جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد
(مجموعه مقاالت سياسی – اجتماعی)

کامران امين آوە

عنوان:

جستارهايي پيرامون جنبش ملي کرد

نويسندە و مترجم:

کامران امين آوە

صفحهآرايي:

مسعود رواندوست

طراح جلد:

چيمن ايلخاني زادە

نشر :

روشنگري ،آلمان

چاپ:

اول ،سال ٢٠٢١/١٤٠٠

فهرست
آغاز سخن 7 ...........................................................................................................
مساله ملی کرد9 ...................................................................................................................
احزاب کردستانی و کاربست شيوهی مبارزه مسلحانه! 11 ..........................................
مذاکرە احزاب کردستانی با حکومت اسالمی ايران 23 .............................................
مسالهي کرد و شعار اصلی در شرق کردستان 31 .....................................................
کردها ،ناسيوناليسم و آرزوی استقالل کردستان 41 ..................................................
آنی که باد میکارد ،طوفان درو میکند! 63 ............................................................
زايشی نو! 67 ...........................................................................................................
پاسخ کوتاه يک "ناسيوناليست کرد" 73 ....................................................................
زايشی پردرد ،اما نويدبخش! 77 ...............................................................................
"کوردستان يهک واڵته ،کۆبانی ڕۆژههاڵته" 85 ..........................................................
گارد آزادی حکمتيست ،توهم يا واقعيت؟ 89 ..........................................................
پاسخی کوتاه به "سرمست از فدراليسم قومی ،هراسان از نفوذ حکمتيستها ،پاسخی به امين
آوه" 95.................................................................................................................................
تخريب شخصيت يا نقد انديشه! 99 ..........................................................................
نگاهی کوتاه به معانی و کاربرد سه واژه ناسيوناليسم ،شووينيسم و راسيسم 105 .......

 ٤جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

ملی گرايی يا دگر ملت ستيزی 111 ........................................................................
"ماهی گرفتن از آب گل آلود" 117 ........................................................................
وقتی که اراذل و اوباش سلحشور خوانده میشوند! 121 ...........................................
جنبش رهايبخش کرد ،علل ناکامیهای آن! 127 .....................................................
متن کامل مصاحبه با سايت اتحاديه ميهنی کردستان 135 ..........................................
احزاب شرق کردستان و فکر و فرهنگ عشيرەای! 149 ............................................
احزاب سکوالر کردستان و اديان!153 .....................................................................
تاملي بر نوشته آقای محسن قائم مقام در رابطه با "تاملی بر بيانيه «حزب دمکرات
کردستان» 155 .........................................................................................................
نقدی کوتاه بر "حمالت گالديوتورها برای تخريب شخصيت ملت کرد" نوشته
آقای هنرور 161 ......................................................................................................
نقدی کوتاه بر "ما ،ايران ما و ادبيات چند زبانی" نوشته مانی 165 ............................
زبان مادری خط قرمز است ،آن را پاس بداريم! 169 ...............................................
کنفرانس پراگ و مساله ملی در کردستان 175 ........................................................
آلزهايمر سياسی179 ................................................................................................
ايرانی کمونيست يا کمونيست ايرانی! 183 ................................................................
زنده باد کرد تجزيه طلب ،بخوان استقالل طلب! 189 ...............................................
نگاهي کوتاە به فيلم "استاد" زندگی و سرنوشت شاعر انقالبی کرد "ابولقاسم
الهوتی کرمانشاهی" 193 ..........................................................................................
بيائيد بانگ رسای اعتراض زهرا محمدی باشيم! 199 ................................................
يادبودها ٢٠3 ........................................................................................................................

فهرست 5

يادی از سياوش کسرايی ـ شاعر نامی معاصر 205 ....................................................
مرضيه فريقی بانوی موسيقی کردی درگذشت! 211 .................................................
قلب شاعر برجسته کرد عمر سلطانی "وفا" از طپش باز ايستاد213 .......................... .
نواي سحرآميز شمشاڵ بمناسبت درگذشت هنرمند نامی کرد" قادر عبدالله زاده"215
قلب استاد حسن صالح "سوران" از تپش باز ايستاد! 221 ..........................................
سرزمين من "کردستان" به ياد احسان فتاحيان" ٢٢5 .............................................................
آسمان غمزده کردستان 227 ....................................................................................
من کیام؟! "به ياد  3گل پرپرشده کرد در پاريس 229 ..........................................
مامه غنی هم درگذشت! 233 ...................................................................................
تير؛ ماه خونين ـ يادی از زنده ياد دکتر قاسملو ـ 237 .............................................
بدرود 'نگار' ،مبارز کرد 241 ...................................................................................
ناصر هم رفت! 243 .................................................................................................
ياد آر ز شمع مردە ياد آر! ياد فدايی شهيد ،همافر انقالبی رفيق "ابراهيم پورنيا"245
ترجمهها٢٤9 ........................................................................................................................
شرکت کردهای عراق در تشکيل دولت جديد 251 .................................................
برخی از مسائل کردهای ترکيه و عراق 257 ............................................................
جنگ در ناگورنی قرەباغ هيچ شانسي براي احياء عدالت تاريخی برای کردها بجا
نمیگذارد! 265 .......................................................................................................
کشتار دهقانان(منطقه بوکان) توسط فئودال ها و ماموران حکومتی تهران 271 ...........
نامهی يک دختر جنگجوی کرد از کوبانی به مادرش 277 ........................................
ادبيات کردی در نيمه دوم قرن نوزدهم 281 ............................................................

 6جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

لباس سنتی کردهای ايران و عراق 285 ....................................................................
زبان کردی ،گروە ايرانی در ميان خانوادەی زبانهای هند و اروپايی 297 ..................

آغاز سخن

رويدادهاي سياسي – نظامي  3دهه گذشته در خاورميانه بطور اعم و در کردستان
بطور اخص ،زندگي اکثر ملل و خلقهاي اين منطقه را دچار تغييراتي شگرف،
غيرقابل انتظار و جدي کردە است .در اين ميان ،مساله کرد چون يکي از
عمدەترين مسائل حل نشدە براي دولتهاي چهار قسمت تقسيم شدە کردستان بجا
ماندە است و از سوي ديگر ،ملت کرد نيز همچنان براي رسيدن به حق تعيين
سرنوشت خود مبارزە ميکند .حوادث و رويدادهاي اواخر سدە  ٢٠و آغاز سدە
 ٢١و بازتاب مبارزات ملت کرد در سطح جهان موجب جهاني شدن مساله کرد
شدە است .تشکيل حکومت اقليم کردستان[عراق] در اواخر سدە پيشين ،مقاومت
مردم کرد و بويژە حماسه کوباني در مقابله با نيروي بغايت عقب ماندە ،وحشي و
درندە دولت اسالمي داعش که بطور مستقيم و غيرمستقيم تحتالحمايە دولت
مرتجع اردوغان بود ،راي اکثريت مطلق مردم کردستان جنوبي به همهپرسي
"استقالل" کردستان عراق و پشتيباني و اظهار شعف و شادماني کردها در گسترەي
سرزمين کردستان[در ايران ،ترکيه و سوريه و  ]...از اين واقعه تاريخي؛ و
همدردي و غم و اندوە تمام مردم کرد در عقيم گذاشتن اين اقدام بزرگ تاريخي
از سوي نيروهاي نظامي و شبه نظامي عراق با حمايت مستقيم ايران و ترکيە در ١6
اکتبر  ،٢٠١٧نشان از يگانگي و احساس و آگاهي ملي مردم کرد دارد.
جنبش ملي کرد در تمام بخشهاي آن ،با توجه به شرايط و ويژگيهاي ملي،
منطقهاي و جهاني ،عليرغم فراز و نشيبهاي بسيار همچنان به پيش ميتازد و هيچ
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نيرويي را توان بازداشتن آن نيست؛ حکم تاريخ برخالف ميل نيروهاي سرکوبگر،
مرتجع و شوينيست به پيش ميرود .بايد منتظر بود! با توجه به تمامي فاکتها،
بدون شک سده  ،٢١سده تغييرات و تحوالت شگرف و غيرقابل انتظاري براي
تمام مردم جهان و بويژه منطقه پر التهاب ما خواهد بود .در اين برش تاريخي
سرنوشت ملت کرد نيز در اين بازيهاي بزرگ جهاني وابسته به سطح آگاهي،
اتحاد و همسازيي ملي در هر بخش کردستان و توازن نيروهاي مترقي و بازدارنده
در کشورهايي است که کردستان بخشي از سرزمين جغرافيايي – سياسي آنها را
تشکيل دادە بود.
***
اين دفتر برگزيدەاي از نوشتهها و ترجمههايي است که بيشتر آنها در سه دهه
گذشته در نشريات و سايتهاي مختلف خارج از ايران منتشر شدە است و بغير از
چند نوشتهاي  ،مطالب آن بطور عمدە در رابطه با مساله ملي کرد بودە ،اکنون
ضمن بازبيني و اصالحاتي چند ،در يک مجموعه در اختيار عالقمندان به مساله
کرد قرار ميگيرد .بي گمان اين نوشتهها مهر و نشان سالهاي پر تالطم گذشته را
بر خود داشته ،انعکاسي از ديدگاههاي مولف در رابطه با رويدادها و نظرات
مختلف ،بويژە در ارتباط با مساله ملي کرد بطور اعم و مساله کردهاي ايران بطور
اخص ميباشد .نگارنده اين سطور هيچگاه ادعاي مبرا از خطا بودن در داوريها و
پيشبينيهايش را نداشته است ،معذالک جوهر و هدف نهايي تمام نوشتههاي او
دفاع از يک واقعيت مسلم ،آنهم حق تعيين سرنوشت مردم کرد براي رسيدن به
کيان ملي و ايجاد يک زندگي شايسته و بدور از جنگ و مصيبتهاي آن بوده
است.
کامران امين آوە ،دورتموند ،خرداد ماە ٢٠٢١

مساله ملی کرد

احزاب کردستانی و کاربست شيوهی مبارزه مسلحانه!

در روند مبارزهي اجتماعي ،نيروهاي انقالبي بسته به شرايط عيني و ذهني حاکم بر
جامعه و جنبش ،اشکال وشيوه هاي مسالمت آميز يا قهر آميز معيني را در دستور
روز مبارزه قرار ميدهند .شيوه مبارزه نبايد بر پايه خواست انديشي به کار گرفته
شود .به کارگيري هر شکل و شيوهي نابجاي مبارزه ميتواند راه را براي ضربه
پذيري و شکست جنبش هموار کند.
بر اين مبنا ،هم گرايش ارادهگرا و ماجراجوي که بدون توجه به شرايط عيني
حاکم بر جامعه و بدون در نظر داشتن سطح آگاهي و آمادگي و روحيه مردم
دست به عمل ميزند تا با از خودگذشتگي توده ها را بيدار و آتش قيام را روشن
کند و هم گرايش تسليم طلبانه و انفعالي که با بي عملي در انتظار خيزش
خودجوش تودهها و يا سر عقل آمدن ديکتاتورها مي نشينند ،در عمل آب به يک
آسياب مي ريزند و کمکي به رشد آگاهي سياسي مردم و اعتالي جنبش انقالبي
و دگرسازي در جامعه نميکنند .گرايش اراده گرا و ماجراجو موجب هدر رفتن
نيروهاي انساني و آسيب هاي جبران ناپذير سياسي -نظامي و گرايش تسليم طلب
و انفعالي با در پيش گرفتن پاسيفيسم سياسي موجب انفعال هرچه بيشتر مردم و
ادامه حيات ديکتاتورها مي شوند.
روند مبارزه ،راهي بدون فراز و نشيب و بدور از شکستها و پيروزيهاي مقطعي
نيست .هيچ حزب و جنبشي يک شبه به اهداف خود نخواهد رسيد .يک حزب
سياسي و متعهد در دوران شکست و عقب نشيني ،بايد بدور از هرگونه حرکت
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ارادهگرايانه سعي کند که نيروها و کادرهاي خود را حفظ کند ،به تجديد
سازماندهي بپردازد و با حوصله و دقت براي تضعيف هر چه بيشتر نيروهاي دشمن
از يک سو و حرکات اجتماعي – سياسي تازه از سوي ديگر بستر سازي کند.
برنامه ريزي سياسي ،ساماندهي خط مشي و گزينش شيوه مبارزه مناسب و بري از
اشتباه بدون شک کار آساني نيست .اما يک حزب با تجربه سياسي ،بايد بکوشد با
در نظر گرفتن شرايط عيني و ذهني جامعه ،از جمله سطح نفوذ و ارتباط خود با
تودههاي مردم و توانايي واقعي خود در امر بسيج و سازماندهي و داشتن يک
ارزيابي واقع بينانه از وضعيت سياسي و نظامي رژيم ،اشکال و شيوه هاي مناسب
مبارزه را در دستور پيکار خود قرار دهد .در اين راستا ،هيچ شکل و شيوه اي از
مبارزه را مطلق نکند .البته امري که بايست به آن بهاي بيشتري داده شود ،همانا
مبارزه براي افزايش آگاهي سياسي و فرهنگي مردم و بسيج و سازمانيابي آنها
براي شرکت در مبارزه ي اجتماعي است .در عين حال يک حزب انقالبي بايستي
با توجه به رشد جنبش سياسي ،شرکت تودهها در مبارزه و بوجود آمدن شرايط
انقالبي ،توانايي به موقع به کارگيري اشکال و شيوه هاي تازه مبارزه داشته باشد.
به ديگر سخن ،در برهه ي معيني بتواند با سرعت متناسب اشکال قهر آميز را
جايگزين اشکال مسالمت آميز کند.
به گواه تاريخ تحوالت اجتماعي در کشور ما ،خلق هاي ايران در مراحل مختلفي
از جنبش اعتراضي ،براي مقابله با نيروهاي سرکوبگر با تشکيل گروهاي مسلح
دست به اسلحه برده اند .شرکت نيروهاي مسلح آذربايجان در جنبش مشروطيت
( ،)١٢85-١٢8٧وجود نيروهاي مسلح ملل مختلف ايران در نهضت جنگل
( ،)١٢93-١3٠٠جنبش استقالل طلبانه به رهبري اسماعيل آغاي سمکو (- ١3٠9
 ،)١٢99وجود نيروهاي مسلح فدايي و پيشمرگ در جنبش آذربايجان و کردستان
( ،)١3٢٤ -٢5قيام افسران خراسان (در مرداد ماه سال  ،)١3٢٤جنبش ٤٧ – ٤6
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کردستان ،به رهبري کميته انقالبي حزب دمکرات کردستان ،جنبش چريکي
(فدايي و مجاهد) در دهه  ٤٠ – 5٠شمسي ،قيام مسلحانه افسران آزاديخواه نيروي
هوايي و مردم در قيام بهمن  5٧و جنبش مقاومت کرد ،به رهبري حزب دمکرات
کردستان ايران و کومله ،در سالهاي پس از انقالب بهمن در مصاف با نيروهاي
سرکوبگر حکومت اسالمي ايران ،نمونههايي از مبارزات قهرآميز و مسلحانه ي
مردم ايران است.
در کردستان ايران در برشهاي معين تاريخي ،براي مقابله با رژيمهاي سرکوبگر
تهران ،مبارزه نظامي توام با مبارزه ي سياسي پيش برده شده است .مبارزه مسلحانه
احزاب کردستاني در سالهاي پس از انقالب بهمن  5٧تا اوايل دهه  ٧٠شمسي
نمونه بارز يک جنبش مسلحانه با پشتيباني وسيع مردم است .ولي در همين
فاصلهي زماني ،حرکات محدود مسلحانه يا عمليات ترور از سوي برخي از
احزاب سرتاسري فاقد چنين خصلتي بوده است .جنبشهاي اعتراضي خلق عرب در
خوزستان (خردادماه  ،)58جنبش خلق مسلمان در تبريز (اسفند ماه ،)١358
اتحاديه کمونيستهاي ايران در آمل (بهمن ماه  )١36٠و حرکات ايذائي فرقان
( )١358و مجاهدين بعد از خرداد ماه  ،١36٠که بيشتر متمرکز به ترور شخصيتهاي
سياسي دولتي بود ،همچنين عمليات مرصاد يا فروغ جاودان از سوي مجاهدين
خلق ايران در مرداد ماه  6٧همه و همه به خاطر فراهم نبودن شرايط الزم و عدم
پشتيباني مردم از آنها ،در خون غرق و با شکست روبرو شده ،نتوانستند زمينه ساز
يک دگرگوني کيفي در جامعه شوند.
در کردستان ايران ،بخصوص بعد از بهمن  ،١35٧نه تنها احزاب کردستاني ،بلکه
تمام احزاب و گروههاي سرتاسري معترض به حکومت اسالمي ايران [بغير از
حزب توده ايران و ديرتر فدائيان اکثريت که در جبهه مخالفان حکومت ايران
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قرار نداشتند] مسلح بودند .اين وضع تا زماني که احزاب کردستاني ناگزير به
عقبنشيني به روستا و کوههاي سر به فلک کشيده کردستان ايران و سرانجام به
کردستان عراق نشده بودند ،ادامه داشت .قابل توجه اين که ،پس از مقاومت بهار
 58در شهر سنندج ،هيچگاه احزاب کردستاني ،شهرهاي کردستان را به سنگر
مقاومت مسلحانه تبديل نکردند و در هنگام حمله نيروهاي زميني و هوايي
حکومت تهران به کردستان ،شهرها را بخاطر جلوگيري از آسيب رساني به مردم
عادي و غير مسلح ،ترک ميکردند.
پيشروي نظامي نيروهاي سرکوبگر حکومت اسالمي در کردستان ،که با سرکوب
نيروهاي آزاديخواه و دگرانديش در کل ايران و عقب نشيني تدريجي احزاب
کردستاني همپا بود ،در اوايل نتوانست در امر ارتباط اي ن احزاب با مردم و حضور
نظاميشان در کردستان خلل جدي وارد سازد .احزاب کردستاني ،عليرغم
پراکندگي ،بحرانها و انشعابات چند دهه گذشته و ميليتاريزه شدن اين منطقه
توسط رژيم ،توانستند در مقاطع معيني ،تاثيري چشمگير بر رويدادهاي سياسي
کردستان ايران داشته باشند .از جمله به موارد زير مي توان اشاره کرد :اعتراض
مردم کردستان در تيرماه  ١38٤به کشته شدن شوانه قادري در زير شکنجه در
مهاباد ،اعتصاب سرتاسري مردم کردستان در ارديبهشت  ١389در پاسخ به
فراخوان احزاب کردستاني در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر و يارانش ،اعتصاب
بازاريها و بستن مغازهها در کردستان در  ٢٢تيرماه در اعتراض به ترور دکتر
قاسملو.
وجود و حضور اين احزاب در کردستان ايران و تاثيرگذاري آنها بر رويدادهاي
اين منطقه که بيشتر مرهون حفظ نيروهاي سياسي  -نظامي آنها در مناطق مرزي
ايران است ،براي رژيم قابل تحمل نيست .از اين رو ،با ترور گسترده رهبري،
کادرها و پيشمرگهاي اين احزاب در خارج از مرزهاي جغرافيايي ايران،
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دستگيري و اعدام اعضاي آنها در زندانهاي ايران ،به راه اندازي جنگهاي
رواني -تبليغاتي با اشکال گوناگون از جمله ايجاد سايتهاي مختلف اينترنتي و
حمالت سايبري ،تالش در تحريف وقايع تاريخي و تخريب شخصيتهاي سياسي
کردستان ايران در رسانهها ،ميکوشد با اين نيروهاي مردمي مقابله کند.
رد پاي تاثير سياستهاي احزاب کردستاني را حتا با توجه به برخي نوشتههاي
تحقيقي منتشره در ايران نيز ميتوان مشاهده کرد .براي نمونه در مقالهاي مربوط به
سياست جمهوري اسالمي در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني در
ارتباط با کردستان و نقش احزاب کردستاني در روان سياسي مردم کرد
ميخوانيم:
" ...با پايان يافتن جنگ تحميلي ،حزب دموكرات كردستان ايران با ميانجيگري
اتحاد ميهني كردستان عراق ،پيشنهادهايي را به جمهوري اسالمي ايران براي
رسيدن به يك راه حل مسالمت آمي ز دربارة كردستان ارائه داد ،اما در  22تير ماه
 1368و در جريان دومين دوره اين مذاكرات در شهر وين عبدالرحمان قاسملو و
پنج تن دي گر از مذاكره كنندگان كرد ترور شدند و در سال  1370صادق
شرفكندي ،جانشين قاسملو در برلين مورد سوء قصد قرار گرفت و ترور شد.
عوامل مذكور همانطور كه گفته شد در ذهنيت و تلقي مردم از دولت هاشمي
اثرات منفي برجاي گذاشت كه مردم استان اعتراض خود را نسبت به وضعيت
موجود و سياستهاي دولت در منطقه را در انتخابات با مشاركت منفي خود اعالم
داشتند١ ".

١

بررسي روند مشارکت شهروندان استان کردستان در انتخابات رياست جمهوري  ،١3٧6- 8٤دکتر مسعود

غفاري ،بهروز زرين کاوياني ،فصلنامە ژئوپليتيک /سال هفتم شمارە اول ،بهار  ،١39٠صص 88- ١١٠
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مردم کردستان و احزاب کردستاني در تمام سالهاي پس از انقالب با درک
درست خود از مفهوم اسالمي بودن اين رژيم ،از همان زماني که اولين نطفههاي
ضدانقالبي و ارتجاعي رژيم براي به بيراه کشاندن انقالب مردمي و اهداف اصلي
آن شکل گرفت ،در سنگر اول مبارزه با آن قرار گرفتند و تا زماني که امکان
مقاومت مسلحانه در مقابل نيروهاي سرکوبگر تهران امکان پذير بود ،کردستان
پشتيبان و پناهگاه تمام نيروها و شخصيتهاي مبارز و آزاديخواه ايران با هرگونه
گرايش و جهان بيني بود.
با اين حال ،از اوايل سالهاي دهه  ٧٠شمسي ،احزاب کردستاني با توجه به
سرکوب اکثر نيروهاي آزاديخواه و دگرانديش چپ و دمکرات ايراني ،پيشروي
نيروهاي نظامي ايران و عقب نشيني احزاب کردستاني به کردستان عراق ،با حفظ
نيروي مسلح خود ،بيشتر به فعاليتهاي سياسي رو آوردند .تا آنجايي که برخي از
پژوهشگران ايراني نيز برآن صحه گذاشته ،در رابطه با يکي از احزاب کردستاني
چنين مينويسند:
" ...حزب دموكرات كردستان ايران ،مشي درگيري و ترور پراكنده را به كلي
متوقف كرده و تنها فعاليتهاي فرهنگي و سياسي خود را از راه برنامههاي راديويي
و اعزام بعضي از هواداران به مناطق كردستان ايران دنبال كرد و عمالً از سال 75
به بعد ،خطر درگيري مسلحانه و ترور به نقطه صفر رسيده

٢ ." ...

اکنون پس از درگيريهايي که در پي يورش نيروهاي نظامي ايران به واحدهايي از
پيشمرگان حزب دمکرات کردستان ايران در منطقه اشنويه بوجود آمد ،پرسش
هايي در رابطه به حضور نيروهاي پيشمرگ کرد در کردستان ايران بوجود آمده
است ،که خود نياز به واکاوي درست و خارج از هرگونه بغض و غرض شخصي
٢

همان منبع
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و گروهي دارد ،چرا که اين رويداد ،نه تنها بهانهاي براي يورش و حمله فيزيکي
نيروهاي سرکوبگر رژيم به احزاب کردستاني و تهديد به بمباران اردوگاههاي
آنان در کردستان عراق شده ،بلکه از جانب برخي از نيروهاي مخالف رژيم تهران
نيز از زواياي مختلف فکري مورد انتقاد قرار گرفته است .برخي آن را فرصتي
مناسب براي تسويه حساب با به اصطالح "ناسيوناليستهاي کرد" (بخوان
نمايندههاي فکري و سياسي مردم کردستان) يافته سعي کردهاند با يک چرخش
قلم تمام مبارزات احزاب کردستاني را زير سوال ببرند ،آن هم در حالي که اکثر
قريب به اتفاق نيروهاي کردستاني دچار هيچ گونه شبههاي در مبارزه با حکومت
اسالمي ايران نبوده ،همواره در صف اول مبارزه با رژيم رعب و وحشت تهران
قرار داشتهاند.
نگاهي اجمالي به برنامه اين احزاب به اصطالح "ناسيوناليست" نشانگر اين واقعيت
کتمان ناپذير است که تقريبا همهي آنها عليرغم پافشاري در مبارزه براي حق
تعيين سرنوشت مردم کردستان ،پايبند به اصول جهاني حقوق بشر ،دمکراسي،
آزادي و پلوراليسم سياسي ،برابري زن و مرد ،عدالت اجتماعي و ايدههاي
سوسياليستي و دمکراتيک ،با خوانشهاي مختلف ،هستند.
از سوي ديگر ،از هنگام به حاکميت رسيدن حکومت اسالمي در ايران ،احزاب
کردستاني با توجه به تناسب و توازن نيروها از شيوههاي مختلف :از جمله شرکت
در انتخاباتهاي اوايل انقالب گرفته تا مبارزه مسلحانه و مذاکره بهره گرفتهاند.
متاسفانه با توجه به ماهيت ارتجاعي و سرکوبگرانه نيروهاي حاکم ،هرگونه
حرکت مسالمت آميز و مدني احزاب کردستاني به شکست منجر شده است،
دورنماي روشني براي حل مسالمت آميز مساله کرد در چارچوب حاکميت
اسالمي ايران ديده نميشود .در واقع سردمداران جمهوري اسالمي با کتمان
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وجود مساله ملي ،رد هرگونه تمايز ملي و وجود ملل مختلف در ايران و با اعتقاد
به وجود يک امت اسالمي ،عمال اين امر مهم را ناديده گرفتهاند ،با توجه به
ماهيت مذهبي  -عقيدتي و سيستم متمرکز سياسي  -اداري حاکم بر جامعه،
توانايي و استعداد حل چنين معضلي را ندارند .به اين دليل ،در تمام سالهاي
موجوديت تئوکراتهاي اسالمي ايران ،ما بگونه اي انکار ناپذيرشاهد تنشهايي در
کردستان ايران بودهايم و تا زماني که "صورت مساله" از سوي حاکمان ايراني
کتمان شود ،اين تنش ها ادامه خواهد داشت .نفي کثيرالملله بودن سرزمين ايران
از سوي دو رژيم شاه و خميني نه تنها به حل اين تنشهاي داخلي ياري نرسانده،
بلکه به حدت آن نيز افزوده است.
در تمام سالهاي پس از انقالب بهمن  ،5٧اکثر رهبران سياسي کرد تاکيد بر اين
امر مهم داشتهاند که مساله ملي کردها در ايران يک مساله سياسي است و راه حل
نظامي ندارد .با اين وجود ،با توجه به يورش نيروهاي نظامي ايران درمردادماه 58
به کردستان ،بعد از جهاد خميني و اعدام و کشتارهاي جمعي در کردستان -
بخصوص در قارنا و قالتان و ايندرقاش ،ميليتاريزه کردن کردستان و سرکوب
مدوام نيروهاي آزاديخواه کردستان ،احزاب کردستاني تا اواسط دهه  ٧٠وادار به
دفاع و مقاومت مسلحانه شدند .با عقبنشيني اين احزاب به کردستان عراق و
ايجاد اردوگاه براي هواداران و اعضاي اين احزاب در اين منطقه ،فرستادن
پيکهاي حزبي به داخل کردستان براي انجام کارهاي تشکيالتي – تبليغي و جمع
آوري کمکهاي مالي ،همچنين تهديدهاي مکرر نظامي و ترور رهبران و اعضاي
اين احزاب در خارج و بخصوص در کردستان عراق توسط نيروهاي ترور
جمهوري اسالمي ،اين احزاب عليرغم حفظ نيروهاي محدود نظامي ،در دو دهه
گذشته عمال از انجام حرکات مسلحانه خودداري کردهاند .در اين اواخر برخالف
تبليغات و جنجالهاي رسانهاي مشکل بتوان درگيريهاي محدودي را که در
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کردستان ايران روي داده است چون آغاز مجدد جنگ مسلحانه در کردستان
ايران قلمداد کرد ،چرا که نه شرايط عيني و ذهني الزم براي چنين عملي مهيا
است و نه اکثر احزاب کردستاني که دفاتر و پايگاههاي آنان در کردستان عراق
مستقر شده است ،چنين ادعاي کردهاند .از سوي ديگر ،برخالف آنهايي که
حضور پيشمرگان را زمينه ساز براي ميليتاريزه کردن جديد کردستان قلمداد مي
کنند ،در تمام سالهاي پس از انقالب  ،5٧و حتا در  ٢دهه گذشته که احزاب
کردستاني عمال مبارزه مسلحانه را کنار نهاده بودند ،حاکمان اسالمي ايران يک
لحظه از نظاميکردن اين منطقه غفلت نورزيدند ،سرتاسر کردستان را به
پايگاههاي نظامي تبديل کرده و هر گونه بانگ اعتراضي را با گلوله و چوبههاي
دار پاسخ گفتهاند.
عليرغم تمامي اينها ،سوالي که در برابر نيروهاي کرد قرار مي گيرد "چه بايد
کرد؟" آنها در شراي ط موجود است ،آن هم در شرايطي که عمال کل جنبش
اعتراضي در ايران تقريبا در حالت رکود و سکون نسبي قرار دارد.
به نظر نگارنده ،با توجه به ضعف جنش سياسي و سکون نسبي جنبش اعتراضي در
کل کشور ،نبود يک بديل سياسي قدرتمند و تاثير گذار در داخل و خارج از
ايران ،عدم همکاري اپوزيسيون سياسي ايراني در چارچوب يک برنامه مشترک
که منافع خلقها و ملل مختلف ايران را در برگيرد و در مجموع در نبود شرايط
الزم براي انجام تحوالت راديکال در ايران ،نه تنها زمينه براي جنگ مسلحانه مهيا
نيست ،بلکه فرستادن پيکهاي مسلح از سوي اين احزاب نيز بدون مخاطره و
تلفات نبوده و نيست .نبايد فرزندان آگاه کرد دم تيغ دشمن قرار گرفته ،قرباني
شوند.
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از سوي ديگر بايد به اين پرسش اساسي پاسخ داد :آيا براي احزاب کردستاني
حرکات يا جنگ مسلحانه "هم استراتژي و هم تاکتيک" است يا اينکه در شرايط
معين اوج گيري جنبش مدني و سياسي مي تواند بگونهاي تاکتيکي به کار گرفته
شود؟ حرکت مسلحانه اگر در پيوند با جنبش تودهاي نباشد ،نمي تواند به
خواستهاي کوتاه مدت يا درازمدت خود دست يابد و به اهرم فشار براي به چالش
کشيدن رژيم تبديل گردد .حرکات ارادهگرايانه نيروهاي پيشاهنگ جامعه ،در
نبود شرايط الزم ،نه تنها به شکست نظامي آنها منجر خواهد شد ،بلکه تاثير منفي
در روان اجتماع و روحيه مردم خواهد گذاشت .مردم از خود خواهند پرسيد ،که
اين چه حرکت مسلحانهاي است که مجريان آن پشت سر هم به دام دشمن مي
افتند و قرباني ميدهند؟ چنين امري خواسته يا ناخواسته بسود دولت سرکوبگر و
قدرتنمايي آن در مقابل مردم و ايجاد جو رعب و وحشت تمام خواهد شد.
انجام هرگونه حرکت مسلحانه در کردستان بغير از پشتيباني تودههاي مردم ،به
پشت جبهه مطمئن ،امکانات وسيع لجستکي و مالي ،راههاي مناسب براي تامين و
رساندن سالح و آذوقه ،پشتيباني نيروهاي آزاديخواه و دمکرات ايراني و جهاني
و ...نياز دارد؛ امري که فعال اکثر احزاب کردستاني فاقد آن هستند.
نبايد فراموش کرد که احزاب کردستاني با حضور در حساس ترين نوار مرزي
ايران و عراق و رفت و آمد آزادانه مردم کردستان ايران به اقليم کردستان از
امکان بسيار خوبي براي ارتباط گيري با داخل کردستان ايران برخوردارند .اين
امکان مي توان براي تاثيرگذاري بر افکار عمومي مردم کرد ،باال بردن آگاهي
اجتماعي و سياسي و سمت دهي به مبارزهي روزمره آنها بهره گرفت .هم چنين از
طريق گسترش شبکههاي حزبي در داخل ،امکانات گسترده رسانهاي چون راديو
 تلويزيون ،سايت ها و وبالگهاي اينترنتي ،فيس بوک و تويتر و اينستاگرام....کمبود حضور علني کادرها و اعضاي اين احزاب را در داخل کردستان ايران
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جبران نمود .حفظ و تربيت کادرهاي حزبي ،آموزش سياسي پيشمرگهها ،بها دادن
بيشتر به کارهاي فکري -عقيدتي ،گسترش شبکههاي حزبي در داخل و خارج از
کشور ،تالش مستمر براي سازماندهي و بسيج مردم ،همچنين شرکت در فعاليتهاي
مدني و فرهنگي محدود در جامعه ،ايجاد جبهه متحد کردستاني و همکاري با
نيروهاي ترقيخواه سرتاسري و منطقهاي ايراني که خواهان حل مساله ملي و حق
تعيين سرنوشت آنها هستند مي تواند به روند به انزوا کشيدن هرچه بيشتر حکومت
ترور و اختناق و باال بردن آگاهي سياسي و ملي مردم ياري رساند .در اين راستا،
نزديک شدن هر چه بيشتر احزاب کردستاني به يک ديگر ،ايجاد جبهه متحد کرد
و بهرهگيري از تمام امکانات ديپلماتيک براي افشا و رسوا کردن هر چه بيشتر
حکومت اسالمي در خارج از مرزهاي ايران به اعتالي هر چه بيشتر جنبش
اعتراضي در کردستان ايران ياري خواهد رساند .چه بسا جبهه متحد و نيرومند
احزاب کردستاني بتواند بستري مناسب براي ايجاد جبهه فراگيرتري از نيروهاي
اپوزيسيون سرتاسري و احزاب ملي در مبارزه با رژيم تهران گردد.
پنجشنبه  ۲۱مرداد  ۱۱ - ۱3۹۵اوت ۲۰۱۶
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" پيآمدهاي مثبت و منفي آن"

در اين اواخر مساله نشست نمايندگاني از "مرکز همکاري احزاب کردستان ايران"
با نمايندگان جمهوري اسالمي با ميانجيگري بنياد غير دولتي حل منازعه "نورف"
در نروژ ،سبب واکنشهايي چند از سوي برخي از احزاب و شخصيتهاي ايراني
و کردستاني شدە است .متاسفانه موضعگيريها ،شيوە برخورد و استدالالت برخي
از آنها ،به خصوص در وبسايتها و شبکههاي فيس بوک و غيرە گاهي با توهين
و وارد کردن اتهامات سنگيني چون خيانت و سازش به اين احزاب همراە بودە
است.
اطالعيههايي که از سوي مرکز همکاري احزاب کردستان ايران در اين رابطه
منتشر شدە است ،تا حدي مبهم و ناکافي بودە ،ضمن اظهار بي اعتمادي به اهداف
و نيتهاي طرف مقابل ،اشارە مشخصي به داشتن يک نشست جدي با نمايندگان
حکومت ايران ،که بتوان آن را سرآغاز مذاکرە قلمداد کرد ،نداشته است .از
سوي ديگر نوشته ها و فعاليتهاي داخل و خارج از ايران اين احزاب و بخصوص
برگزاري وسيع و همه جانبه آکسيونها و متينگ و مراسم ضد رژيم اسالمي
بمناسبت ٣٠مين سالگرد ترور ناجوانمرادانه دکتر قاسملو و قادريآذر از سوي
حدک و حدکا و اطالعيه ها و فعاليتهاي مرکز همکاري احزاب کردستان ايران
طبق روال گذشته نشاندهندە پاينبدي اين احزاب به اصول و خواستهاي ملي -
دمکراتيک و عدم عقب نشيني آنها از مطالباتي است که سالهاي سال براي
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رسيدن به آنها مبارزە کردەاند .از سوي ديگر ادامه دستگيري مبارزان کرد در
ايران ،توپباران پايگاەهاي احزاب کردستاني در مرز کردستان عراق و کشتن
کولبرهاي کرد نيز نشاندهندە عدم تغيير رويکردهاي حکومت اسالمي در رابطه با
اين احزاب و مردم کرد است ،امري که به خودي خود جايي براي تائيد شبهه
بوجود آمدە در رابطه "بند و بست" هاي احتمالي باقي نميگذارد.
احزاب کردستاني چنانکه از اسم خاص آنها برميايد احزاب و گروە هاي هستند
که براي دفاع از حقوق ملي مردم کردستان ايران بطور اخص و رسيدن به
دمکراسي ،عدالت اجتماعي و سيستم غير متمرکز فدرالي براي تمام ملل ايران
بطور اعم مبارزە ميکنند .اين احزاب در ائتالفهاي مختلفي که در خارج از
کشور بوجود آمدەاند بطور فعال شرکت داشته ،و جزو فعالترين نيروهاي
اپوزيسيون خارج و داخل کشور بودەاند و از سرآغاز حاکميت ديکتاتورهاي
اسالمي در ايران با گفتن "نه" تاريخي به جمهوري اسالمي ،نقشي فعال در
مبارزات ضد رژيم توتاليتر – تئوکرات اسالمي ايران بر عهدە داشتهاند .احزاب
کردستاني در تمام سالهاي پس از سرکار آمدن نيروهاي مرتجع اسالمي در ايران
هموارە پرچم مبارزەاي سخت و طوالني و پر هزينه را با حکومت رعب و وحشت
در کردستان ايران برافراشته و تا امروز آنرا نگاە داشتهاند .آنان با توجه به پشتيباني
تودەهاي مردمي ،توان به صحنه کشاندن مردم در مبارزە با حکومت تهران را
داشتهاند و نمونه بارز آن اعتصاب سرتاسري در کردستان ايران پس از موشک
باران قلعه دمکرات و اعدام سه مبارز کرد رامين حسين پناهي ،زانيار و لقمان
مرادي در شهريورماە  ١٣٩٧ميباشد ،امري که نمونه آن پس از انقالب بهمن
 ١٣٥٧و بخصوص سرکوب نيروهاي انقالبي ايران در دهه  ٦٠شمسي تاکنون به
اين وسعت در هيچ جاي ايران مشاهدە نشدە است .با توجه به اين فاکتها بعيد
بنظر ميرسد به همين سادگي و با يک چرخش قلم بتوان مهر خيانت و سازش بر
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پيشاني احزابي زد که با داشتن پشتيباني قشر وسيعي از مردم کرد در ايران در
صف اول مبارزە با رژيم ديکتاتور ايران قرار دارند.
اما در خصوص شيوەهاي مبارزە و مساله مذاکرە اخير آنها با نمايندگان جمهوري
اسالمي ،الزامات و شرايط الزم مذاکرە و جنبههاي مثبت و منفي آن ،ميتوان اذعان
داشت:
• مبارزە اجتماعي – سياسي روندي است پر فراز و نشيب توام با شيوەهاي
مختلف مبارزاتي مسالمتآميز و قهرآميز ،فعاليتهاي مخفي و علني،
حرکات تعرضي يا نرمش و مذاکرە با رعايت اصول حفظ اسرار يا
شفافيت .تمام اين موارد در رابطه با شرايط مشخص زماني و مکاني و
تناسب نيروهاي متخاصم ميتواند دچار دگرگوني و تغيير اولويتها شود.
در تاريخ مبارزاتي مردم کردستان و جهان مواردي که احزاب همزمان با
در پيش گرفتن شيوەهاي خشن مبارزە ،به استقبال مذاکرە براي حل و
فصل مسائل خود رفتهاند کم نبودە است و في النفسه نميتوان انجام
مذاکرە را دليلي براي سازشکاري طرف مخالف و هرگونه حرکت
ماجراجويانه و سکتاريستي را انقالبي دانست و غرق در حرکات به
اصطالح انقالبي – تعرضي هرگونه سازش و عقبنشيني را رد کرد.
• با اين حال قدم گذاشتن به مرحله مذاکرە خود نيازمند شرايط مشخص و
بويژە سنگيني توازن نيرو به نفع نيروي مخالف است .در واقع ،زماني
مذاکرە نيرويي انقالبي ميتواند به موفقيتي نسبي برسد که رژيم حاکم در
شرايط ضعف و عقب نشيني در مقابل يک جنبش مردمي و قدرتمند يا
اپوزيسيوني نيرومند باشد ،چرا که ديکتاتورهايي که در موقعيت ثبات و
اطمينان باشند حتا اگر به داليلي از جمله پيشنهاد و ميانجيگري يک نهاد
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بينالمللي حاضر به نشستن در پشت ميز مذاکرە نيز باشند به احتمال زياد
خواستهاي نيروي متقابل را رد کردە يا در ادامه نشست و مذاکرات
مصر و جدي نخواهند بود و از دور مذاکرات کنارە خواهند گرفت.
حاکمان رژيم اسالمي ايران در توجيه برخي از نشستهاي خود با برخي
از افراد يا محافل کردستاني هموارە تاکيد بر اين داشتهاند که هدف آنها
از اين نشستها به روز کردن اطالعات خود از "نيروهاي ضد انقالب
کرد" بودە است .در مقابل ،براي نمونه در اطالعيه مرکز همکاري
احزاب کردستان ايران در  ٢٣تيرماە  ١٣٩٨نيز عدم اعتماد به نيات
جمهوري اسالمي بنابر تجارب گذشته ديدە ميشود .چرا که عليرغم
اعتقاد احزاب تشکيل دهندە اين مرکز به راە حل مسالمتآميز و عادالنه
مساله کرد از طريق گفتگو ،آنها بر اين باورند که جمهوري اسالمي
ايران به حل سياسي مساله کرد باور نداشته ،آزمون مذاكرات و
گفتگوهاي قبلي نيز منجر به ايجاد يک فضاي بي اعتمادي نسبت به آن
شدە است ".بعيد نيست در شرايط خاصي ،بويژە زماني که نيروهاي
حاکم تحت فشارهاي داخلي و بينالمللي باشند ،رژيم تهران آمادە دادن
امتيازاتي به نيروهاي مخالف باشند ،اما امر مسلم اين است که اين
امتيازات در سطح توافقاتي براي انجام تغييراتي بنيادي در جامعه نخواهد
بود و امتيازات احتمالي دادە شدە نيز تا زماني که ديکتاتورها بر اريکه
قدرت باشند متزلزل و بازگشت پذير خواهد بود.
• رسيدن به مرحله مذاکرە چنانکه آقاي عمر ايلخانيزادە سخنگوي
دورەاي مرکز همکاريهاي احزاب کردستاني نيز در مصاحبههاي خود به
آن اشارە کردە است ،مستلزم پيش شرطهايي چون شفافيت و اعالم علني
آن از سوي حکومت اسالمي براي گفتگو در رابطه با مساله کردستان،
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انجام مذاکرات تحت نظارت يک نهاد بينالمللي ،تضمين اين نشستها
از نظر امنيتي ،و گفتگوي مشخص در رابطه مساله کردستان بودە است.
بنابر اين براي شروع مذاکرە ،بايستي حاکمان حکومت اسالمي اين
ملزمات را بپذيرند تا طرفين بتوانند مذاکرات خود را شروع کنند .با
توجه به اينکه تماسهاي طرفين در سطح رد و بدل کردن شرط و
شروط بواسطه طرف سوم بودە است ،عمال ميتوان نتيجهگيري کرد بغير
از يک نشست هنوز مذاکرەاي صورت نگرفته است تا اخبار مربوط به
آن علني شود و طرفين در حال آمادە سازي بستر مناسبي براي گفتگو و
مذاکرە هستند!
• از سوي ديگر بايد توجه داشت بواقع پيوستن خواستهاي ملي و
دمکراتيک احزاب کردستاني نميتواند بدون تغييراتي جدي و بنيادي
در سيستم حاکميت و قانون اساسي ايران ميسر گردد و عمال پايه و
شرايط قانوني الزم براي تغييراتي که تامين کنندە خواستهاي ملي و
دمکراتيک کردها باشد ،وجود ندارد ،مگر آنکه در سطح باالي
جمهوري اسالمي اعتراف به حقانيت مساله ملي و نبود آزاديهاي
دمکراتيک و آمادە سازيهاي يک تحول نسبي مانند آزادي زندانيان
سياسي ،آزادي احزاب و مطبوعات ،اجازە بازگشت به تبعيديهاي خارج
از کشور و غيرە شود .در ضمن در قانون اساسي ايران بغير از مادە  ١٥که
به "آزادي استفادە از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانههاي
گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ،در کنار زبان فارسي" و
همچنين در اصل ١٩م که به "حقوق مساوي مردم ايران از هر قوم و
قبيلهاي که باشند ،اشارە شدە است ،عمال هيچ مبناي قانوني براي يک
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مذاکرە جدي در رابطه با مساله ملي وجود ندارد .از سوي ديگر اين دو
اصل نيز نميتواند مبنا يا پيش شرط قلمداد شوند ،چرا که اين مصوبه
جمهوري اسالمي است و ميباست خود متعهد به اجراي آن باشد.
• با توجه به اين موارد ،تغيير نگرش حاکمان تهران و پذيرش مساله ملي
در ايران بايستي يکي از پيششرطهاي چنين مذاکراتي باشد .اگر
حاکمان ايران واقعا خواهان حل مسائل سياسي کشور و يکي از آنها
مساله ملي باشند ،ميتوانند حتا بدون چنين نشست و مذاکراتي با نيروهاي
اپوزيسيون ،به آساني با ايجاد شرايط مناسب براي يک انتخاب
دمکراتيک در جهت تغيير قانون اساسي زمينه تحوالت مسالمت آميز را
فراهم سازند ،امري که عمال با ماهيت ديکتاتورهاي ايران همخواني
ندارد و به مثابه قبول به پايان رسيدن عمر سياسي اين رژيم از سوي
حاکمان آن خواهد بود.
• با اين حال ،پذيرش يا آمادگي دولت ايران براي گفتگو و مذاکرە با
احزاب کردستاني نشانگر اين است که  )١برغم ادعاهاي کاذب  ٤دهه
حکومتمداري و توسل به انواع شيوەهاي سرکوب ،ترور ،اعدامهاي
دستجمعي ،زندان و تبعيد آزاديخواهان کرد ،هنوز مساله حل نشدەاي
بنام مساله ملي کرد در ايران وجود دارد و دولت اسالمي ايران عليرغم
ناديدە گرفتن عمدي آن و رد وجودي ملل مختلف در اين کشور بر
اساس "امت واحد ايران" ،موفق به خاموش کردن شعلههاي مقاومت و
مبارزە مردم کرد و نمايندگان سياسي آن نشدە است و  )٢با حضور در
نشستي با شرکت يک سازمان يا بنياد غير دولتي بينالمللي عمال به وجود
معضلي بنام مساله ملي در ايران و بويژە در کردستان ايران صحە
ميگذارد ) ٣ .از سوي ديگر براي اولين بار پس از چهار دهه نيروهاي
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اصلي جنبش ملي کرد در کردستان ايران در يک جبهه واحد براي
مذاکرە با دشمن ،با داشتن پيش شرطهايي براي حل مساله کرد از طريق
ديالوگ پا پيش ميگذارند .اينها را ميتوان از جوانب مثبت اين حرکت
در نظر گرفت.
• اما با توجه به اينکه چهار حزب کردستاني عمال در تشکيل يکسري
ائتالفها با احزاب سرتاسري شرکت داشته ،در برنامه خود بر سرنگوني
جمهوري اسالمي تاکيد کردەاند نه واپس راندن حکومت ايران ،ميتوان
چنين مذاکراتي را در اين مقطع مغاير با موارد تصويب شدە آنها دانست
که در برنامه خود بر گذار دمکراتيک از جمهوري اسالمي و رسيدن به
سيستمي فدرال و دمکراتيک اشارە ميکنند نه عقبنشيني حاکمان
واليت فقيه و امکان حل مساله کرد در چارچوب دولت کنوني ايران.
چنين برخوردهاي اگر با شفافيت بيشتر و توضيحات و اطالعرساني
بيشتر نباشد چه بسا موجب ايجاد ش کاف و دور شدن اين نيروها از هم و
ايجاد جو بي اعتمادي به آنها شود .از سوي ديگر بايد جواب اين سوال
را داد :آيا زماني که ايران در مقابل تمام فشارهاي اقتصادي و نظامي و
تبليغاتي آمريکا و دول اروپايي و اسرائيل همچنان مصرانه بر خواستەهاي
خود گردنکشي ميکند ،در نبود يک جنبش قدرتمند اعتراضي
سرتاسري و کردستاني ،نداشتن منطقه آزاد در خاک کردستان ايران و
نبود جبهه قدرتمندي از نيروهاي چپ ،ملي و سکوالر در خارج و داخل
ايران آيا ميتوان جمهوري اسالمي را وادار به عقب نشيني مسالمت آميز
در مقابل اين خواستها نمود؟
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• اين واقعيت را نبايد فراموش کرد که محتواي هر گونه توافقنامهاي ميان
نيروهاي انقالبي و حکومت مرکزي بر اساس ظرفيت قدرت و توانايي
طرفين مشخص ميشود و بايست اين موضوع را در نظر گرفت که طرفين
براي رسيدن به خواست و اهداف خود حاضر به کنار گذاشتن چه
چيزهايي هستند؟ آيا حکومت اسالمي ايران آمادگي و ظرفيت ايجاد
فضاي آزاد سياسي ،تغيير قانون اساسي و حذف نهاد واليت فقيه و غيرە
و در واقع اسکلت و ستونهاي قدرت خود را دارد؟ به باور نگارندە اين
سطور اين امر بسي محال مينمايد ،چرا که سردمداران جمهوري اسالمي
با تجربه از سرنوشت ديکتاتورهاي چون صدام و قذافي بسان اسد تا
آخرين لحظه سعي در دفاع از حکومت ديکتاتوري و منافع همه
جانبه شان خواهند داشت و تنها تغيير در تناسب و توازن قدرت به نفع
نيروهاي آزاديخواە و دمکراتيک است که حرف نهايي را خواهد زد.
 ١٦جوالي ٢٠١٩

مسالهی کرد و شعار اصلی در شرق کردستان
"طرح مساله"

برگردان :سروش
راقم اين سطور پيشتر در نوشتهاي تحت عنوان "بحث کوتايي پيرامون رمز
موفقيت ايدهي استقالل طلبي در شرق کردستان ــ طرح مسأله" تا حدودي به
موضوع استقالل و موانع موجود بر سر راه آن پرداخته است .در اينجا به عنوان
ادامهي اين بحث به مسأله ي کرد در اين بخش از کردستان و راه رسيدن به
حاکميت و کيان کردي پرداخته ميشود .اين نوشتار در صدد پاسخگويي به
کليهي سواالت مربوط به مسألهي کرد نيست ،بلکه با توجه به وضعيت پيچيدهي
کردستان ،تالشي است براي تبادل نظر و يا راه حل مسألهي کرد در شرق
کردستان.
مراحل جنبش کرد در شرق کردستان
با نگاهي به تاريخ و روند جنبش کرد طي يکصد سال گذشته ،مشاهده ميکنيم
که جنبش رهاييبخش کرد ،طبق شرايط کردستان چند مرحله را پشت سر نهاده
است .بعنوان مثال ،در اکثر بخشهاي تقسيم شدهي کردستان تا پايان جنگ جهاني
دوم ،شعار اتحاد کردستان ،شعار اصلي بوده است .در بدو امر ،بدليل اوضاع
اقتصادي ـ اجتماعي ،حاکم بودن سيستم فئودالي ،عدم وجود شرايط مناسب،
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پايين بودن سطح آگاهي و فرهنگ تحزب ،روساي عشاير رهبر اين جنبش بودند.
در واقع ،همانها بودند که طبق پايگاه اجتماعيشان از توان و امکان گردآوري
مردم ،تشکيل نيروي مسلح و ارتباط گرفتن با دولتهاي ديگر بمنظور کسب
حمايت و پشتيباني از جنبش کرد برخوردار بودند .اين مرحله را ميتوان "جنبش
فئودالي ــ رهاييبخش کرد" ناميد .تشکيل حزب هيوا ،کوملهي تجديد حيات
کرد و حزب دمکرات کردستان به رهبري پيشوا قازي محمد تا حدود زيادي
جنبش کرد را تحت رهبري بخشي از روشنفکران وقت کردستان قرار داد که
داراي افکار و انديشه نيرومند استقاللطلبي و متحد کردن کليهي بخشهاي
کردستان بودند.
سرکوب و سرنگوني جمهوري کردستان همزمان است با پايان يافتن اين مرحله
براي يک مدت ط والني .نيرومند شدن دولتهاي اشغالگر و انعقاد پيمانهاي مشترک
عليه جنبش کرد ،حمايت ابرقدرتهاي جهان از آنان ،تضعيف توان و تأثير روساي
عشاير و متحول شدن زيربناي اقتصادي اين کشورها ،توسعهي سيستم
سرمايهداري ،تأثير افکار چپ سراسري و اميد به پايان يافتن به ظلم و ستم ملي در
يک کشور سوسياليستي ،مبارزهي کرد در شرق کردستان را وارد مرحلهي مبارزه
براي کسب حقوق شهروندي و سپس خودمختاري در چارچوب ايران و نيز
انتخاب آرمان سوسياليسم ،و در پي آن سوسياليسم دمکراتيک نمود .اعتقاد به
حل و فصل واقعي ستم طبقاتي و ملي در اتحاد جماهير شوروي و کشورهاي
سوسياليستي در اروپاي شرقي ،مبارزه کمونيستها بعنوان نيروي عمدە ترقيخواه
عليه ظلم و ستم طبقاتي و ملي ،تأثير فراواني در سوق دادن روشنفکران کرد
بسوي اين احزاب داشت .احزاب عمدهي کردستان در دوراني که جهان ميان دو
جبههي سوسياليستي و کاپيتاليستي تقسيم شده بود ،جبههي سوسياليسم را انتخاب
کردند .تحوالت پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و کشورهاي همپيمانش
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در اروپاي شرقي ،تأسيس دهها دولت تازه به استقالل رسيده ،بياعتمادي به حل
مسألهي ملي کردهاي اقليم کردستان در چارچوب عراق موجب تحريک حس
استقالل طلبي بخشي از روشنفکران شرق کردستان[ايران] و تشکيل چندين حزب
و سازمان استقاللطلب کرد در خارج از کردستان ايران گرديد.
در احزابي چون حزب دمکرات کردستان نيز ،آرمان سوسياليسم و سوسياليسم
دمکراتيک جاي خود را به تحقق حق تعيين سرنوشت ملت کرد در شرق
کردستان و تأسيس جمهوري کردستان در چارچوب يک ايران دمکراتيک فدرال
داد ،اما در برنامهي حزب دمکرات کردستان ايران ،تشکيل يک جامعهي
دمکراتيک سوسياليستي ،همچون آرمان استراتژيک اين حزب کماکان بقوت
خود باقي ماندە است .در دوران حاضر ،افزايش تعداد احزاب و سازمانهاي
کردستاني ،موجب تنوع نظرات از "حقوق شهروندي ،خودمختاري،
فدرالخواهي ،کنفدراليسم تا استقالل" براي حل مساله ملي کردهاي ايران شدە
است .اکثر احزاب و شخصيتهاي شرق کردستان بدليل اتفاقنظر بر سر حل
مسألهي کرد در چارچوب يک ايران فدرال و دمکراتيک ،علم کردن شعار
استقالل را شعاري مناسب نميدانند .شعار اصلي چند حزب کردستاني نظير حزب
آزادي کردستان ،حزب استقالل کردستان و حزب رهايي کردستان که در تبعيد
تشکيل شدهاند ،استقالل و تشکيل دولت کردي در شرق کردستان است.
اکثر اين احزاب ،عليرغم آنکه در رابطه با مساله کرد و مبارزه براي تحقق
بخشيدن به حق تعيين سرنوشت کرد اتفاق نظر داشته و در راه آزادي کردستان
قربانيهاي بسياري دادهاند ،معذالک در رابطه با شعار استراتژيک خويش اتفاق نظر
ندارند .احزاب فدرالخواە يا استقاللطلب تاکنون نتوانستهاند جبههي مشترکي از
همفکران خويش تشکيل داده ،در چارچوب يک پالتفرم ملي در راستاي تحقق
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حقوق ملت کرد در شرق کردستان تالش ورزند .انشقاق و انشعاب در ميان
احزاب کالسيک شرق کردستان به يک پديدهي عادي بدل گشته و منافع فردي و
گروهي اين احزاب ،مصالح ملي را تحتالشعاع خود قرار داده است.
از طرف ديگر بحران عقيدتي و تشکيالتي ،حضور طوالني مدت اين احزاب در
تبعيد ،عدم ارتباط منسجم و ارگانيک با جامعهي شرق کردستان ،محدويت عمل
بخاطر حفظ و رعايت مصالح حکومت اقليم کردستان و غيره ،موجب افت نسبي
جنبش ملي کرد در شرق کردستان شده است .احزاب استقالل طلب نيز ،چه از
نظر فکري و چه از لحاظ عملي تأثير چنداني در جامعه نداشته ،تنها در چارچوب
سر دادن شعار استقالل محدود ماندهاند و تاکنون نتوانستهاند در رابطه با اوضاع
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي شرق کردستان ،شيوه تودهاي کردن اين شعار و
مبارزه براي رسيدن به استقالل ملت کرد ،تحليل و رهنمون جامعي ارائه دهند.
آنها نيز ،عليرغم ايراد انتقاداتي به احزاب کالسيک کردستان ،خود دچار همان
بحراني هستند که احزاب ديگر را با آن متهم ميکنند .آيا احزاب شرق کردستان
در چنين اوضاع و احوالي ميتوانند در معامالت سياسي خود با اپوزسيون باصطالح
فدرالطلب ايراني يا در صورت گفتگو و مذاکره با حکومت ايران  -که بخشي
از آنها در راستاي آن تالش ميورزند  -نقش تعيين کنندهاي داشته باشند؟
******
با توجه بهشرايط و وضعيت مادي و معنوي کردستان ،ميتوان شيوههاي مبارزه
عليه ستم ملي را بدين شيوه تقسيم بندي کرد:
• مبارزه براي حق شهروندي و خودمختاري فرهنگي.
• مبارزه براي خودمختاري سياسي و اقتصادي در يک کشور فدرال.
• مبارزه براي استقالل هر کدام از بخشهاي کردستان بطور جداگانه.
• مبارزه براي استقالل و اتحاد کليهي بخشهاي کردستان.
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انتخاب هر کدام از موارد فوق بستگي دارد به:
✓ سطح آگاهي ملي مردم کرد که به عنوان بخشي از زندگي و فرهنگ
جامعه ،موجد احساس و شور ويژهاي براي پايان دادن به ستم ملي است.
✓ توان احزاب کردستاني براي تودهاي کردن مساله ملي و گردآوري و
سازماندهي مردم حول شعارهايشان ،بويژه در خارج از منطقه مکريان و
اردالن ،يعني از کرماشان تا ايالم ،مهران و دهلران که از لحاظ مذهبي
شيعه هستند و فعاليت احزاب کردستاني از نظر تاريخي در اين مناطق
بسيار محدود بوده است.
✓ توازن نيروي احزاب کرد در مقابل دولت اشغالگر.
✓ تضمين حمايت کشورهاي بزرگ جهان از مبارزهي خلق کرد در
راستاي حل مسألهي ملي تا سطح جدايي و تشکيل کيان و حاکميت
کردي.
در اينجا براي انتخاب استراتژي و تاکتيک هر حزبي ،اين سواالت مطرح
ميشوند:
✓ در نبود حزب يا تشکل نيرومندي که در کليهي بخشهاي کردستان
تأثيرگذار باشد ،چگونه ممکن است که کرد سرزمين تقسيم شدهي
خود را متحد ساخته و کردستان بزرگ و مستقلي را ايجاد نمايد؟
✓ هنگاميکه ،در بخشهاي از هم تفکيک شدهي کردستان ،چنان نيرويي
وجود ندارد که بتواند اين شعار را همهگير ساخته و رهبري جنبش
رهايي بخش کرد را بدست گيرد ،طرح شعار استقالل تا چه حد ميتواند
با واقعيات اين بخشها همخواني داشته باشد؟
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✓ در چنين حالتي ،آيا شعار اتحاد هر چهار بخش کردستان ،ميتواند يک
شعار منطقي و به موقع باشد؟ يا اينکه بهتر است کردهاي هرکدام از
بخشهاي جدا شده کردستان بکوشند تا بخش خود را آزاد کنند و سپس
با توجه به شرايط منطقه و آزاد شدن هر چهار بخش ،کردستان بزرگ و
مستقل را تشکيل دهند؟
✓ يا بهتر است کردهاي هر کشوري با توجه به نبود شرايط الزم ،تنها براي
دستيابي به حق شهروندي و خودمختاري فرهنگي يا تشکيل يک کشور
فدرال و دمکراتيک مبارزە کنند؟
✓ آيا خودمختاري کردستان ايران در يک سيستم فدرالي ميتواند بستر
مناسبي براي استقالل آن در آيندە باشد ،و در اين راستا فدراليسم بعنوان
يک شعار تاکتيکي ،و استقالل چون يک شعار استراتژيک در نظر
گرفته شود؟
اگر انديشهي حقوق شهروندي و خودمختاري فرهنگي را کنار نهيم ،احتماال دو
بينش عمدە را ميتوان در ميان روشنفکران کرد مشاهده کرد:
نخست :در حال حاضر بهتر است ايجاد يک کشور فدرال ،شعار اصلي باشد .اما
اگر حقوق کردها در اين چارچوب تأمين و تضمين نگردد ،کردها حق دارند
خواهان جدايي شوند .اکثر احزاب و افرادي که به اين انديشه اعتقاد دارند ،حق
تعيين سرنوشت و حتي استقالل را حق کردها ميدانند ،اما با توجه به اوضاع
سياسي امروز ،طرح اين شعار را مناسب نميدانند .طبق يک برداشت ،براي
رسيدن به استقالل بايد با توجه به شرايط امروز کردستان و جهان ،عدم توازن
نيروهاي کرد و دولتها ،در تبعيد بودن رهبري اکثر اين احزاب ،دوري آنها از
جامعهي کردستان و پايين بودن سطح رشد زيربناي اقتصادي و اجتماعي ـ سياسي
کردستان ،از کانال فدراليسم وارد عمل شد .فدراليسم با توجه به تمرکززدايي
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موجب تقويت نقش ملل در امور سياسي ،اقتصادي و  ...خود ،مشخص ساختن
مرزهاي جغرافيايي تاريخي آنها و در نتيجه ايجاد سترکتور الزم براي تشکيل
يک دولت کردي و تحقق استقالل شرق کردستان ميشود .طبق اين برداشت،
فدراليسم شرايط الزم براي رسيدن ملل ايران و از جمله کردها را به استقالل و
تشکيل کيان و حاکميت خويش با هزينهاي کمتر فراهم مينمايد .کشورهايي که
حاصل فروپاشي اتحاد جماهير شوروي هستند ،نمونهاي از چنين حالتي ميباشند.
تشکيل جمهوري هاي سوسياليستي در اتحاد جماهير شوروي ،پس از اکتبر سال
 ١9١٧ميالدي ،موجب استحکام پايههاي ملي و تشکيل دستگاهها و سيستم دولتي
خلقهايي شد که در دوران تزار تحت ظلم و ستم دولت روسيه بودند .با فروپاشي
اتحاد شوروي ،هر کدام از اين جمهوريها بدليل دارا بودن زير ساختهاي الزم
براي ايجاد يک کشور مستقل ،اعالم استقالل کرده و کشور مستقل خود را
تشکيل دادند.
در اينجا چند سوال در خصوص چنين راهکاري براي حل مساله ملي در ايران
مطرح ميشود:
• آيا نيروهاي فدرال طلب ايراني ،تقسيم جغرافيايي  -تاريخي ايالتهاي
فدرال را ميپذيرند؟
• آيا اين همه نشست و جلسات نيروهاي کردستاني با نمايندگان گوناگون
باصطالح دمکرات و چپ ايراني ،تاکنون توانسته است نظرآنها را بسوي
حل مسالهي کرد و ديگر ملل ايران جلب نمايد؟
• آيا با توجه به عدم اعتقاد بخش قابل توجهي از احزاب و شخصيتهاي
تماميت خواە ايراني به کثيرالملله بودن ايران و تجزيه طلب خواندن
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کردها ،در پيش گرفتن چنين سياستي ميتواند کاربرد و موفقيتي داشته
باشد و تنها به هدردادن وقت و انرژي کردها نيست؟
هنگاميکه در برنامهي بخشي از احزاب و سازمانهاي شرق کردستان سخن از
مبارزه براي تشکيل يک جامعهي سوسياليستي يا سوسياليسم دمکراتيک بعنوان
آرمان آينده آنهم در يک کشور مذهبي و جهان سومي بميان ميآيد ،چرا نبايد
بصراحت از حق کردها براي رسيدن به استقالل و تشکيل کيان و حاکميت آنها
صحبت کرد؟ بدون ترديد وجود حق جدايي به مفهوم جدا شدن نيست ،بلکه
تضميني است براي آنکه اگر دولت فدرال حق خلق کرد را پايمال کرد ،کردها
حق داشته باشند تا از طريق قانوني راه خود را از اين دولت جدا نمايد .در نهايت
اين مردم هستند که در صورت وجود دمکراسي بر اساس منافع و خواست خود،
بايد راي به ماندن يا نماندن در ايران بدهند.
دوم :استقالل تنها راهحل مسألهي کرد است .طبق اين برداشت هرگونه انديشهي
فدرالطلبي ميتواند مانعي براي تشکيل يک دولت ملي و استقالل کردها باشد .با
توجه به تحوالتي که دو دههي گذشته در سطح منطقه و جهان بوقوع پيوستهاند،
شرايط الزم براي طرح شعار استقالل و تشکيل يک دولت کردي فرا رسيده است.
در اين رابطه چنين سوالهايي ميتواند طرح گردند:
• اکنون بيش از دو دهه است در کشور عراق که کرد و عرب ملل اصلي
آن را تشکيل ميدهند ،حکومت نيمه مستقل اقليم کردستان تأسيس شده
است .اين حکومت داراي يک سترکتور دولتي و نيروي قابل توجه
پيشمرگ است ،اما عليرغم تمايل اکثريت مردم ،چرا تاکنون خواستار
استقالل نشدە است؟
• در مقايسه با کردستان عراق ،هنگاميکه کردهاي شرق کردستان در يک
کشور کثيرالملله بسر ميبرند و حتي در بخش وسيعي از شرق کردستان
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(از کرماشان تا دهلران) از افکار و انديشهي ملي و تأثيرات احزاب
کردستاني کمتر اثري ديده ميشود ،چگونه و طبق چه مکانيسمي شرق
کردستان ميتواند آزاد و مستقل گردد؟
• از طرف ديگر ،موقعي حکومت اقليم کردستان عليرغم همهي قدرتي
که دارد ،خواستار استقالل نيست و خود را کماکان بخشي از عراق
فدرال ميداند ،آيا ميتواند الگوي مناسبي براي کردهاي شرق کردستان
باشد و رهبر اقليم نيز همچون رمز پيروزي کرد و ستون جنبش
رهاييبخش کرد در هر چهار بخش کردستان قلمداد شود؟
• آيا بهتر نسيت با توجه به وضعيت ذکر شده ،استقالل طلبان شرق
کردستان ،فدراليسم را به عنوان مرحلهاي براي رسيدن به استقالل مد نظر
داشته باشند و با اين انديشه مخالفت نکنند؟
سخن پاياني
کليهي اين سو االت قابل بحث و بررسي هستند .نمايندگان گوناگون کرد
ميتوانند در خصوص شيوهي تحقق حقوق ملت کرد از فدراليسم تا استقالل آن،
نقطه نظرات متمايزي داشته باشند .اما آنها بايد بدانند مسالهي کرد تنها با تشکيل
حاکميت و کيان کردي حل خواهد شد و بصراحت از حق ملت کرد تا مرز
جدايي حمايت نمايند .کردهاي شرق کردستان در اين مرحله بايد طبق مصالح
اين بخش از کردستان در راستاي دستيابي به حقوق مشروع خود تالش ورزند و
راه خود را براي رسيدن به حقوق مشروع کرد ،مرحله به مرحله و براساس شرايط
شرق کردستان طي کرده ،سياست خود را به موقعيت جنوب کردستان گره نزند.
سياست مقامات جنوب کردستان جهت حفظ حاکميت خويش بودە ،بسياري
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اوقات با مصالح ديگر بخشهاي کردستان و بويژه شرق کردستان در تضاد است.
اين حق کردهاي شرق کردستان است که بر اساس مصالح خود سياستورزي
کند .در ضمن زماني ميتوان سياست يک حزب يا يک دولت را "ملي" توصيف
کرد که مصالح ديگر بخشهاي کردستان را به مخاطره نياندازد ،حقوق ديگران را
نقض نکند ،به رشد و شکوفايي جنبش کرد در هر چهار بخش کردستان ياري
رساند و به مانعي بر سر راه آنان بدل نگردد.
حکومت اقليم کردستان در عراق ،بويژە در ارتباط با کشورهاي همسايه و دولت
مرکزي در بغداد ،همچنين براساس سترکتور احزاب و افکار و سياستهاي آنان،
بالقوە و بالفعل پتانسيل رهبري جنبش ملي کرد در چهار بخش کردستان را
نداشته ،نميتواند رمز پيروزي کردها و نقطه اتکايي براي جنبش رهايي بخش آنها
باشد .کردهاي شرق کردستان ،داراي احزاب و سازمانهاي خود بودە ،و اگر نياز
به نقطه اتکايي براي رهايي اين ملت در اين بخش از کردستان باشد ،بدون ترديد
اين مهم در همان شرق کردستان سربرخواهد آورد .احزاب شرق کردستان که با
توجه به وضعيت خويش در جنوب کردستان اقامت گزيدهاند و توجيهشان براي
عدول از مبارزهي مسلحانه و غيره  ....مصالح جنوب کردستان است ،بايد براي
مردم توضيح دهند که مصالح آنها با حکومت اقليم کردستان در چه امري نهفته
است و اين روند تا کي ميتواند ادامه داشته باشد؟ آن هم در حاليکه برادران
جنوب کردستان مصالح آنان را مدنظر نداشته و قدردان آنها هم نيستند!
مارس ٢٠١٤
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مصاحبه علي بداغي با د .کامران امين آوە
برگردان :ڕەوەز
مشکل اصلي کردها ،فقدان ناسيوناليسمي است که قادر باشد اکثريت مردم
کردستان را به دور پرچم استقالل گرد آورد .د .کامران امين آوە

صد سال از پايان جنگ جهاني اول ميگذرد .رويدادي که منجر به تشکيل
چندين کشور مستقل بر روي نقشەي سياسي جهان شد .پروسهاي که بعدها تولد
شمار ديگري از کشورهاي جهان را بر اساس هويتطلبي مليگرايانه درپي
داشت .اما کردها برغم پيکار مداوم و پيوسته طي قرن بيستم تاکنون به اين هدف
نرسيدەاند .به چه دليل ،علل آن کدامند؟ اين موضوع را با د .کامران امين آوە،
نويسندە و پژوهشگر تاريخ کرد و ايران به بحث گذاشتيم.
علي بداغي
يکي از پيامدهاي جنگ جهاني اول ،اضمحالل امپراتوريها و نيرومند شدن
مليگرايي بود .اين امر موجب شد که دەها کشور جديد بر نقشهي سياسي جهان
پا به عرصهي ظهور گذاشتند .چرا اعراب در منطقهي خاورميانه و آفريقا توانستند

 ٤٢جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

چند کشور مستقل تشکيل دهند ،در بالکان و اروپا نيز چند کشور مستقل تاسيس
گرديد ،اما کردها نتوانستد از اين فرصت استفادە کنند؟
پايان جنگ جهاني اول و مذاکرات ابرقدرتها همچنانکه شما در پرسش خود
بدان اشارە کردەايد ،هرچند منجر به تشکيل چندين کشور مستقل بر روي نقشهي
سياسي جهان شد ،اما براي کردها نه تنها پيامد مثبتي در پي نداشت ،بلکه با تقسيم
کردستان تحت سلطهي امپراتوري عثماني به سه بخش ،مسالهي کرد و روند
مبارزە آن بغرنجتر نيز شد.
از آن پس ملت کرد دچار جنگ و پيکاري بيوقفه با چهار دولت شد که هر يک
از آنها وابسته به يکي از ابرقدرتهاي جهاني بودند و برغم تمامي اختالفاتشان با
همديگر ،به سادگي براي سرکوب جنبش آزاديخواهانهي کرد در بخشهاي
اشغالشدەي کردستان متحد ميشدند .بر اين باورم ،براي آنکه بتوانيم علل عدم
استقالل کردستان و تشکيل دولت ملي کردها را مشخص سازيم ،بايد بطور
اجمالي نگاهي به اين جنگ و نتايج آن بسان بزرگترين فاجعهي قرن بيستم و
همچنين جايگاە و موقعيت کردها در اين رويداد داشته باشيم.
آغاز جنگ اول جهاني در اوت سال  ١٩١٤در ميان بلوک اتريش ــ
آلمان(متحدين) و پيوستن دولت عثماني به آنها و بلوک بريتانيا ،فرانسه و
روسيه(متفقين) که بيشتر حاصل بحران بزرگ تاريخي و در راستاي تقسيم
مستعمرات و کسب سود و امتياز بيشتر در بازارهاي جهاني بود ،کردستان را نيز به
ميدان جنگ و رقابت اين دو جبههي متخاصم تبديل کرد ،بويژە پس از اشغال
بخش قابل مالحظهاي از ايران از سوي شرکتکنندگان اين جنگ ويرانگر در
نوامبر سال  ،١٩١٤کردها نيز خواسته يا ناخواسته درگير اين جنگ شدە ،و در پي
آن سرزمين کردستان متحمل خسارات مادي و انساني بزرگي شد.
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حکومت عثماني از يک سو با توجه به همسو بودن سياستهايش با منافع و مصالح
آلمان در خاورميانه  ،و از سوي ديگر آرزوي گروەهاي دستراستي پان ترکيست
و پان اسالميست براي ايجاد حکومت بزرگ ترک ،با اعتقاد بر اين که آلمان در
اين راستا از آن حمايت خواهد کرد ،در نوامبر سال  ١٩١٤بطور رسمي به جبههي
اتريش و آلمان پيوست .سلطان ترک براي آنکه رنگ و لعاب مذهبي به اين
جنگ بدهد و حمايت مسلمانان کرد و عرب را نيز جلب کند ،ضمن صدور
فتواي جهاد ،اعالم کرد که دول روسيه ،بريتانيا و فرانسه در پي خاموش نمودن
آفتاب آسمان اسالم هستند ،اما آلمان اتريش و مجارستان از اسالم حمايت
ميکنند .اين "جهاد مقدس" و تالش جاسوسان ترک و آلماني موجب تحريک
بخشي از مردم شرق کردستان(ايران) عليه روسها و شرکت مشترک آنها و
ترکها براي نمونه در حمله به واحدهاي ارتش روسيه در اروميه ،تصرف
ساوجبالغ(مهاباد) ،مراغه  ،تبريز ،خوي و شهرهاي ديگر شد .اما با آغاز پيروزي
روسيه از سال  ١٩١٥در جبهههاي جنگ عليه ترکان عثماني ،تمامي اين شهرها به
تصرف ارتش اين کشور درآمدە ،دامنه جنگ حتي شهرهاي وان ،همدان،
کرماشان و بيشتر مناطق کردستان ايران را در برگرفت .با پيروزي روسها بويژە
در کردستان ،بريتانيا و روسيه در مارس همان سال( )١٩١٥موافقتنامهاي را براي
تقسيم خاک ايران به امضا رساندند.
به غير از موضع رسمي ايران ،موضع کردهاي اين کشور و عشاير ديگر کردستان
در هواداري و دفاع از طرفهاي جنگ چه بود؟
در آن هنگام هرچند ايران بطور رسمي بيطرفي خود را اعالم کردە بود ،ليکن در
عمل روسها و بريتانياييها از سويي و ترکها و آلمانيها که عليه هم در جنگ
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بودند از سوي ديگر  ،مشغول تاراج ،ويراني و کشتار مردم ايران بودند و اين کشور
هر چند به ظاهر کشور مستقلي بود ،اما به قول لنين  ٪٩٠اين کشور عمال مستعمرە
محسوب ميشد.
عشاير کرد ،بويژە آنهايي که در جوار يا در نزديکي مرزهاي روسيه و عثماني
زندگي ميکردند به حساب تغيير توازن نيروهاي طرفين ،همپيمانان خود را تغيير
ميدادند .بطور مثال ،همچنانکه پيشتر اشارە کردم در آغاز جنگ ،عشاير کرد
شرق کردستان بيشتر از ترکهاي عثماني حمايت ميکردند ،اما عقبنشيني
نيروهاي ترک و پيشروي روسيه در جبهههاي جنگ باعث تغيير وضعيت منطقه و
شروع مناسبات سران عشاير ،شيوخ و فئودالهاي کردستان با روسها گرديد.
بطورکلي ،روسيه و بريتانيا در جريان اين جنگ ،ضمن استفادە از کردهاي ايران و
عثماني ،در عمل هيچ برنامه واقعي و مشخصي براي تشکيل دولت کردي نداشتند
و کردها در بهترين حالت براي آنان ،نقش جنگجوياني دلير و زبدە را داشتند.
اين معادله و توازن پس از خاتمهي جنگ به کجا انجاميد؟
در دوران جنگ جهاني اول و پس از خاتمهي آن ،کشورهاي روسيه ،بريتانيا و
فرانسه بر اساس مصالح و معادالت نيروهايشان در سطح جهان و خاورميانه با
يکديگر و مردم منطقه منجمله کردها تعامل ميکردند.
بطور مثال در فاصلهي کنفرانس صلح پاريس در سال  ١٩١٩تا امضاي قرارداد
لوزان در سال  ،١٩٢٣بر پايهي مصالح ،منافع و توازن نيروها ،تغييرات زيادي در
مواضع اين کشورها در قبال خلقهاي خاورميانه و ازجمله کردها پديدار شد ،و
فکر ميکنم خالي از لطف نباشد بطور خالصه اشارەاي به آنها داشته باشيم.
کنفرانس صلح پاريس از ژانويهي  ١٩١٩تا  ١٩٢٠ادامه داشت و کشورهاي فاتح
در جنگ ،در مورد آيندەي جهان پس از جنگ تصميم ميگرفتند .در هنگام
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اتخاذ تصميمها ،به نوعي  ١٤مادەي "ودرو ويلسون" رئيس جمهور آمريکا در نظر
گرفته شدە بود .در مادەي  ١٢ويلسون ضمن اشارە به استقالل و حاکميت
بخشهاي ترکنشين عثماني به فراهم کردن شرايط الزم براي زندگي
مسالمتآميز و رسيدن ملل ديگر به استقالل پرداخته شدە بود .ژنرال "شريف پاشا"
که از سال  ١٩٠٩مقيم پاريس بود بعنوان نمايندەي کردها ،همراە با "بوغوس نوبار
پاشا" نمايندەي ارمنيهاي مهاجر و "آوتيس آهارونيان" نمايندە نخستين جمهوري
ارمنستان در اين کنفرانس شرکت کردند.
در اين کنفرانس ،در قطعنامهي هيات بريتانيا به جدا شدن ارمنستان ،سوريه،
بينالنهرين ،کردستان ،فلسطين و عربستان از امپراتوري عثماني اشارە شدە بود.
پس از توافق صلح با آلمان در ژوئن  ،١٩١٩آمريکا از ادامهي روند صلح
عقبنشيني کرد و در کنفرانس "سان ريمو" (آوريل ــ مه  )١٩٢٠کشورهاي فاتح
در جنگ شروط خود را براي امضاي صلح با عثماني ،تقديم استانبول کردند.
دولت عثماني در ادامهي اين روند تالش بسياري براي کاهش وسعت مناطقي کرد
که قرار بود از قلمرو پيشين وي جدا شوند ،همزمان درصدد تفرقه انداختن در
ميان کردها بود .در ميان کردهاي عثماني "جمعيت تعالي کردستان" خواستار حل
مساله ي کرد از طريق کسب خودمختاري در چارچوب دولت عثماني و همچنين
همپيماني با "حزب حريت و ائتالف" بود .البته در اين سازمان نيز اتفاق نظر وجود
نداشت و نسل جوان آن خواستار استقالل کردستان بود .در کنگرە ارزروم نيز در
ژوئن  ١٩١٩شخصيتهاي جنبش کرد ،قطعنامهاي پيرامون عالقمندي خود به
جنبش آزاديخواهانهي ترک به تصويب رساندند ،البته همزمان تصريح کردند اگر
کارگزاران ترک ادارەي سرزمين کردها را به آنان واگذار نکنند ،دست به قيام
خواهند زد .از سوي ديگر "کمال آتاتورک" ميکوشيد از طريق طرح ايدەهاي
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پان اسالميستي ،فئودالها و شيوخ کرد و  ...ديگران را عليه ارمنيان بشوراند و در
جنگ عليه آنان از کردها استفادە کند.
در چنين اوضاع و احوالي ،در پيمان "سور" در اوت  ١٩٢٠حقوق بخشي از
کردها(ترکيه) بسان ملتي مستقل به رسمي شناخته شد و در مادەي  ٦٤اين
عهدنامه به حق جدايي کردهاي ترکيه درصورت اثبات اين درخواست از سوي
مردم کرد اشارە شد.
اما در سال  ١٩٢١هنگامي که ترکها مصرانه با حقوق کردها مخالفت
مي ورزيدند ،کشورهاي فاتح در جنگ ،ابتدا از مواضع پييشين خود تا سطح
خودمختاري براي کردها عقبنشيني کردند و بعدها بر پايهي پيمان "لوزان" در ٢٤
ژوئيهي  ١٩٢٣حق حاکميت ترکها بر سراسر آناتولي تضمين گشت و مسالهي
خودمختاري کردها نيز به فراموشي سپردە شد .اين امر موجب پيدايش شعار
پانترکيست هاي کماليست مبني بر ايجاد "يک ملت ،يک دولت ،يک آئين ،يک
زبان" ،و نقطه سرآغازي ديگر براي تشديد مساله ي کرد در شمال کردستان شد،
امري که هنوز هم ادامه داشته و الينحل باقي ماندە است.
نکتهي ديگري که بايد به اشارە کرد ،نقش روسيه پس از پيروزي بلشويکها در
سال  ١٩١٧و نزديکي مسکو به ترکيه و عقد پيماننامهي مودت در سال  ١٩٢١و
همچنين عقبنشيني فرانسه و بريتانيا از بخشي از شروط و خواستهايشان براي
کسب زبان مشترک و معامله با ترکها بود .براين اساس ،برغم جدا شدن بخش
قابل توجهي از سرزمينهاي غير ترک از امپراتوري عثماني ،ترکها توانستند
حاکميت خود را بر شمال کردستان و غرب ارمنستان تثبيت نمايند.
در اين گيرودار کردها چه کردند و چگونه به اين سرنوشت رضايت دادند؟
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عدم برنامه و هماهنگي ميان "جمعيت تعالي کردستان و ديگر کميتههاي
کردستاني ،همچنين در ميان عشاير کرد ،ارتباط بسيار ضعف اين سازمانها با
تودەهاي مردم و عدم شناخت آنها از اهداف واقعي دول بريتانيا و فرانسه از سويي
و پيمان شکني اين دول از سوي ديگر ،اميد کردها را براي نيل به استقالل به صفر
رساند و قيامهاي کردها يکي پس از ديگري از سوي سپاە ترکيه نوين سرکوب
شد .از سوي ديگر ،مبارزە ضد امپرياليستي ترکها که تحت عنوان انقالب
کماليستها ورد زبان بخشي از شخصيتهاي کرد شدە بود موجب بوجود آمدن
اندک اميدي به حل مسالهي کرد در چارچوب خودمختاري در ترکيه و حمايت
آنها از مصطفي کمال و سياستهايش شدە بود .جالب اين که ،ترکها برغم
سرکوب کردهاي شمال کردستان "ترکيه" از جنبش کردهاي جنوب کردستان
حمايت ميکردند .بطور عام کنفرانس لوزان و نتايج آن ،ضمن آنکه ضربهاي
حقوقي و تاريخي به جنبش کردها بود ،نشاندهندەي اين واقعيت نيز بود که
ابرقدرتهاي جهان و ترکيه ،هر يک بگونهاي از کردها بر اساس منافع و مصالح
خود استفادە کردند .الزم است در اين مجال متذکر شوم که در هيچ يک از
نشستهاي پس از جنگ جهاني اول مسالهي کردها در شرق کردستان "ايران"
مطرح نشد؛ علت آن هم ،به اين واقعيت برميگردد که کشورهاي فاتح در جنگ"
متفقين" مي خواستند سرزمينهاي غير ترک امپراتوري عثماني را در خاورميانه و
شمال آفريقا تقسيم نمايند و هيچ نقشه و برنامهاي براي کردهاي ايران نداشتند.
عدم موفقيت جنبش کردها عالوە بر تاثيرات منفي ابرقدرتها و مناسب نبودن
وضعيت سياسي جهاني و منطقهاي ،همچنانکه پيشتر نيز اشارە کردەام ،تا حدود
زيادي به عوامل داخلي برميگردد .کردستان در اين مرحله برغم قيام خلق کرد به
رهبري سران عشاير ،شيوخ و  ...عليه حکومتهاي ايران و عثماني ،به دليل فقدان
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اتحاد و همبستگي ملي ،عدم شکلگيري و تکوين ناسيوناليسم قدرتمند فئودالي،
عدم ايجاد فدراسيوني نيرومند از اميرنشينهاي مستقل و نيمه مستقل تحت يک
رهبر توانمند و کارا که قادر به هماهنگي و مديريت جنبش آزاديخواهانهي کردها
در تمامي کردستان باشد ،ارجعيت منافع فردي ــ عشيرەاي ،بروز جنگهاي
داخلي و کشتار و غارت همديگر ،همچنين فاکتور و عامل جغرافيايي ،وسعت
چشمگير سرزمين کردستان که بطور طبيعي مانع پيوندها و ارتباطات مناطق
مختلف کردستان بود ،نتوانست به نتيجهي دلخواە و مطلوب خود ،همانا تشکيل
يک کشور و حکومت مستقل کردي نائل گردد.
کم نيستند افراد صاحبنظر که براين باورند فقدان يک رهبر کاريزما در آن دورە
موجب ناکامي کردها شد؟
اين واقعيتي انکارناپذير است؛ وجود رهبري کاريزما و توانمند ميتوانست
فاکتوري با اهميت و الزم جهت ايجاد اتحاد ملي ،گردآوري سازمانها ،عشاير و
قبايل کرد و بويژە شناسايي فرصتها و استفادە از آنها براي رسيدن به اهداف و
آرمانهاي کردها باشد .در اين ميان توان جلب مردم ،شناخت فرصتها ،مرزها و
محدوديت هاي جنبش ،يکي از وظايف رهبري کاريزماتيک براي رهبري جنبش،
پيشبرد و گاها عقب نشيني به هنگام و درست و برگزيدن شيوەي واقعبينانهي
مبارزە است .اما صرفنظر از اين واقعيت ،تنها اين فاکتور نميتواند هميشه فاکتوري
تعيين کنندە باشد و در اين ميان عوامل و فاکتورهاي داخلي همچون تناسب
نيروهاي متخاصم ،آگاهي ملي و حمايت تودەاي ،تحليل درست و دقيق از
سياست ابرقدرتهاي جهاني ،همچنين شرايط منطقه ،جهان و اينکه تغييرات
جغرافياي سياسي خاورميانه تا چه حدي با مصالح ،منافع و نقشههاي ابرقدرتها
همخواني دارد ،ميتواند تاثير و کارکرد مثبت يا منفي در اين روند داشته باشد.
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متاسفانه پس از جنگ جهاني اول ،در سالهاي  ١٩١٧تا پايان کنفرانس لوزان در
سال  ،١٩٢٣کردها نه تنها متحد و هم آوا نبودند ،بلکه به دليل سطح نازل مناسبات
اقتصادي و اجتماعي و همچنين فرهنگ سياسي و مذهبي ،دچار چند دستگي و
تفرقه نيز شدند؛ همزمان کشورهاي فاتح در جنگ بر اساس منافع و مصالح خود
در اين منطقه و رقابت سياسي با مسکو که متفق آنکارا بود ،به سادگي از قرارهاي
پيمان "سور" عقب نشيني کردند و در خاتمه اين دو عامل داخلي و خارجي از دو
سو مهر منفي خود را بر حيات سياسي و سرنوشت کردها زدند و نه تنها مسالهي
کرد حل و فصل نگرديد ،بلکه وضعيت کردستان بطور عام بدتر و بغرنجتر نيز
شد.
با اين وصف قرن بيستم ،قرن قيامهاي بيفرجام کرد براي کسب حق تعيين
سرنوشت بود .شما معتقديد اين قرن براي کردها بيشتر فرصت بود يا تهديد و
مخاطرات؟
در پروسهي مبارزە هيچ فرصت و مجالي بدور از تهديد نيست ،بعبارتي ديگر
حيات سياسي آميختهاي از وحدت و تباين اضداد است .اين نه تنها يک قانوني
فلسفي ،بلکه واقعيتي انکارناپذير در زندگي و مبارزەي ملتهاست .يعني هنگامي
که تغيير و تحوالت در شرايط سياسي جامعه  ،فرصتي براي حل و فصل مشکالت
در شرايط نوين خلق مي کند ،همزمان نيروهاي مترقي در برابر تهديدات آشکار و
نهان دشمناني قرار ميگيرند که خواهان ممانعت از گسترش اين جنبش ميباشند،
لذا استفادە از فرصت ها براي حل مشکالت يا از بين رفتن اين فرصتها به عواملي
چون به انجام رسيدن توطئەهاي دشمن ،به شرايط مناسب يا نامناسب داخلي و
خارجي و توازن نيروها برميگردد.
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سدەي بيستم با توجه به تحوالت سياسي آن ،سدەي فرصت و در همان حال
تهديد براي جنبش آزاديخواهانهي کرد بود .بطور مثال در شرق
کردستان(کردستان ايران) ميتوان به دو رويداد مهم يعني تاسيس جمهوري
کردستان در سال  ١٣٢٤خورشيدي و آزاد سازي کوتاە مدت بخشي از کردستان
در سالهاي پس از پيروزي انقالب خلقهاي ايران در  ٢٢بهمنماە  ١٣٥٧و همچنين
به حاکميت کردها در جنوب کردستان(کردستان عراق) پس از کودتاي ٢٣
تيرماە  ١٣٣٧به رهبري عبدالکريم قاسم تا پيمان الجزاير در اسفند  ١٣٥٣اشارە
نمود .در اينجا تنها به يکي از اين رويدادها اشارە ميکنم .اشغال ايران از سوي
نيروهاي اتحاد جماهير شوروي و بريتانيا در اواخر اوت سال  ١٩٤١عليرغم مهيا
ساختن شرايط مناسب براي اعتالي جنبش رهاييبخش دو ملت کرد و آذري در
ايران ،همزمان آنها را با تهديدات و دسيسههاي تهران و متحدان غربياش مواجه
ساخت که در پي سرکوب اين جنبشها و ازبين بردن حکومت ملي آذربايجان و
جمهوري کردستان بودند.
بازگشت نيروهاي ارتش سرخ به شوروي در ماە مه  ،١٩٤٦عقبنشيني پي در پي
حکومت آذربايجان ،يورش ارتش ايران و بازپسگيري تبريز و هزيمت رهبران
فرقهي دمکرات به باکو ،انفعال و سکوت نيروهاي سراسري ايران مانند "حزب
تودە ايران" و سرانجام عدم مقاومت رهبران جمهوري کردستان و سرنگوني آن،
شهادت "پيشوا قاضي محمد" و يارانش را در پي داشت .اما شکست و عقبنشيني
در مبارزە و در جريان تاريخ موقت است و بدون ترديد فرصت نوين براي
نيروهاي ترقيخواە بوجود خواهد آمد.
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فکر نميکنيد "کرد" با توجه به ويژگيهايش همچنانکه در هر يک از بخشهاي
کردستان شاهد آن هستيم ،هنوز هم داراي ناسيوناليسم و هويتطلبياي نيست که
حکومت کردي بر اساس آن تشکيل دهد و حامل پروژەي "دولت ــ ملت باشد؟
" ديويد مک داول" در کتاب "تاريخ معاصر کرد" دو خانوادە "سادات نهري" يا
"شمدينان" و 'بدرخان"ها را همچون دو قطب قابل مالحظهي ناسيوناليسم کردي از
نوع خودمختاري و جداييطلبي معرفي ميکند و بر اين باور است که اينک نيز
اين دو گرايش تشکيل دهندەي دستهبنديهاي جنبش ملي کرد هستند .اگر
نگاهي به مبارزەي کرد در هر چهار بخش کردستان بکنيم ،بگونهاي اين دو
جريان به درازاي حيات سياسي کردها در دو سدەي اخير به موازات هم بودەاند،
با اين تفاوت که جريان خودمختاري طلبي و فدراليسم خواهي ،پس از سرنگوني
جمهوري کردستان تاکنون جريان و نيروي غالب در جنبش کرد بودە ،و در اين
جبهه بخشي از نيروهاي کردستاني عليرغم طرح شعار فدراليسم ،در برنامه و
پروگرام خود از حق تعيين سرنوشت خلقها تا سرحد جدايي سخن گفتهاند و
تصميم نهايي را به خلق کرد واگذار کردەاند .من بر اين باورم اگر نيرويي حق
تعيين سرنوشت کردها را مشروع بداند ،ميتواند هر يک از اين حالتها را بسان
مرحلهاي براي نيل به استقالل کردستان در نظر بگيرد .اما انکار حق تعيين
سرنوشت را براي گريز از اتهام تجزيهطلبي درست نميدانم .بدون ترديد ،برگزيدن
هر يک از راەهاي فوق براي حل و فصل مسالهي کرد به تفاوتهاي فکري و
شيوەي تحليل ما از شرايط کنوني برميگردد .اما ،آنچه که براي هر حزب و
نيروي سياسي کردستاني بايد حائز اهميت باشد" منافع و استراتژي ملي" است.
بعبارتي ديگر نمي توان از سويي "ملت" و "حق تعيين سرنوشت و تاسيس دولت
کردي" را انکار کرد و از سوي ديگر از داشتن کليد رفع ستم ملي بر کرد و
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ملتهاي ديگر خاورميانه سخن بميان آورد ،يا اين باور را در اذهان تودەهاي
مردم پروراند که فدراليسم ،خودمختاري و وجود حق شهروندي پايان خط است.
به اعتقاد من يکي از مشکالت عمدەي کرد برخالف کليهي تبليغات و "اتهام"
ناسيوناليست بودن از سوي دولتهاي اشغالگر و بخش قابل مالحظهاي از احزاب
و سازمانهاي سراسري که به کردها نسبت دادە ميشود ،کمبود ناسيوناليسمي
راستين و مدرن و امروزين در ميان کردها است ،ناسيوناليسمي که قادر باشد
اکثريت مردم کردستان را به دور پرچم استقالل گرد آورد؛ با اين وصف اين بدان
معنا نيست که ما انديشه و ديدگاە ناسيوناليستي نداريم و نميتوانيم حامل پروژەي
"دولت ملي" باشيم .بدون ترديد يکي از ويژگيهاي کشوري چند حزبي ،وجود
انديشه و آراي متفاوت است و تا زمانيکه اکثريت پرچمداران جنبش ملي کرد
پيرامون "استراتژي ملي" هماوا نباشند و با يک برنامهي مشترک بسوي حل معضل
کرد گام ننهند ،بعيد است سخني از امکان و احتمال تشکيل يک دولت کردي،
حتي در بخشهاي مختلف کردستان به ميان بيايد .اما بايد در اين راستا کار و
فعاليت فکري ،تئوريک و تبليغاتي صورت گيرد و اين انديشه در جامعهي
کردستان نهادينه شود و به بخشي از روان اجتماع مبدل گردد .نبايد از ياد برد،
تشکيل بخشي از دولتهاي مستقل ،نهتنها بهدليل شکلگيري ناسيوناليسمي
نيرومند ،بلکه برمبناي تحوالت جهاني پس از جنگ ،يا انقالب و تغيير حکومت
مرکزي و  ...بودە است.
شما کمبود ناسيوناليسم نارس و کمرنگ کردها را در چه ميبينيد؟
ما بايد خوانش و تفسير خودي از ناسيوناليسم داشته باشيم و در دام شانتاژ و
ترفندهاي نژادپرستاني که با بدنام کردن ناسيوناليسم ملتي ستمديدە ،درصدد
توجيه اعمال و افکار شووينيستي خود بسان ملت غالب هستند ،گرفتار نشويم.
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ناسيوناليسم براي کرد به معناي پيکار براي رسيدن به حقوقي است که از سوي
اشغالگران ضبط و تصرف شدەاست .الزم است مرز ميان ناسيوناليسم کوتهبينانهي
ملت حاکم و ناسيوناليسم ملت تحت ستم روشن گردد .به گفته "الزاريف""،

ناسيوناليسم بخش مهمي از حيات انسانها در مرحلهي شکوفايي تاريخي و اتنيکي
آن در دوران نوين و امروزين است" .تغيير و تحوالت ترقيخواهانه در جامعهي
کرد موجب پيدايش و توانمندي سياست و انديشه و افکار ناسيوناليسم کرد و
گسترش و شکوفايي تفکر ناسيوناليستي در راستاي نيل به حق تعيين سرنوشت
ميگردد .جنبش ملي کرد در طول پيکار خود در سدەي گذشته بر پايهي
دمکراتيسم ،ناسيوناليسم ،همچنين بينش چپ سوسياليستي و بدور از هرگونه
تهديد و تحقير ملتهاي همسايه و يا آنهايي که در کردستان زندگي ميکنند،
بودە است .جنبش کرد ،جنبشي مترقي و مدرن براي حل و فصل مسالهي ملي کرد
است ،بدون آنکه قصد تجاوز به خاک ملتي ديگر را داشته باشد .بههمين دليل
ملت کرد شايستهي ايجاد کشور و دولت مستقل خود است.
برخي ملت شدن کردها را وابسته به تشکيل دولت ميدانند ،در مقابل نظري مبني
بر تشکيل دولتهاي مدرن و معاصر بر اساس مليگرايي وجود دارد ،نظر شما
چيست؟
پاسخ اين پرسش برميگردد به نظرات و ديدگاەهايي که پيرامون مفهوم "ملت ــ
دولت" ،يا "دولت ــ ملت" مطرح شدەاند .هر يک از اينها ميتوانند سوژەي
ت حليل ،کنکاش و بحث و گفتگويي طوالني باشند .براي ما کردها آنچه اهميت
دارد ،اين است که در راستاي نيل به حاکميت ملي و تاسيس دولت مستقل کردي
گام برداريم .ملت کرد يکي از بزرگترين ملتهاي جهان است که تاکنون از حق
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تشکيل دولت مستقل محروم شدە است .آخرين نمونه ،توطئەهاي دشمنان کرد
پس از همهپرسي استقالل اقليم کردستان در سپتامبر  ٢٠١٧و يورش ارتش عراق و
حشد شعبي به فرماندهي و حمايت مادي و تجهيزاتي سپاە پاسداران جمهوري
اسالمي ايران و با همکاري و سازش بخشي از نيروهاي کردستاني و همچنين
مخالفت اکثريت کشورهاي جهان با اين همهپرسي بود .ولي برغم اين توطئەها و
مخالفت هاي آشکار ،ملت کرد نشان داد اگر شرايط الزم فراهم گردد ،بدون
ترديد از حق و حقوق ملي خود صرفنظر نميکند و پشتيباني و جشن و سرور
کردها در ديگر بخش هاي کردستان نيز نشاندهندەي احساس نيرومند ملي ،ملتي
است که به درازاي تاريخ براي رسيدن به آمال و اهدافش پيکار بيامان و
بيوقفه اي انجام دادە ،هيچ گاە در برابر سرکوبگران و اشغالگران سرزمينش سر
تعظيم فرود نياوردە است .اين که ما بر اساس کدام تعريف ،معيار و مشخصه ملت
هستيم ،فکر نميکنم تغييري در اهداف ،آرمانها و مواضع تاريخي ما ايجاد نمايد.
همچنانکه مطلع هستيد ،مفهوم ملت از نظرگاەها و زواياي مختلف تعريف شدە و
ضمن تعريف فرانسوي و آلماني آن يا تعاريف و ويژگيهايي که چپ و راست و
 ...از آن داشتهاند ،ميتوان گفت تنها "وجود حس ملي" ميتواند تعريفي براي "ملت
بودن" باشد .همچنانکه مستحضريد مشخصه و تعريف "ملت" و ويژگيهاي آن در
تعريف فرانسوي و آلماني آن متفاوت است ،و اين به شيوەي شکلگيري روند
دولت  -ملت در هر يک از اين کشورها برميگردد.
به نظر شما کداميک از اين تعريفها با وضعيت کرد مطابقت دارد؟ چه
مشکالتي پيش روي کردها براي به انجام رساندن اتحاد و انسجام ملي وجود
دارد؟
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بدون در نظر گرفتن تمامي تعاريف ارائه شدە و اينکه کدام يک خوب يا بد
است ،کدام يک با وضعيت ما کردها سازگار است ،بايد متذکر شوم ،ما در روند
وحدت ملي ،مشکالت زيادي ،چه در سطح کشورهايي که حاکم بر بخشهاي
مختلف کردستان هستند و چه در سطح کردستان بطور کلي داريم .اگر نگاهي به
وضعيت هر يک از بخشهاي کردستان بيافکنيم ،شاهد اختالفات ،تفرقه،
انحصارطلبي و رقابت ناسالم ميان نيروهاي کردستاني هستيم .فقدان جبهه يا
کنگرەي ملي که بتواند اکثريت نيروهاي سياسي کرد را در بخشهاي مختلف
کردستان به شيوەاي واقعي و عملي دور هم گرد آورد ،يکي از کمبودها و
ضعف ها و مشکالت جنبش کرد است .در سطح کل کردستان نيز بدون ترديد تا
زمانيکه اين آشفتگي و کاستيها چنين آشکارا و برجسته در بخشهاي مختلف
آن وجود داشته باشد ،نميتوان انتظار داشت ،جبهه يا نهاد يا سازماني بسان چتري
براي گردآوري نيروها و طرح شعار اتحاد کردستان ايجاد گشته ،نقش کارايي در
اين راستا داشته باشد؛ از سوي ديگر انحصارطلبي بخشي از نيروهاي کردستان و
دخالت در امور بخش هاي ديگر کردستان ،بر تنش ميان روابط آنان خواهد افزود
و موجب بروز اختالفات بيشتر آنها ميگردد.
مسالهي ديگري که الزم است در سطح کردستان و بويژە در جنوب و شرق [
کردستان عراق و ايران] بسان امري منفي يا مانعي بر سر راە اتحاد ملي نگريسته
شود ،خطر "اسالم سياسي" بر سرنوشت کردها و مسالهي ملي ،سکوالريسم،
دمکراسي ،حقوق زنان و  ...در جامعهي کردستان است .سرنوشت تاريخي کرد
بگونهاي شکل گرفتهاست که بعيد است مذهب و اسالم سياسي بتواند نقشي در
سازماندهي نيروها و تودەهاي مردم کردستان ايفا کند ،برعکس ،تا حدود زيادي
نقش منفي و متفرق کنندەي ملي دارد و دشمنان داخلي و خارجي براي ضربهزدن
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به جنبش کرد و اتحاد ملي کردها از آن بهرە ميگيرند .براي مثال در سالهاي اول
پس از پيروزي انقالب  ١٣٥٧شاهد نقش مخرب و خصمانهي "مکتب قرآن" و
طرفداران "احمد مفتيزادە" با جنبش خلق کرد در کردستان ايران بوديم.
معضل ديگري در پروسهي "اتحاد ملي" وجود بقاياي تفکر ،آداب و سنن
عشيرەاي در جامعهي کردستان و حتي شيوەي تحزب است .هرچند در مناسبات
اقتصادي تنها کاريکاتوري از سيستم عشيرەاي باقي ماندە ،اما بقايا و تاثيرات
فرهنگي و سياسي اين سيستم همانند پدرساالري ،استيالي منافع فردي،
خانوادەاي ،حزبي ،پايمال کردن حقوق زنان و مسالهي تعدد زوجات و چند
همسري در آن واحد ،فقدان پرنسيپ در فعاليتهاي سياسي و  ...نقش مخرب و
مخاطرە آميزي در کردستان ايفا مينمايد .بدينسان ما براي نيل به اتحاد و انسجام
مل ي با مشکالت و موانع بسياري مواجه هستيم و وظيفهي روشنفکر کرد و
سازمانهايي که خود را در جبههي ناسيوناليسم ،سکوالريسم ،سوسيالدمکراسي و
چپ مارکسيستي و غيرە ميبينند حرکت در مسير حل و فصل مدني اين مشکالت
و افزايش آگاهي ملي و ترقيخواهانهي جامعهي کردستان است .ما براي نيل به
آرمانهايمان نياز به اتحاد ملي ،پلوراليسم سياسي ،احترام به آرا و انديشههاي
همديگر ،خودداري از انحصارطلبي و دخالت در امور بخشهاي ديگر کردستان،
همچنين احترام به تصميم مردم داريم ،تا بتوانيم گامهاي استواري بسوي آيندە و
ايجاد بستر مناسب جهت تشکيل جبههي ملي و مبارزە براي کسب حق تعيين
سرنوشت برداريم.
بنابر نظريهاي گويا دوران ناسيوناليسم بسر آمدە و جاي خود را به مفاهيم و
پرنسيپهايي چون "حقوق بشر"" ،همزيستي مسالمتآميز" و "شراکت يکسان" در
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چارچوب مرزهاي جغرافياي سياسي کنوني دادە است ،شما با اين ديدگاە و نظر
موافقيد؟
اگر قرار باشد با يک کلمه جواب سوال شما را بدهم ميگويم ،خير با اين نظريه
موافق نيستم .ولي دليل اين مخالفت چيست؟ همچنانکه پيشتر بدان اشارە کردم
معتقدم تعريف نيروهاي مخالف با ناسيوناليسم کرد ،يعني ناسيوناليسم ملتي
ستمديدە که براي رسيدن به حقوق ملي و مشروع خود مبارزە ميکند ،درست و
بجا نيست .بيگمان بايد اين مساله روشن گردد ،چرا دورەي ناسيوناليسم ،بويژە
براي ملت کرد خاتمه يافته و معيار اينگونه ارزيابي و ادعاها چيست؟ کدام يک از
خواستهاي ملي کرد در ميان کشورهاي اشغالگر کردستان ،بغير از ستاتوس
دوفاکتو و استقرار نيافته در کردستان عراق(اقليم کردستان) عملي گرديدە است تا
بگوييم تنها مشکل "حقوق بشر" باقي ماندە که بايد آن را حل و فصل کنيم؟
چگونه است براي "اسکاتلند"" ،کاتالونيا و باسکهاي اسپانيا" ،همچنين "فرانسوي
و هلندي هاي بلژيک" و مردم فرانسوي زبان"کبک" کانادا ،آنهم درست در قلب
اروپا و کاناداي پيشرفته که پرنسيپهاي حقوق شهروندي ،حقوق بشر و همزيستي
مسالمتآميز و غيرە تا حدود زيادي طبق قانون مد نظر گرفته شدە است و
وضعيت آنان با شرايط ما کردها اصال قابل مقايسه نيست ،مسالهي ملي بطور کامل
حل و فصل نشدە و مبارزەي آنان براي جدايي و ايجاد دولت ملي و مستقل
همچنان ادامه دارد پذيرفتني است ،اما براي ما کردها که تمامي حقوق ملي،
شهروندي و  ...ضبط و پايمال گشته ،ناسيوناليسم خاتمه يافته تلقي ميشود؟ فکر
ميکنم الزم است نگاهي به شرايط اقليم کردستان(عراق) و رابطهي آنان با بغداد
و تهديدات و يورشهاي سپاە عراق در دوران صدارت "مالکي" و "عبادي" به
کردستان و باقي ماندن بسياري از اختالفات قانوني و غيرە داشته باشيم ،آنهم در
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کشوري که بر مبناي قانون اساسي آن ،يک کشور عربي و کردي معرفي شدە ،تا
بر همگان معلوم گردد که مساله ملي براي ما و بخشي از خلقهاي کشورهاي
اروپايي ،تا هنگام رسيدن به حاکميت و دولت مستقل خود حل و فصل نخواهد
شد .همانگونه که پيشتر نيز اشارە کردم ناسيوناليسم کرد ،ناسيوناليسمي مترقي،
انساني ،مشروع و بدور از هرگونه تهديد و تحقير براي ملتهاي همجوار
کردستان و خلقهايي است که در اين ديار با آرامش و امنيت با کردها زندگي
ميکنند .مسالهي کرد تا زمانيکه به حق مشروع خود ،يعني تشکيل دولت کردي
دست نيابد ،بطور دائم حل و فصل نميگردد.
احتماالت پيش روي جنبش ملي کرد براي ايجاد دولت چه و کدامها هستند ،در
حاليکه هيچ حزب نيرومند و متنفذ کرد در هيچيک از بخشهاي کردستان
تاکنون بطور رسمي خواست استقالل و تشکيل دولت کردي را مطرح نکردە و
عمال کاري در اين راستا صورت نگرفتهاست!؟
اگر نگاهي به مبارزەي رهاييبخش کرد در سه دههي اخير بياندازيم ،ميبينيم
مساله ي کرد برغم تمامي کمبودها و معايبش هيچگاە تا اين اندازە بهيک مساله
بينالمللي تبديل نشدە و تا اين حد مطرح نگشته است .برغم تمامي اختالفات و
رقابتهايي که ميان نيروهاي کردستاني وجود دارد ،برغم تمامي فراز و فرودها،
شکست و پسرفت و اختالفات داخلي ،معتقدم امروز جنبش کرد در سطح وااليي
قرار دارد .مسالهي ملت کرد بسان چهارمين ملت بزرگ خاورميانه و بزرگ ملت
فاقد دولت و استقالل در سطح جهان به مرحلهاي رسيدە است که ديگر نميتوان
در انظار و افکار عمومي جهان و معادالت بينالمللي و رقابت نيروهاي جهاني و
منطقهاي ناديدە گرفته شود .بدون ترديد ناسيوناليسم کرد بدون مشکالت نبودە و
نيست ،ولي مبارزەي هيچ ملتي هم بدون موانع و مشکالت نبودە است .اينک
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سطح آگاهي ملي وتحصيالت مردم ،توانايي استفادە از شيوەهاي گوناگون
مبارزەي مدني ،بويژە در کردستان ايران قابل مقايسه با سالهاي پاياني سدەي بيستم
نيست .اعتصاب  ٢١شهريورماە امسال در شهرهاي مختلف کردستان ،اوج مبارزەي
مدني نه تنها در کردستان ،بلکه در سطح ايران بود .ما طي اين سالها در جامعهي
ميليتاريزە شدەاي چون کردستان که هرگونه دفاع از حقوق مشروع کرد با گلوله،
بازداشت و شکنجه پاسخ دادە ميشود ،شاهد گونهاي از جنبش نيرومند مردمي
بوديم که ميتواند درسي براي ساير خلقهاي ايران و منطقه باشد .پيشتر نيز مردم
شرق کردستان (ايران) در جريان شهادت "شوانه قادري" در تيرماە ١38٤
خورشيدي ،شهادت "فرزاد کمانگر" و يارانش در ارديبهشت ماە  ،١389تعطيل
مغازە و بازارها در کردستان در تمامي سالهاي پس از ترور زندەياد دکتر قاسملو،
حمايت تودەاي مردم شرق کردستان از همهپرسي استقالل اقليم کردستان در
مهرماە سال گذشته ،پشتيباني از مقاومت "کوباني" ،امداد رساني به مردم استان
کرماشان پس از زلزلهي مرگبار  ٢١آبانماە سال ١39٧و  ...اوج همبستگي و
احساس ملي خود را نشان دادەاند .اينها ستارەهايي درخشان در آسمان رنگين
کردستان و نويد بخش مبارزە کردها براي رسيدن به اهداف و آرمانهايشان در
آيندە هستند.
نظر شما در مورد وضعيت سياسي کردها در بخشهاي ديگر کردستان چيست؟
در اين بخش ها آيا نوميدي حاکم است يا آيندەاي روشن و اميدوارکنندە؟
در بخشهاي ديگر کردستان نيز اين پروسه بصورت ديگري در جريان است و به
پيش ميرود .کردهاي اقليم کردستان عراق ،برغم تمامي کاستي ها و مشکالتشان
اينک داراي موقعيت حقوقي خود هستند و اين حکومت و پارلمان سرشار از
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اختالفات و مشکالت ،صرفنظر از تمامي انتقاداتي که به حق به آن وارد است،
زيربناي يک دولت مستقل کرد در آيندە را ايجاد کردە است.
در غرب کردستان(سوريه) نيز کردها فاکتور کارايي در سياست اين کشور بودە و
حماسهي "کوباني" يکي از بزرگترين رويدادهاي تاريخي جهان در مقابله با
سياەترين و جنايتکارترين نيروي ارتجاعي سدە  ٢١يعني "داعش" ميباشد.
مشارکت بي مانند زنان جنگجوي کرد ،آفرينندەي زيباترين اشعار و داستانهاي
حماسي و رويدادي توجه برانگيز براي تمامي جهانيان بود .کدام نشريه و
روزنامهي معروف و پر تيراژ غربي و آمريکايي مي توانست اين مبارزە و مقاومت
پرشکوە را ناديدە گرفت و سکوت اختيار کند؟
در شمال کردستان(ترکيه) نيز برغم سياستها و افکار واپسگرايانهي "اردوغان"،
بازداشت آزاديخواهان کرد همانند آقاي صالحالدين دميرتاش و رفقايش ،حزب
دمکراتيک خلقها "هه .د .پ" نقش قابل مالحظه و برجستهاي در جنبش مدني
اين کشور ايفا ميکند و حزب کارگران کردستان"پ .ک .ک" با تمامي انتقاداتي
که مي توان از آن گرفت ،يک قطب سياسي در مبارزە کردهاي اين بخش از
کردستان است .من بر اين باورم حکم تاريخ به پيش ميرود و بخشهاي مختلف
کردستان نيز بموازات تحوالت جهاني و منطقهي خاورميانه دچار تغيير و تحوالت
جدي ميشوند و هر گونه تغيير ژئوپليتيکي در خاورميانه و نزديک ،با مسالهي
کردها گرە خوردە است .اينکه ما تا چه حد بتوانيم براي حل مساله ملي و رسيدن
به حق تعيين سرنوشت خود تا سر حد استقالل نقش آفريني بکنيم بيگمان اين
امر بستگي به درک و تحليل درست ما از تحوالت منطقهاي و بينالمللي و
برداشتن گامهاي استوار براي رسيدن به اين آرزوي ديرينه دارد .در اين راستا به
آيندەي کردها بسيار خوشبين و اميدوار هستم.

کردها ،ناسيوناليسم و آرزوی استقالل کردستان 6١

مراتب تشکر ما را براي شرکت در اين گفتگو پذيرا باشيد.
شما نيز خسته نباشيد.
دسامبر ٢٠١8
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اعدام رامين حسين پناهي ،لقمان و زانيار مرادي و حمالت موشکي سپاە پاسداران
ايران به قلعه حزب دمکرات کردستان و پايگاە آموزشي حزب دمکرات کردستان
ايران در شهر کويه واقع در اقليم کردستان عراق در روز شنبه  ١٧شهريور ١٣٩٧
خورشيدي که سببب جان باختن  ١٥عضو رهبري ،کادر و پيشمرگهاي دمکرات
و زخمي شدن شماري بسيار از مردم مدني و غيرنظامي بود ،برگ سياه ديگري به
کارنامه بسيار ننگين رژيم اسالمي ايران افزود .بيگمان اين نه اولين و نه آخرين
جنايت حکومتي است که چهار دهه ،بدون وقفه با نام اهلل و بر پايه شريعت و
قوانين اله ي بهترين فرزندان اين آب و خاک را در داخل و خارج اين سرزمين
آماج ترور ،شکنجه و کشتارهاي جمعي قرار دادە ،هموارە در پي ايجاد جو رعب
و وحشت بودە است.
يورش گستردە گزمگان رژيم در اوايل انقالب به کردستان و به توپ بستن و
بمباران شهرها و روستاهاي آن ،قتلعامهاي دستجمعي ،دستگيري و تيرباران
انسانهاي بيگناە ،تبعيد و کوچهاي اجباري صدها خانوادە کرد به مناطق ديگر
ايران ،ترور صدها عضو رهبري و کادرهاي احزاب کردستاني و مدافعين حقوق
بشر در داخل و خارج از مرزهاي ايران ،بمبگذاري و غيرە ،نشان از ماهيت پليد
حکومت اسالمي ايران و همزمان ،عزم راسخ ملتي دارد که از همان آغاز انقالب
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به حکومت اسالمي و ديکتاتورهاي جديد نشسته بر اريکه قدرت "نه" گفته ،و به
مبارزە براي رسيدن به حقوق ملي  -دمکراتيک خود ادامه ميدهد.
کشتارها و تهديدات گستردە اين اواخر فرماندەهان نظامي رژيم ايران و حمله
موشکي آنها به قلعه حزب دمکرات کردستان در عمق خاک کردستان عراق،
ناگفته مويد ترس آنها از مبارزيني است که عليرغم تمامي حيله ،نيرنگ و جنايات
رژيم اسالمي و از دست دادن بهترين فرزندانشان ،هنوز به مبارزە خود ادامه
ميدهند.
اعدام ،ميليتاريزە کردن هر چه بيشتر کردستان ،دستگيري و سرکوب نيروهاي
مدني مدافع حقوق بشر ،توطئههاي پيگير عليه احزاب و آزاديخواهان کرد و
ايراني ،نشان از ماهيت واقعي رژيم حاکم ايران و دشمني و خصومت ذاتي و
بنيادي آن با نيروهاي سکوالر و دمکراسي خواهي دارد که براي رسيدن به حقوق
ملي و انساني خود مبارزە ميکنند ،در اين راستا ايجاد هر گونه توهم از سوي
برخي از جريانات و شخصيتهاي به اصطالح اپوزيسيون ايراني براي حل مسائل
اجتماعي – اقتصادي و سياسي موجود از طريق اصالحطلبان رژيم ،و تالش براي
آلترناتيوسازي و بزرگ نمايي افرادي چون کروبي ،موسوي ،خاتمي و روحاني و
امثال آنها ،که خواهان بازگشت به قانون اساسي قرون وسطايي و "دوران طالئي
امام راحلشان" هستند ،آنهم در شرايطي که حکومت اسالمي روبروي بحرانهاي
کتمان ناپذير داخلي و بين المللي و اوج نارضايتي و اعتراضات تودەاي در سطحي
بسيار گستردە شدە است ،تنها و تنها در خدمت رژيم تا دندان مسلح و سرکوبگر
اسالمي ايران  ،ريختن آب تطهير بر اعمال قاتالن ديروز و اصالحطلبان امروز و
همزمان ،نشاندن بذر تفرقه در ميان نيروهاي مترقي و اپوزيسيون ،و اميدسازي
کاذب به روند دگرديسي و "تغيير سياستها و ساختارهاي" رژيمي خواهد بود که
ارکان و ستونهاي بنيادين آن بر اساس "امت واحد اسالمي ،واليت فقيه و مافياي
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نظامي سپاە پاسداران" و سرکوب تمامي آزاديخواهان و دگرانديشان ايراني
پايهگزاري شدە است .آزمون  ٤دهه حکومتمداري جناحهاي مختلف اصولگرا،
اصالح طلب و غيرە در ايران ،نشان از عدم استعداد دگرديسي رهبران حاکم ايران،
و ضرورت دگرگوني جدي در ساختار حکومتي و تقسيم و توزيع قدرت در ايران
کثيرالملله براساس "اصل مشارکت ،و اتحاد داوطلبانه" ملل آن دارد .وجود و ادامه
حيات حکومت اسالمي ايران چون پديدەاي غير قابل اعتماد براي مردم ايران و
جهان ،و حکومتي مرتجع و عقب ماندە ،مانعي اساسي در راە رسيدن به جامعهاي
سکوالر  -دمکراتيک است ،چرا که بقول "نظامي گنجوي":

"بدگهر با کسي وفا نکند

اصل بد در خطا خطا نکند

اصل بد با تو چون شود معطي

آن نخواندي که اصل اليخطي

کژدم از راە آنکه بد گهرست

ماندنش عيب و کشتنش هنرست"

ايجاد جبهه اي متحد از تمام نيروهاي آزاديخواە ،چپ ،دمکرات ،سکوالر و
باورمند و متعهد به اصل حق تعيين سرنوشت ملل ايران براي پايان دادن به
حاکميت مذهبي و سرکوبگر ايران امري است ضرور و تاريخي! بنابر حکم
تاريخ ،هر آن که باد بکارد ،توفان درو خواهد کرد! بيگمان حکومت اسالمي
ايران دير يا زود چون هر رژيمي توتاليتر و ديکتاتور ديگر به تاريخ سپردە شدە،
جنايتکاران اسالمي بسان نازيها در دادگاە نورنبرگ محاکمه و به سزاي اعمال
غير انساني خود خواهند رسيد .آيندەگان از اين فاشيسم اسالمي ،چون رويدادي
تلخ و اسفناک ،اما آموزندە و عبرت آميز ياد خواهند کرد!
۲۱شهريور  ۱۲( ۱3۹۷سپتامبر )۲۰۱8
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"بمناسبت پيروزي استقاللطلبان در همه پرسي اقليم کردستان"

از زمان اعالم تاريخ همهپرسي استقالل اقليم کردستان و شرکت و استقبال
پرشکوه مردم کرد و مليتهاي ساکن کردستان از آن ،گروهها و محافل داخلي و
خارجي هر کدام به زعم خويش به اين امر مهم پرداخته ،باتوجه به منافع خود
اعالم موضع کردهاند .در اين ميان مخالفت و خصومت دول همسايه که کردها
جمعيت قابل مالحظهاي از مردم آنها را تشکيل ميدهند تا حدي قابل توجيه است،
چراکه به حق ،آنها ترس از روزي دارند که اين شتر در خانه آنها نيز بنشيند.
راهپيمايي و شادي و پخش شيريني در شهرهاي اصلي کردستان ايران چون
مهاباد ،سنندج ،سقز ،بوکان ،بانه و  ...نمونه بارز اين امر ،و در واقع نشاندهنده اين
واقعيت ساده است که آگاهي و احساس ملي کردها امري فرا دولتي و کشوري ،و
سرشار از عشق و همبستگي ملي است .ما اين همبستگي ملي را ديربازي است در
هنگام انتخاب جالل طالباني اولين رئيس جمهور کرد عراق ،دستگيري عبداهلل
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اوجالن با توطئه مشترک ترکيه ،اسرائيل و آمريکا ،حماسه جاودانهي کوباني،
کشتار جمعي ايزديهاي شنگال توسط داعش و  ...در بخشهاي مختلف کردستان
و بويژه در کردستان ايران ديدهايم .تظاهرات وسيع تودههاي مردم کرد در ايران
بمناسبت پيروزي همهپرسي استقالل اقليم کردستان و بانگ سرود ملي "اي رقيب"
مويد اين واقعيت ساده است که کردستان ايران  ٤دهه پس از سرکوب و کشتار
مردم مبارز و ترور رهبران آن از سوي تروريستهاي رژيم رعب و وحشت
اسالمي هنوز سنگري است غير قابل فتح ،و آتش زير خاکستري است که هر آن
فوران خواهد کرد .در اين ميدان کم نيستند آنهايي که با ريختن اشک تمساح و
در جامه چپ و راست پند و اندرزهايي به کردهاي جنوب کردستان ميدهند تا
مبادا پا از گليم خود درازتر کرده و هواي استقاللطلبي به فکرشان خطور کند.
اينها با سينه سپر کردن ،باد در غبغب انداختن و تهديدهاي آنچناني که بغير از
دنياي خودساخته و مجازيشان ارزش چنداني ندارد در مقابل جنبش ملي -
رهايبخش کردهاي ايران و بخشهاي ديگر اين سرزمين پاره پاره شده ايستاده ،دم
از "چو ايران نباشد تن من مباد" ميزنند ،گويي فراموش کردهاند که سالها است با
وضع اسفباري که در ايران تحت فرمان يک حکومتي قرون وسطايي بوجود آمده
است ديگر جايي براي نفس کشيدن و فعاليت آزادنه نيروهاي دگرانديش نمانده و
چه خوب ميبود که آنها اين همه انرژي خود را صرف مبارزه با حکومتي ميکردند
که چنين مردم را در بند کشيده و به صغير و کبير رحم نميکند و به اشکال
مختلف در پي مداخله توسعهطلبانه در کشورهاي همسايه

و حمايت از
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مرتجعترين نيروهاي منطقه ميباشد .اين دوستان و بخصوص آنهايي که در زير
پوشش چپ دايه مهربانتر از مادر براي کردهاي عراق شدهاند ،انگار فراموش
کردهاند و يا بي خبر از آن هستند که سالهاست که کردهاي اقليم کردستان تنها
نيروي راستين براي ايجاد کشوري فدرال و دمکراتيک بنام عراق بودهاند ،اما
تالش آنها با توجه به حاکميت نيروهاي مرتجعي که تا مغز استخوان وابسته به
ايران هستند و در پي ايجاد حکومتي توتاليتر از نوع اسالمي ايران و نيروهاي
سرکوبگر شبه سپاه پاسداران در جامه حشد شعبي هستند عمال به شکست منجر
شده است .اقليم کردستان همواره از آغاز سرکار آمدن حکومتهاي پس از
صدام با انواع ترفندها و تهديدها و
پيمانشکنيهاي رهبري بغداد تا حد
فرستادن نيروهاي لشکر دجله براي
ترساندن کردها مواجه شده است .با اين
حال ،واقعيت اين است که ،عمال پس از
سقوط بغداد كشوري بنام عراق تنها نامي
توخالي در نقشه جغرافياست و اين
سرزمين به واقع در ميان شيعههاي حلقه به
گوش ايران ،عربهاي سني و کردها تقسيم شده ،و نيروهاي سکوالر اقليم
کردستان اجازه پيدايش حکومت مشابه ايران را در اين ديار به حاکمان بغداد
نخواهند داد .دوستان کافي است اندکي با چشم بصيرت به واقعيتهاي اين ديار
بيندازند تا متوجه فرق فاحش اين ديار با کشورهاي همسايه و بخش عربي عراق
شوند .عليرغم تمام انتقاداتي که به حکومت اقليم کردستان ميتواند وارد باشد ،اين
ديار اکنون امنترين ،دمکراتترين آن در کل منطقه و همزمان مهماندار نزديک
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به  ٢ميليون غير کرد و کرد با بينش و اديان مختلف است .اقليم کردستان دياري
است که سران عرب دشت نينوا خواهان پيوستن و الحاق به آن هستند ،چرا که
فقط پيشمرگان کرد حامي جان و ناموس آنها بوده ،و تنها در اين ديار آنان
ميتوانند تحت حمايت کردها آزادنه و بدور از تهديد عربهاي شيعه و داعش سني
به کار و زندگي عادي و روزمره خود ادامه دهند.
از هنگام طرح همهپرسي تاکنون نيروهاي داخلي و مخالف آن تحت عنوان
کمپين "خير به همهپرسي" بدور از هر گونه تهديد و ايجاد رعب و وحشت به
تبليغات رسانهاي خود ادامه داده و ميدهند ،اي کاش در همين ايراني که برخي از
ايرانيان چپ و راست براي حفظ تماميت ارضي آن آماده همکاري با درهندترين
نيروهاي سرکوبگر اسالمي در تاريخ صد سال ايران هستند ،ميتوانستند چنين
آزادنه فعاليت کنند.
در اقليم کردستان احزاب مختلف سياسي از حزب کمونيست تا احزاب مختلف
اسالمي و همچنين تمام پيروان اديان و مذاهب مختلف بدور از هرگونه فشار و
محدوديتي آزادانه مشغول امور و فعاليت سياسي و مذهبيشان ميباشند ،روزانه
دهها روزنامه و مجله مختلف که انعکاس دهنده افکار و بينشهاي مختلف هستند
چاپ و پخش ميشوند .دهها کانال تلويزيوني مشغول فعاليت هستند ،امري که
ميتوانند خوابي خوش و رويايي براي ايرانيان تبعيدي و حتا آناني باشد که امروز
در ميهن "عزيز اسالمي" در پي انجام فعاليتهاي مدني هستند.
کردهاي اقليم کردستان در طي بيش از دو دهه تمام نيرو و توان خود را براي
ايجاد کشوري سکوالر ،دمکراتيک و فدرال بکار بردند ،اما اين حرکات و
فعاليتها را انجامي نبود و نخواهد بود .اکنون کشوري کوچک اما قدرتمند از نظر
تاريخي و موقعيت استراتژيک در حال زايش است ،همچنانکه همهپرسي استقالل
کردستان عليرغم تمام تهديدات و توطئههاي عباديها ،مالکيها و قاسم
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سليمانيها و تهديدهاي پوچ اردوغانها و عدم حمايت آمريکا و کشورهاي
بزرگ با موفقيت به نتيجه مطلوب خود رسيد ،دير يا زود کشور مستقل کردستان
در بخشي از اين سرزمين باستاني تشکيل خواهد شد .اکثريت قريب به اتفاق مردم
کرد در اقليم کردستان راي به استقالل خود دادهاند .اکنون زمان فرمانروايي ملت
کرد به سرنوشت خود و ايجاد جامعهاي بدور از جنگ و خونريزي ،سرکوبهاي
خونين و ژنوسايد رسيده است .کردستان اکنون نه تنها سرزميني امن براي کردها
و مليتهاي ساکن آن است بلکه سرزميني است که ماوايي مطمئن و امن براي
نزديک به دو مليون آواره از مناطق جنگزده عراق و سوريه بدور از هرگونه
تبعيض و اهانت و ( ...برخالف ايران و برخوردهاي اهانتآميز آنها به آوارگان
کشورهاي همسايه )شده است .در تمام اين سالها اقليم کردستان عليرغم جنگ
تحميلي داعش و فشارهاي سنگين و کمرشکن اقتصادي ناشي از تحريمهاي
اقتصادي _ مالي بغداد و وجود آوارگان جنگي همچنان سکاندار اصلي مبارزه با
داعش ،اين پليدترين و مرتجعترين نيروي قرون وسطايي در جهان بوده است.
آناني که از ترس تغييرات جغرافياي سياسي منطقه دست بدامن افترا ،تهمت و
علم کردن طرح توطئههاي امپرياليستي و صهيونيستي ميشوند ،بهتر است به جاي
اين آسمان و ريسمان بافتنهاي بيپايه و بيانجام به اين امر مهم واقف گردند که
اکنون در همسايگي ايران و ترکيه و سوريه زايشي نو در کار است ،زايشي که
خواب را بر چشم شوينيستهاي دولت اسالمي در ايران و کشورهاي مرتجع
همسايه و پان ايرانيستهاي چپ و راست در خارج از آن حرام کرده است.
آنهايي که همواره ترس از تجزيه و پارچه پارچه شدن ايران دارند ،بهتر است
کمي دورانديش باشند و بدانند با انکار واقعيتهاي ملي در ايران و عدم حل
دمکراتيک مساله ملي ،تهديدات و افتراهاي بيمورد نميتوان کمکي به حل مساله
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ملي کرد .عدم درک اين واقعيت بدون شک به بهاي بسيار سنگين تا حد تجزيه
ايران در در دوران پس از حکومت اسالمي منجر خواهد شد .
 ٧مهر  ۲۹( ۱3۹۶سپتامبر )۲۰۱۷

پاسخ کوتاه يک "ناسيوناليست کرد"
به" حقيقت هاي تاريخي ضربدر ناسيوناليسم کرد " آقاي ايرج فرزاد
آقاي ايرج فرزاد در نوشتهاي تحت عنوان "حقيقتهاي تاريخي ضربدر
ناسيوناليسم کرد ،چند کلمه در باره نوشته آقاي کامران امين آوه" ،مطلب
اينجانب تحت عنوان "زايشي نو" را دستاويزي براي تصفيه حسابهاي شخصي با
به اصطالح "ناسيوناليست"هاي کرد ايران و عراق قرار داده ،بدون آنکه عمده
نوشته ايشان ربطي به مطلب اينجانب داشته باشد هر آنچه دل تنگشان خواسته
برزبان آوردهاند ،و در نهايت به نتيجهگيري فاخرانه "به نمايش گذاشته شدن
خصائل و مشخصات ناسيوناليسم عقب مانده و  ...از سوي نگارنده اين سطور
رسيدهاند.
اميد ميرفت ايشان برخالف من ،که به گونهاي "غير واقعي و غير علمي" به
تحليل وقايع پرداختهام ،به شيوهاي مستدل و علمي به تجزيه وتحليل جوهر و پيام
"زايشي نو" بپردازند ،ولي متاسفانه ايشان مانند بسياري از رفقاي از قافله عقب
ماندهشان طبق روال معمول ،از ميان کل مقاله ،جملهاي بيرون کشيده ،با سنجش
بهزعم خويش ،دونکيشوت وار به جنگ دشمن خود ساخته ميروند و با سر هم
بافتن بافتن آسمان و ريسمان سرانجام فاتح از ميدان جنگ بيرون ميايند.
با توجه به اينکه بخش عمده سخنان ايشان ربطي به نوشته من ندارد ،کوتاه به چند
نکتهاي ميپردازم که ممکن است تا حد نازلي ارزش پاسخگويي داشته باشد و
مابقي را واگذار به آنهايي ميکنم که ميتواند روي سخن آقاي فرزاد با آنها باشد.
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اما در آغاز نگاهي کوتاه به "زايشي نو" نشان ميدهد که جوهر اصلي آن عبارت
است از:
 .١دفاع از همه پرسي استقالل اقليم کردستان براساس احترام و باور به
اصل حق تعيين سرنوشت ملل تا حد جدايي.
 .٢نگاهي به توطئههاي آشکار و نهان دول همسايه و حکومت بغداد عليه
اقليم کردستان و هراس از گسترش اين پديده سياسي به بخشهاي ديگر
کردستان در ترکيه و ايران.
 .3ارج و قدرداني ،همچنين ابراز خوشحالي از همبستگي ملي کردهاي
ايران با اقليم کردستان.
 .٤پرداختن به هدفهاي توسعهطلبانه ايران و برنامه درازمدت شيعههاي
حاکم بغداد در مسير ايجاد يک دولت توتاليتر سرکوبگر با اتکا به شبه
نظاميان حشد شعبي.
 .5مقايسه اقليم کردستان از ابعاد مختلف با دول همسايه از جمله ايران.
 .6انتقاد از همسويي بخش قابل توجهي از چپهاي ايران با نيروهاي راست
ايراني و ارتجاع منطقه در مقابله با مساله همهپرسي در اقليم کردستان.
 .٧ارج نهادن به همهپرسي استقالل کردستان که با اتکا به مردم کردستان و
عليرغم توطئه ها و مخالفت آمريکا ،انگيس و دول همسايه و  ...به انجام
رسيد.
اي کاش آقاي فرزاد که گويا مسلط به اسلوب علمي براي تجزيه وتحليل مسائل
سياسي هستند روشن ميساختند که کدام يک از نکات اين ناسيوناليست تکفير
شده که ناسيوناليسمش" هنوز در محدوديتهاي اقتصادي ،سياسي و فرهنگي دوره
اقتصاد فئودالي و اقتصاد طبيعي در گشت و گذار است" مغاير با اصول غير
ناسيوناليستي ميباشد و "“ کُرد” و ملت و قوم و عشيره کُرد [را ] مبدا و پايان تاريخ
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جهان" دانسته است .اما از منظر اينجانب ميتوان جوهر اصلي نوشته آقاي ايرج
فرزاد را چنين در نظر گرفت:
 .١تحريف يک واقعه تاريخي .ايشان عامدا سعي در نشان دادن عدم حضور خط
جالل طالباني بخوان اتحاديه ميهني در مساله همهپرسي اقليم کردستان دارند.
برخالف ادعاي ايشان مبني بر "کارهاي نبودن" خط طالباني; اتحاديه ميهني
کردستان از آغاز تاکنون در جبهه دفاع ازاستقالل کردستان ايستاده ،بر همگان
روشن است که درايت و هوشياري "کوسرت رسول" و "نجمالدين کريم" از
سران اتحاديه ميهني کردستان در شب قبل از انتخابات در کرکوک ،عليرغم
توطئهها و تهديدات قاسم سليماني و عوامل وابسته به ايران نه تنها از يک فاجعه
بزرگ و شروع جنگي ناخواسته در اين منطقه جلوگيري کرد ،بلکه زمينهساز
همه پرسي آرام فرداي آن روز با شرکت اکثريت قابل توجه مردم اين شهر در
همهپرسي استقالل اقليم کردستان شد.
 .٢حمله به حزب دمکرات کردستان و خود را چون قهرمان واقعي و چپ
سالهاي اول انقالب در کردستان معرفي کردن! جالب توجه اين که ،آقاي فرزاد
و امثالهم که سالهاست صفوف کومهله را ترک کرده و خود را جزو
نمايندهگان راستين طبقه کارگر و چپ ايران ميخوانند ،با توجه به سرخوردگي
سياسي وعدم موفقيتهايشان در عرصه سياسي ايران و کردستان ،هنوز با اتکاء
به مبارزه کومهله ميخواهند خودي نشان داده و از مبارزات آن موقع کومهله
براي حال خويش افتخارآفريني کنند.
 .3در نقد اين پاراگراف در "زايشي نو":

"“ اين دوستان و بخصوص آنهايي که در زير پوشش چپ دايه مهربانتر از مادر
براي کردهاي عراق شدهاند ،انگار فراموش کردهاند و يا بي خبر از آن هستند که
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سالها ست که کردهاي اقليم کردستان تنها نيروي راستين براي ايجاد کشوري
فدرال و دمکراتيک بنام عراق بودهاند ،اما تالش آنها با توجه به حاکميت نيروهاي
مرتجعي که تا مغز استخوان وابسته به ايران هستند و در پي ايجاد حکومتي توتاليتر
از نوع اسالمي ايران و نيروهاي سرکوبگر شبه سپاه پاسداران در جامه حشد شعبي
هستند عمال به شکست منجر شده است”.
ايشان آگاهانه و يا ناگاهانه سعي در تغيير نوک حمله از بغداد به اعضاء و
فراکسيونهاي حکومت اقليم داشته ،با بيان اين جمله"

اوال“ :نيروهائي که تا مغز استخوان وابسته به جمهوري اسالمي هستند” ،از اعضاء
و فراکسيونهاي حکومت “اقليم” اند".
عمال به دفاع از بغداد و حمله به نيروهايي خود ساخته در حکومت اقليم پرداخته
است .احتماال ايشان فراموش کردهاند که اين نيروها و فراکسيونهاي وابسته به
ايران در حکومت اقليم کردستان عمال در مقابل تهران ايستاده ،با دهن کجي به
خواستهاي حکومت اسالمي و با اتکاء به مردم کرد تا آخرين لحظه در دفاع از
همهپرسي برآمدند .امري که در مالقات رهبري واليت فقيه با اردوغان چون
خيانتي بزرگ به کل منطقه قلمداد شد.
واقعا آقاي فرزاد در کجاي دنيا ايستاده و جهان را از نگاه تنگ نظرانه و خود
ساخته چه کساني ميبيند .با توجه به تحوالت بزرگي که در چندين دهه گذشته در
عرصههاي مختلف روي داده ،مدتهاست وقت آن رسيده که آقاي ايرج فرزاد
کمي بيشتر از تجارب اين سالها بياموزند ،شعور و آگاهي سياسي خوانندگان را به
سخرە نگرفته و دست از برچسب زدن و اتهامات واهي بردارند .در عرصه پلميک
سياسي مدتهاست که ديگر شعار و فحاشي خريداري ندارد.
 ۱۵مهر  ۷( ۱3۹۶اکتبر )۲۰۱۷
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بار ديگر از فلک پران شوم
آنچه اندر وهم نايد آن شوم
مولوي
حمله مشترک ارتش عراق ،حشد شعبي و سپاه پاسداران با خيانت و همراهي
بخشي از نيروهاي اتحاديه ميهني کردستان در روز دوشنبه ١٦ ،اکتبر امسال به شهر
کرکوک ،به زايش مسالمتآميز جمهوري کردستان آسيب و زيان جدي رسانده،
روند به انجام رسيدن آنرا به تعويق انداخت .اين يورش و عقب نشيني مقطعي
نيروهاي پيشمرگ ،عدم انجام حمالت تالفيجويانه آنان براي تصرف مجدد
نقاط اشغال شده به داليلي چند ،از جمله پيشگيري از جنگ داخلي ،کشتار و
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خونريزي و ويراني اين نقاط و تالش براي يافتن راههاي مسالمت آميز حل مساله
کرد در اين کشور ميباشد.
درهم شکستن حمله نيروهاي حشد شعبي در منطقه پردي ،مخمور ،زومماو و
ربيعه و کشته شدن بيش از  ١٥٠نفر از اعضاي حشد شعبي ،از جمله  ١٨ايراني
وابسته به سپاه پاسداران ايران نشاندهنده توانايي جنگي پيشمرگههاي کرد براي
مقابله با اين نيروها و در صورت لزوم حمله گسترده براي بازپس گرفتن نقاط
مورد مناقشه از نيروهاي ارتش عراق و ايران است.
نيروهاي حاکم در اقليم کردستان از هنگام طرح همه پرسي استقالل تاکنون
پافشاري به حل مسالمت آميز و مدني مساله کرد کردهاند ،اما آزمون بيش از ٢٠
سال شرکت کردها در حکومت به اصطالح فدرال عراق که عمال تحت هژموني
ايران بوده و هست ،نشان ميدهد که اين نوع تالشها با توجه به ماهيت و ترکيب
نيروهاي سياسي حاکم در بغداد و وابستگي شديد آنها به ايران سالهاست به
شکست منجر شده ،امکان رسيدن به هرگونه تفاهمي در سطع اين کشور بسيار
اندک يا بهتر است گفته شود تقريبا ناممکن است.
حمله ناموفق لشکر دجله در هنگام زمامداري نوري مالکي و يورش اخير ارتش
عراق با همراهي حشد شعبي و سپاه پاسداران ايران به کردستان منجر به تخريب و
به آتش کشيدن نقاط مسکوني ،غارت و ويراني منازل و مدارس ،کشته شدن
شهروندان مدني و غير مسلح ،تجاوز به زنان کرد ،به پايين کشيدن و آتش زدن
پرچم کردستان ،آواره شدن بيش از  ١٦٩هزارنفر از ساکنين کرکوک ،خانقين،
پردي ،زومماو ،ربيعه و پناه بردن آنها به سليماني و اربيل ودهوک شده است.
تنگتر کردن دامنه محاصره اقتصادي و بستن راههاي هوايي ( برخالف معاهدە
شيکاگو  -سال  )١٩٤٤و مرزهاي زميني اقليم کردستان نشاندهنده کين و نفرت
ديرينهي حاکمان بغداد ،اين وارثان خوني رژيـمهاي پيشين از کردهايي است که
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از زمان تشکيل دولت عراق براي رسيدن به کيان و دولت ملي خود تالش
ميورزند.
در اين ميان ،حکومت اسالمي ايران براي حفظ موقعيت استراتژيک خود در اين
کشور و نقش مهم و تعيين کننده اقليم کردستان در حيات سياسي اين منطقه،
نقشي بسيار مخربي ايفا ميکند .ايجاد کشور کردستان در مرز کشورهايي که
خود از جمله سرکوبگران تاريخي جنبشهاي رهايبخش کرد و تمامي نيروهاي
آزاديخواه و چپ اين کشورها هستند بدون شک به تقويت مبارزه ملي کردها
منجر خواهد شد ،و از سوي ديگر ،با ايجاد سدي در حد فاصل ايران و بخش
شيعه نشين عراق و جلوگيري از ايجاد خط هالل شيعه ايران  -سوريه به منافع
استيالگرانه حکومت اسالمي در منطقه آسيب خواهد رساند .امري که براي
حاکمان اسالمي ايران نميتواند قابل قبول باشد.
بي جهت نيست که بازتاب اشغال مناطق مورد مناقشه کردستان عراق با استقبال
شگفتانگيز نشريات و محافل حاکم ايران مواجه شده ،پيروزي در اين جنگ
تحت رهبري و درايت "مقام رهبري و سردار سليماني" چون افتخاري بزرگ براي
حاکمان اسالمي در جهت جلوگيري از استقالل کردستان و تشکيل "اسرائيل دوم"
قلمداد شده است.
همزمان افرادي که از همان آغاز طرح همهپرسي استقالل ،کين و عداوت خود را
در رسانههاي مختلف عراقي و ايراني پنهان نميکردند ،عقبنشيني مقطعي کردها
را دستاويز حمالت جديد و بي محاباي خود به اقليم کردستان و طرفداران همه
پرسي که اکثريت قاطع مردم و احزاب آن را شامل ميشود کرده ،آن را دال بر
تائيد نظرات خود ميشمارند ،و آگاهانه به قلب وقايع پرداخته ،همراه با دشمنان
ديرين کرد و در جامه "دايه مهربانتر از مادر" در جبهه دشمنان آزادي و استقالل
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کردستان قرار گرفته ،به توجيه اعمال خيانت آميز محافلي از اتحاديه ميهني
کردستان ميپردازند که نه تنها به ملت خود بلکه به حزبشان نيز خيانت کرده،
بدور از اطالع رهبري اين سازمان و بر اساس منافع شخصي و فاميلي خود
پيشقراول نيروهاي سرکوبگر عراقي شدند .اين افراد با اعتراض و نفرت همگاني
مردم اقليم کردستان و همچنين رهبري و کادرهاي اتحاديه ميهني کردستان و
ساير احزاب کردستاني روبرو شده  ،در تاريخ جنبش رهايبخش کردستان از آنان
و حاميان کردستاني و خارجي آنان هيچگاه به نيکي ياد نخواهد شد.
آنهايي که انجام همهپرسي استقالل کردستان را چون پيراهن عثمان و دليلي براي
لشکرکشي بغداد به کردستان علم کردهاند گويي فراموش کردهاند که بر اساس
تمامي شواهد و فاکتهاي موجود ،دولت عراق و اربابان ايراني آن ،از مدتها پيش
و بويژه از هنگامي که در پي تصرف موصل و آزادسازي نقاط تحت اشغال
داعش برآمده بودند در پي حمله و پيشروي بسوي اقليم کردستان و دستيابي
مجدد به نقاط مورد مناقشه و بويژه چاههاي نفت کرکوک بودند .حتا نماينده
جنبش "تغيير" که از نيروهاي اپوزيسيون دولت اقليم کردستان ميباشد از جمله
کساني است که بالفاصله پس از اشغال اين شهر توسط نيروهاي عراقي و ايراني
در کرکوک اذعان داشت که حمله بغداد هيچ ربطي به همه پرسي استقالل
نداشته ،و اين حمله مدتها پيش از آن طرح ريزي شده بود .در واقع تصرف موصل
و مناطق محوري کرکوک موقعيت مناسبي را براي حمله عراق به اقليم کردستان
فراهم نمود .از سوي ديگر انجام همهپرسي استقالل کردستان که بر اساس تمامي
موازين و اصول دمکراتيک و مدني و پشتيباني گسترده مردم اين اقليم و مناطق
مورد مناقشه که بخش قابل توجهي از ساکنين آن را ترکمنها و عربها تشکيل
ميدهند ،انجام شد خواستي انساني ،آشتيجويانه و متمدنانه بود که بسان تالش
استقاللطلبان کاتوليناي اسپانيا با برخورد خصمانه دولت مرکزي مواجه شد.
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استقالل طلبان کرد از همان آغاز همهپرسي و بعد از انجام آن در پي يافتن راه حل
مسالمتآميز براي پايان دادن به اختالفات خود با بغداد برآمده ،تقاضاي مذاکره با
مرکز نمودند ،امري که با تهديد ،محاصره اقتصادي  -نظامي و در نهايت با حمله
نظامي مواجه شد .اکنون دولت اقليم کردستان مجددا با تعليق نتيجه همه پرسي
استقالل حس نيت خود را براي انجام مذاکره و حل مسالمت آميز موارد مورد
اختالف نشان داده است .بدون شک پافشاري بغداد به ادامه يورش و حمالت
لشکري و کشتن افراد غير نظامي و مدني ،به آتش کشيدن و تخريب مناطق
مسکوني و  ...ميتواند کشور را بسوي يک جنگ خونين داخلي سوق دهد ،امري
که در نهايت به نفع بغداد نيز تمام نخواهد شد .از هنگام حمله نيروهاي مشترک
عراقي و حکومت اسالمي ايران جهانيان شاهد صبر و خونسردي و تحمل کردهاي
عراق هستند ،از سوي ديگر افکار عمومي جهان و دولتهاي اروپايي و آمريکا
در نهايت نميتوانند نسبت به اعمال دولت عراق و انفال جديد مردم کرد و نقش
استيالگرانه ايران در اين منطقه ساکت بمانند .ادامه سياستهاي خصمانه و تنش
آفرين بغداد و همراهي ايران و ترکيه با آن ،تحت فشار قرار دادن کردها و
سرکوب آنها بيگمان به برگشت ورقهاي سياسي در سطح داخل کردستان و
خارج از آن و به نفع اقليم کردستان منجر خواهد شد.

گرت چو نوح نبي صبر هست به رغم طوفان
بال بگردد و کام هزار ساله برآيد
بدون شک رهبري اقليم بويژه در يک دهه گذشته با انتقادات بسيار و مشکالت
فراواني مواجه بوده است .اختالفات حزبي و تالشهاي انحصارگرانه ،فساد اداري
و اقتصادي ،نبود صف واحد پيشمرگه و تاثير احزاب در واحدهاي نظامي اقليم ،از
جمله مواردي است که همواره مورد انتقاد احزاب کردستاني و از جمله حزب
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کمونيست کردستان قرار گرفته است .مبارزه طبقاتي و اجتماعي در اقليم کردستان
از مواردي بوده است که چپهاي کردستان همواره بر آن تاکيد ورزيده ،همزمان
آن را سدي در مقابل جنبش استقاللطلبانه کردستان ندانستهاند .براي نمونه حزب
شيوعي(کمونيست) کردستان عليرغم مبارزه با نئوليبراليسم حاکم در دولت
کردستان همواره از حق تعيين سرنوشت مردم کردستان و استقالل آن دفاع کرده،
در جبهه دفاع از همهپرسي استقالل قرار داشته است .اين حزب تشکيل دولت ملي
متحد ،دفاع از آزادي ،حقوق بشر و دفاع از منافع کارگران و دهقانان و
زحمتکشان را جزو برنامه اصلي خود عنوان کرده است .احزاب چپ ديگر ،چون
حزب زحمتکشان کردستان و حتا حزب کمونيست کارگري کردستان نيز عليرغم
داشتن انتقاد از رهبري حاکم ،در جبهه دفاع از همهپرسي قرار گرفتهاند .بيانيه ٣٢
حزب و گروه کردستاني بعد از اشغال  ٥١درصد خاک کردستان توسط ارتش
عراق ،داعشهاي حشد شعبي عراقي و ايراني ،در دفاع از همه پرسي استقالل و
وحدت احزاب کردستاني و همبستگي ملي از گامهاي درخور توجه و ارزنده اين
نيروها است .با اين حال جاي آن دارد که از سوي نيروهاي کردستاني ضمن
آسيب شناسي رويدادهاي گذشته ،گامهاي جدي براي همبستگي بيشتر مردم،
هماهنگي و کار مشترک احزاب کردستاني ،کارا کردن پارلمان کردستان ،تقويت
و هماهنگي نيروهاي پيشمرگ ،تغييرات جدي در ستروکتور حکومت اقليم،
دمکراتيزه کردن هر چه بيشتر جامعه و شرکت دادن بيشتر مردم در تحوالت
جامعه برداشته شود.
راه رسيدن به استقالل کردستان راهي است پرفراز و نشيب و همراه با پيروزيها و
شکستهاي مقطعي .به يقين اين زايش دير يا زود هر چند با درد پا بعرصه واقع
گذاشته ،صلح وآرامش را براي مردمي به ارمغان خواهد آورد که ساليان سال با
کشتارهاي جمعي و جنگهاي بي پايان مواجه بوده ،بهترين فرزندان خود را فداي
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رسيدن به جامعهاي آزاد و فارغ از ستم ملي و طبقاتي کرده است .گرچه امروز
سپاه دشمن فريب کار و بي رحم است و از تمام شيوههاي غير انساني براي درهم
شکستن آن سود ميجويد .اما به قول حافظ:

"دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت
دايما يک سان نباشد حال دوران غم مخور
در بيابان گر به شوق کعبه خواهي زد قدم
سرزنشها گر کند خار مغيالن غم مخور
گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعيد
هيچ راهي نيست کان را نيست پايان غم مخور"
پنجشنبه  ۴آبان  ۲۶ - ۱3۹۶اکتبر ۲۰۱۷

"کوردستان يهک واڵته ،کۆبانی

ڕۆژههاڵته" 3

امروز بهترين فرزندان سرزمينم تفنگ به دست براي آزادي و شرف انساني شان
در مقابل نيروهاي تا دندان مسلح و وحشي اسالمي ميجنگند .دختران و پسراني که
سمبل مقاومت شده اند تا به جهانيان نشان دهند که عليرغم عدم توازن نيروي
انساني و تسليحاتي ميتوان و بايد تا آخرين لحظه جنگيد و از شرافت و کرامت
انساني خود دفاع کرد .در اين "آن جاودان" گريالهاي کرد حماسه هايي آفريده
اند که دستکمي از حماسه مردم لنينگراد و استالينگراد ندارد .ميتوان با فکر و
انديشه احزاب کرد در سوريه مخالف يا موافق بود اما نميتوان اين واقعيت مسلم را
ناديده گرفت که آنها براي بوجود آوردن نظامي ميجنگند که نمونه اي براي دفاع
از شرافت و آزادي انسان است .زنان کرد پا به پاي مردان نشان دادند اگر از آنها
3

کردستان سرزمينی است واحد و کوبانی هم شرق کردستان است.
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سرتر نباشند کمتر نيستند .آنها سمبلي براي دفاع و مقاومت شده اند و صرفنظر از
ظرافت جسم و روح زنانه شان ،سالح به دست با نمايندگان توحش اسالمي که
براي بوجود آوردن نظام قبيلهاي – اسالمي قرن حجر بخشي از خاور ميانه را به
خاک و خون کشيده اند ،ميجنگند .آنها اجازه نميدهند که سرزمينشان محل
تاخت و تاز افراطيون اسالمي شود که با حمايت خالفت اردوغان و بخشي از
کشورهاي عربي و پشتيباني بخشي از عربهاي سني مذهب عراق و سوريه و بعثيون
فراري و کينه جو به صغير و کبير رحم نميکنند .آنها مرگ با عزت را به زندگي با
ذلت ترجيع ميدهند.

تظاهرات مردم سنندج در حمايت از کوباني

شايد کوباني در تنهايي خود و با توجه به بسته شدن چهار طرف آن و نداشتن
لجستگي و پشت جبههيي نيرومند ،موقتا سقوط کند ،اما ايمان دارم که کوباني
گورستان داعش و حامي ان آنها و موجب شرم مدافعان آشکار و نهان متوحشين
اسالمي خواهد شد .اگر کردهاي ايران و ترکيه و عراق بنابر به مرزهايي که
سرزمين آنها را از هم جدا کرده است نميتوانند حضورا به ياري آنها بشتابند ،اما
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خيزش کردهاي ترکيه در بيشتر شهرهاي آن و دادن قربانيان بسيار در روزهاي
اخير در سرزمين خالفت اردوغان و تظاهرات صدها هزار نفري در سنندج و
بوکان و بانه و  ...با شعارهاي" کوردستان يهک وڵاته ،کۆباني ڕوژههڵاته"" ،
شێره ژني کۆباني شانازي ههمواني"" ٤کۆباني و بۆکاني کوردين و
کوردستاني" " 5کوردستان گۆرستاني کۆنهپهرهستان" 6و  ...نشان داده است
که احساس و پشتيباني مردم کرد از همديگر مرزهاي مصنوعي سرزمينشان را
برسميت نميشناسد و يک کرد در هرجاي دنيا باشد "کرد است و کردستاني" و
شريک غم و شادي هم ميهنان خود .اگر ترکيه اجازه گشايش مرزهاي خود را به
کردها بدهد بي گمان هزاران کرد از بخشهاي ديگرآن به کمک کوباني خواهند
شتافت و با چنگ و دندان از آن دفاع خواهند کرد .اين قافله را سر باز ايستادن
نيست!

 ١٢اکتبر ٢٠١٤
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6

شير زن کوباني تو مايه افتخار همگاني.
کوباني و بوکاني ،کرد هستيم و کردستاني.
کردستان گورستان کهنه پرستان.

گارد آزادی حکمتيست ،توهم يا واقعيت؟

جديدا حزب کمونيست کارگري -حکمتيست در پلنوم سوم خود در خارج از
کشور با تحليل اوضاع و شرايط ايران و خطر "عراقيزه شدن" آن تصميم به تشکيل
" گارد آزادي " ٧در مرحله نخست در کردستان و در پي آن در سرتاسر ايران
گرفته است .اين که اين حزب تا چه حد در ميان مردم کردستان و ايران محبوبيت
و پايگاه مردمي دارد و يا شرايط کردستان آمادگي پذيرش چنين نيرويي را دارد
که همواره با خصومت و تنفر و انزجار با خواست هاي ملي مردم کرد و احزاب
کردي برخورد کرده است ,مطلبي است جدا که مورد بحث اين نوشته نيست,
قصد نگارنده اين سطور نقد مختصري از هدف تشکيل چنين گاردي آن هم در
کردستان است که براي بسياري از احزاب همواره نقش موش آزمايشگاهي براي
تمرين ايدههاي خيالي شان داشته است .اگر نيم نگاهي به علت تشکيل اين گارد
به اصطالح آزادي بکنيم متوجه خواهيم شد که در سراسر بيانيه حکمتيست ها
نامي از مبارزه اين گروه با جمهوري اسالمي به چشم نميخورد و هدف اصلي آن
مبارزه با نيروهاي ملي قومي کردستان "در پروسه سرنگوني جمهوري اسالمي و

يا بعد از آن" است که حکمتيست ها با عنوان هايي چون "دار و دسته هاي مسلح
اسالمي ،قومي و گانگسترهاي سياسي" از آن ها ياد ميکنند و با اين پيش بيني
داهيانه که "بورژوازي اپوزيسيون و دار و دسته هاي مذهبي و قومي ميتوانند در
رابطه ميان خود با جنبش ها و احزاب سياسي ديگر ٬بويژه با طبقه کارگر و جنبش
http://www.hekmatist.com/Garar%20Garde%20Azadi.htm
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آزاديخواهانه ،متوسل به نيروي نظامي شوند و تجربه در ايران و عراق و ساير نقاط
جهان نشان ميدهد که اين کار را خواهند کرد ،به اين نتيجه رسيدهاند که بايد از
همين حال براي مقابله به مثل با آنها خود را آماده کنند بخصوص وقتي تجربه
ايران و عراق نشان داده است که اين کار حتما خواهد شد .حکمتيستها بدون
توضيح ماهيت جنبش ها و احزاب مورد نظر خود قصاص قبل از جنايت کرده و
براي توجيه آن به تجربه خيالي نيروهاي مذهبي و قومي در ايران و عراق بر عليه
طبقه کارگر و جنبش آزاديخواهانه متوسل ميشوند .بهتر بود آقايان به نمونههاي
واقعي اين تجارب اشاره ميکردند تا حداقل براي مردم و خوانندگان آن ماهيت
دوست و دشمن طبقه کارگر ايران و جنبشهاي آزاديخواهانه بهتر مشخص
ميشد تا مجددا تجربهگر آزمونهاي پيشين نباشند.
در بند "ب" با اين توجيه که "بخش زيادي از نيروهاي سياسي اپوزيسيون
جمهوري اسالمي و دارو دسته هاي قومي و مذهبي مسلح هستند و به سياست در
ايران بعد نظامي دادهاند" به اين نتيجه ميرسند که براي عقب نماندن از اين قافله
بايد آن ها هم مسلح شده و با تشکيل " گارد آزادي" يک تنه به جنگ تمام
نيرو هاي به اصطالح قومي (نه جمهوري اسالمي!؟) رفته و به سادگي چرخش
قلمشان نيروهاي قومي را سرکوب کرده ,رسالت بزرگ خدمت به طبقه کارگر را
يک شبه به انجام برسانند و با توجه به اين امر که در کردستان "هيچ نيروي سياسي
بدون داشتن پتانسيل و قدرت نظامي کوچکترين شانسي براي دخالت موثر در
حيات سياسي جامعه را ندارد" طبيعتا اين حزب بايد با تشکيل گارد آزادي بتواند
در حيات سياسي جامعه نقش خود را ايفا کند و با نشان دادن قدرت طبقه کارگر
از لوله تفنگ در حيات سياسي جامعه عرض اندام کند .و اين در حالي است که
امروزه بيشتر احزاب عمده کردستان تحت فشار واقعيتهاي محسوس جهاني,
منطقه اي و داخلي بطور عمده به شيوه هاي مسالمت آميز سياسي روي آوردهاند و
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بيشتر روي ايجاد تشکل ها و اجتماعات تودهاي و رشد فرهنگ سياسي در بين
مردم تاکيد مي کنند .عمده کردن لزوم "پتانسيل و قدرت نظامي" براي ايفاي نقش
جدي در حيات سياسي جامعه تنها نشان دهنده عدم اعتقاد به منطق سياسي خود و
بي بهايي به نقش سياسي تودههاي مردم در وقايع سياسي جامعه است.
در بند "ت" همچنان اشاره به اين مساله شده است که "در کردستان رابطه ميان
مردم با جمهوري اسالمي ،بين احزاب سياسي با هم و با مردم بُــعد نظامي داشته و
يا به سرعت پيدا خواهد کرد" .کالبدشکافي اين جمله پرده از شيوه تفکر اين
گروه برمي دارد چرا که طرح بعد نظامي رابطه "مردم با جمهوري اسالمي" پرده
پوشي سرکوب نظامي مردم توسط جمهوري اسالمي است و اين شبهه را ايجاد
ميکند که اين مردم کرد هستند که حرکت مسلحانه را برعليه جمهوري اسالمي
آغاز کردهاند و طبيعتا جمهوري اسالمي براي مقابله با آنها به نيروهاي نظامي خود
متوسل شده است .در صورتي که همگان ميدانند جنگ مسلحانه به عنوان
شيوه اي از مبارزه بر کردستان تحميل شده است و مردم صلح دوست کردستان
برخالف تبليغات سوء نه تنها خواهان جنگ و نظامي شدن خاک و بوم خود
نيستند بلکه وقايع جديد کردستان پس از کشته شدن شوانه در مهاباد و
راهپيمايي هاي مسالمت آميز کردها در شهرهاي مختلف کردستان و به خاک و
خون کشيده شدن اعتراض مسالمت آميز مردم و دستگيري خانم طلوعي و
بسياري از روشنفکران و فعاالن سياسي کرد نشان دهنده اين امرروشن در
کردستان ايران بوده است .از سوي ديگر گردانندگان حکمتيست که تعدادي از
آنها را کردها تشکيل ميدهند خوب ميدانند در کردستان ايران هيچ گاه حرکت
توده اي ـ نظامي خودبخودي مردم و غيرمتشکل و غيروابسته به احزاب عمده
کردستان روي نداده است و تا اواسط دهه  6٠حرکات پراکنده نظامي در
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کردستان عمدتا برهبري حزب دمکرات کردستان و کومهله انجام مي گرفته است.
جنگ طلب دانستن مردم کرد تنها توهين و بي احترامي به مردم صلح دوستي
است که در تاريخ صد ساله اخير ايران بيش از همه از تحميل جنگهاي مکرر در
سرزمين خود رنج بردهاند.
جمله مبهم بعد نظامي " بين احزاب سياسي با هم و با مردم" نيزبه اين توهم دامن
ميزند که گويا احزاب سياسي کردستان رابطهشان را با هم براساس داشتن
نيروهاي نظامي تعيين مي کنند و بر اساس قدرت نظامي ,خود را بر هم و بر مردم
تحميل ميکنند ,پس چرا آنها از اين قافله عقب بمانند .اگر اين تز را مطابق با
واقعيت هاي کردستان فرض کنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد که در کردستان
حزب کمونيست کارگري  -حکمتيست با توجه به نيروي قليل خود ,نداشتن
پايگاه تودهيي و وجود چنين رابطه غيراصولي که در شرايط جنگي دور از
واقعيت نيز نخواهد بود يک روز هم امکان حيات نخواهند داشت و "گارد آزادي
شان" مرده به دنيا خواهد آمد و چنين حرکاتي با نتايج مصيبت باري همراه خواهد
بود که فاجعه انساني آن جبران ناپذير خواهد بود.
قلم فرسايي هايي که در بيانيه رهبران حکمتيست آمده است نشان دهنده عدم
آشنايي آنها با محيط ,فرهنگ سياسي ,موقعيت نيروهاي ملي کردستان و
خواستهاي عاجل مردم اين منطقه ,تاريخ مبارزاتي آنها و شيوه جنگ مسلحانه,
خود بزرگ بيني و غير واقعي جلوه دادن نيروهاي بالقوه و بالفعل خود در ايران
است  .ايجاد چنين گاردي با اهدافي که در بيانيه آن ها آمده است نه اعالم جنگ
به جمهوري اسالمي بلکه اعالم جنگ به نيروهاي اپوزيسيون جمهوري اسالمي در
کردستان و ساير نقاط ايران است که بنابر اعتقاد آنان همگام با "دولتهاي غربي و
آمريکا به تبليغ فدراليسم قومي در ايران روي آورده و خطر "عراقيزه" کردن
جامعه ايران و "سناريو سياه" را به شدت افزايش داده اند" .حزب کمونيست
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کارگري  -حکمتيست از هم اکنون براي جلوگيري از به اصطالح عراقيزه شدن
ايران مي خواهد پا در جا پاي "القاعده" بگذارد و تحت لواي دفاع از منافع طبقه
کارگر و مردم ايران به عمليات نظامي برعليه نيروهاي ملي  -قومي بپردازد .امري
که نه در توانايي آن است و نه شرايط جامعه کنوني ايران به آنها چنين اجازه اي
را مي دهد.
جمعه  ۲۹مهر ماه ۱۳۸۴

پاسخی کوتاه به "سرمست از فدراليسم قومی ،هراسان از نفوذ
حکمتيستها ،پاسخی به امين آوه"
آقاي مجيد حسيني
دررابطه با نوشته شما که تحت عنوان "سرمست از فدراليسم قومي ،هراسان از نفوذ
حکمتيستها ,پاسخي به امين آوه"  8از سوي سايت حزبيتان پخش شده است الزم
ديدم که جهت اطالع شما و خوانندگان محترم ,اشاره کوتاهي به بعضي از
مندرجات آن کرده باشم:
اولين مساله اي که جلب ت وجه مي کند عنوان جوابيه شما است که هيچگونه
همخواني با موارد ياد شده در مقاله "گارد آزادي حکمتيست ها  -توهم يا
واقعيت" و نظرات اينجانب ندارد .من فکر نکنم که شما در هيچ جايي از آن نوشته
به سرمستي نگارنده از فدراليسم و پرداختن به آن ويا ترس و هراسي از
حکمتي ستها مواجه شده باشيد .بالعکس با توجه به نيروي قليل و نفوذ بسيار اندک
شما در ايران و کردستان چنين حرکات و برخوردهايي کامال انتحاري ارزيابي
شده است که مي تواند به فاجعه انساني بينجامد حتا اگر قربانيان آن تعداد اندکي
هم باشند.
شما نوشته خود را با اين جمله که" تشکيل گارد آزادي ،شخصي بنام "دکتر
کامران امين آوه" را که من نميدانم کي هست و يا از سران کدام جريان سياسي
است ،برآشفته کرده است"شروع مي کنيد .روان شناختي اين جمله نمودار اين
http://www.hekmatist.com/64Majid.htm
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است که از نظر شما شناخت از نويسندە بيشتر از مطلب مورد مطالعه اهميت دارد و
با توجه به مقام شامخ رهبريتان در حزب کمونيست کارگري -حکمتيست طبيعتا
شما بايد تمام افراد را بشناسيد يا آنها قبل از نوشتن چيزي خودشان را به شما
معرفي کنند .تاکيد بر چنين مسائلي تنها نشان دهنده خود بزرگ بيني بيمارگونه و
توهمات نابجا از قدرت و ونفوذ سازماني و يا انديشهاي شما مي باشد.
شما درنوشته بسيارمحترمانه خود که نشان از فرهنگ حزبيتان دارد مرا متهم به
تحريف "بيانيه هدف از تشکيل به اصطالح "گاردآزاديتان" کردهايد .قضاوت
مربوط به نوشته خود و شما را به خوانندگان واگذار ميکنم تا با خواندن دو نوشته
و مقايسه آنها با کل بيانيه شما نظر خود را بدهند .به باورمن خدمت حرکات به
ظاهر انقالبي و سرخ برخي ازاحزاب به اصطالح انقالبي به جمهوري اسالمي
اگربيشتر ازخدمت طرفداران آگاه و ناآگاه آن نباشد کمتر نبوده و نخواهد بود.
دادن شعارهاي سر خ و انقالبي جرياناتي که هيچگونه پايگاهي در بين مردم ندارند
تنها نشانده توخالي بودن آنها است.
شما در قسمتي از نوشته خود اشاره به "سقوط به تمايالت و نفرت نژادي"
اينجانب کرده ايد ,بهتر است قبل از نوشتن بعضي از اصطالحات براي درک بهتر
و جايگزيني درست آن در نوشته هايتان حداقل به واژه نامه هاي سياسي مراجعه
کنيد تا ضمن آشنايي به فرق مقولههايي چون "نژادي با قومي و ملي" آن ها را در
جاي مناسب به کار بگيريد و تهمت نژادپرستي به کسي نزنيد.
 در قسمتي از نوشته تان اشاره به " کودتاي جالل طالباني عليه کومهله و علمکردن باند زحمتکشان مهتدي کردهايد" .اينجانب قصد دفاع از کومهله و يا آقاي
عبداهلل مهتدي را ندارم فقط يادآوري ميکنم که سالهاي سال شما و رفقاي
امروزيتان زير بيرق آقاي مهتدي سينه ميزديد و حال که ايشان راه ديگري را
برگزيدهاند و تحت عنوان کومهله شروع به فعاليت سياسي کردهاند شما از ابراز
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هرگونه توهين و افترا به ياران قديمي تان دريغ نميورزيد .اين شکل برخوردتان
تنها نمونه کوچکي از پرنسيب حزبيتان است.
در رابطه با شيوه مسالمتآميز مبارزه هم اگر به نوشته من مراجعه کرده ,با چشم
بصيرت يک بار ديگرآن را بخوانيد متوجه خواهيد شد با توجه به اينکه بحث من
مربوط به ايران و کردستان ايران است ,احزاب مورد نظر اينجانب نيز بطورعمده
احزاب کردستان ايران مي باشند .در جمله من تاکيد بر" روي آوردن احزاب
کردستان تحت فشار واقعيتهاي محسوس جهاني ,منطقهيي و داخلي بطور عمده
به شيوههاي مسالمتآميز سياسي" در مبارزه آنها در ايران است و اين جمله هيچ
پيوندي با مثالهاي شما و نتيجهگيري نهايتان ندارد .تاکيد بر کاربرد عمده شيوه
مسالمتآميز سياسي دليل بر انکار شيوههاي ديگرمبارزه و يا مسلح بودن آنها
نيست و اين نوع مبارزه را مطلق نميکند .شما با توجه به تاريخ درخشان مبارزيتان
طبيعتا بايد فرق اين مقولههاي ساده سياسي را بدانيد.
در رابطه با وقايع جديد کردستان هم پيشنهاد دوستانه من به شما اين است از آب
گل آلود ماهي نگيرد و براي خود و کارنکردهتان افتخارآفريني نکنيد تا مبادا
دچار اين توهم شويد که که جا پايي در کردستان داريد .حرکات خودبخودي و
اعتراضات مسالمت آميز اخير کردستان هم هيچ ربطي به شما و ساير احزاب
کردي و سراسري ندارد و بهتر است به تاريخ سازي کاذب انقالبي براي حزب
خود روي نياوريد .نوشتن و پخش محدود چند اعالميه دليل برنقش شما
درخيزش خودبخودي و مردمي و برپايي اعتصاب نيست.
آقاي حسيني در پايان مي خواستم يادآوري کنم که نقد تفکرات انحرافي در
جنبش چپ ايران نه بر اساس ترس و واهمه از نفوذ و يا عدم نفوذ يک حزب و يا
وحشت از قدرت نداشته جريانات پا در هوايي چون حکمتيستها دربسيج
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تودهاي عليه به اصطالح سناريوي من درآوردي "پاکسازيهاي قومي
فدراليستچيهاي جريانات ناسيوناليست کرد" است بلکه بيشتر براي افشاء
جرياناتي مثل شما است که مي خواهند از آب گل آلود ماهي گرفته و با قهرمان
سازي هاي کاذب و دروغين و زدن تهمت هاي ناروا به نيروهاي ديگر ,براي خود
تاريخ پرافتخاري بسازند که در عمل بي بهره از آن هستند.
اکتبر ٢٠٠5

تخريب شخصيت يا نقد انديشه!

نگاهي بر نگرش ماکياولي برخي از چپ نماهاي دو آتشه

" کالم هر شخص نماينگر سطح معرفت اوست.
يک ژاپني9

نگاهي گذرا به شيوه سنجش ,استدالل و نقد برخي از گروه هاي سياسي ايراني
درخارج از کشورکه محصوردر فضاي خود ساخته و فانتزيهاي خود القايي -
انقالبي هستند ،نشان دهنده سقوط و افول بخشي از نمايندگان فکري داعيان
رهبري پرولتارياي ايران است که هدفمندانه براي مسموم ساختن فضاي سياسي -
اجتماعي و فرهنگي ,ايجاد تفرقه ,آلوده نمودن فرهنگ خرد گرايي نيروهاي
متعهد سياسي و گسترش لومپنيسم فکري تالش ميورزند .هرچند که تعداد چنين
نيروهايي قليل است و اندک و بنيان فکري  -سياسي و پايگاه اجتماعي آنها بسيار
ضعيف ميباشد ،معهذا نمايان ساختن بينش تخريبي آنها براي جلوگيري و يا
کاهش عواقب مخرب شان الزامي است .عمل و انديشه انحرافي چنين نيروهايي نه
تنها موجب آسيب ديدن دنباله روان چنين بينشي ميشود که تحت القاي ايدههاي
کاذب انقالبيگري و شعارهاي سرخ و به اصطالح انسان دوستانه قرار گرفتهاند
بلکه نهايتا موجب تخريب ,آسي ب و به هدر دادن استعدادها و امکانات بالقوه و
9

برگرفته از گفتار بزرگان  ,ترجمه از آلماني به کردي  -شوانه www.bokan.de.
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بالفعل نيروهايي ميگردد که در راستاي رسيدن به سعادت انسانها ,صلح ,تفاهم
ملي ,برابري حقوقي  -سياسي و اجتماعي  -اقتصادي ملل ايران و ايجاد جامعهاي
دمکرات و آزاد گام برميدارند.
اين افراد بدون پايبندي به ادب و فرهنگ سياسي  ,بجاي نقد نظرات مخالف و يا
تقابل فکري با شخصيت ها و احزاب ديگر از همهي رفتارهاي موهن و و خالف
اخالق براي ابراز وجود و بزرگ نمايي خود بهره ميبرند .يکي از ابزارهاي اصلي
چنين نيروهائي در مقابله با بينش و افکاري که مغاير با تخيالت قشري  -گروهي و
به اصطالح طبقاتي طراحان آن است پناه بردن به واژه هاي تحقير آميز ,برچسب
زدن ,طرح اتهامات بي اساس و زير سوال بردن شخصيت نويسنده در مرحله
آغازي نقد براي گريز از پرداختن منطقي به نظرات انتقادي مخالفين مي باشد,
چنين برخوردهايي آشکارا نماينگر لرزان بودن بنيان فکري نقاداني است که توان
ورود در بحثهاي آکادميک ،درک دستاوردهاي جديد علوم اجتماعي و پند
گرفتن ازتجارب گذشته را نداشته ,طوطيوار به تکرارشعارها و فرضيههايي
ميپردازند که واقعيت هاي چند دهه اخير مهر بطالن برآنها زده است .استفاده
ازواژههاي رايج درادبيات حزبي آنها نظير" باند ,خودفروش ,خائن ,نوکر,
عقبمانده ,سرسپرده ,مزدبگير ,ماليخوليايي ,جاسوس ,نژادپرست ,متحجر ,شياد,
سرسپرده سيا و موساد و  "....مهمترين بخش استداللي نقدهايشان را تشکيل
ميدهد.
نقد غيرعلمي نيروي مخالف به هر قيمت و به هر وسيله اي تنها موجب بيراه
کشاندن آن بحث گشته ,کمکي به پيشبرد فرهنگ تقابل منطقي انديشه نخواهد
کرد .متاسفانه چنين برخوردهايي درميان برخي از احزاب ,شخصيت ها و
دولتمردان ايراني تاريخي ديرينه دارد و با منش و کردار بسياري از گردانندگان
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ورهبران سياسي و دولتي گره خورده است که خود نيازمند تحليل و بازنگري
جداگانهاي ميباشد.
از نقطه نظر افرادي که با ايدههاي کاربردي ماکياولي به زير پوسته اهداف
سوسيالستي پناه بردهاند استفاده ازهر نوع سالح کاذب تبليغاتي جهت برحق نشان
دادن خود و از ميدان خارج ساختن مخالفان امري موجه و قابل افتخارميباشد تا
آنجا که جايگزيني واژهها و جمالت تمسخرآميز و تحقير کننده حتا در سر تيتر
نوشتههايشان امري طبيعي محسوب ميگردد .تخريب شخصيت فرد مخالف ,بي
احترامي به چهرههاي برجسته ملي  -تاريخي و مورد احترام مليت هاي مختلف
ايران ,به گمراه کشاندن مبحث اصلي مورد انتقاد ,قلب واقعيت هاي تاريخي,
ارتجاعي و عقب مانده خواندن هر آنچه که با فرهنگ ,سنت و عاليق تاريخي -
ملي مردم پيوند دارد ,شانتاژ وپرونده سازيهاي کاذب سياسي جهت تخريب
شخصيت نويسنده و مخالفين از جمله سالحهاي کاربردي چنين نيروهايي است
که شيپور زنان خواهان به اصطالح گسترش و اشاعه تفکرات انسان دوستانه
سوسياليستي و ايجاد فضاي مناسب براي تغيير اخالق و تمام نمادهاي معنوي
فرهنگ بورژوازي و فئودالي هستند.
حالت تهاجمي غير منطقي و پرخاشگرانه اين افراد درهنگام بررسي ونقد يک اثر
و مطلق شمردن حقيقت خودساخته ,راه را بر هرگونه نقد منطقي و پذيرش نکات
درست نيروهاي دگرانديش ميبندد .متاسفانه اثبات نظرات فردي و حزبي به هر
قيمت و به هربهايي که ناشي از شيوه نگرشي سانتراليسم بوروکراتيک و ايدههاي
ماکياوليستي است نقش سد کنندهاي در مقابل پذيرش تفکرات مخالف و هرگونه
بينش نو دارد .گذشتن ازسد مطلق گرايي اولين گام براي درک و تجزيه و تحليل
نظريات متنوعي است که در بين نمايندگان فکري اقشار مختلف جامعه وجود

 ١٠٢جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

دارد .انسان هوشمند در هنگام مقايسه و تقابل منطقي  -فکري با نيروهاي
دگرانديش است که به جنبه هاي قوت و ضعف خود پي ميبرد و در صورتي که
پتانسيل دگرديسي داشته باشد ميتواند خود رابا نيازهاي واقعي جامعه ,بدور از
خيالبافيهاي خودفريب دهنده منطبق سازد .پذيرش واقعيت هاي تلخ راه پايدار
ماندن اصولي را هموار ميسازد.
هوچيگري سياسي در نقد و بررسي انديشه مخالف موجب برداشتهاي
غيرواقعگرايانه و پيش کشاندن اتهاماتي ميشود که عمال درجهت بيراهه کشاندن
مساله مورد بحث ,ايجاد سردرگمي ,تفسير و رد نکات خودساختهاي است که
هيچگونه پيوندي با ديد نويسنده مورد نقد ندارد .اين شيوه نقد رابطه تنگاتنگ با
فرهنگ سياسي نقاداني دارد که محصوردر تنگناي فکري  -عقيدتي بوده ,براي به
کرسي نشاندن اهداف خود صرفنظر از درست يا غلط بدون آن هرگونه بانگ
مخالفي را بيرحمانه و خارج از قواعد و موازين اخالقي و اصول انساني زير ضرب
ميبرند وميخواهند به هرقيمتي حقانيت و پاکي انديشه خود را با بي بها خواندن
نظر مخالف به اثبات برسانند .استفاده از هرگونه ابزار و وسيله براي رسيدن به
هدف و استفاده ازشيوهاي غيرعقالني وغيراخالقي براي به کرسي نشانده راي و
انديشه خود مغاير با ابتداييترين حقوق انساني درجهان متمدن کنوني است.
چنانکه نميتوان براي رسيدن به اهداف نادرست و غير اجتماعي از ابزار و
شيوههاي انساني بهره گرفت متقابال نمي توان براي رسيدن به هدفهاي عادالنه و
انسان دوستانه به ابزارها و شيوه هاي غير انساني و غير اخالقي متوسل شد.
تجربه ناموفق چنين گرايشات انحرافي ومخرب در بين مارکسيستهايي که براي
رسيدن به مدينه فاضله وجهان عاري از هرگونه ستم طبقاتي ,شکوفايي
استعدادهاي بشري و دفاع از منافع زحمتکشان به کشتار ميليونها انسان بيگناه
حزبي و غير حزبي ,روشنفکران ,دگرانديشان ,دانشمندان و انسان هاي فرهيخته در

تخريب شخصيت يا نقد انديشه! ١٠3

کشورهايي چون اتحاد شوروي ,چين ,کامپوچيا  ,آلباني و  ...پرداختند  ,کم
نيست  .آنهايي که اکنون عليرغم رد صوري استالين و مائو ,مارکسيست بودن
خود را نمونه اي نادر در سطح ايران و جهان ميدانند و لقب بزرگترين
مارکسيست دنيا را به همديگر قرض داده ,چون کاالي ناياب به رخ ديگران
ميکشند و براي واال نماياندن خود دن کيشوتوار شمشير چوبيشان را بر چهره
نيروهاي دگرانديش کشيده ,تحت عنوان دفاع از طبقه کارگر و زحمتکشان ايران
به ياوهگويي ,هوچيگري ,ترور فکري شخصيت ها و احزاب مخالف روي آورده
و با تفکرات فئودالي  -استاليني خود به جنگ دشمنان خودساخته در فرداي پس
از سرنگوني جمهوري اسالمي ميانديشند تا شايد بتوانند با به آشوب کشيدن و
شعلهور کردن جنگ و خصم بين مليتهاي مختلف ايران از اين نمد کاله
گشادي براي خود بدوزند بي شک به همان سرنوشتي گرفتار خواهند آمد که
سلف شان درتاريخ صد سال گذشته دچار شد.
آيا نمايندگان دروغين کارگران که امروز جزئيترين و سادهترين قواعد و موازين
درست برخورد اجتماعي  -سياسي را جسورانه زير پا مي نهند و از هيچ عملي
براي آلوده ساختن فضاي اجتماعي  -سياسي جمع نيروهاي خارج از
کشورکوتاهي نميورزند و اعضاي خود را با روحيات و خلقيات هوچيگرانه ,
خردستيزانه و ايجاد جو خود محوربيني وخود بزرگ بيني کاذب و دروغين
تربيت ميکنند و بي باکانه به ترور شخصيت دگرانديشان مي پردازند مي توانند
خودرا با ايدال هاي بشري و رفتار متمدنانه وفق دهند وشايسته ادعا هايي چون"
انسان اساس سوسياليسم است " باشند؟!
آگوست ٢٠٠9

نگاهی کوتاه به معانی و کاربرد
سه واژه ناسيوناليسم ،شووينيسم و راسيسم

در برخي مقاالت سياسي که گاها از سوي افراد مدعي رهبري پرولتارياي ايران
منتشر ميشود به شيوهاي ناهنجار واژههايي چون ناسيوناليسم ,شووينيسم و
نژادپرستي بدون در نظر گرفتن مفهوم اصلي و کاربرد زماني  ,مکاني آنها به
شکلي صوري و تجريدي و ناهمخوان با واقعيتهاي جامعه مورد استفاده قرار
ميگيرد .گويي براي بسياري از اين دکترين سياسي هدف از سياه کردن
صفحههاي سپيد اوراقشان تنها و تنها به کرسي نشاندن فرضيههايي است که در
بسياري موارد همخواني ارگانيک با واقعيتهاي ملموس جامعه کنوني ايران
ندارد .در اينجا قصد تجزيه و تحليل برنامه و عملکرد چنين نيروهايي که بويژه در
خارج از کشور بر زيربناي محافل روشنفکري و جدابافته از تودههاي مردم پديد
آمدهاند نيست ,تنها اشاره کوتاهي به مفهوم و کاربرد  3مقوله ناسيوناليسم,
شووينيسم و راسيسم در مکتب سياسي آنها خواهيم داشت.
ناسيوناليسم  .١٠اصطالح ناسيوناليسم از واژه  nationمشتق شده ،که در فارسي
تحت عناويني چون "ملت ,قوم ,خلق ,امت ,کشور و مملکت" ترجمه شده است.
ناسيوناليسم معاني لغوي مختلفي چون :ملت گرايي ,استقالل طلبي و ميهن دوستي
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دارد .به همين ترتيب

ناسيوناليست١١

به افراد ميهن دوست ،استقالل طلب،

مليگرا اطالق ميشود .مفهوم استقاللطلبي اين مقوله در ايران بويژه در مبارزه
توده هاي مردم عليه استعمارگران خارجي و حفظ استقالل آن نمود پيدا کرده
است ولي مفهوم خاص مليگرايي را ميتوان در مبارزه مليتهاي مختلف ايران
ديد که براي رسيدن به حقوق برابر در عرصههاي اقتصادي ،اجتماعي ،حقوقي،
سياسي ،فرهنگي و رشد آگاهي ملي بر عليه ظلم و ستم شاهي و اسالمي مبارزه
کردهاند .رژيم شاهي با مطرح کردن تئوري ملت واحد ايران و رژيم اسالمي ايران
با تاکيد بر امت اسالمي عمال وجود مليتهاي مختلف و حقوق ملي آنها را ناديده
گرفته ،هرگونه بانگ آزاديخواهي ملل تحت ستم را وحشيانه سرکوب کردهاند.
در ادبيات سياسي بسياري از احزاب مدعي چپ ،از ناسيوناليسم بعنوان يکي از
اصول ايدئولوژي و سياست بورژوازي نام برده ميشود  .آنها ناسيوناليسم را به
تعصبات خشک قومي نسبت ميدهند که در تقابل با ساير ملتها و خواستهاي
طبقاتي پرولتارياي ايران قرار دارد .از نظرمتفکرين دوآتشه چپ ,ناسيوناليسم از
نظر تاريخي نقش مثبت خود را در مرحله گذار از فرماسيون فئودالي به
سرمايهداري ايفا کرده و اکنون با ايجاد فرماسيون کاپيتاليسم و در صدر قرار
گرفتن وظيفه انقالب سوسياليستي (البته بدون در نظر گرفتن ويژگيهاي عيني و
ذهني چنين امکاني در کشور خود) نقش تاريخي آن به گذشته دور سپرده شده
است .آنها هرگونه تفکر ناسيونالسيتي را دشمن فکري و طبقاتي کارگران و
ابزاري براي انشقاق در صفوف طبقه کارگر محسوب ميدارند ،در نتيجه يکي از
وظايف اصلي طبقه کارگر و حزب مدافع آن بايد مبارزه با چنين جرياناتي باشد
که دشمن خوني پرولتارياي ايران محسوب ميشوند.
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از نظر اين نيروها ،اينکه زيربناي اقتصادي ايران در چه مرحله اي از رشد سرمايه
داري است ،کارگران تا چه حد در اتحاديه هاي کارگري متحد شده اند ،احزاب
متعدد مدعي رهبري طبقه کارگر که هم اکنون در خارج از کشور در بين
روشنفکران جدا بافته از توده مردم و طبقه کارگر شيپور انقالب سوسياليستي را
سر ميدهند چقدر ريشه در آنجا دارند ،موازنه و تناسب نيروهاي متخاصم طبقاتي
و حد سازماندهي آنها در نبرد دو طبقه درچه مرحلهاي قرار دارد ،خواست هاي
ملي و دمکراتيک مردم تا چه حد تامين شده است و اصوال مردم مذهبي تا چه حد
با کلمه کمونيسم سرآشتي دارند جزو بحثهاي فرعي و انتزاعي محسوب ميهشود
چرا که کاوش و تحقيق و کالبدشکافي اين مسائل آنها را از رسيدن به انقالب
سوسياليستي باز ميدارد.
شيوه نگرش آنها به ناسيوناليسم اساسا درجهت تفرقه انداختن در صفوف نيروهاي
بالقوه و بالفعل اپوزيسيون ملي و سراسري ايران و ايجاد پيش زمينههاي فکري
براي دامن زدن به اختالفات ،ايجاد جنگ و نفرت در مناطق پيراموني کشور بويژه
بعد از سرنگوني جمهوري اسالمي است.
مساله ناسيوناليسم و خواست هاي دمکراتيک و ملي مردم غيرفارس پديدهاي
عيني و خارج از خواست افراد بوده ،داراي پايه هاي سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و
تاريخي معيني ميباشد .وظيفه احزاب و شخصيتهاي آزاديخواه بايد دفاع از
مضمون خلقي ،دمکراتيک و مترقي اين ناسيوناليسم در راستاي تامين آزادي،
رشد آگاهي ملي و برابري تمام مليتها ،ايجاد پيش زمينه هاي اتحاد و زندگي
داوطلبانه ،تقسيم واقع گرايانه ثروت ،مشارکت نمايندگان مليت هاي مختلف در
مديريت کشور باشد .اصرار و پافشاري اين احزاب در طبقاتي جلوه دادن تمام
وجوه زندگي اجتماعي  ،مشکالت و مسائل مختلف کشورهايي که از مليتهاي

 ١٠8جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

مختلف تشکيل شدهاند و هنوز بسياري از خواستهاي ملي  -دمکراتيک آنها
الينحل باقي مانده است ،تنها از عدم آشنايي آنها با واقعيتهاي ملموس آن
جوامع و ايزوله بودن فکري آنها حکايت ميکند .ناديده گرفتن وجود ستم ملي و
محروميت مليتها در تعيين سرنوشت خود نه تنها موجب حفظ تماميت ارضي
کشورهايي چون ايران نميشود برعکس موجب از بين رفتن وحدت جامعه
کثيرالملله و مرکز گريزي ملل غيرفارس خواهد شد.
نکته مهم ديگر که بايد به آن پرداخت درهم آميختن مرز ناسيوناليسم با
شووينيسم ١٢

است .اصطالح شونيسيم از اسم  Nicolas Chauvinسرباز تحت

فرمان ناپلئون بناپارت مشتق شده است که تعصب افراطي به امپراطور داشت .از
نقطه نظر سياسي هدف شووينيسم برتري و ارجع قراردادن سود و منافع سياسي و
اقتصادي يک ملت بر ملت ديگر ،ناديده گرفتن ،خوار نمودن ،آسيميالسيون و
نقص آزاديهاي فردي و فرهنگي ملل ديگر ،تقابل ،جنگ افروزي ،برافروختن
آتش نفاق و دشمني در بين ملل و ...ميباشد .متاسفانه از سوي برخي محافل
بگونه اي آگاهانه و يا ناآگاهانه و يا از روي بي خردي دو مقوله ناسيوناليسم و
شووينيسم يکسان گرفته شده ،بر هرگونه تمايل مليگرايي از سوي نيروهاي
مليگرا مهر شووينيسم زده ميشود .اين درحالي است که براي نمونه احزاب
کالسيک ملي  -قومي در حرف و در عمل خود را از هر ايراني ايرانيتر دانسته،
رسيدن به خواست هاي ملي خود را موکول به برقراري دمکراسي در ايران و
رسيدن به تفاهم فکري و سياسي با ساير نيروهاي سراسري کردهاند .اينکه آنها در
رسيدن به اين هدف تا چه حد موفق بودهاند و يا توانستهاند با در پيش گرفتن
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چنين سياستي به حل مساله ملي و يا همکاري برابرحقوق با احزاب سراسري برسند
موضوعي است جداگانه که مورد بحث ما نيست.
واژه نژادپرستي (راسيسم ) ١3نيز از جمله مقوالتي است که بدون در نظرگرفتن
مفهوم واقعي آن گاها مورد استفاده اشخاص و سازمان هاي مشخصي قرار
ميگيرد .ريشه نژادپرستي يا راسيسم به واژه  raceبرميگردد که معاني رسمي و
غير رسمي مختلفي دارد .معني دقيق آن – نژاد ميباشد مانند نژاد سفيد ،نژاد سياه،
نژاد آريايي و  ....اما معني غيردقيق آن – مليت ،دودمان ،ملت ،طايفه ،قوم و تيره
است که در واقع هيچ پيوندي با مفهوم سياسي راسيسم بعنوان نژادپرستي،
نژادگرايي ،تعصب و تبعيض نژادي ندارد .راسيسم در واقع يک تئوري ارتجاعي و
ضدانساني است که منکر برابري انسان و حقوق فردي و اجتماعي آنها بوده ،معتقد
بر پست يا عالي بودن افراد و تفاوت در توانايي و استعداد انسان ها بر اساس تمايز
نژادي آنها ميباشد .در واقع تفکر ارتجاعي راسيسم از نظر غلظت آن چندين
مرحله باالتر از شووينيسم ميباشد .در تاريخ نمونه شديد چنين افکار ارتجاعي را
مي توان بويژه درتئوري و عمل فاشيستها ،سرکوب و کشتار سرخ پوستان و
سياهان آمريکايي و همچنين سرکوب سياهان آفريقاي جنوبي مشاهده نمود.
با توجه به تعاريف باال استفاده نابجا از مقوالت يادشده نه تنها کمکي بر رشد
سياسي جامعه نميکند بلکه راه را براي افرادي باز ميکند که ميخواهند با بازي
با لغات و الفاظ; تفکرات غلط و غير علمي خود را به زور تحريف ،تهديد و
تهمت و استفاده از کلمات سرخ و آتشين بر ديگران تحميل کنند.
 3١ژوئيه ٢٠٠9
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روي سخن اين نوشته کوتاه بيشتر متوجه برخي از نمايندگان مليگراي آذري
است که به دنبال خيزش تودهاي آذربايجان ،به جاي حرکت در مسير سازماندهي
فکري و سازماني نيروهاي مليگراي آذري و ايجاد پايههاي اتحاد و اتفاق با دگر
ملل ايران ،نوک خامه را متوجه متحدان استراتژيک خود کرده ،يا دچار خود
بزرگ بينيهاي غيرواقعبينانهاي شدهاند که آگاهانه يا ناآگاهانه به ايجاد زمينههاي
اختالف با دگر مليتهاي ايران و سوء استفاده رژيم از يکي عليه ديگري
ميانجامد.
برخي از ملي گرايان آذري بويژه در خارج از کشورتا آنجا پيش ميروند که
مبارزه براي رسيدن به حقوق ملي خود را با دگر ملت ستيزي در آميخته ،از هم
اکنون با طرح و پيش کشيدن اختالفات ارضي و بدون رجوع به واقعيت هاي
تاريخي ـ جغرافيايي منطقه ،به همسايگان خود چنگ و دندان نشان داده ،پيش
زمينه اختالفات ملي و احيانا جنگ و درگيري را فراهم ميسازنند.
اصوال درهم آميختن نابجاي نقش ملتهاي ساکن ايران با نمايندگان فکري و
عمل گراي نژادپرست و حاکمين سرکوبگر ،موجب مخدوش کردن مرزهاي
سياسي و ايجاد جو دگرملت ستيزي و مقابله مليتهاي مختلف ايران خواهد شد.
آنهايي که هرگونه حرکت سرکوبگرانه حکومت شاه و فقيهها را به مردم فارس
نسبت ميدهند و با طرح شعارهاي فارس ستيزانه و ستيزه جويي نهان و آشکار با
کردها در پي به بيراهه کشاندن جهت اصلي جنبش آزاديخواهانه و خودبخودي

 ١١٢جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

مردم آذربايجان هستند ،عمال آب به آسياب افراد و نيروهايي مي ريزند که در
پي سرکوب و مسخ جنبشهاي ملي ملتهاي ايران هستند.
متاسفانه برخي از نمايندگان فکري مليگراي آذري در پي انعکاس حرکت خود
به خودي آذريهاي ايران در ميان نيروهاي ترقيخواه کرد و ساير مليت هاي ساکن
ايران و توصيههاي دوستانه آنان براي جلوگيري از هرگونه دگرملت ستيزي
نابخردانه و تبادل فکري و عملي آزمون مبارزاتي خود در مسير رسيدن به حقوق
ملي و اتحاد نمايندگان ملي آن ها ،بيشتر موضعي خصمانه به خود گرفته ،غرق در
احساسات خود بزرگ بينانه شده ،گاهي به نتايجي غيرواقعبينانه ميرسند .براي
نمونه به مقاله "سخني با فعاالن کرد"١٤به قلم آقاي ائلخان تورک اوغلي اشارهاي
خواهيم داشت .ايشان در پاسخ به نظرات برخي از فعاالن سياسي کرد در رابطه با
اعتراض اخير مردم آذربايجان ،مسائلي را پيش کشيدهاند که محور اساسي برخي
از نظرات ايشان را مي توان بدين شکل دستهبندي کرد:

• تمام مناطق کردنشين استان آذربايجان غربي در چارچوب مرزهاي
تغييرناپذير و تاريخي آذربايجان قرار گرفته ،نيازي به بحث در اين مورد
با هيچ کس و نيرويي نيست؟!

• تا زماني که آذري ها پيش قدم نشوند ،هيچ گونه تغييراساسي در ايران
صورت نخواهد گرفت!

• ملت آذربايجان و فعاالن آنها مي دانند که کي و کجا مساله را پيش
بکشند و تا حاال در عرض  ٢٠سال گذشته دچار اشتباه استراتژيک نشده
اند و همه چيز را آرام و قدم به قدم پيش برده اند .مساله ملل را بايد
تورکها رهبري کنند چرا که نه کردها و نه ديگر ملل غير فارس توان

http://www.baybak.com/Baybak/?p=1532

14

ملی گرايی يا دگر ملت ستيزی ١١3

درافتادن با تهران و شبه روشنفکران فارس را ندارند اين “روح ملي ”و
“اراده ملي” تورکهاست که همه چيز را به تهران تحميل خواهد کرد!

• فعاالن کرد خود را تافته جدا بافته مي دانند ولي امروزه توان هدايت
اين جريان را ندارند و بايد هدايت اين مساله در دست آذربايجانيان باشد
چرا که همه به اين مساله اذعان دارند و تنها آذربايجان مي تواند با
کمک ملل غير فارس ايران ،حاکمان فارسگراي تهران را به پذيرش
خواسته هاي به حق ملل غير فارس وا دارد.

• کردها  ٢٧سال است که مبارزه مسلحانه و غير مسلحانه مي کنند هيچ
وقت نتوانستند مسله ملي را همه گير کنند (تاکيدها ازمن است).
نگاهي سطحي به موارد ياد شده تنها حکايت ازنظرات يک پان ترکيست هژموني
گرا و خود شيفته ازحرکت اعتراضي آذريهاي ايران دارد که غرق در روياها و
دنياي خيالي ،به خود بزرگ بيني و مخدوش کردن واقعيتهاي تاريخي و انکار
نقش برجسته دگر خلق هاي ايران در مبارزات ملي و دمکراتيک مي رسد .به نظر
نگارنده اين سطور:
در تقسيمات استاني ايران ،قراردادن بخشي ازمناطق کردنشين شرق کردستان در
استان آذربايجان غربي که توسط حکومتمداران وقت ايران ،هدفمندانه جهت
کاهش قدرت اجرايي و اداري کردها ،تقسيم مکرر خاک کردستان و ايجاد پيش
زمينههاي اختالف در بين دو ملت همسايه کرد و آذري انجام گرفته است اين
اجازه را به کسي نميدهد که به سادگي چرخش قلم خود ،مالک سرزميني گردد
که محل اسکان و زيست ملتي بوده که به قدمت تاريخ بشريت در تمام حوادث
تاريخي شرق نزديک دخيل بوده است .وانگهي ،حوادث و رويدادهاي کشوري،
منطقهاي ـ جهاني و مهاجرت و درهم آميزي خلقها موجب تغييرات دموگرافيک

 ١١٤جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

و مرزي ـ جغرافيايي منطقه شده ،هرگونه مرزبندي ارضي جديد نياز به تحقيقات و
پژوهشهاي کارشناسانه و علمي ،آمارگيري و ارجاع به آرا و خواست ملل ساکن
در اين مناطق دارد.
کيش خودبزرگ بيني و هژموني گرايانه موجب ايجاد بستري مناسب براي رشد
اختالف در بين نيروهاي آزاديخواه و تقويت نيروهاي حکومتي خواهد شد .در
دوراني که ايجاد ائتالف و جبهههاي سياسي با اتکا به پلوراليسم سياسي بايد
سرلوحه برنامه نيروهاي مبارز باشد ادعاي رهبري مساله ملل توسط ترکها ،آن هم
بر پايه “روح ملي ”و “اراده ملي” تورکهاُ  ،تنها نشان از تفکراتي دارد که نه فقط
در ميان ساير مليتهاي ايران ،بلکه در ميان خود آذريهاي ايران نيز چندان خريداري
ندارد  .مبالغه کردن در توانايي خود ،رفتارهاي هژموني گرايانه و هرگونه ستيزه
جويي با نيروهاي آزاديخواه ديگر از سوي هر نيرو و جنبشي ،به انزوا و دور کردن
متحدان وشکست آن خواهد انجاميد.
تحقير و بي اهميت جلوه دادن مبارزه خلقهاي ديگر ،برچسب خود ساخته"رهبري
طلبي به کردها "در مبارزه ملي گرايانه ملل دگر ايران ،و ناتوان خواندن  ٢٧سال
مبارزه و مقاومت کردها در همهگير ساختن اين مبارزه در ساير نقاط ايران (چيزي
که رسالت انجام چنين عملي نه برعهده کردها ،بلکه بر عهده مدعيان رهبري ساير
خلقهاي مختلف ايران است) نه تنها داللت بر وقت شناسي مدعيان" طرح گام به
گام خواستهاي تاريخي و دور از "اشتباهات استراتژيک" بودن آذريها را ندارد،
بلکه متاسفانه حکايت از بيداري دير هنگام برخي از مدعيان ملي گراي
پانترکيست ٢٧ ،سال بعد از سلطه جمهوري خشن اسالمي و بيش از  6دهه بعداز
شکست حکومت ملي آذربايجان به رهبري فرقه دمکرات آذربايجان را دارد که
آقاي انور سلطاني در نوشته "جمهوري اسالمي تنها از راه مبارزهمشترک خلقهاي

ملی گرايی يا دگر ملت ستيزی ١١5

ايران سرنگون مي شود! نگاهي به قيام خلق آذربايجان و مواضع گوناز تي

وي" ١5

به برخي از فاکتورهاي عيني و ذهني آن پرداختهاند ،در اينجا نيازي به تکرار آنها
نيست .اما ،برحذر بودن از اشتباهات استراتژيک و تاکتيکي ،از آن نيروهايي است
که در عرصه مبارزات سياسي حضور ندارند ،وگرنه احزاب و نيروهاي سياسي که
نقش فعال در سرنوشت جامعه و مردم خود دارند ،بر پايه توانايي خود در ارزيابي
تحوالت سياسي کشوري و جهاني ،موقعيت و توازن نيروهاي سياسي و سطح بلوغ
فکري و عملي و سازمانيابي و سازماندهي جنبش مردمي در آن جامعه و  ...ممکن
است دچار اشتباهات کوچک و بزرگ شوند .متاسفانه در آذربايجان ايران ،با
توجه به عدم حضور يک حزب نيرومند ملي که توانايي ارتقا و پرورش آگاهي
ملي و سازماندهي تودههاي معترض آذربايجاني و طرح شعارهاي مناسب را داشته
باشد ،جنبش ملي آذربايجان در مرحله شکل گيري و سازمانيابي قرار دارد و بهتر
است چنين دوستاني که با ديدن خيزش ناگهاني تودهاي و خودبخودي و سازمان
نيافته مردم آذربايجان براي اولين بار پس از شکست حکومت ملي آذربايجان به
وجد و شعف درآمدهاند در پي سازماندهي و ارتقا سطح آگاهي ملي در
آذڕبايجان و يافتن زبان مشترک با دگر خلقهاي ايران برآيند تا به دور از کيش
خودپرستي و هژموني گرا در صف مبارزين راستين جنبش هاي ملي خلقهاي
ايران قرار گيرند .از سوي ديگر ،اين آزمون تاريخي را نبايد فراموش کرد که هر
چند نقش بزرگ مرداني مانند :حيدرخان عمواوغلي ،علي مسيو ،شيخ محمد
خياباني ،ستار خان ،باقرخان و پيشهوري و شرکت مردم آذربايجان در نهضت
هاي آزاديخواهانه مردم ايران انکارناپذير است ،معذالک تاريخ سده گذشته
نماينگر اين واقعيت است که عدم پيوند ،اتحاد و هماهنگي جنبشهاي ملي و
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=3547
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اجتماعي با هم ،فقدان پشتيباني از سوي دگر نيروهاي مردمي ايران و نامساعد
بودن شرايط بينالمللي و داخلي و دخالت دول خارجي موجب شکست اين
جنبشها بوده است .شکست جنبشهاي پسيان ،خياباني ،ميرزاکوچک خان و جنبش
ملي آذربايجان و کردستان در  ١3٢٤نمونههايي از آن است .پيروزي ملل ايران
درگرو اتحاد آنها است.
دوشنبه  ۲۹خرداد  ۱۹ - ۱38۵ژوئن ۲۰۰۶

"ماهی گرفتن از آب گل آلود"

شعلهور شدن جنگ دو کشور ارمنستان و آذرباي جان در رابطه با مساله قرەباغ،
موجب بروز واکنشهايي نه تنها از سوي حکومتهاي ايران و ترکيه ،بلکه
آذربايجانيهاي خارج و داخل ايران هم شدە است .اگر اين واکنشها در سطح
دفاع و همبستگي ملي با آذربايجان ميماند ،شايد الزم به نوشتن اين سطور نميبود،
چرا که خوب يا بد ،به حق يا ناحق ،هميشه آنهايي که احساس همبستگي ملي با
طرفين درگير دارند ،خود را موظف به دفاع و همدردي با آنها ميبينند .اما مشکل
زماني شروع ميشود که افراد يا جريانهايي به عمد از آب گل آلود ماهي گرفته،
آتش بيار معرکه ميشوند و با دادن شعارهاي انحرافي در تبريز چون "کرد و فارس
و ارمني دشمنان آذربايجاني" به همبستگي ملل ستم ديدە ايران در مقابله با
حکومت واليت فقيه آسيب رساندە ،به جاي اينکه نوک حمله را متوجه دشمنان
واقعي ملل تحت ستم کنند ،ميخواهند به عمد يا با دنبالهروي ناآگاهانه از
شعارهاي شوينيستي کاناليزە شده ،جاي دوست و دشمن را قاطي کردە و آن را به
سطح جامعه بکشانند.
در اين ميان ،بيانيه نويسان خارج از کشوري" جمعي از فعالين ملي و مدني ترک -
آذربايجاني  :قاراباغ خاک آذربايجان است " نيز با تحريف واقعيت "دفاع ايران از
ارمنستان" و تکرار ياوەهاي حکومت فاشيستي اردوغان مبني بر تروريست خواندن
"پ .ک .ک" عمال خدمتي بزرگ و شايان توجه به دست اندرکاران ايران و
دولت سرکوبگر اردوغان در ترکيه ميکنند .در ترکيه نيروهاي مترقي ترک و کرد

 ١١8جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

و  ...دست در دست هم براي عبور از بختک اردوغان سالها است مبارزە کردە و
ميکنند و زندانهاي ترکيه مملو از فرزندان دمکرات و آزاديخواه اين دو ملت
است.
ميتوان به هر دليلي با سياستهاي پ .ک .ک يا هر نيروي پارتيزاني مخالف بود،
اما نميتوان سرکوب و کشتار مردم کرد توسط نيروهاي مسلح وابسته به ناتوي
ترکيه را ناديدە گرفت و با تکرار گفتههاي جنگ افروزانه و نفاق افکنانه نيروهاي
شوينيست و مرتجع حکومت مستبد ترکيه به دامن سرکوبگران نه تنها کردهاي
ترکيه ،بلکه آزاديخواهان ترک غلطيد.
در ايران نيز ملل تحت ستم کرد و آذري به درازاي تاريخ درد و منافع مشترک
داشته ،در برش هاي مهم تاريخي چون قيام شيخ محمد خياباني ،جنبش
آذربايجان و کردستان در سالهاي  ١3٢٤-١3٢5يار و ياور هم بودە ،براي رسيدن
به حق تعيين سرنوشت خود مبارزە کردەاند .در سالهاي پس از انقالب در ايران
بسياري از فعالين چپ و دمکرات آذربايجان در کردستان پا به پاي نيروهاي کرد
بر عليه دولت سرکوبگر اسالمي ايران مبارزە کردند و دەها انقالبي و چپ و
دمکرات آذربايجان چون زندە يادان يوسف کشي زادە ،يعقوب تقديري و عاشق
"توفيق" و  ...سينههاي ستبر و قلب هاي فروزانشان در يک صف با کردها آماج
گلولههاي سپاهيان اسالم قرار گرفت.
بي گمان کم نبودند عواملي چون مال حسني و ظهيرنژاد و چمران و  ...که سعي
کردند با حمله به متينگ حزب دمکرات کردستان در نقدە و  ...موجب شعلهور
شدن آتش خصم و نفاق در ميان مردم آذري و کرد شوند ،اما واقع گرايي و دور
انديشي نيروهاي مترقي کرد و آذري و تشخيص "دوست از دشمن" و "سرە از
ناسرە" اجازە ماهي گرفتن از آب گل آلود را به نيروهاي سرکوبگر حکومت
اسالمي نداد.

ماهی گرفتن از آب گل آلود! ١١9

در تمام سالهاي رعب و وحشت حکومت اسالمي ايران ،تالش هاي مستمر
عامالن آگاە و ناآگاە دستگاه امنيتي و سخن پراکني ايران و تبليغات سوء آنها
براي ايجاد تفرقه و دشمني در ميان اين دو ملت ،با درايت و برخورد نيروهاي
مترقي آذري و کرد نقش بر آب شده است .ائتالف و اتحادهاي مختلف ايجاد
شده در خارج از کشور که نيروهاي کرد و آذري ستونهاي اساسي آن را تشکيل
ميدهند ،مويد سطح آگاهي و تالش مستمر آنها براي رسيدن به ايراني دمکرات و
فدرال و وحدت داوطلبانه ملل تحت ستم ايران است.
امروزە وظيفه نيروهاي انقالبي ،دمکرات و ترقيخواه مبارزه با هر گونه حرکت
انحرافي است که در پي ايجاد اختالف و تفرقه در ميان مردم "کرد ،آذري ،ارمني
و فارس و  "...در ايران باشد .نبايد گذاشت مساله تاريخي قرەباغ موجب
سوءاستفاده نيروهاي مرتجع به هر نام و تفکري براي آسيب زدن به دوستي
تاريخي مردم آذري و کرد و مبارزه مشترک آنها شود.
 3اکتبر ٢٠٢٠

وقتی که اراذل و اوباش سلحشور خوانده میشوند!

" وقتي ارتش قوام – شاه وارد آذربايجان شد با خود ترس و وحشت به همراه
آورد  .آنهايي که آمده بودند آذربايجان را نجات دهند خود به جان مردم
آذربايجان افتادن و از هيچ قتل و غارتي کوتاهي نشان ندادند و هرچه به دستشان
رسيد غارت کردند .به دنبال ورود ارتش  ,مالکين فراري بازگشتند و حتا بهره
مالکانه سال قبل را از دهقانان گرفتند و چيزي براي خوردن براي دهقانان باقي
نگذاشتند".

ويليام دوگالس
قاضي ديوانعالي

آمريکا ١6

در شماره  365روزنامه شرق ( ٢5آذرماە  )١383مقاله اي به قلم آقاي محمد
حسين زاده تحت نگاهى به اسناد تازه منتشره درباره شكل گيرى فرقه دموكرات
آذربايجان به دستور استالين به چاپ رسيده است که از چند نظر قابل تعمق مي
باشد .آقاي حسين زاده ضمن استناد به اسنادي كه اخيرًا" از آرشيو حزب
كمونيست شوروى در اختيار محققان جمهورى آذربايجان قرار گرفته است به
نتايجي رسيده اند که خواننده را به ياد فرمايشات شاهنشاهي در مراسم و جشن
هاي" با شکوه  ٢١آذر روز نجات آذربايجان"مياندازد .ايشان در بند  ٤نوشته خود
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سرزمين عجيب با مردمي مهربان  .نيويورک  , ١95١به نقل از کتاب تاريخ صد ساله احزاب و
سازمانهاي سياسي ايران  ,جلد اول  .يونس پارسا بناب ص ٢9٤

 ١٢٢جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

چنين نتيجه ميگيرند که " :قبل از ورود نيروهاى دولتى به تبريز ،مردم سلحشور
اين شهر با قيام خود وطن فروشان را از شهر و ديارشان به عقب مىرانند و
شرمسارى را بر چهره آنان مىنشانند .از  ۲۱آذر  ۱۳۲۴تا  ۲۱آذر  ۱۳۲۵يعنى گذر
يكسال كافى بود تا پوشالى بودن حركت و غيرمردمى بودن آن هويدا شود".
"سلحشورها" آن اراذل و اوباش  ,عوامل خان ها و ارباب ها و هواداران رژيم
شاهنشاهي بودند که با کمک ,پول و اسلحه و پشتيباني شاه و انگليس حمام خون
در تبري ز به پا کردند و با چند شقه کردن و سر زدن و اعدام هاي خياباني  ,تجاوز
به زنان و ايجاد رعب و وحشت هزاران نفر از مردم بي گناه تبريز و ساير نقاط
آذربايجان را اعم از پير و جوان به خاک و خون نشاندن و اين به نسبت هايي
ميماند که در دوران پهلوي به حرکت اوباشان و اراذل و قمه کشان برهبري
شعبان بي مخ درکودتاي  ٢8مرداد به مردم تهران داده ميشد ,که بي شک هر دو
حالت نشان بي احترامي به مردمي است که براي رسيدن به آزادي و عدالت
اجتماعي هزاران شهيد داده و ساليان سال براي رسيدن به چنين اهدافي مبارزه
کرده اند.طبق سخنان آقاي حسين زاده شرمساري نه از آن کساني ميگردد که به
کمک شاه و انگليس هزاران نفر ازمردم بيگناه آذري و کرد را قتل عام کردند و
موجب کوچ اجباري هزاران دهقان و روشنفکر و آزاديخواه آذري و کرد به آن
سوي مرز ارس شدند بلکه از آن کساني مي گردد که در طول ي ک سال حکومت
ملي آذربايجان و کردستان خدماتي به مردم اين مناطق ارائه دادند که بيش از تمام
فعاليت هاي حکومت هاي قاجار و رضا خان در اين مناطق بود.
آقاي حسين زاده در بند  ١نوشته خود اشاره مي کنند که " ...روزى ديگر در
آذرباي جان و کردستان اشغال شده توسط ارتش سرخ ،بنا به امر استالين فرقه اى
تشكيل مىشود اما باز اين ايران و ايرانى است كه در قالب مردم پاك نهاد
آذربايجان و خوزستان و کردستان ،قد راست مىكند و آنچه مىماند ايران است و

وقتی کە اراذل و اوباش سلحشور خواندە میشوند! ١٢3

ايرانى" .و در بند  5به ارزش بينظير انتشار سه سند بسيار با ارزش و مهم در زمينه
نقش استالين در شكل گيرى فرقه دموكرات آذربايجان و مهاباد درفصلنامه
فرهنگى و اجتماعى گفتگو شماره " ۴۰ميپردازند .آقاي حسين زاده اگرتنها
نگاهي سطحي به تاريخ تشکيل احزاب در ايران ميانداختند متوجه مي شدند که
براي نمونه حزب دمکرات کردستان ايران که ايشان سهوا يا عمدا با نام " فرقه
دمکرات مهاباد "از آن ياد ميکنند در  ٢5مرداد  ١3٢٤بر بستر "جمعيت احياي
کرد" تشکيل شد .در واقع حزب دمکرات کردستان ايران جانشين "جمعيت احياي
کرد " شد که با توجه به شرايط جديد بين المللي ووضعيت داخلي ايران و
کردستان نام و يک سري از اهداف و برنامه آن تغيير کرده بود .در آذربايجان نيز
اکثر افرادي که دست به تشکيل فرقه دمکرات آذربايجان زدند از شخصيت هاي
صاحب نام و مبارزي بودند که سابقه مبارزاتي برخي از آنان ريشه در جنبش ملي
و آزاديخواهانه بعد از مشروطه داشت .افرادي چون جعفر پيشه وري ,اميرخيزي,
شاعر شهيد بي ريا ,شهيد فريدون ابراهيمي و ده ها آزاديخواه ديگر آذري برآمده
از قلب مردم آذربايجان بودند .حتا اگر ايده تشکيل چنين فرقه اي نيز از آنسوي
مرزها آمده باشد ,فراگير شدن انديشههاي آن و پشتيباني توده هاي زحمتکش ,
روشنفکران و آزاديخواهان آذري از ايدهها و برنامههاي آن نشاندهنده وجود
زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي براي رشد چنين حزبي بود .بي شک وضعيت
خاص بين المللي و داخلي ايران در اعتال و شکست اين جنبشها نقش اساسي
داشت ,ولي مقارن بودن خواست و برنامه استالين و باقروف با اعتالي جنبش هاي
ملي – مردمي آذربايجان و کردستان و يا قصد استفاده و يا سوء استفاده شوروي
از موقعيت ايجاد شده در دو استان ياد شده نمي تواند از اهميت تاريخي اين دو
جنبش و پشتيباني تودهاي زحمتکشان و روشنفکران از آن بکاهد .انقالبات و,

 ١٢٤جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

جنگ ها و تضادهاي بينالمللي ,تغيير تناسب قواي بلوکهاي متخاصم در جهان
همواره در اعتال ,و يا شکست جنبشهاي مردمي در جهان سوم و ديگر نقاط دنيا
نقش تقويتي و يا ترمز کننده بازي کرده  ,تاثيرات منفي و مثبت خود را بر روند
بسياري از جنبش هاي اجتماعي به جا گذاشته و مي گذارند .تاثير انقالب شکست
خورده  ١9٠5روسيه و پيروزي انقالب اکتبر در سال  ١9١٧که موجب رهايي
ايران از عهد نامه ننگين  ١9٠٧روسيه و انگليس و حفظ استقالل کشور و بيداري
سياسي و اجتماعي مردم ايران و رشد جنبش هاي آزاديخواهانه و ضد استعماري
در ايران شد  ,نمونه اي از آن است که مي توان بازتاب آن را در اشعار و سخنان
انقالبيون و شاعران و نويسندههاي وقت ايران که هيچگونه سمپاتي به کمونيسم
روسي هم نداشتند ,ديد .جنبش هاي آذربايجان و کردستان در سال  ١3٢٤و شکل
گيري احزاب سياسي اين ملل ادامه حرکات آزاديخواهانهاي بودند که ريشه در
مبارزات تاريخي مردمي داشتند که ساليان سال براي رسيدن به اهداف ملي و
آزاديخواهانه خود در ايران مبارزه کرده بودند .الزم به توجه است که شکست
يک جنبش نميتواند دليلي بر" غير مردمي بودن و پوشالي بودن " آن و وطن
پرست بودن سرکوبگران آن باشد چراکه در نهايت اين تناسب و آرايش قواي
متخاصم داخلي و تاثير سياست نيروهاي خارجي هستند که نقش بسيار مهمي در
اين امر بازي ميکنند .شکست جنبش هاي خياباني ,پسيان و کوچک خان و ده ها
جنبش کوچک و بزرگ ديگر ديگر نمونه گوياي اين امر هستند.
آقاي حسينزاده در بند  ۵نوشته خود به "زمينه هاى داخلى و خارجى حركت
جدايى خواهانه در آذربايجان و مهاباد " اشاره ميکنند که در سال هاي اخير مورد
توجه محققين و پژوهشگران زيادى قرار گرفته است .متاسفانه اتهام تجزيه طلبي
به جنبشهاي خودمختاري طلبانه در کردستان و آذربايجان ايران و جدايي طلب
خواندن آنان ترفندي است قديمي که همواره براي بهم زدن جو افکار عمومي و

وقتی کە اراذل و اوباش سلحشور خواندە میشوند! ١٢5

صحه گذاشتن برسرکوب اين ني روها به کار گرفته شده است .اگر آقاي حسين
زاده وهمفکران پان ايرانيستي آنان تنها نگاهي گذرا به اسناد مکتوب  ۵۰سال اخير
در کردستان و آذربايجان بيندازند هيچ نشاني از اين امر نخواهند يافت  .بلعکس
براي نمونه شواهد تاريخي نشانگر اين هستند که که رهبران جنبش ملي
آذربايجان و کردستان از آغاز تا فرجام حکومت هاي خود هيچگاه مسئله جدايي
از ايران را پيش نکشيده  ,تا آخرين لحظه در پي رسيدن به تفاهم با دولت مرکزي
براي به کرسي نشاندن قوانين انجمن هاي ايالتي – واليتي مصوبه در قانون اساسي
ايران تالش نمودند و در اين راستا حاضر به کاهش اختيارات حکومت خود تا
حد اختيارات يک استان شدند .همين عقب نشيني هاي رهبران جنبش هاي ملي
آذربايجان و کردستان نشان بر اين دارد که آنان همواره در پي حل مسائل ملي
خود در چارچوپ ايران بودند و اتهامات تجزيه طلبي تنها و تنها ترفندي براي
سرکوب آنان بوده است .توطئه قتل جعفرپيشه وري در آذربايجان شوروي ,که
ريشه در پايبندي او به حل مسئله ملي آذربايجان در چارچوب ايران و جلوگيري
از دخالت هاي باقروف دبير کل حزب کمونيست آذربايجان شوروي داشت,
اسناد دفاعيات قاضي محمد در دادگاه صحرايي – نظامي شاهنشاهي و تاثير آنها
بر مردم کردستان ردي است بر اتهام تجزيه طلبي از سوي رهبران جنبش ملي در
کردستان و آذربايجان ايران .در پاي ان با ارجاع به خاطرات ارتشبد فردوست به
نقل کوتاهي از ديدار شاه از مهاباد اشاره مي کنيم که خود نشان دهنده احترام
عميق مردم مهاباد به قاضي محمد و نشانگر مردمي بودن چنين رهبري مي باشد.
« چندي بعد محمد رضا به آذربايجان شرقي و غربي مسافرت كرد .برخي سران
ايالت كه به شاه وفادار بودند استقبال شاياني نمودند گويا به او گفته بودند كه در
مهاباد بعلت اعدام قاضي محمد مردم آماده استقبال نيستند .روزي بمن گفت «

 ١٢6جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

سوار شو » كنار او قرار گرفتم و بدون راننده و اسكورت كيلومترها راند و وارد
مهاباد شد… در شهر از خودرو پياده شديم و خيابان و كوچه هاي شهر را دو
تايي پيموديم هيچ فردي  ،حتي فرماندار به استقبال نيامد … سپس به سربازخانه
شهر كه در انتهاي يكي از خيابان ها بود واردشديم …در مراجعت در يك ميدان
كوچك و خالي ديديم كه داري به زمين فرو كردهاند محمد رضا به من گفت
ديدي در آمدن دار نبود ولي در مراجعت هست پس اين همان محلي است كه
قاضي محمدبه دار آويخته شده! پس از تحقيق معلوم شد صحيح است و تعدادي
مهابادي در اين چند دقيقه اين كار را كردند ،اين وضعيت استقبال از محمد رضا
بود١٧».

بي شک شاه در مسافرتش به آذربايجان و کردستان ايران ,از سوي خانها و
اربابها و عوامل وابسته و هوادارانش مورد استقبال شايان قرار گرفت و چون هر
ديکتاتوري ,هواداراني در ميان طبقات مختلف جامعه داشت ولي بايد به اين نکته
توجه کرد که بعد از سرکوب جنبش هاي ملي آذربايجان و کردستان بطور عمده
اين خان ها واربابها بودند که با ايجاد جو رعب و وحشت توسط نيروهاي مسلح
خود با بسيج مردم روستا به پيشواز و دست بوسي شاه ميرفتند تا در آينده مرهون
لطف ملوکانه قرار گيرند.
آذر ١383
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به نقل از خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست  ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوي  ،جلد اول ص – ١5٤.
 ، ١53تهران .چاپ پنجم -١3٧١ .

جنبش رهايبخش کرد ،علل ناکامیهای آن!

مسئله كرد در تاريخ صدسال اخير هيچگاه به حدت  ١٠سال اخير در سطح جهان
مطرح نگرديده بود .تحوالت کردستان عراق با ايجاد مدار  36درجه بعد از بحران
كويت ،وقايع خونين کردستان تركيه و ماجراي ربودن و دادگاهي عبداهلل اوجالن
رهبرحزب كارگران کردستان و اعتراض گسترده كردهاي داخل و خارج
کردستان و… موجب مطرح شدن هر چه بيشتر مسئله كرد در افكار عمومي
جهان ،رسانه هاي گروهي ـ خبري ،سازمانهاي ومدافع حقوق بشر ،سازمانها و
جمعيتهاي ترقيخواه و تحول طلب ،دولتها و پارلمانهاي اروپايي و اياالت متحده
آمريكا گرديد.
اكنون مساله کرد نه تنها بعنوان يك مسئله مبرم در حيات سياسي ـ اجتماعي
كشورهايي كه داراي يخشي از کردستان تقسي م شده هستند بلكه بعنوان يك
مساله منطقهيي با بازتاب وسيع جهاني مطرح شده است .با اين حال سياست و
برخورد كشورهايي چون اياالت متحده آمريكا ،اروپا و سوسيال دمكراتهاي
حاكم به مساله کرد بر اساس اهداف استراتژيك آنان براي پيشبرد سياستهاي
توسعه طلبانهشان درمنطقه ،بهره برداري ازمنابع مادي خاور ميانه و نزديك ،حفظ
منافع سياسي ـ اقتصادي و نظامي شان در منطقه خليج فارس ،دخالت در امور
داخلي كشورهاي مستقل و نافرمان ،تضعيف هرچه بيشتر موقعيت سياسي و نظامي
روسيه در اين منطقه و كشورهاي سابق اتحاد شوروي ،مناسبات سياسي و تجاري
با دولتهاي تركيه ،ايران ،عراق و سوريه و در نهايت به انحراف كشاندن مسير
اصلي جنبش ملي و دمكراتيك كرد و به زير سلطه درآوردن آن استوار است.
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اياالت متحده آمريكا و كشورهاي هم پيمان آن با ايجاد مدار  36درجه در عراق
و پشتيباني از تشكيل حكومت و پارلمان پا درهواي کرد و ميانجيگري براي رفع
اختالفات و درگيريهاي نظامي حزب دمكرات کردستان و اتحاديه ميهني
کردستان سنگ دوستي کردها را به سينه ميزنند و همزمان خصمانهترين برخوردها
را با جنيش ملي کرد در کردستان تركيه اعمال كرده ،چشم بر اين واقعيت تلخ
ميبندند كه كردها در زادگاه تاريخي خود از تكلم بزبان مادري محروم بوده،
تحت بيرحمانهترين تضييقات سياسي ،اجتماعي و فرهنگي قرار دارند .گويي
حوادث تاريخي بعد از جنگ جهاني اول كه توام با تالشي امپراطوري عثماني و
تقسيم مجدد کردستان در بين  3دولت تازه بنياد تركيه ،عراق و سوريه و شعله ور
شدن قيام كردها در تركيه و عراق بود به شكل ديگري تكرار ميگردد .امپرياليسم
انگليس در حالي كه جنبش کردهاي کردستان عراق را به شديدترين وجه
سركوب ميكرد و شهرها و روستاهاي آن را از طريق زمين و هوا بمباران كرده،
همه جا را به آتش و خون ميكشيد همزمان از جنبش استقالل طلبانه کردستان
تركيه تا لغزيدن كامل كمال آتاتورك به آغوش امپرياليست ها دفاع ميكرد.
انگليس با رسيدن به اهداف اصلي خود در تركيه به معاهدات بين المللي چون
پيمان سور پشت پا زده ،كردهاي قيام كننده را بدون هيچگونه پشتيباني جهاني در
مقابل ارتش سركوبگر تركيه تنها گذاشتند .كماليستها نيز با استفاده از اين فرصت
کردستان تركيه را وحشيانه به آتش كشيده ،هزاران نفر را قتل عام كردند .امروز
نيز آمريكا پا در جاي بريتانيا گذاشته ،به بازي دوگانه آن ادامه ميدهد .سياست
دوگانه آمريكا در جريان كوي ت با دعوت مردم کردستان عراق به قيام و عدم
پشتيباني از آنان در مقابل ارتش تا به دندان مسلح صدام بعلت شورش شيعيان
عراق منجر به كشتار وسيع كردها و فرار دستجمعي آنان به ايران و تركيه شد.
نمونهيي ازسياست منطقهيي اياالت متحده آمريكا با مساله كرد بود .پذيرش چنين
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سياستي از سوي برخي از احزاب کردستاني چه بسا سرنوشت غم انگيزتري را در
آينده براي جنبش کرد در عراق به ارمغان آورده ،موجب تكرار فجايع آزموده
شده ديگري گردد.
بي شك سياست ناپايدار امروزي آمريكا در دفاع نسبي از کردستان عراق مي
تواند در كوتاه مدت موجب حفاظت کردستان عراق در مقابل وحشيگريهاي
صدام حسين گردد ولي در نهاي ت به روند اتحاد و مبارزه احزاب ملي و
دمكراتيك کردستان آسيب رسانده ،با ايجاد كينه و نفرت ،جنگ و آشوب،
تفرقه و بدبيني در بين احزاب کردستاني مسير اصلي جنبش را به انحراف كشيده،
روند شكل گيري جنبش واحد ملي کرد را به تاخير خواهد انداخت .امروز حتي
کردستان آزاد شده عراق عمال به  3قسمت تقسيم شده ،هر منطقه آن تحت سلطه
دسته مشخص و تحت حمايت نيروي معيني از خارج است و اين نمي تواند تاثير
منفي خود را بر سرنوشت آتي اين جنبش نگذارد.
عدم پذيرش عبداهلل اوجالن در روسيه ،ايتاليا و آلمان تحت حاكميت سوسيال
دمكراتها و سبزها ،همكاري و عمليات مشترك مثلث شوم سازمانهاي اطالعاتي و
امنيتي سيا ـ موساد وميت در ماجراي ربودن اوجالن ،برخورد خصمانه سوسيال
دمكراتها و سبزهاي اروپا به معترضان کرد در اروپا و تبليغات يك جانبه رسانه
هاي گروهي آلمان و و برخي از كشورهاي اروپايي عليه جنبش کرد در تركيه،
سياست فروش تسليحات نظامي بيشتر(تانك) از سوي آلمان به تركيه و كوشش
آنها براي وارد كردن هرچه سريعتر تركيه به اتحاديه اروپا يك بار ديگر پرده از
چهره كريه عموسام و صهيونيستهاي اسرائيلي ،دولتمردان سوسيال دمكرات و سبز
اروپايي و به اصطالح دمكراتهاي روسيه برداشته ،آب پاكي بر دست آن دسته از
احزاب و افرادي ميريزد كه با پايان يافتن جنگ سرد در ميان سوسيال دمكراتها و
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رهبران كاخ سفيد دنبال دوستاني دلسوز ميگردند .اينان با دنباله روي كوركورانه
از سياست سوسيال دمكراتهاي اروپايي و تصديق بي چون و چراي عمليات ناتو
در يوگسالوي و تيمور شرقي چشم بر واقعيتهاي بعد از پايان يافتن جنگ سرد
بسته و ناتوان از درك واقعيتهاي موجود جهاني ،منطقهيي و كشوري در پي جلب
توجه و لطف و مرحمت اين يا آن قطب قدرتمند جهاني هستند .اينان سركوبهاي
مكرر جنبش ملي و دمكراتيك کرد و ساير خلقهاي تحت ستم و آزاديخواه را از
سوي امپرياليستها و حكومتهاي دست نشاندهشان را در طول تاريخ صد سال اخير
به فراموشي سپرده و سياست « ايجاد نظم نوين جهاني » توسط اياالت متحده
آمريكا و كشورهاي هم پيمان  ،دخالتهاي مكرر سياسي و نظامي آنان در امور
داخلي كشورهاي مستقل و يا نافرمان ،بي اعتنايي كامل به قانون و مقررات بين
المللي ،پاشيدن بذر نفاق و ايجاد جنگ و آشوب در كشورهاي سابق اتحاد
شوروي ،اروپاي شرقي و خاور دور و نزديك ،تحليل بردن ذخاير مادي و به
افالس كشيدن اين كشورها را ناديده ميگيرند .نگاهي گذرا به وقايع تاريخي صد
سال اخير نماينگر سياستهاي توطئه گرانه ابر قدرتها و دوستي خاله خرسه آنها با با
جنبش كرد بوده است.
دولتهاي بزرگ و كشورهاي تقسيم كننده کردستان همواره سياست استفاده از «
عامل کرد » را در مجادالت و اختالفات بين دولتي در پيش گرفته ،تا زماني
دوست «مجازي» آن بودند كه سياستهاي توسعه طلبانه خود را در منطقه و يا
كشور مد نظر به بهاي قرباني شدن جنيش ملي و دمكراتيك کرد پيش بردهاند.
آنها جنبش ملي کرد را همواره در حساسترين لحظات حياتي آن در مقابل
دشمنان تا دندان مسلح رها كرده اند .پذيرش و ادامه چنين سياستي از سوي برخي
از احزاب کردستاني در نهايت به شكست هاي سنگين آن جنبش و مورد معامله
قرار گرفتن آن در مخاصمات بين دولتي منجر شده است .واقعه سال  ١9٧5نمونه
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بارز چنين سياستي است .متاسفانه سياست احزاب حاكم در کردستان چند پارچه
شدن عراق ادامه سياستي است كه بارها و بارها نادرستي آن در عمل به اثبات
رسيده است و قربانيان اصلي آن توده هاي زحمتكش كرد بوده است .امروز
کردستان عراق جوالنگاه سپاهيان اسالم حسيني ايران و پان تركيستهاي تركيه و
در واقع محلي ناامن براي پناهندگان و پناهجويان كرد از ساير نقاط کردستان مي
باشد .اين واقعيت را نبايد فراموش كرد كه همكاري رهبري جنبش کردستان
عراق در دهه  ٧٠با رژيم تهران و واشنگتن نه تنها منجر به سركوب و ترور
يكسري از مبارزين کردستان ايران و تركيه در منطقه آزاد شده کردستان عراق از
سوي عوامل آن جنبش شد بلكه در نهاي ت به شكست آن جنبش و كشته و آواره
شدن هزاران كرد انجاميد .بي شك استفاده معقول و درست از تضاد رژيم ها،
جلب افكار مترقي جهان و جنبشهاي سياسي و اجتماعي جهان و طرح هر چه
بيشتر ماهيت واقعي و حقانيت جنبش كرد در سطح نهادها و سازمانهاي بين
المللي ،دولتها و پارلمانها في نفسه مثبت است اما هرگونه تفرقه و جنگ
برادركشي ،ارجعيت منافع حزبي ـ تجاري به مصالح ملي و عمومي بزيان جنبش و
بنفع دشمنان آن تمام خواهد شد.
نكته شايان توجه ديگر سياست احزاب چپ و راست در ارتباط با مساله ملي در
سطح كشوري و مشكل منطقهيي بودن آن ،عدم ارائه برنامه مشخص براي حل اين
مشكل ديرينه در كشورهاي چون ايران ،تركيه و سوريه است .احزاب راستگرا
عمدا اين مساله را ناديده گرفته ،هيچ خلقي را بعنوان واحد مستقلي كه ميتواند
مصالح و عاليق ملي ويژهيي داشته باشد برسميت نمي شناسند .در اين ميان
نيروهاي تحول طلب و چپ نيز بعلت نداشتن برنامه مشخص در دنياي پر تالطم
امروز در تحليل و ارزيابي اين جنبش ناتوان وضعيف بوده ،حتي شناسايي هرگونه
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حقوق ملي خلق هاي تحت ستم را بعنوان خطري كه ميتواند در آينده تماميت
ارضي اين كشورها را تهديد كرده ،در نهايت به تجزيه بينجامد ،قلمداد ميكنند و
اين در حالي است كه احزاب با نفوذ و بويژه سنتي کردستان در چارچوب شعار
«خودمختاري براي کردستان» محصور مانده ،در پي ائتالف و اتحاد با نيروهاي
سرتاسري در كشورهاي خود هستند .حتا حزب كارگران کردستان نزديك به 3
سال است شعار استقالل کردستان را كنار گذاشته ،خواهان حل مساله ملي در
چارچوب تركيه است .در واقع وجود يك رشته موانع عيني و ذهني مانع طرح و
گسترش اين شعار در کردستان مي شود كه برخي از آنان عبارتند از:
• فقدان جبهه واحد و فراگيري كه بتواند نمايندگي جنبش کرد را در
کردستان و خارج از آن ايفا كرده ،نماينگر خواست و اراده تودههاي
كثير کرد در چهارگوشه آن باشد.
• فقدان پشتيباني جهاني از طرح شعار ايجاد کردستان مستقل و تغيير
مرزهاي بين المللي در منطقه.
• اتحاد و عمليات مشترك چهار دولت ايران ،تركيه ،عراق و سوريه در
سركوب جنبش کرد و دفاع از تماميت ارضي خود.
• عدم وجود جبهه مشترك احزاب کردستاني در بخش هاي مجزاي آن و
وجود اختالفات و درگيريهاي مكرر نظامي در بين احزاب سياسي
کردستان نه تنها در سطح داخلي هر كشور بلكه در سطح
منطقهيي(آخرين نمونه آن درگيري پ.ك.ك .و حدك وهمچنين
حدك و امك بوده است).
• اتكا و پيوند برخي از احزاب کردستاني با يكي از كشورهاي همسايه كه
کردهاي خودي را سركوب ميكنند.
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• قرار گرفتن کردستان چون جزيرهاي در بين  ٤كشور تقسيم كننده آن و
عدم وجود يك مرز آزاد.
• وجود قدرت طلبي و جاه طلبي هاي شخصي وحزبي و ارجعيت منافع
فردي و گروهي بر منافع و مصالح عمومي.
• وجود پيوند هاي محكم اجتماعي و اقتصادي بورژوازي نوپاي کرد با
بورژوازي كشورهاي حاكم و عدم سرمايه گذاري در کردستان.
• مختل شدن مرزهاي واقعي کردستان در داخل هريك از اين كشورها
بعلت سياست همگونسازي کردها از سوي نظام هاي حاكم و امكان
ايجاد اختالفات بين قومي و درگيريهاي مرزي با ساير خلقهاي كشور.
• عدم موفقيت شعار اسقالل کردستان از سوي حزب با نفوذي چون
پ.ك.ك و عقب نشيني و عدول آن در حد پايين تر از حق
خودمختاري.
معذالك مساله ملي نزديك به  3٠ميليون کرد واقعيتي است عيني و انكار ناپذير
كه نياز به درك درست و يافتن راه حل منطقي و اصولي براي حل اين مشكل
ديرينه و تاريخي دارد .در حال حاضر با توجه به شرايط ذكر شده ،حل واقعي
مساله ملي در هر يك از اين كشورها در پيوند با وضعيت عمومي آن كشورها،
برقراري حكومتي فدرال و دمكراتيك ،اعطاء دمكراسي واقعي به مردم براي
شركت داوطلبانه و آزاد در امور كشور داري و دادن حق تعيين سرنوشت به
خلقهاي تحت ستم مي باشد .چه بسا تالش براي تشكيل اتحاديه و بازار مشترك
كشورهاي منطقه و از بين بردن موانع مرزي بتواند نقش مشخصي در حل مشكل
منطقهاي کرد و ساير خلق ها ايفا كند.
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بكارگيري شيوههاي قهريه براي ايجاد رعب و وحشت و كشتار آزاديخواهان كرد
نه تنها قادر به خاموش كردن نداي برحق و انساني ميلي ون ها کرد نخواهد بود بلكه
به شعله ورتر شدن هر چه بيشتر آتش خشم مردم خواهد انجاميد .بقول جواهر لعل
نهرو … «:چه كسي ميتواند ملتي را محو و نابود سازد كه براي كسب آزادي خود
پيگيرانه مبارزه ميكند و آماده است بهاي اين آزادي را بپردازد».
سال  ٢٠٠١ميالدي

متن کامل مصاحبه با سايت اتحاديه ميهنی کردستان

در رابطه با چاپ کتاب تاريخ

کردستان١8

مصاحبه با مترجمين کتاب " تاريخ کردستان"
جشن نوروز ،انتشارات فروغ در کلن
آلمان ،کتاب تاريخ کردستان را براي
نخستين بار به زبان فارسي منتشر کرد.
اين کتاب که به زبان روسي از سوي م.
س .الزاريف ،ش .خ .محوي ،ي ،اي.
واسيلييهوا ،م.آ .حسرتيان و او .اي.
ژيگالينا در سال  ۱۹۹۹در مسکو چاپ و
منتشر شده است،از سوي منصور صدقي
و کامران امينآوه به زبان فارسي ترجمه
شده است.
در همين راستا سايت  PUKmediaمصاحبه اي با مترجمين اين کتاب انجام داده
است.
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متاسفانه سايت اتحاديه ميهنی کردستان برخالف انتظار بخش قابل توجهی از اين مصاحبه را هنگام

انتشار سانسور کردە ،و از اين جهت با اعتراض مصاحبه شوندەگان مواجه شد.
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متن مصاحبه به شرح زير ميباشد:
در کتاب تاريخ کردستان ،ملت کرد از چه ديدگاهي مورد بررسي قرار گرفته
شده است؟
" منصور صدقي" :قبل از هر چيز مايلم اين را متذکر بشوم که ،همانگونه تا حال در
زبان فارسي مرسوم بوده است ،از نظر نشانهشناسي همه جا در ترجمه اين کتاب از
نشانههاي "کرد" و "کردستان" استفاده شده است ،جا دارد از ابتکار جالب "پوک
ميديا" قدرداني کرد که نشانههاي "کرد" و "کردستان" را بکار ميگيرد.
اما در باره سئوال اول ،ببينيد ...آنچه در "معرفي کتاب" آمده و در اطالعيه انتشار
کتاب هم ،چه به زبان کردي و چو به زبان فارسي ذکر شده است و حتما شما هم
آنرا خواندهايد ،از اتنيک کرد بعنوان خلقي که دوران تکوين قوم -ملت را طي
ميکند نامبرده شده است (ميدانيم که اين روند تا تشکيل دولت مستقل ادامه
دارد و حتي ممکن است بعد از آنهم براي برخي از ملتها ادامه داشته باشد ).در
واقع نويسندگان کتاب ،تاريخ اين خلق ،بقول آکادميسين ،زبانشناس و کردشناس
مشهور روس" ،ن .ي ا .مار"" ،فرزندان ناتني تاريخ"!(پيشگفتار،ص )9.را بررسي
ميکنند .اگر دقيقتر گفته باشم" ،توجه اصلي" به تاريخ سياسي است و "مسائل
تاريخ اقتصادي و فرهنگي در اثر كنوني تشريح نميشوند(" .همانجا،ص)١8
نويسندگان کتاب اظهار اميدواري کردهاند که دراين کتاب " وظايف عمدهيي،
چون تشريح سيستماتيک مهمترين عوامل و لحظات گرهيي تمام تاريخ خلق کرد
را از هنگام پيدايش آن چون قومي مستقل در اواسط هزاره گذشته در صحنه
خاورنزديک تا مرز آينده" را انجام داده باشند( .همانجا)
همچنين در همان جا نويسندگان تاکيد کردهاند که "بعد سياسي روند قوم -ملت"،
براي کردها "در شرايط بسيار نامساعد تاريخي" انجام گرفته است و متذکر شدهاند
که "جنگهاي بيپايان ،تهاجمات خانمانبرانداز و سرکوبهاي خونينِ قيامهاي
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کردها که همواره با قومکشي هاي آشکار و تبعيدهاي دستجمعي اهالي بومي توام
بوده است ،موجب تقسيمات مجدد و مکرر سرزمين قومي کردستان و ايجاد مانع
غلبه ناپذيري در برابر اتحاد سياسي قوم کرد ،پيدايش دولت متمرکز کرد و ايجاد
کردستاني واحد و مستقل شده است".
پس ،بنظر ميرسد اين آن ديد و چارچوبي است که نويسندگان کتاب براي
بررسي سيستماتيک تاريخ کردستان در مقابل خود قرار داهاند .چرا ميگويم بنظر
ميرسد؟ زيرا ،متاسفانه توفيق ديدار و بحث و مجادله با نويسندگان کتاب را
نداشتهام و آنچه در اينجا ميگويم تنها برداشتي شخصي ست از کل کتاب.
تاثير کردها بر روند تاريخي منطقه و بعضًا جهان چگونه ارزيابي شده است؟
" منصور صدقي " :باز مجبورم در ابتدا به پيشگفتار بسيار فشرده و جالب کتاب که
از جانب پرفسور الزاريف نوشته شده است اشاره بکنم ،در آنجا(ص  )9آمده
است:
"حيات تاريخي آنها [کردها] بالغ بر دو هزار و پانصد سال خواهدشد .تقريبا هزار
و پانصد سال پيش قوم کرد بعنوان يك اتنيك شكل گرفت .چنين قدمتي را نه
تنها در بين خلق هاي امروز اروپا ،بلكه در ميان بسياري از خلق هاي آسيا و آفريقا
نيز نميتوان مشاهده كرد .عالوه براين ،شكل گيري اوليه خلقکرد و تبديل آن به
قوم [اتنوژنز -تكوين قومي] در همان سرزميني روي داد كه کردستان كنوني در
آن واقع شده است .بدين ترتيب ميتوانکردها را به حق بوميترين ملت منطقه
خاور نزديك محسوب كرد( .در اين منطقه ملتهايي با اين ويژگي اندك
هستند ).اين اولين ويژگي عمده تاريخ کرد ميباشد".
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در باره تاثير تاريخ کرد بر روند تاري خ منطقه ،درست است که مستقال در اين باره
زياد سخن گفته نشده است اما آنچه در پيشگفتار (ص )١١ .آمده است ،دوباره
چارچوب ديد نويسندگان را براي بررسي سيستماتيک تاريخ کردستان نشان
ميدهد:
"تاريخ کرد جزء مكمل تاريخ آسياي غربي و همچنين ماوراء قفقاز را تشكيل
ميدهد و در عين حال تاريخ اين كشورها و خلقهاي اين منطقه از تاريخ کردها و
کردستان تفكيك ناپذير است .به همين جهت بررسي آن براي درك كامل تمام
روندهاي تاريخي در اين بخش از قاره عظيم آسيا كامال ضروري است .بدون
ترديد بسياري از عناصر و موضوع هاي مهم تاريخ کرد بهطور عمده ،مختص و
ويژه خلق کرد و جامعه کرد بوده ،از اهميت و ارزش تاريخي ـ فرهنگي مستقلي
برخوردار هستند".
همچنين بحق تاکيد شده است که:
"تاريخ کرد در مقايسه با تاريخ سايرخلق هاي بزرگ آسياي غربي كمتر مورد
بررسي قرار گرفته است .اين تاريخ مملو از نكات مبهم بوده ،از جهات مختلف
نيازمند مطالعه و بررسي هاي عميق و همه جانبه علمي از مراحل اوليه اتنوژنز تا به
امروز است .علت اين عقب ماندگي روشن است .کردها بهعلت نداشتن دولت
ملي ،شرايط الزم را براي رشد آزاد و موفق فرهنگي و از جمله شناخت علمي
تاريخ ميهن خود نداشتهاند(".همانجا)
در ص 5٧ .آمد است ..." :کردها در حيات سياسي منطقه حضوري فعال داشته ،و
به عقيده و.ف .مينورسكي نه يك بار ،بلكه بارها ابتكار عمل [در منطقه] را هم به
دست داشتند .جوامع کرد با از سرگذراندن تصادمات و برخوردهاي فراوان ناشي
از اوضاع سياسي منطقه ،در اين حوادث محو و يا حل نشدند".
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کردها خود چه نقشي در بدست آوردن حقوق خود داشته و يا به عبارتي ديگر
مبارزات حق طلبانه ملت کرد براي احقاق حقوقشان چگونه ارزيابي شده است؟
" منصور صدقي " :در معرفي کتاب آمده است" :حركتها و جنبشهاي
آزاديبخش خلق کرد كه مانند خط سرخي در تمام تاريخ اين خلق امتداد يافته
در مركز توجه مولفان اين اثر قرار گرفته است".
و براستي ميتوان گفت که محور نگارش اين کتاب عمدتا نهتنها اختصاص دارد
به بررسي ،بلکه نقد خيزشها ،مقاومتها و بطور کلي تاريخ "جنبش رهاييبخش
کرد" در چهار بخش تقسيم شده کردستان را در مقابل خۆد قرار داده است..
پرفسور الزاريف از "جنبش رهاييبخش کرد"بنام "مسئله کرد" نام ميبرد و معتقد
است:
"تاريخ خلق کرد به طور همزمان تاريخ مسئله کرد نيز مي باشد .عقيده رايج اين
است كه ،مفهوم و اصطالح «مسئله کرد» اخيرا بهوجود آمده است ،اگر دقيقتر
بگوييم ،به زمان تقسيم امپراتوري عثماني توسط كشورهاي پيروزمند آنتانت در
جنگ جهاني اول (در موقع تدارك قرارداد جهاني سور در سال ١9٢٠م ،كه
بهمرحله اجرا درنيامد) برميگردد".
و تاکيد ميکند:
"اما مسئله کرد در واقع بهمراتب قديميتر است .مسئله کرد چون يك مقوله
تاريخي كه نياز به پاسخ معين يا در واقع راه حل دارد عمال در قرون وسطي كه
نخستين امارتهاي کرد درصحنه خاور نزديك برپا شدند و موجوديت مستقل
خود را اعالم كردند ،بوجود آمد .از همان زمان مسئله کرد يكي از عاملهاي ثابت
در حيات سياسي آن دسته از كشورهاي آسياي غربي شد كه کردها در آن
زندگي مي كنند .با گذشت زمان ،مسئله کرد تحت تاثير رويدادهاي سريع منطقه
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نقش هاي مختلفي را ايفا كرد ،محتوي آن تغيير كرد و وظايف مختلفي به ترتيب
در درجه اول اهميت آن قرار گرفت .اما همواره مبارزه خلق کرد براي آزادي و
استقالل هسته مركزي آن را تشكيل داده است(".پيشگفتار ،ص)١٠.
پرفسور الزاريف در خاتمه فصل هشتم کتاب بار ديگر به «مسئله کرد» بازميگردد
و معتقد است:
"در آخرين دهه قرن بيستم ،اگر چه در راه حل مسئله ملي کرد تحوالتي مهم و
غير قابل ترديد روي داده است ،ولي به طور كلي اين مسئله همچنان الينحل باقي
مانده و به عنوان ارث به هزاره آينده منتقل ميشود .اما داليل فراواني وجود دارد
تا به برآورده شدن آرزوي ديرينه خلق کرد مبني بر ايجاد کردستاني متحد و
مستقل باور داشته باشيم اگر چه اين امر مسيري دشوار و چندين مرحلهاي را طلب
كند(".ص )3٠6 .توجه داشته باشيد که اين سطور قبل از پايان قرن بيستم نگاشته
شده است.
از طرفي ديگر ،هر يک از نويسندگان کتاب در هنگام بررسي هر يک از خيزشها
و مقاومتها ،ديدگاههاي خود را در باره نقاط ضعف و کاستيهاي "جنبشهاي
آزاديبخش خلق کرد" بطور مشخص خاطرنشان ميسازند .در خاتمه کتاب هم
(نتيجهگيري) که توسط پروفسور الزاريف نوشته شده است ،چنين آمده است:
"درس اصلي و عمده تاريخ کرد را ميتوان چنين فرموله كرد" :غلبه بر
«پارتيكولياريسم» فرتوت و عمالٌ ارتجاعي و دستيابي به وحدت سياسي .اين
وظيفهيي است مركزي و عموم ملي براي خلق کرد ،خلقي كه با موفقيتهايي
بيش از پيش در صحنه خاور نزديك براي كسب آزادي و استقالل مبارزه ميكند.
تنها به اين شرط کردها ميتوانند از امكانات مناسبي كه در اواخر قرن  ٢٠ميالدي
در اوضاع بينالمللي بهوجود آمده است ،بهرهبرداري بكنند آن هم زماني كه
غرب و جامعه جهاني براي اولين بار روي خود را به سوي کردستان برگرداندهاند،
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شانسي كه کردها مدتها با سرسختي در پي دستيابي به آن تالش كردهاند( ".ص.
)3١٠
گويي "فرزندان ناتني تاريخ" ،آغوش پدران واقعي خود را که همانا جامعه جهاني
ست ،بازمييابند.
در کتاب فوق الذکر آينده ملت کرد و يا چگونگي حضور ملت کرد در ميان
ساير ملتها به چه نحوي ترسيم شده است؟
"کامران امين آوه" :نويسندگان اين کتاب آينده ملت کرد و حل مساله ملي آن را
در گرو يکپارچه نمودن کردستان تقسيم شده و ايجاد دولت واحد ملي کرد
ميدانند .آنها معتقدند که يکسري شرايط نامساعد جهاني ،منطقهايي و کشوريي
از قبيل :موقعيت ژئوپلتيک کردستان ،تقسيم کردها از نظر سياسي و قومي در بين
 ٤کشور ،تقابل منافع آنها با منافع سياسي قدرت هاي غربي و دولت هاي خاور
نزديک از جمله عوامل بازدارنده در حل قريب الوقوع حل مساله کرد و ايجاد
کردستان واحد و مستقل است و رسيدن به اين امر با توجه به شرايط نامساعد
داخلي و خارجي و سطح جنبش رهايبخش ملي کرد مستلزم عبور از مراحلي
متعددي از خودمختاري تا درجاتي از استقالل ميباشد.
اما در رابطه با حضور ملت کرد در ميان ساير ملت ها و مناسبات آنها ،از ملت
کرد بعنوان بوميترين و قديميترين ملت نه تنها در آسياي غربي بلکه در تمام
جهان نامبردهاند که برخالف بسياري ازخلقهايي که بمرور زمان دراثر تهاجمات
و جنگهاي متعدد از بين رفته يا دچار آسيميالسيون شدند ،هويت ملي خود را
حفظ کرده و عليرغم داشتن نشانه هاي شاخص ملي و فرهنگ غني از حق مشروع
و طبيعي تعيين سرنوشت و داشتن دولت مستقل خود محروم ماندهاند .از
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نظرمولفين کتاب ،حيات تاريخي کردها در وحدتي تنگاتنگ و در مجاورت
مستقيم با بسياري از خلق هاي آسياي غربي سپري شده است و تاريخ آنها جزء
مکمل تاريخ اين منطقه و همچنين ماوراء قفقاز بوده ،پيوند ناگسستني با تاريخ
کشورهايي دارد که کردستان وارد ترکيب آنها شده است .دراين کتاب مناسبات
کردها با ملل آذري ،ترک ،ارمني ،آسوري ،عرب ،فارس و روس بر اساس
رويدادهاي مهم تاريخي مانند قيام خوارج ،جنگ چالدران ،جنگ هاي کريمه،
شورش ترک هاي جوان ،تاسيس جمهوري ترکيه ،قتل عام ارمني ها ،تشکيل
حکومت هاي ملي آذربايجان و کردستان و  ...مورد بررسي جامع قرار گرفته
است.
شما بعنوان شخصي که تاريخ کردستان را پيگيري کردهايد به نظر شما جايگاه
کنوني کردها در منطقه بويژه در بخش آزاد شده آن (جنوب کردستان) چگونه
مي باشد.
"کامران امين آوه" :اگر نگاهي به تاريخ شرق نزديک بويژه در چند سده اخير
بکنيم ،متوجه خواهيم شد که کمتر رويدادي است که کردها در آن ايفاي نقش
نکرده باشند .موقعيت ژئوپلتيک سرزمين تجزيه شده کردستان و قرار گرفتن
سرزمين پهناور آن (به مساحت  ٤٠هزار کيلومتر مربع) در ترکيب  ٤کشور منطقه،
طبيعت بسيار غني ،ذخاير نفتي ،منابع آبي و معادن سنگ هاي کرم ،آهن و مس و
 ...همواره موجب توجه قدرتهاي بزرگ جهان و همچنين دول اشغالگر به اين
سرزمين و متقابال مبارزه کردها براي کسب حق تعيين سرنوشت و کسب استقالل
ملي شده است .بر همين اساس ،فاکتور کرد وزن قابل مالحظهاي نه تنها در
معادالت سياسي منطقه بلکه در سطح سياست هاي جهاني کسب کرده است.
امروز کردها و سازمان هاي سياسي آنها در هر يک از بخش هاي پارچه پارچه
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شده آن در روند مبارزه براي رسيدن به دمکراسي و حقوق مدني و عدالت
اجتماعي در اين کشورها و يا پاسداري از دستاوردهاي بدست آمده سياسي و
گسترش آن در کشوري چون عراق نقش کليدي دارند .امروزه کردها در بخش
آزاد شده کردستان بعد از سال ها مبارزه خونين و پشت سر گذاشتن تراژديهاي
انفال و حلبجه و  ...خوشبختانه توانستهاند با توجه به تغيير معادالت سياسي و
سياست خارجي دول بزرگ نسبت به اين بخش از کردستان در خاور نزديک ،به
بخشي از خواست هاي اساسي و ديرينه اين خلق و بنياد نهادن دستگاه اداري ـ
دولتي دست يابند .بي شک وجود دولت اقليم کردستان چون خاري در چشم
دولت هايي است که پايدار ماندن و پيشرفت هاي اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي ـ
فرهنگي آن را در جهت بر هم زدن معادالت سياسي و جغرافيايي منطقه ميبينند.
همين امر موجب دخالت هاي آشکار و نهان آن ها براي براي برهمزدن آرامش
اين بخش از کردستان آزاد شده  ،فشارهاي سياسي و اقتصادي ،تهديدهاي نظامي
و شانتاژهاي روزمره براي کشاندن آن به بحرانهاي سياسي ،جنگ داخلي ،برهم
زدن روند مسالمت آميز رشد اقتصادي ـ فرهنگي و در نهايت انهدام ،شکست و
از بين بردن اين دستاورد بزرگ تاريخي شده است .در اين جا سياستهاي
درست دولت اقليم کردستان در جهت رشد اقتصادي ـ اجتماعي کردستان،
شرکت دادن هر چه بيشتر مردم کرد ،سازمانها و اتحاديههاي سياسي و اجتماعي
در روند نوسازي و دمکراتيزه کردن تمام جوانب حيات سياسي ـ اجتماعي و
حفظ ،آموزش و تقويت نيروهاي پيشمرگ کردستان ميتواند نقشي سترگ در
حفظ اين دستاورد تاريخي و گسترش آن به ساير مناطق کردستان داشته باشد.
تاثيرات اين بخش آزاد شده از کردستان بر ساير بخش ها چيست؟
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"کامران امين آوه" :ما اگر کردستان را عليرغم تقسيم ها و تجزيههاي مکرر آن در
طي چند سده گذشته ،بعنوان سرزميني يکپارچه در نظر بگيريم که ميهن تاريخي
يکي از قديمي ترين ملت هاي جهان ،يعني کردها است  ،متوجه خواهيم شد که
هرگونه تغيير و تحول در يک گوشه از اين سرزمين چند پارچه شده ،همواره
تاثير بسزايي در ساير نقاط آن داشته است .بي شک تشکيل دولت اقليم کردستان
موجب اعتالء جنبش رهايي بخش ملي در ساير بخش هاي کردستان و برانگيختن
احساسات ملي ملت  3٠ميليوني کرد شده است .امروز چشم تمامي کردها در تمام
جهان به اين بخش از کردستان دوخته شده است و همگي اميدوارند که احزاب
کرد در جنوب کردستان با اجتناب از هرگونه اختالفي که ميتواند موجب انشقاق
در صفوف کردها شود از اين دستاورد بزرگ و از منافع ملي آنها پاسداري کنند.
بي شک کشورهايي که بخش هاي ديگر کردستان در ترکيب آن ها قرار
گرفتهاند ،سعي کردهاند با توسل به ابزارهاي مختلف سياسي ـ اقتصادي ،شانتاژ،
دخالت هاي نظامي و از جمله کمک به نيروهاي آشوبگر وابسته به خود در
کردستان ،دولت اقليم کردستان را تحت فشار گذاشته ،همزمان موجب
محدوديت فعاليت هاي سياسي احزاب ساير نقاط کردستان در آنجا شوند واز
سوي ديگر با توسل به تبليغات گسترده خود ،چهرهاي منفي از اين نقطه کردستان
در اذهان ساير مردم کرد ايجاد کنند .خوشبختانه سطح باالي آگاهي ملي در ساير
نقاط کردستان اين تالشها را خنثي ساخته است و مردم کرد عليرغم تشديد
سرکوبي نيروها و نهادهاي آزاديخواه و مدني وحرکت هاي مسالمت آميز
اعتراضي از سوي اين دولت ها ،ازهرگونه پيروزي و دستاورد کردهاي جنوب
کردستان استقبال و حمايت کرده ،همزمان براي رسيدن به خواست هاي ملي خود
مبارزه ميکنند.
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به نقل از کتاب "تاريخ کردستان" شما عنوان کردهايد که از منابع دست اولي
استفاده کردهايد ،نحوه بکارگيري اين منابع به چه شيوهاي بوده و همچنين موثق
بودن آن تا چه اندازه مورد تاييد قرار گرفته است زيرا در کتاب ذکر شده است
که برخي از منابع ماخوذه هنوز مورد بررسي قرار نگرفتهاند؟
منصور صدقي :شما ميگوييد "به نقل از کتاب" ،در واقع ما مترجمين مدعي اين
نيستيم ،بلکه در معرفي کتاب و از طرف خود نويسندگان اين مسئله عنوان شده
است .همانطورکه در جواب سئوال اول اشاره کردهام ،متاسفانه نه در اين باره و نه
درباره بسياري نکات ديگر ،نه من و نه دوست و همکار گراميم آقاي امينآوه
امکان ديدار و گفتگو با نويسندگان کتاب را نداشتهايم .اميدوارم شما موارد ديگر
احتماال ناروشن در کتاب را بتوانيد با نويسندگان مطرح کنيد.
در اينجا تنها ميتوانم به آماري از منابع مراجعهشده از جانب نويسندگان اشاره
بکنم:
پيشگفتار از  9منبع ،فصل اول از  65منبع ،فصل دوم از  55منبع -اين دو فصل "به
صورت تحقيقات جديد مطابق با آرايش علمي"(ص )١٧ .نوشته شده است -فصل
سوم و چهارم" ،كرد شناسان روس اين دوره از تاريخ كرد را نسبتا بخوبي روشن
كردهاند .به همين دليل به حدكافي چكيدهيي از آثار معروف (ن.آ .خالفين ،م.س.
الزارويف و جليلي جليل) بيشك به طور نقادانه و اصالحشده در اين بخش از
اثر كنوني ارائه ميگردد .در نتيجه ميتوان عنوان منابع و نوشته ها را در اين مورد
مشخص ذكر نكرد(".ص ،)١8 .فصل پنجم از ٢٧منبع ،فصل ششم از  ٤منبع،
فصل هفتم از  ٢٤منبع و فصل هشتم از  3منبع استفاده شده است.
ضمن اينکه تعدادي "دست نوشته" جزو اين منابع هستند.

 ١٤6جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

------------------------------------------بيوگرافي:
 -١منصور صدقي متولد سال ١958(١33٧م) در مهاباد ،در سال ١355دوران
تحصيل ابتدايي و دبيرستاني را در همان شهر بپايان رسانده و سپس در رشته
فيزيک در دانشگاه تبريز ادامه تحصيل داده که بئه داليلي موفق به اتمام آن نشده ،
سپس در سال  ١99٢در باکو  -آذربايجان شوروي -موفق به اخذ مدرک مهندسي
برق در "آکادمي نفت باکو" شده است .اکنون در کشور آلمان زندگي ميکند و
در همانجا هم موفق به اتمام چندين دوره فوق تحصيلي در رشتههاي
"اتوماتيزاسيون" و "برنامه نويسي کامپيوتري" شده است.
در کنار فعاليتهاي فني ،فعاليتهاي سياسي و فرهنگي را هم ادامه داده ،عضو شوراي
نويسندگان مجله "هاوار" به زبان کردي (چاپ آلمان) و هفتهنامه "پيام کرد" به
زبان کردي بوده است.
تاکنون تعدادي از مقاالت علمي او در اين نشريات چاپ شده است ،ترجمه
کتاب "کردهاي اتحاد شوروي :دوران دگرگوني" از روسي به کردي که بصورت
پاورقي در مجله "هاوار" بچاپ رسيده است و ترجمه بخشهايي از کتاب "تاريخ
کردستان" ،ازجمله فعاليتهاي ديگر او شمرده ميشود .در حال حاضر مشغول آماده
کردن کتابي است بهزبان کردي تحت عنوان "بنيانهاي خبر ،گزارش و مصاحبه در
روزنامهنگاري نوشتاري".
 -٢کامران امين آوه در سال  ١3٤٢(١963شمسي) در شهر بوکان دنيا آمد .در
سال  ١995موفق به اخذ ديپلم پزشکي از دانشگاه دولتي ـ پزشکي مينسک در
جمهوري روسيه سفيد شده ،بعد از آن به کشور آلمان مهاجرت کرد .فعاليت هاي
مطبوعاتي خود را از سال  ١99٤با انتشار مجله فارسي پزشک در مينسک ،و از
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سال  ١99٧در همکاري با مجله کردي " هاوار " در آلمان و بعدها با سايت کردي
رۆژههڵات ـ بۆکان شروع کرد .مقاالت پزشکي و اجتماعي او در نشرياتي
چون "ايرانيان" و "گلچين" در اياالت متحده آمريکا" ،شهروند" در کانادا" ،ريگاي
کردستان" و "کردستان" در جنوب کردستان و سايت هاي مختلف کردي و
فارسي چاپ و منتشر شده است .بخشي از کارهاي او عبارتند از:
تاليف ها:
کتاب " علم پزشکي بزبان ساده" (به کردي) ،چاپ دهوک٢٠٠٧ ،
کتاب "سالم زيستن آموختني است" (به فارسي) ،چاپ ايران
فرهنگ مختصر پزشکي روسي بفارسي(ترجمه و تاليف) ،چاپ مينسک١99٤ ،
فرهنگ پزشکي روسي ـ التين ـ فارسي و فرهنگ زيست شناسي روسي به فارسي
(ترجمه و تاليف) ،چاپ مينسک١996 ،
فرهنگ مختصر پزشکي کردي ـ فارسي ،فارسي ـ کردي ،در سايت "بوکان
رۆژههڵات"
ترجمه ها:
ترجمه فصل هايي از کتاب "تاريخ کردستان"،
ترجمه کتاب "کردستان معاصر" از روسي به فارسي ،نوشته :م .س .الزاريف ،م.آ.
حسرتيان ،ش .خ .محوي ،او .اي .ژيگالينا ،ا .باقروف ،چاپ مينسک ،١999
بهار ٢٠٠٧

احزاب شرق کردستان و فکر و فرهنگ عشيرەای!

تا اوايل دهه چهارم سدە گذشته کار و فعاليت حزبي عمال نقش چنداني در حيات
سياسي ملت کرد به صورت عام و کردهاي شرق کردستان بطور اخص نداشت.
عليرغم اينکه پيدايش حزب آزاديخواە کردستان ،کومله ژ کاف و حزب
دمکرات کردستان در طي  ٧سال ( )١938 -١9٤5سرآغاز کار و فعاليت حزبي در
شرق کردستان و نقطه پايان نقش رهبري فرد يا رئيس عشيرە در جنبش کرد بود
معهذا آثار نقش فرهنگي رئيس عشيرە ،آغا و شيوخ هنوز در تعداد کثيري از
احزاب و سازمانهاي به اصطالح مدرن معاصر ديدە ميشود .تا وقوع انقالب ملل
ايران در  ٢٢بهمن  ١35٧خورشيدي حزب دمکرات کردستان ايران يگانه
پرچمدار جنبش کرد در ايران بود .پس از پيروزي انقالب بهمن چندين حزب ،از
جمله کومله در شرق کردستان وارد ميدان مبارزە سياسي شدند .در  3-٤دهه
گذشته احزاب دمکرات و کومله بعلت بحرانهاي فکري و سازماني دچار يکسري
جدايي و انشعابات گشته ،اکنون چندين حزب کومله و دمکرات مولود اين
بحرانها ميباشند .در جوار اين احزاب ،چندين حزب و گروە استقالل طلب نيز در
تبعيد تاسيس شدند .آنها نيز در مدت زمان کوتاە موجوديت خود به نوعي دچار
بحرانهاي احزاب کالسيک کردستاني گشتند .علت اصلي اکثر انشعابات در اين
احزاب بيشتر مساله کرسي قدرت بودە تا اختالف فکر و انديشه .اگر انشعاباتي
چون جدا شدن "پيروان کنگرە چهارم" از حزب دمکرات کردستان ايران يا اخراج
و جدا شدن بخشي از کادرهاي اين حزب بعلت تصويب "بحث کوتاهي در بارە
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سوسياليسم" نوشته دکتر قاسملو ،يا جدا شدن کردهاي هوادار منصور حکمت از
"حزب کمونيست ايران – کومله" بر بنيان اختالفات فکري – برنامهاي بود ،در
مقابل علت اصلي اکثر جدا شدنها يا اخراجها بخصوص در اين اواخر چه در
حزب دمکرات و چه در کومله براساس منافع فردي – گروهي ،فقدان فرهنگ و
مکانيسم دمکراسي در اين احزاب و تالش براي بدست آوردن کرسي رهبري
بودە است .در اين احزاب شيوە برخورد با نيروهاي مخالف درون حزب و

مکانيسم حل اختالفات درون سازماني از نوع" يا با مني ،يا برو بيرون يا اخراجت
ميکنم" پسماندە فرهنگي است که برآمدە از خو وخصلت عشيرەاي است .همچنين
پديدە "رئيس بودن" در بخشي از احزاب کردستاني بازتاب فکر عشيرەاي است
که ديربازي است در شرق کردستان با توجه به تغييراتي که در سطح اجتماعي –
اقتصادي و سياسي – فرهنگي اين بخش از کردستان انجام گرفته است ،ديگر
خريدا ري ندارد .در جنوب کردستان پديدە "رئيس" ارتباط مستقيم با با نقش
کاريسماتيک" رئيس عشيرەهاي بارزاني داشته ،به احتمال زياد با توجه به افزايش
تدريجي سطع آگاهي سياسي – فرهنگي در اين بخش از کردستان ،مسعود
بارزاني آخري شخصيت نيرومند فرهمند خواهد بود که ميتواند در ميدان سياست
"جنوب کردستان" هنوز نقشي ايفا کند .تقليد چنين سياستورزي که اکنون در
جنوب کردستان معمول است با سطح آگاهي سياسي – فرهنگي مردم در شرق
کردستان هماهنگي نداشته  ،بدنبال چنين تفکري افتادن عمال بمثابه انتخاب راە "
ناکجا آباد" خواهد بود .در بخش کثيري از احزاب کردستاني "دبير اول حزب" به
نوعي نقش رئيس عشيرە را بازي ميکند ،در انجام بيشتر امور و کارها خودمختار
است و با توجه بقدرت غيرمعمول فردي ،محليگرايي کردە ،با گردآوردن
عدەاي همفکر فرمانبر ،اعمال قدرت ميکند .همين کارها موجب دلسرد و جدا
شدن تعداد زيادي از کادرها و اعضاء يا اخراج آنها بعلت دگرانديشي ميشود .در
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اين احزاب حقوق اعضاء بعنوان يک فرد معنا و مفهومي ندارد ،همه بايد فرمانبر
باشند و تنها عدەاي نخبه بر آن فرمانروايي ميکنند که چون تافتهي جدابافته
فعاليتهاي اصلي تشکيالت ومساله مالي را در دست دارند .در سانتراليسم به
اصطالح دمکراتيک اين احزاب تنها سانتراليسم است که نقش ايفا ميکند و
هرگونه فکر مخالف يا فراکسيون و ارائە برنامهاي ديگر ،گناهي کبيرە قلمداد
ميشود .پروندە درست کردن ،توطئە و اخراج اعضاء و کادرهاي ديرينه به بهانه
درخواست يک کميته حزبي !!! چون يک کار اساسنامهاي معرفي ميشود .در
رابطه با احزاب ديگر نيز ،جذب بخشي از اعضاء و کادرهاي حزب يا سازمانهاي
رقيب براي آنها مايه افتخار و مباهات بودە ،با دهل و سرنا به استقبال آنها رفته،
جشن بلهبرون براە مياندازند ،اما همزمان هرگونه جدا شدن را بنوعي خيانت
محسوب کردە ،مهر وازدە به ناراضيان ميزنند! آنها تمام نيروي خود را براي خراب
کردن چهرە رفقاي پيشين خود که بقدمت چندين دهه در زير پرچم يک حزب
مبارزە کردەاند بکار بردە ،از انجام هيچ کاري براي خفيف کردن آنان کوتاهي
نميکنند .جالب اينکه ،هنگامي که در صفحە تلويزيون هنرنمايي ميکنند تبديل به
استاد دمکراسي شدە ،درس دمکرات بودن و خودهماهنگي با علم و فرهنگ
سياسي معاصر به مردم ميدهند ،اما در کار و فعاليت درون سازماني برخالف
سخنان گوهرينشان ،ماکياولمنشانه براي کسب قدرت از انجام کارهاي ناروا ابا
ندارند .تراژدي مسخرە دراين نکته نهفته است ،زماني که اين احزاب هنوز يک
وجب از خاک شرق کردستان را در دست ندارند ،جنگ و نزاعشان برسر ميراثي
است که هنوز بدست آنها نرسيدە است!!! آيا واقعا ميتوان چنين سياستي را سياستي
مدرن و معاصر ناميد؟ يا بهتر است بگوييم عليرغم آغاز سدە  ٢١ميالدي ،شيوە
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کار و فعاليت اکثر احزاب شرق کردستان در اين زمان يادآور برخورد رئيس
عشيرەهاي سدە  ١9ميباشد!
بهمن ٢٠١٤

احزاب سکوالر کردستان و اديان!

هر جامعهاي با توجه به افکارو اديان مختلف آن تحت تاثير فرهنگ و آداب و
رسومي قرار ميگيرد که خود محصول اين اعتقادات ميباشند .به هر نسبتي که اين
مذاهب و اديان بدور از خشونت بودە ،تحت تاثير دستاورهاي مادي و معنوي
دوران معاصر قرار بگيرند به همان نسبت شيوە زندگي مردم امروزيتر بودە،
امکان بروز خشونت در اين جوامع کمتر خواهد بود .کردستان نه تنها محل اسکان
و زيست کردهاي مسلمان شيعه و سني ،عليالهي -يارساني ،بهايي و کليمي است
بلکه محل زندگي آسوري و ارمني ها نيز ميباشد .بدون شک ،هر يک از اين
گروەهاي مذهبي  -قومي داراي جشنها و آداب و رسوم مختص به خود ميباشند،
که بايد مورد احترام قرار گرفته ،از هرگونه اعمال خشونت با آنها جلوگيري شود.
در چند دهه گذشته بعلت ظهور گروهاي متعصب اسالمي و کمکهاي مادي و
معنوي عربستان سعودي و ايران به آنها ،اسالم سياسي راديکال موجب فجايع
بزرگ و کوچک در کردستان شدە است .در اين رابطه احزاب کردستاني به
داليلي مختلف يا اهميت چنداني به اين نيروها ندادەاند يا به نوعي سکوت پيشه
کردەاند .از سوي ديگر احزابي که خود را به نوعي سکوالر ميدانند گاها وارد
برخي مسائل ديني ميشوند که در چارچوب فکر و برنامه حزبي آنها نميگنجد.
براي نمونه ،با توجه به اينکه اکثريت جمعيت کردستان را مسلمانان تشکيل
ميدهند ،اين احزاب با فرستادن پيامهاي تبريک به مناسبت جشنهاي قربان ،فطر و
غيرە  ...به گونهاي يکطرفه تنها جشن مسلمانان را برجسته کردە ،حتا برنامه راديو و
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تلويزيون خود را با قرائت قرآن شروع ميکنند .گاهي اوقات آش آنچنان شور
ميشود که رئيس جمهور عراق با پيشينه چپ به مناسبت جشن قربان پيام تبريک به
تمام احزاب ،از جمله حزب کمونيست کردستان !!! ١9ميفرستد .در اينجا اين سوال
پيش ميايد ،آيا واقعا اين وظيفه احزاب سکوالر است که به بهانه احترام به
کردهاي مسلمان وارد مسائل مذهبي شوند؟ حتا اگر اين امر ،کار خوبي نيز قلمداد
شود ،پس چرا چنين احترامي مشتمل اديان ديگر نمي شود؟ اگر قرار بر اين باشد
که به مناسبت چنين جشنهايي به پيروان همه اين اديان تبريک و تهنيت گفته
شود يا در ماە محرم ياد حسين و  ٧٢کشتهي دشت کربال زندە شود ،تکليف يزيد
و معاويه و عايشه که مورد احترام بخش کثيري از سني مذهبها ميباشند ،چه
خواهد شد؟ آيا اين کار موجب وارد شدن احزاب کوردستاني در اموري نخواهد
شد که ارتباطي به کار و رسالت آنها ندارد و اگر زياني نداشته باشد براي آنها
سودي در پي نخواهد داشت؟ وظيفه يک حزب سکوالر يا چپ نه تنها فاصله
گرفتن از مسائل ديني بلکه کمک به روند توسعه و پيشرفت علم و روشنگريي در
جامعه  ،همچنين جدا کردن دين و شريعت از سياست ،و دولت از سيتم آموزش و
پرورش است .حزبي که در برنامه خود دم از جامعهاي پيشرفته و سکوالر ميزند
چرا بايد همچون حزبي مذهبي با جشنها يا سوگواريهاي مذهبي برخورد کند؟
بهتر است اين احزاب چنين کارهايي را به علماي ديني ،مسجد ،کليسا ،جمعخانه
و کنيسه ها واگذار کنند و صفحات مجالت خود را با مقاالت علمي ،اجتماعي –
اقتصادي و مفيد آذين سازنند نه تبريک و تسليت.
آوريل ٢٠١٤

https://www.kurdsat.tv/hewal.php?id=5574&cor=kurdistani
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تاملی بر نوشته آقای محسن قائم مقام
در رابطه با " تاملی بر بيانيه «حزب دمکرات کردستان»

"آزادي ،تجزيهطلبي ،گروههاي مسلح و تجربيات قرن بيستم"
در سايت ايران امروز نوشتهيي از آقاي محسن قائم مقام تحت عنوان " تآملي بر
بيانيه «حزب دمکرات کردستان» آزادي ،تجزيهطلبي ،گروههاي مسلح و تجربيات
قرن بيستم" ٢٠منتشر شده است که تنها در چارچوب به اصطالح انتقاد از "حزب
دمکرات کردستان" نمانده ،حوزه فراتري را در برگرفته است .نوشته مزبور حاوي
اطالعاتي بغايت نادرست و تحريف شده در رابطه با شخيصتهاي تاريخي کرد و
وقايع کردستان است .اگر نوشته ايشان تنها منحصر به "حزب دمکرات کردستان"
مي بود بي گمان نگارنده اين سطور در پي پاسخگويي آن برنيامده ،اين امر را
بعهده حزب مربوطه مي نهاد.
اما متاسفانه آقاي قائم مقام به تکرار مکررات همفکران و دکترين سياسي دو نظام
شاهي و اسالمي و به اصطالح اپوزيسيون تماميت ارضي خواه ايران پرداخته است،
با اين تفاوت که ايشان حداقل زحمت مطالعه در رابطه با تاريخ و شخصيتهاي
کرد را نيز به خود نداده ،آگاهي ناقص خود را مالک ارزيابي و نتيجهگيريهايشان

http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/31275/
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قرار دادهاند .براي اينکه سخن به گزاف نگفته باشيم اشارهاي به دو مورد از آنها
مي کنيم.
آقاي قائم مقام نوشتهاند که .... :پس از رضا شاه و ظلم او درمنطقه ،مردم را به
پشتيباني از خانها و بزرگ مالکين کرد و در نقاط ديگر ساير خانها و بزرگ
مالکان کشاند .مال مصطفي بارزاني از خانهاي همانگونه ايالت بود .که با استفاده
از ضعف و بيعدالتيهاي حکومت مرکزي در ايران و با کمک روسها همزمان با
حکومت تحت حمايت روسهاي "فرقه دمکرات" در آذربايجان ،در زمان حضور
ارتش سرخ در ايران ،اعالم خود مختاري نمودند و لباس ارتشيهايشان هم را شبيه
ارتشي ان روسها دوختند .بدنبال آن ،در کشتار سبعانه بسياري از کردها را کشتند،
از جمله بدار آويختن بيشرمانه قاضي محمد ،از مردان شريف و مورد اعتماد
مردم در زمان خويش و پسرانش در مهاباد ،در زماني که از ايران دوستي و دفاع
از ايران پشتباني کردند ،نفرت کردها از حکومت مرکزي را بيشتر از پيش ساخت.
ايشان در جايي ديگر از نوشته خود چنين مي نويسند ... ":در اين زمان حزب
دمکرات کردستان از شهريهاي کرد در برابر خانها و سران ايلها بوجود آمد.
مردان شريف و ايران دوستي همچون زنده ياد دکترعبدالرحمن قاسملو و زنده ياد
دکترمحمد صادق شرفکندي ،که اولي در جواني از هواداران دکتر مصدق بود و
دومي از دانشوران دلسوز ايران بشمار ميرفت ،از جمله رهبران اين حزب
گرديدند .و استبداد مذهبي وجود هر دوي اين رهبران ايران دوست را بر نتابيد و
با بيرحمي هر دو را بقتل رساند] .تاکيد از من است[.
نظري اجمالي به نکات فوق نشان مي دهد که ايشان متاسفانه حداقل اطالعات
الزمه را در رابطه با مسالهيي که به آن پرداختهاند ،ندارند .جهت اطالع آقاي قائم
مقام بايد گفت جمهوري کردستان در دوم بهمن  ١3٢٤نه توسط مال مصطفي
بارزاني بلکه توسط همان قاضي محمدي که بنا به اعتراف ايشان از مردان شريف
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و مورد اعتماد مردم در زمان خويش بود تشکيل شد .در دهم فروردين ماه
١3٢6قاضي محمد همراه با برادر کوچک خود صدر قاضي که نماينده مردم کرد
در مجلس شوراي ملي ايران بود و پسر عمويش سيف قاضي ]نه پسران قاضي[
توسط نظاميان ايران محاکمه و در مهاباد اعدام شد .در ضمن ،دکترعبدالرحمان
قاسملو در جواني نه از هواداران دکتر مصدق بلکه از اعضاي حزب توده ايران بود
که ديرتر با جدا شدن از حزب نامبرده در بازسازيي حزب دمکرات کردستان
نقش اساسي ايفا کرده و در راه رسيدن کردها به خودمختاري سر خود را در
همان راهي نهاد که رهبر و باني حزب دمکرات کردستان شهيد قاضي محمد جان
خود را بر سر آن گذاشته بود.
آقاي قائم مقام در نوشته خود از سويي کردها را مفتخر به سرحدداري از مرز
پرگهر ايران در مقابل حمله اسکندرو  ...مي نمايد و از سوي ديگر با تجزيه طلب
خواندن احزاب کرد ،عمال مبارزه ملت کرد را در خدمت استعمار و استبداد مي
داند .اگر آقاي قائم مقام نظري اجمالي به برنامه احزابي که مورد تهاجم خود قراد
دادهاند ،بکنند ،متوجه خواهند شد که خط مشي و فعاليت احزاب نامبرده در
راستاي حفظ همان تماميت ارضي ايران مورد عالقه ايشان است .در حال حاضر
هيچيک از احزاب نامبرده ايشان پا از برقراري يک سيستم فدرال در چارچوب
ايران فرا ننهاده ،به درست يا غلط حل مساله ملي کرد را در گرو ايجاد حکومت
فدرال مي بينند .چيزي که با توجه به انبوه تفکرات شوينيستي در ميان اپوزيسيون
ايراني نيازمند به تجديد نظر اساسي و ابراز شفاف خواستههاي مردم کرد در رابطه
با دولت آينده ايران بعد از سرنگوني جمهوري اسالمي دارد .الزم به توجه است
اگر زماني مبارزه مردم کرد در تمام کردستان رنگي رهايبخش به خود بگيرد بي
شک اين مبارزه در راستاي وحدت ،يگانگي و بهم پيويستن مردم سرزميني
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خواهد بود که خاک آن در ميان چهار کشور تقسيم شده و با نفوسي بيش از ٤٠
ميليون براي رسيدن به آزادي ،دمکراسي و رسيدن به حقوق ملي خود مبارزه مي
کند.
آقاي قائم مقام خرسند از نتيجهگيريهاي خود در رابطه با تاثير منفي و ديکتاتوري
زاي اعتماد مردم به گروهاي مسلح در مبارزات رهائي بخش ملل در بند در قرن
بيستم ،تحليل اوضاع کردستان ايران و عراق ،خواب و خيال خواندن جمع نمودن
کردها در يک کشور و شک و ترديد به تقسيم احتمالي نفت کرکوک از سوي
کردهاي عراق با کردهاي کشورهاي همجوارو در نهايت خاتمه دادن به " رشد
علفهاي هرزه ]بخوان هرز[ تجزيهطلبي را در مبارزه با استبداد مذهبي در ايران " و
فريب نخوردن از جدايي طلبان را در پرتو "بودن يک حکومت دمکرات و آزاد"
مي دانند .اگر آقاي قائم مقام کوچکترين اعتقادي به واژه "دمکرات" يا 'آزاد"
ميداشتند ،مي بايست آزادي و حق انتخاب يک ملت در تعيين سرنوشت خود را،
چون ستون اساسي يک جامعه آزاد پاس داشته ،از جملههاي تحقير آميزي چون
"گوش بفرمان رهبران تفنگدار در خدمت دولت هاي بيگانه" در آمدن کردها و
"ناآگاه خواندن" جواناني که آگاه به حقوق ملي خود پا به صحنه نبرد با جمهوري
اسالمي مي نهند ،پرهيز مي کردند .آقاي قائم مقام مطمئن باشند که شيوه
پوليميک ايشان نمي تواند تاثيري در اهداف سياسي مردم کرد يا نمايندگان
فکري آنها با ديدگاههاي مختلف داشته باشد.
در رابطه با تغييرمرزهاي جغرافيايي سياسي نيز فراموش نکنيم که مرزها تحت تاثير
تغييرات داخلي و خارجي و وضعيت ژئوپليتيک منطقه بسي شکننده مي باشند.
قبل از سال  ١99١احتماال هيچگاه به فکر خيلي ها خطور نمي کرد که روزي
سرزمين پهناوراتحاد جماهير شوروي سوسياليستي با آن قدرت اقتصادي – نظامي
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و تاثير گذاريش در سياستهاي بين المللي ،به اين سادگي تجزيه شده ،از درون آن
اين همه کشورهاي مستقل برآيد و . ....
اميد است آقاي قائم مقام و پاسداران انديشههاي مشابه ايشان واقعيت ها را آن
چنان که هست ببيند نه آنگونه که میپسندند" .تاريخ درس هاي بسيار مفيد و
خردمندانهيي به انسان مي دهد" تنها هنر ممکن توانايي فهم و درک اين حقيقت و
آموختن از آن است.
 ١٧سپتامبر ٢٠١١

نقدي کوتاه بر "حمالت گالديوتورها برای تخري ب شخصيت ملت کرد"
نوشته آقای هنرور

در سايت رنساس نوشتهيي از آقاي عدنان هنرور تحت عنوان "حمالت
گالديوتورها براي ترور شخصيت ملت کرد" پخش شده که متاسفانه از نقطه نظر
وقايع نگاري بدور از دقت الزمه بوده ،نياز به يکسري تجديد نظرها در شيوه
استدالل ،نتيجهگيريها و شيوه نگارش ايشان دارد .به نظر نگارنده اين سطور در
هنگام نگارش مقالهيي ،نويسنده بايد حداقل آگاهي الزمه را در مورد مساله مد
نظر خود داشته باشد تا از ارزش و تاثيرنوشته ايشان بويژه در ديالوگهاي سياسي
کاسته نشود.
در اولين پاراگراف نوشته ايشان آمده است :
حمالت شديد گالدياتورها ترور شخصيت بر پيکر ملت کرد ،در سايت ها و
روزنامهها در شرايطي که رو به انتخابات پارلمان در ايران نزديک مي شويم .و
هتاکي ها و توهين هاي مکرر و زنجيروار سايت ها و روزنامههاي آذري به ملت
کرد بيانگر تراژديي است که در طول تاريخ همواره آذريها به عنوان اهرم فشار
بر کردها عمل کردهاند که نمونهي بارز آن کارشکني و در طول تاريخ همواره
آذريها به عنوان اهرم فشار بر کردها پشت کردن به پيمان هاي مابين قاضي
محمد و شيخ محمد خياباني است .که در نهايت به شکست جمهوري کردستان
انجاميد" .
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ـ متاسفانه جمله" :حمالت شديد گالدياتورها ترور شخصيت بر پيکر ملت کرد"
نامفهوم مي باشد و مقايسه حمالت مغرضانه ناسيوناليستهاي افراطي آذري در
ايران و خارج از کشور با اختالفات حکومتهاي آذربايجان و کردستان که هر دو
در يک جبهه بر عليه ارتجاع دولت حاکم وقت در ايران مبارزه مي کردند ناشي
از کم اطالعي نويسنده در مورد اين واقعه بزرگ تاريخي و نتيجهگيري و داوري
غير واقعي ايشان از آن است ،تا آنجا که نويسنده محترم ,اين دو مورد کامال
متفاوت را ناشيانه به هم پيوند داده ،با دلخور بودن به حق از برخوردهاي خصمانه
ناسيوناليستهاي افراطي پان ترکيست از آن بعنوان فاجعهيي ياد ميکنند که گويا
در در طول تاريخ همواره از سوي آذريها به عنوان اهرم فشار بر کردها اعمال
شده ،و نهايتا شکست جمهوري کردستان نيز نتيجه طبيعي پشت کردن آذريها به
پيمان هاي مابين قاضي محمد و شيخ محمد خياباني بوده است نه توطئههاي رژيم
شاهنشاهي و همکاري دولت بريتانيا و عدم توازن قدرت در بين حکومتهاي محلي
آذربايجان و کردستان با نيروهاي مسلح رژيم شاهي و !....ناگفته نماند که در زمان
عهد اين قرار داد سالها از شهادت شيخ محمد خياباني گذشته ،سيد جعفر
پيشهوري در راس حکومت آذربايجان قرار داشت.
شيخ محمد خياباني رهبر قيام مردم آذربايجان در سال  ١٢99بود و  5ماه پس از
قيام ،در  ٢٢شهريور ١٢99در چهل سالگي به دست قزاقان رژم ايران به شهادت
رسيد.
در مجموع نوشته آقاي هنرور که در نقد و مقابله با کارگزاران هفتهنامه اولدوز
نوشته شده است بيشتر جنبه احساسي داشته ،ازنظر استدالل و آناليز پان ترکيستها
بسيار ضعيف بوده ،کاربرد يکسري واژهها مانند :کور شدن چشم بصيرتشان،
کمال بي شرمي ،زوزهي واويال ،عملههاي معلوم الحال ،گالديوتورهاي ديو
صفت و  ...سطح اين نوشته را نيز پايينتر آورده است .نوشتن چنين نوشتارهايي
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کمک به نقد و افشاي پانترکيستها نميکند و مقابله به مثل به شيوه پان ترکيستها
موجب ايجاد سوتفاهم در بين دو ملت همسايه ميشود .براي نمونه آقاي هنرور
براي رد اتهامات و توهينهاي هفتهنامه اولدوز به کردها ،و صفات منفي نسبت
داده شده به ملت کرد ،مانند " قوم ،قبيله ،مهاج ،بي دولت ،جامعه گسسته،
تفرقهدار ،قاچاق پسند ،اجيــر ،بازيچهي کاخ سفيد و کرملين ،و در نهايت
کردستان را بدون مشخصهي جغرافيايي و بدون نام و نشان استاندارد بين اللملي
قلمداد کردن" را با جمله "حتما در خيال خام خودش ،آذريها تمامي اين صفات
را ندارند که مايهي مباهات خودشان و فخر فروشي بر ديگر ملل شده است" پاسخ
دادهاند ،که در واقع بمنزله قبول اين صفات براي هر دو ملت است.
آقاي هنرپرور هرچند در نوشتهي خود بر جدا کردن حساب به اصطالح
"عملههاي معلوم الحال اولدوز و آراز آذربايجان " از مردم با فرهنگ آذري زبان
تاکيد مي ورزند ،معهذا در بيشتر جمالت مرز بين پانترکيستها و مردم آذربايجان
مخدوش شده ،مي تواند بر حد اختالف دو ملت بيفزايد .نوشتن و پخش چنين
نوشتههايي به جاي افشاي نظرات شووينيستهاي پان ترکيست بيشتر آب به آسياب
دشمنان ملت کرد مي ريزد.
آذرماە ١386
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ماني عزيز سالم
اميدوارم سالم و تندرست باشي .امروز مقالهيي را که در رابطه با " ما ،ايران ما و
ادبيات چند زباني " ٢١نوشته بودي در اخبار روز خواندم .در اينجا من بعنوان يک
کرد الزم ديدم اشاره کوتاهي به دو مورد از مسائلي که به آنها پرداختهيي ،داشته
باشم.
ـ در جايي از نوشته ات در رابطه با تاثيرزبان پارسي بر انديشمندان غير فارس
اشاره کردهاي " :کسي نيماي طبرستاني و نجف دريابندري و محمد قاضي کُرد
را وادار به سرودن و نوشتن به پارسي نکرده بود.
کسي شاعران و انديشمندان و نويسندگان گيالني ،لرستاني ،آذربايجاني،
کردستاني ،بلوچي و قشقايي را وادار به بهرهگيري از زبان پارسي نکرده است.
آنچه اينان همه را با ميل دروني به سوي نوشتن و گفتن به پارسي دري کشانده
همانا ارزشهاي واالي اين زبان ملي وسراسري است"
به باور من در کشوري که ملل ساکن آن سهمي در قدرت و تعيين سرنوشت خود
نداشته ،حق فراگيري و نوشتن به زبان مادري نيز از آنها سلب شده است،
انديشمندان آنها براي بيان احساسات و نوشتن و ترجمه به اجبار پناه به زبان رسمي
آن کشور مي آورند .اگر محمد قاضي ،علي اشرف درويشان ،احمد محمود و
يونسي کرد به زبان فارسي نوشته يا ترجمهيي کردهاند اين تنها دال بر ارزشهاي
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=10272
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واالي زبان فارسي نبوده است بلکه اين نقص سيستم حاکم بر کشوري است که
نويسندگان و مترجمين غير فارس ساکن آن بعلت ستمهاي ملي دولتهاي حاکم،
امکان فراگيري زبان مادري خود را نداشته ،اجازه ابراز احساسات به زبان مادري
پيدا نکردهاند.
از سوي ديگر زبان پارسي شايد زبان تحميلي نبوده باشد ولي زبان انتخابي از
سوي ملل غير فارس هم نبوده است .امروز بسياري از مردم کرد و آذري و ...
بخصوص آنهايي که در روستاها زندگي مي کنند به اين زبان آشنايي ندارند ،در
يک کشور چند مليتي شايد بتوان از زبان فارسي بعنوان زبان مشترک براي پيوند
ملل داخل آن نام برد ولي اين زبان ،زبان ملي ملل غير فارس نيست .من به سهم
خود عالقه بسياري به زبان فارسي دارم و تسلط من به اين زبان چه بسا بيشتر از
زبان مادريم است ،ولي در هر حال ،اين زبان ،زبان دوم من است.
ـ در جايي ديگر اشاره کردهاي " :به هر روي ،هريک از ما ايرانيان ،نخست ايراني
هستيم ،بعد ترک يا کرد يا بلوچ يا فارس .هريک از ما نخست ايراني هستيم بعد
مسلمان شيعه ،سني ،بيدين ،دموکرات ،چپ يا راست .هر ايراني ،نخست ايراني
است و پس از آن داراي اين يا آن نظرگاه  ،زادگاه  ،زبان يا فرهنگ است".
من برخالف تو ،فکر ميکنم که ايراني بودن من بعنوان يک کرد ،تابع قرار گرفتن
بخشي از سرزمين کردستان در چارچوب جغرافياي سياسي ايران است .مرزهاي
يک کشور تحت تاثير شرايط مختلف جهاني و داخلي مي تواند دستخوش
تغييرات غيرقابل پيش بيني شده گردد .تحوالت همين چند دهه اخير موجب از
بين رفتن کشورهايي و زايش کشورهاي جديدي شد .با فروپاشي کشور پهناور
اتحاد شوروي و بسياري از کشورهاي بلوک شرق ،ملل قبلي آنها ،شهروندي
کشورهاي نابود شده پيشين خود را از دست دادند ولي ماهيت ملي ـ قومي آنها
تغييري نکرد .ايران نيز از اين قانون مستثنا نبوده و نخواهد بود.
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تجربه شخصي من نشان داده است که يک کرد در هر گوشهيي از جهان و يا
کردستان تقسيم شده قرار بگيرد اول خود را کرد مي داند و براي او فرقي بين
کرد واقع در ايران تا عراق و ...وجود ندارد .فرض کنيم با توجه به شرايط کنوني
عراق و تحوالت غير قابل پيش بيني شده در آينده ،کردستان عراق اعالم استقالل
کند ،در اين حالت شايد يک کرد عراقي شهروندي اي ن کشور را از دست بدهد
ولي مليت اصلي خود يعني ماهي ت کرد بودن خود را از دست نخواهد داد .اين
حالت براي کرد و آذري و بلوچ ايران هم صدق مي کند .به باور من به اين مساله
نه تنها ازچشم يک اديب شيفته زبان فارسي ،بلکه از دريچه منافع ملتهاي مختلف
براي ماندن در چارچوب يک کشور بايد نگاه کرد .حفظ تماميت ارضي هر
کشوري نهايتا در گرو نقش ،نياز و ذينفع بودن ملتها و قومهاي ساکن آن است.
عدم تامين موارد ياد شده خواهي نخواهي يکپارچگي آن را متزلزل خواهد کرد.
تير  - ۱38۶ژوئيه ۲۰۰۷
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در کشورهاي غيردمکراتيکي همچون ايران ملت حاکم براساس تز” يک دولت –
يک ملت”يا”امت اسالمي” با بکارگيري شيوههاي مختلف سعي در همگونسازي
ملتهاي ديگر دارد .چنين حکومتهايي ضمن اعمال خشونت و سرکوب فيزيکي،
شکنجه و کشتن و دربندکشيدن آزاديخواهان ملل ديگر ،با مسخ و بي بهاکردن
ارزشهاي معنوي آنان ،به گونهاي آرام و پيوسته ،تاريخ ،فرهنگ و زبان آنها را
مورد هدف قرار دادە ،از نظر معنوي بي محتوا و تهي مينمايند.
چنين حکومتهايي بدليل داشتن قدرت و امکانات مادي و معنوي ،از همه ابزارها و
از جمله مدارس ،دانشگاه ،مطبوعات ،راديو و تلويزيون ،فيلم و تئاتر و بطورکلي
رسانهها و از اين قبيل براي پيشبرد سياست فرهنگي خود استفاده ميکنند .به
سادگي تاريخ و حقايق را وارونه جلوه داده ،ضمن راهزن ،خائن ،جاسوس بيگانه،
خودفروش خواندن قهرمانان ملي آنها؛ شاه و آخوندها را سمبل آزادي و مظهر
انساندوستي و ميهنپرستي ميدانند.
در ايران دورهي پهلويها از رضاهشاه و پسرش محمدرضا که قاتل هزاران
آزاديخواه کرد ،لر و آذري و ساير خلقهاي ايران بودند ،چون پدران دلسوز مردم
اين خطه ياد ميشد و بزرگ مرداني چون قاضي محمد ،پيشهوري ،سليمان معيني،
اسماعيل شريفزاده ،روزبه ،جزني ،رضاييها و… جاسوس بيگانه و وطنفروش
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خواندە ميشدند .اين سياست بعد از انقالب سال ١35٧خورشيدي در ايران از
سوي حکومت اسالمي به گونهاي ديگر اما با همان ديدگاه و روش ادامه داده شد.
ساليان متمادي است که جلوگيري از تدريس به زبان مادري ملل غيرفارس در
مدارس و آموزشگاەها به يکي از روشهاي همگونسازي و آسيب رساندن به
فرهنگ و زبان ملتهاي غيرفارس تبديل شدە است.
فرزندان کرد ،آذري ،عرب و بلوچ و… از همان اوان کودکي ناچارند به زبان
فارسي بينديشند ،بخوانند و بنويسند و زيباترين احساسات خود را به زبان فارسي
بيان کنند.
از همين رو ،نويسنده ،مترجم و شعراي غيرفارسي مانند احمد محمود ،علي محمد
افغاني ،محمد قاضي ،محمدعلي درويشيان ،ابراهيم يونسي ،سيدمحمدحسين
بهجت تبريزي(شهريار) ،صمد بهرنگي ،غالمحسين ساعدي ،منصور ياقوتي و…
در تاريخ صدساله گذشته بيشترين خدمت را به رشد و ترويج زبان و فرهنگ
فارسي کردند .متاسفانه اين عزيزان ،بدليل منع قانوني خواندن و نوشتن به زبان
مادري ،نتوانستند خدمت الزم را به زبان و ادبيات مادري خود بکنند .اين واقعيتي
محرز است که بخشي از آهنگسازان و خوانندگان معروف کرد همچون کيهان
کلهر ،شهرام ناظري ،عندليبي و کامکارها خدمتي شايان توجه به رشد و شکوفايي
موسيقي فارسي کردە ،به موازي آن ،البته نه در سطح موسيقي فارسي ،توانستەاند
تا آن جايي که با ممانعتي برخورد نکند به موسيقي کردي نيز خدمت کنند.
اما سياست کم يا بي اهميت جلوە دادن زبان و ادبيات ملل غيرفارس تنها محدود
به ممنوعيت يا ايجاد موانع براي بکارگيري از زبان مادري و رويآوردن ملل غير
فارس به زبان فارسي و خواندن و نوشتن به زبان حاکم نبودە ،بلکه عرصههاي
چون استفاده هد فمند از زبان مردم غير فارس ،بويژه در حوزەي سينما ،تئاتر،
راديو و تلويزيون را در برگرفته است .بطور مثال بخشي از برنامههايي تلويزيوني
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چون مسابقه” هوش برتر” و” ٢١سوالي” يا برخي از برنامههاي مشابه که تحت
عنوان”طنز” يا فيلم کوتاه کردي در سنندج و کرمانشاە و آذربايجان و لرستان و
… به شيوەاي تمسخرآميز و با آميختن زبان کردي ،لري يا آذري با زبان فارسي
تهيه و پخش مي شوند ،کامال هدفمند و در راستاي سياست فرهنگي رژيم براي بي
ارزش و بي اعتبار کردن زبان دگر ملتهاست .در چنين برنامههاي گويي
بازيگران اين مناطق هيچ آشنايي و تبحري در تکلم به زبان فارسي نداشته ،با
درهم آميختن زبان فارسي و کردي و  ...آنهم با لهجهي عجيب و غريب ،به
سواالت مطرحه پاسخ ميگويند.
اين برنامه ها که با هدف خنداندن تماشگران فارس و غيرکرد از سوي "هنرمندان"
کرد آماده ميشود عمال با شوخي و توهين به زبان و سطح آگاهي مردم همراە
بودە ،به سياستهاي خصمانه و نهان دشمنان کرد ياري ميرساند .در سلسله
برنامه هاي”هوش برتر” سيماي افرادي نادان و ابله از شرکتکنندگان کرد و در
واقع از کل جامعه کردستان ايران به تصوير کشيدە ميشود.
از سوي ديگر ،بطور مداوم در يوتيوب ،اينستاگرام ،تلگرام و واتسآپ برنامههاي
کوتاهي دست به دست رد و بدل مي شوند ،که در عمل در راستاي توهين به
فرهنگ و ادبيات ملل غيرفارس ميباشند .براي مثال ميتوان به نمايشي در يکي از
شهرهاي آذربايجان ايران اشارە کرد .هنگام ترجمه ترانه فولکوريک”سکينه داي
قزي ناي ناي” قهقههي تماشاگران تمام فضاي سالن آمفي تئاتر را پر ميکند ،در
اين رابطه کسي نيست بپرسد ،مگر ميشود ترانههاي فولکلور را بدين شيوه ترجمه
کرد .بطورکلي چه ضرورتي وجود دارد که هنرمندان چنين ملتهايي براي
خوشحال کردن و خنداندن فارسزبانان ،خود و فرهنگ ملتشان را به تمسخر
بکشند؟ اگر امروز کسي بخواهد ترانهي”شەمامه خاڵ خاڵ” و بسياري از ترانههاي
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هنرمند معروف کرد حسن زيرک و… را به زبان ديگري ترجمه کند ،بدون
شک با جمالتي عجيب و غريب و نامانوس مواجه خواهد شد.
اين ترانهها بخشي از تاريخ ادب و فرهنگ فولکلور مردم کرد و  ...است .آنها با
گوش دادن به اين آوازها لذت مي برند و عمال نيازي به ترجمه تحت الفظي و غير
ادبي آنها وجود ندارد .چنين ترجمههايي دقيقأ در راستاي خدمت بهآنهايي است
که خواهان بي ارزش کردن زبانهاي غير رسمي ملل ايران ميباشند .آنها ميخواهند
نشان دهند که چنين زبانهايي فقط بدرد خواندن چنين شعر و آوازهاي خندەدار و
مسخرە ،آنهم در چنين سطح نازلي بودە ،ياراي مقابله با با زبان فاخر”حافظ و
سعدي” را ندارند!
دشمن از هر ابزاري و از جمله اضمحالل فرهنگي براي تحقير و بيارزش کردن
مقدسات ساير ملل و درنهايت مسخ و از بين بردن آن استفادە ميکند .متاسفانه
برخي اوقات کار به جايي ميرسد که براي برخي از افراد کرد و آذري و… سخن
گفتن بي لهجهي به زبان فارسي نشان افتخار بودە ،بخشي از خانوادهها به ويژه
آنهايي که خارج از کردستان و آذربايجان ،در ساير شهرهاي ايران زندگي
ميکنند با فرزندان خود فقط با زبان فارسي سخن ميگويند تا مبادا خارج از محيط
خانه ،در مدارس و آموزشگاهها و مراکز عمومي و  ...مورد تمسخر قرار بگيرند.
چنين کاري آسيب جدي به اعتماد به نفس کودک وارد کرده ،موجب در هم
شکستن پل ارتباطي او با خانواده و ملت و زادگاهش ميشود.
در اين رابطه ،فاجعه در تالش دشمن براي پيشبرد وظايف و برنامه هاي هدفمند آن
نيست ،بلکه فاجعه در همراهي کردن آگاهانه و نآگاهانه افرادي از ملل غير فارس
با چنين خط مشي و سياست همگونسازي دولت حاکم است .گاها چنين افرادي
ناخواسته تبديل به ابزار دولت سرکوبگر ،و عاملي ناآگاه در روند از بين بردن
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حرمت و کرامت ملت و هويت ملي خود ميشوند .بقول شاعر معروف ايراني ناصر
خسرو:
"چون نيک نظر کرد پر خويش در آن ديد
گفتا ز که ناليم که از ماست که برماست!"
بدون شک نيروهاي مستبد حاکم ايران براي رسيدن به اهداف شوم خود از
هرگونه ابزاري جهت مسخ و از بين بردن زبان و ادبيات ملل غيرفارس و
همگونسازي و پاسيف کردن روشنفکران آنها استفاده ميکنند .در مقابله با اين
سياست ،وظيفهي روشنفکران اين ملل و بويژه کرد است که حداقل عامل انتشار
اين فيلم و کليپهاي قبيح نبودە ،مانع ترويج و گسترش چنين اعمال ناپسندي در
بين مردم شوند.
وظيفه ملي هر کردي اعتراض و مقابله علني با چنين سياستهاي خصمانه فرهنگي
است .جلوگيري و عدم بازپخش چنين کليپهاي زشت ضد فرهنگي در
رسانههاي ارتباط جمعي که به عقل و انديشهي مردم و زبان ملل غير فارس اهانت
ميکند وظيفهاي انساني و ملي است.
چنين کليپ و برنامههايي که به ارزش وهويت فرهنگي مردم توهين ميکنند نه
تنها ارزش خنديدن ندارند ،بلکه مردم کرد بايستي خشم خود را نسبت به
تهيهکنندگان و بازيگران و کساني که ابزار اجراي سياستهاي ضدانساني حاکمان
ايران عليه ملت خود ميشوند ،با بانگي بلند و صدايي رسا ابراز دارند.
اکتبر ٢٠٢٠
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در چند سال اخير ما شاهد چندين نشست و گردهمايي از سوي اپوزيسيون
ناهمگون ايراني جهت يافتن راهکارها و مکانيسمهاي الزم براي اتحاد اين نيروها،
چگونگي دمکراسي و نظام آينده ايران بودهايم .نمايندگان بخشي از احزاب
کردستان با شرکت فعال در سازماندهي و برگزاريي اين گردهماييها در پي
گفتماني براي حل مساله کرد در چارچوب ايران برآمدهاند .هرچند انجام گفتمان
سياسي نفسا کاري است نيک ،اما در گردهماييهايي با چنين ترکيب ناهمگون و
ناهمخواني ،يافتن زبان مشترک در ميان نيروهايي که از نظر برنامه و نظام سياسي
مطلوب آنها ،فرسنگها از هم فاصله داشته ،براي اهدافي متمايز مبارزه ميکنند،
کاري است بغايت دشوار و به احتمال زياد ناممکن .چرا که نظام مطلوب براي
جريانهايي از قبيل سلطنتطلبها ،مشروطهخواهان ،پان ايرانيستها ،نيروهاي وابسته
به جبهه ملي ،بخشي از شخصيتهاي چپ اصالحطلب و ملي شده و دگر
تماميتخواهان خاک پرست با تاکيد مشخص بر مقوله يک ملت – يک کشور،
رد تنوع ملي و قوم خواندن ملل ايران به دور از خواست احزابي است که خواهان
جامعهاي فدرال يا حق تعيين سرنوشت ملل تا حد جدايي و  ...هستند .اختالف اين
نيروها و شخصيت ها در رابطه با اصولي بنيادي در واقع خط قرمزي است که
گذشتن از آن به بهاي پشت کردن به خواست و برنامههاي اصلي آنها خواهد بود.
اسناد منتشر شده کنفرانس پراگ در رابطه با مساله ملي در ايران نشان ميدهد که
گفتمان بسياري از نيروها و شخصيتهاي سياسي شرکت کننده ،هنوز در دايره
مقوالتي چون قوم بودن کردها ،هراس از بکار بردن واژه ملت ،ترس از تجزيه
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ايران و حقوق شهروندي محدود مانده است .شخصيتهاي کرد شرکت کننده در
کنفرانس پراگ نيز که در واقع نمايندگان بخشي از جريانات امروزي کردستان
ميباشند ،عليرغم تالشهاي خود ،در جلب شرکت کنندگان ناهمگون اين مباحث
براي رسيدن به نقطهاي مشترک در رابطه با حل مساله ملي موفقيت قابل توجهي
بدست نياوردهاند .امري که با توجه به گونهگوني و تنوع شرکت کنندگان نميتوان
بيشتر از اين هم از آن انتظار داشت .از ديگر نکات قابل تعمق اين کنفرانس،
ترکيب شرکت کنندگان است که آقاي جواد طالعي نيز در مقاله "نبود شفافيت
مالي ،چشم اسفنديار کنفراس پراگ "٢3با نقد جوانب مختلف اين کنفرانس ،به
درستي به روشن نبودن معيار گزينش گردانندگان و مهمانان آن اشاره کرده است.
اين مساله به شخصيتهاي کرد شرکت کننده در اين مباحثات نيز برميگردد .اين
افراد تنها نمايندگان بخشي از سازمانهاي مطرح کردستان هستند .تغييرات و
انشعابات متعدد در حزب دمکرات و کومله موجب از بين رفتن نقش انحصاريي
آنها درسالهاي اول بعد از انقالب بهمن  5٧در جنبش ملي کورد شده است .از
يک سو اين احزاب با توجه به انشعابات مکرري که در آنها صورت گرفته ،به
چندين حزب و جريان مختلف تبديل شدهاند ،از سوي ديگر احزاب کوچک و
بزرگ ديگري نيز پا به عرصه مبارزه گذاشتهاند که اگر از نظر تاثيرات فکري -
عملي و داشتن نيرو از آنها بيشتر و کاراتر نباشند ،کمتر نيستند .بنابراين بهتر است
روشن شود که معيار گزينش افراد و سازمانها براي رسيدن به "اتحاد براي پيشبرد
 news.gooya.com ٢3روشن نبود که برخي از گردانندگان و ميهم انان ميزگردها براساس چه معيارهائي برگزيده شده اند؟
توانائي ها يا مناسبات و دادوستدهاي سياسي؟ گردانندگان ميزگردها ،بايد آدم هاي صحنه باشند .کساني که بر خود و صحنه تسلط
دارند ،رفتار ،تيپ ظاهري و طرز بيانشان جذب کننده است و دست کم آنقدر توانائي دارند که واژگا ن را درست و بدون دست
اندازهاي ناشي از دستپاچگي بيان کنند .در اين زمينه ها ،کنفرانس بعضا همان همايش هاي کوچک محلي را تداعي مي کرد که
گروه هاي سياسي در گوشه و کنار اروپا برگزار مي کنند و ظرف سه دهه هيچ تحولي به خود نديده است.
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دمکراسي در ايران" در حالي که از شرکت برخي از احزاب کردي جلوگيري يا
از دعوت آنها چشم پوشي شده است ،چه چيزي بوده است؟؟!!
گردهمايهاي تشکيل شده در سالهاي اخير نشان ميدهد که چنين نشستهايي عمال
در ايجاد بستري مناسب براي اتحاد نيروهاي ناهمگون و يافتن راه حلي براي مساله
ملي در ايران موفقيت چنداني نداشته ،ناکارا بوده است .چه بسا بهتر ميبود احزاب
کردستاني قبل از تالشهاي اين چنيني براي يافتن زبان مشترک با طيفهاي
گوناگون و گاها با پيشينه هاي ناروشن وچه بسا مخرب ،دمکراسي را اول در خانه
خود تجربه کرده ،با يافتن زبان مشترک با همرزمان ديروز و احزاب متنوع کرد
بدور از انحصارطلبي و خودمحوريي ،زمينه الزم را براي اتحاد و ايجاد جبهه متحد
اپوزيسيون کرد مهيا ميکردند تا با انسجام سازماني  -فکري بيشتري وارد گفتمان و
مذاکره براي يافتن راه حل مساله ملي با نيروهاي شوند که پايبند به اصول
دمکراسي و احترام به حقوق ملل تحت ستم هستند .در شرايطي که جنبش ملي در
ک ردستان ايران از پراکندگي و تفرق بسيار رنج ميبرد انجام گفتمان يا به پاي ميز
مذاکره رفتن بخشي از نمايندگان سياسي ملت کرد با هر نيرو يا دولتي ،بدون
پشتيباني و همکاري دگر نيروهاي سياسي کرد راه به جايي نخواهد برد ،در عمل با
شکست مواجه شده ،نخواهد توانست پشتيباني و حمايت اکثريت مردم کرد را
بدست آورد .دامنه تحوالت سريعي که در منطقه صورت ميگيرد دير يا زود به
ايران نيز خواهد رسيد ،در اين راستا الزم است احزاب و شخصيتهاي سياسي
کردستان آمادگي بايسته را براي انجام عکسالعمل درست در مقابل حوادث پيش
بيني نشده داشته باشند .اين امر قبل از هر چيز در پيوند با تشکيل جبهه متحد کورد
و تدوين برنامهاي الهام گرفته از خواستهاي اساسي و ديرينه ملت کرد است تا
بتواند نقش تاريخي خود را براي کسب حقوق ملي آن ايفا نمايد .براي رسيدن به
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اين هدف مهم بهتر است رهبران احزاب مختلف کردستان با کنار نهادن
خصومت ،خودمحوري و انحصارطلبي با ارائه طرحهاي پيشنهادي براي همکاري
مشترک ،ايجاد کنفرانس و پانلهايي گفتمان ملي ،راه رسيدن به اين جبهه و
برنامهاي مشترک را هموار سازند .تاخير در اين امر مهم تنها به ادامه پراکندگي در
صف مبارزين کورد و در نتيجه تضعيف هر چه بيشتر جنبش ملي کرد خواهد
انجاميد.
دوشنبه  ۱3آذر  3 - ۱3۹۱دسامبر ۲۰۱۲
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در دوم ارديبهشت ماه  ١358بنابر فرمان خميني به شوراي انقالب اسالمي ايران،
يک سازماني نظامي بنام سپاە پاسداران انقالب اسالمي ايران موازي با قواي سه
گانه ارتش ،براي نگهباني و پاسداري از حاکميت تازه بنياد ايران تشکيل شد .سپاه
پاسداران از همان آغاز پيدايش خود به همراه کميته هاي انقالب و  ....به سازماني
جهت سرکوب نيروهاي مترقي و آزاديخواه چپ و دگرانديش در کل ايران و
پسان ،ترور و سرکوب نيروهاي مخالف در خارج از کشور تبديل شد .آخرين
نمونه آن ،موشک باران پايگاههاي حزب دمکرات کردستان در هشتم سپتامبر
 ٢٠١8در اقليم کردستان و شهيد و زخمي شدن شمار کثيري از رهبران ،کادر و
اعضاي آن است.
سپاە پاسداران با اعالم جهاد خميني عليه مردم کرد در تابستان  ١358نقش اساسي
و کليدي در کشتار و قتل عام مردم بيگناە کرد و اعدامهاي دستجمعي در
گسترەي کردستان ،همچنين اعدام رهبران خلق ترکمن :توماج ،مختوم ،واحدي و
جورجاني ،سرکوب سازمانهاي چپ و انقالبي و دگرانديش در سالهاي پس از
انقالب ،و حتا دستگيري برخي از رهبران سازمان فدائيان – اکثريت و شکنجه و
آزار رهبران سالمند حزب توده ايران در سالهاي  6٢و  63به اتهام جاسوسي و
کودتا و وادار کردن آنها به اعترافات تلويزيوني و رد انديشه و تاريخ و هويتشان
داشته است .امروزه سپاه پاسداران نه تنها يک نيروي نظامي سرکوبگر و تروريستي
در داخل و خارج از ايران ،بلکه يک مافياي اقتصادي و تجاري در ميان جناحهاي
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مختلف اين حکومت و ستون نظامي ،سياسي و اقتصادي براي ادامه حيات
حکومت جهل و خرافات و سرکوبگر ايران است
با قرار دادن سپاە پاسداران از سوي حکومت آمريکا در ليست نيروهاي تروريستي
جهان ،موج مخالفت اپوزيسيون دست ساخت جمهوري اسالمي در خارج از
ايران از يک سو و برخي از نيروها و شخصيتهاي اپوزيسيون چپ با توجيه
مخالفت با جنگ احتمالي آمريکا و ايران و محکوم کردن بي اما و اگر و قاطعانه
آن ،از سوي ديگر شروع شده است ،انگاريي با محکوم کردن اين عمل و همسو
شدن با جبهه حاميان جمهوري اسالمي ميتوان از جنگ احتمالي آينده جلوگيري
کردە ،در جبهه مخالفان جنگ قرار گرفت و آنهايي را که سپاە پاسداران را
تروريست ميخوانند و يا از قرار دادن آن در ليست نيروهاي تروريستي استقبال
ميکنند ،با يک چرخش قلم ،جنگ طلب و خائن به منافع ايران خواند؟؟!!
چنين توجيهاتي به ياد آورندە همان شکل و شيوه تحليلي است ،که زماني حزب
توده ايران ،سازمان فدائيان خلق ايران  -اکثريت و حزب دمکرات کردستان ايران
 پيروان کنگره چهارم را عمال با توجه به "تئوري دوران" و احتمال "حملهنيروهاي واکنش سريع آمريکا" به ايران و دفاع از مواضع به اصطالح ضد
امپرياليستي و ضد صهيونيستي حاکميت تهران در جبهه حاميان حکومت اسالمي
ايران و رويارويي سياسي آنها با نيروهاي مخالف حاکميت اسالمي ايران قرار
ميداد.
بي گمان يک نيروي متعهد سياسي نميتواند و نبايد طرفدار جنگ در هر سطحي
باشد .بخشي از دشمني و خصومتها در سطح دول ،به تنش ،کنش و واکنش و
رقابتهاي آنها در عرصههاي مختلف سياسي ،اقتصادي و نظامي نيز برميگردد و
يک سازمان سياسي به اصطالح اپوزيسيون حتا با گرايشهاي ضدامپرياليستي نه
تنها ،نبايد با توجيه مخالفت با جنگ عمال در خط نيروهاي حامي يک دولت
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سرکوبگر و داراي انواع سازمانهاي تروريستي در داخل و خارج ايران قرار
بگيرد ،برعکس ميبايست از انواع اهرمهاي سياسي براي منزوي کردن حاکميت
اسالمي بهره گرفته ،اين حاکميت را در داخل و خارج از ايران به انزوا بکشاند.
حکومت اسالمي ايران سالها ست به کمک سپاه پاسداران دست در تمام تنش
افروزيها در سطح خاورميانه و خارج از آن دارد ،بدون شک براي آنهايي که
گاها با بهره گيري از برخي از برنامههاي "بي بي سي" و "من و تو" و غيره به
قاتالني چون "قاسم سليماني ها" افتخار کرده ،آنها را مورد ستايش قرار ميدهند،
نميتوان خرده گرفت ،چرا که"از کوزه همان برون تراود که در اوست!" اما جاي
تعجب در موضعگيري و صغرا و کبراهاي آنهايي است که خود سالها قرباني
سياست ترور ،رعب و وحشت سردمداران اسالمي ايران بودە ،بسياري از رهبران و
ياران سازمانيشان به دست همين نيروهاي سرکوبگر دستگير و بيرحمانه در زير
شکنجه ،يا در ميدانهاي تير و اعدام شهيد شدەاند.
گويي گذشت زمان موجب آلزهايمر سياسي برخيها تحت لواي خط مشي
واقعبينانه و ميهن پرستانهي ضد جنگ ،و در پيش گرفتن سياست يکي به نعل و
يکي به ميخ زدني شدە است که خواهي نخواهي آنها را در جبهه دفاع از نهاد
تروريستي سپاە پاسداران قرار ميدهد .اگر دفاع از قرار دادن سپاە پاسداران در
سياههي نهادهاي تروريستي جهان معياري براي گذاشتن حاميان آن در صف
جنگ طلبان باشد ،با همان خوانش ،ميتوان حاميان رد بي اما و اگر و قاطعانه آن را
در صف مدافعين سپاە پاسداران و حکومت اسالمي قرار داد!
 ۲۴فروردين  ۱3( ۱3۹8آوريل )۲۰۱۹
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آقاي سهيل آصفي
در سايت شما ،نوشتهاي خطاب به معترضان مصاحبه با آقاي رئيس دانا درج شده
است که توجه مرا به خود جلب کرد .هر چند در نگاه اول چنين ديالوگي به نظر
دوطرفه ميآيد اما در واقع اين بحث ريشهيي عميق در دو نگرش بسيار متفاوت
دارد که چپ مدرن با اتکا به تجارب تلخ گذشته ،مي بايست با تجديد نظري
جدي و ديدي کامال متفاوت از گذشته و بر اساس منافع ملي خود به مناسبات بين
احزاب و دول بنگرد.
به باور من افرادي که تجربه تلخ انقالب بهمن ،سرنوشت سوسياليسم واقعا
موجود ،ناکجاآباد بودن تئوري راه رشد غير سرمايهداري و بالطبع فاجعه اتحاد با
نيروها و دولتهاي ضد امپرياليست و درعين حال ديکتاتورمنش و سرکوبگر را
آزمودهاند نميبايست ازچنين انتقادهايي به رهبران چپ سوسياليست در آمريکاي
التين آزرده خاطر شوند .سوسياليستها و کمونيستهاي وطني ميبايست حداقل به
درک اين مساله ساده رسيده باشند که انتخاب دوست و دشمن نه تنها از مجراي
تنگ ايديولوژيک و حزبي ،بلکه از مجراي منافع ملي و احترام به ارزشهاي انساني
و پايبندي به اصول دمکراسي مي گذرد .آيا آنهايي که بخاطر منافع خود دست
آلوده به خون هزاران انسان آزاده ايراني و نمايندگان مليتهاي مختلف را مي
فشارند ،براي يک لحظه هم که شده به رنج ها و حرمان هاي برادران هم
مسلکشان در ايران ,داغدار شدن هزاران مادر پير ،بيوه شدن هزاران همسر در
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انتظار دلداده دربند و کودکاني که بدور از مهر پدر بايد بزرگ شوند،
انديشيدهاند؟!!
مي خواهم کمي به عقب برگردم و با نگاهي کوتاه به مواردي ازسياستهاي
همزيستي مسالمت آميز اتحاد شوروي سابق و همپيمانانش در رابطه با دو واقعه
تلخ تاريخي ،اشارهيي کوتاه به اين رويکرد کالسيک در احزاب چپ حاکم
داشته باشم که امروز حاکمان سوسياليست در برخي از کشورهاي آمريکاي التين
ادامه دهنده آن هستند.
هر چند دفاع از جنبش هاي ملي ـ رهايبخش ،مبارزه براي خلع سالح هستهيي و
مخالفت با کاربرد سالحهاي شيميايي ميبايست سياست اصلي احزاب کمونيست
حاکم در بلوک شرق را تشکيل دهد ،معهذا چنين سياستي مشمول استثناهايي بر
اساس منافع دولتي و يک سري روابط و مناسبات بين المللي ـ ديپلماتيک و بي
شک تجاري ميشد .نمونه بارز آن ناديده گرفتن کشتار جمعي هزاران کرد بي
گناه در شهر مرزي حلبجه در جنوب کردستان توسط رژيم سوسياليست بعث و
قتل عام بيش از  5هزارآزاديخواه ايراني در شهريور 6٧توسط دولت ضد
امپرياليست ايران است که در جبهه جهاني ضد امپرياليستي متحد استراتژيک رفقا
محسوب شده ،مي بايست در مسير راه رشد غير سرمايهداري و در جبهه متحد
خلق راه رسيدن به سوسياليسم را هموار سازد!!!
هنگامي که در فاصله کمتر از يکساعت بمبهاي شيميايي حکومت به اصطالح
سوسياليست و ضد امپرياليست بعث عراق و متحد استراتژيک اتحاد شوروي سابق
در مقابله با اياالت متحده آمريکا جان هزاران کرد بيگناه را گرفتند و بازتاب اين
هيروشيماي دوم قرن بيستم موجب اعتراض تمام نيروهاي آزاديخواه ،مدافع
حقوق بشر ،جنبش جهاني ضد جنگ و طرفدار صلح جهاني شد ،نه تنها بانگ
اعتراضي از سوي مدافعان چپ حاکم بلند نشد بلکه نماينده اتحاد جماهير
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شوروي سوسياليستي در سازمان ملل متحد با وقاحت تمام آن را توطئه رسانههاي
گروهي غرب برضد دولت عراق خواند ،دولتي که در دوران حاکميت خود نه
تنها با سياست نژاد کشي خود هزاران کرد بيگناه را به خاک و خون کشيد ،بلکه
اکثر اعضاي رهبري و کادرهاي برجسته حزب کمونيست عراق را نيز بيرحمانه به
قتل رسانده بود.
هنگامي که بازتاب کشتار جمعي زندانيان سياسي در شهريور  6٧که شامل قتل
عام اکثر رهبران سالخورده و کادرهاي جوان حزب توده ايران و سازمان فدائيان
اکثريت نيز ميشد اعتراض جهاني نيروهاي چپ و دمکرات غير حاکم را بر ضد
اين حرکت ددمنشانه برانگيخت ،حزب کمونيست اتحاد شوروي سکوت مطلق
اختيار کرد و تنها پس از ارسال دو نامه از سوي رهبران سازمان فدائيان اکثريت و
حزب توده ايران به رهبري حزب برادر ،حزب کمونيست اتحاد شوروي در
اطالعيهي کوتاه و تنها در چند سطري که در روزنامه پراودا به چاپ رسيد ،بدون
هيچگونه اعتراضي اظهار داشت " طبق اطالعاتي که بدستشان رسيده ،گويا
عدهايي از آزاديخواهان ايراني در زندان هاي ايران کشته شده ،خواهان قطع ادامه
آن هستند( ".نقل به معني) اين کشتار بزرگ نه تنها بازتابي در رسانههاي عمومي
اتحاد شوروي نداشت (به غير از نوشتهيي کوتاه در نشريه ليتراتورنايا گازيتا ،آن
هم بر اساس نامه يکي از رفقاي فدايي از تاشکند) بلکه هر گونه حرکت
اعتراضي برخي از ايرانيان مهاجر براي انجام راهپيمايي در مقابل سفارت ايران در
باکو و مسکو و مراجعه به دفتر سازمان ملل در مسکوبا مخالفت برادران حاکم و
از جمله مسئولين حزب توده ايران مواجه شد؟؟!!! .نگارنده اين سطور که در آن
زمان مشغول به تحصيل در کالج پيش دانشگاهي پزشکي راستف کنار دن بود به
همراهي چند تن از ايرانيان دانشجو مبادرت به افشاي اين جنايت از طريق روزنامه
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ديواري در يکي از خوابگاههاي دانشگاه کرد .اين امر با توجه به آن که مغاير با
سياست وقت دولت شوروي در رابطه با ايران ضدامپرياليستي بود و در شهر
دورافتادهيي در روسيه ميتوانست !!! موجب خدشهدار کردن سيماي مردمي و
ضدامپرياليستي دولت ايران در ميان دانشجويان خارجي شود بالفاصله با مخالفت
مسئولين ،احضار و پاره کردن ليست شهداي  6٧مواجه شد .متاسفانه امري که در
کشورهاي سرمايهداري جزو حقوق طبيعي مردم آن کشورها و از جمله مهاجرين
سياسي محسوب ميشود در کشورهاي سوسياليستي سابق جزو گناههاي کبيره
محسوب مي شد.
اکنون اين سناريو مجددا به شيوهيي ديگر تکرار مي گردد و چپهاي حاکم به
خاطر منافع خود در مبارزه با آمريکا تنها ياوران واقعي دولت ايران در جهان
هستند ،آنها به خاطر منافع خود مسائل مربوط به هم مسلکهايشان را ناديده
ميگيرند ،سرکوب جنبشهاي کارگري ،دانشجويي و نهضت هاي ملي مردم
کرد،آذري ،بلوچ و عرب در ايران خاطر برادران را آزرده نميسازد .آنها در
مبارزه ضد امپرياليستي دنبال متحد استراتژيک مي گردند و ماهيت واقعي رژيم
هاي ايران و سوريه نميتواند مانعي براي اين پيوند راستين باشد چرا که رفقا بر
پايه شعار کهنه " دشمن دشمن من دوست من است" همپيمانان واقعي خود را
مييابند.
استاد عبدالرحمان شرفکندي" هژار" شاعر و مترجم نامدار کرد در مقدمه کتاب "
براي کردستان" در جملهيي خطاب به خالد بکتاش دبير وقت حزب کمونيست
سوريه که در عين کرد بودن ،بخاطر ضد امپرياليست بودن دولت سوريه،
سرکوب برادران و خواهران کرد خود و پايمال شدن دمکراسي را در سوريه و
بويژه در کردستان ناديده ميگرفت مي گويد " :اگر کمونيست هم هستي ،کرد
کمونيست باش نه کمونيست کرد" .آيا کمونيستهاي وطني بهتر نيست از دانيل
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اورتگا و چاوز اين نکته ساده را بياموزند اگر ميخواهند کمونيست باشند حداقل"
ايراني کمونيست باشند نه کمونيست ايراني".

زنده باد کرد تجزيه طلب ،بخوان استقالل طلب!

آي مردم ايران زمين بخود آئيد که فاجعه بزرگي در شرف وقوع است .دو حزب
کردي کومله و دمکرات در فالت تاريخي ايران سرشان بوي قورمه سبزي ميدهد.
اينها مرتکب گناهي نابخشودني شده ،با امضاي توافقنامهاي دارند مرزهاي خاک
پرگهر را به مخاطره مياندازند و آشکارا زمينه را براي تجزيه و تالشي اين
سرزمين مهيا ميسازند.
ياايهالناس بخود آئيد و دگر بار ،تا هنگامي که سرزمين کفر کردها را از شر اين
تجزيه طلبان پاک نکردهايد ،پوتينهايتان را در نياريد و با شعار واي ايران در
رکاب سرکوبگران ديروز و امروز و ميهن پرستان خاک پرست آتشين و طبيعتا با
سپاهيان اسالم آنها را به خاک و خون بکشيد .کردها را ميگم!! مرتکب گناهي
نابخشودني شدهاند ،کار به آنجا کشيده که پا از گليم خود درازتر کرده ،خود را
کسي پنداشته ،دم از "ملت"" ،جنبش رهايي بخش" و "حق تعيين سرنوشت"،
"داشتن حق و حقوق"" ،حفظ محيط زيست کردستان" و کلي حرفهاي نامربوط و
گندهتر از دهانشان ميزنند!؟ چه فاجعهاي بزرگتر از اين! گويي خوابهاي شاه فقيد
دارد به واقعيت تبديل ميشود و اينها دارند خاک سرزمين باستاني ما را پارچه
پارچه ميکنند .واقعا ما چقدر ديرهنگام به حرفهاي شاه و امام خميني رسيدم،
الهي نور به قبرشان ببارد! طفلکيها سالهاي سال حنجرهشان را پاره کردند که اي
امت ايران اين کردها تجزيه طلب هستند و ما باور نکرديم ،چقدر ما دير بخود
آمديم! اين واقعيت محرز را نديديم ،خوابآلود مانديم و تازه به حرف آنها

 ١9٠جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

رسيديم .بي گمان ارواح سرگردان رهبران فقيد از خوشحالي برقص آمده ،دارند
با هم تانگو ميرقصند!
بايد هرچه زودتر از اين کردهاي تجزيه طلب زهر چشم بگيريم تا مبادا خوابهاي
رنگين و ارغواني ديده ،طلب حق کنند .اول با آنها مرزبندي ميکنيم و بعدش اگر
حرف خوش به گوششان نرفت و گوش شيطان کر  ،دري به تخته خورد و کرسي
نشين وزارت و دربار شديم خاکشان را به توبره ميکشيم! اينها فکر ميکنند به
همين سادگي ميتوانند برايمان "جمهوري کردستان" برپا کنند .ما از شاه و خميني
چه کم داريم؟ اگر شاه توانست هزاران کرد و آذري را قتلعام کرده ،به خاک و
خون بکشد ،چرا ما نتوانيم؟ تازه شعارهاي ما دمکراتيکتر و دهان پرکنتر هم
هست .راستي راستي ما از چمران و مال حسنيها مگر کمتريم؟ اگر آنها توانستند
در يک چشم بهم زدن خانههاي قارنا ،قاالتان و ايندرقاش اين کردهاي تجزيه
طلب را با خاک يکسان کرده ،تمامي اهالي آنها را قتلعام کنند تا از جنايات آقا
محمدخان قاجار کم نيارند ،مطمئن باشيد ما يک سر و گردن باالتر خواهيم بوده،
روي آنان را سفيد خواهيم کرد ،حاال بماند تا زماني که نيازي به پناهگاهي داشتيم
سرود "زندهباد خلق کرد ،مرگش نباد" هم از سر ناچاري سر ميداديم .ولي باور
کنيد "کرد خوب همان کرد مرده است!"
ولي از سوي ديگر خدا پدر اين تجزيه طلبان کرد را بيامرزد .اگر اينها نبودند ما
هيچ وقت چنين يکدست ،يکرنگ ،همزبان و همرنگ نميشديم و تاريخ ايران
هيچگاه چنين سفره گستردهاي بخود نميديد .اگر امروز آن مدعي به اصطالح
دمکرات ،کهنه کمونيست که بيش از  3دهه شعار "حق تعيين سرنوشت ملل تا حد
جدايي" را از دهن گشاد سورنا ميدميد و امروز نادم از پيشينهي خود به هر ندايي
انگ تجزيه طلبي و ضد دمکراتيک زده ،تاريخ ايران و جنبش چپ را باب طبع از
خود بهتران مينويسد تا آن مجاهد فتوي دهنده جنگ عليه کردها و آن کرد نادم
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از مليت خود که سالهاست بي پروا گرد و خاک بر چشم اين و آن ميپاشد ،در
يک صف با استخاره کنندگان شاهي در بارگاه ولي نعمت اسالمي قرار ميگيرند،
همه اينها از برکت همين کردهاي تجزيه طلب است که امروز ما را چنين به هم
نزديک کردهاند .فراموش نکنيم که جور و ستم شاه و خميني موجب اتحاد ما و
همتاهاي ما نشد ولي توطئه اين کردهاي تجزيه طلب ما را چنين بهم نزديک کرد.
پس "زنده باد کرد تجزيه طلب"!
 ۲۱شهريور  ۱۱( ۱3۹۱سپتامبر )۲۰۱۲

نگاهی کوتاە به فيلم "استاد"
زندگی و سرنوشت شاعر انقالبی کرد "ابولقاسم الهوتی کرمانشاهی"

فيلم "استاد" زندگي 'ابولقاسم الهوتي کرمانشاهي' شاعر انقالبي کرد ايران به
کارگرداني 'دولت خدانظروف' رئيس سابق اتحاديه سينماگران اتحاد شوروي از
سوي 'تاجيکفيلم' به زبان روسي در سال  ١988انتشار يافت و هم اکنون در
يوتيووب قابل دسترسي است .زمان فيلم يک ساعت و  33دقيقه و نيم است.
در اينجا براي آشنايي عالقمندان به زندگي اين شاعر انقالبي و کمونيست اشارە
کوتاهي به کليت اين فيلم و سرگذشت وي خواهيم داشت.
در ابتداي فيلم ،اشارە مختصري به دوران کودکي الهوتي شدە است .الهوتي در
اواخر سدە نوزدە[سال  ]١8٧٧در کرمانشاە در خانوادەاي فقير و زحمتکش کرد
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بدنيا آمد .پدر او بخاطر عالقه وافري که به ابولقاسم فردوسي شاعر ايراني داشت،
نام ابولقاسم را بر او نهاد .در جواني ،الهوتي تحت تاثير افکار و نوشتههاي ميرزا
ملکم خان بوده است .در نهضت مشروطه ايران( )١9٠6و فتح تهران شرکت
ميکند .در سال  ١9١6که ارتش تزار به کرمانشاە ميرسد از طريق افسري بلشويک
بنام "کالنيسوف" با نام لنين آشنا ميشود .در سال  ١9١٧در کرمانشاە
روزنامه"بيستون" را منتشر ميکند .در سال  ١9١8به ترکيه رفته ،با حسن مقدم
روزنامه "پارس" را منتشر ميکند .پس از بازگشت به ايران ،در نهضت جنگل در
گيالن و همچنين در قيام شيخ محمد خياباني در تبريز شرکت ميکند .او در سال
 ١9٢١به کمک ژاندارمهاي تحت فرمان خود در تبريز 'حکومت سرخ ،را بنياد
مينهد و پس از شکست آن به اتحاد شوروي مهاجرت ميکند .در مرز آذربايجان
الهوتي و همراهانش خلع سالح و به نخجوان و سپس باکو فرستادە ميشوند .در
آنجا بعلت حاکميت مساواتچي ها زنداني و شکنجه ميشود .با آمدن ارتش سرخ به
فرماندهي سرگئي ميرونوويچ کيروف از رهبران حزب کمونيست اتحاد شوروي
به باکو ،الهوتي آزاد ميشود .وي ابتدا به مسکو و بعد به تاجيکستان ميرود .اولين
ديوان اشعار او در سال  ١9٢3در مسکو به چاپ ميرسد .در سال  ١9٢٤يعني همان
سال مرگ لنين ،به عضويت حزب کمونيست اتحاد شوروي در ميآيد .الهوتي در
تاجيکستان نقش بزرگي در رشد و شکوفايي فرهنگ و ادبيات تاجيکي و پرورش
و تربيت جوانان اين ديار ايفا کرد .او اولين دستگاە چاپ را به شهر دوشنبه آورد،
مردم تاجيک را با شکسپير و نويسندگان مشهور جهان آشنا نمود .اولين
روزنامه"بيداري تاجيک" را منتشر کرد .از بنيادگزاران اصلي و اوليه "اپرا و باله"ي
تاجيکستان بود .او سرايندە اولين سرود ملي تاجيکستان است .زماني که در
تاجيکستان اجازە چاپ آثار صدرالدين عيني نويسندە مشهور تاجيک به بهانه
سلطنتطلبي و مليگرايي دادە نميشد ،او بي هيچ ترس و واهمهاي کتاب عيني
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را به چاپ رساند .در سال  ١93٧با دستگير شدن عيني و به آتش کشيدن
کتابهايش ،الهوتي بيباکانه به نزد عثمان يوسوفوف دبيرکل حزب کمونيست
تاجيکستان رفته ،خواهان آزادي عيني ميشود .چنين کاري آنهم از سوي فردي که
خود پناهندە آن کشور بود ،کاري بود بس خطرناک .عيني در نامهاي به الهوتي
مينويسد ":اگر باليي برسرم آمد ،تو تنها کسي هستي که ميتواني به داد بچههايم
برسي".
الهوتي از شرکت کنندگان اصلي اولين کنگرە نويسندگان اتحاد شوروي در سال
 ١933بود .در اين فيلم الهوتي پهلوي ماکسيم گورگي نشسته است .او براي مدتي
معاون ماکسيم گورگي در هيات رئيسه کانون نويسندگان اتحاد شوروي بود.
الهوتي در سال  ١935در کنگره "دفاع از ادبيات" پاريس شرکت ميکند .در
دوران اقامتش در اتحاد شوروي چندين مدال ،از جمله مدال لنين به او اعطاء شدە
است.
در سال  ١9٤6پس از تشکيل حکومت ملي آذربايجان و جمهوري کردستان اميد
بازگشت به زادگاهش ،از نو در او زندە ميشود .طبق گفته پسرش "دلير" الهوتي
مدام ميگفت" ما ميرويم ما ميرويم به کرماشان" .اما شکست اين نهضتها تاثيري
بس ناخوشايندي در او بجاي گذاشت و اميدهايش را نقش برا آب کرد.
الهوتي رابطه بسيار خوبي با مردم زحمتکش تاجيک داشت و منزلش مکان رفت
و آمد کالخوزنيکها بود .در روزنامه پراودا و مجالت مختلف اتحاد شوروي
مقاالت بسياري در مورد شخصيت واال و نقش بزرگ او در رشد و اشاعه فرهنگ
و ادبيات تاجيک درج شدە است.
در اين فيلم ،پسرانش گيو و دلير ،همچنين دخترش ليال و همسرش ستسيليا
الهوتي ،برخي از نويسندگان و شاعران ايراني مانند زندەياد ژاله اصفهاني ،نرسيس

 ١96جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

نرسيسيان ،رحيم خوشيم ،شريف حسينزادە ،مير سعيد ميرشکار ،ديميتري
لياشکوويچ ،آندري ستانسينسکي و  ...خاطرات خود را در رابطه با الهوتي بازگو
ميکنند.
الهوتي در اواخر دههي  ٤٠سدە بيست ميالدي ،مورد بي مهري مقامات حزب
کمونيست تاجيکستان قرار گرفته ،بهمين خاطر با خانوادەاش به مسکو نقل مکان
مي کند .هنگام شرکت در دومين کنگرە نويسندگان تاجيک در سال ١9٤٧
عليرغم اطالع برگزارکنندگان اين کنگرە از  6٠سالگي شاعر ،به او تبريک نگفته
و دسته گلي به او تقديم نميکنند .رهبران وقت حزب کمونيست تاجيکستان
آش کارا با او مخالفت کردە ،به شيوەهاي مختلف موجب رنج و آزار او ميشدند.
الهوتي در سال  ١95٤در دومين کنگرە نويسندگان اتحاد شوروي در مسکو
شرکت ميکند.
گزارشات ارائه شدە در رابطه با فجايع دوران استالين در کنگرە بيستم حزب
کمونيست اتحاد شوروي در سال  ١956تاثيري بغايت دردناک در او که عالقه
بسياري به استالين داشت ،بجا ميگذارد.
زماني که خروشچف به ديدار شولوخوف نويسندە رمان مشهور "دن آرام" ميرود،
برخي از دوستان از الهوتي ميپرسند که آيا خروشچف نزد او هم آمدە است؟
الهوتي جواب ميدهد" :خير! اگر پيش من بيايد چي بايد به او بگويم ،همه ما،
نويسندگان و شاعران اين سيماي خوب را از ستالين نزد مردم درست کرديم و ما
همه در اين امر شريک هستيم".
الهوتي در زمستان  ١95٧در بيمارستاني در مسکو درگذشت و در گورستان
نووودويچي به خاک سپردە شد .به نقل از پرستارهايش ،الهوتي در آخرين دقايق
زندگي ب ه زبان مادريش سخن گفته و کسي سر از حرفهاي او در نياوردە است.
پسر و همسرش بر اين باورند که او در اين لحظه به فارسي يا تاجيکي صحبت
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کردە است .زبان مادري الهوتي کردي بود و تا به حال  3شعر کردي نيز از او
يافت و منتشر شدەاند.
مراسم  ١٠٠سالگي الهوتي بطور شکوهمندي در سال  ١98٧در تاجيکستان
برگزار شد .در دقايق  53و  5٧و همچنين آخرين دقايق اين فيلم ،آواز و اشعاري
با صداي الهوتي پخش ميشود.
اين فيلم ارزشمند تاريخي ،اطالعات بسيار مفيد و جالبي در رابطه با شخصيت
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ،همچنين زندگي و اشعار الهوتي کرمانشاهي به
خوانندە ميدهد.
نگارندە اين سطور اميدوار است اين فيلم از سوي يکي کانالهاي تلويزيوني به
زبان فارسي ترجمه گردد تا عالقمندان به تاريخ و سرنوشت اين شاعر انقالبي،
سود و استفادە بيشتري از اين فيلم مستند تاريخي ببرند.
لينک فيلم:
https://www.youtube.com/watch?v=AmN7vwLbog&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%A0%D0%
B8%D0%B7%D0%BE
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بيائيد بانگ رسای اعتراض زهرا محمدی باشيم!

 ...وقتي روز اول رفتم مدرسههمکالسيهايم فهميدن کهزبان اصلي من
گيلکي نيست; يعني گير ميکنم براي حرف زدن بهگيلکي; ميفهم ولي
اونچهبتونم ميگم نهاونچهميخوام .در نتيجههمکالسيهايم هم با من
فارسي حرف زدن .بارها گفتهام اگهتمام گيلکيهايي رو کهتو اين عمر
بيخودي دراز حرف زدم جمع بکنن ،دو سهدقيقهميشه ...مثال ميرفتم
گاراژ گيالن – مشهد اونجا يک باقرخاني بود با اون دست و پا
شکستهگيلکي حرف ميزدم .بعدا هم ديگهزبان فارسي بهنوعي برام زبان
حرفهاي شد ديگهو عجيبهکههمين االن اگهدو نفر اينجا دو سهدقيقهاي
گيلکي حرف بزنن ،اين زبان فاخر فردوسي و سعدي براي من بيمزهو
وارفتهميشه .خيلي عجيبه ،من گيلکي حزف نزدم و بيشتر هم فارسي
شنيدم .ولي اين زبان مادري نميدونم چهکار ميکنهکهچنين اثري
ميذاره...بله...
هوشنگ ابتهاج-

سايه٢٤

ايران کشوري است کثيرالملله با زبانها و فرهنگهاي متنوع .اگر در اين سرزمين
نفرين شدە به جاي مبلغان و نوحهسرايان جهل و خرافات اسالمي ،نيروهاي
 24پير پرنيانانديش ميالد عظيمي و عاطفه طيّه در صحبت با سايە ،جلد اول ص ١٤
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سکوالر و دمکرات و باورمند به حقوق برابر ملل و خلقهاي اين کشور بر سر کار
بودند ،بي شک اين تنوع فرهنگي و زباني مي توانست زيبايي دوچندان خاصي به
اين رنگينه ي ملي و قومي ببخشد .اما در سرزميني که

"دهانت را مي بويند...
مبادا كه گفته باشي "دوستت ميدارم ...
و عشق را
كنار تيرك راه بند تازيانه ميزنند".
دختر کرد جواني را بخاطر عشق به زبان مادري و تدريس آن متهم به "اخالل و
بهم زدن امنيت ملي" "عضويت همزمان در چند حزب کردستاني" " ،نگارش شعر
تجزيه طلبانه 'رنجي خستهام که از آن من نيست' "(سروده شاعر نامدار زندەياد
احمد شاملو) به  5سال زندان محکوم مي کنند .هنوز ياد اعدام ناجوانمردانه فرزاد
کمانگر ،معلمي از تبار صمد بهرنگي ،دوست کودکان روستا و بچههاي
زحمتکشان ،از ياد مردم ما نرفته است ،که دگر بار با اتهاماتي ناروا ميخواهند
بانوي  ۲۸ساله کرد ،زهرا محمدي ،کارشناس ارشد ژئوپوليتيک ،آموزگار زبان
کردي و يکي از بنيانگذاران و رئيس انجمن "نوژين" را بجرم فعاليت مدني و
تدريس زبان کردي روانه زندان کنند.
طرفه آنکه ،رژيمي که "تروريست بودن" آن نه تنها در سطح ايران و منطقه بلکه
در سطح جهان زبانزد خاص و عام است ،در خبرگزاريها و سايتهاي خود براي
توجيه اعمال غير انساني و غير مدني خود ،از همين حاال به خانم زهرا محمدي
"اتهام عضويت در تشکيالت مخفي يک سازمان تروريستي" مي زند تا از اين راه
براي سنگينتر کردن بار اتهام اين معلم زبان کردي زمينه سازي کند.

بیائید بانگ رسای اعتراض زهرا محمدی باشیم! ٢٠١

هم ميهنان آزاده،
ديريست که در کردستان فرزندان دادخواه اين ديار را با اتهامات پوچ رنگارنگ
چون "تجزيه طلب"" ،تروريست"" ،عضويت در يک سازمان کردستاني" و جز
آن ...دستگير ،زنداني ،تبعيد و اعدام ميکنند.
بايد با برداشتن بانگ اعتراض و به راه انداختن کارزار دفاع از کنشگران مدني در
سراسر ايران و از جمله و بويژه در مناطقي که مسئله ملي حاد و حساس است ،راه
را بر سرکوب و بي قانوني هاي جاري بست .کنشگراني چون زهرا محمديها را
بخاطر تدريس زبان مادري و شرکت در کارهاي فرهنگي و مدني "در چارچوب
مادە  ١5قانون اساسي ايران" به  5سال زندان محکوم و راهي سياهچال ها ميکنند.
انسانهاي واال و بي گناهي که به جاي آموزش و پرورش کودکان بايد بخشي از
بهترين و بارآورترين سالهاي زندگي خود را در پشت ميلههاي زندان بگذارند.
بياييد تا بانگ رساي اعتراض عليه حکم زهرا محمديها باشيم.
شنبه  ٢اسفند ١399

يادبودها

يادی از سياوش کسرايی ـ شاعر نامی معاصر

در دوران کودکي ،در دبستان با شعرهاي "درخت" و "آرش کمانگير" و نام
سراينده آنها سياوش کسرايي آشنايي به هم زدم .در فضاي پرشور نخستين
سالهاي بعد از پيروزي انقالب ،با خواندن
کتابها و شعرهايش در نشريات حزب تودهي
ايران ،و بخصوص خواندن "ديدار با آرش" به
قلم حيدر مهرگان ،بيشتر شيفته او و شعرش
شدم .ولي در آن دوران ،هيچ گاه فکرش را
هم نمي کردم که زماني زمينه ي آشنايي با
او برايم فراهم شود .ديدار و آشنايي با او برايم يک آرزوي خجسته و دست
نيافتني مي نمود.
گذشت تا آنکه ناگزير به کوچ از وطن و اقامت در اتحاد شوروي سابق شدم .ابتدا
در باکو زندگي مي کردم .در  ۸۷يا  ۸۸بود که سياوش کسرايي ،همراه با دو عضو
ديگر هيات سياسي حزب يعني غني بلوريان و علي خاوري ،براي سرکشي به
سازمان حزبي و ديدار با مهاجران به باکو سفر کردند .محل ديدار با اين هيات
حزبي ،سالن "جمعيت پناهندگان سياسي ايران" و در واقع دفتر "فرقه دمکرات
آذربايجان" بود.
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در آن نشست ،براي نخستين بار از نزديک سياوش کسرايي را مي ديدم .ديداري
بود هرچند در يک جمع وسيع ،ولي براي من سخت دلنشين .چرا که مي ديدم او
با تمام وجود مي کوشيد ما و مسائل ما را درک کند و صادقانه از خود همدلي
نشان دهد.
در آن نشست پر حرف و حديث ،حاضران از جمله از او خواستند شعر "آرش
کمانگير" را بخواند .اما او گفت که تمام اين منظومه را در ياد ندارد و از اين کار
سرباز زد.
بعدها ،در بهار  ،۱۹۸۸مساله "قطعنامه باکو" پيش آمد .در اين بازهي زماني،
کسرايي هم با جمع معترض همراه شد.
بعد از گذشت چند سال ،من از مينسک سر درآوردم .به خاطر سفرهاي پرشمار
کسرايي به مينسک ،براي من زمينه ي فراهم شد که با او از نزديک بيشتر آشنا
شوم .شبي به افتخار رفيق کسرايي و به دعوت ما ،بسياري از دوستان مهاجر ساکن
"خانه شماره ي  ،"٤از آن ميان زنده ياد آقاي نادري ،در منزل من گرد آمدند .در
آن شب رفيق کسرايي سنگ تمام گذاشت .هم شعر خواند و هم همبستگي
پرشور خود را نسبت به اعتراض گران درون حزبي اعالم داشت .سياوش با حضور
بي ريا ،حرفهاي پرشور و شعرخواني هايش شبي به يادماندني براي همه آفريد.
از آن پس ،بيشتر او را مي ديديم .به خاطر پاک منشي ،بي پيراگي و مهرش
راحت در دل همه جا باز مي کرد .در نشست و برخاست ،هيچگاه فاصلهاي با او
احساس نمي کردي .به حرفهايت با حوصله و آرامش گوش مي داد .نظرش را
کوتاه و فشرده به زبان مي آورد .بي نهايت مهرباني و دقيق از خود نشان مي داد.

یادی از سیاوش کسرایی – شاعر نامی معاصر
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روزي ترجمه ي چند مقاله در رابطه با کردستان و ايران را براي نظر دهي به او
دادم .بعد از يکي دو روز ،اتفاقي به او برخوردم .بيدرنگ به من گفت :زبان
ترجمهات خوب است ،ولي اين نوشتهها به درد مردم کرد نميخورد .سعي کن
کتاب ها يا کارهاي پژوهشي با ارزش در رابطه با تاريخ و ادبيات کردستان را از
زبان روسي به فارسي ترجمه کني .از پراکنده کاري دوري کن.
رفيق کسرايي در مجموع رابطه بسيار خوبي با بچههاي کرد داشت و آنها هم او را
بسيار دوست داشتند.
"مهره سرخ" را سروده بود ،ولي هنوز نامي بر آفريده ي خود ننهاده بود .در
وسوسه بين دو نام "خون سهراب" و "مهره سرخ" در درون با خود در جنگ بود.
از جمع ما ،خيليها مشتاق شنيدن و خواندن اين منظومه بودند.
روزي او را دعوت کرديم .با روي گشاده آمد .آمد و اين منظومه را با صداي رسا
و زيبايش خواند .به ياد دارم که با ناراحتي گفت" :يک زماني کسرايي در ميدان
آزادي براي هزاران نفر شعرهايش را مي خواند ،و حاال بايد خانه به خانه برود تا
صداي دلش را به گوش مردم شعر دوست برساند .آه حيدر کجايي که قلم به
دست بگيري و مقدمهي اين کتاب را بنويسي".
سياوش روحيه بسيار لطيف و حساسي داشت" .من مرگ هيچ عزيزي را باور نمي
کنم" را که ميخواند ،بي اختيار اشک در چشمانش حلقه ميزد .يکي از ديگر
ظرايف روحي و ذوق زيبايي شناسي کسرايي را ميشد هنگام خريدن گل به
چشم ديد .سياوش با خريدن گلهاي رنگارنگ خانگي يا وحشي از پيرزنان گل
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فروش روسي و چيدن با سليقه آنها در کنار هم ،دسته گل چنان زيبايي درست مي
کرد ،که براستي در کمتر گلفروشياي مي شد برايش همتايي پيدا کرد.
سياوش بسيار مشتاق آشنايي با مردم و بخصوص ايرانياني بود که از ايران براي
تحصيل يا بازديد به بالروس ميآمدند .عدهاي از دانشجويان پزشکي هم دانشکده
ي من خواهان ديدن او بودند .موضوع را با او در ميان گذاشتم .بيدرنگ پذيرفت.
چند دورهمي در خانه ما برگزار شد و از جمله در رابطه با "حافظ و سياست"،
"حافظ و مذهب"" ،حافظ و عشق" سخن گفت .جاي بسي افسوس است که او
نخواست آن درسگفتارها ضبط شود .حافظه ي قدرتمند و توانايي واکاوي اشعار،
همگان را به شگفتي واداشته بود.
در ادامه اين رشته برنامهها ،شبي به خوابگاه دانشجويان پزشکي دعوت شديم .در
بين راه ،رو به سياوش کردم و گفتم که رفيق کسرايي امشب بچههاي دانشجو
کنياک هم خريدهاند! بعد شوخياي مزهي حرفم کردم :من نميدونم چرا شراب
و آبجو که مي خورم ترش ميکنم و معدهام درد ميگيرد ،او نگاهي به من کرد و
به شوخي گفت" :کامران جون ما جزو تقطيريهاش هستيم و تخميري نيستيم"! و
بعد خندهاي سر داد و اضافه کرد" :اين دل صاب مذهب نمي ذاره ،بيماري قلب
دارم و قراره برم وين و اونجا قلبم رو عمل کنم".
(اون روز فکرش را هم نمي کردم که اين عمل جراحي مي تواند به آنجا ختم
شود که سياوش رو از ما بگيرد!)

یادی از سیاوش کسرایی – شاعر نامی معاصر
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در آن شب به ياد ماندني ،سياوش هم شعر خواند ،هم پيرامون شعر و ادبيات
فارسي سخن گفت ،هم به پرسش دانشجويان مشتاق پاسخ گفت و هم گاه و بيگاه
با نقل جوکهايي از دهخدا و بهار و  ...به مجلس صفاي خاصي بخشيد.
يکي از دانشجويان پرسشي در رابطه با مهدي اخوان ثالث مطرح کرد .او از خود
بيخود و بدون توجه به حضور جمع ،يکباره اشک در چشمانش جوشيدن
گرفت ،تلخ گريست و گفت:
 "آه ،مهدي مرد و من چيزي را که به او بايد مي گفتم ،نگفتم!"آن شب ،من رو به بچههاي دانشجويي که هر دم تعدادشون بيشتر مي شد ،گفتم:
 بچه ها امشب را هيچوقت فراموش نخواهيد کرد ،امشب سراينده آرشمهمان شماست.
چندي بعد ،سياوش به اطريش رفت و من از آلمان سر درآوردم .در يک روز
سرد و سوزان زمستان خبر مرگ سياوش را دريافت کردم ٢5.خبري که قلبم را به
درد آورد و اشکم را جاري ساخت و اجازه نداد حتي يک دم از خبر قبولي
پناهندگي در آن روز شاد شوم.
طنين گيراي صدا ،زيبايي پر رنگ کالم و مهرورزي و وااليي رفيقانهاش هميشه با
من است .يادش گرامي باد.
با تشکر از دوست بسيار عزيزم "مير حميد عمراني " براي بازخواني و ويرايش متن.
 ٢5خرداد ١٤٠٠

٢5

سياوش کسرايی در  ١9بهمن  8/١3٧٤فوريه  ١996در وين پس از عمل جراحی قلب در گذشت.

مرضيه فريقی بانوی موسيقی کردی درگذشت!

تا هست در زمانه يکي جان دوستدار
کي مرگ تواند،
نام مرا بروبد از ياد روزگار؟
بسيار گل ،که از کف من ،برده است باد
اما من غمين
گلهاي ياد کس را ،پرپر نمي نمي کنم
من ،مرگ هيچ عزيزي را باور نمي کنم
سياوش کسرايي

يکشنبه  ١8سپتامبر  ٢٠٠5در ساعت  ١١قبل از ظهر به وقت اروپا قلب خانم مرضيه
فريقي بزرگ بانوي موسيقي کردي و يکي از چهرههاي سرشناس و محبوب
کردستان در بيمارستاني در استهکلم براي هميشه از تپش باز ايستاد .دوستداران
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موسيقي کردي با نامهاي ناصر و مرضيه آشنا هستند ،زوجي که خدمت بزرگي به
شناساندن و پيشرفت موسيقي و ادب کردي کردهاند و اکنون ناصر و سه فرزندش
همراه با مردم کردستان و دوستداران موسيقي کردي در سوگ از دست دادن
بزرگ زني نشستهاند که صداي دلنشين و اهواريي او براي هميشه خاموش گرديد
اما بي گمان ياد و آثار به جا مانده از او براي هميشه در خاطره تاريخي مردم کرد
جاودانه خواهد ماند.
خانم مرضيه فريقي براي رسيدن به چنين مقامي راه سادهاي را نپيمود .او مي
بايست با گذشتن از سد فرهنگ سنتي خانواده و جامعه مردساالر ،تفنگ به دست
همراه با همسر و يارانش در مبارزهاي نابرابر با ارتجاع حاکم در ايران کوههاي
صعب العبور کردستان را پشت سر بگذارد و سرانجام با مهاجرت به سوئد توانايي
خود را در عرصه موسيقي بعرصه نمايش گذاشته ،با صداي گرم و دلنشين خود به
يکي از با ارزشترين و به يادماندني ترين چهرههاي هنري کردستان تبديل گردد.
اميد است هنرمند عزيز ناصر رزازي و خانواده کوچک او در مهاجرت بتوانند با
غم از دست دادن مرضيه از در آشتي درآمده ،بار اين غم بزرگ را با دوستان و
ياران خود تقسيم کنند.

قلب شاعر برجسته کرد عمر سلطانی "وفا" از طپش باز ايستاد.

شاعر
شبي
كدام شب؟
شبي
شبي ستاره اي دهان گشود
چه گفت؟
نگفت از لبش چكيد
سخن چكيد؟
سخن نه اشك
ستاره ميگريست
ستاره كدام كهكشان؟
ستاره اي كه كهكشان نداشت
سپيده دم كه خاك
در انتظار روز خرم است
ستاره اي كه در غم شبانه اش غروب كرد
نهفته در نگاه شبنم است
هوشنگ ابتهاج ( سايه)
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سپيده دم سه شنبه  ٢٢نوامبر  ٢٠٠۵ستارهاي ديگردر آسمان هنر و
ادبيات کردي و فارسي خاموش شد .قلب عمر سلطاني متخلص به "وفا"  ,از ياران
ديرين سعيد سلطانپور و از همنشينان نصرت رحماني بدنبال بيماري طوالني و عمل
ناموفق قلبي در زادگاهش بوکان براي هميشه از طپش باز ايستاد .زنده ياد "وفا"
اولين سراينده شعر نيمايي در کردستان ايران به زبان فارسي بود .شفيعي کدکني
"وفا "را از جمله شاعران تواناي امروزي مي دانست که چون شاعري غير فارس در
سرودن شعر فارسي به خوبي درخشيد .اشعار "وفا" در دوره قبل از انقالب در مجله
هاي آدينه ,اميد ايران  ,سپيد و سياه  ,ترقي  ,آسياي جوان و خوشه به سردبيري
زنده يادشاملو و بسياري از مجالت ادبي آن دوره به چاپ رسيد .مجموعه اشعار "
پرستو" که يکي از زيباترين و به يادماندني ترين اشعار جواني "وفا" مي باشد در
سال  ١۹۶3به همت شهيد سعيد سلطانپور در تهران به چاپ رسيد .انعکاس اشعار
"وفا" در راديو "دهلي" منجر به اعطاء جايزه بهترين شاعرفارسي زبان در سال ١۹۶۴
به او شد .زنده ياد عمر سلطاني چون يکي از شخصيت هاي ادبي  -اجتماعي
جايگاه برجسته اي در آسمان ادب کردي و فارسي داشت .بي شک آثار او نياز
به کاوش و بررسي بيشتر از سوي انديشمندان و بزرگان شعر و ادب فارسي و
کردي دارد ,آثار ادبي و اشعار زيباي "وفا" همواره چون برگ زريني در تاريخ
ادبيات کردي و فارسي به يادگار خواهد ماند.
الزم به ذکر است که زنده ياد عمر سلطاني برادر بزرگ استاد ارجمند انور
سلطاني محقق ,ادي ب و مترجم برجسته کرد است که آثار ارزشمند تحقيقي
تاريخي و ادبي او از جمله کارهاي سترگ و بيادماندني سده معاصر ما مي باشد.
روانش شاد و يادش گرامي باد.

نواي سحرآميز شمشاڵ
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بمناسبت درگذشت هنرمند نامی کرد" قادر عبداهلل زاده"

سکوت سنگيني فضاي کافه آذري ،محل تجمع جوانان و روشنفکران شهر بوکان
را در خود گرفته ،همه غرق در افکار خود بودند .نگاههاي مايوس و چهرههاي
در هم رفته حاکي از دردي بود که بر قلب شان سنگيني مي کرد .کسي را ياراي
سخن گفتن ،شوخي و مزاحهاي هميشگي نبود .حلقههاي خاکستري دود سيگار
در حال رقص بودند و چشمان بي نور و نااميد جوانان نشان از داد از بي دادي
فشار سنگين جو سرکوب و اختناق سپاهيان اسالمي را داشت که با ورود خود به
سرزمين کردستان خيال فتح کانون کفر و شرک را در سر مي پروراندند .تازه
رسيدههايي که مي بايست با اتکا به سالح و زنجير پيام جهاد امامشان را به مردم
کرد رسانده ،با از دم تيغ گذراندن پير و جوان تخم ترس ،ياس و نااميدي را در
دل آنها بکارند.
درميان دود و بوي سيگار ،پير مردي با سبيلي پر پشت ،ته ريش جوگندمي و
کمري نيمه خميده راه خود را براي رسيدن به کنجي در کافه باز ميکرد .به آرامي
پشت ميزي نشست و نگاهي به اطراف خود انداخت .فضاي سنگين کافه را با تمام
وجود احساس ميکرد ،اين جوانان اولين بار بود که چنين جوي را تجربه
ميکردند ،اما سينه او ماالمال از خاطرات غم انگيز گذشته بود .او در قلب خود
هنوز سنگيني شکست جمهوري کردستان و اعدام پيشوا قاضي محمد و يارانش را
 26ني
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احساس مي کرد ،هنوز زخم از دست دادن سليمان معيني ،اسماعيل شريفزاده،
احمد شلماشي و محمود زنگنه التيام نيافته نبود ,دگر بار مي بايست شاهد از
دست دادن فرزنداني ديگر اين آب و خاک از سوي وارثان تاج و تخت در زير
بيرق سبز اسالم باشد .اما او را سر آشتي با دشمن نبود ،از خفت و ياس بيزار بود.
مي بايست به آينده اميدوار بود ،تا زماني که در اين سرزمين مادراني هستند که
عزيز يوسفي ها را در دامن خود بپرورانند ،تا زماني که فرزندان اين آب و خاک
آتش سرخ مبارزه را در بلندترين ارتفاعات کردستان شعلهور نگه مي دارند بايد به
آينده اميدوار بود .پيرمرد باز نيم نگاهي به اطراف خود انداخت و به آرامي
شمشاڵ خود را از الباليي دستمالي که به دور آن پيچيده شده بود در آورد.
گلويي تازه کرد و به آرامي شمشاڵ را به صدا در آورد .نوايي سحر آميز که مي
خواست پيام آور اميد باشد ،مي خواست فرياد بکشد و برق شادي در چشمان و
نور اميد در دلها بتاباند .شمشاڵ او داشت با آهنگي ديگر سخن مي گفت .او که
قبال تبحر شگفت انگيز خود را در بازخواني ملوديهاي سنتي کردي و حتي آيات
قرآني با شمشال به نمايش گذاشته بود ،اين بار با اجراي سرود ملي کرد مي
بايست آنرا به نقطه اوج خود برساند:
اي دشمن ،قوم کرد هنوز پاينده و پابرجاست
خالق هيچ سالحي قادر به شکست او نيست
کسي نگويد کرد مرده است ،کرد زنده است
زنده است و پرچمش همواه برافراشته خواهد
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ئهی رهقيب ههر ماوه قهومی کورد زمان
کهس نهڵێ کورد مردوه ،کورد زيندوه

ماند٢٧

نايشکێنێ دانهری تۆپی زهمان
زيندوه قهت نانهوێ ئااڵکهمان

نوای سحرآميز شمشاڵ ٢١٧

با هر صدائي که از شمشاڵ بيرون مي آمد تمام سلولهاي بدن شنوندگان به رقص
در ميآمد ،خوني تازه در عروق و روحي تازه در وجودشان مي دميد .او با شمشاڵ
خود فرداهاي بهتري را نويد ميداد .گويي شمشاڵ او بانگ بر ميآورد :
دانيد که زخم اسيري چه سخت است و گران
بايد که بر خيزيم تا درآئيم به زمره رستگاران
تا کي اشک خونين دختر کرد برادر کشته
گردد در قدح باده بزم مستانه دشمنان
يخبندان بيدادي گرچه سخت است و دشوار
چو روز بر من است عيان ،آيد بهار از پس زمستان
داده نشان به همه عالم ،تاريخ آزادي
فرودست گردد ستمگر در مقابل رزمندگان
هێمن شاعر ملي

کرد٢8

برگردان از کردي :علي محمدي

 28دهزانن زامي ديلی چهند به ئێش و چهند به ئازاره!
دهبێ رابين ههتا ئێمهش دهگهينه ڕێزی سهربهستان
ههتا کهی ئهشکی خوئينينی کچه کوردی برا کوژراو
له جێی باده و له بهزمی دوژمنان بدرێته دهس مهستان
سههۆڵبهندانی بيدادی ئهگهرچی تووش و دژواره
بهاڵم لێم سووره وهک ڕۆژێ ،بههار ههر دێ له دووی زستان
به خهڵکي عالهمی سهلماندووه تاريخي ئازادی
دهبێ زاڵم له بهر تێکۆشهران بهرداتهوه دهستان

هێمن ـ شاعر ملی کرد

 ٢١8جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

نواي سحر آميز و دلنشين شمشاڵ براتراز سالح دشمن بود و فضاي يخ و بي روح
کافه را کامال دگرگون کرد ،به مهمانان آن اميد و نيرويي تازه بخشيد ،نيرويي که
مي بايست به نيرويي بالفعل تبديل شده ،جوانان را به سوي فردايي روشن وآزاد
فراخواند .فردايي که رسيدن به آن بي شک نياز به فداکاري  ،تحمل رنجها،
دردها ،بردباري و گذشتن از پستي و بلنديهاي بسيار دارد.
استاد قادرعبداهلل زاده ملقب به " قاله مهڕه" در اول دي ماه سال  ۱۳۰۴شمسي در
روستاي کوليجه از توابع شهر بوکان به دنيا آمد .او در همان اوان کودکي با از
دست دادن والدينش يتيم شده ،زندگي اش دستخوش ناماليمات و دشواريهاي
بسياري براي تامين معاش روزانه شد .در  ۱۱سالگي شروع به نواختن شمشاڵ کرد
و هيچگاه شمشاڵ فلزي و زرد رنگش را براي لحظهيي از خود دور نکرد .شمشاڵ
او تنها وسيلهيي براي تفري ح و گذراندن اوقات فراغت نبود ،چرا که با نواختن آن
در کوچه و پس کوچههاي شهر ،کافهها و اماکن تفريحي و پر رفت و آمد مي
بايست گوشهيي از خرج زندگي خود را تامين کند .شايد اگر چرخ گردون
زندگي او را در سرزمين ديگري رقم مي زد سرنوشت او شکل ديگري به
خودمي گرفت ،اما او مي بايست در حالي که براي در آوردن لقمه ناني به انواع
کارها از چوپاني تا کارگري و  ...روي مي آورد با الهام از سرزمين نياکان خود و
پهلوانان به نام و گمنام کردستان و طبيعت زيبا و وحشي آن زيباترين آهنگهاي
ملي را خلق کند .سينه او ماالمال از درد و تاريخ زنده ملتي است که براي رسيدن
به آمالهاي خود بهترين فرزندان خود را فدا کرده است و هر تکه سنگي از
سرزمين پهناور آن يادآور جانفشانيها و حماسههاي سربازان گمنام آن است.
استاد عبداهلل زاده به آهنگ " کانبي" که حکايت از نبرد مردي به نام " کانبي فقه
ويس" در جنگ با " احمد خان" يکي از اربابهاي مراغه و مرگ تراژيک او دارد
عشق بيشتري مي ورزيد .اين از جمله کارهاي عرضه شده او در" جشنواره خلق ها

نوای سحرآميز شمشاڵ ٢١9

" بود که در بهمن ماه سال  ۱۳۵۸از سوي کارگاه هنر ايران وابسته به بخش
فرهنگي سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران در شهرهاي بوکان ،مهاباد و سنندج
برگزار شد .در اين جشنواره براي آشنايي مهمانان غير کرد چند بيتي از آن ,از
سوي زندهياد طه پارسا ٢9به فارسي ترجمه شده ،قبل از اجراي آن با شمشاڵ استاد
عبداهلل زاده و صداي گرم حمه جان 3٠از سوي گرداننده برنامه ـ هنرمند و
تئاتريست کرد ابراهيم فرشي قرائت شد:
" کانبي بعد از مبارزات و قهرماني هاي زيادي باالخره در جنگ با احمدخان
مراغهيي به قتل ميرسد .خبر قتل وي به گوش خواهرش ميرسد .در اين ماجرا
دشمن نمي تواند به اسب کانبي دسترسي پيدا کند .خواهر اسب را حسابي
پروارمينمايد تا در جنگ هاي بعدي بتواند هرچه بيشتر به دشمن ضربه بزند.
خواهر کانبي به ياد رشادتها و دالوريهاي برادر بوده که هر بار با غنايم بسياري که
از دشمن مي گرفت از جنگ برمي گشت.
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شادروان طه پارسا يکي از کادرهاي با سابقه جنبش چپ و سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت بود که

پس از تغيي ر موضع سازمان ،در چهارم خرداد ماه  ١36١توسط افراد ناشناسي در شهر مهاباد ترور شد .طه
پارسا در سال  ١3٢8در خانوادهيي دهقاني در روستاي قلعه رسول سيت از توابع محال آختاچي در ٤5
کيلومتري شهر بوکان به دنيا آمد .تحصيالت ابتدايي را در زادگاه خود و دوره متوسطه را در شهر
مياندوآب به پايان رساند .در سال  ١35٠از دانشکده زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه تبريز فارغ التحصيل
شد .در سال  ١353بعلت همکاري با گروه آرمان خلق بازداشت شد .در اسفند سال  ١355پس از آزادي
از زندان به بوکان بازگشته و تا انقالب  5٧در مدرسه راهنمايي خاقاني مشغول به کار و تدريس زبان
انگليسي شد .او فعاالنه در انقالب بهمن شرکت کرده ،پس از پيروزي انقالب به سازمان چريکهاي فدايي
خلق ايران پيوست .تا ترور ناهنگامش در مهاباد در فرداي فتح خرمشهر ،يکي از کادرهاي فعال و محبوب
سازمان فدائيان و مردم بوکان بود.
 30حمه جان يکي از خوانندگان موسيقي فولکروليک کردي بود
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اين که چطور برادر توانسته بود در مقابل احمد خان مراغهيي و کريم خان زند
مردانه مقاومت کند و حتا آنانرا شکست دهد داستاني است که بهتر است بقيه
دالوريها و ماجراي کانبي را از صداي دلنشين کاک حمه زحمتکش روستايي
بشنويم".

3١

استاد عبداهللزاده از جمله هنرمنداني بود که هنر خود را در خدمت آرزوها و
آرمانهاي ملي اش عرضه داشته ،در طول زندگي پر فراز و نشيب خود مورد بي
مهري نه تنها دشمنان بلکه دوستان نادان نيز قرار گرفت .او در مصاحبه با مترجم و
نويسنده توانا و زبر دست کرد ،محمد رمضاني مي گويد" :اگر من خودم را در
خدمت قدرتهاي وقت قرار ميدادم امروز صاحب همه چيز بودم  "...اما او شمشاڵ
و هنر واالي ش را تنها در خدمت فرهنگ ومردم خود بکار مي گيرد تا براي لقمه
ناني تن به خفت نداده باشد .درهمان مصاحبه در پيامي به کردهاي خارج از
کشور مي گويد " :به کردايتي خود ادامه دهند ،کتابها را به چاپ برسانند  ...به
اميد خدا از اين روزگار سياه نجات خواهيم يافت و انشااهلل به ديدار هم شاد
خواهيم شد!!" 3٢استاد بر اين باور بود که با مرگ او صداي شمشاڵ او نيز خاموش
خواهد شد .او وصيت کرده است تا پس از مرگش تنها يار و همدم چندين دهه
او ،شمشاڵش را به موزه شهر هولير در جنوب کردستان هديه کنند .استاد عبداهلل
زاده در  ۳۱ارديبهشت  ۱۳۸۸مصادف با  ۲۱مي  ۲۰۰۹در شهر بوکان درگذشت.
روانش شاد و يادش گرامي باد.
شنبه  ۲خرداد  ۲3 - ۱388مي ۲۰۰۹

 31قاله مهڕه ،من و پاييز ،برايم فهرشي ٢٧ ،آذرماه
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قلب استاد حسن صالح "سوران" از تپش باز ايستاد!

قلب شاعر ،نويسنده ومحقق آزاده و تواناي کرد ،استاد حسن صالح "سوران" در
ساعت  ١٢بعد از ظهر روز چهارشنبه  ٢5شهريور  ١388در منزل شخصي وي در
کرج براي هميشه از تپش بازايستاد.
استاد صالح سوران در  ٢مهرماه  ١3٢٠مصادف با  ٢3سپتامبر  ١9٤١در روستاي
ساروقاميش جهغهتو از توابع بوکان در خانوادهيي آزاده و فرهنگ دوست به دنيا
آمد .پدر او ابراهيم صالح فرمانده نيروهاي پيشمرگ جمهوري کردستان - ١9٤٤
 ١9٤5در شهر مهاباد و از خانواده فرمانروايان مکريان و بداق سلطان بود .مادر
استاد صالح سوران ـ آمينه خانم گالويژ نيز فرزند فيض اهلل بيگ رئيس عشيره
فيض اهلل بيگي و خواهر زاده سردارسيف الدين خان اردالن ـ حاکم سقز بود که
بدست ترکان عثماني به دار آويخته شد .برادر بزرگ صالح سوران ـ دکتر علي
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گالويژ ـ شاعر ،نويسنده ،فعال سياسي کرد و عضو کميته مرکزي حزب توده
ايران بود که در فاجعه شهريور ماه سال  ١36٧توسط جمهوري اسالمي شهيد شد.
استاد صالح سوران بعد از اتمام تحصيالت ابتدايي و متوسطه خود در بوکان براي
ادامه تحصيل به بريتانيا رفت .پس از اتمام تحصيل و بازگشت به ايران نزديک به
نيم سده استاد زبان و ادبيات انگليسي در مدارس و دانشگاههاي ايران بود .او هر
چند که وابسته به هيچ سازمان و تشکيالت سياسي نبود اما چون شخصيتي آزاده
همواره براي رسيدن ملت کرد به حقوق ملي خود تالش نموده ،با نوشتن دهها
کتاب و رساله سياسي ،فرهنگي و علمي به رشد و اعتالي فرهنگ سياسي کرد و
شناساندن آنها به جهانيان ياري رساند .استاد صالح سوران در سال  ٢٠٠8از سوي
سازمانهاي دانشجويي و انجمن هاي صنفي کردستان ـ ايران کانديداي جايزه
صلح نوبل در نرويژ شد.
وي مسئول بخش فرهنگي جمعيت کردهاي مقيم مرکز ،معاون مسئول شعبه
کردشناسي دانشگاه برلن غربي در سالهاي  ١966ـ  ، ١96٤استاد زبان و ادبيات
کردي در دانشگاه علم و صنعت ـ تهران در سالهاي  ٢٠٠٢ـ  ٢٠٠١و  ...بود .آثار
زير از جمله کارهاي برجسته ايشان است:
ـ شکنجه و کشتار خانوادهي کرد ـ به زبان انگليسي ،چاپ لندن ١9٧8
ـ فيض اهلل بگي هاي بوکان ـ به زبان آلماني با مشارکت وهمکاري دکتر W.
Rudolf

ـ کتابخانه سوران ( بيبلوگرافي کردي) در سه جلد ،به زبان کردي ،جلد اول
چاپ لندن
 ١9٧9و ......
يادش گرامي باد ،آدينه  ۲۷شهريور  ۱8 - ۱388سپتامبر ۲۰۰۹

قلب استاد حسن صالح "سوران" از تپش باز ایستاد! ٢٢3

منابع:
 .١زندگينامه مختصرحسن صالح سوران ،سايت بوکان bokan.de
 .٢مصاحبه قادرپور با حسن صالح سوران ،سايت گيارهنگ
www.giareng.com
 .3استاد صالح سوران کانديد جايزه صلح نوبل مي شود .سايت کردستان
نێت
kurdistannet.info

سرزمين من " کردستان" به ياد احسان

فتاحيان"33

"ما هزاران نفر بوديم .هزاران نفر از ما شهيد شدند يا در زندان ها پوسيدند .هزاران
نفر از ما به ميدان مبارزه پشت کردند .هزاران نفر در نيمه راه ماندند .اما ما هنوز
هزاران نفريم".
عزيز يوسفي
سرزمين من "کردستان" زادگاه آزادگاني است که از اوان کودکي زير سايه
سنگين مرگ و هجومهاي مکرر متجاوزين بزرگ شده ،در کوچه پس
کوچههاي شهر و ده ،در کوههاي سر به فلک کشيده و جنگلهاي سر سبز اين
سرزمين اهورايي درد يوغ ،شکنجه و آزار را با تمام وجود احساس مي کنند.
سرزمين من زادگاه آزادگاني است که در سپيده صبح ،آنگاه که مادرانشان براي
گرفتن وضو و نيايش پروردگارشان برميخيزند ،سينه ستبرشان النه گلولههاي
سربازان اسالم ميگردد.
سرزمين من ،زندان من ،زادگاه آزادگاني است که با قلبي گرم و سرشار از عشق
به ميهن و کينهيي بي پايان به دشمنان آزادي ،طلوع خورشيد رهايي و گسستن بند
و زنجيرهاي در هم تنيدهشان را انتظار مي کشند.

33

احسان فتاحيان در  ٢9آبان  ١388در زندان سنندج اعدام شد.
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سرزمين من " کردستان" کانون عشق ،مهر ،محبت ،فداکاري و از خود گذشتگي
مادراني است که با قطرههاي مرواري د شان هزاران "احسان" را در دامن خود
پرورش ميدهد.
کردستان من الهام بخش فرزندان دلير آن و گورستان دشمنان آن است.
دوشنبه  ۲۵آبان  ۱۶ - ۱388نوامبر ۲۰۰۹

آسمان غمزده کردستان

هر شب ستارهاي به زمين ميکشند
و باز اين آسمان غمزده ،غرق ستاره هاست
سياوش کسرايي

باز آسمان غمزده کردستان شاهد ماتم و درد ملت زخم ديدهيي ست که به
سوگ فرزنداني نشسته است که معصومانه ،در سپيدهدم  ۱۹ارديبهشت ۱38۹
توسط ماموران مرگ و خوف جمهوري اسالمي به دار کشيده شدند .اين نه اولين
و متاسفانه نه آخرين غنچههاي سرخ ملتي ست که به دست حاکمان جور و ستم
در کردستان پژمرده ميشوند .تاريخ کرد سرشار از هزاران الله سرخي است که
مادران سرزمين من پيشکش راه آزادي آن کردهاند .آيا با ايجاد رعب و وحشت
مي توان ملتي را به سکوت واداشت و از مردم صلح طلب آن چشم ترس گرفت؟
آيا اين حرکت در راستاي شروع فاجعهي بزرگتري نيست که حاکمان امروزين
ايران اسالمي براي سرکوب هر چه بيشتر مردم ايران تدارک ديدهاند و طبق روال
تاريخ سي و چند ساله جمهوري اسالمي کردها بايد هميشه اولين قربانيان مرگ
آن باشند؟
به راستي گناه فرزاد کمانگرها چي بود که مي بايست به پيشواز چوبه دار روند يا
سينههايشان آماج گلولههاي سربين شود ،آنهايي که نامههاي اين عزيزان و
بخصوص شهيد فرزاد را خوانده باشند به خوبي مي دانند که سراينده آن نغمههاي
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مهر و محبت و عشق به کودکان و سرزمين غم ديدهاش ،نمي تواند در پي آزار
کسي يا خطري براي امنيت ناامن به اصطالح ملي آقايان حاکم باشد  ،اما چي مي
توان کرد که به خون کشيدن فرزندان سرزمين من به قانون بي قانوني تبديل شده
که از کسي به خاطر پايمال کردن حقوق آن و کشتن ،غارت و به آتش کشيدن
آن بازخواستي نمي شود .شايد بتوان با سرکوب و کشتار ،صداي آزاديخواهان را
براي کوتاه مدتي خاموش کرد اما نمي توان جلوي زايش قهرماناني را گرفت که
بي گمان راه فرزاد کمانگر ،علي حيدريان ،فرهاد وکيلي ،شيرين علم هولي و
مهدي اسالميان ها را ادامه خواهند داد .به کارگيري شيوههاي قهريه براي ايجاد
رعب و وحشت قادر به خاموش کردن نداي بر حق و انساني مردم ما نخواهد شد
به راستي "چه کسي مي تواند ملتي را محو و نابود سازد که براي کسب آزادي
خود پيگيرانه مبارزه مي کند و آماده است بهاي اين آزادي را

بپردازد3٤".

 ۱۹ارديبهشت ۱38۹
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جواهر لعل نهرو

من کیام؟! "به ياد  ٣گل پرپرشده کرد در

پاريس"١

من فرزند سرزميني هستم که اشغالگرانش در آستانه  5٠٠سالگي تقسيم آن ،٢او را
در تبعيدگاه نيز مشمول خشم و غضب خود نموده ،پرچم سفيدش را با خشم و
کينه تاريخي و آتش گلوله به رنگ سرخ مبدل ميسازند .من از تبار انسانهايي
هستم که بجرم دفاع از آزادي سرزمينشان پشت ميز مذاکره تيرباران ميشوند .من
فرزند خاکي هستم که پير و جوان آن را انفال ميکنند ،با بمبهاي شيميايي به قتل
ميرسانند و نمايندگان صلح و دوستي يا آنهايي که خود را هم وطن مينامند ،آن را
ناديده ميگيرند .3من فرزند گوشهاي از اين دنياي بزرگ هستم که هم ميهناش را
به جرم آزادانديشي و دفاع از حقوق بشر به پشت ميلههاي زندان انداخته ،او را از
ديدن و کمک به فرزند بيمارش محروم ميسازند .من فرزند آن سرزميني هستم که
تکلم به زبان مادري را در آنجا گناه کبيره دانسته ،بخشنامهها براي ممنوع ساختن
آن صادر ميسازند ٤.من فرزند آب و خاکي هستم که او را به جرم "من بودن"
ترک کوهي ميخوانند و ميخواهند "من بودن او" را در نطفه خفه سازند .من زاده
سرزميني هستم که روستاها و شهرهايش از سوي سپاهيان اسالم حسيني به توپ
بسته شده ،مردمش قتل عام ميشوند و نام اين ژنوسايد را دفاع از تماميت ارضي و
اسالم عزيز ميخوانند.5
من از تبار آن بزرگ مردي هستم که هنگام فراخواندنش براي بستن پيمان آشتي
به گلوله بسته شده ،جنازهاش را براي عبرت مردم به نمايش ميگذارند  6من از
سرزمين آن پاک سرشتم که با فرستادن کتاب آسماني امضاء شده از سوي
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نماينده خدا ،او را به استانبول ميکشند و دست و پا بسته در وارنا زنده زنده طعمه
مار و عقرب و  ...ميسازند ٧.من از ديار رادمرداني هستم که در مهاباد ،8دياربکر 9و
 ...براي رهايي و استقالل سرزمين اشغال شدهاشان مردانه به پاي چوبه دار ميروند.
من از دياري مردمي هستم که سرکوبگرانش ،برافراشتگان پرچم صلح و آشتي و
تالش براي گذاشتن نقطه پاياني به اين همه جنگ و کشتار را با ترور و زندان و
شکنجه جواب ميدهند .من از دياري مردمي هستم که کۆڵبهران زحمتکش آن
را ،در مرزهايي سرزمين تقسيم شدهاش بيرحمانه به قتل ميرسانند .من فرزند خاک
و بومي هستم که حتا حق شهروندي و داشتن شناسنامه را نيز بر او روا

نميبينند١٠.

من زاده سرزميني هستم که عليرغم ظلم و ستمي که پنج سده است برآن ميرود،
فرزندانش در شهرها ،روستاها و کوههاي سربرافراشته آن براي آزادي و رهايي
ملي مبارزه ميکنند .من هماني هستم که با قلمي در يک دست و سالحي در دست
ديگر براي وحدت سرزمين پاره پاره شدهاش ،رسيدن به صلح و آشتي ،سعادت و
خوشبختي و آرامش فرزندان و نسلهاي آتي ميهنش ميجنگد ،گر هنوز
نميشناسيم " من کردم از سرزمين کردستانم!
.١

سکينه جان سز از موسسين و رهبران حزب کارگران کردستان به همراه
دو تن ديگر از زنان سياستمدار کرد به نام هاي ليال سويلمز و فيدان
دوغان نماينده "کنگره ملي کردستان" در پاريس در دفتر "مرکز
اطالعات کردستان" در پاريس توسط افرادي ناشناس در  9ژانويه ٢٠١3
ترور شدند "سکينه جان سز مدت بيست سال را در زندان هاي ترکيه
سپري کرده بود.

 .٢در سال  ١5١٤اولين تقسيم سرزمين کوردستان در پي جنگ چالدران در
ميان کشورهاي ايران و عثماني صورت گرفت.

من کیام؟!
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 .3در  ١6مارس  ١988هزاران نفر از مردم حلبجه در کوردستان عراق
قرباني بمباران شيمايي رژيم صدام شدند .اتحاد جماهير شوروي و
بلوک شرق هيچ واکنشي به اين کشتار جمعي نشان نداده ،بر خالف
انتظار نماينده اتحادجماهير شورويسوسياليستي در سازمان ملل متحد با
وقاحت تمام آن را توطئه رسانههايگروهي غرب برضد دولت عراق
خواند .در تابستان  ١983بيش از  8٠هزار زن و بچه از منطقه بارزان واقع
در جنوب کوردستان [عراق] توسط ارتش بعث قتل عام شدند .بعد از
وقوع اين جنايت تاريخي که عنوان انفال بخود گرفت صدام حسين در
سخنراني تلويزيوني خود اعالم کرد:اين خائنان حاال قطعا در جهنم
هستند!
 .٤به گزارش آژانس خبرساني کُردپا ،شنبه نهم ديماه ادارهي کل آموزش
و پرورش کرمانشاه در بخشنامهاي به کليهي معلمان و دانش آموزان اين
استان هشدار ميدهد که تدريس و محاوره در محيطهاي آموزشي بايد
با زبان فارسي باشد و تحت هيچ شرايطي از زبان کُردي و گويشهاي
مختلف آن استفاده نشود.
 .5در اواخر تابستان  ١358با يورش سپاهيان اسالم به رهبري مال حسني
اهالي بيگناه روستاهاي قارنا ،قاالتان و ايندرقاش کشتار دستجمعي
شدند.
.6

اسماعيل آغاي سمکو يکي از رهبران استقالل طلب کرد بود که در
بهار سال  ١9٢٢خود را پادشاه کردستان مستقل اعالم کرده ،شروع به
انتشار روزنامه "کوردستان" کرد ،او رابطه نزديکي با شيخ محمد خياباني
رهبر جنبش ملي آذربايجان و شيخ محمود رهبر جنبش ملي در جنوب
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کردستان داشت .سمکو در  ١8ژوئيه  ١93٠در حالي که براي مذاکره
دعوت شده بود در شهر اشنويه توسط نيروهاي سرکوبگر شاه به قتل
رسيد .متاسفانه وقايعنگاران و تاريخ نويسان ايراني از جمله احمد
کسروي چهرهاي به غايت تحريف شده از او به تصوير کشيدهاند.
.٧

ويس بيگ يکي از اميرهاي بدرخان بود که در جنگ با سلطان عثماني
بخش بزرگي از خاک کردستان را آزاد کرده بود .او بر پايه قول و
سوگند سلطان عثماني و دريافت قرآني که پشت آن از سوي سلطان
امضاء شده بود به استانبول ميرود ،سلطان عليرغم سوگندي که خورده
بود ويس بيگ را دستگير و به وارنا ميفرستد .در آنجا دست و پاي او را
بسسته ،عسل و شکرآب به تنش ماليده ،او را نمدپيچي ميکنند تا عقربها،
مار ها و زنبورها و  ....او را زنده زنده خورده ،از بين ميبرند.

 [ .8پيشوا ]قاضي محمد در سحرگاه  3١مارس  ١9٤٧همراه با صدر و سيف
قاضي در ميدان چهار چراغ مهاباد اعدام شد.
 .9شيخ سعيد پيران رهبر قيام کوردهاي شمال کردستان [ترکيه] در ٢٤
ژوئن  ١9٢5در شهر دياربکر همراه با  ٤٧نفر از يارانش اعدام شد.
 .١٠در غرب کوردستان [سوريه] بيش از  ١٠٠هزار کورد از داشتن حق
تابعيت محروم هستند.
يکشنبه  ۲۴دي  ۱3 - ۱3۹۱ژانويه ۲۰۱3

مامه غنی هم درگذشت!

خبر کوتاه و دردناک بود! مامه غني هم درگذشت! 35غني بلوريان پس از نزديک
به  6دهه مبارزه و مقاومت قهرمانانه در زندانهاي رژيم شاهنشاهي و تحمل درد
بزرگ مهاجرت ،براي هميشه ما را ترک نمود .مامه غني در طي سالهاي پر فراز و
نشيب فعاليتهاي سياسي اش ،با ايمان و صداقتي که از مختصات شخصيتي او بود،
راهي را در پيش گرفت که به باور او و هزاران همفکر و همراه او ،مي بايست
ملت کرد را به رهايي ملي ،از بين بردن فقر ،بيسوادي و نابرابريهاي اجتماعي ـ
اقتصادي و سياسي برساند .او در همين راستا از اوان جواني با الهام گرفتن از بينش
چپ عدالتخواهانه پا بعرصه مبارزهيي نهاد که تا آخرين دم به آن وفادار ماند و
هيچگاه به آرمانهاي انساني و آزاديخواهانه خود پشت نکرد .در همين راستا
 35مامه غنی در  ١8اسفند  ١389در آلمان درگذشت.
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بهترين ايام و دوران زندگي خود را در پشت ميلههاي زندان ،مبارزه مخفي و در
تبعيد گذراند .شايد سخن گفتن از نزديک به سه دهه زندان ،آسان به نظر آيد! اما
هر کسي را ياراي گذراندن چنين دورهيي و سربلند درآمدن از چنين آزمايشي
نيست .شايد اگر مامه غني و بزرگ مرداني چون زندهياد عزيز يوسفي ،رضا
شلتوکي ،حسن قزلجي ،علي گالويژ ،رحمان قاسملو ،محمد امين سراجي ،طه
پارسا ،محمد امين شيرخاني و هزاران چهره با نام و بي نام جنبش چپ و ملي
کردستان و ايران ،که با ايمان و اعتقادي راسخ به تودههاي کار و زحمت به
پيشواز سختيهاي چنين راهي رفته ،مورد شکنجه و آزار جسمي و روحي نه تنها
دشمنان بلکه گاها بي مهري ياران آگاه و ناآگاه نيز قرار گرفتند ،در گوشه
ديگري از اين دنياي بزرگ قرار ميگرفتند ،زندگي و مبارزه منحصر بفرد آنها
سوژهيي براي نوشتن دهها رمان و منظومه و فيلمنامه ميشد .اما فرهنگ سياه و يا
سفيد ديدن ،باعث بي مهريها و داوريهاي ناعادالنه در رابطه با چهرهها و
شخصيتهايي شده است که هر لحظه از زندگي سياسي ـ اجتماعي و خانوادگي
آنان مي تواند درس بزرگي براي نسلهاي آينده باشد .در اين ميان کم نيستند
گماشتگان و پژوهشگران دروغين و جيرهبگيران جمهوري اسالمي ايران که تحت
پوشش به اصطالح دکترا و تحليلگر تاريخ کردستان به گونهيي جهت دار ،چنگ
به چهره چنين شخصيت هايي انداخته ،مي خواهند چهره سياسي اين بزرگان را در
مقابل اذهان عمومي مخدوش سازند( .مقاالت منتشره در سايتهاي نظير تابناک و
کردستان امروز در رابطه با مرگ مامه غني و  ....خود گوياي چنين امري است).
اما آنچه عيان است ،چنين حرکات مذبوحانهيي از وجه و شخصيت بزرگاني چون
مامه غني نميکاهد و سيه رويي تاريخي را براي خودفروشان و دشمنان جنبش
ملي ـ رهايبخش کرد به جا خواهد گذاشت.

مامه غنی هم درگذشت!

٢35

در پايان نميتوان از چنين راد مرداني بدون اشاره به ستون و پشتوانه زندگي
شخصي آنها ياد کرد .نمي توان از "مرضيه خانم" صديقي ،يار وفادار زندگي مامه
ياد نکرد ،کسي که در تمام زندگي پر فراز و نشيب وي ،بزرگترين پشتيبان روحي
او بوده ،با بزرگ منشي منحصر بخود ،در بدترين شرايط ،لحظهيي او را تنها
نگذاشت ،پا به پاي او به استقبال ناماليمات زندگي رفته و با مهر و محبت خود به
سنگ صبورغني تبديل شد .مامه غني در خاطرات خود در رابطه با همسر خود

چنين مي گويد ":همسرم مرضيه بود که از من غني بلوريان ساخت .روزي براي
مالقاتم به زندان آمد و از پشت ميلههاي زندان به من گفت :دچار اشتباه نشوي!
فريب اينها را نخوري .توبهنامه ننويس و من و فرزندانت را شرمسارنکن .اين جا
بمان و آرزوي مرا به گور ببر ،اما در مقابل اين رژيم کرد کش قد خم نکن!" او
نيز چنين کرد و به اسطوره مبارزه و مقاومت خلق تبديل شد.
مامه غني ديگر در ميان ما نيست ،اما ياد او بي شک در تاريخ جنبش آزاديخواهانه
و عدالت خواهانه کردستان و ايران جاودانه خواهد ماند.
۱۸اسفند ۱۳۸۹

تير؛ ماه خونين ـ يادی از زنده ياد دکتر قاسملو ـ

با آغاز تيرماه هر سال به ياد تيرهايي ميافتم که قلب فروزان يکي از برجستهترين
شخصيتهاي سياسي ملت کرد را در پشت ميز مذاکره شکافت .بزرگمردي از
معدود رهبران جهان که از همان اوان نوجواني اش براي آزادي ،رهايي ملي ،رفع
ظلم و ستم و رسيدن به صلح و سوسياليسم مبارزه خود را آغاز کرد و با باور
عميق به اين واقعيت "که
خلقي که آزادي ميخواهد
بايد بهاي آنرا نيز بپردازد"
تا آخرين لحظات زندگي
خود به آن وفادار ماند.
زندهياد دکتر عبدالرحمن
قاسملو در راه آزادي ملت
خود راه پرفراز و نشيبي را
طي کرد .از کوردستان به اروپا رفت .تحصيالت عاليه را باتمام رسانيد و به کرسي
استادي دست يافت .اما بزودي بميان ملتش بازگشت و در قلب کوههاي
سربرافراشته کوردستان مقر فرماندهي پيشمرگان اش را مستقر کرد و با رهبري
حزبش فصل نويني از مبارزه را با يکي از مستبدترين ديکتاتوريهاي جهان
آغازکرد .زندهياد قاسملو با اتکا به تجارب چندين دهه مبارزه سياسي ،تحصيل و
درايت منحصر بفرد خود حزب دمکرات کردستان را از مجموعهي قليل چند نفره
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به بزرگترين نيروي پيکارگر فرا کشاند ،سازماندهياش کرد و آن را در
حساسترين لحظه تاريخي براي مردم کرد به حزبي شناخته شده در مجامع
بينالمللي و به ستون مقاومت و استواري در مقابل يکي از درندهترين رژيمهاي
تاريخ ايران تبديل کرد .در جهاني که سياستهاي بلوک شرق و غرب و تفکرات
نهادينه شده در جامعه ،تعيين کننده سياست بسياري از احزاب بود ،دکتر قاسملو
ميبايست سياستي را برگزيند که درمقابل بلوک و جنبش سوسياليستي جهان قرار
نگيرد که با توجه به عمده بودن مبارزه عليه امپريالسيم جهاني ،پشتيبان جمهوري
اسالمي بودند و مبارزه عليه رژيم ارتجاعي ايران را نادرست قلمداد ميکردند .از
سوي ديگر در اين مبارزه ظريف و دشوار در دام سياستهاي کشورهاي
امپرياليستي نيفتد که با جمهوري اسالمي در تقابل بودند .حزب دمکرات
ک ردستان تحت رهبري دکتر قاسملو برخالف برخي از احزاب و شخصيتهايي که
در زمره مدافعان "تماميت ارضي و استقالل ايران" بودند هيچگاه به آلت دست
نيروهاي مرتجع منطقه و جهان تبديل نگشت و با پيشبرد سياست مستقل خود ،نام
نيکي در صفحه تاريخ جهان از خود بجا گذاشت .بي گمان پيشبرد چنين
مبارزه اي کاري سهل و آسان نبود ولي درايت و تيزهوشي دکتر قاسملو آنرا
امکان پذير ساخت .با جانباختن دکتر قاسملو قافلهي جنبش ملي ـ رهاييبخش
کردستان نه تنها از حرکت باز نايستاد ،بلکه کيفيتا به مرحلهي ديگري پاگذاشت
که وجه مشخصهي اصلي آن تأکيد راسختر بر حق تعيين سرنوشت مردم
کوردستان و رهايي ملي از سوي پيشروان اين ملت است .شايسته است احزاب
کرد با درس گرفتن از مبارزه سخت و دشوار ملت کرد در طي  ٧دهه گذشته که
همراه با فداکارييهاي بسيار و جانباختن بهترين فرزندان اين آب و خاک و از
دست دادن رهبران فرهيخته اين احزاب و سرمايههاي مادي و معنوي اين ملت
بوده است راه رسيدن به جبههي مشترک کرد را با شرکت تمام احزاب کردستان

تیر ماە خونین ٢39

براي نائل آمدن به خواستهاي تاريخي و بر حق مردم کرد مهيا سازند .ياد دکتر
قاسملو و تمامي جان باختهگان راه آزادي و رهايي کوردستان گرامي باد.
دوشنبه  ۲۴تير  ۱۵ - ۱3۹۲ژوئيه ۲۰۱3

بدرود 'نگار' ،مبارز کرد

نميدانم از کجا آغاز کنم .بغض گلويم را فشار ميدهد.
ديدن نگار ،36مبارز جانباختهي کرد در رزم عليه تروريسم و توحشاسالمي و
شنيدن سرودي که وي در دفاع از حقوق مردم کردستان ميسرايد و اعالم
آمادگياش براي هر گونه جانفشاني در اين راه هر انسان شريفي را متأثر
ميسازد3٧.

از يک سو به بودن چنين
شيردختري ميبالم و از سوي
ديگر دلم درد ميگيرد و به اين
سرنوشت غمانگيز ملتم که بايد
بهترين فرزندانش را هر روز
براي دفاع از مام ميهن و رسيدن
به رهايي آن فدا کند لعنت
ميفرستم؛ لعنت به آنهايي
ميفرستم

که

سرزمينم

را

جوالنگاه سپاهيان اسالم کردند
36

نگار حسيني ،از پيشمرگهاي حزب آزادي کردستان ،در بامداد روز شنبه  ۱۵شهريور6 ،سپتامبر در
جريان گلولهباران مواضع پيشمرگها توسط گروه "دولت اسالمي" (داعش) در نزديکي شهر
کرکوک کشته شد.
www.youtube.com/watch?v=dyKo6YD8chY
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و به کبير و صغير رحم نميکنند؛ لعنت به داعشيهاي ايران ميفرستم که جوانان و
مبارزين کرد و مردم بيگناه را در سنندج و بوکان و مهاباد و قارنا و قاالتان و
ايندرقاش بيرحمانه قتل عام کردند؛ لعنت به داعشهاي جنايتکار نوين در بخش
ديگري از سرزمينم ميفرستم که پيروان آيين يزدي ،مسيحيو عربهاي دگرانديش
و مردم شنگال و موصل و  ...را بيرحمانه و در کمال خونسردي به نام اهلل و اسالم
– آيين محمد گستاخانه به سالخي ميکشند و صدها هزار مردم بيگناه را آواره
صحراهاي گرم و سوزان شنگال ميکنند ،تا در آنجا قرباني بالهاي طبيعي شوند و
از فرط گرسنگي ،تشنگي و خستگي بتدريج جان خود را از دست دهند.
اما با تمام دردي که ميکشم باز به فرزندان سرزمينم ،به مادراني که در دامن خود
فرزنداني چون نگارها را پروردهاند ،به پيشمرگان و گريالهايي که در زير
آتشهاي سهمگين دشمنان انسانيت و پروردگان آيين محمد براي کمک به
آوارگان شنگال و آزادي مام ميهن از دست سپاهيان اسالم شتافتند ،ميبالم.
هر يک از نگارها و پيشمرگان گمنام سرزمينم ،خود رماني نانوشته هستند که براي
رسيدن نسلهاي آينده کرد به آشتي و آزادي ،تفنگ بدست از جان خود مايه
ميگذارند ،تا فرزندان آينده سرزمينم رنگ جنگ بخود نبينند و در صلح و
آرامش زندگي کنند .فرزندان اين آب و خاک سالهاست جان در کف براي
رسيدن به صلح و سعادت ملتمان و دوستي پايدار با ملتهاي ديگر ،بر عليه
متجاوزين رنگارنگ آن ميجنگند و اين قافله را سر باز ايستادن نيست .بدرود
نگار ،اي گل ناشکفته ،اي کبوتر صلح و آزادي.
دوشنبه  ۱۷شهريور  8 - ۱3۹3سپتامبر ۲۰۱۴

ناصر هم رفت!

بسيار گل که از کف من برده است باد
اما من غمين
گلهاي ياد کس را پرپر نمي کنم
من مرگ هيچ عزيزي را
باور نميکنم
سياوش کسرائي

سحرگاه  ٢٤دسامبر  ٢٠١6قلب فروزان
ناصر ايرانپور انديشمندي آزادمنش ،انساني آرمانخواه ،نويسنده ،مترجم کرد پس
از مبارزهاي طوالني با بيماري سرطان براي هميشه از طپش باز ايستاد .ناصر در ٢١
سپتامبر  ١96٢در شهر مهاباد در خانوادهاي زحمتکش چشم به جهان گشوده ،از
همان دوران کودکي با ستم و بيداد طبقاتي و ملي آشنا شد .با خيزش مردم ايران
بر عليه سلطنت پهلوي و باز شدن فضاي آزاد سياسي به انديشه چپ روي آورد و
تا آخرين نفسهاي زندگي به ايدههاي انساني خود ،به عدالت اجتماعي،
دمکراسي ،آزادي و حق تعيين سرنوشت ملل ايران وفادار ماند .سالهايي پس از
انقالب بهمن براي معالجه بيماري چشم به کشور آلمان آمد و در آنجا ماندگار
شد .زبان کشور ميزبان را به خوبي آموخت و در ژانويهي  ١996در رشتهي
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روزنامهنگاري و زبان و ادبيات آلماني از دانشگاه دورتموند فارغالتحصيل شد .در
سال  ٢٠٠٠به اخذ ديپلم عالي زبان آلماني نائل شده ،مترجم رسمي دادگستري
آلمان شد .ناصر مولف دهها مقاله و رساله تحقيقي ،تحليلي و روشنگرانه به
زبانهاي فارسي ،کردي و آلماني به ويژه در حوزه فدراليسم و مسائل کردستان
ايران است ،و در واقع جزو اولين کساني است که بهگونهاي جدي و مستدل
چنين مقولهاي را وارد حوزهي سياسي ايرانيان نمود .مجموعه ترجمههاي او تحت
عنوان" بازانديشي در برخي از مفاهيم کليدي فلسفهي سياسي" که پاييز امسال در
دو جلد به چاپ رسيد گنجينهاي ارزشمند ،انسکلوپيديايي فشرده در رابطه با
مفاهيمي چون ملت ،دمکراسي و آزادي ،فدراليسم و از اين قبيل و در واقع منبعي
آموزنده براي هر آني است که خواهان حل انساني مساله ملي در ايران است .ناصر
در سالهاي اقامتش در آلمان با کار پيگير ترجمه و نگارش و شرکت در برنامهاي
تلويزيوني دگرخواهان را در چشيدن طعم شيرين آموزهها و پژوهايش شريک
کرده ،بانگ رساي ملت کرد و ديگر ملل تحت ستم ايران بود .بقول مبارز کرد
قادر وريا ,ناصر "مردي از تبار روشنايي بود"  .ناصر پدري مهربان ،همسري وفادار،
ياري دلسوز ،رفيقي قابل اعتماد و انساني بسيار صادق در گفته و در عمل بود.
يادش گرامي باد .بدرود ناصر جان ،اي دوست ،رفيق و برادرم.

ياد آر ز شمع مردە ياد آر!
ياد فدايی شهيد ،همافر انقالبی رفيق "ابراهيم پورنيا"

هر شب ستارەاي به زمين ميکشد و باز
اين آسمان غم زدە غرق ستارەهاست.
سياوش کسرايي

يکي از روزهاي گرم تابستان در باکو بود .به دفتر سازمان فدائيان اکثريت در خانه
ي شماره ي  5٠گونشلي رفتم .آخرين شماره نشريه ي "کار"(شماره ي  ،۴۱اول
تيرماه  )۱۳۶۶رسيده بود .ناگهان چشمم به تيتر غيرمنتظرەي صفحه اول نشريه
افتاد" :همافر فدايي ،رفيق ابراهيم پورنيا شهيد شد".
با ديدن اين خبر در يک آن پاهايم سست و درد شديدي تمام وجودم را
فراگرفت ،بي اختيار اشک در چشمانم حلقه زد .دلم نمي خواست باورکنم ،ولي
باور من شرط نبود .واقعيت آن بود که رفيق ابراهيم نيز به صف شهيدان خلق
پيوسته بود و به وعدە خود عمل کرده بود :تا به آخر به آرمانش وفادار مانده بود.
او را چند باري بيشتر نديدە بودم .با اين وجود ،هنوز پس از بيش از  3٠سالي که
از شهادت اين فدايي خلق ميگذرد با ياد پر رمز و راز او زندگي مي کنم .اولين
بار او را در منزل يکي از دوستان خانوادگي مان در تبريز ديدم .بيش از دو سالي
از ضربه هولناکي که رژيم به تشکيالت حزب تودە ايران زدە بود ،مي گذشت.
آن شب در منزل رفيقي تودەاي مهمان بوديم؛ رفيقي که بخاطر دوستي چندين
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دهه اي با پدرم ،حکم عمويم را نيز داشت .برخي از رفقاي سازمان و حزب هم
در جمع بودند؛ رفقايي چيره دست در نواختن موسيقي آذربايجاني ،که در آن
روزهاي سخت ،بدون چشمداشت با شرکت در دورهمي ها به رفقا روحيه مي
دادند .يکي از آن بين وقتي تار را از جايش (تاردوني اش) در مي آورد به مزاح
گفت:
ـ " کالشينکوفنان گلميشيخ"[با کالشينکوف آمدەايم].
در واقع هم در آن روزها تلخ و تار ،تار آنها کارايي و بُرايي اش بيش از
کالشينکوف بود.
در آن مجلس مشغول گپ و گفت با يکي دو نفر از رفقاي حزبي تازه آزاد شده
از زندان تبريز بودم که ...آقا مرا صدا زد و گفت:
ـ بيا کامران ،ببين ابراهيم چي مي گه!
نزد آنها رفتم .براي اولين بار از نزديک با رفيق ابراهيم که مدت زيادي هم از
ازدواجش نگذشته بود ،آشنا شدم .بحث در رابطه با تحليل و خط مشي حزب و
سازمان در رابطه با جمهوري اسالمي بود .يک رفيق تودەاي با بيش از چهار دهه
تجربه ،هنوز بر اين باور بود که اشتباە ما در رابطه با حاکميت بعد از انقالب،
تاکتيکي بودە است .اما زندەياد ابراهيم با اين نظر مخالف بود .او در جريان بحث
رو به من کرد و گفت:
 اشتباە ما در مورد جمهوري اسالمي اشتباهي استراتژيک بود و نبايد ازآن دفاع مي کرديم ،با اين حال مبارزە ادامه دارد و اگر زماني دستگير
هم شوم ،مطمئن باش تا به آخر به حزب و سازمان وفادار خواهم ماند!
در گرماگرم نواختن آهنگ هاي شور آفرين دوستان نوازنده ،ناگهان ابراهيم رو
بمن کرد و گفت:
 -تو چه جور کُردي هستي ،چرا آواز کُردي نمي خواني؟

یاد آر ز شمع مردە یاد آر! ٢٤٧

به او گفتم:
-

نه صدايي دارم و نه آوازي بلدم.

ولي او اصرار داشت که من يا بايد آواز بخوانم و يا کُردي برقصم.
گفتم:
ـ برادر ،تنها که نميشه کُردي رقصيد.
بيدرنگ در پاسخ گفت:
ـ باشه .من رقص لري بلدم ،بگذار اينها کُردي بزنند و ما دو نفري برقصيم.
دوستان شروع به نواختن آهنگ "شهمامه خاڵ خاڵه" کردند و ما هم به رقص
دونفري کُردي – لري .پايکوبي ما شور و شوق خاصي به مجلس بخشيد.
با گذشت دهه ها ،حاال که اين سطور را به روي کاغذ مي آورم سيماي شاد و
مهربان او را در برابر خود مي بينم :سيماي عشق و صداقت انساني را.
پس از ديدار آن شب به يادماندني ،زندەياد ابراهيم را گاە و بيگاە مي ديدم .زماني
شنيدم که براي امرار معاش در يک آهنگري مشغول کار است .آخرين بار ،در
يک غروب هنگام ،او را در خيابان طالقاني تبريز ديدم .اعالميهاي از سازمان را
بمن داد و گفت:
 اين را همينجاها پيدا کردم!من هم به نوبه ي خود گفتم:
 من هم بعد از خواندنش همين را به بعدي ميگم!ديگر او را نديدم و من هم بسان گروهي از تودەاي ها و فداييها سرانجام در پاييز
 ١365به اتحاد شوروي مهاجرت کردم .در پي حمله گستردە رژيم به سازمان
فدائيان اکثريت در پاييز  ١365رفيق ابراهيم هم دستگير شد و راهش را تا به آخر
قهرمانانه رفت.
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بنا به گفته يکي از دوستان ،در يکي از روزهاي قبل از شروع سال نو  ،۱۳۶۶بعد از
تحمل شکنجههاي طاقتفرساي در زندان تبريز ،به صف شهداي راە آزادي و
سوسياليسم پيوست.
آري ،او به قول خود عمل کرد و وفادار به "آن جاودان" خويش ،جان بر سر
آرمان گذاشت و از اين ميدان سرافراز و پيروز درآمد .بي شک اين شعر احسان
طبري چقدر برازندە اوست:
تمام هستي انسان گروگان چنان آني است
که بهر آزمون ارزش ما ،طرفه ميداني است
در اين ميدان اگر پيروز گردي گويمت ،گُردي
وگر بشکستي آن جا ،زودتر از مرگ خود،
مُردي.
خاطره تابناک ابراهيم پورنيا و تمام پيروان جان باخته راە آزادي و سوسياليسم
گرامي باد!
شنبه  ٢5بهمن ١399

ترجمهها

شرکت کردهای عراق در تشکيل دولت جديد

اولگا ايوانونا ژيگالينا
شرکت کردهاي عراق با ليست واحد در انتخابات پارلمان عراق در ماه
مارس(٢٠١٠ـ م) با کسب  5٧کرسي براي آنها همراه بود .با اين حال تاکنون
نيروهاي سياسي عراق موفق به تشکيل دولت نشدهاند .در چنين موقعيتي کردها در
پي انجام مذاکراتي با تمام فراکسيونها هستند .آنها براي حفظ منافع کردستان در
اين مذاکرات ،به تشکيل " ائتالف فراکسيون کردستاني" و تدوين برنامهي عمل و
گزارشي در  ١9مورد مبادرت ورزيدهاند .اين گزارش دربرگيرنده شروط الزم
براي ورود در هرگونه دولت ائتالفي آينده است .قبل از هرچيز کردها براي به
اجرا درآوردن ماده  ١٤٠قانون اساسي عراق اصرار ميورزند ،چيزي که مي تواند
اختالفات مرزي و از جمله مشکل کرکوک را با بغداد حل کند .آنها خواهان حل
مساله استخراج نفت و گاز ،موقعيت پيشمرگه و واگذار کردن پست هاي کليدي
دولتهاي آتي عراق و غيره به کردها هستند.
چنين به نظر مي رسد ،که انواع احزاب و جريانات سياسي کردستان عراق به توافق
نظر در رابطه با جنبههاي مهم زندگي سياست داخلي کشور رسيده باشند .همزمان
جنبش جديد " گۆڕان" ،پارت دمکرات کردستان(پدک) و اتحاديه ميهني
کردستان(امک) را مورد انتقاد شديد قرار مي دهد .اين حزب بر اين عقيده است
که پارت دمکرات کردستان امنيت ارضي کردستان را مورد توجه قرار نداده
است ،روياروي بغداد قرار گرفته ،در ارتباط با دنياي مدرن و جامعه مدني نمي
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باشد .در مجموع ،با توجه به اينکه اين حزب و رهبر آن خواهان تغيير خود
نيستند ،احترام مردم کرد را از دست مي دهند.
انتقاد "گۆڕان" از پدک و امک به هدف تضعيف نفوذ آنان در برخي مناطق
کردستان عراق است .از يکسو ،اين امر موجب تقسيم جامعه کرد بطور عمودي
شده ،تا حد مشخصي از ظهور خودکامگي آنها ممانعت بعمل ميآورد ،از سوي
ديگر روند دمکراتيزه شدن آن را تسهيل ميکند .تالش براي حفظ ثبات نه تنها
در کردستان عراق ،بلکه در سرتاسر کشور ،و همچنين تحقق منافع مردم
کردستان ،حکومت کردستان را وادار به معامله جهت نمايندگي کردن کردها در
دولت جديد مي نمايد.
پس از مذاکرات نوري المالکي رئيس ائتالف "دولت قانون" که متحد گروههاي
شيعه شرکت کننده در انتخابات پارلماني است با کردها ،پيشرفتهاي معيني در اين
روند مشاهده مي شود .المالکي با داشتن مقام نخست وزيري در هنگام تشکيل
دولت ،رسما به خواست کردها در خصوص  ١9مورد پاسخ داد .او با ارسال
نامهيي خطاب به مسعود بارزاني موافقت خود را با بسياري از پيشنهادهاي او ابراز
نمود .ائتالف فراکسيون کردستاني براي مالقات با تمام جناح ها از جمله "العراقيه"
به منظور گفتگو در مورد کردستان و تسريع روند تشکيل دولت جديد عراق ابراز
آمادگي نموده است .ذينفع بودن نوري المالکي براي کسب حمايت بيشترين
تعداد نمايندگان و آغاز روند تشکيل دولت جديد ،او را وادار به مصالحه با
کردها کرده است .حمايت آنها (کردهاـ م) براي بدست آوردن مقام نخست
وزيري براي او مهم است .در مقابل ،او به کردها قول پيش بردن حل مسائل مورد
اختالف ارضي را داده است .او اعالم کرد که مانع انجام همهپرسي در رابطه با
مساله کرکوک نخواهد شد .نوري المالکي در موصل ،کرکوک و دياله ظاهرا
براي اجراي ماده  ١٤٠قانون اساسي عراق و انجام همه پرسي براي تعيين سرنوشت
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منطقه نفت خيز کرکوک که در پي ملحق شدن به قلمرو کردستان است ،اعالم
آمادگي کرد .38با اين حال ،کردها فعاالنه در بحثهاي مربوط به نامزدي پستهاي
کليدي دولت جديد شرکت مي کنند .حل چنين مسالهيي نياز به همفکري تمام
ائتالفهاي سياسي دارد .مسعود بارزاني در همين رابطه مبتکر ايجاد کميتهيي
مرکب از  ١٢ـ  8نماينده از تمام ائتالفهاي سياسي براي شروع مذاکرات در رابطه
با ترکيب دولتي شد که بايد نماينده تمام نيروهاي سياسي کشور شود .ائتالف
"العراقيه" با اين پيشنهاد مسعود بارزاني موافقت نمود .39نوري المالکي حاضر به
تشکيل چنين کميتهيي است .با اين حال برخي از تحليلگران خارجي بر اين
باورند که اين همکاري ممکن است با مقاومت اياالت عرب ـ سني نينوا،
کرکوک و دياله مواجه شود که با واگذاري اين سرزمين نفتخيز به کردها
مخالفت مي ورزند.
مهم اين است که ،تشکيل کابينه جديد بدون هرگونه درگيري صورت گرفته،
موجب بي ثباتي سياسي نشود .در همين رابطه ،آمريکايي ها ،از جمله نگرانند مبادا
حرکت ناسنجيده از سوي رهبري کرد موجب بروز جنگ داخلي در کشور
شود.٤٠
جو بايدن در هنگام مالقات با مسعود بارزاني ،به رهبري کرد توصيه کرد از مبارزه
براي حفظ پست رئيس جمهوري عراق که جالل طالباني رهبر دومين حزب مهم
کردستان ـ اتحاديه ميهني کردستان (امک) عهدهدار آن است ،چشم پوشي کنند.
کاخ سفيد در نظر دارد اين پست را به نماينده يکي از جناحهاي برنده عرب ـ اياد
Al-Maliki promises Sunni Figures he wouldn’t concede to Kurds on
Kirkuk Referendum – peyamner.com 07.10.10.
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Al-Iraqiya welcomes Barzani’s initiative- http://www.peyamner.com
09.10.10.
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Kurds:deal closer on settling Iraq political limbo- peyamner.com
09.10.10.
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عالوي (" العراقيه") يا نوري المالکي ("دولت قانون") واگذار کند که بيش از نيم
سال با هم رقابت کرده ،براي حکمفرمايي در سياست کشور مبارزه مي کنند.
جالل طالباني معتقد است که مساله مقام رئيس جمهوري نياز به مذاکره دارد.٤١
همزمان محمود عثمان يکي از اعضاي ائتالف فراکسيون کردستاني گفت اگر
انجام ماده  ١٤٠قانون اساسي عراق تضمين شود کردها ممکن است از پست
رياست جمهوري صرفنظر کند .واگذار کردن پست رياست جمهوري به نماينده
گان جناح عرب يکي از موارد برنامه جو بايدن است که از سوي سياستمداران
عرب پيشنهاد شده بود .در اين برنامه ،دادن پست رهبري اداره سازمان امنيت ملي
به کردها در نظر گرفته شده است .به نظر ميرسد کردها از سوي واشنگتن در
دوره خروج نيروهاي ارتش آمريکا از عراق بعنوان يکي از نيروهاي سياسي در
نظر گرفته مي شوند که واشنگتن براي تحقق کامل پيشنهادهاي داده شده ،به آنان
فشار خواهد آورد.
واشنگتن تصور مي کند که با انتصاب يک کرد در پست رهبري وزارت امنيت
ملي ،خصومتي را خنثي کند که ميان سني هاي مورد پشتيباني کشورهاي عربي با
شيعههاي مورد حمايت ايران و ساير نيروها ي سياسي خارجي موجود است.
پيشنهادهاي ديگري نيز در رابطه با پستهاي کليدي براي کردها وجود دارد .براي
نمونه ،ممکن است يک کرد عهدهدار مقام مهم سخنگوي پارلمان عراق شود.
کاخ سفيد ،کردها را براي فعاليت در روند تشکيل دولت جديد تشويق مي کند.
به همين منظور جو بايدن ،مسعود بارزاني را فراخواند تا خط مشي اتخاذ شده از
سوي آنها را ادامه دهد .او موضع رهبري کردستان در رابطه با ورود تمام نيروهاي
ائتالفي شرکت کننده در انتخابات را در ترکيب دولت تائيد نمود .جو بايدن
يادآور شد که اياالت متحده از نامزد خاصي حمايت نمي کند و واشنگتن از
Experts warn US is turning its back on Kurds/ – peyamner.com 10.10.10.

41

شرکت کردهای عراق در تشکيل دولت جديد ٢55

مسعود بارزاني مي خواهد براي تشکيل يک دولت مشروع وقانوني که پاسخگوي
نيازهاي مبرم مردم عراق باشد ،تالش کند. ٤٢
بدين ترتيب ،اياالت متحده آمريکا از کردها براي تحقق بخشيدن به منافع خود "با
حفظ اعتبار در يک بازي بد" استفاده مي کند .پيشنهاد اشغال رياست مقام وزارت
امنيت ملي عراق به کردها با توجه به اين واقعيت است که اين مقام مهم دولتي
بايد به يک غير عرب واگذار شود ،چراکه مي تواند نيرويي را رهبري کند که در
بين سني ها و شيعههاي متخاصم قرار گرفته ،تحت نفوذ ايران و کشورهاي عربي
قرار نميگيرد و تا حد مشخصي خواستهاي اياالت متحده آمريکا را برآورده
خواهد کرد.
در عين حال براي کردها بسيار مهم است که يک کرد مقام رياست جمهوري را
اشغال کند ،هر چند که مقام وزارت امنيت ملي نيز مهم است .با اين حال ،امکان
ضعيف شدن اين موقعيت و از دست دادن جايگاه محکم آنان در بغداد وجود
دارد .چنين به نظر ميرسد که اياالت متحده آمريکا خواهان چنين موقعيت قوي و
مهمي که رهبري کرد در کردستان و همچنين در بغداد دارد براي سياستمداران
"عراقي" خود نباشد .با اين حال مسعود بارزاني با استناد به اطميناني که رئيس
جمهور باراک اوباما و جو بايدن معاون رئيس جمهوري مبني بر عالقه واشنگتن به
حفظ موقعيت خود در عراق به او دادهاند ،بر اين باور است که اياالت متحده
آمريکا از کردهاي عراق حمايت کرده ،آنها را تنها نخواهد گذاشت.
انستيتو خاور نزديک
http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/24-10-10b.htm

http://www.institutkurde.org 08.10. 2010.
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اولگا ايوانونا ژيگالينا
کردستان ترکيه و عراق "قلب"کردستان اتنيک هستند .معذالک روند سياسي در
کردستان ترکيه و عراق بطور متفاوتي جريان مييابد .اين امر ،هم در ارتباط با
فاکتورهاي داخلي ،هم خارجي ،موقعيت جنبش کرد ،آزمون مبارزه رهايبخش،
رهبري صاحب اعتبار و يکسري فاکتورهاي ديگر است .اين روند ناشي از شرايط
مشخص اجتماعي ـ سياسي ،فرهنگي و ويژگي اين کشورها مي باشد .براي
کردهاي ترکيه که براي حق تعيين سرنوشت خود مبارزه مي کنند ،ايجاد و
پيشرفت منطقه کردستان عراق بيشترين اهميت را دارد .موفقي ت ها و تجارب
کردهاي عراق اهميت بسياري براي کردهاي ترکيه دارد که براي برسميت
شناساندن هويت "اتنيکي" کردها و ايجاد خودمختاري در کردستان ترکيه تالش
مي کنند.
حل نشدن مساله کرد در ترکيه يکي از موانع ورود آن به کميسيون اروپا است.
در همين رابطه ،در جريان سال جاري رهبري ترکيه براي کاهش تنشهاي ناشي از
اين مساله دست به تالشهائي زد .در قطعنامه نهايي ٧ـ مين کنفرانس بين المللي
"کميسيون اروپا ،ترکيه و کردها" در  ١8نوامبر سال  ٢٠١٠به پيشرفت مشخص
رهبري ترکيه در ارتباط با اعطاء حقوق شهروندي به شهروندان کرد در ترکيه،
ليبراليزاسيون قوانين ،حق استفاده از زبان کردي در رايو و تلويزيون کردي و
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زندانها اشاره شده است .همزمان در اين قطعنامه به عدم رعايت برخي از پروتکل
ها و کنوانسيونهاي بين المللي از سوي ترکيه که موجب نقص حقوق بشر،از جمله
حبس و سالمتي عبداهلل اوجالن رهبر حزب کارگران کردستان اشاره شده است،
در اين قطعنامه شرايط کميسيون اروپا براي ترکيه در رابطه با مساله کرد در  ٢٢بند
تشريح شده است .مطالبات اين بندها در جهت کاهش تنش ميان ترکها و کردها
است .براي نمونه يکي از اين بندها مربوط به آزادي بيان و از جمله فعاليت کانال
تلويزيون کردي رۆژ تي وي و ساير رسانههاي گروهي کردي در اروپا است که
ترکيه عليه آنها فعاليت ميکند.
مهم اين است که ،کميسيون اروپا درصدد کمک سياسي و مالي براي ايجاد
پالتفرمي دمکراتيک به منظور مذاکرات نمايندگان ترک و کرد براي حل
مسالمت آميز مساله کرد و تحقق يافتن کامل حق آزادي ،آزادي بيان و احترام به
تمام سازمانها و شخصيت هاي کرد است .در اين قطعنامه همچنين شروع مذاکره
صلحآميز ترکها ـ کردها پيشنهاد شده است .از جمله در بند  ١5آن چنين آمده،
الزم است با آزادي عبداهلل اوجالن ٤3و برسميت شناختن حزب کارگران کردستان
بعنوان يک سازمان غير تروريستي ،شرايط شرکت دمکراتيک تمام احزاب
سياسي و سازمانهاي مدني جامعه براي تدوين قطعنامهيي درازمدت ٤٤در رابطه با
مساله کرد در ترکيه فراهم شود .کنفرانس کميسيون اروپا براي دست يابي بهچنين
مذاکرهيي از کميسيون اروپا و اياالت متحدهآمريکا خواست تا حزب کارگران
کردستان را از فهرست سازمانهاي تروريستي حذف کنند.
کنفرانس ،تالش دولت براي اصالح قانون اساسي ترکيه و دمکراتيزهکردن آن را
مثبت ارزيابي کرد .کنفرانس پيشنهاد کرد که مهلت آتش بس ارائه شده از سوي
43

Final resolutions to the 7th international conference on EC, Turkey and
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حزب کارگران کردستان و قطع تمام عمليات نظامي فرامرزي در مرز عراق و
احترام به تماميت ارضي عراق ،حقوق بشر و حکومت قانون (از سوي ترکيهـ م)
برسميت شناخته شده ،از قرباني شدن ساکنين غيرنظامي جلوگيري شود .عمليات
نظامي باعث نگراني حکومت محلي کردستان و عدم ثبات اين منطقه ميشود.
عدم مراعات اين شرايط ،زمان ورود ترکيه به کميسيون اروپا را به تاخير مي
اندازد.
با اين حال ،دولت ترکيه با قطع تعقيب مسلحانه مبارزان حزب کارگران کردستان
در مرز ترکيهـ عراق تا حدي موضع خود را در رابطه با مساله کرد تعديل
کردهاست .در همين رابطه رجب طيب اردوغان تاکيد کرد ،در صورت مشاهده
هرگونه فعاليت حزب کارگران کردستان ،نيروهاي امنيتي مجبور به انجام وظايف
خود خواهند شد .در جريان انجام همهپرسي قانون اساسي در  ١٢سپتامبر ،دولت
اردوغان با برداشتن گامهاي محتاطانهيي براي انجام مذاکرات با کردها ،تالش
کرد آنها را وادار بهزمين گذاشتن سالح نموده ،مسالهکرد را بطور مسالمت آميز
حل کند.
حزب کارگران کردستان آتش بس اعالم شده در اوگوست سال جاري را بنابر
رهنمود عبداهلل اوجالن تمديد کرد ،اين امر در نامهي داده شده به طرف ترک قيد
شده بود .نمايندگان رسمي ترکيه که داراي تماس بالواسطه با عبداهلل اوجالن
بودند از "معامله با تروريستها" امتناع کردند.٤5
ايجاد شرايط براي مذاکره مانع بروز مخالفت در رهبري ترکيه در رابطه با اين
مساله مي شود ،چرا که ،همه آنها با خط مشي اردوغان در رابطه با مساله کرد و
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تالش براي ايجاد روابط حسنه با مخالفين کرد همعقيده نيستند .براي نمونه
سخنگوي پارلمان ترکيه محمد علي شاهين اعالم کرد خطاب نمايندگان حزب
دمکراسي و صلح به پارلمان بزبان کردي متناقض با ماده احزاب سياسي است که
طبق آن احزاب سياسي اجازه کاربرد زباني غير از ترکي در اساسنامه ،کنگرهها و
تبليغات خود را ندارند .ترکيه تنها کشوري است که در آن چنين قانوني وجود
دارد ،سخنگوي پارلمان متذکر شد که متخلفين با مشکل مواجه خواهند

شد٤6.

توام با اين ،فقدان جنبش يکپارچهي ملي کرد در ترکيه پيشرفت حل مسالمت
آميز مسالهکرد را بغرنجتر ميکند .معذالک ،ماهيت اين مساله  ،تنها منحصر به
تنظيم مناسبات با حزب کارگران کردستان نيست ،که در رهبري آن اختالف نظر
وجود دارد .بخشي از آن موضع سختي داشته ،مخالف هرگونه آتشبس و تماس
با رهبري ترکيه ميباشند .سمت گيري جناح ديگر ،بر پايه رهنمود عبداهلل اوجالن
به منظور رشد روند مذاکره مسالمت آميز با حکومت ترکيه است .اختالف نظر در
رهبري حزب کارگران کردستان آزادي عمل بهگروههاي افراطي هم عقيده با
ايدئولوژي عبداهلل اوجالن مي دهد که مخالف آتشبس هستند .براي نمونه" ،
بازهاي آزاد کردستان" که دست به عمليات بمب گذاري در استانبول زدند ،فعال
شدهاند .در ضمن ،انتحار کنندهيي که دست به اين عمليات زد ،عضو حزب
کارگران کردستان

بود٤٧ .

عمليات مشابه در مجموع بنفع حزب کارگران

کردستان و کردها نخواهد بود.
صرفنظر از تنش ماندگار در مناسبات ترکها ـ کردها ،مي توان مدعي تحوالتي
مثبت ،اما بسيار غير قاطعانه و کمرنگ در روند حل و فصل مساله کرد در ترکيه
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Speaker warns MPs speaking Kurdish in parliamentary meetinghttp://www.peyamner.com/details.aspx?1=4&id=210018
47
Radical Kurdish group claims Istambul suicide bombing.http://www/institutkurde.org/en/info/latest/radical-kurdish-group-claimsistambul-suici
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شد .همزمان نميتوان منتفي دانست ،که در سال آينده ممکن است وضعيت
شديدا تغيير کند .اين در ارتباط با همهپرسي عمومي در ترکيه خواهد بود.
مخالفين اردوغان با حفظ موضع شديدا ضد کردي و در نظر گرفتن آتشبس با
کردها چون عاملي براي شروع ناآرامي ،از تالش او براي کاهش تنش در
کردستان ترکيه و اطراف آن ،عليه اردوغان استفاده ميکنند .از سوي ديگر،
موضع سياسي دمکراتهاي اسالمي به باور برخي از تحليلگران کامال پايدار است .با
اين حال ،درک جديد از مساله کرد در ترکيه در واقع بوقوع پيوسته است .در اين
ميان ،نه تنها روشنفکران کرد ،بلکه محافل حاکم ترکيه نيز در جستجوي
رويکردي جديد براي حل مساله کرد هستند ،براي نمونه ،تغيير مناسبات رهبري
ترکيه با کردستان عراق گواهي بر اين امر دارد .پيشرفت ارتباطات با رهبري آن،
به آنکارا امکان مي دهد تا مراقب مناسبات کردهاي عراق و ترکيه باشد.
وضعي ت در کردستان عراق و در مجموع ،شرکت رهبري آن در روند سياسي
موجب تقويت اهميت منطقهکردستان در سياستهاي داخلي و خارجي عراق
ميشود .در روند مذاکرات فراکسيونهاي مختلف سياسي شرکت کننده در
انتخابات پارلماني ماه مارس سال  ،٢٠١٠مسعود بارزاني با اتخاذ موضعي بسيار
ظريف و عاقالنه موجب امضاء موافقتنامهيي همسان يک پالتفرم راي مذاکره در
رابطه با تشکيل مجلس جديد عراق شد .اين آغازي براي خروج عراق از بحران 8
ماهه دولت شد .اين توافقنامه ،به باور مسعود بارزاني بر مبناي دوستي و احترام
تمام مليتها ،فرقهها و مذاهب استوار است .او همچنان تاکيد کرد ،کهمناسبات بين
اربيل و بغداد منحصرا بر اساس قانون اساسي عراق خواهد

بود٤8.

President Barzani’s Initiative Culminates in Agreement on New
Government.-http://www.peyamner.com/details.aspx?1=4&id=210324
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باراک اوباما رئيس جمهور اياالت متحدهآمريکا از تالش مسعود بارزاني براي
حل مشکالت بغرنج سياسي قدرداني کرده ،تاکيد نمود که اياالت متحدهبه
کمکهاي خود بهعراق و منطقه کردستان ادامه خواهد داد.٤9
کردها با حفظ مقام رئيس جمهوري عراق ،اميدوارند مقام وزير دارايي يا صنايع
نفت و گاز را بدست بياورند .نوري المالکي نخست وزير جديد در صدد است
تشکيل کابينه جديد وزيران را تا يک ماه ديگر به پايان برساند .در حال حاضر تنها
نام سخنگوي پارلمان و دو نفر از معاونهاي او

معلوم شدهاست5٠.

اين کامال لحظه تعيين کنندهيي براي عراق است ،چرا که دولت جديد سياست
داخلي و خارجي عراق را تا سال  ٢٠١٤تعيين خواهد کرد .مسعود بارزاني در
همين رابطه تاکيد کرد ،که منطقهکردستان بخشي از عراق بوده ،و مسائل خود را
همراه با بغداد بر پايه احترام به عاليق ساير ملتها ،فرقههاي مذهبي و جريانات
سياسي حل خواهد

کرد5١.

در اين هنگام که سياستمداران کرد بر سهم خود در داالنهاي حکومت مرکزي
مي افزايند ،مخالفين ،سيستم رهبري منطقه کردستان و همچنين سمتگيري
سياست خارجي آنها را مورد انتقاد قرار مي دهند .آنها معتقدند که خط مشي
رهبري اين منطقه که بطور عمده از اعضاي پارت دمکرات کردستان و اتحاديه
ميهني کردستان هستند ،جوابگوي عاليق و خواستهاي اکثري ت جمعيت کرد
نيست .آنها موضع جنبش " گۆڕان" (تغيير ،تحول ،اصالح) را که از نظر آنان
دمکراتيک بوده و در جهت حل مسائل مبرم کردهاي عراق ميباشد ،بعنوان بديل
President Obama Commends President Barzani’s Role in Government
Formation.- http://www.peyamner.com/details.aspx?1=4&id=210403
50
Kurdistan strives to obtain finance or oil portfolios.http://www.peyamner.com/details.aspx?1=4&id=210597
51
Q&A: Iraqi Kurdistan leader Masud Barzani.http://www.peyamner.com/details.aspx?1=4&id=210682
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پيش ميکشند .اين جنبش از پشتيباني کردهاي دياسپور در اروپا و اياالت متحده
بهرهمند است .طرفداران آن بر اين باورند که آمريکا با پشتيباني از رژيم "خشن و
سرکوبگر" (منظور رهبران احزاب کردستاني حکومت محلي کردستان است ـ ا.
ژيگالينا) اشتباه مي کند" .گۆران " معتقد است که ثبات اين منطقه با اعتراضات و
شورشهايي که بر عليه فساد اداري ،خويش و قوم پرستي و حکومت خودکامه
محلي است ،بهم خواهد خورد.5٢
تمام اين موارد گواهي بر اين دارد که پايان موفقيت آميز سياستهاي سال جاري
کامال به معناي امکان پيشرفت آن در سال آينده که نيروهاي ائتالف از عراق
خارج خواهند شد ،نخواهد بود .صرفنظر از اطمينان بخشيدن باراک اوباما مبني بر
پشتيباني از کردهاي عراق ،توجه واشنگتن معطوف بهمناطق ديگرخواهد بود .سال
آينده ممکن است سالي دشوار و مشکل ساز براي کردهاي ترکيه و عراق باشد.
حل و فصل مشکل مناطق مورد مناقشه ممکن است به مسعود بارزاني فرصتي براي
تحکيم مواضع سياسي او بدهد .اين امر ،امکان احراز مقام رئيس جمهوري
کردستان را در دوره سوم بهاو خواهد داد .درغير اين صورت ،اين پست ممکن
است از دست نمايندگانسنتي نخبگان کرد و جنگ ساالر سابق به نماينده نسل
جديد تکنوکراتهاي غربزده برسد .اين وضعيت تا حد مشخصي ممکن است
سمتگيري رشد سياسي و اجتماعي ـ اقتصادي کردستان عراق را تغيير دهد.
دورنماي حل و فصل مساله کرد در ترکيه تا حد مشخصي وابسته به نتيجه
همهپرسي همگاني در آينده نزديک و موضع آن دسته از نيروهاي سياسي خواهد
بود کهرهبري ترکيه را بعهده خواهند داشت .همزمان تالش ترکيه براي ورود

The US and the International Community Should Support Gorran.-http
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بهکميسيون اروپا موجب پيشرفت روند حل و فصل مسالهکرد در کردستان ترکيه
خواهد شد.
منبع :سايت انستيتو شرق شناسي روسيه
http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/03-12-10.htm

جنگ در ناگورنی قرەباغ هيچ شانسی برای احياء عدالت تاريخی برای
کردها بجا نمیگذارد!

ستانسيالف ميخائيلوويچ

ايوانف 53

کردهاي اتحاد شوروي که در اواخر سالهاي دهه  3٠سدە گذشته به اجبار به
کشورهاي آسياي ميانه (کازاخستان ،ازبکستان و قرقيزستان) تبعيد شدند ،هموارە
در پي اجراي عدالت بودە ،مدتهاي طوالني اميد بازگشت به زادگاە تاريخي خود
را از دست ندادند.
روشن است که کردها بطور رسمي بعنوان يکي از خلقهاي بومي روسيه شناخته
شدە ،چندين سدە در جنوب قفقاز زندگي کردە بودند .اقليم کردستان به
مرکزيت شهرک آبداليار (که ديرتر به الچين تغيير نام دادە شد) در سال  ١9٢3در
چارچوب جمهوري آذربايجان اتحاد شوروي سوسياليستي و در مرز جمهوري
ارمنستان اتحاد شوروي سوسياليستي بنياد نهادە شد.
اين منطقه بهگونه اي گستردە بعنوان "کردستان سرخ" مشهور شد و نقش مهمي در
اعتالء جنبش ملي – رهايبخش کرد در ترکيه و ايران و مناطق تحت الحمايه
فرانسه(سوريه ) و بريتانياي کبير(عراق) ايفا نمود .يکي از داليل تشکيل کردستان
خودمختار در اين منطقه ،تالش حکومت شوروي براي کاهش ميزان خشونت در
53

نویسندە این مقاله نامزد علوم تاریخ در روسیه میباشد.
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مناقشات ارضي ارمنستان و آذربايجان از طريق دادن چند منطقه مورد اختالف به
طرف "سوم" و درست کردن" منطقه بي طرف" در ميان ارمنستان و اقليم
خودمختار قرەباغ کوهستاني آذربايجان بود .نام کردستان از سال  ،١9٢١در واقع ٢
سال قبل از تشکيل رسمي اقليم کردستان بکار بردە ميشد .کردهاي مسلمان عمدتا
بطور متراکم در اقليم کردستان زندگي ميکردند .حوسي حسينعلي اوغلي حاجيف
اولين ر ئيس کميته اجرايي اقليم کردستان بود .اين اقليم مناطق قرەقشالق ،کلبجار،
قوتورلو ،قوباتلي ،کرد-حاجي و مرادخانلي را در برميگرفت .جمعيت اين اقليم
بالغ بر  5١،٢هزار نفر بود ،کردها با جمعيت  3٧،٤٧9نفري ( ،)%٧3،١ترکها با
 ١3،5٢٠نفر ( )%٢6،3و ارمنيها با  ٢56نفر ( )%٠.5ساکنين آنرا تشکيل ميدادند.
کردها در همه اين مناطق بغير از منطقه ترک زبان قوباتلي ،داراي بيشترين درصد
جمعيت بودند .طبق دادەهاي سال  ،١9٢5اقليم کردستان شامل  6منطقه و 33٠
روستاي متحدە در  63شوراي دە بود .ساختار اجتماعي اين مردم تا حد زيادي
خصلت عشيرەاي خود را حفظ کردە بود ،بخشي از کردها بطور نيمه کوچنشين و
عده زيادي هم در غارها و خيمهها زندگي ميکردند.
با تشکيل مدارس و تدريس به زبان کردي ،همچنين ايجاد هنرستانهاي حرفەاي
از سوي اتحاد شوروي ،دەها نفر از آنها امکان تحصيل در دانشگاههاي اتحاد
جماهير شوروي سوسياليستي را بدست آوردند ،روزنامه ها و مجالت به زبان
کردي چاپ و منتشر شدە ،راديوي محلي آنان شروع به کار نمود .در اين دورە،
در تمام جمهوريهاي شوروي از قبيل آذربايجان ،ارمنستان ،گرجستان و ترکمستان
که جامعه کرد وجود داشت ،مراکز فرهنگي و مدارس و آموزشگاه به لهجههاي
کردي تشکيل شدند.
[متاسفانه] تصويري که حکومت شوروي در سالهاي آغازين براي رشد و
پيشرفت کردها بمثابه يک گروە اتنيکي نشان دادە بود ،در سالهاي دهه ١93٠
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[يعني در دورە حکومت ستالين] ،کامال تغيير پيداکرد .مقامات جمهوريها شروع
به اعمال سياست همگونسازي اجباري اقليتهاي ملي کردند .در جمهوري
آذربايجان اتحاد شوروي سوسياليستي خط مشي ترک کردن کردها شروع شد .از
اين زمان به بعد ،نام خانوادگي خانوادەهاي کرد پسوندهائي چون "اوغلي"،
"ئيف"" ،اوف"" ،يان"" ،شويلي""،دزي" و غيرە را به دنباڵ خود کشيدند .در راستاي
اين سياست ،عمر اقليم کردستان نيز مدت زيادي دوام نياورد و طبق تصميم 6مين
کنگرە سراسري شوراهاي آذربايجان در  8اوريل  ١9٢9به حيات آن خاتمه دادە
شد .بااينهمه  ،کردستان خودمختار در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در
سالهاي  ١9٢3-١9٢9وارد تاريخ نهضت ملي کرد شدە ،برگي زريني از حافظه
تاريخي کرد را تشکيل داد.
در سالهاي  ١93٠-٤٠کردهاي شوروي سرنوشت يکساني مانند اکثر خلقهاي
سرکوب شدە داشتند .بيشتر آناني که عمدتا مسلمان بودند از محل ثابت
زندگيشان به مناطق نامناسب و غير قابل سکونت در کازاخستان ،ازبکستان و
قرقيزستان تبعيد شدند .فقط کردهاي ايزدي ارمنستان و گرجستان ،همچنين جامعه
کردهاي ترکمنستان در محل زندگي خود ماندند .مقامات شوروي احتمال
طرفداري کردها از ترکيه و ايران را در صورت شعلهور شدن جنگ جديد يا
درگيريهاي مسلحانه در جنوب[شوروي] دليل تبعيد کردها به قفقاز ميدانستند.
استالينيست ها آشنايي خوبي با تاريخ نداشتند ،در جنگ روس و ترک ،هنگهاي
کرد تحت رهبري ژنرال کرد ،علي آغا شمس الدين ،قهرماني بي نظيري را در
مبارزە با ترک ها از خود نشان دادند .کردهاي بازمانده عليرغم تبعيد اجباري و
سرکوب شدنشان در دورە اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ،قهرمانانه در جنگ
عليه اشغالگران هيتلري در سالهاي جنگ کبير ميهني شرکت کردند ،به سه نفر از
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آنها نشان "قهرمان اتحاد شوروي" اعطاء شد و هزاران نفر با دادن پايه و مقام و
مدال مورد تشويق قرار گرفتند.
پس از مرگ ستالين شروع اعادە حيثيت از کردهاي بي گناە و آسيب ديدە ،به
احيا دادگري و عدالت تاريخي منجر نشد .مقامات جمهوريهاي سوسياليستي به
اکثر کردها اجازە بازگشت به خانه و کاشانه و زادگاهشان را ندادند .تاکنون نيز
جامعه کردهاي تبعيدي در کازاخستان ،ازبکستان و قرقيزستان زندگي ميکنند و
تنها کردهاي ايزدي توان ستند در ارمنستان و گرجستان بمانند .بيش از صد هزار
کرد اعادە عيثيت شدە به روسيه نقل مکان کردە ،تبديل به شهروندان کامل حقوق
فدراسيون روسيه گشتند.
مقامات آذربايجان شوروي از راههاي مختلف ،با بازگشت کردها به الچين و
مناطق نزديک به قرەباغ کوهستاني مخالفت ورزيدند .پس از فروپاشي اتحاد
جماهير شوروي سوسياليستي ،ناسيوناليسم بخشي از سياستهاي حکومتي دولت
جديد آذربايجان را تشکيل داد .در اين برش تاريخي کردهاي باقي ماندە در
آذربايجان کامال آسيميله شدە بودند و باکو اجازە بازگشت به کردهاي اخراج
شدە کردستان سرخ به قرەباغ کوهستاني را نداد.
مقامات جمهوري خودخواندە قرەباغ(آرساخ) و حکومت ارمنستان در رابطه با
کردهاي اعادە حيثيت شدە الچين تا حد زيادي همان موضع را گرفتند .آنها بر
اين باورند ،کردها بخاطر اعتقادات اسالميشان در اختالفات ميان ارمنستان و
آذربايجان ممکن است به ستون پنجم [آذريها] تبديل شوند.
تالش جديد حکومت آذربايجان براي برگرداندن کنترل خود بر ناگورني قرەباغ،
هيچ اميدي براي بازگشت کردهاي وارث کردستان سرخ به نزد گور پيشينيان و
زادگاهشان به جا نميگذارد .با بدتر شدن وضعيت اين منطقه و مداخالت ترکيه،
شانس کردهاي الچين براي احياء عدالت تاريخي در اين موقعيت به صفر ميرسد.
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منبع
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کشتار دهقانان(منطقه بوکان) توسط فئودال ها و ماموران حکومتی
تهران

کريم حسامي
اين نوشته ترجمه بخشي از کتاب " کارواني از شهيدان کردستان " اثر زنده ياد
کريم حسامي ميباشد .کريم حسامي مبارز ,محقق ,گوينده و مفسر ,روزنامه نگار
 ,نويسنده ومترجم کرد در  9ژانويه سال  ١9( ١9٢6دي ماه  ١3٠5شمسي) در
روستاي بهيرهم در حوالي مهاباد چشم به جهان گشود و به علت تومور مغزي در 6
اکتبر  ٢٠٠١در بيمارستاني در استهکلم چشم از جهان فروبست .آثار بسيار
ارزشمندي چون ترجمه نان و شراب ,آزادي يا مرگ ,مادر ماکسيم گورگي ؛
افسانه هاي کردي –رودينکو ,زمين کوچک  ,مساله کرد در پارلمان سوئد و ...
به زبان کردي  ١١ ,جلد خاطرات زندگي او ,انتشار نشريه عصر جديد و ده ها اثر
ديگر از جمله خدمات ارزشمند زنده ياد کريم حسامي به هنر و ادبيات کردي مي
باشد .کريم حسامي در اوان جواني به صفوف کومهلهي ژ – ک ( حزب احياي
کرد ) و حزب دمکرات کردستان پيوست و درمقاطع حساس تاريخي بويژه قبل
از انقالب بهمن  ١35٧از شخصيت هاي بارز و تعيين کننده سياست هاي حزب
دمکرات کردستان بود .او از گويندگان راديو پيک ايران و ازياران نزديک
شخصيت هاي برجسته و فرهيخته کرد  -استاد حسن قزلجي  ,استاد علي گالويژ و
دکتر عبدالرحمان قاسملو و از جمله نخستين افرادي بود که به بازنگاري
گوشههايي از تاريخ کردستان ايران در قالب کتاب هاي چون کارواني از شهيدان
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کردستان و خاطرات  ١١جلدي خود پرداخت که با استقبال و همچنين انتقادهاي
بسيارمواجه شد .
پيوستن کريم حسامي به کومهلهي ژ – ک ( حزب احياي کرد ) و حزب
دمکرات کردستان ناشي از روحيه انقالبي -سوسياليستي ,عدالت خواهانه و ضد
فئودالي بود .دراين قسمت از نوشته حسامي تنفر و انزجار شديد او ازمالکين منطقه
با ابراز واژههاي گزنده به وضوح ديده ميشود .هدف از ترجمه اين بخش يادي
از بزرگترين و به يادماندني ترين جنبش هاي دهقاني کردستان است که متاسفانه
از سوي مورخين و پژوهشگران ايراني تاکنون مورد نقد و ارزيابي مستقل
قرارنگرفته است .
***
در سال  ١95٢دکتر مصدق نخست وزير وقت ايران قانون اصالحات ارضي را که
به قانون  %٢٠معروف شد ,تصويب کرد .طبق اين قانون ميبايست با اخذ  %٢٠از
درآمد غله مالکان  %١٠ ,آن به دهقانان و  %١٠ديگرآن صرف آبادي دهات شود.
هرچند اين قانون به هيچ وجه مساله ارضي را حل نمي کرد معذالک تکيه گاهي
براي مبارزه دهقانان جهت گرفتن حقوق خود از مالکان شد .در بهمن ماه ١953
مبارزه کشاورزان تحت رهبري حزب دمکرات کردستان دامنه وسيعتري به خود
گرفت .در منطقه بوکان ,فيضاهللبيگي ,مجيد خان ,شامات ,شهرويران و نقده
دهقانان براي عملي ساختن اين قانون و گرفتن  % ٢٠از درآمد مالکان کميته هاي
دهقاني تشکيل دادند .اين بار نيز روحانيون کردستان نقش سترگي در سازماندهي
و اتحاد روستائيان ايفا کردند .کشاورزان براي پيشبرد اين مبارزه نخست
گردآمده ,سوگند ياد ميکردند که به همديگر خيانت نکنند و پشتيبان يکديگر
باشند .سپس با جمع کردن کمک مالي ,از آن جهت هزينه شکايت ,رفت و آمد
به اداره هاي دولتي و خنثي سازي کارشکنيهاي ماموران دولت استفاده
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ميکردند .آنها عليرغم ارتباط مخفيانه با حزب ]دمکرات کردستان – م[ ,به اين
مبارزه جنبه حزبي نداده  ,براي اجراي قانون مصوبه دولت تالش ميکردند.
در کردستان مالکين خائن که مورد پشتيباني ارتش نيز بودند به جاي تمکين به
خواست کشاورزان شروع به مقابله ,بيرون راندن ,تنبيه ,جريمه ,هتک حرمت و
اهانت به آنها نمودند .در آبادي گل در منطقه آختاچي ,ابراهيم آغاي قهرماني که
يکي از مالکين خائن کردستان و نوکر شناخته شده شاه بود در صدد تحقير و
بيرون کردن مال عبداهلل پيش نماز ده برآمد اما کشاورزان مردانه به اعترض
برخاسته ,از بيرون راندن او ممانعت بعمل آوردند .اين فئودال خائن که از قديم و
نديم به عنوان مزدور رژيم شناخته شده بود از اربابهاي منطقه درخواست کمک
کرد .آنها هم با فراهم کردن دستجات مسلح در صدد غارت کشاورزان و بيرون
راندن آنها از روستاي "گۆل" برآمدند .کميته محلي حزب دمکرات کردستان
دراين منطقه خواهان پشتيباني دهقانان از همديگر و بيرون راندن مالکين از
روستاهايي شد که به کمک ابراهيم قهرماني ميشتافتند .کشاورزان اين منطقه در
همه جا در برابر مالکين خون آشام ايستاده ,شروع به مبارزه عليه آنها نمودند.
روستاهاي گۆل ,مهاللهر ,ئهنبار ,ناچيت ,شاريکهند ,رحيمخان و تمامي منطقه
فيضاهللبيگ مرکز قيام و مبارزه کشاورزان شد .اربابها با ترک روستاها ,به شهر
بوکان که محور تجمع خائنين  ,توطئه گران و دشمنان خلق شده بود ,ميگريختند.
کشاورزان براي مبارزه و دفاع از خود شروع به سازماندهي دسته هاي مسلح
نمودند .روزنامههاي ارتجاعي تهران شروع به نوشتن اراجيفي چون "  ...کردستان
کمونيستي شده است "  " ...به داد فئودال ها برسيد "  ! ...کردند.
سرتيپ مظفري فرمانده لشکر مهاباد قشوني مجهز به سالح هاي سنگين را جهت
کمک به فئودال هاي فراري فرستاد که بعد از انجام جنايت در روستاها ,در بوکان
مستقر شده و در محاصره کشاورزان مسلح بودند .نيروهاي دولتي پس از رسيدن
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به بوکان و توزيع سالح در بين مالکين و با همکاري ژاندارمها و قشون دولتي قيام
کشاورزان را سرکوب کردند .متاسفانه در رابطه با کشتار و جنايات ارتش
شاهنشاهي و مالکين خودفروش آمار و ارقام موثقي در دست نيست .آنها در کل
اين منطقه و باالخص در روستاهايي که مالکين آن متواري شده بودند شروع به
کشتار و تاراج مردم کردند ,حتا کودکان شي رخوار را با گهواره به رودخانه
"تهته هو" انداختند .مردم در منطقه شامات و روستاهاي قهباکهندي ,خويرياوا و
تازهکند جنازه کشته شدگان و گهواره ي نوزادن غرق شده را از رودخانه
ميگرفتند .مالکين مسلح شده از سوي ارتش ,از انجام هيچ جنايتي ابا نداشتند.
صدها خانوارکشاورز رانده شده از روستاها آواره دشت و صحرا شدند .در
روستاي کانيهرهش – رحمان پسر علي آغاي حاجي ايلخاني و نوکرهايش قصد
تجاوز به دختر کشاورزي به اسم بابه خان را کرده بودند .بابه خان و پسرانش براي
جلوگيري از دست درازي اين فئودال خونريز و خائن با آنها درگير شدند ,در اين
گير و دار علي پسر بابهخان بضرب گلوله رحمان علي آغا کشته ميشود.
سازمانهاي حزب دمکرات کردستان با انتقاد و اعتراض گسترده عليه جنايت
مالکين و ماموران حکومتي شاه عمال به ياري و کمک کشاورزان درمانده
شتافتند ,به خانوادهاي متواري شده پناه داده ,برايشان کمکهاي ملي جمع
ميکردند .مطبوعات وابسته به حزب توده در تهران جنايات لشکر مهاباد و مالکين
را افشا ميکردند .کميته محلي حزب دمکرات کردستان در نقده با پس گرفتن
شمار زيادي ازگاو وگوسفندهاي تاراج شده کشاورزان که توسط نوکران
اربابها براي فروش به بازار محمديار فرستاده شده بود ,به صاحبين اصليشان
پس داد .حکومت تحت فشار افکار عمومي مردم کردستان و مطبوعات ترقيخواه
ظاهرا چند تن از مالکين را بجرم قتل کشاورزها دستگير و زنداني کرد .اما پس از
مدتي تمام آنها با دادن رشوه زيادي آزاد شدند .روزنامه صداي مردم در اول
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آوريل  ١953نوشت" :ابراهيم قهرماني قاتل روستائيان کردستان با پرداخت ٢٠
هزار تومان و سه اسب به سرتيپ مظفري فرمانده لشکر مهاباد آزادشد " .
بدين ترتيب قيام کشاورزان کردستان عليه جور و ستم مالکين با ياري و کمک
ارتش سرکوب شد .اکثر کشته شدگان و تاراج شدگان اين دوره از اعضاي حزب
دمکرات کردستان بودند.
باکو١98٧ ،

نامهی يک دختر جنگجوی کرد از کوبانی به مادرش

يک دختر جنگجو در کوباني قبل از مرگ خود در نامهاي که براي مادرش
نوشته ،از آخرين روزهاي زندگياش سخن ميگويد .نارين ،اين دختر جنگجو در
نامهاش مينويسد که چقدر به ياد مادرش است و آرزوي ديدن او را پس از جنگ
دارد ،اما متاسفانه مرگ امکان ديدار مادر را به او نداد و او فقط يک نامه براي
مادرش به يادگار گذاشت .در اين نامه نارين بغير از يادکردن ازمادرش به
رفقايش پرداخته  ،ميگويد" :مادر جان ،رفيقم آزاد بمناسبت تولدم ترانهاي به من
تقديم کرده است ".اين هم مشروح نامه نارين به مادرش:
نامهاي از قلعه کوباني
"دايه گيان"  5٤من خوبم .ديروز بمناسبت روز تولدم جشن کوچکي گرفتيم ،فکر
ميکنم  ١9ساله شدم .رفيقم" آزاد"ترانه خوبي را که در رابطه با مادر بود به من
تقديم کرد .آزاد صداي خوبي دارد و زماني که آواز ميخواند اشک در چشمانش
حلقه زده بود ،چون او هم مثل من به ياد مادرش بود که يک سالي است او را
54

مادر جان

 ٢٧8جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

نديده است .ديروز يکي از رفقايمان را که زخمي شده بود روانه بيمارستان
کرديم ،به او دو گلوله اصابت کرده بود ،اما او نميدانست که دو گلوله به او
خورده ،چرا که مدام دستش را به سوي سينهاش ميبرد که جاي گلوله اول بود ...
توانستيم او را معالجه بکنيم و من يک ليتر خون خودم را به او دادم.
دايه گيان حاال ما در شرق کوباني هستيم ،فقط چند صد متري از آنها
[تروريستهاي "دولت اسالمي"] دوريم و کالههاي سياهشان را ميبينيم و بيشتر
اوقات به ارتباطات تلفني آنها دسترسي پيدا ميکنيم ،اما هيچگاه نمي فهميم چي
ميگويند ،چرا که به زبان ديگري سخن ميگويند اما بخوبي متوجه هستيم که از ما
خيلي ميترسند.
گروه ما از  9جنگجو تشکيل شده است .اسم کوچکترين ما "ڕهشۆيه" است و
اهل عفرين ميباشد .او قبال در "تل ابيض" جنگيده و حاال نزد ما آمده است .بغير از
او "آالن" رفيقم هم از قاميشلو آمده .او قبال در "سهري کاني" بوده است .او هم
نميداند چند ساله است و ميگويد:احتماال  ٢٠سال داشته باشم .در بدنش جاي
چندين زخم چاقو ديده ميشود .ميخندد و ميگويد اين چاقوها را بخاطر "ئهوين"
که دختر همسايه اش بوده ،خورده است .اسم بزرگترينمان "درسيم" است و از
قنديل آمده است .همسر او در دياربکر شهيد شده و دختري به اسم "هلن" براي او
بجا گذاشته است .او اسم دخترش را که تا حاال موفق به ديدنش نشده است روي
دستش تاتو کرده است.
دايه گيان ،حاال ما در خانهاي مستقر هستيم که روبروي دروازه کوباني است .هيچ
اطالعي در رابطه با صاحب خانه نداريم .عکس مرد سن و سال داري با پسر
جواني که احتماال شهيد شده است به ديوار اتاق زده شده است ،همچنين روي
اين ديوار عکسهاي قاضي محمد و مال مصطفي و نقشه قديم عثماني ديده ميشود،
قدمت اين نقشه به چند سده قبل برميگردد و نام کردستان در آن ديده ميشود.
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دايه گيان ،خيلي وقته که قهوه نخوردهايم و برامون معلوم شده که زندگي بدون
قهوه هم زيبا و خوشايند است ،اما هيچ قهوهاي به خوشمزگي قهوهاي نيست که به
دست تو درست ميشود .ما اينجا هستيم تا از شهري آرام دفاع کنيم که هيچگاه به
کسي آزار نرسانده و گهواره زخميان و برادرهاي آواره شده سوريمان بوده است.
ما از شهري دفاع ميکنيم که ده ها مسجد دارد و ما حافظ آنها و ديگر مکانهاي
مقدس آن در مقابل راهزنهاي درنده هستيم.
دايه گيان ،اگر اين جنگ کثيف تمام شود پيش تو خواهم آمد .رفيقم "درسيم"
هم قول داده است بهت سر بزند و از آنجا براي ديدن دخترش "هلن" به دياربکر
برود .ما همه به ياد مادرانمان هستيم اما جنگ عاطفه و احساس نميشناسد .اگر
برنگشتم مطمئن باش دايه گيان ،مرتب خواب لحظهاي را ميبينم که باري ديگر
چشمم به تو ميافتد .پنداري بخت ياورم نباشد.
مطمئنم روزي از روزها ،از اين خانه که آخرين روزهاي زندگي ام را در آن
گذرانده ام و بوي من مدتها درآنجا باقي خواهد ماند ،ديدار خواهي کرد .اين
خانه روبروي دروازه کوباني در شرق اين شهر است و قسمتي از آن در اثر اصابت
گلولهها فرو ريخته است .يک در آهني سبزرنگ دارد و از چندين طرف
ديوارهايش سوراخ سوراخ شده است ،روي يکي از سه پنجره ،آنکه مشرف به
شرق است ،اسم من با قلم سرخي نوشته شده است .من پشت اين پنجره ايستادهام
و آخرين لحظات زندگيم را ميشمارم.
دايه گيان پشت اين پنجره "آزاد" آوازي را با صداي بسيار خوب خواند .اسم
آوازش "لي دايه من بيريا تا کر" 55بود.
دخترت نارين
 55مادر جان دلم برات تنگ شده!
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ادبيات کردی در نيمه دوم قرن نوزدهم

م .ب .روبينکو
ادبيات کردي در نيمه دوم قرن نوزده ادامه سنن ادبي مدرسه نالي (در آغاز قرن
نوزده) است که با رشد آتي افکار روشنگرانه ,اشعار هجوآميز ,ضد مذهب
ساالري ,انگيزه هاي ميهن پرستانه ,تقويت خصلت هاي اجتماعي – سياسي,
گرايش به پااليش زبان ادبي کردي و در نهايت ايجاد روح انقالبي در آثار
شاعران دمکرات کرد قرن نوزدهم مشخص ميگردد.
در نيمه دوم قرن نوزده تغييراتي بنيادي در جامعه کرد صورت گرفت ,طبقه ي
اشراف کرد با تالشي سازمان قبيله يي از درون آن سر درآورده ,قطعه زمين هاي
وسيعي را تصاحب کرد .قدرت نمايندگان روحانيت کورد چون زميندار –
فئودالهاي آينده در نتيجه کسب اختيارات نامحدود داوري و خزانه داري از
حکومت ترکيه باال گرفت .افزايش ماليات و بسيج مردم در ارتش ترکيه بار
سنگيني بر دوش مردم گرسنه ,رنجور ,نيازمند و زجر کشيده کرد شده بود .تمام
اين عوامل موجب اعتراض همگاني و قيام هاي بدرخان ,يزدانشير ,عبيداهلل و
ديگران شد.هر کدام از اين قيام ها جزو رويدادهاي مهم تاريخ خاور نزديک
درنيمه دوم قرن نوزدهم محسوب مي شوند.
اين قيامها هر بار توسط حکومت هاي ايران و عثماني با پشتيباني دول خارجي (
بطور عمده بريتانيا ) بيرحمانه سرکوب شدند .در آن روزهاي سخت تمايالت و
آرزوهاي خلق کرد در شعر بازتاب مييافت .حاج قادر کويي( ) ١8١۶ – ١8۹۴
شاعر شايسته و عالي کرد ,ناجي و الهام بخش قيام کرد بود.
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در آثار او دو سبک مختلف متمايز مي گردد:
 ) ١اشعاري به سبک شاعران کالسيک .
 ) ٢اشعاري با مضمون اجتماعي .
کويي استاد بزرگ شعر ,مسلط بر فن نگارش هنري و زبان گوياي شعر کالسيک
کردي بود .زبان شعري او در بيان مشکالت اجتماعي ساده و روشن است .شاعر
با مورد خطاب قراردادن مردم سعي درساده نمودن سبک آثار خود و پااليش آن
از تاثيرات عربگرايي و فارسگرايي و از سوي ديگر از شکل مبهم شعرهاي
کالسيک دارد .حاجي قادر کويي در آثار خود تصوير جامعه مد نظرش را به
روشني ترسيم کرده ,سيماي واقعي امپراتوري عثماني را نشان ميدهد .شاعر با
افشاگريها يش ,جسورانه حکومت (عثماني ) را چون سدي در مقابل رشد و ترقي
مورد هدف قرار مي دهد" .وزيرها و وکيل ها گرگند و مردم رمه".
قادر کويي آرزوي رهايي خلق کرد از ستم امپراتوري عثماني و ايجاد کردستاني
را داشت که ضمن رونق يافتن علم و هنر ,عدالت و برابري نيز درآنجا حاکم
شود .شاعر مراحل اساسي عملي کردن اين آرزو را با طرح پيشنهادهاي زير نشان
مي دهد:
 از بين بردن خصومت هاي بين قبيلهيي اتحاد قبايل ريشه کن کردن بيسوادي روشنگري و جنگ مسلحانهتح والتي که تحت عنوان «عصراصالحات» (تنظيمات) در ترکيه صورت
ميگرفت تاثير نيکي بر آثار حاجي قادر کويي داشت که به نقش بزرگ
روشنگري در سرنوشت خلق کرد پي برده بود .شاعر با وجد از آخرين
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دستاوردهاي علم در اروپا ياد کرده ,خلق کرد را به فراگيري علوم مفيد فرا
ميخواند:
« صنعت ياد بگير و دانش بياموز
براي توچه فرق مي کند که اين آفريننده
زردشتي است يا هندو ويا يهود
ساکنان بهشت چوپانان گاو و گوسفند نيستند
بلکه صاحبان هنر و علم و عرفانند»
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اشعار کويي نشانگر آغاز مرحله جديدي در تکامل ادبيات کالسيک کردي بود.
اشعار کويي همسان با خطوط کلي اشعار شاعران روشنگر شرق داراي
ويژگي هاي منحصر به فرد چون شور و شوق انقالبي و جهانگرايي عميقي است
که با پشتيباني از مبارزات ملي و رهايبخش تمام ملل تحت ستم ظاهر ميشود.
آثار شاعراني چون حمدون ( ) ١8۵3 – ١۹١۵و احمد جليلي ( ) ١83۴ – ١۹٠۴
بازتاب رويدادهاي سياسي – اجتماعي و توصيف زيباييهاي طبيعت هستند ,بويژه
اشعار شيخ رضا طالباني( ) ١8۴٢ – ١۹١٠بنيانگذار شعر هجو آميز کردي که
برعليه حکمراني و بي عدالتي عثمانيها بود ,از اهميت بسياري برخوردار است .در
ضمن تناقضاتي درآثار طالباني ديده مي شود .طالباني که پسر يکي از رهبران
برجسته فرقه صوفيگري بود ضمن آنکه اشعارش را با تمجيد بسيار به شيخ
صوفيگر تقديم ميکند همزمان از بيان دو رويي و رياکاري آناني که از مذهب به
سود اهداف مغرضانهشان استفاده ميکنند ,چشم پوشي نميکند:
 " 56تۆ وەرە فەننێ فێر به چيته لهوە
گاورە ،هيندووە ياخود جووە
ئەهلي جەننهت نه شوانه و گاوانه
ساحيبی فەن و عيلم و عرفانه"
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" شيخ ها بايد صبح هنگام به خواب قيلوله فرو روند
تا مردم تصور کنند که شيخ عابد و شب زنده دار

است»5٧

اشعار هجوآميز طالباني نقش سترگي در تکامل ادبيات دمکراتيک و مدرن کردي
وشکل گيري افکار مترقي در جامعه کرد ايفا کرد .در اين دوره گرايشات ديگري
نيز دراشعار شاعران کرد مشاهده مي شود .شاعراني چون سالمي سنهيي ( – ١۹٠۹
 ,) ١8۴۶مهجدي(  ,) ١8۴۹ – ١۹٢۵محوي(  ,) ١83٠ – ١۹٠۹استاد حريق (
 ) ١8۶۵ – ١۹٠۹استاد شايسته غزلسرا که اشعارش داراي ارزش هاي واالي هنري
است و مصباح الديوان (ادب) ( )١8۵۹ – ١۹١۶غزلسرايي بزرگ که شعرهايش
ترسيمي از عشق زميني ,احساسات انساني ,طبيعت و شاديهاي زندگي است به آن
دسته از شاعران تعلق دارند که در چارچوب غزليات خصوصي ,مذهبي – عرفاني
کنج عزلت گزيدند .آثار اين شاعران بيانگر وظايف مبرم جامعه کرد و تمايالت
سياسي – اجتماعي خاصي نيست .
در مجموع ,ادبيات کوردي در نيمه دوم قرن نوزده ادامه سنن ادبي مدرسه نالي
(در آغاز قرن نوزده) است که با رشد آتي افکار روشنگرانه ,اشعار هجوآميز ,ضد
مذهب ساالري ,انگيزههاي ميهن پرستانه ,تقويت خصلت هاي اجتماعي –
سياسي ,گرايش به پااليش زبان ادبي کردي و در نهايت ايجاد روح انقالبي در
آثار شاعران دمکرات کرد قرن نوزدهم مشخص ميگردد.
مينسک١99٢ ،
منبع  :تاريخ ادبيات جهاني ,جلد هفتم,١۹۹١ ,مسکو
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"الزمه بۆ شێخ سبهينان گورەگە خەو

تا بڵێن شێخ عابيدە و نانوێ به شەو"
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اي .ب .بوگاسلوسکايا
جهان بيني ,ديدگاه ,ارزش ,اعتقاد وتمام موارد مربوط به عرصه معنويات ,بيشتر
توسط فرهنگ شناسان( اتنوگرافها) مورد بررسي قرار ميگيرد .با وجود اين عمال
بخش مهمي از حيات معنوي همبود اتنيکي ,58مجموع نظريات زيبا شناختي آن و
تمايل گروه هايي که داراي درجات مشخص اتنيکي هستند از نظر مي افتد .براي
بيان اين مسائل بايد تمام جوانب حيات را به گونه اي منظم نشان داد .در
پژوهشها ,مقوله زيبا شناختي تنها در بررسي پديده هاي انتزاعي – فرهنگي
(موزيک ,رقص) يا گذار هنر در حال رشد به هنر حرفه اي ظاهر مي شود ,منتهي
به سادگي مي توان متوجه اين نکته شد که حتا درمراحل اوليه تکاملي انسان نيز
زيبا شناختي زندگي اجتماعي ,مختص به انسان بوده است .به صورتيکه انسانها در
مراحل آغازي جامعه اشتراکي از نشانه هاي هنري به صورت عالمت وقبل
ازهرچيز اتنيک بهره برداري مي کردند.
ابداع شيوه هاي انتقال اطالعات گروه اتنيکي بربنيان پديده « ما – آنها » و آرايش
محيطي منظم در پيرامون آن ,اعطاي مختصات فرهنگي زبان به آن و درکي
ناخودآگاه و کامال احساسي مي باشد .همزمان پرورش و تربيت افراد جامعه
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واژه اتنيک در فارسي بعنوان قوم  ,قومي ترجمه شده است  .با توجه به اينکه معادل فارسي آن در
برگيرنده معني واقعي آن نيست در اينجا همان واژه اتنيک به کار برده شده است.
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درچارچوب سنت هاي موجود ,بر پايه محيط فرهنگي و بارنگ و نماي مشخص
اتنيکي صورت گرفته ,به آن رنگي مشخص و در واقع تصوري از زيبايي مي دهد.
مفهوم « زيبا – زشت » با مفهوم « ما – آنها » پيوند داشته ,خطوط روشن جهان
بيني گروه هاي مختلف اتنيک را تشکيل مي دهد .بي شک سنت پويا بوده و
تحت تاثير عوامل بيروني و تغييرات دروني که داراي قانونمديهايي در چارچوب
سنت هستند ,قرارمي گيرد .متاسفانه اکنون نيز طرح مشخصي براي تجزيه و تحليل
صوري ويژگي هاي اتنيک بسياري از پديده هاي فرهنگ مادي وجود ندارد و
اين در حالي است که ضرورت چنين پژوهش هايي کامال احساس گشته ,کمبود
پرداختن به ويژگي هاي اتنيکي اشياء ازهمان نظر اول درمطالب منتشر شده
فرهنگ شناسان مشاهده مي شود.
لباس ملي از نقطه نظر زيباشناسي پديدهاي کامال منحصر بفرد است .از يک سو
جامعه سنتي در حال رشد داراي امکانات غني و کافي براي استفاده ازمواد
مختلف جهت تهيه لباس است و از سوي ديگر تغييردر پارچه وشرايط زندگي,
مستمرا موجب تهيه لباسهاي جديد با افزودن چيزهاي نو به آن ميگردد.
ويژگيهاي طبيعت انسان  ,خواستها و انتخاب فردي در چارچوب سنت,
موجب رشد فانتزيهاي خالق درتهيه لباس ميگردد .طبيعتا با رشد تکنولوژي سخن
از سوسيوم 59آن دسته از گروههاي اجتماعي ميرود که امکان دست يابي به مواد
اوليه را دارند .براي نمونه لباس تهيدستان بيشتر از همه جنبه عملگرايي دارد و اين
در حالي است که لباس اقشار مرفه جامعه معموال کمتر در رابطه با سنت بوده,
بيشتر جنبه پرستيژ دارد .در نتيجه انتخاب لباسهايي که داراي نشانه هاي کافي
سنتي هستند براي تجزيه و تحليل ويژگي هاي زيبا شناختي اهميت بسياري دارند.
لباس اقشار مياني جامعه چون قاعده اي پاسخگوي اين نياز ميباشد .در اينجا بايد
Socium
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نقش ديگر لباس نيز مورد توجه قرار گيرد .در جوامع سنتي ,لباس تقريبا بدون
مشارکت صنعتگران حرفه اي تهيه مي شود و همين موجب رشد قابليت هاي
هنري افراد ميگردد.
به يقين مي توان گفت ,که لباس سنتي کوردها بندرت مورد بررسي قرار گرفته
است  .عمال تحقيقي در مورد لباس ک ردهاي ترکيه نشده است .اطالعات مربوط
به ادبيات کردهاي ايران بسيار اندک مي باشد .هانسن 6٠در دهه پنجم قرن بيستم
زندگي زنان کرد درعراق را برشته تحرير درآورد .تک نگاشت او سرشار از
تصاوير و طرح هايي است که بدون آنها مشکل بتوان مطالب را مورد سنجش و
مقايسه قرار داد .در ضمن بايد به نوشته م .عارف و بويژه دزيگل 6١اشاره کرد که
براي نخستين بار از شيوه زيبا شناختي براي بررسي لباس هاي ملي اقشار مختلف
مردم در عراق استفاده کردند.
تک نگاري  Al-Jadir W-Azzawiohنيز حاوي اطالعات جالبي در رابطه با
لباسهاي ک ردي است .اما از نقطه نظر زيبا شناختي  ,کلکسيون پوشاک و تصاوير
موجود در موزه مردم شناسي و فرهنگ شناسي پترکبير(درسن پترزبورگ– م)
منبع اصلي تجزيه و تحليل لباس کردي مي باشد  .در اين موزه چند ين دست
لباس و ده ها عکس وجود دارد که بخوبي تابلوي عمومي دگرگوني لباس را در
قرن بيستم تکميل کرده ,پايداري نمونههاي  6٢معين ثبت شده در ادبيات را
منعکس ميکند .الزم به ذکر است که کردها در ايران و عراق بعنوان اقليت قومي
تحت ستم مضاعف بوده ,براي کسب حق تعيين سرنوشت ملي – سياسي خود
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مبارزه ميکنند .بي شک اين مساله بي تاثير در رابطه کردها با فرهنگ خود نمي
باشد.
در قرن بيستم تغييرات قابل توجهي در لباسهاي سنتي تمام خلقهاي جهان
صورت گرفت .نفوذ پارچه هاي کارخانهاي در کشورهاي شرق نزديک موجب
دگرگوني فرهنگ مادي خلقهاي اين منطقه شد .همزمان رشد خودآگاهي ملي
موجب تشديد عالقه به لباس و بخصوص به نوع مجلسي آن گرديد ,پديدهاي که
نگارنده اين سطوردربين اعضاي جمعيت کردهاي لنينگراد(سن پترزبورگ
کنوني) مشاهده کرده است.
لباس مردانه
هانسن در تک نگاري خود به تشريح  ۲نوع لباس کردي ]رواندوزي و سليمانيهاي
[ در عراق ميپردازد .نتيجه گيري مولف با مشاهدات م .عارف و Al-Jadir
 W-Azzawiohنيز تاييد مي شود .کلکسيون موزه پتر کبير امکان طرح
وسيعتري از آن را به ما ميدهد .محدوده استفاده از نوع « سليمانيهاي » آن به ايران
نيز ميرسد .محدوده پوشش لباس مردانه کردي « رواندوزي » تنها مختص به
بخش معيني از ]کردستان[ عراق مي باشد.
موارد زير وارد ترک يب لباس رواندوزي مي شوند :پيراهن از پارچه نخي سفيد با
دوخت يکنواخت ,آستين هاي راست و بدون زير بغل .تک پارچه سه گوش
بزرگي که به جاي سردست]سوراني[ دوخته ميشود يکي از ويژگي هاي
مشخص پيراهن سنتي کردها است .چنين پيراهني در نوع «سليمانيهاي» نيز وجود
داشته ,بطور کلي مختص به لباس کردي مي باشد .برش زيرشلوار شبيه شلوار
است ,با اين تفاوت که از پارچه نرم نخي تهيه ميشود .لباس رو را که معموال از
پارچه خانگي پشمي تهيه شده ,روي لباس زير ميپوشند .در حال حاضر از اين
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پارچه ها استفاده نميشود ،بلکه از پارچه کت و شلواري پشمي ويا از پشم با
الوسال 63استفاده مي کنند .تفاوت اساسي لباس رواندوزي با اقوام ايراني زبان در
نوع شلوار آن است .پاچه شلوار گشادتر ازقسمت باالي آن است .خشتک شلوار
به شکل شش ضلعي ميباشد .براي دوختن شلوار و نيم تنه بااليي از يک نوع
پارچه استفاده مي شود .نيم تنه با قامت مستقيم بوده ,داراي آستين هاي راست و
فاقد زير بغل است .يکي از نشانه هاي پراهميت لباس رواندوزي چگونگي
رنگهاي شلوار و نيمتنه است .کردها از پارچههايي که نقش هاي درشت,
چهارخانه ويا راه راه هستند ,استفاده ميکنند .پژوهندگاني که اين نوع لباس را
مورد بررسي قرار دادهاند براي يکبار هم ,استفاده از پارچه هاي ساده را يادآور
نشدهاند.
کفش سنتي ک ردها و ايراني ها به گونه ويژه اي است .تخت کفش آنها از تکه
پارچههاي سخت پرس شده ساخته شده است رويي آن داراي قالبي از نخ هاي
کلفت پنبهاي است .کردها کاله نمدي نرمي که يک يا چند چارقد به شکل دستار
روي آن بسته مي شود ,برسرميگذارند .سه گوش انتهايي آستين پيراهن از
زيرآستين نيم تنه بيرون آمده است ,اين سه گوش به دور پنجه پيچيده شده ,در
نزديکي آرنج گره زده مي شود .شال کمري چندمتري از کشمير ,ابريشم يا پارچه
هاي ديگر نيز تعلق به اين نوع لباس دارد .رنگ آن ممکن است روشن باشد .شال
را پس از چند دور پيچاندن به دور کمر ,به صورت ويژهاي در جلوي کمر گره
مي زنند( .تعداد گره ها متناسب با تعداد پيچش شال به دور کمر مي باشد که
معموال  ۵ – ۶دور است).

lavsal
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لباس « سليمانيهاي » ازدو جنبه با نوع « رواندوزي » متمايز مي گردد:
 )۱اين نوع شلوار خاص اقوام ايراني بوده ,قسمت کمري آن بسيار گشاد و
پاچه شلوارش تنگ است .خشتک ,بزرگ ومربعي شکل بوده موجب
ايجاد يک سري چين در ناحيه ران ميشود.
 )۲اين لباسها از پارچه هاي که رنگهاي سادهاي دارند تهيه ميشوند .در
کلکسيون ما لباس يک کرد کشاورز عراقي از پشم خاکستري تيره و
رنگ نشده دست بافت ,و لباس کردي از مهاباد ( ايران) از پشم سفيد ريز
بافت که استادانه با ابريشم بنفش روشن روکاري شده است ,وجود دارد.
به غيراز اينها ,گونههاي ديگري نيز وجود دارند .در کلکسيون موزه,
لباس کرد شهرنشيني از مهاباد وجود دارد که نيم تنه بااليي آن تمام
ويژگيهاي برش سنتي را حفظ کرده است و داراي يکسري تکه ها مانند
يخه و جيبهاي رو و تو ميباشد که بطور يقين از لباس نظامي اخذ شده
است  .اين لباس با استفاده از پارچه ابريشمي قهوهاي تيره بافت کارخانه
دوخته شده است .عناصر لباس نظامي در عکسهايي که توسط هانسن و
آريستاوا نيز گردآوري شدهاند ,مشاهده ميگردد.
با توجه به نکات ياد شده  ,چه چيزي لباس مردانه کردي را از لباس ايرانيها و
عربها متمايز مي کند ؟ مشاهدات جهانگردان در قرن نوزدهم به وضوح بيانگر
چگونگي لباس سنتي کردها است  .اشکال متنوع  ,پويايي رنگها ,فزوني قطر
براي آراستن دستار ,تفاوت رنگ ها در بخش هاي مختلف لباس نشانگر تالش
براي ايجاد تصويري بياد ماندني است که هيچ تمايلي براي هماهنگ شدن ندارد.
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لباس زنانه
لباس سنتي زنان کرد در عراق بيشتر مورد بررسي قرار گرفته است .کلکسيونهاي
موزه پترکبير اين امکان را مي دهد تا بغيراز موارد شناخته شده ,يک نوع رايج آن
درايران را نيز مجزا کرد (در اين مورد
به سختي مي توان از سطح اختالف
گونه شناسي آنان سخن گفت) .لباس
زنانه کردهاي عراق در اواسط سده
بيستم به شکل زير تهيه ميشد :زير
پيراهن نخي که قطعا به تقليد از لباس
زير

اروپايي

دوخته

ميشد,

شلوارگشاد با خشتک مربعي نه چندان
بزرگي که قسمت باالي آن از پارچه
ساده و روشن تهيه شده و در قسمت
کمر و مچ پا جمع ميشود .بخش
اساسي اين نوع شلوارها از پارچه ساده
نخي يا ابريشمي با رنگهاي روشن
دوخته شده است .روي اين مجموعه,
پيراهني با برش يکنواخت ,چين هاي
مايل جنبي و آستينهاي راست با سه
گوش يزرگي که به جاي سردست
دوخته شده است ,پوشيده ميشود.
چنين لباسي را ميتوان با استفاده از
پارچه هاي دلخواه نخي ,ابريشمي و يا
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مخملي بنابر بضاعت خانواده دوخت .منتهي آنچه در عکسها جلب توجه ميکند
رنگ روشن و نقش گلهاي درشت در تمام لباسها است .بيشک زنان ميانه سال
بيشتر ترجيح ميدهند لباسهاي تيره رنگ را به جاي لباسهايي که از پارچههاي
ساده رنگي با نقشهاي کوچک سنتي ايراني دوخته شدهاند ,بپوشند.
آنها روي لباس  ,جليقه مخملي يا ابريشمي روشن نقش داري که روي آن
سوزنکاري شده است ,مي پوشند .روي آن ممکن است ژاکت بلندي که برش
يکنواخت ,پهلوهاي گشاد در قسمت پايين و آستين هاي راست دارد پوشيده
شود .براي دوختن ژاکت از پارچههاي مختلف استفاده ميشود (شواهدي مبني بر
نوع پشمي آن در دست نيست) در صورت امکان آن را با نوار و گلدوزي تزئين
مي کنند .زنان کرد کالهي راکه معموال با سکه ,زنجير و منجوق آراسته شده ,
برسرمي گذارند .دستاري از يک يا چند شال دور کاله پيچيده ,آن را با بندي
ازمنگوله هاي نخي يا پشمي تزئين ميکنند .گاه شال نازک و سادهاي روي دستار
ميکشند.
اطالعات مربوط به لباس زنان کورد در عراق را ميتوان با تشريح  ۲نوع لباس
مجلسي موجود در موزه [پتر کبير] تکميل کرد .در مقايسه با زمان هانسن ,در
سالهاي اخير تغييراتي در لباس کردي زنان بوجود آمده است .دخترهايي که از
محيط روشنفکري برخاستهاند معموال کاله بر سر ميگذارند و براي دوختن لباس
از پارچه هاي هم نهشته 64استفاده ميکنند.
ل .دزينگل در رابطه با تغييرات لباس کردي در آغاز دهه  ۸۰قرن بيستم مينويسد
"کردها با توجه به گذار از نيمه کوچ نشيني  -دامداري به کشاورزي تا حدي از
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نظر مادي غني تر شده ,توانسته اند ارتباط منظم و پايداري با مراکز تجاري بوجود
آورند ,در نتيجه سختي شرايط زندگي شان کمتر شده است".
وضعيت جديد موجب تغييراتي در لباس آنها شده است .عالقه سنتي به رنگهاي
روشن ,گذار عمومي به پارچههاي همنهشته روشن را مهيا ساخته است .درگذشته
تنها خانوادههاي ثروتمند قادر به پوشيدن لباسهاي شيک و گلدوزي شده با طال
و نقره بودند ولي اکنون امکان تهيه پارچههاي پلي استر تزئين شده با پولک هاي
طاليي و نقرهاي براي همگان وجود دارد.
لباسهاي مجلسي دانشجويان کرد عراقي از سه تکه تشکيل شده است :پيراهن,
شلوار و جليقه  .برش آنها به شيوه سنتي است اما تنوع رنگ ها بي مانند و منحصر
بفرد است .يکي ازاين لباس ها ترکيبي از پيراهن پلياستر توري بنفش روشن
است که سرتاسر آن با نخهاي نقرهاي گلدوزي شده است ,شلوار از پارچه پلي
استر سبزرنگي است که با نخ فلزي قرمز رنگي روکاري شده است .روي پيراهن
جليقه سفيد کوتاهي ازجنس ابريشم ميپوشند که نقشهاي درخشاني دارد.
يک دست لباس ديگرترکيبي از پيراهن سبز رنگ ,بدن نما با نقشهاي طاليي و
شلوارسرخ زربافت وجليقه پشمي هم نهشته آبي – سرخ است .در اين لباس,
رنگها رودرروي هم قرار ميگيرند ,نقشها درشت است و به روشني عدم
هماهنگي آنان با عناصر ديگر لباس به چشم ميخورد .لباس خاطره تاثيربخشي به
وجود مي آورد .نگارنده امکان يافت تا لباس هاي مشابه را در بين شرکت
کنندگان جشن نوروز در لنينگراد [سن پترزبورگ کنوني] ببيند.
در سال  ۱۹۸۶لباس يک زن متاهل و با بضاعت کرد مهابادي (ايران) را به موزه
آوردند .لباس بطور چشمگيري از نوع عراقي متمايز ميگردد .اگر اين لباس را
براساس تصاوير موجود در کلکسيون مورد ارزيابي قرار دهيم  ,بخوبي ويژگي
مختص به لباس کردهاي ايران متمايز ميگردد .برش پيراهن يکنواخت است,
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قامت آن برش خطي دارد و دامني پرچين به آن دوخته شده است .کمر پيراهن
پايينتر ازحد معمول است ،بطوريکه هنگام پوشيدن باال کشيده ميشود ,در نتيجه
قسمت باال تنه روي کمر آويزان ميشود.
در ترکيب اين لباس شلوارهاي گشاد ابريشمي (با برش سنتي براي تمام کردها) و
بلوز وارد مي شود .بلوزکوتاه است ,تا ناحيه ران ميرسد و در پهلو داراي
برجستگي خاصي است .برش بلوز شبيه برش بلوز ايرانيها است .شال کشميري
بلندي با همان گرههايي که از مشخصات لباس مردانه است ,بدور کمربسته
ميشود .کالهي آراسته وپر زرق و برق به سر گذاشته شده ,روي آن شالي از تور
هم نهشته مي کشند .رشته رنگ هاي لباس بسيار متنوع است :شلوار صورتي ,
پيراهن صورتي نارنجي با نقش و نگاره هاي طاليي ,شال نارنجي با نقش هاي
متنوع رنگي و بلوز به رنگ بنفش روشن با نقش هاي طاليي .کاله از پارچه هاي
قرمز و سبز تهيه شده ,و شال نارنجي است .در تصاوير ,رنگ اساسي لباسها
صورتي يا نارنجي است ,اما در اصل هر بخش آن داراي رنگ خاصي است که
وارد هماهنگي عمومي نميشود و قبل از هر چيز احساس ناهماهنگي ترکيبهاي
مختلف را در بيننده بر ميانگيزد که سمت و سوي آن در جهت متعادل کردن اين
مجموعه در تماميت آن نيست و مجددا خاطره تاثيربخش پويايي بوجود ميآورد.
الزم به گفتن است که هيچ کدام از اين  ۳دست لباس به قشرهاي تهيدست جامعه
تعلق ندارند.
بدين ترتيب با توجه به انعکاس بعضي از خطوط هنري جهان بيني لباسهاي سنتي
ک ردها مي توان به درک اين نکته رسيد که اين لباس ها چه خطوط مشخصي از
لباس ملي کردها را منعکس ميکنند .يکي از ويژگيهاي لباس مردانه و زنانه
ک ردها تالش براي خودنمايي و رويارويي لباس خود با ديگران است .استقالل,
غرور و سلحشوري کردها به خوبي عيان است .آنها اصالت فرهنگي خود را کامال
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حس کرده ,سعي در حفظ آن دارند .منتهي در ده سال اخير اصالحاتي در
لباسهاي سنتي صورت گرفته است .در شهرهاي بزرگ پوشيدن روزمره لباس
کردي کم رنگتر شده است .در بيشترجاها لباس سنتي نقش مجلسي را ايفا ميکند
و اين در حالي است که در شرايط سخت ,موجوديت قومي نقش ويژهاي را ايفا
ميکند.
کردها حتا هنگامي که دور از ميهن نيز هستند لباس سنتيشان را به همراه دارند و
اين عمل ستايش برانگيزي است .متاسفانه با تنگ شدن محيط کاربرد لباس سنتي,
غناي رنگهاي آن نيز کم ميشود .اکنون کامال مشهود است که تفاوتهاي
قبيله اي در زيباشناختي در حال از بين رفتن است  .در روند شکل گيري آگاهي
تمام اتنيکي ,ويژگيهاي ملي لباس از بين ميرود و بيشتر به صورت نشانههاي
تمام اتنيکي در ميآيد .تاثيرات بيروني بويژه از طريق تاثيرات زيبا شناختي
مجموعههاي غيراتنيکي (پارچه ,عناصر تزئيني و  )...نيز تاثير خود را برچگونگي
لباس ملي ميگذارد .تغيير شيوه نگرش و ارتباط اتنيک با جهان پيرامون بر بافت
زنده فرهنگي و بويژه لباس اثر ميگذارد.
مينسک ١993
منبع :کتاب جهان بيني سنتي خلق هاي آسياي نزديک -مجموعه مقاالت -نشر"دانش" ،مسکو
١99٢

زبان کردی ،گروە ايرانی در ميان خانوادەی زبانهای هند و اروپايی

ترجمه از روسي
روزنامه فرانسوي [ Le Français Dans Le Mondeدر سال  ٢٠٠8ميالدي]
ليست مهمترين زبانهاي جهان را منتشر کردە است ،در اين ليست زبان کردي در
ميان بيش از هزار زبان جهان در 3١مين رديف قرار دارد.
اهميت زبان بر اساس معيارهاي زير تعيين شدە است:
-

تعداد مردمي که براي آنها اين زبان ،نقش زبان مادري را دارد،

-

تعداد کشورهاي که اين زبان در آنجا کاربرد دولتي دارد،

-

تعداد جمعيت کشوري که به اين زبان تکلم ميکنند،

-

فعاليت زباني در شبکه انترنت،

-

تعداد آثار خارجي که به اين زبان ترجمه شدەاند،

-

تعداد فيلمهاي گرفته شدە ،آثار موسيقي ضبط شدە و کتابهاي منتشر
شدە به اين زبان و غيرە.

مهمترين  ١٠زبان اول جهان عبارتند از:
 .١انگليسي
 .٢فرانسوي
 .3اسپانياي
 .٤آلماني
 .5ژاپني
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 .6فالماني()Flemish
 .٧عربي
 .8سوئدي
 .9ايتالياي
 .١٠دانمارکي
زبان ترکي با  6امتياز بيشتر ،قبل از زبان کردي و در رديف  ٢5قرار گرفته است
اما زبان فارسي برعکس آن ،با  5امتياز کمتر در ميان گروە ايراني زبانهاي هند و
اروپاي به سطح پايينتري سقوط کردە ،به اين ترتيب در اين ميان ،زبان کردي
جاي مهمتري را بخود اختصاص دادە است.
 ١5ژوئن ٢٠١6
منبعwww.kurdist.ru :

آثار دیگر این نویسندە:

بە فارسی:
 .1سالم زیستن آموختنی است! انتشارات زانکو بوکان ،چاپ اول ،1390
چاپ دوم  2016آلمان
 .2واژەنامه پزشکی روسی به فارسی ،انتشارات انوشە ،مینسک 1994
 .3فرهنگ پزشکی روسی – التین به فارسی و فرهنگ روسی به فارسی
زیست شناسی ،انتشارات انوشه ،مینسک 1996
 .4تاریخ کردستان ،الزاریف ،محوی و  ...ترجمه از روسی ،منصور صدقی و
کامران امین آوە ،انتشارات فروغ ،کلن
 .5چپ سنتی و جنبش ملی کرد در ایران ،انتشارات روشنگری ،آلمان 1395
 .6کردستان معاصر ،الزاریف ،محوی و دیگران ترجمه از روسی ،چاپ اول،
 ،1395چاپ دوم  1396نشر روشنگری ،آلمان
 .7افعال و مبانی دستور زبا ن آلمانی ،چارلز جی .جیمس ،ترجمه از انگلیسی،
نشر روشنگری ،چاپ اول 1395
 .8شبان کرد ،عرب شمو ،ترجمه از روسی ،نشر توکلی ،تهران1400 ،
()2021
آمادە چاپ:
 .9مبانی پزشکی اعتیاد

به کردی:
 .10بنەماکانی نەخۆشیی دڵ و ڕەگەکان ،دەزگای ڕۆشنبیری جەمال عیرفان،
سلێمانی2020 ،
 .11بنەماکانی شێرپەنجەی گەدە – ڕیخۆڵەیی ،تیرۆید ،مەمک و پرۆستات ،د.
حەسەن شەتەوی ،د.کامەران ئەمین ئاوە ،بالوکراوەی ناوەندی غەزەلنووس،
سلێمانی2018 ،

 3٠٠جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد

 .12زانستی پزشکی به زمانێکی ساکار ،چاپی یەکەم دەزگای سپیرێز ،باشوری
کوردستان  ،2007لە چاپدانەوەی دەزگای موکریانی 2014
 .13نەخۆشییەکانی هەناو ،دەزگای موکریانی ،هەولێر2012 ،
 .14شوانی کورد ،عەڕەبی شەمۆ ،وەرگێڕان لە ڕووسییەوە ،چاپی کۆمەڵگای
فەرهەنگی ئەحمەدی خانی ،سۆران ،باشوری کوردستان ،ساڵی 2020
ئامادەی چاپ:
 .15چوار کەسایەتی بە ڕەچەڵەک کورد ،وەرگێڕان لە ڕووسی و ئینگلیزیەوە
 .16چوار چەمکی سیاسی ،لە ڕوانگەیەکی چەپ و کوردییەوە (دیموکراسی،
لیبرالیزم ،نیولیبرالیزم ،سۆسیالیزم)
 .17بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی ،کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان( ،سێ وتار)

