهم در

میبی م و هموار تذکر داد ام .هر روزی کهه

ایران به گفتگو نشستهه ایهم .قهانهتهی فهرد،

گروهی از خراب کاران و اوباش دسهتهگهیهر

ف رالیسم را باعث »تکهتکه شه ن« ایهران

می شون و در دستگها قضهاوت مهحهکهوم

میدان و به ش ت متتق است که در ایه

می شون فورا آن ها را فتال حقهوق بشهر و

صورت »ایران از میان خواه رفت«.

روزنامهنگار و ...مینام

بام ادخبر :اساسا الگوی ف رالهیهسهم بهرای

زن انی سیاسی به شانه آن ها می نسبان ه ...

ایران را نگونه ارزیابی میک ی ؟ بحرانها و

اگر ما کرد ها ای همه زن انی سهیهاسهی و

فرصتهایی که ای الگو میتوان برای ایهران

سیاستم ار داریم ،پ

دیگر غمهی نهبهود!

به همرا داشته باش از نرر شما نیست؟

بای حال و روز ما بهتر از ای مهی بهود ...در

ی

نازنی بود که هموار در تهفهکهر مه

ف رالیسم ،ایه

الهگهو را بهرای کهاههش

و درجه سرهه هگهی

حالی که م موافق از بی رفت هیچ انسانی

تاثیرگذار بود و همیشه آن شادروان به مه

شکاف های قومی و همچ ی تمرکز زدایی از

نیستم اما از شانتاژ سیاسی برای ایه

می گفت» :ف رالیسم ایران را از بی خواهه

تصمیمات و افزایش اعتماد عمومی در میان

مقاص خاص ،نگرانم!

برد! « م به ش ت با ف رالیسم مهیهالهفهم،

اقوام موثر میدان  .نرر شما نیست؟

مساله دیگر هم نوعی غریبهگهی در داخهل

متاسفانه برخی کشور ها –دسهت خهارجهی

حکومت مرکزی است .از روز اول انهقهحب

قطر و عربستان و ترکیه و اسراییل– را

باقی مان  .در

برای ای که ف رالیسم نواخت سرناست از سر
گشادش .ف رالیسم عبارت است از ایه هکهه
ماهیت ها و واح های سیاسی پهراکه ه
بیای

ای

و بیشی از اختیارات خودشان را بهه

مان

 ۱۳۰۰ای حکایت حل نش

نهو

در پشت سر ای حرکات میبی م .به قهول

تقسیم ق رت مرکزی بهه جهای انهتهصهاب

همان نازنی –شادروان داریوش همهایهون–

سیاسی کارهایی کردن که ربطی بهه حهل

که هموار میفرمود »گرو های تجزیهطلب،

موعو شکاف قومی ن اشته .مثح در همهان

تقربیا ج اگانه کار خودشان را بک

 .ایهران

ف رالیسم را به ع وان ت ها گهزیه هه بهرای

دولت موقت ،بازرگان کمتری آشه هایهی از

اول بایستی تکه تکه شود تا بهته

بهتهوانه

احقاق حقوق اقلیت های قومی ،و حتی ت هها

موعو کردستان ن اشت و به جهای اعهزام

را برای رسی ن به دموکراسی برمیشمرنه .

س جانی ۲-۳ ،نفر دیگر را برای گفتگهو بهه

ایران از میان خواه رفت» .ع م تهمهرکهز

حال آنکه ف رالیسم نه ت ها به دمهوکهراسهی

کردستان فرستاد که کمتری دانشی دربهار

«آری ،ف رالیسم ،نه! ایران »یه « مهلهت

م جر نیواه ش  ،نه ت ها به تجزیهه ایهران

کرد و کردستان ن اشت  .بت هم ابهراههیهم

ی
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تهبه یهل

کردستان گسیل می دارن و متاسهفهانهه در

ملت (ابراهیم احم ) ،نبرد م با ابلی

تلنگر

است ،ی

کشور است ،ی

قانون است ،ی

خواه انجامی  ،بلکه ایران را به آشفتهبازاری

ماهیت مرکزی واگذار ک

ف رال شود ،و در ای فرای

و هر که ام

تکه تکه شه ن

را فره گی می دانم و به همی هم بسه ه

ش  .همه جا در هر نهه ،دو ادار وجهود

یزدی دستور داد که تفسیر قرآن را به زبهان
ج و مهاباد بهبهرنه ،

میک م! انشاهلل هر وقت که آستانه تهحهمهل

دارد .هیچ نرم و قانونی در آن اقلیم نیسهت.

موعو حل می شود! و دیگر هرگز نهر ای

باال رفت در همی جا میتوانیم مسهایهل را

و جز اسباب مزاحمت برای حکومت مرکزی

از بی کردها در داخل بازی سهیهاسهی ،بهه

مورد بررسی قرار دهیم.

عراق و کسب م افع برای قبیله حاکم و تبهار

و بهه

بام ادخبر :ف رالیسم انوا و اقسام گوناگهون

گماری ایشان ،هیچ سودی برای مردم رنجور

گمانم نوعی غریبگی ایجاد کرد و امروز هم

از انوا ف رالیسهم را بهرای

کهردسهتهان عهراق در پهی

کردی از کویت به س

ع وان مشارکت سیاسی دعوت نشه

ایران مفی میدانی ؟

ن اشته!

همان آه

مشارکت سیاسی تقویت شود.

م ق م اول را در انتشار آزادانه روزنهامهه و

بام ادخبر :در نهایت ،نه را کارهایهی بهرای

بام ادخبر :نه راهکاری را برای پهر کهردن

نشریه کردی در داخل کردستان میدانم که

جلوگیری از بحران های ناشی از تهوسهتهه

ای شکافها می تهوان ارائهه کهرد؟ فهکهر

هرنه بود تا امروز وابسته به جهریهان ههای

مرکزگرایانه و بالفتل ش ن شکاف های قومی

می ک ی ریشه اصلی مطالبات قومی و وجود

داخل اقهلهیهم مهجهاور بهود  .قشهر زیهاد

وجود دارد؟

جریانات سیاسی که ای مطالبات را مهطهرح

روزنامهنگارها هم نو نگا آنان به همان سهو

به گمانم ایجاد زمی ه ش اخت و فهم درست

م شا و آبش خور فکری مربوط

و داشت زمی ه کار فرهه هگهی و رسهمهی

به گمانم کار فره گی و مشارکت سهیهاسهی

به آنجا تغذیه کرد ان و ای زمی ه فتالهیهت

االن

است .ه وز انتشار

تر کرد اسهت.

میک

برقرار است و به گمهانهم ایه

دارد .ک ام ی

و زجر کشی

در ایران نیست؟

که ه وز غریب باقی مان

بود و از ی

فره گی را در کردستان ت

ش اخته ش ن هویت کهردی .ههمهیه

بروی در دانشگا ههای تهههران در مهیهان

کتاب دربار کرد و کهردسهتهان در وزارت

البته افسوس که در بی رقابت  ۳نفر در ای

دانشجوهای جوان گفتگو ک ی  .ببی ی

ارشاد اسحمی  ۰خان رستم را طهی کهردن

زمی ه فتالیت فرهه هگهی ( شهادروان ادب،

رگههای ایرانپرستی و حفظ تمامیت ارعهی

است .مثح رمان درد ملت (ژانی گل) نوشتهه

رمضانزاد و محم رعا رحیمی) ۲ ،مهورد

کشور در میان جوانان کرد دانشهجهو رواج

مشهور ابراهیم احم که اساسا با ان رمهان

حذف ش ن و ت ها مورد سوم مان که مان ه

دارد یا افکار بیات ش

در ادبیات کرد متول ش و  ۳بار هم مهجهوز

نتر حمایتی بر باالی سر همان گرو خهاص

و اساس کردستانی گری؟ م عیب را در آن

است و از بهار  ۱۳۳۱تا

است .که زبانم الل ،توسته فهرهه هگهی در

جوان خام و پرشور  ۲۲ساله نمیدانم ،عیهب

امروز در ادار کتاب وزارت ارشاد اسهحمهی

کردستان را در اختیار داشته باش .

را در ای می دانم که وزارت عهلهوم مها در

خاک می خورد و ناشرم ههر بهار مهی رود

م به ف رالیسهم زبهانهی بهاور دارم .نهه

دانشگا کردستان کلی هزی ه صرف میک ه

و موعو داستان مهربهوط

بیواهیم نه نیواهیم در ایهران زبهان ههای

به قبل از  ۱۳۳۰و کودتای عب الکریم قاسهم

و

گرفته و م تشر ش

پاسیی نمیده

میتلف تکلم می شود و داشت آن اطل
در جهت پویایی و رشه

و فره

کهه

و احساسی و بیپایهه

لغت کردی فهارسهی  ۴جهله ی

م تشر می ک

اما می توان ی

جهزو ۴۲

است ...با زحمت در مطبوعات کشور میشود

ت و زبانی و کم

دربار کرد و کردستان سی گفت .الهبهتهه

آنها به گمانم بسیار حائز اههمهیهت اسهت.

م یکی از خوش شان ها و خوشاقبال هها

مابقی موارد باوری به آنها ن ارم.

بگذارد که مثح دانشجوی عهحقهمه ه

در ای زمی هه بهود ام کهه ههم وار در

بام ادخبر :تجربهه ههای مشهابهه الهگهوی

موسیقی یا شتر کردی هم بتوان استفاد ای

رسانههای کشور ای زمی ه را داشته ام امها

ف رالیسم در م طقه ،عهراق اسهت .نهقه ر

بک  .وقتی در ورزشگها انهقهحب تهههران

واقتا نمی شود به ریشه مطالبات اشار کهرد.

تجربه عراق را مطلوب میدانی ؟

ک سرت کردی کامکار ها هست ،ههمهه بهه

ج ایت بود که پل برمر مرتکب شه

برگی را به ع وان آموزش دستور زبان کردی

اگر هم به اسباب اشار بک یم قربانی مسبب
میشویم ...در بهار  ۱۳۰۲- ۱۳۰۱یکهی در

اسباب و زمی ه شاه شاهی بارزانی را فراههم

باعث بشود که ه رم های زیادی به اشتهار

همی مطبوعات داخلی داد زد که کردستان

کهه

ای زبان زیبا و که ایرانی ،آَش ایهی پهیه ا

تا علیه دیکتاتوری

 .ب ابرای م گاهی دیگر خسته ش ام.

را از دست آدمخوارها نجات ب هی  ،ههمهان

آن جوانان به پا خواست

شیص را اول تابستان  ۱۳۰۳ترور کهردنه !

و نپاول آب و خاکشان توسط ی

ی

نویس

دیگر هم از سهال  ۱۳۳۰تها

 ۱۳۱۲در مطبوعات کشور به ه جارش اسهی

قبیلهای همزبان اق ام ک

حهاکهم

که وی کهه ۳۱

اوت  ۱۱۱۰ح ود  ۱۱۲۲۲کرد را با کهمه

ک

می خواهم مان

ح جر و زیر گلویم بگذارم و بهگهویهم :تها
ای جام رسی ! اما مم ون که همیه

و آسیب ش اسی اسباب و عررمه ه ی ههای
داشت تفکر و نگا به اقلیم مجاور پرداخهت،

ن ی جوان متصوم بی گ ا را به خهاک و

تا به روز حشر ل

آخراالمر کتاب هایش را مم و و خودش را

خون کشانی .

ما را هم نمیش ون .

هم م تی زن انی کردن ! ب ابرای م

ه وز همه نیز میان دو حزب س تی تقسیم

کهار

مادربزرگم دستهم را روی

تان

ریشهه

و سرباز بتثی کشهتهه بهود ،دوبهار

دنبال بلیط می گردن اما شای همیه

بهه

ی

آورد .زمستان  ۱۳۳۱را فراموش نک ی

و

جزو واح های اختیاری دانشگا در تابستهان

انه از

هم حرفهای م را گوش دادی  .ای قهافلهه
است ...توصیه مشفقانهه

تلنگر
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حسن شریعتمداری:

نظامهای طایفهای خطرناک هستند
مهدی وزیری حس شهریهتهتهمه اری،
محقق و فتال سیاسی برجسته ساک آلمان،
دارای دو م رک کهار شه هاسهی ارشه در
رشته های فیزی و حقوق و تهحهصهیهحت
حوزوی در الهیات و فلسفه است .او کهه از
ب یان گذاران حزب جمهوری مردم مسلمهان،
حزب جمهوری خواهان ملی ایران و اتحادیهه
جمهوری خواهان ایران به شمار مهی رود در
رسانه های فارسی زبان خارج از ایران نیز بهه
ع وان تحلیلگر سیاسی حضور فهتهال دارد.
از حس شریتتمت اری بیش از د ها کتاب و
مقاله در زمی ههای روابط بی الملل ،نهقهش
دی در جامته و سیاست و دیگر موعهوعهات
مربوط به ایران م تشر ش است .بها او در
خصوص ف رالیسم و مساله ی حقوق اقوام در
ایران به گفتگو نشستهایم.
بام ادخبر :اساسا الگوی ف رالیسم برای ایران
را نگونه ارزیابی میک یه ؟ بهحهران هها و
فرصتهایی که ای الگو می توان برای ایهران
به همرا داشته باش از نرر شما نیست؟
حس شریتتم اری :با توجه به ای واقتیهت
تارییی که اولی دموکراسی ها که در دنیا به
وجود آم ن از نو ف رال در آمریکا و از نهو
مرکزگرا در فرانسه بودن و هر دو در طهول
تاریخ دموکراسی کشورهای موفقی بود انه ،
نسیه قطتی و علمی برای ترجیح هر ی از
ای نرام ها در همه جا و همه زمانها وجهود
ن ارد و بای مورد به مورد نسبت به تطبهیهق
ای الگوی ادار سیاسی کشور در هر کشوری
نسبت به وعتیت خاص آن کشور مطا لته و
تحقیق بشود.
در ایران متاسفانه بحث از ف رالیسم همیشهه
نگرانی هایی را به همرا داشهتهه کهه ایه
نگرانی ها حاصل وعتیت جغرافیایی و سابقهه
تارییی و به خصوص ع م موفهقهیهت یه
الگوی ادار متمرکز و ناسیونالیستی مبته هی
بر قوم واح و زبان واح و مذهب واح بود
تلنگر
است .ناسیونالیسم تمرکزگرا در شکل نهرهام
 22سیاسی و اداری از زمان رعا شا به تقلی از

کشورهای اروپایی و ترکیه در ایران پا گرفت.
هرن ایران در آستانه فروپاشی با تهرویهج
ای گفتمان ملی گرا و در سایه برقراری نرام
سیاسی و اداری دوران پهلوی ،توانسهت بهه
پیشرفت های شایانی دست یاب  ،ولهی عه م
انکشاف ناسیونالیسم خهاک و خهونهی بهه
دموکراسی شهرون محور در طول  ۰۰سهال
قبل و  ۳۳سال بت از انقحب ،گسل مهرکهز
ایران را با پیرامون آن دائما عمیق تر نمود و
باعث حاد ش ن بحران هویت گردی است.
ع م موفقیت نرام تمرکزگرا در تهثهبهیهت
همگرایی بی اقوام گوناگهون و صهاحهبهان
زبانها وفره های میتلف و پیروان مذاهب
گوناگون و فروپاشی ای نرام در اثر انقحب و
ادامه نرام تمرکزگرا ای بار با ایه ئهولهوژی
مذهبی ،نه ت ها در ع ای انهگهیهز بهرای
بازان یشی در مطالته ع م تطابق ای الگو بها
واقتیات ایران نش  ،بلکه اک ون در که هار
نههاسههیههونههالههیههسههم ایههران مههحههور ،انههوا
ناسیونالیسمهای محلی نیز به رقابت بها آن
پرداختهان  .ای نگرانی همیهشهه در ایهران
وجود داشت که تتویض ن ی نرامهی کهه
موفق نبود و یا اق ام به اصحح ایه نهرهام
سیاسی ،که در حقیقت خطرات بهزرگهی را
متوجه ایران کرد  ،میتوان پرهزی ه باش .
به خصوص نون ف رالیسم در ایران ابت ا از
طرف اردوگا نپ مطرح ش  ،در حقهیهقهت
بسیار با مسأله اقوام و ستم مضاعف و حهق
تتیی سرنوشت و مفاهیمی از ای قهبهیهل
آمییته ش  .در صورتی که فه رالهیهسهم را
میتوان از دی گا دموکراسی لهیهبهرال ههم
بررسی کرد .در بررسی ای نرام سهیهاسهی
یت ی ف رالیسم از دی گا لیبرالیسم ف رال یا
لیبرالیسم سیاسی ،در حقیقت آنچه که مههم
است ارتقاء سطح دموکراسی سیاسی و سطح
رعایتم ی همه شهرون ان ایران و تهوزیهع
م اسبتر فرصت های بهرابهر بهیه ههمهه
شهرون ان ایرانی است .ن ی مباحثی اصهوال
کمتر در مبحث ف رالیسم در ایهران مهورد

بحث ان یشم ان قرار گرفته و هر ه گام که
صحبت از ف رالیسم ش بحفاصله پهیهونه
مساله ف رالیسم با اقوام و ملیت های ایهرانهی
پیچی گی های دو کار مشکل را بر هم افزود
است:
 .۱گذار از ی نرام متمرکز به ی نرام غیر
متمرکز آن هم ی نرام ح اکهثهری غهیهر
متمرکز مثل ف رالیسم و
 .۲ریس به وجود آم در اثر قویتر شه ن
نیروی گریز از مرکز که در اثر ع م موفقیهت
نرام سانترالیسم ،به ت ریج در ایران پا گرفته
و به وجود آم است .قبح در ایران نه هیه
ح گریز از مرکزی وجود ن اشته ،زیرا ایه
ح عک التمل ایهجهاد شه در بهرابهر
ای ئولوژی ناسیونالیستی دوران پهههلهوی و
ای ئولوژی تحمیل مذهبی نرام والیی اسهت.
ب ابرای با توجه به تمامی ای مهوارد بهایه
دقیقا شکافته شود که ایه فهرصهت هها و
خطرات که هر دو به حق وجهود دارنه در
برقراری ی نرام غیرمتمرکز و یها فه رال
نیست و با نه را کارهای سیاسهی و نهه
ظرایفی بایستی در آی ایران بهه سهمهت
ن ی سمتی حرکت ک یم تا از فهرصهت هها
ح اکثر استفاد را کرد از خطرها بکاهیم.
بام ادخبر :به نرر می آی موافقهان الهگهوی
ف رالیسم ،ایه الهگهو را بهرای کهاههش
شکاف های قومی و همچ ی تمرکززدایی از
تصمیمات و افزایش اعتماد عمومی در میهان
اقوام موثر میدان  .نرر شما نیست؟
در توصیه سازمان ملل ف رالیسم به مته های
حکومت نی می باش  .ف رالیسم مستقیهمها
را حل مسىله قومی نیست و صرفا ی را
برای بهتر حکومت کردن و دموکراتیه تهر
حکومت کردن است .م تهی نهون تهوزیهع
و امهکهانهات ،افهزایهش
م اسب تر شانه
رعایتم ی را به همرا دارد و نون درجهه
رعایتم ی در مرکز و حاشیه به ی میزان
توزیع میشود و همچ ی نون امکان سهتهم
قومی یا ستم مرکز بر حاشیه (هر ک ام را که

ما فرض ک یم) در ی نرام ف رال کهمهتهر
می باش  ،به واسطه ارتقا سطح تصمیمگیهری
در حاشیه کشور و توزیع همگ تهر قه رت
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،به خصوص در
کشور ما که محل سک ای اقهوام بسهیهاری
است .ب ابرای به طور عملی در یه نهرهام
ف رال رعایتم ی اقوام و اقلیتهای دی ی و
زبانی بیشتر خواه بود ،هر ن که به نرهر
م ف رالیسم به هیچ وجه به طور مستقهیهم
را حل مسأله قومی در ممالکهی کهه ایه
مساله وجود دارد نیست و حل مسأله قومهی
عحو بر ی را حل سیاسی ،احتیاج به ی
را حل فره گی و ارتقای سطح فره گی بی
دو طرف گسلهای قومی و گسلهایی بهیه
مرکز و حاشیه دارد که بسیار گسترد تهر از
حل سیاسی مسأله میباش .
بام ادخبر :آیا قائل به »شکاف های قهومهی

«در ایران امروز هستی ؟ یا ای که بهیهشهتهر
بحث ستم مرکز بر حاشیه مطرح میباش ؟
پ از تجربه سی و ن ساله جهمهههوری
اسحمی شکاف قومی که در ایهران وجهود
داشته بسیار عمیق تهر شه و امهروز از
شکاف های بسیار خطرناک در جهامهتهه مها
است .همانطور که م در اغلب مقهاالتهم و
مصاحبههایم شرح دادم فرق شکاف یا گسهل
اجتماعی با ناپیوستگی اجتماعی در ای است
که ناپیوستگی اجتماعی در هر اجهتهمهاعهی
وجود داشته و ی حالت خوشخیم دارد .دو
طرف ناپیوستگی اجتماعی اغلهب بهه ههم
اعتماد مشترک دارن و همدیگر را میفهم
و قادر به پی ا کردن را حلههای مشهتهرک
میباش .
در اثر سوء م یریت جامته و افزایش تبتیض
و ستم ای ناپیوستگی های اجتماعی تب یهل
به گسل یا شکاف اجتمهاعهی مهی شهود و
مشیصات ای شکاف اجتماعی ای هست که
دو طرف ای شکاف ،هیچ اعتمادی بهه ههم
ن ارن  .مشکحت را عحو بر حهکهومهت ،از
نشم همدیگر می بی و قادر به پی ا کردن
را حلهای مشترک نیست  .به هابهرایه در
ن ی حالتی مساله بسیار پهیهچهیه تهر و
وخیمتر میشود .ای بر عه کهوشه ه گهان
سیاسی و نیبگان جامتهه مهی بهاشه کهه

را حل هایی مبت ی بر واقتیات مورد قهبهول
نیبگان دو سوی گسل مرکز و حاشیه بیاب .
بر فرهییتگان هر دو سوی ای گسلها است
که را حلهای مشترک بیاب تا هم گهامهی
مشترک به ت ریج پی ا شود و اعتماد رفهتهه
بازگردد و آن میانگی طحیی که در حقیقت
فقط با پذیرش آن میتوان به دموکراسی در
اجتما دست پی ا کرد ،بی دو طهرف ایه
گسل دربار اش تفاهم شود.
م رور پی ا کردن تفاهم ،که مورد توافق ههر
دو سو بود و در اثر ی دیالوگ ملی بهیه
نیبگان دو طرف شکاف به وجود آم باشه
و با کار فره گی با مردم ساک هر دو طهرف
شکاف بسط پی ا کرد باش  .در حقیقت حل
مسأله ت ها از طریق سیاسی بسیار مشهکهل
است ی دیلوگ ملی و کار فره هگهی الزم
است که شکافها را ابت ا ترمیم ک  ،تب یهل
به ناپیوستگی خوشخیم اجتماعی ک و آن
وقت را حل سیاسی میتوان کم ک  ،که
ای حالت خوش خیم ادامه پی ا ک و دوبار
بی اعتمادی به درگیری طرفی م جر نشهود.
البته اغلب اکثر مردم هم درمرکز و ههم در
حاشیه ایران در حالت عادی اصوال درگهیهر
ن ی بحران هویت و قهربهانهی نه هیه
گسل های هول اکی نیست  ،ولی متاسهفهانهه
ای گسلها همچون آتشفشانها در صهورت
خارج ش ن از ک ترل همه را به کهام خهود
میکش  .موتور فتال سیاسهت در حهالهت
بحرانی ،گسل های اجتماعی ایهران یهته هی
گسل های پ ج گانه متیشتی ،جه هسهیهتهی،
هویتی ،نسلی و مترفتی و فتاالن برانگییتهه
آن خواه بود.
بام ادخبر :نه راهکاری را برای پر کردن ای
شکافها میتوان ارائه کرد؟ فکر می که هیه
ریشه اصلی مطالبات قومی و وجود جریانهات
سیاسی که ای مطالبات را مطرح میک ه ه
در ایران نیست؟ آیا واقتا مطالباتی که ایه
ک شگران قومی مطرح میک گهفهتهمهان
غالب مردم ساک ای م اطق میباش ؟
در حقیقت فضای فره گی و فضای سیاسهی
را اغلب در کشور ما و در همه دنهیها تهود
مردم شکل نمیده  .آن را نیبگان جامتهه
شکل میده  .نیبگان جامته ههم افهرادی

هست در دو طرف گسل که در حقیقت بها
توجه به بازاریابی سیاسی در بی جمهتهیهت
خودشان خواسته های خودشان را مهطهرح
میک  .نون نیاز به پایگا اجتماعی دارن .
البته ای به شرطی است که ای نیبگان بهه
پایگا اجتماعی خودشان تکیه کرد باش و
به پایگا های سیاسی و نقاط ق رت خارج از
کشور خودشان ارزش زیادی قائل نباش ه و
گرنه ممک است که خواسته هایی را مطهرح
بک که خواسته های مردم خودشان نباش .
م فکر می ک م که افراد متهتهادل ههر دو
طرف ،خواسته ههای دو طهرف را طهوری
فرمول ب ی می ک که حهرف دل مهردم
خودشان نیز هست نون نیاز بهه پهایهگها
اجتماعی دارن  .مهم ای است کهه ایه هها
نبای صرفا به خاطر پهایهگها اجهتهمهاعهی،
رادیکال تری نو بیان خواسته ههای مهردم
خودشان را در مقابل هم بگذارن و مانهع از
پی ا کردن ی میانگهیه بشهونه  .مسهالهه
مهم تری که وجود دارد و در حقیقت نیبگان
دو طرف بای توجه بک  ،به خصهوص در
فضای ک ونی که فضای جهانی ش ن اسهت.
در حقیقت واک ش جهانی ش ن پ ا آوردن
ش ی به هویت ،بی برخی از اقشار جامهتهه
است برای ای که آن ها از ای که هویتشان در
فضای رو به گسترش فره جهانی مهحهو
شود ،نگران و میخواه به هویت خودشان
باز گردن  .انگیز بازگشت به هویت ههم در
مرکز و هم در حاشیه ایران در حال تقهویهت
میباش  .هویت دارای دو مهولهفهه مهلهی و
مذهبی است .در مرکز ایران بهازگشهت بهه
هویت در مولفه ملی اش در حقیقت افزایهش
گرایش های پان ایرانیستی و ناسیونالیسهتهی
افراطی و رش انوا گرایش ههای افهراطهی
مذهبی است و در حاشیه ایران امها رجهو
مردم اغلب به هویت قومی ومولفه مهذههبهی
فون ام تالیستی و اصولگهرایهانهه اسهت .در
حاشیه ایران ،گروهی از مردم بسیار قوم گهرا
میشون و ع ای هم به روایتهای رادیکهال
از مذاهب خودشان که اغلب مهذههب اههل
تس است روی میآورن  .اغلب اقوام حاشیه
ایران به استث اء آاربایجان ،به یه نهوعهی تلنگر
رادیکال از مذهب اهل تس روی میآورنه .
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ب ابرای نیبگان سیاسی بای توجه ک کهه
گرایش های بیش از ح ناسیونالیستی ،اغلب
ن انکه در تجربه خاورمیانه نیز نشهان داد
ش است ،دیر یا زود همیشه تحت شهتها
گرایشهای ت مذهبی قرار خواه گرفت و
مذهب که هم پاسیی به بحران هویت بود و
هم ی حالت پر جاابهتر و جهانیتری دارد
در مقابل مولفه ناسیونالیستی و ملی گهرایهی
که دام هاش مح ود به م طقه جغرافیایی هر
قومی است و گسترش و جاابه و دی امهیه
آن کمتر است غالب میشود و مهذههب بهه
آسانی سوار بر مولفه ناسیونالیسم میشود و
زمام را از دست ناسیونالیستها میربای .
افراط در گفتمان ناسیونالیستی رعا شاهی و
خیالپردازی ناسیونالیستی دوران محم رعها
شاهی در حقیقت مولفه مذهب رادیکال را به
وسیله آقای خمی ی سوار بر ای مولفه بحران
هویت دوران رعا شها کهرد و در ایهران
جمهوری اسحمی را آورد ،در ترکیه هم افراط
آتا ترک در مولفه ناسیونالیستی باعث ش که
بت ها اربکان و نوعی از اسهحم سهیهاسهی
رادیکال به می ان بیای  .در مصر ناسیونالیسم
ناصر و درعراق و سوریه ناسیونالیسم بهتهث
دور را به دست مذهب سیاسی داد .ب ابرایه
نیبگان سیاسی هر دو طرف بای ب ان کهه
با باال بردن میزان احساسات ناسیونالیستهی،
دیسکورسی را به وجود میآورن که برن آن
خود آنها نیواه بود.
هم اک ون در میان اقوام س هی مهذههب مها
می بی یم که گرایش های مذهبهی افهراطهی
بسیار بال تر و با جوشش بسیار بزرگتهری
از سایر گرایش های افراطی ناسیونالیستی در
حال پیش روی است و آی بسیار خطرناکی
را می توان مجسم کرد .ب ابرای به صحح هم
ملیگراهای مرکزنشی و هم نیبگان سیاسی
اقوام است که در تمایحت ملهی گهرایهانهه و
قوم گرایانه خودشان افراط نهکه ه ه و در
حقیقت بتوان بر حقوق فره هگهی ،زبهان،
فرصت های سرمایه گذاری ،تحصیل و رفها
و نهه بهر
مردم خودشان بیشتر تکیه ک
بردارهای هویتی افراطی آنها .برای ایه هکهه
تلنگر بیتردی برن ن ی گفتمانی افرادی که بهه
دموکراسی اعتقاد دارن  ،نهیهواهه ه بهود.
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را کاری که پیشی روی ماست ی گفتگهوی
ملی برای پی ا کردن فهرمهول ههای مهورد
رعایت دو طرف است .در انتیاب ای الگوها
و فرآی تحقق هر ی از آنها ،عامل مهههم
ای است که بای وعتیت گذار را در آیه ه
ایران س جی  .اگر ای گذار از طریق انتیابات
آزاد و به نحو آرامی صورت پذیرد ،گهذار از
دموکراسی به ع م تهمهرکهز و در شهکهل
ح اکثری آن به ی ف رالیسم غیر قومی که
در ایران با توجه به تقسیمات تاریهیهی نهه
ن ان دور ی ف رالیسم اقلهیهمهی اسهت،
ریس کمهتهری خهواهه داشهت .اغهلهب
استان های ایران سکونتگا طبیهتهی اقهوام
هست  .م رور از فه رالهیهسهم اقهلهیهمهی،
ف رالیسمی است که در آن اقوام سهکهونهت
دارن ولی هیچ حق ویژ ای نسبت به اقهوام
مجاور خودشان در محل استقهرارخهودشهان

ن ارن  .یت ی همه می توان در همهه جهای
ایران آزادانه تجارت ک  ،کار ک  ،ازدواج
ک  ،تحصیل ک و در حقیقت برای همهه
ایرانیان ،همه جای ایران وطه هی اسهت بها
فرصتهای مشابه .در ف رالیسم قهومهی در
م طقهای که ی قوم مستقر است ،آن قهوم
دارای امتیازات ویژ مهی بهاشه ولهی در
ف رالیسم اقلیمی فرصت برای همه مسهاوی
است و فرقی با نرام های پیشرفهتهه فه رال
ن ارد .اصوال نرام سیاسی بر مب ای ههویهت
اعم از ملی یا مذهبی ،جامته را بهه خهودی
وغیر خودی تقسیم میک و تبهتهیهض در
سیاست بر مب ای هویت ،امهری از قهبهل
پذیرفته ش است .ب ابرای ف رالیسم قومی،
در حقیقت تقسیم ی دیکتاتوری بزرگ بهه
ن دیکتاتوری کون تر است کهه ههیهچ

انسان دموکراتی نمیتوان با آن موافق باشه .
برای گذار از دموکراسی به ف رالیهسهم ،کهه
حالت ح اکثری ع م تمرکز در ایران اسهت،
ما بای از مراحلی عبور ک یم که یه روز
طی نمیشود .اگهر از طهریهق آرامهی بهه
دموکراسی آی عبورک یم ای کار سریعتهر
انجام می گیرد ولی در فضای هرج و مهرج و
خطرات مهل آن فکر نمیک م هیچ انسهان
عاقلی بتوان ریس ع م تمرکهز و ریسه
گذار به دموکراسی را در فضای پرمهیهاطهر
ی جا قبول ک .
بام ادخبر :فرق ف رالیسم با حهکهومهت بهر
اساس واح های استانی و نرهام سهیهاسهی،
اقتصادی غیر متمرکز نیست؟
به طور خحصه ی نرام سیهاسهی در سهه
سطح می توان به درجات گهونهاگهون عه م
تمرکز دست یاب -۱ .ع م تمرکز اداری بهه
مت ای توزیع ق رت تصمیم گیری اداری بهه
مسوولی محلی که به انتیاب و زیهر نهرهر
مسوولی در مرکز کار میک ه ه  -۲ .نهرهام
سیاسی غیر متمرکز ،که شهردار و استان دار
را مردم محل انتیاب می نمای و شوراههای
محلی م تیب مردم همرا با آنان بهه طهور
مستقل امور محلی را ادار میک  -۳ .نرام
ف رال که اغلب در پول واحه  ،سهیهاسهت
خارجی واح  ،ارتش واح و م افع ملی واح
تابع حکومت مرکزی است و بقیه کار هها را
پارلمان ،قو قضاییه و قو مجریه محلی ههر
واح ف رال انجام میده  .البته فهرم ههای
میتلط نیز انوا و اقسامش وجود دارن .
بام ادخبر :ف رالیسم انوا و اقسام گونهاگهون
دارد .ک ام ی از انوا ف رالیسهم را بهرای
الگوی ایران مفی می دانی ؟ و شما ف رالیسم
قومی و جغرافیایی را عقب مان دانسهتهیه
علت آن نیست؟
اگر م رور از ف رالیسهم قهومهی در بهیه
کوش گان سیاسی اقوام ای اسهت کهه در
م طقه ای که مستقر می شهونه امهتهیهازات
ویژ ای داشته باش  .یا در سیستم مهرکهزی
جایگا مشیصی برای آنها باش مثل عهراق
یا لب ان و م لهایی از ای قبیل به ای ها در
حقیقت حکومتهای طایفهای می گهویه ه .
ای ها نو خوبی از ف رالیسم نیسهته ه  .بهه

اعافه ای که در ای نهرهام ههای سهیهاسهی
جایگا های سیاسی نمای گان هر قومهی از
قبل مشیص ش  .مثح ریی پارلهمهان از
ی قوم است ،ریی جمهور از یه قهوم
است ،ریی قو قضاییه از ی قوم است و از
ای قبیل م صب ها که به طور عرفهی و یها
قانونی تقسیم ش و ب ابرای گردش قه رت
در میان همگان مح ود به قیوداتی ش کهه
ن ان دموکراتی نیست و همهیهشهه ههم
سیستم در حقیقت از ی نو ع م ثبات رنج
می برد .البته در کشورهایی مثل لبه هان یها
عراق شای انتیاب ای نو نرام سهیهاسهی
ناگزیر بودیم .ولی ما نبایستی به سوی ن ی
سیستم متیوبی بهرویهم .مها مهی تهوانهیهم
ف رالیسمی مطابق با نمونه آلمان یا آمریهکها
داشته باشیم .ب ابرای پیش هاد م ای است
که ما هموار صحبت از ف رالیسم اقلیمهی
بک یم .ی نو حکهومهت فه رالهی کهه
استان های ما که نام اقوام بر اغلب آن هها
میباش و محل سکونت اقوام میبهاشه ه ،
تقسیمات جغرافیایی واح های ف رال ما بر
آن اساس باش ب ون هیچ امتیاز ویژ ای به
هیچ قوم خاصی .هیچک نبای در قلمهرو
زن گی خود نسبت به دیهگهران امهتهیهاز
خاصی داشته باش  ،مگر آزادی های بیشتر
فره گی در م طقه خودشان ،آزادی تکلهم
زبان ،تتلیم و تتلم زبان مادری و همن ی
مراسم و احوال شیصی بهر اسهاس سه ه
مذهبی و فره گی خودشان ،به شرطی کهه
انجام ای گونه امور میالف حقوق بشر نباش
وگرنه اگر قرار باش امتیازات خاص سیاسهی
مردم ساک ی م طقه داشته باش ای بهه
مت ای سلب همان امکانات از مردم سهاکه
م اطق دیگری است که بهه آن مه هاطهق
مهاجرت میک  .در حقیقت تهبهتهیهضهات
پیشی متمرکزای بار به نوعی با تبتیهضهات
غیر متمرکز جایگزی میشود .م به ع هوان
ی دموکرات ن ی تحمیلی را بهه دیهگهر
هموط ان خود نمیتوانم تجویز ک م.
بام ادخبر :حال پرسش ای است کهه ایه
ف رالیسم اقلیمی مورد نرر شهمها بهه نهه
شکلی میبایستی اجرا بشود؟
رای ،آخری مرحله تجلی خهواسهتهه مهردم

است .برای ای که به رای خودآگا برسیم بای
به ان از کافی وجو گوناگون ن ی پروژ ای
ح اقل بای بی نیبگان سیاسی جامته مها
صحبت شود .ما در آغاز ای راهیم و عحو بر
آن با نرامی روبرو هستیم که با دام زدن به
ای اختحفات و با شهتلهه ور کهردن ایه
اختحفات میکوش که نیبگان مملکت را از
رسی ن به ی توافق بی خودشان دور نگهه
دارد .ب ابرای را دشواری را پیش رو داریم و
حتی در صهورت گهذار بهه یه نهرهام
دموکراتی  ،حصول ع م متمرکز ح اکثری،
آن هم در ی مرحله ،کار بسیهار دشهواری
است .م فکر می ک م که پهیهش از یه
رفران وم برای قانون اساسی آی  ،ای کهار
ی مجل موسسان از همه نیبگان سیاسی
مرکز و حاشیه ایران و اقوام و اقلهیهت ههای

هههوای آلههود آن اسههت درمههی یههابه ه .
مرکزنشی ان ،ح اقل از تمرکز ق رت به ایه
شکل ،عرر فاحشی نکرد ان و فقط جه هبهه
دیکتاتوری ق رت را بیشتر ح کرد ان  ،نهه
تبتیض بی مرکز و حاشیه را .ولی اگر همی
پرسش را در حاشیه ایران از نیبگان سیاسی
بک ی اصوال آن ها ورود به سیاست را فقط از
دریچه توزیع ق رت در سطح مملکت و سهم
خود از ق رت می بی  .ب ابرایه  ،نه هیه
پرسشی پاسخ واح ی ن ارد .اگر همه ایهران
مورد نرر ماست بی ساک ان مرکز و حاشیه
ایران در نو ورود به ای قضهیهه اخهتهحف
بزرگی وجود دارد که در اثر تتمهیهق گسهل
قومی ای اختحف نرر بسیار بزرگتر شه .
ب ابرای به طور عملی و نه فقط بهه شهکهل
نرری ،در پیش برد دموکراسی بای ههر دو
ج به را در نرر داشته باشیم ،عهحو بهر
ای  ،اگر میدانیم که تبتیض نهادی های در
مساله مرکز و حاشیه وجود دارد ،حصهول
به دموکراسی ب ون برداشت تبتیضات در
صح ههای گوناگون از جمله در ای صح ه
عملی نیست.
بام ادخبر :در برخورد گرو ها میبی یم که
حساسیت خاصی بر روی واژ »ف رالیسم
«و از سوی گرو های قومی ،حساسیت بهر

زبانی و مذهبی گوناگون اسهت کهه در آن
مجل موسسان بتوان بر سر قانون اساسی
توافق بک که ن ی توافقاتی را میسر ک .
بام ادخبر :مساله ف رالیسم نه کمکهی بهه
گفتمان دموکراسی مهی تهوانه بهکه ه و
جایگاهش کجاست و آیا بهایسهتهی مسهالهه
ف رالیسم به ع وان شهرط در گهفهتهمهان
دموکراسی بی نیروها مطرح بشود؟
بستگی دارد که شما در کجای ایران سهاکه
باشی  .برای مردم حوز مرکزی ایران دریچه
ورود به سیاست ،اصح از مساله تقسهیهمهات
جغرافیایی ق رت نیست .برای ای که آن هها
همیشه از مزایای تمرکز ق رت سود برد ان .
البته در سال های اخیر به ت ریج عیب ههای
نرام متمرکز را که در ساد تریه نهمهودش
ایجاد کحن شهرهای غیر قابل سهکهونهت و

روی واژ ای مثل »تمامیت ارعی « وجود
دارد .آیا واژ های متادل می تهوانه ه در
گفتمان از حساسیتها بکاه ؟
از نرر م واژ ها زیاد مهم نیست و محهتهوا
مهم تر است .مثح به جای تمامهیهت ارعهی
میتوان از واژ » یکپارنگهی سهرزمهیه هی

«استفاد کرد و به جای ف رالیسم می تهوان
»نرام سیاسی با ع م تمرکز ح اکثهری« را
به کار برد .میتوان از ای ابتکارها به کار برد
اما مهم تر از آن ،ای است که ما در گفتگوی
ملی ای حساسیت ها را بزداییم و بهر سهر
محتوا و میانگی های قابل عمل با همدیهگهر
تفاهم داشته باشیم .وگرنه اگر هر گروهی در
اجتما بر سر لغاتی حساسیت داشته باش ه
بای بسیاری از لغات را از واژ نامه سهیهاسهی
حذف کرد ،فقط برای آنکه ع ای نسبت بهه
کاربرد آن کلمه حساسیت دارن و ایه کهار تلنگر
عملی نیست.
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بام ادخبر :در صحبتهای پیشی شمها بهه
تجربه عراق اشار فرمودی  .تجربهه مشهابهه
الگوی ف رالیسم در م طقهه ،عهراق اسهت.
نق ر تجربه عراق را مطلوب یا نا مهطهلهوب
میدانی ؟
عراق امروز ی اراد همگانی باعث به وجهود
آم نش نبود بلکه پ از دخالت خارجی و
ی ج ویران گر به وجود آم است .قبل
از سقوط نرام ص ام ،قسمت کردستان عراق
به وسیله آمریکاییها و نیروهای درگهیهر در
ج و قطع نامه سازمان ملل از عراق ج ا و
به کرد ها واگذار ش  .ب ابرای نرام سیهاسهی
از
عراق ناشی از واقتیت های موجهود په
سقوط ص ام حسی است و ای واقتیت کهه
در حقیقت را دیگری برای تفاهم بی کردها
و س ی و شیته ،جز تقلی از نرام سیاسی که
سال ها در لب ان وجود داشته و عمل کهرد ،
وجود ن اشت .البته ما در لب ان میبی یم کهه
نرام سیاسی در پی ن بحران ،ن ی دهه
به ج داخلی کشی ش  .ن ی نرامهای
سیاسی اصوال وقتی شکل طایفهه ای دارنه
بسیار بی ثبات برای ای که مثح در لهبه هان
نسبت جمتیتی مسیحیان ،شیتهها و س یها
ای است که باال تهریه مهقهام
تتیی ک
ن نه گروهی بهاشه و وقهتهی
سیاسی از آ ِ
مرحوم موسی ص ر گفت که سالها است که
از شیتیان سرشماری نش و بای سرشماری
ج ی ی بشود و به بی ش اس امه ها ش اس امه
داد شود ،مسیحیان آن روز فهمی ن که اگر
مج دا سرشماری بشود شیتیان که بسهیهار
پُراوالد هست و در طول سالهای په از
ج جهانی اول و دوم ،تت ادشان بسهیهار
زیاد ش  ،ریی جمهور از آنها خواه شه .
آن ها با شیتیان شرو به ج ه کهردنه و
ن ی دهه ج در آنجا طول کشهیه و
لب ان زیبا که سویی خاورمیانه لقب داشت
از بی رفت.
ب ابرای در ن ی نرامهایی با تغییر تهتهادل
قوا بی طوایف میتلف ،نهرهام سهیهاسهی
دست خوش بحران میشود .تغییر تتادل قهوا
بی اقوام گوناگون در گرو عامل زمان است و
تلنگر هر ن وقت ی بار پیهش خهواهه آمه .
ن ی نرام هایی نرامهای پابرجایی نیست ه
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و به هیچ وجه در شرایط عادی توصیهه مه
ای نیست که از ن ی نرامهایی تهقهلهیه
بک یم .امی وارم که شرایطی مثل عراق بهرای
ما پیش نیای که نانار بشویم کهه نه هیه
نرامهایی را تقلی ک یم.
بام ادخبر :آیا عراق ف رال امروز با نه هیه
ساختار سیاسی و بحران های موجود ،مواجهه
با فروپاشی خواه بود؟
نرامهای طایفهای که در حقیقت ههمهان
ف رالیسم قومی هست  ،همیشه با ای خطهر
مواجه هست  .برای ای که م ابع زیرزمی ی در
هیچ کشوری به طور مساوی تقسیم نش و
بتضی از اقوام سهم شان از م ابع زیرزمیه هی
بیشتر است .آنها به طور طبیتهی احسهاس
میک که م ابتی که زیر پهای آنهههاسهت
بیشتر متتلق به آنهاست و در حقیقت یه
امتیاز ویژ برای خود قائل هست و دیگهران
که خود را از ای م ابع محروم می بهیه ه ه
همیشه می خواه که فرصت برابری بهرای
برخورداری از ای م ابع داشهتهه بهاشه ه .
همیشه ای مساله باعث اختحف میباش و از
طرف دیگر عامل جمتیت در م طهقهه فهرق
می ک و با توجه به ای واقهتهیهت کهه در
خاورمیانه همه اقوامی که در یه کشهور
زن گی می ک برادران و خواهرانی در آن
سوی مرز ها دارن همیشه ای خطر گریز از
مرکز و احتمال دخالت کشور دیهگهری در
سرنوشت اقوام یکی از کشورها وجود دارد و
ای ریس را دون ان میک  .ای ریسه
موقتی زیاد می شود که ای نهرهام ههم در
حقیقت ی نرام طایفهای باش و از ابهته ا
قبول کرد باش که طوایف حق ویژ دارنه .
نه افراد نه مردم بلکه طوایف نرام سیاسی را
میسازن  .ن ی نیزی خطرناک است و م
ن ی نیزی را به هیچ وجه توصیه نمیک م.
مضافا که در ی نگا لیبرال در مقام تتارض
حقوق فردی و حقوق جمتی ،همیشه حقوق
فههردی مههقه م اسههت .مهها یه

right

collectiveداریم به مت ی حقوق جمتهی

و individual rightبه مت ای حهقهوق
فردی ،هر دوی ای ها پایه حقوقی دارنه و
واقتیت دارن  .م تهی در ی دمهوکهراسهی
لیبرال ،هر جا که حقوق فهردی در مهقهام

تتارض با حقوق جمتی قرار بگیرد ،اصالت با
حقوق فردی است .در دی گا نپ سه هتهی
توتالیتر و دی گا دیکتاتوری ،ایه حهقهوق
جمتی است که هموار بر حهقهوق فهردی
ارجحیت دارد .موقتی که پای اقوام به میهان
میآی  ،ساک ی آن اقوام بای به نفع کل آن
قوم از حقوق فردی خود عقب کشی شون .
ب ابرای در ای نو نرامهای سیاسی از ابت ا
به رسمیت ش اخته می شود سازنه نهرهام
سیاسی نه افراد ی مملکت بلکه بلوکههای
اقوام ساک آن مملکت هسته ه و وقهتهی
ن ی نیزی از ابت ا به رسمیت شه هاخهتهه
شود هموار خطر درگیری ،خطر تجهزیهه و
خطر ج وجود دارد .مضافا کهه فهرآورد
ای نرام نیز احترام به دموکراسی ،حهقهوق
بشر و حقوق فردی نیست.
بام ادخبر :در نهایت ،نه را کارهایهی بهرای
جلوگیری از بحران های ناشهی از تهوسهتهه
مرکزگرایانه و بالفتل ش ن شکافهای قومهی
وجود دارد؟
به نرر م راهی که پیش از ای داشتیهم و
در سطح مشروطه قبول ش بود .شهرو از
انجم های ایالتی و والیتی واقتی و مجهله
اقلیم های ایران در ک ار مجل شورای ملهی
آغاز بسیار م اسبی برای ای را است .تثبیت
تقسیمات کشوری ،حل اختحفات مهرزی بها
و
کشورهای همسایه ایران و توزیع شهانه
ثروت به طور مساوی در سراسر ایران بهیه
مردم ایران و ارجحیت حقوق فردی بر حقوق
جمتی در کلیت ایران .البته عحو بر آن بهه
رسمیت ش اخت همه حقهوق فهرهه هگهی
اقلیتهای ساک ایران و آزادی کامل ادیان و
همن ی استفاد از نیبگان اقوام در نهرهام
سیاسی و دادن پایگا های ق رت سیاسی بهه
آنها در ک ار دولتمردان مرکزنشی و توزیع
مساوی ق رت سیاسی در همه مهمهلهکهت.
ای ها کلیت قضیه میباش البته ای کلهیهت
بای در ی قانون اساسی م ونی که در یه
مجل موسسان م تیهب مهردم نهوشهتهه
میشود و در آن همه نیبگان اقوام ،ملیتهها
و اقلیتها شرکت دارن تثبیت بشهود .به ون
تثبیت قانونی ،ای راهکهار هها از اعهتهبهار
برخوردار نیواه بود.

