
  ياز خرد خبر  ، نهياز ادب اثر  نه
  ـ فدراليسم در ايرانحکمتيستها پيرامون " ليدر"،يمدرس کوروش يآقا پيرامون اظهارات ييادداشتـ 

  ناصر ايرانپور

 

   :یـرفـعـم
ای با آقای  در مصاحبه") کمونيسم کارگری"های منشعب جريان  يکی از شاخه" (حزب کمونيست کارگری ايران ـ حکمتيست"آقای کوروش مدرسی، مسؤول 

و اين بار نيز طبق فرهنگ و   جنبش کردستان ايران و همچنين حول فدراليسم سخن گفته  حول برخی مسائل مربوط به  )beyan.info(خالد محمدزاده 
ی  و حزب کومله "ای نئوتوده"روز خود را ايرج آذرين و رضا مقدم، رفقای دي  است؛ برای نمونه  باد ناسزا گرفته  شان رقيبان سياسی خود را به روال هميشگی

. ستدي، در مقابل فدراليسم با مکلف دانستهرا " دبين ای شرف و وجدان در خود می رهذ" هر آنکه  خوانده و" جريان فاشيستی"زحمتکشان کردستان ايران را 
  اين جريان به  يکی از عادات نهادی افراد منتسب به. کند جعل می  کند و يا عامدانه داند قضاوت می نمی  ايشان يا چون اغلب موارد در مورد چيزهايی که

  پيشه اسناد و منابع فحاشی  جای ارائه  به. دنبين نمیهای خود  سندی برای گفته  ی ارائه  بهخود را تنها يکبار نيز مکلف   شان اين است که تبعيت از رهبر متوفی
ی  ام، در ضمن ارائه من تالش نموده. آقای مدرسی اينبار نيز چنين نموده است. گذارند نمايش می  گی را بهفرهن کنند و هر بار سطح استهزاآوری از بی می

جزو   اند، بلکه تنها فاشيستی نبوده  کشورهای فدرال نه  اجمال رد کنم و استدالل کنم که  اساس ايشان را به از فدراليسم ادعاهای بی  تعريفی کوتاه
ساختار سياسی کشورهايی چون سويس، آلمان،   کافی است نگاهی به. باشند ترين کشورهای جهان می ترين و دمکراتيک رين، باثباتترين، معتبرت پيشرفته

 آيا استنباطی جز اين را خواهيم نمود؟ . بلژيک، استراليا، کانادا، آمريکا، اسپانيا بياندازيم

  
نزاکـت و رعايـت حرمـت کـالم      در يگوناگونشان شهرت آنچنـان  يها رقهف شعبات و در "يکارگر مکمونيس"  منسوب بهحضرات   اينکه

در پيوند با  اينباراين هتک حرمت   اما از آنجا که ،نيست يا تازه ي عام و خاص است و ذکر آن اينجا نکته ی آوازه ديرهنگاميست ندارند،
را در رد  ي، الزم ديـدم نکـات  اسـت   بـوده ام،  داشـته از آن  يدر شـکافتن جـوانب   کـوچکی  اخير سهم يدر سالها شخصاً  کهبحث فدراليسم 

بيـان    ی نـامبرده  هنکـات ذيـل را در مصـاحب    حـزب حکمتيسـت  " ليـدر "اصـطالح    اين به .آنها متذکر گردم و مجعول  خردستيزانه يادعاها
  :اند داشته

  
  ؛"است يستيک شعار تماما فاشيران، از جمله در کردستان، يدر ا يسم قوميشعار فدرال" .1
نقـده و کشـتار دهـات     يمـاجرا "، "دهـد يم يران تسـر يـ را به هر کوچه و برزن در ا يقوم يجنگ، کشتار و پاکساز] "راليسمفد[ .2

 يوگسالوياز  ]فدراتيو[ سميران فدرالينده ايکوچک در محيط کوچک بود و آ ي قالتان و قارنا در آغاز انقالب تنها يک جرقه
  ؛"بودتر خواهد مراتب خوفناکتر و مهلک و عراق به

  ؛"ستديبا] فدراليسم[انداز  ن چشميد در مقابل ايشرف و وجدان داشته باشد با يا هر کس ذره" .3
  ؛"حقوق اضافي و يژه براي کسي قائل نيستيم"، "کردستان با خواست ما براي ساير نقاط ايران تفاوتي ندارد خواست ما براي" .4
الحقوق  مستقل شوند و يا به عنوان اتباع متساوي] يا[دستان براي اينکه رفراندم يا همه پرسي آزاد از مردم کر: اين است پاسخ ما" .5

  و" بمانند با ساير مردم ايران در ايران
ــه راه دوم         " .6 ــيم ک ــانع کن ــردم را ق ــا م ــيم ت ــان را ميکن ــود م ــالش خ ــا ت ــا تمام ــاع       م ــوان اتب ــه عن ــران ب ــدن در اي ــي مان يعن

  ".کنند الحقوق با ساير مردم ايران را انتخاب متساوي
انــات چــپ ين جرياساســی تــر" ".ســت نباشــديتوانــد چــپ باشــد امــا اصــال کمون یآدم مــ. ســتيســت نيچــپ بــه معنــی کمون" .7

 ."اند رانيا ست کارگریيست و حزب کموني، حزب حکمت]يعنی حزب کمونيست ايران[له  هفعال در کردستان کوم
  

  : و اين درحاليست که

سياسی بـين حکومـت مشـترک مرکـزی و منـاطق       قدرت متمرکز سيمفدراليسم بر حسب تعريف چيزی نيست جز تفکيک و تق .1
تـرين سـطح حکـومتی و     تحتـانی   ايـن اصـل بخشـی از اختيـارات را بـه     ". سوبسـيدياريتی "بـر اسـاس اصـل     مختلف يک کشور 

) ايالت و فدرال(باال   و تفويض صالحيتها به وزيعت  و از آنجاست که. گرداند بازمی) يعنی شورای شهرها(مردم   نزديکترين آن به
کسـانی   خود اصلی بسيار دمکراتيک است و اتفاقـاً  خودی از تنوع ملی ـ قومی در کشور به   و اين گذشته. صورت خواهد گرفت

" اصل تنـوع در عـين اتحـاد   "فدراليسم را . از آن جانبداری کنند  از بقيه بيش و پيشکنند، بايد  ای دفاع می از دمکراسی توده  که
باشـد، فقـط     توانـد داشـته   مـی  سـازی،  و يکسـان  فاشيسـم، ايـدئولوژی برتـری نـژادی      شـباهتی بـه    حال اين نظام چه .اند نام نهاده
آزاد مردم همان مناطق صـورت   ی هبر اساس رأی و اراد آندراليسم و تعيين هر ايالتی در در ضمن ف .و بس دانند می يستهاحکمت
  باشد؟  د داشتهتواند وجو تر از اين می آيا دمکراتيک. گيرد می



 فدراليسـم   ارتبـاطی بـه   ، هيچکـدام جنگ يوگسالوی و عراق  و قارنا و قاالتان و نه  ی نقده قضيه  نه ،"پاکسازی قومی"  ی پديده نه .2
 ، لـذا ناپـذير بـا دمکراسـی دارد    فدراليسـم پيونـد ارگانيـک و گسسـت    : اسـت   بودهدق ابرعکس آن ص دقيقاً. دندارنو  اند هداشتن

 از فدراليسم  اما آن ذره. فدراتيو بناميم توانيم تماماً و يوگسالوی سابق و حتی عراق کنونی را نمی  کشورهای روسيههيچکدام از 
ی آنهـا در   و ايـن از تالشـی يکبـاره    )و است( بود  اعطا نموده هامناطق آن کشور  اختيارات محدودی را بهاند،  آنها داشته  که هم

  شد، نـه  استالين گرجی رئيس دولت شوروی می  در فقدان چنين فدراسيونی نه. بود   عمل آوردهبجلوگيری  مو ني  طول چهار دهه
 نمـادين اعطای اين پسـتها نقـش   . شد می رد رئيس جمهور عراقطالبانی کُ  و نه شد می يوگسالوی تيتوی کروآت رئيس جمهور

شدند و جنگی  بودند، متالشی نمی کشورها فدراتيو نمیاين  اگر آيا  پرسش اساسی اين است که. است  و مهمی ايفا نموده مثبت
  فدراليسم، بلکـه   نه  يابيم که جنگ شد، درمی  منجر به  روند رويدادهای يوگسالوی که  با نگاهی به! گرفت؟ در آنها صورت نمی

از . باعث و بانی جنگ گرديد  سياستهای شووينيستی ميلوشويچ بود که اعمال الغای ساختار فدراتيو در مناطقی از کشور و اتفاقاً
از   دسـته   هدسـت   بـرای نمونـه    شووينيسـتهای صـرب بودنـد کـه      ايـن  کـه  بودغيراز اين . کشتارهای اصلی را کی کرد  ياد نبريم که

  يم بـه تصـم  من ـ   و خارج از ميل و اراده هر دليلی  به ـ حال  ای از ايران کشتند؟ من معتقدم، حتی اگر زمانی منطقه میها را  بوسنی
و   ی نقـده  وانگهـی، طـرح قضـيه   . کند تر می تنش مراتب کم  جدايی از ايران بگيرد، وجود ساختار فدراتيو پيشاپيش اين امر را به

 مانـد تـا يـک فاکـت و سـند      مـی   کودکانـه جعـل    فدراليسـم بيشـتر بـه     جنايتهای قارنا و قاالتان در اين ارتباط و پيونددادن آن به
ی اينهـا   از همـه  ؟اسـت   چيـزی مـرتبط بـوده     چـه   ، جنگ سنندج به اين مبحث مرتبط بوده  ار قارنا و قاالتان بهاگر کشت.  معقوالنه
پـای کشـتار فاشيسـتها هـم       حتـی بـه   ، در کامبوج، اتحاد شوروی، چين کمونيستی از مردم شـده   برای نمونه  کشتاری که  گذشته
بيائيد قياسـی کنيـد بـين کشـورهايی چـون      . است  پای فدراليسم ننوشته  هم به ايشان اينها را  جای سپاس باقی است که. رسد نمی

در آنهـا موجـود     آمريکا، کانادا، اسپانيا، سويس، بلژيک، آلمان، استراليا و صلح و ثبات و دمکراسی، پيشرفت و رفاه نسـبی کـه  
  مبـرهن اسـت کـه     البتـه . اسـت   ميت داشتهی کارگر آقای مدرسی در آنها حاک طبقهحزب و اصطالح   به  کشورهايی که بااست 

   و رفـاه  دمکراسـی و آزادی  از عـدالت و  آنهـا  در  اين جهت که  به  داند، آن هم نه ايشان اين کشورها را چندان سوسياليستی نمی
ايشـان فرامـوش   در ضـمن  ! اسـت   زعم آنها تفاوتهايی طبقـاتی در آنهـا وجـود داشـته      به  اين دليل که  به  است، بلکه  نبوده خبری
 !! دوران لنين را نيز ارتجاعی، فاشيستی و مسبب جنگ و خونريزی بنامند  فدراسيون روسيه  اند که کرده

بينـد،   ای شرف و وجدان در خود سراغ مـی  ذره  هر آنی را که و سرشار از ادب و نزاکت و افتادگی  و فرهيخته  ن انسان وارستهاي .3
پاسـخ    چـه  اًجـد . کـنم  خوانندگان واگـذار مـی    را به  استنتاج بعدی از اين جمله. يستادگی کندخواند در مقابل فدراليسم ا فرا می

ـ آنهم بعـد از    فرهنگ و ادبياتیاز چنين   آيا کسانی که سياسی داد؟" ادب"و " فرهنگ"و " درايت"  اين همه  توان به درخوری می
  ؟ندهستی ديالوگ  د، شايستهنسياسی ـ برخوردار باش کنشسال  30

ای بـرای   طرفداران فدراليسم حقـوق ويـژه    د بگويد کهنخواه می. ای برای کردستان قائل نيستند حقوق ويژه  فرمايند که میشان اي .4
برداشـتن    يکـی از رسـالتهای فدراليسـم از ميـان    . ی مـا  خودخوانـده " رهبر"اين هم يکی ديگر از جعليات  !!کردستان قائل هستند

فرضـی يـا    توسط نظامهای شووينيستی تاکنونی برای سـخنوران يـک زبـان معـين و باورمنـدان       است که  حقوق و امتيازات ويژه
بر مردم   رسالت فدراليسم از ميان برداشتن تبعيضات بيشماری است کهلذا . است  يک دين و مذهب مشخص بوجود آمده واقعی

تنهـا   در چهـارچوب ايـران   ری واقعـی بـين مليتهـای ايرانـی    برابـ ی مـن   عقيده  به. است  ی ايران تحميل شده غيرفارس و غيرشيعه
دسـت کـم بشـريت     .، هر چند اين نظام سياسـی هـم دشـواريهای خـاص خـود را دارد     تواند از رهگذر فدراليسم ميسر گردد می

رنوشـت  ی مشـارکت در تعيـين س   مطالبـه . اسـت   باشد را نيافتـه برابری مليتهای داخل يک کشور  متضمن  ديگری که  تاکنون راه
کشـی در قـاموس    کشـی و آزادی  مانـدگی، حـق   عـدالتی، عقـب   بی  اين همه  خود در شهر و ايالت و کشور خود و طغيان بر عليه

  !!است  نام گرفته"  امتياز ويژه"ما " کارگری"کمونيستهای 

  مگر قرار نبود کـه ! عجبا. دهستنطرفدار برگزاری رفراندوم و قائل شدن حق استقالل برای کردستان   که شوند مدعی میاين آقا  .5
ای اسـت؟   صـيغه   نيست، چـه   برای کردستان اگر حق و امتياز ويژه اين حق جدايی صرفاً. دنای برای کردستان قائل نباش حق ويژه

فدراليسم در چهارچوب يک کشور موجد جنـگ داخلـی اسـت، امـا اسـتقالل و بيـرون رفـتن از ايـن           است که  وانگهی چگونه
مگر تشکيل دولت مثال کردستان بدون تعيين مرزهای جغرافيايی ممکن است؟ آيا اگر تعيـين چنـين مرزهـايی    ! !؟ چهارچوب نه

 !زا نيسـت؟  زا باشد، بين دو کشور مستقل بحـران  است، بحران یکشورتقسيمات  بخشی از مستلزم تغيير  در داخل يک کشور که
ـ از جمهـوری اسـالمی      ترين جناحهای سياسی جامعـه  ق صددرصد با راستآقايان در انطبا  آيا نظامی که:  ی اينها گذشته از همه

تقسـيمات کشـوری     ايجـاد کننـد، بـاالخره     بر اساس حقوق مساوی برای همـه  خواهند مثالً ـ می" ليبرالها"طلبان و  بگير تا سلطنت
ای جغرافيايی دو کشـور رفرانـدوم کـرد و    توان برای تعيين مرزه می  چگونه اساسی خواهد بود؟  ؟ اين تقسيمات بر چه دارد يا نه

غيرممکن باشد و جنـگ  اين يا آن ايالت بپيوندد،   اين يا آن دليل به  اين شهر به  باشد، اما برگزاری آن برای اينکه  ايرادی نداشته
  اين خاطر که  ستان بهاحزاب کرد  تازه .شود آقايان برمال می" رفراندوم"دم خروس   اينجاست که !باشد؟  داشته و خونريزی در پی
" ناسيوناليسـتی "کنند، از سـوی ايـن حضـرت     می  ی کردستان و مشارکت در حکومت فدرال را مطالبه منطقه  اعطای اختياراتی به

" ناسيوناليسـتی 'حق استقالل برای کردستان است و اما آن را   خود قائل به  اين حزب مدعی است که  درحاليکه. شوند می  خوانده



  ناميـده   باشـد، اسـتقالل بخواهـد چـه    " ناسيوناليستی"خودمختاری بخواهد   در چهارچوب فدراليسم  دانم، حزبی که نمی. دنام نمی
  !قابل حال است؟  اين پارادوکس چگونه! شود می

ين چنـ   درحاليکـه . کننـد  مـی   مـردم ايـران مطالبـه     مـا حقـوق مسـاوی بـرای همـه     " کمونيستهای کـارگری "  نقل شد،  همانطور که .6
در سـطح    اتفـاقی نيسـت کـه   . جنسی و ملی را از ميان بـردارد طبقاتی و تبعيض   جمله تبعيض من  گونه  مکانيسمی قادر نيست همه

و منشـور جهـانی     در کنـار اعالميـه  انسـانها و رفـع تبعـيض از آنهـا      کلکتيو منشورهای متعددی برای صيانت از حقوقالمللی  بين
. ام و در سـايت خـودم در دسـترس عمـوم قـرار داده       نموده  بخشی از اين منشورها را ترجمه. دان تصويب و اجرا شدهحقوق بشر 

تمرکززدايی  رکن  سه در کنار  ی آن و الزمه تنها تضادی با حقوق شهروندی برابر ندارد، بلکه  ما خواهان آنيم نه  فدراليسمی که
مکانيسـم قـانونی    و   )2(مناطق در مديريت کالن و فـدرال کشـور  اين  ، انتگراسيون و مشارکت)1( ای و تشکيل دولتهای منطقه

گـردد،   بـا برابـری صـوری حقـوق برقـرار نمـی      " حقوق مسـاوی ". دنده  رکن چهارم اين نظام را تشکيل می )3( صيانت از اقليتها
نابرابريهـای  " مسـاوی "طالح اصـ   بـا حقـوق بـه     شـد،   گفتـه   آری، همانطور که .کند میهم   و قانونی  تبعيضات را توجيه  کمااينکه

. د، لذا مکانيسـمهای ديگـری الزم اسـت   نگرد نمی طرفبر زحمتکشان بر  ستم طبقاتی تحميل شده و بر زنان  جنسی تحميل شده
اگـر ايـن   . سوسياليستهای واقعـی   کنند، نه حل مکفی تأکيد می  بر برابری حقوقی و فرصتها بعنوان راه  اين ليبرالها هستند که اتفاقاً

  عضـوی از جامعـه   کارگر هـم  ؟سوسياليسم و کمونيسم داريم  نيازی به  آقای مدرسی را مبنا قرار دهيم، ديگر چهليبرالی " منطق"
ايـن    بـاز تکـرار کـنم،    !حـاکم گـردانيم؟  نيز   وی را بر سرنوشت خود و جامعه  ای برايش قائل بود، تازه چرا بايد حق ويژه. است

بـرای رفـع     شـود، معتقـدم کـه    من مربوط می  به  تا جايی که  که  ه، چکشد ميان می  ن پرسش را بهاي  منطق آقای مدرسی است که
بـاور مـن بهتـرين      و بـه  .نياز داريم یحقوقو فورمال برابری صوری از  مکانيسمهای بسيار فراتر  ستمهای ملی، جنسی و طبقاتی به

 . فدراليسم است کشوريک در چهارچوب  مکانيسم رفع ستم ملی

  تـوان چـپ بـود، بـدون آنکـه      گويـد مـی   کنـد و مـی   را از هـم متمـايز مـی   " کمونيست"و " چپ"درستی مفاهيم   آقای مدرسی به .7
در تضـاد بـا    با اين وصـف وی . ی ايشان نداشت باره و سه  تأکيد دوباره  الشمس است و نيازی به اين اظهرمن  البته. کمونيست بود

کمونيسم    و گفتار متعهد به  دست کم در برنامهرا خود   يعنی همانهايی که ـ  تنها همداستانان و همکيشان خود ی خود همين گفته
حـال،  !! نمايـد  محسوب مـی ") ترين جريانات چپ اساسی"دست کم " (چپ"را تنها  ـ  دانند و هدف غايی خود را برقراری آن می

مثابـة جايگـاه     هبايـد نگاهشـان بـ     اين است که  مگر نه. چپ هستند  تشکيالت نامبرده  اين سه  از اين بحث فرض کنيم که  گذشته
بـا  " ی ملـی  مسـأله "در ارتبـاط بـا     های اجتماعی با راست متفـاوت باشـد؟ درحاليکـه مواضعشـان     مهمترين پديده  چپشان نسبت به

فـرق چنـدانی و در ارتبـاط بـا      حکومـت حتـی  جنـاح اپوزيسـيون و    )تـرين  ترين و شووينيست و بالطبع ناسيوناليست( ترين راست
در مـورد    جنـاح جامعـه   "راديکالترين"طالح خودشان صا  ترين و به ترين و چپ راست  اينجاست که. داردفرقی ن فدراليسم مطلقاً

  . اين اتفاقی نيست  و البته. رسند هم می  کردستان به جنبش ملی و مشخصاً

، اسـت سـتيز   تنـوع  سـت، سـتيز ا  عينت  تفکراين .   زند ی مورد بحث آقای کوروش مدرسی موج می در نوشتهستيزی و خردگريزی  فرهنگ
و  نـد ک فراافکنی مـی  اين هدف  و برای نيل به الشکل سازد متحدلحاظ نژادی و قومی و ملی   به هدخوا را می  همه د،نک می قلبواقعيات را 

  . خود بردارد  از سر راه مرعوب و مخالفان را نوشتاری کشی  با هياهو و قمه داينم میتالش 

و  خودآگـاهی   های آقای کوروش مدرسی قابل رؤيـت اسـت، چـرا کـه     در گفته ـ  حق  به  البته و ـ  ائدالوصفهراسی ز   ی ديگر اينکه نکته
. کننـد  سنگرهای بيشتری را فـتح مـی    شود و در همين راستا جانبداران فدراليسم پيوسته بروز فراگيرتر میزملی رو طلبی طلبی و برابری حق

آل  من کمونيسـت نيسـتم و نظـام ايـده     .گرايی من تقويت خردگرايی و تضعيف توهماما نامند،  می "تقويت ناسيوناليسم"ايشان اين روند را 
اعتقـاد عميـق مـن      بـه . کـنم  را فاقد شرافت و وجـدان معرفـی نمـی    کمونيستهااما برعکس آقای مدرسی . من سوسياليسم کالسيک نيست

ای جز عـدالت و آزادی   آنها انديشه. اند و هستند ی ما بوده ار جامعهشريفترين اقش پيشروترين و کمونيستهای واقعی ايران و کردستان جزو
  تعداد هر چه  پيوستهلذا . است  جويی از خصائل اصلی بيشترين تعداد از آنها بوده حقيقتخواهی و  حق. پرورانند برای مردمشان در سرنمی
سانتراليسـم  "  از راستاو در همين شوند  میتر  تر و منطقی اگماتيستیپر ،گريز تاکنونی وداع گفته های ذهنی و عينت بيشتری از آنها با کليشه

تواند خوشـايند   نمی و اين طبعاً کنند جايگزين آن می  حل فدراليستی را حتی در ساختار تشکيالتی  و راه  کنونی دوری جسته" دمکراتيک
  .تعريف است درک و قابل نيز ظراز اين من هاآن ی ستيزانه تمدن لذا پرخاشگری. کسانی چون آقای مدرسی باشد

ی سوسيال دمکراسی و فدراليسم و سکوالريسم و پلوراليسم سياسی و عقيدتی و حتی  بر بستر انديشه  ی من تنها يک نظام بناشده عقيده  به
" کـارگری "ودشـان  قـول خ   کمونيسـتهای بـه    اما آن چيزی که. و ثبات و امنيت خواهد بود  طبقاتی متضمن عدالت، آزادی، پيشرفت، رفاه

برخوردهـای  . باشـد   کشـی، خشـونت و جنـگ در پـی داشـته      مانـدگی، آزادی  توانـد چيـزی جـز عقـب     بينند، نمـی  برای مردم تدارک می
  . سازند های کوجکی از آنرا از همين امروز برای ما نمايان می ی اشخاصی چون آقای مدرسی تنها  گوشه گونه اللهی آلود و حزب خشونت
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