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 آغاز سخن
 

بطور اعم و در کردستان    نهايدهه گذشته در خاورم  3  ينظام  –  ياسيس  يدادهايور

زندگ اخص،  خلق  يبطور  و  ملل  تغيا  يهااکثر  دچار  را  منطقه  شگرف،    يراتيين 

جديغ و  انتظار  ا  يرقابل  در  است.  ميکردە  چون  ين  کرد  مساله  از    يکيان، 

م شدە کردستان بجا  يچهار قسمت تقس  يدولتها  ين مسائل حل نشدە براي عمدەتر

سو از  و  است  نيد  يماندە  کرد  ملت  برايگر،  همچنان  تع  به دن  ي رس  يز  ن  ييحق 

و آغاز سدە    ٢٠اواخر سدە    يدادهايحوادث و رو  کند.يسرنوشت خود مبارزە م

بازتاب مبارزات ملت کرد در سطح جهان موجب جهان  ٢١ شدن مساله کرد   ي و 

ن، مقاومت يشيم کردستان]عراق[ در اواخر سدە پيل حکومت اقليشدە است. تشک

و    يت عقب ماندە، وحشيبغا  يرويبا ن  لهدر مقاب  يژە حماسه کوبانيمردم کرد و بو

اسالم دولت  ک  يدرندە  مستقداعش  بطور  غيه  و  تحتيرمستق يم  دولت يالحمام  ە 

را بود،  اردوغان  جنوب ياکثر  يمرتجع  کردستان  مردم  مطلق    يپرسمهه  به  يت 

 ي کردها در گسترە  يو اظهار شعف و شادمان  يباني"استقالل" کردستان عراق و پشت

ايسرزم کردستان]در  ترکين  سوريران،  و  ايه  از   ]... و  تاريه  واقعه  و  يخين  ؛ 

 ي خين اقدام بزرگ تاريم گذاشتن ايو غم و اندوە تمام مردم کرد در عق  يهمدرد

  ١6ە در  يران و ترکيم ايت مستقيعراق با حما  يو شبه نظام  ينظام  يروهاين  ياز سو

 مردم کرد دارد.  يمل ي و احساس و آگاه يگانگي، نشان از ٢٠١٧اکتبر 

مل بخش  يجنبش  تمام  در  توجه    يهاکرد  با  ويشرا  به آن،  و  ، يمل  يهايژگيط 

چ  يتازد و هيش ميپ  بهار همچنان  يبس  يهاب يرغم فراز و نشي، عليو جهان  يامنطقه
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سرکوبگر،    يروهايل نيخ برخالف ميست؛ حکم تاريرا توان بازداشتن آن ن  ييروين

شو و  ميپ  بهست  ينيمرتجع  توجه  يبا    رود.يش  با  بود!  منتظر  ها،  فاکت  يتمام  به د 

سده   شک  تغ٢١بدون  سده  غيي،  و  شگرف  تحوالت  و  انتظاريرات    ي برا   يرقابل 

بو و  جهان  مردم  ايتمام  در  بود.  خواهد  ما  التهاب  پر  منطقه  تاريژه  برش   ي خين 

ن کرد  ملت  ايسرنوشت  در  بازيز  جهان  يهاين  آگاه  بهوابسته    يبزرگ  ،  يسطح 

و بازدارنده    يمترق  يروهايدر هر بخش کردستان و توازن ن  يمل  ييازاتحاد و همس

آنها را    ياسيس  –  ييا ين جغرافياز سرزم  يکردستان بخش  کهاست    ييدر کشورها

 ل دادە بود.يتشک

*** 

برگزيدە دفتر  نوشته  يااين  ترجمهاز  و  که   يهايها  آن  است  دهه  بيشتر  سه  در  ها 

ر از يبغ  است و  مختلف خارج از ايران منتشر شدە  يهاگذشته در نشريات و سايت

نوشته ملياچند  مساله  با  رابطه  در  عمدە  بطور  آن  مطالب  اکنون    بودە،کرد    ي، 

بازبين اخت  ،چند  يو اصالحات  يضمن  به مساله يدر يک مجموعه در  ار عالقمندان 

پر تالطم گذشته را    يهاها مهر و نشان سالگمان  اين نوشته   يرد. بيگيکرد قرار م

انعکاس داشته،  خود  ديدگاه  يبر  نظرات   يهااز  و  رويدادها  با  رابطه  در  مولف 

ايران بطور   يهاکرد بطور اعم و  مساله کرد  يمختلف، بويژە در ارتباط با مساله مل

ها و يرا از خطا بودن در داورمب يچگاه ادعاين سطور هي باشد. نگارنده اياخص م

نهارا  ش  يهاين يشبيپ و هدف  معذالک جوهر  است،  نوشته  يينداشته  او    يهاتمام 

از   واقعيدفاع  آنهم حق تعيک  براييت مسلم،    به دن  يرس  ين سرنوشت مردم کرد 

مليک ا  يان  از جنگ و مصي شا  يک زندگيجاد  يو  بدور  بوده    يهابتيسته و  آن 

 است.  

٢٠٢١  خرداد ماەن آوە، دورتموند، يکامران ام  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د کر  یمل همسال





 

 

 !همسلحان  ه مبارزی وه يو کاربست ش یاحزاب کردستان 
 

حاکم بر  يو ذهن ين يط عيبسته به شرا يانقالب يروهاي، نياجتماع يدر روند مبارزه

را در دستور    ينيز معي ا قهر آميز  يمسالمت آم  يوه هايجامعه و جنبش، اشکال وش

به کار گرفته    يشيه خواست انديد بر پاي وه مبارزه نبايدهند. شيروز مبارزه قرار م

کارگ به  ش  يريشود.  و  شکل  برايم  مبارزه  ينابجا  يوه يهر  را  راه  ضربه   يتواند 

 و شکست جنبش هموار کند.  يريپذ

ا هم  يبر  مبنا،  اراد ي گران  ماجراجو ه ش  و  توج  ه ک   يگرا  عيشرا  ه ب  ه بدون    ينيط 

جامع بر  آگاه  ه حاکم  سطح  داشتن  نظر  در  بدون  آمادگ  ي و  روح  يو  مردم يو  ه 

ام را روشن  يدار و آتش قيتوده ها را ب  ي زند تا با از خودگذشتگي دست به عمل م

هم   کند تسلي گرا و  طلبان ي ش  انفعال  ه م  ب  ه ک  ي و  خ  يعمل  يبا  انتظار  زش يدر 

ک  ينند، در عمل آب به  ينش  يکتاتورها ميا سر عقل آمدن ديها و  ه خودجوش تود

 ي جنبش انقالب  يمردم و اعتال   ياسيس  يرشد آگاه  هب  يزند و کمکير  ياب ميآس

اراده گرا و ماجراجو موجب هدر رفتن   شيکنند. گراينم  هدر جامع  يو دگرساز

م طلب  يش تسليو گرا   ينظام  -ياسير سيجبران ناپذ  ي ب هايو آس  يانسان  يروهاين

انفعال پ  يو  در  پاسيبا  گرفتن  سيفيش  انفعال هرچ  ياسيسم  و  يب  هموجب  مردم  شتر 

 شوند. يکتاتورها ميات ديح مهادا

 ي مقطع  يهايروزيها و پاز شکست ب و بدور  يفراز و نش  بدون  ي ، راههروند مبارز

نخواهد رس  هبک شبه  ي  يچ حزب و جنبشيه  .ستين ک حزب  يد.  ياهداف خود 

نش  ياسيس باينيو متعهد در دوران شکست و عقب  از هرگوني،  بدور  حرکت    هد 
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که    يسع  هانيگراهاراد کادرهاينکند  و  تجد  خود  يروها  به  کند،  حفظ  د يرا 

 دشمن  يروهايشتر نيب  ه ف هر چيتضع  يو دقت برا  له بپردازد و با حوص  يسازمانده

  کند. يگر بستر سازيد يتازه از سو ياسيس  – يحرکات اجتماعک سو و  ياز 

از   يوه مبارزه مناسب و برينش شي و گز  يخط مش  ي، ساماندهياسيس  يز ير  مهبرنا

با  د بکوشدي، باياسيس هک حزب با تجربياما ست. ين يبدون شک کار آساناشتباه 

نظر گرفتن شرا عيدر  با    خود ارتباط  نفوذ و  سطح    له از جم  ،ه جامع  يو ذهن  ينيط 

بس  ي واقع  ييتواناو    مردم  يهاهتود امر  در  سازمانده يخود  و  داشتن    يج  ک  يو 

مناسب   يوه هاياشکال و ش م،  يرژ  يو نظام  ياسيت سيوضعنانه از  يواقع ب  يابيارز

از    يوه ايچ شکل و شيه  ،ن راستايدر ا  کار خود قرار دهد.يمبارزه را در دستور پ

البته نکند.  مطلق  را  بيبا  هک  يامر  مبارزه  بها  ه ست  همانا  شود،    هداد  يشتريب  يآن 

آگاهيافزا   يبرا  همبارز و  يبس  و   مردم  يفرهنگ  و  ياسيس  يش  آنها    يابيسازمانج 

 ي ستيبا  يک حزب انقالبين حال  ياست. در ع  ياجتماع  ي  هشرکت در مبارز  يبرا

بوجود آمدن شرا  هها در مبارزه، شرکت تودياسيرشد جنبش س  ه ب  ه با توج ط  يو 

تازه مبارزه داشته باشد.    يوه هاياشکال و ش  يريبه موقع به کارگ  يي، توانايانقالب

د برهه  يبه  در  سخن،  آم  ينيمع  يگر  قهر  اشکال  متناسب  سرعت  با  را يبتواند  ز 

   ز کند.ين اشکال مسالمت آميگزيجا

  ي در مراحل مختلفران   يا  ي در کشور ما، خلق ها  يخ تحوالت اجتماعيبه گواه تار

اعتراض جنبش  براياز  ن  لهمقاب  ي،  با    يروهايبا  گروهايتشکسرکوبگر  مسلح   يل 

ت يجان در جنبش مشروطيمسلح آذربا  يروهايشرکت ندست به اسلحه برده اند.  

ن(١٢85-١٢8٧) وجود  ا  يروهاي،  مختلف  ملل  جنگل  يمسلح  نهضت  در  ران 

استقال(١٢93-١3٠٠) جنبش  آغاياسماع  يرهبربه    هطلبانل  ،   -١3٠9)سمکو    ي ل 

جان و کردستان  يشمرگ در جنبش آذربايو پ  ييمسلح فدا  يروهاي، وجود ن(١٢99

ق(١3٢٤  -٢5) خراسان  ي،  افسران  ما)ام  مرداد  جنبش  (١3٢٤سال    هدر   ،٤6  –  ٤٧  



 ١3    !مسلحانه ی مبارزه احزاب کردستانی و کاربست شيوه
  

 

به  کردستان چر  يانقالب  هتيکم  يرهبر،  جنبش  کردستان،  دمکرات   ي کيحزب 

 ي رو ين  هخوايافسران آزاد  هام مسلحاني، قيشمس  ٤٠  –  5٠  هو مجاهد( در ده  يي)فدا

حزب دمکرات    يرهبره  ب  ،جنبش مقاومت کردو    5٧ام بهمن  يو مردم در ق  ييهوا

بهمن در    يسالهادر    ،لهران و کوميکردستان ا انقالب  از  باپس   ي روهاين  مصاف 

اسالم نمونيا  يسرکوبگر حکومت  قهرآم   ييهاهران،  مبارزات  مسلحانه  ياز  و   ي ز 

 است.  ران يمردم ا

سرکوبگر   يمهاي رژبا    لهمقاب  يبرا،  يخ يتار  نيمع  يهاران در برشيدر کردستان ا

 ه مسلحان همبارز  ش برده شده است. يپ ياسيس يتوام با مبارزه  يمبارزه نظام ،تهران

کردستان بهمن    يسالهادر    ياحزاب  انقالب  از  اوا  5٧پس  دهيتا   ي شمس  ٧٠  ه ل 

مسلحانيبارز    هنمون جنبش  پشت  هک  است.  يوس  يبانيبا  مردم  ن يهمدر    يولع 

مسلحان  ،يزمان  يلهفاص محدود  سو  اتيعمل  اي  هحرکات  از  از   يبرخ  يترور 

خلق عرب در   ياعتراض  يجنبشهااست.  هبود ين خصلتي فاقد چن ياحزاب سرتاسر

تبر(58  هخردادما)  خوزستان در  مسلمان  خلق  جنبش  ما)ز  ي،  ، (١358  هاسفند 

آمل  يا  يهاستي کمون  هياتحاد در  ما)ران  ا  (١36٠  هبهمن  فرقان   يذائيو حرکات 

 ي تهايترور شخص هشتر متمرکز بيب هک، ١36٠ هن بعد از خرداد مايو مجاهد  (١358)

همچن  يدولت  ياسيس عمليبود،  مرصاد  ين  سويات  از  جاودان  فروغ  ن يمجاهد  يا 

ط الزم و عدم  يفراهم نبودن شرا  خاطر  ه ب  مهو ه  مهه  6٧  هران در مرداد مايخلق ا

نه ساز  ي ، نتوانستند زمه در خون غرق و با شکست روبرو شدمردم از آنها،    يبانيپشت

 در جامعه شوند.   يفيک يک دگرگوني

  ه بلک  ، يتنها احزاب کردستان  ه ن  ،١35٧بخصوص بعد از بهمن    ، رانيدر کردستان ا 

گرو و  احزاب  ب   يسرتاسر  يهاه تمام  اسالم   ه معترض  ]بغيا  يحکومت  از  يران  ر 

تود ديا  هحزب  و  فدائ يران  اکثر يرتر  کيان  جبه  هت  اا مخالف  ه در  حکومت  ران  ين 
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ا  بودند.  مسلح  نداشتند[  زمان  وضعن  يقرار  کردستان  هک  يتا   ه ب  ريناگز  ياحزاب 

 هران و سرانجام بي کردستان ا   هدي فلک کش  هسر ب  يهاهروستا و کو  هب  ينينشعقب

، پس از مقاومت بهار  هن کيا  ه داشت. قابل توج  مه ند، اداه بودشدنکردستان عراق  

ه  58 سنندج،  شهر  کردستان  ه چگايدر  شهرهاياحزاب  ب   ي،  را  سنگر    ه کردستان 

مسلحان نکرديتبد   همقاومت  ول  حم  ند  هنگام  هوا  ينيزم  يروهاين  له در    يي و 

مردم    به  يرسانب  ي از آس  يريکردستان، شهرها را بخاطر جلوگ  هحکومت تهران ب

 کردند. ير مسلح، ترک ميو غ يعاد

با سرکوب    ، که در کردستان   يسرکوبگر حکومت اسالم  يروهاين  ينظام  يشرويپ

دگراند   هخواي آزاد  يروهاين ايو  کل  در  نشي ش  عقب  و  احزاب   يج يتدر  ينيران 

ن احزاب با مردم و حضور  ي ارتباط ا  نتوانست در امر  ليبود، در اواهمپا    يکردستان

کردستان  ينظام در  جدشان  سازد  يخلل  کردستانوارد  احزاب  رغم  يعل  ،ي. 

بحرانيپراکندگ ده ،  چند  انشعابات  و  م  هگذشت  ه ها  ا  هزيتاريليو  منطقيشدن    هن 

رژ مقاطع  ،ميتوسط  در  تاثينيمع  توانستند  بريچشمگ  يري،   ي اسيس  يدادهايرو   ر 

ا داشتيکردستان  جم  باشند.  ه ران  ز  له از  موارد  ميبه  اشاره کرد:  ير  اعتراض    توان 

ت در  کردستان  شوان  هکشت  هب  ١38٤  هرماي مردم  ز  يقادر  هشدن  شکنجيدر  در   هر 

سرتاسرمها اعتصاب  ارد  يباد،  در  کردستان  ب  ١389بهشت  يمردم  پاسخ   ه در 

ارانش، اعتصاب  ي اعدام فرزاد کمانگر و    ه در اعتراض ب  يفراخوان احزاب کردستان

مغازيبازار بستن  و  در  در  ها  ه ها  ب  هرمايت  ٢٢کردستان  اعتراض  دکتر    ه در  ترور 

 قاسملو. 

  ي دادها ير روبآنها    يرگذار ي ران و تاثين احزاب در کردستان ايوجود و حضور ا

نيب  هک  هن منطقيا   ي آنها در مناطق مرز  ينظام  -  ياسيس  يروهايشتر مرهون حفظ 

است، يا نيرژ  يبرا  ران  تحمل  قابل  ايم  از  رو،يست.  گستردبا    ن  ،  يرهبر  هترور 

پ و  مرزهايا  يشمرگهايکادرها  از  خارج  در  احزاب  ران، يا  ييايجغراف  ين 
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اعضا  يريدستگ اعدام  زندانها  ي و  در  انداز  ران،يا  يآنها  راه   ي هاجنگ  يبه 

جم  يغاتيتبل  -يروان از  گوناگون  اشکال  سايا  له با  ا  يتهايجاد  و    ينترنتيمختلف 

 ي اسيس  يتهايب شخصيو تخر   يخ يع تاريف وقاي تحرتالش در  ،  يبريحمالت سا

  کند. لهمقاب يمردم  يروهاين نيکوشد با اي ها، مدر رسانهران يکردستان ا

پا  سيتاث  يرد  کردستان  ياستهاير  توج  ياحزاب  با  حتا   ي هاهنوشت  يبرخ  هب  ه را 

  همربوط ب يلهامقادر  هنمون يکرد. برا هتوان مشاهديز م يران نيدر ا همنتشر يق يتحق

ر  ياسالم  يجمهوراست  يس دوران   در   يرفسنجان  يهاشم   يجمهوراست  يدر 

با کردستان  ارتباط  احزاب  نقش  و  س  يکردستان  روان  کرد   ياسيدر  مردم 

 م: يخوانيم

پا"...   تحميان  يبا  ايليافتن جنگ  دموكرات كردستان  مي، حزب  با   ي گريانجيران 

م پ  يهنياتحاد  عراق،  به    ييشنهادهايكردستان  برايا  ياسالم  يجمهوررا    ي ران 

ر ماه  يت  22ز دربارة كردستان ارائه داد، اما در  ي ك راه حل مسالمت آميدن به  يرس

ن عبدالرحمان قاسملو و يمذاكرات در شهر ون  ين دوره ايان دوم يو در جر  1368

د تن  سال  يپنج  در  و  شدند  ترور  كرد  كنندگان  مذاكره  از  صادق    1370گر 

جانشيشرفكند برلي،  در  قاسملو  شد.  ين  ترور  و  گرفت  قرار  قصد  سوء  مورد  ن 

ذهن در  شد  گفته  كه  همانطور  مذكور  تلقيعوامل  و  هاشم  يت  دولت  از    يمردم 

منف وضع  گذاشت  يبرجا  ياثرات  به  نسبت  را  خود  اعتراض  استان  مردم  ت  يكه 

خود اعالم    يدولت در منطقه را در انتخابات با مشاركت منف  ياستهايموجود و س

 ١داشتند." 

 
ود  ع، دکتر مس ١3٧6-8٤جمهوري بررسي روند مشارکت شهروندان استان کردستان در انتخابات رياست    ١

 88-١١٠، صص ١39٠غفاري، بهروز زرين کاوياني، فصلنامە ژئوپليتيک/ سال هفتم شمارە اول، بهار 
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کردستان احزاب  و  کردستان  سا  يمردم  تمام  درک    يالهدر  با  انقالب  از  پس 

 ي هاه ن نطفياول  هک   يم، از همان زمانين رژيبودن ا  يدرست خود از مفهوم اسالم

  يو اهداف اصل  يکشاندن انقالب مردم  هرايب  ه ب  يم برايرژ  يو ارتجاع  يضدانقالب

مبارز اول  سنگر  در  شکل گرفت،  زمان  هآن  تا  و  گرفتند  قرار  آن  امکان   هک  يبا 

مسلحان ن  همقاومت  مقابل  پذ  يروهايدر  امکان  تهران  کردستان  يسرکوبگر  بود،  ر 

پناهگايپشت و  ن  ه بان  شخصيتمام  و  آزاد  يتهايروها  و  هرگونيا  هخوايمبارز  با   هران 

 بود.  ينيش و جهان بيگرا

ا اوايبا  از  حال،  کردستانيشمس  ٧٠  ه ده  يسالهال  ين  احزاب  توج  ي،    ه ب  ه با 

ن  ي شروي، پيرانيش چپ و دمکرات ايو دگراند  هخوايآزاد  يروهايسرکوب اکثر 

حفظ    باکردستان عراق،    ه ب  ياحزاب کردستان  ينيران و عقب نشيا  ينظام  يروهاين

ب  يروين بيمسلح خود،  آنجا  .رو آوردند  ي اسيس  يتهايفعال  ه شتر  از    ي برخ  هک  ييتا 

  ياز احزاب کردستان  يکيبا    ه ، در رابطهگذاشت  ه ز برآن صحين  يرانيپژوهشگران ا

 : سندينو ين ميچن

ا   "... كردستان  دموكرات  مش يحزب  كل  ير يدرگ  يران،  به  را  پراكنده  ترور    ي و 

 يي و يراد  يهامهخود را از راه برنا  ياسيو س  يفرهنگ  يتها يمتوقف كرده و تنها فعال

 75ران دنبال كرد و عماًل از سال  ياز هواداران به مناطق كردستان ا  يو اعزام بعض

 ٢ده ... ".  يمسلحانه و ترور به نقطه صفر رس يريبه بعد، خطر درگ

از   ييواحدها  هران بي ا  ينظام  يروهايورش ني  يدر پ  هک  ييها يرياکنون پس از درگ

ايپ دمکرات کردستان  منطقي شمرگان حزب  در  آمد،    هياشنو  هران  پرسش بوجود 

ن  ه ب  هدر رابط  ييها  هران بوجود آمدي شمرگ کرد در کردستان ايپ  يروهايحضور 

  يبغض و غرض شخص  ه درست و خارج از هرگون  يواکاو  ه از بيخود ن  ه است، ک

 
 همان منبع  ٢
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 ي کيزيف  له ورش و حمي  يبرا  ياه تنها بهان  ه داد، نين رويا  ه دارد، چرا ک  يو گروه

رژ  يروهاين بيسرکوبگر  کردستان  ه م  تهد  ياحزاب  بيو  اردوگاهها  ه د    يبمباران 

م تهران  يمخالف رژ  يروهاياز ن ياز جانب برخ ه، بلکهآنان در کردستان عراق شد

زواين از  فکر   يا يز  گرفت  يمختلف  قرار  انتقاد  فرصت   يبرخ  است.  همورد  را   ي آن 

برا ب  هيتسو   يمناسب  با  "ناس  ه حساب  )بخوان   يها ستيونالياصطالح  کرد" 

با  ه کرد  يسع  هافتيمردم کردستان(    ي اسيو س  يفکر  يها هندينما ک چرخش  ياند 

اکثر    هک  يهم در حال  ر سوال ببرند، آنيرا ز  يقلم تمام مبارزات احزاب کردستان

با حکومت    هدر مبارز  ياهشبه  هگون  چيدچار ه  يکردستان  يروهاياتفاق ن  هب بيقر

نبوديا  ياسالم اول مبارز  ه، هموارهران  تهران يبا رژ  هدر صف  و وحشت  م رعب 

 اند. هقرار داشت

ت  ين واقعيست" نشانگر ايونالياصطالح "ناس  ه ن احزاب بيا  مهبرنا  ه ب  ياجمال  ينگاه

ناپذ کيکتمان  است  هيتقر  هر  عل  يمهبا  پافشاريآنها  مبارز  يرغم  حق    يبرا  هدر 

پاييتع کردستان،  مردم  سرنوشت  بين  جهان  ه بند  دمکراس  ياصول  بشر،  ،  يحقوق 

پلورال  يآزاد سيو  براياسيسم  اجتماع  يرب،  عدالت  مرد،   و  ا  يزن   يهاهديو 

 هستند.   ،مختلف يهابا خوانش ک،يو دمکرات يستياليسوس

ران، احزاب  يدر ا  يدن حکومت اسالميت رسيحاکم  ه باز هنگام  گر،  يد  ياز سو 

شرکت    لهمختلف: از جم  يهاه ويروها از شيتناسب و توازن ن  هب  هبا توج  يکردستان

انتخابات انقالب گرفتي اوا  يهادر  مبارز  هل  اند. هگرفت  هبهر  هو مذاکر   همسلحان  هتا 

توج  همتاسفان سرکوبگران  يارتجاع  تيماه  ه ب  هبا  هرگون  ي روهاين   هو   هحاکم، 

آم مسالمت  مدنيحرکت  و  کردستان  يز  شد  هب  ياحزاب  منجر  ،  است  هشکست 

آم  يبرا  يروشن  يدورنما مسالمت  مساي حل  حاکم  لهز  چارچوب  در  ت  يکرد 

ديا  ياسالم سردمداران  ينم   هديران  واقع  در  کتمان   ياسالم  يجمهورشود.  با 
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ران و با اعتقاد  يو وجود ملل مختلف در ا  يز مليتما  ه ، رد هرگونيمل  لهوجود مسا

اسالميوجود    هب امت  ايک  عمال  امر  ي،  ناد  مهمن  توجاندهگرفت  هديرا  با    ه ب  ه ، 

مذهبيماه س  يدتيعق  -  يت  سيو  متمرکز  جامع  يادار  -  ياسيستم  بر  ،  ه حاکم 

چن  ييتوانا حل  استعداد  معضليو  به   ين  ندارند.  دليا  را  تمام  ين  در    يسالهال، 

در    ييهاشاهد تنشريانکار ناپذ  ي بگونه اما    ،رانيا  ياسالم  يت تئوکراتهايموجود

ا بوديکردستان  زمانيا هران  تا  و  مسا   هک  يم  سوله"صورت  از  ا  ي "    ي ران يحاکمان 

ران  ين ايبودن سرزم  لهرالمليکث  ي. نفداشتخواهد    مه ها ادا  تنشن  ي، اکتمان شود

ب  ه ن  ينيو خم  ه م شايدو رژ  ياز سو ا  ه تنها  تنشهايحل  ،  هنرساند  ياري  يداخل   ين 

 است.   ه ز افزوديحدت آن ن هب ه بلک

بهمن    يسالهادر تمام   انقالب  از  اکثر رهبران س5٧پس  ايکرد تاک  ياسي،  بر  ن يد 

حل    هرا  است و   ياسيس  لهک مسايران  يکردها در ا  يمل  لهمسا  هاند کهداشت  مهمامر  

  58  هران درمردادمايا  ينظام  يروهايورش ني  هب  ه با توجن وجود،  ي. با اندارد  ينظام

خم  ،کردستان  هب جهاد  از  کشتارها  ينيبعد  و  اعدام  کردستان    يجمع  يو    -در 

ا و  قالتان  و  قارنا  در  ميبخصوص  سرکوب    هزي تاريليندرقاش،  و  کردستان  کردن 

 هوادار ب  ٧٠  ه تا اواسط ده  يکردستان، احزاب کردستان  هخواي آزاد  يروهايمدوام ن

مسلحان مقاومت  و  عقب   هدفاع  با  بيا   ينينششدند.  احزاب  و    هن  عراق  کردستان 

اردوگايا اعضااهو  يبرا   هجاد  و  ايا  يداران  در  احزاب  منطقين  فرستادن هن   ،

و جمع   يغيتبل – ي التيتشک يانجام کارها يداخل کردستان برا هب يحزب يهاکيپ

 ي و ترور رهبران و اعضا يمکرر نظام يدها ين تهدي، همچنيمال  يهاکمک يآور

نيا توسط  عراق  کردستان  در  بخصوص  و  خارج  در  احزاب  ترور   يروهاين 

 ه، در دو دهيمحدود نظام  يروها يرغم حفظ نين احزاب علي، اياسالم  يجمهور

برخالف  ن اواخر  يدر ا  اند.هکرد  يدارخود  هعمال از انجام حرکات مسلحان  هگذشت

جنجايتبل و  درگ  ياه رسان  يلهاغات  بتوان  ک  يمحدود  يهايريمشکل  در    ه را 
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ا رويکردستان  مسلحان  هداد  يران  جنگ  مجدد  آغاز  چون  کردستان    هاست  در 

کيا چرا  کرد،  قلمداد  عيشرا  ه ن  هران  ذ   ينيط  برا  يهنو  عمليچن  يالزم   مهيا   ين 

ن و  پا  ه ک  ياکثر احزاب کردستان  ه است  آنان در کردستان عراق    يهاه گايدفاتر و 

شد چن  همستقر  ادعاياست،  سو هکرد  ين  از  آنهايد  ياند.  برخالف   هک  ييگر، 

پ قلمداد  يکردن جد  هزيتاريليم  يبرا  نه ساز يزمشمرگان را  يحضور    يمد کردستان 

تمام  کنند در  انقالب    يسالها،  از  در  5٧پس  حتا  و  احزاب    هک  هگذشت  هده  ٢، 

نهاد  همسلحان  هعمال مبارز  يکردستان ک  يران  يا  ي، حاکمان اسالمبودند  هرا کنار 

نظام  هلحظ اياز  منطقي کردن  بدندينورزغفلت    هن  را  کردستان  سرتاسر   ه ، 

 ي هاه و چوب  لهرا با گلو  يبانگ اعتراض  هو هر گون  هل کرديتبد   ينظام  يهاهگايپا

 اند.هدار پاسخ گفت

تماميعل  سواليا  يرغم  ن  ه ک  ينها،  برابر  م   يروهايدر  قرار  "چيگ  يکرد    ديبا  ه رد 

شراکرد؟ در  آنها  آني "  است،  موجود  شرا  ط  در  جنبش   هک  يطيهم  کل  عمال 

 قرار دارد.  يبا در حالت رکود و سکون نسبيران تقريدر ا ياعتراض

در  يجنبش اعتراض يو سکون نسب ياسيضعف جنش س هب ه ، با توج هنظر نگارند هب

نبود   کشور،  بديکل  سيک  تاث  ي اسيل  و  از  يقدرتمند  خارج  و  داخل  در  گذار  ر 

برنايدر چارچوب    يرانيا  ياسيون سيسياپوز  يران، عدم همکاريا مشترک   مهک 

ا  هک مختلف  ملل  و  خلقها  برگيمنافع  در  را  شرايران  نبود  در  در مجموع  و  ط  يرد 

  مهيا  هجنگ مسلحان  يبرانه  يزم  تنها  ه ن   ،رانيدر ا  کاليرادانجام تحوالت    يالزم برا

بلکين پ  ه ست،  سومسلح    يهاک يفرستادن  احزاب  يا  ياز  و ز  ينن  مخاطره  بدون 

ن و  نبوده  نبايتلفات  تيست.  دم  آگاه کرد  فرزندان  گرفتيد  قرار  دشمن  قربانهغ    ي، 

 شوند. 
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سو بايد  ياز  بي گر  پرسش  يا  هد  داد  ياساسن  برايآ  :پاسخ   ي احزاب کردستان  يا 

ط يدر شرانکه  ياا  يک" است  يو هم تاکت  ي"هم استراتژ  ها جنگ مسلحانيحرکات  

به کار گرفته    يکي تاکت  ياهتواند بگون  يم  ياسيو س  يجنبش مدن   يرين اوج گيمع

مسلحانشود حرکت  پ  ه ؟  در  تودياگر  جنبش  با  نمنباشد  ياه وند    ه بتواند    ي، 

چالش   هب ياهرم فشار برا هب ابد ويدست  ا درازمدت خوديمدت   هکوتا يخواستها

رژيکش تبدي دن  ارادي م  حرکات  گردد.  جامعيپ  يروهاين  هانيگراه ل  در    ،ه شاهنگ 

  ي ر منف يتاث  ه آنها منجر خواهد شد، بلک   يشکست نظام  ه تنها ب  ه ط الزم، نينبود شرا

 ه د، کيمردم خواهد گذاشت. مردم از خود خواهند پرس  ه يدر روان اجتماع و روح

 ي مدشمن  به دام  ان آن پشت سر هم  يمجر   هاست ک  ياهحرکت مسلحان  هن چيا

بسود دولت سرکوبگر و    ه ا ناخواستي  هخواست  ين امر يدهند؟ چنيم  يو قربان  افتند

ا  يينماقدرت و  مردم  مقابل  در  شد.  يآن  خواهد  تمام  وحشت  و  رعب  جو  جاد 

هرگون مسلحانحر  هانجام  بغ  هکت  کردستان  پشتيدر  از  ب  يهاهتود  يبان ير    همردم، 

ن و  يتام  يمناسب برا  يهاه ، رايو مال  يکع لجستيمطمئن، امکانات وس  ه پشت جبه

پشته رساندن سالح و آذوق ا  هخوايآزاد  يروهاين  يباني،    يو جهان  يرانيو دمکرات 

 فاقد آن هستند.  يفعال اکثر احزاب کردستان ه ک يامر ؛از داردين... و

کهينبا کرد  فراموش  کردستان  د  در   ياحزاب  حضور  مرز يتر  حساس  با  نوار    ي ن 

عراقيا و  آزادان  و  ران  آمد  و  ا  ه رفت  کردستان  بيمردم  کردستانياقل  هران  از   م 

بس ايا  با داخل کردستان  يريگ  ارتباط    يبرا  يار خوبيامکان  برخوردارند.  ن  يران 

م برا  يامکان  عموم  يرگذار ي تاث  يتوان  افکار  آگاه  يبر  بردن  باال    يمردم کرد، 

  ن ازيروزمره آنها بهره گرفت. هم چن  يبه مبارزه  ي و سمت ده  ياسيو س  ياجتماع

و يچون راد  ياهرسان  هدر داخل، امکانات گسترد  يحزب  يهاه ق گسترش شبکيطر

سايزيتلو  - وبالگها تيون،  و  فينترنتيا  يها  توي،  و  بوک  ايس  و  نستاگرام.... يتر 

علن حضور  اعضا  يکمبود  و  ايا  يکادرها  کردستان  داخل  در  را  احزاب  ران ين 
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دادن  ها، بها هشمرگيپ ياسي، آموزش سيحزب يت کادرهايجبران نمود. حفظ و ترب

در داخل و خارج از    يحزب  يهاه ، گسترش شبکيدتيعق  -يفکر  يکارها  هشتر بيب

 ي تهاين شرکت در فعاليج مردم، همچنيو بس  يسازمانده  يکشور، تالش مستمر برا

فرهنگ  يمدن جامع  يو  در  اهمحدود  جبهي،  کردستان   هجاد  همکار  يمتحد  با   يو 

و حق    يمل  لهخواهان حل مسا  هک  يرانيا  ياهو منطق  يسرتاسر  هخوايترق  يروهاين

شتر حکومت  يب  هدن هرچيانزوا کش  ه روند ب   ه تواند ب  ين سرنوشت آنها هستند مييتع

ن راستا، يرساند. در ا  ياريمردم    يو مل  ياسيس  يترور و اختناق و باال بردن آگاه

متحد کرد   ه جاد جبهي، اگريک ديه  ب  يشتر احزاب کردستانيب  ه ک شدن هر چ ينزد

بهر د  يريگه و  امکانات  تمام  برايپلماتياز  چ   يک  هر  کردن  رسوا  و  شتر  يب  ه افشا 

اسالم مرزها  يحکومت  از  خارج  بيا  يدر  چ  ياعتال  ه ران  جنبش  يب  ههر  شتر 

ا  ياعتراض کردستان  چ  ياريران  يدر  رساند.  جبه  هخواهد  ن  ه بسا  و  رومند  يمتحد 

بستر  ياحزاب کردستان برا  يبتواند  جبهيا  يمناسب  ن  يرتريفراگ  ه جاد   ي روهاياز 

 م تهران گردد.يبا رژ هدر مبارز يو احزاب مل يون سرتاسر يسياپوز
۲۰۱۶اوت  ۱۱  - ۹۵3۱مرداد  ۲۱  شنبهپنج   

 

  

 

 





 

 

 ايران یبا حکومت اسالم یمذاکرە احزاب کردستان 
 آن" آمدهاي مثبت و منفي " پي

 

مرکز همکاري احزاب کردستان ايران"  "نشست نمايندگاني از    لهدر اين اواخر مسا

"نورف"   عهبا نمايندگان جمهوري اسالمي با ميانجيگري بنياد غير دولتي حل مناز

هاي ايراني هايي چند از سوي برخي از احزاب و شخصيتدر نروژ، سبب واکنش 

ها، شيوە برخورد و استدالالت برخي  موضعگيري  نهو کردستاني شدە است. متاسفا

  هاي فيس بوک و غيرە گاهي با توهينکه ها و شبخصوص در وبسايت   به از آنها،  

اتهامات سنگيني چون خيانت و سازش    بودە    به و وارد کردن  اين احزاب همراە 

 است. 

اي  کههايي  يه اطالع  در  ايران  کردستان  احزاب  همکاري  مرکز  سوي  رابطه  از  ن 

اهداف    بهمنتشر شدە است، تا حدي مبهم و ناکافي بودە، ضمن اظهار بي اعتمادي  

داشتن يک نشست جدي با نمايندگان    بههاي طرف مقابل، اشارە مشخصي  و نيت 

ايران،   ندا  که حکومت  کرد،  قلمداد  مذاکرە  سرآغاز  را  آن  از    شته بتوان  است. 

خل و خارج از ايران اين احزاب و بخصوص  هاي داها و فعاليت   شته سوي ديگر نو

ه و  وسيع  مراسم   بهجان  مه برگزاري  و  متينگ  و  اسالمي   آکسيونها  رژيم  ضد 

ناجوانمرادا٣٠بمناسبت   ترور  سالگرد  قادري  نهمين  و  قاسملو  سوي دکتر  از  آذر 

هاي مرکز همکاري احزاب کردستان ايران ها و فعاليت   يه حدک و حدکا و اطالع

اين احزاب    طبق روال پاينبدي  نشاندهندە    -هاي ملي  اصول و خواست   به گذشته 

است   مطالباتي  از  آنها  نشيني  عقب  عدم  و  براي  سال  کهدمکراتيک   سال  هاي 
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کردە   به رسيدن   مبارزە  در آنها  کرد  مبارزان  دستگيري  ادامه  ديگر  سوي  از  اند. 

پايگاە توپباران  کرايران،  مرز  در  کردستاني  احزاب  کشتن  هاي  و  عراق  دستان 

با   بطهکولبرهاي کرد نيز نشاندهندە عدم تغيير رويکردهاي حکومت اسالمي در را

امري   است،  کرد  مردم  و  احزاب  شب  به   کهاين  تائيد  براي  جايي  خود   هه خودي 

 گذارد. "بند و بست" هاي احتمالي باقي نمي بطه بوجود آمدە در را

برميايد احزاب و گروە  که احزاب کردستاني چنان آنها  هاي هستند   از اسم خاص 

رسيدن    که و  اخص  بطور  ايران  کردستان  مردم  ملي  حقوق  از  دفاع   به براي 

ايران   ملل  تمام  براي  فدرالي  متمرکز  غير  سيستم  و  اجتماعي  عدالت  دمکراسي، 

اعم مي  بطور  ائتالفمبارزە  در  احزاب  اين  مختلفي  کنند.  از    کههاي  خارج  در 

نيروهاي  فعالترين  جزو  و  داشته،  شرکت  فعال  بطور  آمدەاند  بوجود  کشور 

بودە کشور  داخل  و  خارج  ديکتاتورهاي اپوزيسيون  حاکميت  سرآغاز  از  و  اند 

" گفتن  با  ايران  در  تاريخي  نه اسالمي  نقشي    به"  اسالمي،  در  جمهوري  فعال 

توتاليتر   رژيم  دا  –مبارزات ضد  عهدە  بر  ايران  اسالمي  احزاب  شتهتئوکرات  اند. 

کردستاني در تمام سالهاي پس از سرکار آمدن نيروهاي مرتجع اسالمي در ايران 

را با حکومت رعب و وحشت   نههموارە پرچم مبارزەاي سخت و طوالني و پر هزي

پشتيباني    به   جهاند. آنان با توشتهروز آنرا نگاە داو تا ام  شتهدر کردستان ايران برافرا

توان   مردمي،  را   نهصح  بهتودەهاي  تهران  حکومت  با  مبارزە  در  مردم  کشاندن 

نموشتهدا و  از موشک    نه اند  پس  ايران  در کردستان  اعتصاب سرتاسري  آن  بارز 

قل اعدام    عه باران  و  کرد    سه دمکرات  زامبارز  پناهي،  حسين  لقمان رامين  و  نيار 

شهريورماە   مرادي امري  مي  ١٣٩٧در  بهمن    نه نمو  کهباشد،  انقالب  از  پس  آن 

ايران در دهه    ١٣٥٧ انقالبي  نيروهاي  تاکنون    ٦٠و بخصوص سرکوب   به شمسي 

با تو نشدە است.  ايران مشاهدە  بعيد اين فاکت  به  جه اين وسعت در هيچ جاي  ها 

همين سادگي و با يک چرخش قلم بتوان مهر خيانت و سازش بر    بهبنظر ميرسد  
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زد   احزابي  در    که پيشاني  ايران  در  کرد  مردم  از  وسيعي  قشر  پشتيباني  داشتن  با 

 صف اول مبارزە با رژيم ديکتاتور ايران قرار دارند. 

ر آنها با نمايندگان جمهوري مذاکرە اخي  لهاما در خصوص شيوەهاي مبارزە و مسا

هاي مثبت و منفي آن، ميتوان اذعان  بهاسالمي، الزامات و شرايط الزم مذاکرە و جن

 داشت:

سياسي روندي است پر فراز و نشيب توام با شيوەهاي   –مبارزە اجتماعي   •

مسالمت مبارزاتي  فعاليتمختلف  قهرآميز،  و  علني،  آميز  و  مخفي  هاي 

يا   تعرضي  يا حرکات  اسرار  حفظ  اصول  رعايت  با  مذاکرە  و  نرمش 

را در  موارد  اين  تمام  و    بطه شفافيت.  مکاني  و  زماني  با شرايط مشخص 

اولويتها شود.   تغيير  و  نيروهاي متخاصم ميتواند دچار دگرگوني  تناسب 

احزاب همزمان با    کهدر تاريخ مبارزاتي مردم کردستان و جهان مواردي  

شيوەهاي خش گرفتن  پيش  مبارزە،  در  و    به ن  براي حل  مذاکرە  استقبال 

ر خود  مسائل  النففتهفصل  في  و  است  نبودە  کم  انجام    سهاند  نميتوان 

هرگو و  مخالف  طرف  سازشکاري  براي  دليلي  را  حرکت    نه مذاکرە 

حرکات    نهماجراجويا در  غرق  و  دانست  انقالبي  را  سکتاريستي   بهو 

 نشيني را رد کرد.و عقب  سازش  نهتعرضي هرگو –اصطالح انقالبي 

مذاکرە خود نيازمند شرايط مشخص و  لهمرح بهبا اين حال قدم گذاشتن  •

نيرو   توازن  سنگيني  زماني   بهبويژە  واقع،  در  است.  مخالف  نيروي  نفع 

رژيم حاکم در   کهموفقيتي نسبي برسد    بهمذاکرە نيرويي انقالبي ميتواند  

يک جنبش مردمي و قدرتمند يا شرايط ضعف و عقب نشيني در مقابل  

در موقعيت ثبات و    کهديکتاتورهايي    که اپوزيسيوني نيرومند باشد، چرا  

پيشنهاد و ميانجيگري يک نهاد    له داليلي از جم  بهاطمينان باشند حتا اگر  
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احتمال زياد    بهنشستن در پشت ميز مذاکرە نيز باشند    بهالمللي حاضر  بين

متقخواست  نيروي  اداهاي  در  يا  رد کردە  را  مذاکرات   مهابل  و  نشست 

گرفت.   خواهند  کنارە  مذاکرات  دور  از  و  بود  نخواهند  جدي  و  مصر 

هاي خود با برخي برخي از نشست يهحاکمان رژيم اسالمي ايران در توج

هدف آنها    کهاند  شتهاز افراد يا محافل کردستاني هموارە تاکيد بر اين دا

نشست اين  انقالب    بهها  از  "نيروهاي ضد  از  خود  اطالعات  روز کردن 

نمو براي  مقابل،  در  است.  بودە  اطالع  نهکرد"  همکاري   يهدر  مرکز 

در   ايران  کردستان  اعتماد    ١٣٩٨تيرماە    ٢٣احزاب  عدم  نيات    بهنيز 

گذ تجارب  بنابر  اسالمي  مي  شتهجمهوري  چرا  ديدە  م عليرغ  کهشود. 

 نهآميز و عادالراە حل مسالمت  بهاعتقاد احزاب تشکيل دهندە اين مرکز  

آن   لهمسا گفتگو،  طريق  از  باورند  کرد  اين  بر  اسالمي   که ها  جمهوري 

مسا  بهايران   سياسي  ندا  لهحل  باور  و  شتهکرد  مذاكرات  آزمون   ،

آن   به ايجاد يک فضاي بي اعتمادي نسبت    بهگفتگوهاي قبلي نيز منجر  

زماني   بويژە  خاصي،  شرايط  در  نيست  بعيد  است."  نيروهاي   کهشدە 

المللي باشند، رژيم تهران آمادە دادن  حاکم تحت فشارهاي داخلي و بين

است    به امتيازاتي   اين  مسلم  امر  اما  باشند،  مخالف  اين    کهنيروهاي 

نخواهد   عهامتيازات در سطح توافقاتي براي انجام تغييراتي بنيادي در جام

تا زماني   نيز  احتمالي دادە شدە  امتيازات  و  اري  کهبود  بر    کهديکتاتورها 

 قدرت باشند متزلزل و بازگشت پذير خواهد بود.

چنان  له مرح  به رسيدن   • ايلخاني  که مذاکرە  عمر  سخنگوي  آقاي  زادە 

 به هاي خود  بهاي مرکز همکاريهاي احزاب کردستاني نيز در مصاحدورە

آن اشارە کردە است، مستلزم پيش شرطهايي چون شفافيت و اعالم علني  

کردستان،    لهبا مسا   بطهآن از سوي حکومت اسالمي براي گفتگو در را



 ٢٧   مذاکرە احزاب کردستانی با حکومت اسالمی ايران                                           
  

 

ها  المللي، تضمين اين نشستانجام مذاکرات تحت نظارت يک نهاد بين

کردستان بودە است.    لهمسا  بطهاز نظر امنيتي، و گفتگوي مشخص در را

اين  اسالمي  حکومت  حاکمان  بايستي  مذاکرە،  شروع  براي  اين  بنابر 

با  کنند.  شروع  را  خود  مذاکرات  بتوانند  طرفين  تا  بپذيرند  را  ملزمات 

ردتماس  کهاين  به   جهتو سطح  در  طرفين  و    هاي  شرط  کردن  بدل  و 

گيري کرد بغير طرف سوم بودە است، عمال ميتوان نتيجه  طه شروط بواس

نگر اخبار مربوط    فتهاز يک نشست هنوز مذاکرەاي صورت  تا   بهاست 

آن علني شود و طرفين در حال آمادە سازي بستر مناسبي براي گفتگو و 

 مذاکرە هستند!  

تو • بايد  ديگر  سوي  پ  جهاز  بواقع  و داشت  ملي  خواستهاي  يوستن 

نمي کردستاني  احزاب  بنيادي دمکراتيک  و  جدي  تغييراتي  بدون  تواند 

پا عمال  و  گردد  ميسر  ايران  اساسي  قانون  و  حاکميت  سيستم  و    يهدر 

تغييراتي   براي  الزم  قانوني  خواست   کهشرايط  کنندە  و  تامين  ملي  هاي 

آن مگر  ندارد،  وجود  باشد،  کردها  سطح  که دمکراتيک  باالي   در 

اعتراف   اسالمي  مسا  بهجمهوري  آزاديهاي   لهحقانيت  نبود  و  ملي 

زندانيان  آزادي  مانند  نسبي  تحول  يک  سازيهاي  آمادە  و  دمکراتيک 

تبعيديهاي خارج   به سياسي، آزادي احزاب و مطبوعات، اجازە بازگشت  

 که  ١٥از کشور و غيرە شود. در ضمن در قانون اساسي ايران بغير از مادە 

محلي و قومي در مطبوعات و رسانه  به از زبانهاي  استفادە  هاي "آزادي 

و   فارسي"  زبان  کنار  در  مدارس،  در  آنها  ادبيات  تدريس  و  گروهي 

اصل   در  و    به   کهم  ١٩همچنين  قوم  هر  از  ايران  مردم  مساوي  "حقوق 

براي يک   کهاي  لهقبي قانوني  مبناي  هيچ  عمال  است،  شدە  اشارە  باشند، 
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ملي وجود ندارد. از سوي ديگر اين دو   لهمذاکرە جدي در رابطه با مسا

چرا   شوند،  قلمداد  شرط  پيش  يا  مبنا  نميتواند  نيز  مصو  که اصل   بهاين 

 اجراي آن باشد.   به جمهوري اسالمي است و ميباست خود متعهد 

پذيرش مسا  به   جه با تو • تهران و  تغيير نگرش حاکمان  ملي   لهاين موارد، 

پيش از  يکي  بايستي  ايران  اگر در  باشد.  مذاکراتي  چنين  شرطهاي 

آنها   از  يکي  و  کشور  سياسي  مسائل  حل  خواهان  واقعا  ايران  حاکمان 

ملي باشند، ميتوانند حتا بدون چنين نشست و مذاکراتي با نيروهاي   لهمسا

انتخاب   بهاپوزيسيون،   يک  براي  مناسب  شرايط  ايجاد  با  آساني 

تحوالت مسالمت آميز را   نه دمکراتيک در جهت تغيير قانون اساسي زمي

امري   سازند،  همخواني   کهفراهم  ايران  ديکتاتورهاي  ماهيت  با  عمال 

و   سوي   بهقبول    بهمثا  به ندارد  از  رژيم  اين  سياسي  عمر  رسيدن  پايان 

 حاکمان آن خواهد بود. 

با  • مذاکرە  و  گفتگو  براي  ايران  دولت  آمادگي  يا  پذيرش  حال،  اين  با 

  ههد  ٤( برغم ادعاهاي کاذب  ١  کهاحزاب کردستاني نشانگر اين است  

توسل   و  شيوە  به حکومتمداري  اعدامانواع  ترور،  سرکوب،  هاي هاي 

مسا هنوز  کرد،  آزاديخواهان  تبعيد  و  زندان  نشدەاي    لهدستجمعي،  حل 

عليرغم   لهبنام مسا ملي کرد در ايران وجود دارد و دولت اسالمي ايران 

بر  کشور  اين  در  مختلف  ملل  وجودي  رد  و  آن  عمدي  گرفتن  ناديدە 

موفق   ايران"،  واحد  "امت  و  له خاموش کردن شع  به اساس  مقاومت  هاي 

( با حضور در  ٢مبارزە مردم کرد و نمايندگان سياسي آن نشدە است و  

وجود   به المللي عمال سازمان يا بنياد غير دولتي بيننشستي با شرکت يک 

صحە  ايران  کردستان  در  بويژە  و  ايران  در  ملي  مساله  بنام  معضلي 

نيروهاي ٣ميگذارد.   دهه  چهار  از  پس  بار  اولين  براي  ديگر  سوي  از   )
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جب يک  در  ايران  کردستان  در  کرد  ملي  جنبش  براي    ههاصلي  واحد 

کرد از طريق   لهيش شرطهايي براي حل مسامذاکرە با دشمن، با داشتن پ

ها را ميتوان از جوانب مثبت اين حرکت  ديالوگ پا پيش ميگذارند. اين

 در نظر گرفت.

تو • با  کردستاني  کهاين  به   جه اما  حزب  يکسري    چهار  تشکيل  در  عمال 

خود بر سرنگوني   مه، در برناشتهها با احزاب سرتاسري شرکت داائتالف

واپس راندن حکومت ايران، ميتوان    نهجمهوري اسالمي تاکيد کردەاند  

چنين مذاکراتي را در اين مقطع مغاير با موارد تصويب شدە آنها دانست 

  بهگذار دمکراتيک از جمهوري اسالمي و رسيدن  خود بر    مهدر برنا  که

مي اشارە  دمکراتيک  و  فدرال  حاکمان عقب  نهکنند  سيستمي  نشيني 

فق امکان حل مسا  يهواليت  ايران.    لهو  کرد در چارچوب دولت کنوني 

اطالع و  توضيحات  و  بيشتر  شفافيت  با  اگر  برخوردهاي  رساني  چنين 

کاف و دور شدن اين نيروها از هم و   بسا موجب ايجاد ش  چهبيشتر نباشد  

آنها شود. از سوي ديگر بايد جواب اين سوال   بهايجاد جو بي اعتمادي  

ايران در مقابل تمام فشارهاي اقتصادي و نظامي و   کهرا داد: آيا زماني  

بر خواستەهاي   نهتبليغاتي آمريکا و دول اروپايي و اسرائيل همچنان مصرا

گردن ميکند،  خود  اعتراضي  کشي  قدرتمند  جنبش  يک  نبود  در 

نداشتن منط و   قهسرتاسري و کردستاني،  ايران  آزاد در خاک کردستان 

نبود جبهه قدرتمندي از نيروهاي چپ، ملي و سکوالر در خارج و داخل 

عقب نشيني مسالمت آميز   بهايران آيا ميتوان جمهوري اسالمي را وادار  

 ها نمود؟ در مقابل اين خواست
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اي ميان مهتوافقنا  نهمحتواي هر گو  کهواقعيت را نبايد فراموش کرد  اين   •

توانايي   و  بر اساس ظرفيت قدرت  انقالبي و حکومت مرکزي  نيروهاي 

طرفين   که طرفين مشخص ميشود و بايست اين موضوع را در نظر گرفت  

رسيدن   حاضر    بهبراي  خود  اهداف  و  گذاشتن    به خواست   چهکنار 

ايجاد   ظرفيت  و  آمادگي  ايران  اسالمي  حکومت  آيا  هستند؟  چيزهايي 

و غيرە    يه فضاي آزاد سياسي، تغيير قانون اساسي و حذف نهاد واليت فق

باور نگارندە اين   به و در واقع اسکلت و ستونهاي قدرت خود را دارد؟  

سردمداران جمهوري اسالمي   کهسطور اين امر بسي محال مينمايد، چرا  

تا   بهتجر  با اسد  بسان  قذافي  و  صدام  چون  ديکتاتورهاي  سرنوشت  از 

ه منافع  و  ديکتاتوري  حکومت  از  دفاع  در  سعي  لحظه   مه آخرين 

قدرت  بهجان توازن  و  تناسب  در  تغيير  تنها  و  داشت  خواهند  نفع    به شان 

 حرف نهايي را خواهد زد. کهنيروهاي آزاديخواە و دمکراتيک است 
    ٢٠١٩جوالي  ١٦

 



 

 

 در شرق کردستان  یکرد و شعار اصل یلهمسا
"له"طرح مسا  

 برگردان: سروش 

 

سطور اين  نوشته  راقم  در  "پيشتر  عنوان  تحت  رمز  اي  پيرامون  کوتايي  بحث 

ايده مسأموفقيت  طرح  ــ  کردستان  شرق  در  طلبي  استقالل  به لهي  حدودي  تا   " 

راه موضوع   بر سر  موجود  موانع  و  پرداخته   استقالل  به  آن  اينجا  در  عنوان    است. 

بحث  مهادا اين  راهلهمسأ  بهي  و  کردستان  از  بخش  اين  در  کرد  به   ي   رسيدن 

پرداخته کردي  کيان  و  نوشتامي  حاکميت  اين  به شود.  پاسخگويي  صدد  در    ر 

ي وضعيت پيچيده  به  با توجه   ي کرد نيست، بلکه لهمسأ  الت مربوط به ي سواکليه

راه  يا  و  نظر  تبادل  براي  است  تالشي  مسأ  کردستان،  شرق  لهحل  در  کرد  ي 

 کردستان.

 

  در شرق کردستان مراحل جنبش کرد  

به  نگاهي  کنيم مي  ، مشاهدهتاريخ و روند جنبش کرد طي يکصد سال گذشته   با 

  را پشت سر نهاده  له کردستان چند مرحبخش کرد، طبق شرايط  جنبش رهايي   که

پايان جنگ جهاني    ي کردستان تاشهاي تقسيم شدهدر اکثر بخ  ،است. بعنوان مثال

بوده اصلي  شعار  کردستان،  اتحاد  شعار  امر  دوم،  بدو  در  اوضاع   ،است.  بدليل 

فئودالاقتصادي   سيستم  بودن  حاکم  اجتماعي،  وجوـ  عدم  مناسب،  ي،  شرايط  د 
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ساي عشاير رهبر اين جنبش بودند. و تحزب، ر  و فرهنگ  يپايين بودن سطح آگاه

واقع که   ، در  بودند  پايگاه   همانها  گردآاجتماعي  طبق  امکان  و  توان  از  وري شان 

و مسلح  نيروي  تشکيل  گرفتن  مردم،  کسب   ارتباط  بمنظور  ديگر  دولتهاي  با 

جنبش "  توانيمرا    له دار بودند. اين مرححمايت و پشتيباني از جنبش کرد برخور

رهاييفئ ــ  ناميدودالي  کرد"  تشکبخش  کومله.  هيوا،  حزب  حيات   ييل  تجديد 

زياد حدود  تا  محمد  قازي  پيشوا  رهبري  به  کردستان  دمکرات  حزب  و   ي کرد  

بخش رهبري  تحت  را  کرد  کردستان    از  يجنبش  وقت  داد  روشنفکران   کهقرار 

نيرومند    يدارا انديشه  و  کردناستقاللافکار  متحد  و  بخشهاي کليه  طلبي  ي 

  .بودند کردستان

اين مرح  يجمهورسرکوب و سرنگوني   يافتن  پايان  با   له کردستان همزمان است 

والني. نيرومند شدن دولتهاي اشغالگر و انعقاد پيمانهاي مشترک  براي يک مدت ط

ساي  وابرقدرتهاي جهان از آنان، تضعيف توان و تأثير رجنبش کرد، حمايت    عليه

توسعه  کشورها،  اين  اقتصادي  زيربناي  شدن  متحول  و  سيستم عشاير  ي 

ظلم و ستم ملي در    پايان يافتن به  داري، تأثير افکار چپ سراسري و اميد به سرمايه

  ارزه ي مبلهي کرد در شرق کردستان را وارد مرحيک کشور سوسياليستي، مبارزه

نيز  و  ايران  چارچوب  در  خودمختاري  سپس  و  شهروندي  حقوق  کسب  براي 

آرمان   سوسياليسسوسياليسمانتخاب  آن  پي  در  و  به   دمکراتيک م  ،  اعتقاد    نمود. 

واقع فصل  و  شو  ستم   ي حل  جماهير  اتحاد  در  ملي  و  کشورهاي طبقاتي  و  روي 

مبارزهيشرق  ياروپادر  سوسياليستي   نيروي    ،  بعنوان  ترقيکمونيستها    خواه عمدە 

ستم    عليه و  داد  طبقاتي ظلم  سوق  در  فراواني  تأثير  ملي،  کرد و  روشنفکران  ن 

جهان ميان دو   ي کردستان در دوراني کهبسوي اين احزاب داشت. احزاب عمده

انتخاب م را  ي سوسياليسبود، جبهه  تاليستي تقسيم شدهيي سوسياليستي و کاپجبهه

کردند. تحوالت پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و کشورهاي همپيمانش  
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حل   اعتمادي بهبي  ،  استقالل رسيده  به   ت تازهدر اروپاي شرقي، تأسيس دهها دول

مليلهمسأ عراق    يکردها  ي  چارچوب  در  تحريک حس  اقليم کردستان  موجب 

حزب    و تشکيل چندين  ايران[ستان]کردشرق  استقالل طلبي بخشي از روشنفکران  

  گرديد. طلب کرد در خارج از کردستان ايرانو سازمان استقالل

نيز کردستان  دمکرات  حزب  چون  احزابي   سوسياليسم و    سوسياليسمآرمان    ،در 

به  را  خود  جاي  حق    دمکراتيک  شرق    تعيينتحقق  در  کرد  ملت  سرنوشت 

کردستان در چارچوب يک ايران دمکراتيک فدرال  يجمهورکردستان و تأسيس 

برنا در  اما  جامعه مه داد،  يک  تشکيل  ايران،  کردستان  دمکرات  حزب  ي ي 

سوسيالي بقوت  سدمکراتيک  کماکان  حزب  اين  استراتژيک  آرمان  همچون  تي، 

باقي حاضر  ماندە  خود  دوران  در  سازمانافز  ،است.  و  احزاب  تعداد  هاي ايش 

نظرات  موجب  ،يکردستان خودشهروندي  وقحق"از    تنوع  مختاري، ، 

تاخواهيفدرال کنفدراليسم  مساله  يبرا  "استقالل  ،  شدە    يکردها  يمل  حل  ايران 

شخصيتهاياست و  احزاب  اکثر  اتفاق  .  بدليل  کردستان  حل  شرق  سر  بر  نظر 

شعار  لهمسأ کردن  علم  دمکراتيک،  و  فدرال  ايران  يک  چارچوب  در  کرد  ي 

دانند. شعار اصلي چند حزب کردستاني نظير حزب  استقالل را شعاري مناسب نمي 

در تبعيد    رهايي کردستان کهآزادي کردستان، حزب استقالل کردستان و حزب  

   و تشکيل دولت کردي در شرق کردستان است.  ، استقالل اندتشکيل شده

احزاب  اکثر آنکه  ،اين  مساله  عليرغم  با  رابطه  مبارزه  در  و  تحقق    يبرا  کرد 

به   نظر داشتهيتعي  حقبخشيدن  اتفاق    آزادي کردستان   و در راه  ن سرنوشت کرد 

شعار استراتژيک خويش اتفاق نظر   در رابطه بامعذالک    اند،داده  يقربانيهاي بسيار

ي از ي مشترکاند جبههکنون نتوانستهطلب تايا استقالل  خواە. احزاب فدرالدارندن

يک پالتفرم ملي در راستاي تحقق   در چارچوب  ،همفکران خويش تشکيل داده
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ميان  در  انشعاب  و  انشقاق  ورزند.  تالش  کردستان  شرق  در  کرد  ملت  حقوق 

و منافع فردي و   ي عادي بدل گشتهيک پديده احزاب کالسيک شرق کردستان به 

 است. الشعاع خود قرار دادههي اين احزاب، مصالح ملي را تحتگرو

اين احزاب در  مدت    يو تشکيالتي، حضور طوالن  يبحران عقيدت از طرف ديگر  

ي شرق کردستان، محدويت عمل جامعه   ارگانيک با  منسجم و    ارتباط  عدمتبعيد،  

  يسبموجب افت نحفظ و رعايت مصالح حکومت اقليم کردستان و غيره،  بخاطر  

مل نيز  هشد  کرد در شرق کردستان  يجنبش  استقالل طلب  از   چه   ،است. احزاب 

، تنها در چارچوب  در جامعه نداشته از لحاظ عملي تأثير چنداني    نظر فکري و چه 

ماندهد  سر استقالل محدود  شعار  نتوانستهادن  تاکنون  و  بااند  رابطه  در  اوضاع    اند 

شرق   سياسي  و  اجتماعي  شيوه  اقتصادي،  اين  توده کردستان،  کردن  و   اي  شعار 

به  مبارزه رسيدن  جامع  براي  رهنمون  و  تحليل  کرد،  ملت  دهند.    ارائه  ياستقالل 

نيز کرد  به  ياتانتقادايراد  عليرغم    ،آنها  همان    ستان، خوداحزاب کالسيک  دچار 

کنند. آيا احزاب شرق کردستان  ن متهم مي احزاب ديگر را با آ  کهبحراني هستند  

الح  در معامالت سياسي خود با اپوزسيون باصط  ميتوانند  يدر چنين اوضاع و احوال

  يبخش  که   -با حکومت ايران    گفتگو و مذاکره  طلب ايراني يا  در صورت فدرال

 داشته باشند؟ يانقش تعيين کننده  - ورزنداز آنها در راستاي آن تالش مي 

***  *** 

  هاي مبارزهشيوه   توانمادي و معنوي کردستان، مي  شرايط و  وضعيتبه   با توجه

 تقسيم بندي کرد:  را بدين شيوهستم ملي    عليه 

 براي حق شهروندي و خودمختاري فرهنگي. مبارزه •

 براي خودمختاري سياسي و اقتصادي در يک کشور فدرال. مبارزه •

 .کدام از بخشهاي کردستان بطور جداگانهبراي استقالل هر  مبارزه •

 ي بخشهاي کردستان. براي استقالل و اتحاد کليه مبارزه •
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 : هر کدام از موارد فوق بستگي دارد به  انتخاب

ملي   ✓ آگاهي  که مردم  سطح  فرهنگ   به   کرد  و  زندگي  از  بخشي  عنوان 

 ت. ستم ملي اس اي براي پايان دادن بهموجد احساس و شور ويژه ، جامعه

توده  ✓ براي  کردستاني  احزاب  مستوان  کردن  و    يمل  لهااي  گردآوري  و 

و    مکريان  در خارج از منطقه  ول شعارهايشان، بويژهسازماندهي مردم ح

ايالم،    اردالن، تا  از کرماشان  از لحاظ مذهبي    ان و دهلران که مهريعني 

ک  شيعه  احزاب  فعاليت  و  تاريخهستند  نظر  از  مناطق   يردستاني  اين  در 

 است.  بودهبسيار  محدود 

 احزاب کرد در مقابل دولت اشغالگر. ينيرو توازن ✓

مبا ✓ از  جهان  بزرگ  کشورهاي  حمايت  در  رزهتضمين  کرد  خلق  ي 

مسأ حل  حاکميت لهراستاي  و  کيان  تشکيل  و  جدايي  سطح  تا  ملي  ي 

  کردي.

ا تاکتيکدر  و  استراتژي  انتخاب  براي  حزبي  ينجا  س  ، هر  مطرح  واين  االت 

 شوند: مي

که ✓ نيرومندي  تشکل  يا  حزب  نبود  کليه  در  کردستان در  بخشهاي  ي 

چگونه  باشد،  که   تأثيرگذار  است  شده  ممکن  تقسيم  سرزمين  ي کرد 

 و کردستان بزرگ و مستقلي را ايجاد نمايد؟  خود را متحد ساخته

از هم تفکيک شده  ،کههنگامي ✓ نيرويي  چنان    ،ي کردستاندر بخشهاي 

که ندارد  ه  وجود  را  شعار  اين  ساخته مهبتواند  جنبش    گير  رهبري  و 

  ميتواند   حد   بخش کرد را بدست گيرد، طرح شعار استقالل تا چه رهايي

 ؟ ا واقعيات اين بخشها همخواني داشته باشدب
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تواند يک  ي ماتحاد هر چهار بخش کردستان،    ، آيا شعاردر چنين حالتي ✓

به  يمنطق  شعار باشد  و  اينکهموقع  يا  از   بهتر  ؟  هرکدام  کردهاي  است 

کردستان بکوشند تا بخش خود را آزاد کنند و سپس  جدا شده  بخشهاي  

شرايط منطقه و آزاد شدن هر چهار بخش، کردستان بزرگ و    به   با توجه 

 مستقل را تشکيل دهند؟ 

ها براي تن  ،د شرايط الزمنبوبه  کردهاي هر کشوري با توجه    يا بهتر است ✓

يل يک کشور تشکيا  و خودمختاري فرهنگي  حق شهروندي    دستيابي به 

 ؟ فدرال و دمکراتيک مبارزە کنند

سيستم  ايران  کردستان  خودمختاري    آيا ✓ يک  بستر    يفدرال در  ميتواند 

بعنوان    فدراليسم در اين راستا  و    ن در آيندە باشد،آاستقالل    يبرا  يمناسب

تاکتيکي شعار  استقالل  يک  و  نظر   ،  در  استراتژيک  شعار  يک  چون 

 گرفته شود؟

انديشه احتماال دو  اگر  نهيم،  ي حقوق شهروندي و خودمختاري فرهنگي را کنار 

 : کرد  توان در ميان روشنفکران کرد مشاهدهيعمدە را م بينش

. اما شعار اصلي باشد  ،يک کشور فدرال  ايجاد  بهتر استنخست: در حال حاضر  

تضماگر   و  تأمين  چارچوب  اين  در  کردها  دارند  حقوق  حق  کردها  نگردد،  ين 

اعتقاد دارند، حق   اين انديشه  به  . اکثر احزاب و افرادي کهخواهان جدايي شوند

استقالل  تعيين حتي  و  مي   سرنوشت  کردها  حق  بهرا  توجه  با  اما    اوضاع   دانند، 

نمي  ،امروز  يسياس مناسب  را  شعار  اين  طبقطرح  براي    دانند.  برداشت،  يک 

به توجه  رسيدن  با  بايد  ت  به  استقالل  عدم  جهان،  و  کردستان  امروز  وازن  شرايط 

رهبر بودن  تبعيد  در  دولتها،  و  کرد  احزاب  ينيروهاي  اين  از  اکثر  آنها  دوري   ،

ي کردستان و پايين بودن سطح رشد زيربناي اقتصادي و اجتماعي ـ سياسي جامعه 

کانال  ستانکرد از  شد.    يسمفدرال،  عمل  توجه     فدراليسموارد  تمرکززدايبا    ي به 
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تقويت سياسملل    نقش  موجب  امور  اقتصاديدر  خود  ي،   ... ساختن  ،  و  مشخص 

تاريخي   جغرافيايي  نتيجهآنمرزهاي  در  و  براسترکتور  ايجاد    ها  تشکيل   يالزم 

کردي   دولت  کردستان    ويک  شرق  استقالل  برداشت،  شوديمتحقق  اين  طبق   .

برا  فدراليسم را    يشرايط الزم  جمله کردها  از  و  ايران  ملل  و    به رسيدن  استقالل 

 کشورهايي که نمايد.  يکمتر فراهم م  يابا هزينهتشکيل کيان و حاکميت خويش  

د.  نباشاي از چنين حالتي ميحاصل فروپاشي اتحاد جماهير شوروي هستند، نمونه 

سال يجمهور تشکيل   اکتبر  از  پس  شوروي،  جماهير  اتحاد  در  سوسياليستي  هاي 

هاي ملي و تشکيل دستگاهها و سيستم دولتي ميالدي، موجب استحکام پايه   ١9١٧

. با فروپاشي  بودند  تحت ظلم و ستم دولت روسيه در دوران تزار    که شد  خلقهايي  

اين  اتحاد   از  بودن  يجمهورشوروي، هر کدام  بدليل دارا  الزم   يهاخت زير ساها 

کرده استقالل  اعالم  مستقل،  کشور  يک  ايجاد  را   براي  خود  مستقل  کشور  و 

 تشکيل دادند. 

اينج سدر  چند  راهکاروا  چنين  خصوص  در  مسا  يال  حل  ايران    لهبراي  در  ملي 

 د: وشمطرح مي

نيروهاي   • ايراني، تقسيم    فدرالآيا   يهاايالت  يتاريخ  -  يجغرافيايطلب 

 پذيرند؟ يفدرال را م

نشست و جلسات نيروهاي کردستاني با نمايندگان گوناگون   مهآيا اين ه •

است نظرآنها را بسوي   نستهباصطالح دمکرات و چپ ايراني، تاکنون توا

  ايران جلب نمايد؟ ي کرد و ديگر ملللهحل مسا

 يهااز احزاب و شخصيت  يآيا با توجه به عدم اعتقاد بخش قابل توجه •

خواە   ايران  يايرانتماميت  بودن  کثيرالملله  خواندن   به  طلب  تجزيه  و 
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سياستکردها،   چنين  گرفتن  پيش  موفقيت   يدر  و  کاربرد  داشته    يميتواند 

 هدردادن وقت و انرژي کردها نيست؟ باشد و تنها به 

برنا  هنگاميکه کردستان  مهدر  شرق  سازمانهاي  و  احزاب  از  بخشي  از  سخن  ي 

جامعه  مبارزه يک  تشکيل  يا  براي  سوسياليستي  بعنوان   سوسياليسمي  دمکراتيک 

آيد، چرا نبايد  آنهم در يک کشور مذهبي و جهان سومي بميان مي  آرمان آينده

از حق کرد آنه  براي رسيدن به   ها بصراحت  ا  استقالل و تشکيل کيان و حاکميت 

به  جدايي  حق  وجود  ترديد  بدون  کرد؟  بلکه   صحبت  نيست،  شدن  جدا    مفهوم 

اگر دولت فدرال حق خلق کرد را پايمال کرد، کردها    تضميني است براي آنکه

در نهايت   خود را از اين دولت جدا نمايد.  باشند تا از طريق قانوني راه  تهحق داش

اساس منافع و  خواست خود،  بر    ياين مردم هستند که در صورت وجود دمکراس

 به ماندن يا نماندن در ايران بدهند.  يبايد را

ي  انديشه   ن برداشت هرگونهي کرد است. طبق اي لهحل مسأتنها راه  استقالل  دوم:

. با باشد  ملي و استقالل کردها  دولتتشکيل يک    يبراتواند مانعي  طلبي ميفدرال

اند، و جهان بوقوع پيوسته   در سطح منطقه  ي گذشتهدو دهه   تحوالتي که   به   توجه

است.   استقالل و تشکيل يک دولت کردي فرا رسيده طرح شعار يشرايط الزم برا

 : د نميتواند طرح گرد يسوالهاي چنين  در اين رابطه

 ي ملل اصل  عراق که کرد و عرب  در کشور  است   اکنون بيش از دو دهه  •

  مستقل اقليم کردستان تأسيس شده مهحکومت ني دهند،يآن را تشکيل م

سترکتور   يک  داراي  حکومت  اين  توجهاست.  قابل  نيروي  و    دولتي 

خواستار  تاکنون  چرا  مردم،  اکثريت  تمايل  عليرغم  اما  است،  پيشمرگ 

 است؟ نشدەاستقالل 

در يک  شرق کردستان  يهاکرد  هنگاميکه،  کردستان عراقبا    در مقايسه •

د و حتي در بخش وسيعي از شرق کردستان نبربسر مي  لهکشور کثيرالمل
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انديشه و  افکار  از  دهلران(  تا  کرماشان  احزاب )از  تأثيرات  و  ملي  ي 

شرق    يشود، چگونه و طبق چه مکانيسممي  ري ديدهي کمتر اثستانکرد

 آزاد و مستقل گردد؟  ميتواند کردستان

ديگر • طرف  کردستان   ي موقع  ،از  اقليم  ه  حکومت  قدرتي  مه عليرغم  ي 

عراق    که از  بخشي  کماکان  را  خود  و  نيست  استقالل  خواستار  دارد، 

براي کردهاي شرق کردستان  يتواند الگوي مناسبآيا ميداند، فدرال مي

جو  باشد   ستون  و  کرد  پيروزي  رمز  همچون  نيز  اقليم  نبش  رهبر 

 شود؟  ار بخش کردستان قلمدادبخش کرد در هر چهرهايي

توجه  • با  نسيت  بهتر  شده   به   آيا  ذکر  شرق  وضعيت  طلبان  استقالل   ،

ل مد نظر استقال براي رسيدن به ياله عنوان مرح را به فدراليسمکردستان، 

 ؟ مخالفت نکنند باشند و با اين انديشه داشته

 

 ي سخن پايان

سکليه اين  کرد  وي  گوناگون  نمايندگان  هستند.  بررسي  و  بحث  قابل  االت 

تا استقالل آن،    فدراليسمي تحقق حقوق ملت کرد از  توانند در خصوص شيوه مي

ي کرد تنها با تشکيل لهمسا   بايد بدانندآنها  باشند. اما    ات متمايزي داشتهنظر  نقطه

ملت   حق  از  بصراحت  و  شد  خواهد  حل  کردي  کيان  و  مرز حاکميت  تا  کرد 

مرح اين  در  کردستان  شرق  کردهاي  نمايند.  حمايت  مصالح   له جدايي  طبق  بايد 

حقوق مشروع خود تالش ورزند و    اين بخش از کردستان در راستاي دستيابي به 

ط و براساس شراي  لهمرح  به  لهحقوق مشروع کرد، مرح  خود را براي رسيدن به  راه

نزند.   جنوب کردستان گرهموقعيت    ود را به سياست خ  ،شرق کردستان طي کرده

خويش حاکميت  حفظ  جهت  کردستان  جنوب  مقامات  بسياري بودە  سياست   ،
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بويژه و  با مصالح ديگر بخشهاي کردستان  شرق کردستان در تضاد است.    اوقات 

که  است  کردستان  شرق  کردهاي  حق  اس  اين  سياست بر  خود  مصالح  ورزي اس 

را "ملي" توصيف   يک حزب يا يک دولت  ن سياستتوامي  يدر ضمن زمان  کند.

نياندازد، حقوق ديگران را   مخاطره  مصالح ديگر بخشهاي کردستان را به  کرد که

به  نکند،  ياري   نقض  بخش کردستان  چهار  هر  در  جنبش کرد  شکوفايي  و  رشد 

 آنان بدل نگردد.   ر راهمانعي بر س رساند و به 

و دولت    يهبويژە در ارتباط با کشورهاي همسا  ، عراقدر  کردستان    حکومت اقليم

آنان،   سياستهاي  و  افکار  و  احزاب  سترکتور  براساس  همچنين  بغداد،  در  مرکزي 

بالفعل   و  مل  يرهبرپتانسيل  بالقوە  را    يجنبش  کردستان  بخش  چهار  در  کرد 

  ارهايي بخش آنهاتکايي براي جنبش  و نقطه هاتواند رمز پيروزي کردنمينداشته، 

نياز  اگر    و سازمانهاي خود بودە، و   احزاب  ي، داراباشد. کردهاي شرق کردستان

اتکايي براي رهايي اين ملت در اين بخش از کردستان باشد، بدون ترديد   نقطه به  

با   در همان شرق کردستان سربرخواهد آورد. احزاب شرق کردستان کهاين مهم  

شان براي و توجيه  اندگزيده  توجه به وضعيت خويش در جنوب کردستان اقامت

مبارزه از  مسلحانهعدول  غيره   ي  براي    و  بايد  است،  کردستان  جنوب  مصالح   ....

 امري نهفته   مصالح آنها با حکومت اقليم کردستان در چه  مردم توضيح دهند که

مي کي  تا  روند  اين  و  ادااست  حاليکه  داشته  مهتواند  در  هم  آن  برادران   باشد؟ 

                                                                                                       نيستند!هم و قدردان آنها  مصالح آنان را مدنظر نداشته کردستان جنوب
   ٢٠١٤مارس                

 

 

 

 



 

 

 استقالل کردستان  یکردها، ناسيوناليسم و آرزو
 

 علي بداغي با د. کامران امين آوە   به مصاح 

 ەوەز ڕ برگردان: 

 

است    ناسيوناليسمي  فقدان  کردها،  اصلي  مردم    که مشکل  اکثريت  باشد  قادر 

 دور پرچم استقالل گرد آورد.  د. کامران امين آوە   به کردستان را  

 

مي   اول  جهاني  جنگ  پايان  از  سال  رويدادي  صد  تشکيل   بهمنجر    کهگذرد. 

پرو نقشەي سياسي جهان شد.  بر روي  بعدها تولد    کهاي  سه چندين کشور مستقل 

هويت اساس  بر  را  جهان  کشورهاي  از  ديگري  مليشمار  درپي   نهگراياطلبي 

اين هدف   به طي قرن بيستم تاکنون    ته داشت. اما کردها برغم پيکار مداوم و پيوس

امين    چه   به اند.  نرسيدە کامران  د.  با  را  اين موضوع  آن کدامند؟  علل  آوە،  دليل، 

 بحث گذاشتيم. بهرد و ايران نويسندە و پژوهشگر تاريخ ک

 علي بداغي

 

امپراتوري  اضمحالل  اول،  جهاني  جنگ  پيامدهاي  از  شدن  يکي  نيرومند  و  ها 

ي سياسي جهان  دەها کشور جديد بر نقشه   جب شد که گرايي بود. اين امر مو ملي 

و آفريقا توانستند   نه ي خاورميا قه ي ظهور گذاشتند. چرا اعراب در منط صه عر   به پا  
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چند کشور مستقل تشکيل دهند، در بالکان و اروپا نيز چند کشور مستقل تاسيس  

 از اين فرصت استفادە کنند؟    د گرديد، اما کردها نتوانست 

ابرقدرت مذاکرات  و  اول  جهاني  همچنانپايان جنگ  خود    کهها  پرسش  در  شما 

ي  چندين کشور مستقل بر روي نقشهکيل  تش  بهايد، هرچند منجر  بدان اشارە کردە

با تقسيم   که تنها پيامد مثبتي در پي نداشت، بل   نه سياسي جهان شد، اما براي کردها  

سلطه کردستان   عثماني  تحت  امپراتوري  مسا  سه   بهي  روند  لهبخش،  و  کرد  ي 

 تر نيز شد.مبارزە آن بغرنج

هر يک  کهر دولت شد با چها وقفهلت کرد دچار جنگ و پيکاري بياز آن پس م

هاي جهاني بودند و برغم تمامي اختالفاتشان با  يکي از ابرقدرت  به   ته از آنها وابس

آزاديخواها  بههمديگر،   جنبش  سرکوب  براي  بخش نهسادگي  در  کرد  هاي ي 

براي آنشدەي کردستان متحد مياشغال باورم،  اين  بر  علل عدم    که شدند.  بتوانيم 

ت و  کردستان  بطور استقالل  بايد  سازيم،  مشخص  را  کردها  ملي  دولت  شکيل 

نگاهي   فاج  به اجمالي  بزرگترين  بسان  آن  نتايج  و  جنگ  و عهاين  بيستم  قرن  ي 

 باشيم. تههمچنين جايگاە و موقعيت کردها در اين رويداد داش

سال   اوت  در  جهاني  اول  جنگ  ــ   ١٩١٤آغاز  اتريش  بلوک  ميان  در 

عثماني   دولت  پيوستن  و  فران  بهآلمان)متحدين(  بريتانيا،  بلوک  و  و   سهآنها 

تقسيم   که)متفقين(  يهروس راستاي  در  و  تاريخي  بزرگ  بحران  حاصل  بيشتر 

 بهان را نيز  مستعمرات و کسب سود و امتياز بيشتر در بازارهاي جهاني بود، کردست

جب دو  اين  رقابت  و  بههميدان جنگ  تبديل کرد،  متخاصم  اشغال  ي  از  پس  ويژە 

قابل مالحظه از سوي شرکتبخش  ايران  از  اين جنگ ويرانگر در اي  کنندگان  

درگير اين جنگ شدە، و در پي    ته يا ناخواس  ته ، کردها نيز خواس١٩١٤نوامبر سال  

 مادي و انساني بزرگي شد.آن سرزمين کردستان متحمل خسارات 
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هايش با منافع و مصالح همسو بودن سياست  به  توجه حکومت عثماني از يک سو با 

راستي پان ترکيست ، و از سوي ديگر آرزوي گروەهاي دست نهآلمان در خاورميا

آلمان در   کهو پان اسالميست براي ايجاد حکومت بزرگ ترک، با اعتقاد بر اين  

ي ههجب  بهبطور رسمي    ١٩١٤ايت خواهد کرد، در نوامبر سال  اين راستا از آن حم

آن براي  ترک  سلطان  پيوست.  آلمان  و  مذهبي    کهاتريش  لعاب  و  اين   بهرنگ 

صدور  ضمن  کند،  جلب  نيز  را  عرب  و  کرد  مسلمانان  حمايت  و  بدهد  جنگ 

اعالم کرد   جهاد،  روس  که فتواي  فرانيه دول  و  بريتانيا  نمودن    سه،  خاموش  پي  در 

حمايت   اسالم  از  مجارستان  و  اتريش  آلمان  اما  هستند،  اسالم  آسمان  آفتاب 

"جهاد مقدس" و تالشمي اين  آ  کنند.  لماني موجب تحريک  جاسوسان ترک و 

عل کردستان)ايران(  شرق  مردم  از  آنروس  يه بخشي  مشترک  شرکت  و  و  ها  ها 

نمو براي  حم  نهترکها  ارتشواحد   به   له در  اروم  يه روس  هاي  تصرف  يهدر   ،

پيروزي باد(، مراغهمهاساوجبالغ) با آغاز  اما  تبريز، خوي و شهرهاي ديگر شد.   ،

  به ترکان عثماني، تمامي اين شهرها    يه جنگ عل  هايهه در جب  ١٩١٥از سال    يهروس

دام  درآمدە،  کشور  اين  ارتش  همدان،   نهتصرف  وان،  شهرهاي  حتي  جنگ 

پيروزي روس با  برگرفت.  ايران را در  بيشتر مناطق کردستان  و  بويژە  کرماشان  ها 

ي را براي مهانا( موافقت١٩١٥در مارس همان سال)  يهدر کردستان، بريتانيا و روس

 امضا رساندند. بهتقسيم خاک ايران 

 

غير از موضع رسمي ايران، موضع کردهاي اين کشور و عشاير ديگر کردستان   به   

 بود؟   چه هاي جنگ  در هواداري و دفاع از طرف 

طرفي خود را اعالم کردە بود، ليکن در  ن هنگام هرچند ايران بطور رسمي بي در آ

هم در جنگ    يهعل  کهها  ها و آلمانيها از سويي و ترکها و بريتانياييعمل روس
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، مشغول تاراج، ويراني و کشتار مردم ايران بودند و اين کشور بودند از سوي ديگر

٪ اين کشور عمال مستعمرە  ٩٠قول لنين    به  ظاهر کشور مستقلي بود، اما  بههر چند  

 شد. محسوب مي

آنهايي   بويژە  کرد،  نزديکي   کهعشاير  در  يا  جوار  روس  در  عثماني   يهمرزهاي  و 

ميکردند   هم   بهزندگي  طرفين،  نيروهاي  توازن  تغيير  تغيير حساب  را  خود  پيمانان 

همچنانمي مثال،  بطور  آغاز    کهدادند.  در  کردم  اشارە  کرد  پيشتر  عشاير  جنگ، 

ترک از  بيشتر  کردستان  ميشرق  حمايت  عثماني  عقبهاي  اما  نشيني  کردند، 

و   قههاي جنگ باعث تغيير وضعيت منطههدر جب  يهنيروهاي ترک و پيشروي روس

 ها گرديد. کردستان با روس يلهاشروع مناسبات سران عشاير، شيوخ و فئودا

و بريتانيا در جريان اين جنگ، ضمن استفادە از کردهاي ايران و  يهکلي، روسبطور

واقعي و مشخصي براي تشکيل دولت کردي نداشتند    مهعثماني، در عمل هيچ برنا

 و کردها در بهترين حالت براي آنان، نقش جنگجوياني دلير و زبدە را داشتند.

 

 کجا انجاميد؟   به ي جنگ  مه و  توازن پس از خات   له اين معاد 

از خات اول و پس  روسمهدر دوران جنگ جهاني  بريتانيا و يهي آن، کشورهاي   ،

خاورميا  سهفران و  جهان  سطح  در  نيروهايشان  معادالت  و  مصالح  اساس  با    نه بر 

 کردند.کردها تعامل مي لهمنجم قهيکديگر و مردم منط

فاص در  مثال  در  لهبطور  پاريس  صلح  کنفرانس  قرارداد    ١٩١٩سال  ي  امضاي  تا 

بر پا١٩٢٣لوزان در سال   تغييرات زيادي در يه،  نيروها،  و توازن  ي مصالح، منافع 

قبال خلق اين کشورها در  و   لهو ازجم  نههاي خاورميامواضع  پديدار شد،  کردها 

 باشيم.  تهآنها داش بهاي اشارە صهکنم خالي از لطف نباشد بطور خالفکر مي

داشت و کشورهاي فاتح   مهادا  ١٩٢٠تا    ١٩١٩ي  يهصلح پاريس از ژانوکنفرانس  

مي تصميم  جنگ  از  پس  جهان  آيندەي  مورد  در  جنگ،  هنگام  در  در  گرفتند. 
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آمريکا در نظر    جمهورمادەي "ودرو ويلسون" رئيس    ١٤نوعي    به،  مهااتخاذ تصمي

مادەي    تهگرف در  بود.  اشارە    ١٢شدە  ضمن  حاکميت    به ويلسون  و  استقالل 

ترکبخش عثماني  هاي  زندگي    به نشين  براي  الزم  شرايط  کردن  فراهم 

شدە بود. ژنرال "شريف پاشا"  تهاستقالل پرداخ بهآميز و رسيدن ملل ديگر مسالمت

ە با "بوغوس نوبار مقيم پاريس بود بعنوان نمايندەي کردها، همرا  ١٩٠٩از سال    که

  ي جمهور جر و "آوتيس آهارونيان" نمايندە نخستين  مهاهاي  پاشا" نمايندەي ارمني

 ارمنستان در اين کنفرانس شرکت کردند. 

قطعنا در  کنفرانس،  اين  بريتانيا  مهدر  هيات  سور  بهي  ارمنستان،  شدن  ،  يهجدا 

از  بين عربستان  و  فلسطين  کردستان،  بود.  النهرين،  شدە  اشارە  عثماني  امپراتوري 

ژوئن   در  آلمان  با  صلح  توافق  از  ادا ١٩١٩پس  از  آمريکا  صلح  مه،  روند  ي 

( کشورهاي فاتح  ١٩٢٠  مهنشيني کرد و در کنفرانس "سان ريمو" )آوريل ــ  عقب

 در جنگ شروط خود را براي امضاي صلح با عثماني، تقديم استانبول کردند.  

ي اين روند تالش بسياري براي کاهش وسعت مناطقي کرد مهادادولت عثماني در 

تفر  که درصدد  همزمان  شوند،  جدا  وي  پيشين  قلمرو  از  بود  در   قهقرار  انداختن 

ميان کردها بود. در ميان کردهاي عثماني "جمعيت تعالي کردستان" خواستار حل  

و همچنين  ي کرد از طريق کسب خودمختاري در چارچوب دولت عثماني  لهمسا

در اين سازمان نيز اتفاق نظر وجود   تهپيماني با "حزب حريت و ائتالف" بود. البهم

نداشت و نسل جوان آن خواستار استقالل کردستان بود. در کنگرە ارزروم نيز در  

قطعناشخصيت  ١٩١٩ژوئن   کرد،  جنبش  خود  امههاي  عالقمندي  پيرامون   به ي 

همزمان تصريح کردند اگر   تهتصويب رساندند، الب  به ي ترکنهجنبش آزاديخواها

را   سرزمين کردها  ادارەي  ترک  نکنند، دست    به کارگزاران  واگذار  قيام    به آنان 

مي آتاتورک"  "کمال  ديگر  از سوي  زد.  ايدەهاي خواهند  طريق طرح  از  کوشيد 
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فئودا عل  لهاپان اسالميستي،  ... ديگران را  و  بشوراند و در  ارم  يه و شيوخ کرد  نيان 

 آنان از کردها استفادە کند.  يه جنگ عل

اوت   در  "سور"  پيمان  در  احوالي،  و  اوضاع  چنين  از   ١٩٢٠در  بخشي  حقوق 

مستقل  يهکردها)ترک ملتي  بسان  شناخ  به(   مادەي    ته رسمي  در  و  اين   ٦٤شد 

از سوي  يهحق جدايي کردهاي ترک  به   مهعهدنا اين درخواست  اثبات   درصورت 

 مردم کرد اشارە شد.

سال   در  مصراترک  کههنگامي    ١٩٢١اما  مخالفت    نهها  کردها  حقوق  با 

سطح مي تا  خود  پييشين  مواضع  از  ابتدا  جنگ،  در  فاتح  کشورهاي  ورزيدند، 

  ٢٤ي پيمان "لوزان" در يهنشيني کردند و بعدها بر پاخودمختاري براي کردها عقب

آناتولي تضمين گشت و مساحق حاکميت ترک   ١٩٢٣ي  يهژوئ بر سراسر  ي لهها 

نيز   کردها  شعار  ف  بهخودمختاري  پيدايش  موجب  امر  اين  شد.  سپردە  راموشي 

هاي کماليست مبني بر ايجاد "يک ملت، يک دولت، يک آئين، يک  ترکيستپان

ي کرد  در شمال کردستان شد،  لهسرآغازي ديگر براي تشديد مسا  طه زبان"، و نق

 است.  و الينحل باقي ماندە تهداش مههنوز هم ادا کهامري 

ديگري  تهنک روس  به بايد    کهي  نقش  در    يه اشارە کرد،  بلشويکها  پيروزي  از  پس 

و    ١٩٢١ي مودت در سال  مهناو عقد پيمان  يهترک   بهو نزديکي مسکو    ١٩١٧سال  

عقب فرانهمچنين  خواست   سهنشيني  و  شروط  از  بخشي  از  بريتانيا  براي  و  هايشان 

راين اساس، برغم جدا شدن بخش  ها بود. ببا ترک  لهکسب زبان  مشترک و معام

سرزمين از  توجهي  ترکقابل  عثماني،  امپراتوري  از  ترک  غير  توانستند  هاي  ها 

 حاکميت خود را بر شمال کردستان و غرب ارمنستان تثبيت نمايند.

 

 اين سرنوشت رضايت دادند؟   به   نه کردند و چگو   چه در اين گيرودار کردها  
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برنا کمي  مهعدم  ديگر  و  کردستان  تعالي  "جمعيت  ميان  هماهنگي  هاي تهو 

سازمان اين  ضعف  بسيار  ارتباط  کرد،  عشاير  ميان  در  همچنين  با  کردستاني،  ها 

از سويي    سهتودەهاي مردم و عدم شناخت آنها از اهداف واقعي دول بريتانيا و فران

صفر   به استقالل    به   شکني اين دول از سوي ديگر، اميد کردها را براي نيلو پيمان

قيا و  سپاە ترکمهارساند  از سوي  از ديگري  نوين سرکوب    يهي کردها يکي پس 

ترک امپرياليستي  ضد  مبارزە  ديگر،  سوي  از  انقالب    کهها  شد.  عنوان  تحت 

هاي کرد شدە بود موجب بوجود آمدن  ها  ورد زبان بخشي از شخصيت کماليست

و حمايت   يهي کرد در چارچوب خودمختاري در ترکلهحل مسا   بهاندک اميدي  

سياست  و  کمال  مصطفي  از  اين   آنها  جالب  بود.  شدە  ترک کههايش  برغم  ،  ها 

"ترک کردستان  شمال  کردهاي  کردستان   "يهسرکوب  جنوب  کردهاي  جنبش  از 

مي آنحمايت  ضمن  آن،  نتايج  و  لوزان  کنفرانس  عام  بطور  اي بهضر  که کردند. 

تاريخي   و  بود    بهحقوقي  نيز  واقعيت  اين  نشاندهندەي  بود،  کردها   کهجنبش 

اي از کردها بر اساس منافع و مصالح نه، هر يک بگويههاي جهان و ترکابرقدرت

استفادە متذکردن  خود  مجال  اين  در  است  الزم  شوم  د.  هيچ  کهکر  از   در  يک 

مسانشست اول  جهاني  جنگ  از  پس  "ايران"   يلههاي  شرق کردستان  در  کردها 

کشورهاي فاتح در جنگ"   کهگردد اين واقعيت برمي به مطرح نشد؛ علت آن هم،  

مي خاورميامتفقين"  در  را  عثماني  امپراتوري  ترک  غير  سرزمينهاي  و    نه خواستند 

 ي براي کردهاي ايران نداشتند. امهو برنا ل آفريقا تقسيم نمايند و هيچ نقشهشما

ابرقدرت منفي  تاثيرات  بر  عالوە  کردها  جنبش  موفقيت  نبودن  عدم  مناسب  و  ها 

سياسي جهاني منط  وضعيت  همچنانقه و  اشارە کردە  کهاي،  نيز  تا حدود  پيشتر  ام، 

 بهبرغم  قيام خلق کرد    لهعوامل داخلي برميگردد. کردستان در اين مرح  بهزيادي  

دليل فقدان   به هاي ايران و عثماني،  حکومت   يه رهبري سران عشاير، شيوخ و ... عل
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تکوين   و  عدم شکلگيري  ملي،  همبستگي  و  فئودالي، اتحاد  قدرتمند  ناسيوناليسم 

اميرنشين از  نيرومند  فدراسيوني  ايجاد  نيعدم  و  مستقل  تحت يک   مههاي  مستقل 

ي کردها نههماهنگي و مديريت جنبش آزاديخواها به قادر  کهرهبر توانمند و کارا 

جنگ بروز  عشيرەاي،  ــ  فردي  منافع  ارجعيت  باشد،  کردستان  تمامي  هاي در 

کشتار و  وسعت    داخلي  جغرافيايي،  عامل  و  فاکتور  همچنين  همديگر،  غارت  و 

کردستان   سرزمين  مناطق    کهچشمگير  ارتباطات  و  پيوندها  مانع  طبيعي  بطور 

نتوانست   بود،  ي دلخواە و مطلوب خود، همانا تشکيل نتيجه  بهمختلف کردستان 

 يک کشور و حکومت مستقل کردي نائل گردد. 

 

براين باورند فقدان يک رهبر کاريزما در آن دورە   که نظر کم نيستند افراد صاحب 

 موجب ناکامي کردها شد؟ 

مي  توانمند  و  کاريزما  رهبري  وجود  است؛  انکارناپذير  واقعيتي  توانست  اين 

ها، عشاير و فاکتوري با اهميت و الزم جهت ايجاد اتحاد ملي، گردآوري سازمان

اهداف و    بهاز آنها براي رسيدن    ها و استفادەقبايل کرد و بويژە شناسايي فرصت

ها، مرزها و ميان توان جلب مردم، شناخت فرصتاين  هاي کردها باشد. در  آرمان

هاي جنبش، يکي از وظايف رهبري کاريزماتيک براي رهبري جنبش، محدوديت

نشيني   عقب  گاها  و  واقعبينا  به پيشبرد  شيوەي  برگزيدن  و  درست  و  ي نههنگام 

فاکتوري  تواند هميشهتنها اين فاکتور نمي رفنظر از اين واقعيت،مبارزە است. اما ص

تناسب   همچون  داخلي  فاکتورهاي  و  عوامل  ميان  اين  در  و  باشد  کنندە  تعيين 

از   دقيق  و  درست  تحليل  تودەاي،  حمايت  و  ملي  آگاهي  متخاصم،  نيروهاي 

ابرقدرت  منطسياست  شرايط  همچنين  جهاني،  اينقههاي  و  جهان  تغييرات    که، 

با مصالح، منافع    چهتا    نهجغرافياي سياسي خاورميا نقشهحدي  ابرقدرتو  ها هاي 

اين روند داشهمخواني دارد، مي يا منفي در  تاثير و کارکرد مثبت  باشد.    تهتواند 
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اول، در    نهمتاسفا از جنگ جهاني  پايان کنفرانس لوزان در    ١٩١٧  يسالهاپس  تا 

دليل سطح نازل مناسبات    به   که متحد و هم آوا نبودند، بل   تنها  نه ، کردها  ١٩٢٣سال  

و   دستگي  چند  دچار  مذهبي،  و  سياسي  فرهنگ  همچنين  و  اجتماعي  و  اقتصادي 

نيز شدند؛ همزمان کشورهاي فاتح در جنگ بر اساس منافع و مصالح خود    قهتفر

سادگي از قرارهاي   به متفق آنکارا بود،    که و رقابت سياسي با مسکو    قهدر اين منط

اين دو عامل داخلي و خارجي از دو    مه پيمان "سور" عقب نشيني کردند و در خات

ي  لهتنها مسا  نه منفي خود را بر حيات سياسي و سرنوشت کردها زدند و    مهرسو  

بل نگرديد،  فصل  و  نيز   کهکرد حل  بغرنجتر  و  بدتر  عام  بطور  وضعيت کردستان 

 شد.

 

بيس  قرن  وصف  اين  قيا با  قرن  بي مهاتم،  تعيين  ي  حق  کسب  براي  کرد  فرجام 

و   تهديد  يا  بود  فرصت  بيشتر  کردها  براي  قرن  اين  معتقديد  شما  بود.  سرنوشت 

 مخاطرات؟ 

پرو ديگر سه در  بعبارتي  نيست،  تهديد  از  بدور  مجالي  و  فرصت  هيچ  مبارزە  ي 

اين  تهحيات سياسي آميخ تباين اضداد است.  و  از وحدت  قانوني   نهاي  تنها يک 

هاست. يعني هنگامي  واقعيتي انکارناپذير در زندگي و مبارزەي ملت  که فلسفي، بل

، فرصتي براي حل و فصل مشکالت عهتغيير و تحوالت در شرايط سياسي جام  که

کند، همزمان نيروهاي مترقي در برابر تهديدات آشکار و در شرايط نوين خلق مي

باشند، خواهان ممانعت از گسترش اين جنبش مي  کهگيرند  نهان دشمناني قرار مي

عواملي   به ها براي حل مشکالت يا از بين رفتن اين فرصتها   لذا استفادە از فرصت

دشمن،    به چون   توطئەهاي  رسيدن  و    بهانجام  داخلي  نامناسب  يا  مناسب  شرايط 

 خارجي و توازن نيروها برميگردد.
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با   بيستم  حال    به   توجهسدەي  همان  در  و  فرصت  سدەي  آن،  سياسي  تحوالت 

آزاديخواها جنبش  براي  شرق  نهتهديد  در  مثال  بطور  بود.  کرد  ي 

مي ايران(  رو  بهتوان  کردستان)کردستان  تاسيس    مهميداد  دو   ي جمهوريعني 

خورشيدي و آزاد سازي کوتاە مدت بخشي از کردستان   ١٣٢٤کردستان در سال  

و همچنين   ١٣٥٧ماە  بهمن ٢٢هاي ايران در پس از پيروزي انقالب خلق يسالهادر 

کودتاي    به از  پس  عراق(  کردستان)کردستان  جنوب  در  کردها    ٢٣حاکميت 

اسفند    به  ١٣٣٧تيرماە   در  الجزاير  پيمان  تا  قاسم  عبدالکريم  اشارە    ١٣٥٣رهبري 

تنها   اينجا  در  مي  به نمود.  اشارە  رويدادها  اين  از  سوي  يکي  از  ايران  اشغال  کنم. 

اواخ بريتانيا در  و  اتحاد جماهير شوروي   مهيا عليرغم    ١٩٤١ر اوت سال  نيروهاي 

بخش دو ملت کرد و آذري در ساختن شرايط مناسب براي اعتالي جنبش رهايي

  اش مواجه هاي تهران و متحدان غربيسهايران، همزمان آنها را با تهديدات و دسي

ملي آذربايجان و    ها و ازبين بردن حکومت در پي سرکوب اين جنبش   که ساخت  

 . کردستان بودند يجمهور

نشيني پي در پي  ، عقب١٩٤٦  مهشوروي در ماە    بهبازگشت نيروهاي ارتش سرخ   

بازپس  و  ايران  ارتش  يورش  آذربايجان،  رهبران  حکومت  هزيمت  و  تبريز  گيري 

دمکرات  قهفر "حزب   به ي  مانند  ايران  سراسري  نيروهاي  سکوت  و  انفعال  باکو، 

کردستان و سرنگوني آن،    يجمهور تودە ايران" و سرانجام عدم مقاومت رهبران  

نشيني  شهادت "پيشوا قاضي محمد" و يارانش را در پي داشت. اما شکست و عقب 

ج در  و  مبارزە  ترديددر  بدون  و  است  موقت  تاريخ  براي    ريان  نوين  فرصت 

 خواە بوجود خواهد آمد.يروهاي ترقين
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نمي  با  فکر  از بخشهاي    که هايش همچنان ويژگي   به   توجه کنيد "کرد"  در هر يک 

  که اي نيست طلبي کردستان شاهد آن هستيم، هنوز هم داراي ناسيوناليسم و هويت 

 حکومت کردي بر اساس آن تشکيل دهد و حامل پروژەي "دولت ــ ملت باشد؟ 

يا " ديويد مک   نهري"  "تاريخ معاصر کرد" دو خانوادە "سادات  داول" در کتاب 

ي ناسيوناليسم کردي از مچون دو قطب قابل مالحظهن"ها را ه"شمدينان" و 'بدرخا

باور است  طلبي معرفي مينوع خودمختاري و جدايي اين  بر  و  نيز   که کند  اينک 

دس دهندەي  تشکيل  گرايش  دو  اگر بنديتهاين  هستند.  کرد  ملي  جنبش  هاي 

بگو  به نگاهي   بکنيم،  کردستان  بخش  چهار  هر  در  کرد  دو  نهمبارزەي  اين  اي 

د،  بودەانموازات هم    بهدرازاي حيات سياسي کردها در دو سدەي اخير    بهجريان  

طلبي و فدراليسم خواهي، پس از سرنگوني  جريان خودمختاري  کهبا اين تفاوت  

و در اين    ، ودەکنون جريان و نيروي غالب در جنبش کرد بکردستان تا  يجمهور

برنا  ههجب در  فدراليسم،  شعار  طرح  عليرغم  کردستاني  نيروهاي  از  و   مهبخشي 

خلق  سرنوشت  تعيين  حق  از  خود  گفپروگرام  سخن  جدايي  سرحد  تا  و تهها  اند 

را   نهايي  حق    به تصميم  نيرويي  اگر  باورم  اين  بر  من  واگذار کردەاند.  خلق کرد 

ها را بسان  تواند هر يک از اين حالتتعيين سرنوشت کردها را مشروع بداند، مي 

نيل    يالهمرح تعيين    بهبراي  حق  انکار  اما  بگيرد.  نظر  در  کردستان  استقالل 

ن ترديد، برگزيدن بدو طلبي درست نميدانم.يهاتهام تجز از سرنوشت را براي گريز

مسا فصل  و  حل  براي  فوق  راەهاي  از  يک  کرد  لههر  و  تفاوت  به ي  فکري  هاي 

برمي کنوني  شرايط  از  ما  تحليل  آنشيوەي  اما،  و   که  چهگردد.  حزب  هر  براي 

است.  ملي"  استراتژي  و  منافع  باشد"  اهميت  حائز  بايد  کردستاني  سياسي  نيروي 

نمي ديگر  دولت  بعبارتي  تاسيس  و  تعيين سرنوشت  "حق  و  "ملت"  سويي  از  توان 

و   کرد  بر  ملي  ستم  رفع  کليد  داشتن  از  ديگر  سوي  از  و  کرد  انکار  را  کردي" 
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خاورمياملت ديگر  آ  نههاي  بميان  تودەهاي سخن  اذهان  در  را  باور  اين  يا  ورد، 

فدراليسم، خودمختاري و وجود حق شهروندي پايان خط است.    کهمردم پروراند  

کل  به برخالف  کرد  عمدەي  مشکالت  از  يکي  من  "اتهام"  يهاعتقاد  و  تبليغات  ي 

اي از احزاب  هاي اشغالگر و بخش قابل مالحظهلت ناسيوناليست بودن از سوي دو

سازمان سراسري  و  مي  به  کههاي  دادە  نسبت  ناسيوناليسمي کردها  کمبود  شود، 

ناسيوناليسمي   است،  کردها  ميان  در  امروزين  و  مدرن  و  باشد   کهراستين  قادر 

دور پرچم استقالل گرد آورد؛ با اين وصف اين بدان بهاکثريت مردم کردستان را  

توانيم حامل پروژەي  م و نميو ديدگاە ناسيوناليستي نداري   ما انديشه  کهمعنا نيست  

از ويژگي بدون ترديد يکي  باشيم.  هاي کشوري چند حزبي، وجود  "دولت ملي" 

زماني  يشهاند تا  و  است  متفاوت  آراي  ملي کرد   که و  جنبش  پرچمداران  اکثريت 

ي مشترک بسوي حل معضل  مهپيرامون "استراتژي ملي" هماوا نباشند و با يک برنا

بعيد ننهند،  احتمال تشکيل يک دولت کردي،    کرد گام  امکان و  از  است سخني 

بخش  در  کردستان  حتي  مختلف  و    بههاي  کار  راستا  اين  در  بايد  اما  بيايد.  ميان 

اند اين  و  گيرد  صورت  تبليغاتي  و  تئوريک  فکري،  جام  يشهفعاليت  ي عه در 

نهادي و    نهکردستان  برد  به شود  ياد  از  نبايد  مبدل گردد.  اجتماع  روان  از   ، بخشي 

دولت از  بخشي  مستقل،  تشکيل  ناسيوناليسمي  به تنها  نههاي  شکلگيري  دليل 

برمبناي تحوالت جهاني پس از جنگ، يا انقالب و تغيير حکومت    کهنيرومند، بل

 مرکزي و ... بودە است. 

 

 بينيد؟ مي   چه در  رنگ کردها را  شما کمبود ناسيوناليسم نارس و کم 

داش ناسيوناليسم  از  خودي  تفسير  و  خوانش  بايد  و    تهما  شانتاژ  دام  در  و  باشيم 

نژادپرستاني   درصدد    کهترفندهاي  ستمديدە،  ملتي  ناسيوناليسم  کردن  بدنام  با 

افکار    يهتوج و  نشويم. شووينيستاعمال  گرفتار  هستند،  غالب  ملت  بسان  خود  ي 
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کرد   براي  رسيدن    بهناسيوناليسم  براي  پيکار  است    بهمعناي  سوي    که حقوقي  از 

ي  نهبيناتهاشغالگران ضبط و تصرف شدەاست. الزم است مرز ميان ناسيوناليسم کو 

گردد.   روشن  ستم  تحت  ملت  ناسيوناليسم  و  حاکم  "الزاريف"،"    تهگف  بهملت 

ي شکوفايي تاريخي و اتنيکي لهها در مرحي از حيات انسانمهماسيوناليسم بخش ن

امروزين است". و  نوين  ي عه در جام  نهخواهاتغيير و تحوالت ترقي  آن در دوران 

اند و  سياست  توانمندي  و  پيدايش  موجب  و   يشهکرد  کرد  ناسيوناليسم  افکار  و 

نيل   راستاي  در  ناسيوناليستي  تفکر  شکوفايي  و  سرنوشت    بهگسترش  تعيين  حق 

گذشمي سدەي  در  خود  پيکار  طول  در  کرد  ملي  جنبش  پا  تهگردد.  ي يهبر 

هرگو از  بدور  و  سوسياليستي  چپ  بينش  همچنين  ناسيوناليسم،    نهدمکراتيسم، 

ملت تحقير  و  همساتهديد  آنهايي    يههاي  يا  مي  کهو  زندگي  کنند، در کردستان 

ي ملي کرد  لهبودە است. جنبش کرد، جنبشي مترقي و مدرن براي حل و فصل مسا

آن بدون  تجاوز    که است،  داش  به قصد  را  ديگر  ملتي  دليل  به باشد.    ته خاک  همين 

 خود است.  ي ايجاد کشور و دولت مستقلتهملت کرد شايس

 

تشکيل دولت ميدانند، در مقابل نظري مبني    به   ته برخي ملت شدن کردها را وابس 

دولت  تشکيل  ملي بر  اساس  بر  معاصر  و  مدرن  شما  هاي  نظر  دارد،  وجود  گرايي 

 چيست؟ 

پيرامون مفهوم "ملت ــ   که نظرات و ديدگاەهايي    به گردد  پاسخ اين پرسش برمي

مي اينها  از  يک  هر  شدەاند.  مطرح  ملت"  ــ  "دولت  يا  سوژەي دولت"،  توانند 

آنت براي ما کردها  باشند.  اهميت    چه حليل، کنکاش و بحث و گفتگويي طوالني 

حاکميت ملي و تاسيس دولت مستقل کردي   به در راستاي نيل    که دارد، اين است  

تاکنون از حق   کههاي جهان است  گام برداريم. ملت کرد يکي از بزرگترين ملت
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نمو آخرين  است.  شدە  محروم  مستقل  دولت  کرد  ،  نهتشکيل  دشمنان  توطئەهاي 

و يورش ارتش عراق و    ٢٠١٧پرسي استقالل اقليم کردستان در سپتامبر  مه پس از ه

شعبي   پاسداران    به حشد  سپاە  تجهيزاتي  و  مادي  حمايت  و   ي جمهورفرماندهي 

همچنين  و  کردستاني  نيروهاي  از  بخشي  سازش  و  همکاري  با  و  ايران  اسالمي 

پرسي بود. ولي برغم اين توطئەها و  مه مخالفت اکثريت کشورهاي جهان با اين ه

بدون  مخالفت گردد،  فراهم  الزم  شرايط  اگر  داد  نشان  کرد  ملت  آشکار،  هاي 

از حق و حقوق ملي خود صرف نميترديد  پشتيبنظر  و  وکند  جشن و سرور    اني 

هاي کردستان نيز  نشاندهندەي احساس نيرومند ملي، ملتي کردها در ديگر بخش

رسيدن    به   که است   براي  تاريخ  بيآمال    بهدرازاي  پيکار  اهدافش  و  و  امان 

سر  وقفهبي سرزمينش  اشغالگران  و  برابر سرکوبگران  در  گاە  هيچ  دادە،  انجام  اي 

ملت    صهما بر اساس کدام تعريف، معيار و مشخ  که ن  تعظيم فرود نياوردە است. اي

ها و مواضع تاريخي ما ايجاد نمايد.  کنم تغييري در اهداف، آرمانهستيم، فکر نمي

مطلع هستيد، مفهوم ملت از نظرگاەها و زواياي مختلف تعريف شدە و   کههمچنان

چپ و راست و    کههايي  ي و آلماني آن يا تعاريف و ويژگيسوضمن تعريف فران

توان گفت تنها "وجود حس ملي" ميتواند تعريفي براي "ملت اند، ميته ... از آن داش

هاي آن در و تعريف "ملت" و ويژگي  صهمستحضريد مشخ  کهبودن" باشد. همچنان

آلماني  سوفران تعريف   و  اين  آن  ي  و  است،  روند   به متفاوت  شکلگيري  شيوەي 

 ورها برميگردد.ملت در هر يک از اين کش -دولت 

 

تعريف   به    اين  از  کداميک  شما  دارد؟  نظر  مطابقت  کرد  وضعيت  با    چه ها 

براي   کردها  روي  پيش  ملي   به مشکالتي  انسجام  و  اتحاد  رساندن  وجود    انجام 

 دارد؟ 
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ارائه  بدون تعاريف  تمامي  گرفتن  نظر  اين  در  و  بد    کهشدە  يا  خوب  يک  کدام 

است، کدام يک با وضعيت ما کردها سازگار است، بايد متذکر شوم، ما در روند  

بر بخش  کهدر سطح کشورهايي    چه وحدت ملي، مشکالت زيادي،   هاي حاکم 

 بهدر سطح کردستان بطور کلي داريم. اگر نگاهي    چهمختلف کردستان هستند و  

بخش  از  يک  هر  تفروضعيت  اختالفات،  شاهد  بيافکنيم،  کردستان  ،  قه هاي 

جب فقدان  هستيم.  کردستاني  نيروهاي  ميان  ناسالم  رقابت  و  يا   ههانحصارطلبي 

ملي   بخش  کهکنگرەي  در  را  کرد  سياسي  نيروهاي  اکثريت  مختلف بتواند  هاي 

ب و ه  کردستان  کمبودها  از  يکي  آورد،  گرد  هم  دور  عملي  و  واقعي  شيوەاي 

ها و مشکالت جنبش کرد است. در سطح کل کردستان نيز بدون ترديد تا ضعف

برجسو کاستي  اين آشفتگي  کهزماني هاي مختلف در بخش  تهها چنين آشکارا و 

ماني بسان چتري  يا نهاد يا ساز   هه توان انتظار داشت، جبباشد، نمي  ته آن وجود داش

،  نقش کارايي در تهبراي گردآوري نيروها و طرح شعار اتحاد کردستان ايجاد گش

باشد؛ از سوي ديگر انحصارطلبي بخشي از نيروهاي کردستان و   تهاين راستا داش

هاي ديگر کردستان، بر تنش ميان روابط آنان خواهد افزود دخالت در امور بخش

 گردد.ر آنها ميو موجب بروز اختالفات بيشت

ديگري  لهمسا ]    کهي  شرق  و  جنوب  در  بويژە  و  کردستان  سطح  در  است  الزم 

نگريس  اتحاد ملي  بر سر راە  مانعي  يا  امري منفي  بسان  ايران[  و   ته کردستان عراق 

مسا و  کردها  سرنوشت  بر  سياسي"  "اسالم  خطر  سکوالريسم، لهشود،  ملي،  ي 

... در جام و  تاريخي کرد عه دمکراسي، حقوق زنان    ي کردستان است. سرنوشت 

نقشي در   کهاست  تهاي شکل گرفنه بگو بتواند  بعيد است مذهب و اسالم سياسي 

سازماندهي نيروها و تودەهاي مردم کردستان ايفا کند، برعکس، تا حدود زيادي  

زدن بهنقش منفي و متفرق کنندەي ملي دارد و دشمنان داخلي و خارجي براي ضر
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اول   يسالهاگيرند. براي مثال در  جنبش کرد و اتحاد ملي کردها از آن بهرە مي   به

انقالب   پيروزي  از  و خصماشاه  ١٣٥٧پس  نقش مخرب  و نهد  قرآن"  "مکتب  ي 

 زادە" با جنبش خلق کرد در کردستان ايران بوديم. طرفداران "احمد مفتي

پرو در  ديگري  سنن  سه معضل  و  آداب  تفکر،  بقاياي  وجود  ملي"  "اتحاد  ي 

کردستان و حتي شيوەي تحزب است. هرچند در مناسبات  ي  عه عشيرەاي در جام

تاثيرات  و  بقايا  اما  ماندە،  باقي  عشيرەاي  سيستم  از  کاريکاتوري  تنها  اقتصادي 

فردي،  منافع  استيالي  پدرساالري،  همانند  سيستم  اين  سياسي  و  فرهنگي 

مسا  و  زنان  حقوق  کردن  پايمال  حزبي،  چند  لهخانوادەاي،  و  زوجات  تعدد  ي 

هاي سياسي و ... نقش مخرب و  در آن واحد، فقدان پرنسيپ در فعاليتهمسري  

اتحاد و انسجام    بهنمايد. بدينسان ما براي نيل  مخاطرە آميزي در کردستان ايفا مي

وظيفهمل و  هستيم  مواجه  بسياري  موانع  و  مشکالت  با  و ي  کرد  روشنفکر  ي 

دمکراسي و  ناسيوناليسم، سکوالريسم، سوسيالي  هه خود را در جب  کههايي  سازمان

بينند حرکت در مسير حل و فصل مدني اين مشکالت چپ مارکسيستي و غيرە مي

ترقيخواها و  ملي  آگاهي  افزايش  جامنه و  نيل  عهي  براي  ما  است.  کردستان   بهي 

نياز  آرمان احترام    بههايمان  سياسي،  پلوراليسم  ملي،  اند  به اتحاد  و  ي هايشهآرا 

هاي ديگر کردستان، همديگر، خودداري از انحصارطلبي و دخالت در امور بخش

ي استواري بسوي آيندە و مهاتصميم مردم داريم، تا بتوانيم گا  بههمچنين احترام  

جب تشکيل  جهت  مناسب  بستر  تعيين هه ايجاد  حق  کسب  براي  مبارزە  و  ملي  ي 

 سرنوشت برداريم.

 

نظر  را  يه بنابر  خود  جاي  و  آمدە  بسر  ناسيوناليسم  دوران  گويا  و    به اي  مفاهيم 

آميز" و "شراکت يکسان" در  هايي چون "حقوق بشر"، "همزيستي مسالمت پرنسيپ 
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چارچوب مرزهاي جغرافياي سياسي کنوني دادە است، شما با اين ديدگاە و نظر  

 موافقيد؟ 

  يه گويم، خير با اين نظرمي  جواب سوال شما را بدهم  مهاگر قرار باشد با يک کل

همچنان چيست؟  مخالفت  اين  دليل  ولي  نيستم.  اشارە کردم   کهموافق  بدان  پيشتر 

ملتي   ناسيوناليسم  يعني  کرد،  ناسيوناليسم  با  مخالف  نيروهاي  تعريف  معتقدم 

کند، درست و  حقوق ملي و مشروع خود مبارزە مي  به براي رسيدن    کهستمديدە  

بي  نيست.  مساگمان  بجا  اين  بويژە    لهبايد  ناسيوناليسم،  دورەي  گردد، چرا  روشن 

ارزيابي و ادعاها چيست؟ کدام يک از    نهو معيار اينگو  تهياف  مهبراي ملت کرد خات

ستاتوس خواست  از  بغير  کردستان،  اشغالگر  کشورهاي  ميان  در  کرد  ملي  هاي 

در کردستان عراق)اقليم کردستان( عملي گرديدە است تا    تهدوفاکتو و استقرار نياف

ماندە   باقي  بشر"  "حقوق  مشکل  تنها  کنيم؟    کهبگوييم  فصل  و  حل  را  آن  بايد 

هاي اسپانيا"، همچنين "فرانسوي براي "اسکاتلند"، "کاتالونيا و باسک   است  نه چگو

هاي بلژيک" و مردم فرانسوي زبان"کبک" کانادا، آنهم درست در قلب  و هلندي

هاي حقوق شهروندي، حقوق بشر و همزيستي پرنسيپ که تهاروپا و کاناداي پيشرف

نظمسالمت مد  قانون  طبق  زيادي  حدود  تا  غيرە  و  گرف آميز  و    تهر  است  شدە 

ي ملي بطور کامل لهنيست، مسا  سهوضعيت آنان با شرايط ما کردها اصال قابل مقاي

مستقل  و  ملي  دولت  ايجاد  و  جدايي  براي  آنان  مبارزەي  و  نشدە  فصل  و  حل 

ادا کردها    مههمچنان  ما  براي  اما  است،  پذيرفتني  ملي،    که دارد  حقوق  تمامي 

شود؟ فکر تلقي مي  تهياف  مه، ناسيوناليسم خاتتهال گششهروندي و ... ضبط و پايم

ي آنان با بغداد  رايط اقليم کردستان)عراق( و رابطهش  به کنم الزم است نگاهي  مي

يورش و  تهديدات  "عبادي"  و  و  "مالکي"  صدارت  دوران  در  عراق  سپاە    به هاي 

غيرە داش قانوني و  از اختالفات  باقي ماندن بسياري  و  آنهم در    ه تکردستان  باشيم، 
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بر مبناي قانون اساسي آن، يک کشور عربي و کردي معرفي شدە، تا    کهکشوري  

گردد   معلوم  همگان  خلق  لهمسا  که بر  از  بخشي  و  ما  براي  کشورهاي  ملي  هاي 

تا هنگام رسيدن   نخواهد    به اروپايي،  حاکميت و دولت مستقل خود حل و فصل 

همانگو مترقي،   که   نه شد.  ناسيوناليسمي  کرد،  ناسيوناليسم  کردم  اشارە  نيز  پيشتر 

هرگو از  بدور  و  مشروع  ملت  نه انساني،  براي  تحقير  و  همجوار تهديد  هاي 

با کردها زندگي   کههايي است  کردستان و خلق  امنيت  و  با آرامش  اين ديار  در 

يل دولت کردي حق مشروع خود، يعني تشک  به   کهي کرد تا زمانيلهکنند. مسامي

 گردد.دست نيابد، بطور دائم حل و فصل نمي 

 

هستند، در    مها و کدا  چه احتماالت پيش روي جنبش ملي کرد براي ايجاد دولت  

بخش   که حالي  از  هيچيک  در  کرد  متنفذ  و  نيرومند  حزب  کردستان  هيچ  هاي 

و   نکردە  استقالل و تشکيل دولت کردي را مطرح  بطور رسمي خواست  تاکنون 

  است!؟  ته عمال کاري در اين راستا صورت نگرف 

نگاهي   رهايي  به اگر  در  مبارزەي  کرد  ميهه د  سه بخش  بياندازيم،  اخير  بينيم ي 

اندازە  لهمسا اين  تا  هيچگاە  معايبش  و  تمامي کمبودها  برغم  مسابه ي کرد   له يک 

تبد بين نگش يالمللي  اين حد مطرح  تا  و  نشدە  و    تهل  برغم تمامي اختالفات  است. 

ميان نيروهاي کردستاني وجود دارد، برغم تمامي فراز و فرودها،   کههايي  رقابت

روز جنبش کرد در سطح وااليي  شکست و پسرفت و اختالفات داخلي، معتقدم ام

و بزرگ ملت    نهي ملت کرد بسان چهارمين ملت بزرگ خاورميالهقرار دارد. مسا

توان ديگر نمي  کهرسيدە است    يالهمرح  به فاقد دولت و استقالل در سطح جهان  

المللي و رقابت نيروهاي جهاني و در انظار و افکار عمومي جهان و معادالت بين

شود. بدون ترديد ناسيوناليسم کرد بدون مشکالت نبودە و    تهاي ناديدە گرف قهمنط

اينک  است.  نبودە  مشکالت  و  موانع  بدون  هم  ملتي  هيچ  مبارزەي  ولي  نيست، 
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مردم وتحصيالت  ملي  آگاهي  گوناگون  سطح  شيوەهاي  از  استفادە  توانايي   ،

پاياني سدەي بيستم   يسالهابا   سهمبارزەي مدني، بويژە در کردستان ايران قابل مقاي

شهريورماە امسال در شهرهاي مختلف کردستان، اوج مبارزەي  ٢١نيست. اعتصاب 

بل  نهمدني   ي  عه در جام  لهادر سطح ايران بود. ما طي اين سا  که تنها در کردستان، 

،  لهدفاع از حقوق مشروع کرد با گلو  نههرگو  کهميليتاريزە شدەاي چون کردستان  

شکن و  مي   جه بازداشت  دادە  گوپاسخ  شاهد  مردمي  نه شود،  نيرومند  جنبش  از  اي 

باشد. پيشتر نيز مردم   قههاي ايران و منط تواند درسي براي ساير خلقمي  کهبوديم  

"شوا شهادت  جريان  در  )ايران(  کردستان  تيرماە    نه شرق  در    ١38٤قادري" 

ماە   ارديبهشت  در  يارانش  و  کمانگر"  "فرزاد  شهادت  تعطيل  ١389خورشيدي،   ،

پس از ترور زندەياد دکتر قاسملو،    يسالهامغازە و بازارها در کردستان در تمامي  

کردست شرق  مردم  تودەاي  هحمايت  از  در  مه ان  کردستان  اقليم  استقالل  پرسي 

گذشمهر سال  رساني  تهماە  امداد  "کوباني"،  مقاومت  از  پشتيباني  استان    به ،  مردم 

زلز از  پس  مرگبار  لهکرماشان  سال    ٢١ي  و  ١39٧آبانماە  همبستگي  اوج   ... و 

رنگين  آسمان  در  درخشان  ستارەهايي  اينها  دادەاند.  نشان  را  خود  ملي  احساس 

براي رسيدن   نويد بخش مبارزە کردها  و  هايشان در  اهداف و آرمان  بهکردستان 

 آيندە هستند. 

  

دستان چيست؟  هاي ديگر کر نظر شما در مورد وضعيت سياسي کردها در بخش 

 ها آيا نوميدي حاکم است يا آيندەاي روشن و اميدوارکنندە؟ در اين بخش 

 بهبصورت ديگري در جريان است و    سههاي ديگر کردستان نيز اين پرودر بخش

ها و مشکالتشان رود. کردهاي اقليم کردستان عراق، برغم تمامي کاستيپيش مي

ا و  هستند  خود  حقوقي  موقعيت  داراي  از اينک  سرشار  پارلمان  و  حکومت  ين 
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آن وارد است،    بهحق    به   کهنظر از تمامي انتقاداتي  اختالفات و مشکالت، صرف

 زيربناي يک دولت مستقل کرد در آيندە را ايجاد کردە است. 

( نيز کردها فاکتور کارايي در سياست اين کشور بودە و يهدر غرب کردستان)سور

از  سهحما يکي  "کوباني"  مقابي  در  جهان  تاريخي  رويدادهاي  با    له بزرگترين 

سدە   ارتجاعي  نيروي  جنايتکارترين  و  مي  ٢١سياەترين  "داعش"  باشد.  يعني 

بي داستانمشارکت  و  اشعار  زيباترين  آفرينندەي  جنگجوي کرد،  زنان  هاي  مانند 

رويدادي   و  نشر  توجهحماسي  کدام  بود.  جهانيان  تمامي  براي  و    يهبرانگيز 

توانست اين مبارزە و مقاومت ي معروف و پر تيراژ غربي و آمريکايي ميهمروزنا

 پرشکوە را ناديدە گرفت و سکوت اختيار کند؟

برغم سياستيهدر شمال کردستان)ترک نيز  افکار واپسگرايا(  و  "اردوغان"،  نهها  ي 

الدين دميرتاش و رفقايش، حزب  بازداشت آزاديخواهان کرد همانند آقاي صالح

خلقدمک "راتيک  قابل مالحظه   د.  .ههها  نقش  برجس  پ"  مدني تهو  جنبش  در  اي 

ک. ک" با تمامي انتقاداتي  کند و حزب کارگران کردستان"پ. اين کشور ايفا مي

از  مي  که بخش  اين  کردهاي  مبارزە  در  سياسي  قطب  يک  گرفت،  آن  از  توان 

هاي مختلف  رود و بخشپيش مي   به کردستان است. من بر اين باورم حکم تاريخ  

دچار تغيير و تحوالت    نه ي خاورمياقهکردستان نيز بموازات تحوالت جهاني و منط

مي گوجدي  هر  و  خاورميا  نه شوند  در  ژئوپليتيکي  مسا  نه تغيير  با  نزديک،  ي  لهو 

ملي و رسيدن   لهحد بتوانيم براي حل مسا  چه ما  تا   کهکردها گرە خوردە است. اين

بي  به بکنيم  نقش آفريني  استقالل  تا سر حد  تعيين سرنوشت خود  اين حق  گمان 

بستگي   منط  به امر  تحوالت  از  ما  درست  تحليل  و  بين قه درک  و  و اي  المللي 

  به دارد. در اين راستا    نهاين آرزوي ديري   بهاستوار براي رسيدن    يمهابرداشتن گا

 بين و اميدوار هستم. آيندەي کردها بسيار خوش

 



 6١  استقالل کردستان  یکردها، ناسيوناليسم و آرزو
  

 

 مراتب تشکر ما را براي شرکت در اين گفتگو پذيرا باشيد. 

 .نباشيد تهشما نيز خس

٢٠١8دسامبر   

  



 



 

 

 

 !کندی کارد، طوفان درو میکه باد م یآن 
         

اعدام رامين حسين پناهي، لقمان و زانيار مرادي و حمالت موشکي سپاە پاسداران  

حزب دمکرات کردستان و پايگاە آموزشي حزب دمکرات کردستان    قلعه   ايران به

  ١٣٩٧شهريور    ١٧  واقع در اقليم کردستان عراق در روز شنبه  کويهشهر  ايران در  

هاي دمکرات عضو رهبري، کادر و پيشمرگ ١٥سببب جان باختن  کهخورشيدي 

 و زخمي شدن شماري بسيار از مردم مدني و غيرنظامي بود، برگ سياه ديگري به 

آخرين   اولين و نه  گمان اين نهبسيار ننگين رژيم اسالمي ايران افزود. بي  کارنامه

است   حکومتي  دهه   کهجنايت  وقفهچهار  بدون  اهلل  ،  نام  پايه  با  بر  و   و  شريعت 

ا اين سرزميلهقوانين  اين آب و خاک را در داخل و خارج  بهترين فرزندان  ن ي 

و کشتارهاي جمعي قرار دادە، هموارە در پي ايجاد جو رعب    آماج ترور، شکنجه

 و وحشت بودە است.  

به  انقالب  اوايل  در  رژيم  گزمگان  گستردە  به  يورش  و  و    کردستان  بستن  توپ 

روست و  شهرها  قتلبمباران  آن،  تيرباران اهاي  و  دستگيري  دستجمعي،  عامهاي 

بيانسان تبعيد و کوچهاي  بهگناە،  اجباري صدها خانوادە کرد  مناطق ديگر    هاي 

ايران، ترور صدها عضو رهبري و کادرهاي احزاب کردستاني و مدافعين حقوق  

پليد    گذاري و غيرە، نشان از ماهيتبشر در داخل و خارج از مرزهاي ايران، بمب 

از همان آغاز انقالب    که حکومت اسالمي ايران و همزمان، عزم راسخ ملتي دارد  

http://www.bultannews.com/fa/news/308111/%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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  ، و به " گفتهقدرت "نه   کهبر اري  حکومت اسالمي و ديکتاتورهاي جديد نشسته  به

 ميدهد. دمکراتيک خود ادامه -حقوق ملي  مبارزە براي رسيدن به

فرمان اواخر  اين  گستردە  تهديدات  و  حملهدەکشتارها  و  ايران  رژيم  نظامي   هان 

به  آنها  عراق،    قلعه   موشکي  کردستان  خاک  عمق  در  کردستان  دمکرات  حزب 

، نيرنگ و جنايات عليرغم تمامي حيله کهمويد ترس آنها از مبارزيني است  ناگفته

به هنوز  فرزندانشان،  بهترين  دادن  دست  از  و  اسالمي  ادامه   رژيم  خود   مبارزە 

   ميدهند.

چه  هر  کردن  ميليتاريزە  نيروهاي   اعدام،  سرکوب  و  دستگيري  کردستان،  بيشتر 

توطئه  مدني بشر،  حقوق  عليهمدافع  پيگير  و   هاي  کرد  آزاديخواهان  و  احزاب 

و   ذاتي  خصومت  و  دشمني  و  ايران  حاکم  رژيم  واقعي  ماهيت  از  نشان  ايراني، 

حقوق   براي رسيدن به   که خواهي دارد    بنيادي آن با نيروهاي سکوالر و دمکراسي 

مي مبارزە  خود  انساني  و  گونهملي  هر  ايجاد  راستا  اين  در  سوي  کنند،  از    توهم 

اصطالح اپوزيسيون ايراني براي حل مسائل    هاي به برخي از جريانات و شخصيت 

طلبان رژيم، و تالش براي اقتصادي و سياسي موجود از طريق اصالح  –اجتماعي  

آلترناتيوسازي و بزرگ نمايي افرادي چون کروبي، موسوي، خاتمي و روحاني و 

آنها،   به   که امثال  بازگشت  اساسي    خواهان  قرون وسطايي و "دوران طالئي  قانون 

هاي  حکومت اسالمي روبروي بحران  کهشان" هستند، آنهم در شرايطي  راحل  امام

اي در سطحي کتمان ناپذير داخلي و بين المللي و اوج نارضايتي و اعتراضات تودە

بسيار گستردە شدە است، تنها و تنها در خدمت رژيم تا دندان مسلح و سرکوبگر 

ايران اصالحاسالمي  و  ديروز  قاتالن  اعمال  بر  تطهير  ريختن آب  و  ،  امروز  طلبان 

تفرقه بذر  نشاندن  اميدسازي   همزمان،  و  اپوزيسيون،  و  مترقي  نيروهاي  ميان  در 

  که ها و ساختارهاي" رژيمي خواهد بود  روند دگرديسي و "تغيير سياست   کاذب به 

و مافياي    مي، واليت فقيههاي بنيادين آن بر اساس "امت واحد اسالارکان و ستون
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ايراني  دگرانديشان  و  آزاديخواهان  تمامي  سرکوب  و  پاسداران"  سپاە  نظامي 

هاي مختلف اصولگرا، حکومتمداري جناح  دهه  ٤گزاري شدە است. آزمون  پايه

طلب و غيرە در ايران، نشان از عدم استعداد دگرديسي رهبران حاکم ايران، اصالح

ر ساختار حکومتي و تقسيم و توزيع قدرت در ايران و ضرورت دگرگوني جدي د

 " ملل آن دارد. وجود و ادامه براساس "اصل مشارکت، و اتحاد داوطلبانه کثيرالملله

پديدە ايران چون  ايران و حيات حکومت اسالمي  براي مردم  اعتماد  قابل  غير  اي 

اي جامعه  به  جهان، و حکومتي مرتجع و عقب ماندە، مانعي اساسي در راە رسيدن

 بقول "نظامي گنجوي":   که دمکراتيک است، چرا  -سکوالر 

 اصل بد در خطا خطا نکند             "بدگهر با کسي وفا نکند        

 اصل اليخطي  کهآن نخواندي              اصل بد با تو چون شود معطي        

 ب و کشتنش هنرست" ماندنش عي        بد گهرست  که کژدم از راە آن     

جبهه  و  ايجاد  سکوالر  دمکرات،  چپ،  آزاديخواە،  نيروهاي  تمام  از  متحد  اي 

به  متعهد  و  به  باورمند  دادن  پايان  براي  ايران  ملل  سرنوشت  تعيين  حق   اصل 

حکم  بنابر  تاريخي!  و  ضرور  است  امري  ايران  سرکوبگر  و  مذهبي  حاکميت 

آن   هر  بکارد  که تاريخ،  بيباد  کرد!  خواهد  درو  توفان  اسالمي  ،  گمان حکومت 

يا زود چون هر رژيمي توتاليتر و ديکتاتور ديگر به تاريخ سپردە شدە،   ايران دير 

نازي بسان  نورنبرگ محاکمهجنايتکاران اسالمي  به   ها در دادگاە  اعمال    و  سزاي 

ن رويدادي غير انساني خود خواهند رسيد. آيندەگان از اين فاشيسم اسالمي، چو

 تلخ و اسفناک، اما آموزندە و عبرت آميز ياد خواهند کرد! 

 
( 8۲۰۱سپتامبر  ۱۲) ۹۷3۱شهريور ۲۱  



 

    

 

 



 

 

 نو! یشيزا
 م کردستان"ياقل يپرس مهطلبان در هاستقالل يروزي"بمناسبت پ

 

اعالم   زمان  هيتاراز  اقل  يپرسمه خ  استقبال ياستقالل  و  شرکت  و  کردستان  م 

و    يها و محافل داخلهساکن کردستان از آن، گرو  يهات يمردم کرد و مل  هپرشکو

ب  يخارج خو  ههر کدام  بيزعم  امر  يا  هش  باتوجهپرداخت  مهمن  خود   ه ب  ه،  منافع 

اه اعالم موضع کرد در  مياند.  و  ين  مخالفت  همساان  دول  کردها   هک  هيخصومت 

است،    هيقابل توج  يدهند تا حديل مياز مردم آنها را تشک  ياه ت قابل مالحظيجمع

روز  ه ب  هچراک از  ترس  آنها  ک  يحق،  خان يا  ه دارند  در  شتر  ن  ه ن  بنشيآنها  ند. يز 

شاد  ييمايراهپ ش  يو  پخش  شهرها  ينيريو  ا  ياصل  يدر  چون يکردستان  ران 

ن ي ا  هن امر، و در واقع نشاندهنديبارز ا  هو ... نمون  ه سنندج، سقز، بوکان، بانباد،  مها

، و يو کشور يفرا دولت يکردها امر يو احساس مل يآگاه ه است ک ه ت ساديواقع

است در   يربازيرا د  يمل  ين همبستگياست. ما ا  يمل  يسرشار از عشق و  همبستگ

طالبان جالل  انتخاب  رئياول  يهنگام  دستگ  جمهورس  ين  عراق،   عبداهلل   يريکرد 
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توطئ با  ترک  هاوجالن  اسرائهيمشترک  آمري،  و  حماسيل  ،  يکوبان  يهجاودان  هکا، 

مختلف کردستان    يهاشنگال توسط داعش و ... در بخش  يهايزدي ا  يکشتار جمع

ران يمردم کرد در ا  يهاهع توديتظاهرات وس  م.يا هديران ديدر کردستان ا  هژيو بو

ب" يرق  ي"ا  يم کردستان و بانگ سرود ملياستقالل اقل  يپرسمهه  يروزيبمناسبت پ

پس از سرکوب و کشتار   هده  ٤ران  يکردستان ا  ه است ک  هت سادين واقعيد ا يمو

سو از  آن  رهبران  ترور  و  مبارز  وحشت  يرژ  يهاستيترور  يمردم  و  رعب  م 

هر آن    ه است ک  ي ر خاکسترير قابل فتح، و آتش زياست غ  يهنوز سنگر  ياسالم

ختن اشک تمساح و  يبا ر  هک  ييستند آنهايدان کم نين ميفوران خواهد کرد. در ا

جا اندرزها  مه در  و  پند  راست  و  م  يکردها  ه ب  ييچپ  تا  يجنوب کردستان  دهند 

از گل پا  فکرشان خطور کند.   هب  يطلباستقالل  يو هوا  هم خود درازتر کرديمبادا 

سيا با  تهد  هنينها  و  انداختن  غبغب  در  باد  از  يبغ  هک  يآنچنان  يدهاي سپر کردن،  ر 

مجاز  هخودساخت  يايدن چندان يو  ارزش  مل  يشان  جنبش  مقابل  در   -  يندارد 

، دم  هستاديا  هشد  هپار  هن پارين سرزميگر ايد  يران و بخشهاي ا  يبخش کردهايرها

است با    سالها   هاند که فراموش کرد  ييزنند، گويمباد" ممن  ران نباشد تن  ياز "چو ا

 هبوجود آمد  ييقرون وسطا  يک حکومتيران تحت فرمان  يدر ا  هک  يوضع اسفبار

و  هش نمانديدگراند يروهاين ه ت آزادنيدن و فعالينفس کش يبرا ييگر جاياست د

کردند يم يبا حکومت هخود را صرف مبارز يانرژ مهن هيآنها ا هبود کيخوب م هچ

کشيچن  هک بند  در  را  مردم  ب  هدين  کبيصغ  ه و  و  نمير  رحم  بير  و  اشکال    ه کند 

پ در  کشورها  هطلبانهتوسع  لهمداخ  يمختلف  حما   هيهمسا   يدر  از يو  ت 
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نيترمرتجع آنهايا  باشد.يم  همنطق  يروهاين  بخصوص  و  دوستان  ز  هک  يين  ر  يدر 

دا چپ  برامهر  هيپوشش  مادر  از  شد  يکردها  يبانتر  فراموش  هعراق  انگار  اند، 

بياند و  هکرد م کردستان تنها ياقل   يکردها  ه ست کسالها  هخبر از آن هستند ک  يا 

برايراست  يروين کشوريا  ين  دمکرات  يجاد  و  بوديفدرال  عراق  بنام  اما  هک  اند، 

توج با  آنها  وابست  ه ک  يمرتجع  يروهاين  تيحاکم  ه ب  ه تالش  استخوان  مغز    هب  هتا 

پيا در  و  هستند  حکومتيا  ي ران  اسالميتوتال  يجاد  نوع  از  نيا   يتر  و    يروهايران 

ب  يحشد شعب  مهپاسداران در جا  هسپا  هسرکوبگر شب شکست منجر   ههستند عمال 

اقل  هشد هموارياست.  کردستان  حکومت  هم  آمدن  سرکار  آغاز  از    يهااز  پس 

تهد و  ترفندها  انواع  با  و  يصدام  دها 

حد    يرهبر   يهايشکنمانيپ تا  بغداد 

ن دج  يروهايفرستادن   يبرا  له لشکر 

مواج کردها  ا  هشد  هترساندن  با  ن ياست. 

واقع اي حال،  کيت  است  از  ه ن  پس  عمال   ،

بغداد كشور نام  يسقوط  تنها  عراق   يبنام 

نقش  يتوخال ايجغراف  هدر  و  ن ياست 

 ه ب  ه حلق  يهاه عيان شيواقع در م  هن بيسرزم

ا عربهايگوش  تقس  يسن  يران،  کردها  شديو  نهم  و  اقل  يروها ي،  م يسکوالر 

اجاز مشابيدايپ  هکردستان  حکومت  ايا  هش  در  را  ديران  ب ين  بغداد    هار  حاکمان 

ار ين ديا  يهاتيواقع  ه رت ب يبا چشم بص  ياست اندک  يکافدوستان   نخواهند داد.  

عراق    يو بخش عرب  هيهمسا   يار با کشورهاين ديفرق فاحش ا  هندازند تا متوجيب

ن  يتواند وارد باشد، ايم کردستان ميحکومت اقل  ه ب  هک  يرغم تمام انتقاداتيشوند. عل

ک  ي اندار نزدمهمزمان  و هم  هن آن در کل منطقيترن، دمکراتي ترار اکنون امنيد
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 ي اريم کردستان ديان مختلف است. اقلينش و ادير کرد و کرد با بيون غيليم  ٢  هب

ن  ه است ک پيسران عرب دشت  بينوا خواهان  الحاق  و   ه آن هستند، چرا ک  ه وستن 

پ حاميفقط  کرد  بود  يشمرگان  آنها  ناموس  و  اهجان  در  تنها  و  دي،  آنان ين  ار 

  يو داعش سن  ه عي ش  يد عربهايو بدور از تهد  ه کردها آزادنت  يتوانند تحت حمايم

 دهند. مه خود ادا هو روزمر يعاد  يکار و زندگ هب

ه  طرح  هنگام  ن  يپرسمهاز  عنوان    يداخل  يروهايتاکنون  تحت  آن  مخالف  و 

"خيکمپ بي ن  گونيپرسمهه  هر  هر  از  بدور  ايتهد  ه "  و  بيد  وحشت  و  رعب   ه جاد 

از   يبرخ  هک  يراني ن ايکاش در هم  يدهند، ايو م  هداد  مهخود ادا  ياه رسانغات  يتبل

ن  يندتر هبا در  يهمکار  هآن آماد  يت ارضيحفظ تمام  يان چپ و راست برايرانيا

اسالم  يروهاين تار  يسرکوبگر  ايدر  سال  صد  ميخ  هستند،  چنيران  ن ي توانستند 

 ت کنند.يفعال هآزادن

ست تا احزاب مختلف  ياز حزب کمون  ياسياحزاب مختلف سم کردستان  يدر اقل 

پيو همچن  ياسالم تمام  ادين  هرگونيروان  از  بدور  مختلف  مذاهب  و  و    ه ان  فشار 

فعال  هآزادان  يتي محدود و  امور  سيمشغول  مذ  ياسيت  ميهبو  روزانيشان    هباشند، 

مختلف هستند    يهانش يافکار و ب  ه انعکاس دهند  همختلف ک  له و مج  مه ها روزناهد

م پخش  و  ديچاپ  تلوهشوند.  کانال  فعال  يونيزيها  امريمشغول  هستند،   ه ک  يت 

امروز   هباشد ک  يو حتا آنان   يد يان تبعيران يا  يبرا  ييايخوش و رو  يتوانند خوابيم

 هستند.  يمدن يتهايانجام فعال ي" در پيز اسالميهن "عزيدر م

طم  ياقل  يکردها در  دهيب  يکردستان  دو  از  ن  ه ش  برايتمام  را  خود  توان  و   ي رو 

کشوريا دمکرات  يجاد  ايسکوالر،  اما  بردند،  بکار  فدرال  و  و يک  حرکات  ن 

کوچک اما قدرتمند از نظر    ينبود و نخواهد بود. اکنون کشور  يتها را انجاميفعال

استقالل   يپرسمهه   ه ش است، همچنانکيک در حال زايت استراتژيو موقع  يخيتار

عل تهديکردستان  تمام  توطئيرغم  و  مالکيعباد  يهاهدات  قاسم  يها،  و  ها 
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تهديمانيسل و  اردوغان  يدهايها  حماپوچ  عدم  و  آمريها  کشورهايت  و   ي کا 

ا زود کشور مستقل کردستان ير  يد، ديمطلوب خود رس  هجينت  ه ت بيبزرگ با موفق

اتفاق مردم   ه ب بي ت قريخواهد شد. اکثرل  يتشک  ين باستانين سرزمياز ا  يدر بخش

ملت   يياند. اکنون زمان فرمانرواه استقالل خود داد  ه ب  يم کردستان رايکرد در اقل

ب ا  هکرد  و  از جنگ و خونر  ياه جاد جامعيسرنوشت خود   ي ، سرکوبهايزي بدور 

ن  ه ديد رسين و ژنوسايخون کردها   يامن برا  ينيتنها سرزم  ه است. کردستان اکنون 

مل بلک  يتهايو  است  آن  ک  ينيسرزم  هساکن  برا   ييماوا  هاست  امن  و   ي مطمئن 

بينزد مل  هک  آواريدو  جنگزد  هون  مناطق  سور  هاز  و  هرگون  هيعراق  از   ه بدور 

ايتبع )برخالف   ... و  اهانت  و  برخوردهايض  و  بيآماهانت   يران  آنها  آوارگان    ه ز 

ااست  ه(شد  هيهمسا  يکشورها تمام  در  علياقل  سالهان  ي.  رغم جنگ  يم کردستان 

فشارها  يليتحم و  اقتصاديسنگ  يداعش  کمرشکن  و  تحر  يناش   ين   ي مها ياز 

با   همبارز  يهمچنان سکاندار اصل  يبغداد و وجود آوارگان جنگ  ي_ مال  ياقتصاد

 است.   هدر جهان بود ييقرون وسطا يروين نين و مرتجعتر يدترين پليداعش، ا

تغ  هک  يآنان  ترس  جغرافيي از  و   همنطق  ياسيس  يايرات  تهمت  افترا،  بدامن  دست 

بيم  يستيونيو صه  يستي اليامپر  يهاهعلم کردن طرح توطئ بهتر است    يجا  ه شوند، 

  هواقف گردند ک  مهمن امر  يا  ه انجام بي و ب  هيپايب  يهاسمان بافتنين آسمان و ريا

همسا در  ترکيا  يگياکنون  و  زا  يشيزا  هيو سور  هيران  است،  کار  در    هک  يشينو 

شو چشم  بر  را  اسالم  يهاستينيخواب  ا  يدولت  کشورهايدر  و  مرتجع   يران 

پان    هيهمسا کرد  يهاستيرانياو  حرام  آن  از  خارج  در  راست  و  است.    هچپ 

تجز  ههموار  هک  ييآنها از  پارچ  هيترس  ا  هپارچ  هو  است  يشدن  بهتر  دارند،  ران 

واقعيدوراند  يکم انکار  با  بدانند  و  باشند  ا  ي مل  يتهايش  حل  يدر  عدم  و  ران 

 له حل مسا  ه ب  يتوان کمکي مورد نميب  يدات و افتراهاي، تهديمل  لهک مسا يدمکرات



                           جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد                                                                                                  ٧٢
   
 ه ين تا حد تجزيار سنگ يبس  يبها  ه ت بدون شک بين واقعيکرد. عدم درک ا  يمل

   . منجر خواهد شد يدر دوران پس از حکومت اسالم ران دريا

 
( ۲۰۱۷سپتامبر  ۲۹) ۹۶3۱ مهر ٧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يک "ناسيوناليست کرد"  پاسخ کوتاه  
 " آقاي ايرج فرزاد حقيقت هاي تاريخي ضربدر ناسيوناليسم کرد "به  

 

در   فرزاد  ايرج  "نوشتهآقاي  عنوان  تحت  ضربدر  حقيقتاي  تاريخي  هاي 

کرد،   کل ناسيوناليسم  مطلب    مهچند  آوه"،  امين  کامران  آقاي  نوشته  باره  در 

هاي شخصي با  حساب  اينجانب تحت عنوان "زايشي نو" را دستاويزي براي تصفيه

داده  اصطالح   به قرار  عراق  و  ايران  کرد  آنکه "ناسيوناليست"هاي  بدون   دهعم  ، 

به  نوشته ربطي  داشتهمطلب    ايشان  آنچه   اينجانب  هر  خواسته  باشد  تنگشان    دل 

آورده به برزبان  نهايت  در  و  فاخرانهنتيجه  اند،  گذاشته  "به  گيري  شدن    نمايش 

  ... و  مانده  عقب  ناسيوناليسم  مشخصات  و  سوخصائل  سطور   نگارنده  ياز  اين 

 اند. رسيده

ايشا  ميرفت   مناميد  برخالف  بهگونه   به  که   ،ن  علمي"   غير  و  واقعي  "غير   اي 

وتحليل جوهر و پيام   تجزيه  اي مستدل و علمي بهشيوه  ام، بهتحليل وقايع پرداخته

متاسفانه ولي  بپردازند،  نو"  قاف  "زايشي  از  رفقاي  از  بسياري  مانند  عقب   لهايشان 

، با سنجش بيرون کشيده  ياله، جملهمقا شان طبق روال معمول، از ميان کل  مانده

ميروند و با سر هم   جنگ دشمن خود ساخته  کيشوت وار بهزعم خويش، دون به

 بافتن بافتن آسمان و ريسمان سرانجام فاتح از ميدان جنگ بيرون ميايند. 

ند چ  به   من ندارد، کوتاه  نوشته  سخنان ايشان ربطي به   بخش عمده  اينکه   به  با توجه 

که  يانکته داشته   ميپردازم  پاسخگويي  ارزش  نازلي  حد  تا  است  و    ممکن  باشد 

 ميتواند روي سخن آقاي فرزاد با آنها باشد.  آنهايي ميکنم که مابقي را واگذار به
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نگاهي کوتاه  نشان ميدهد که   به   اما در آغاز  نو"  جوهر اصلي آن عبارت    "زايشي 

 است از: 

ه  .١ از  به  مهدفاع  باور  و  احترام  براساس  کردستان  اقليم  استقالل    پرسي 

 اصل حق تعيين سرنوشت ملل تا حد جدايي.

به  .٢ نهان دول همسايهتوطئه  نگاهي  و  عليه  هاي آشکار   و حکومت بغداد 

بخشهاي ديگر   سياسي به   اقليم کردستان و هراس از گسترش اين پديده

 کردستان در ترکيه و ايران.

قدردان .3 و  کردهاي ارج  ملي  همبستگي  از  خوشحالي  ابراز  همچنين  ي، 

 ايران با اقليم کردستان.

به   .٤ توسعه هدف   پرداختن  برنا  طلبانههاي  و  شيعه   مهايران  هاي درازمدت 

  شبه  حاکم بغداد در مسير ايجاد يک دولت توتاليتر سرکوبگر با اتکا به 

 نظاميان حشد شعبي.

 ايران. له از جم مختلف با دول همسايهاقليم کردستان از ابعاد  مقايسه .5

راست   ي هاي ايران با نيروهااز چپ يانتقاد از همسويي بخش قابل توجه .6

 در اقليم کردستان. يپرسمهه لهبا مسا لهو ارتجاع منطقه در مقاب يايران

مردم کردستان و   با اتکا به  پرسي استقالل کردستان کهمهه ارج نهادن به   .٧

و ... به انجام    ها و مخالفت آمريکا، انگيس و دول همسايهعليرغم توطئه

 رسيد.

وتحليل مسائل   اسلوب علمي براي تجزيه  گويا مسلط به   اي کاش آقاي فرزاد که 

م روشن  هستند  تکفير   ساختند کهي سياسي  ناسيوناليست  اين  نکات  از  کدام يک 

دوره    يو فرهنگ  ي، سياسياقتصاد  يناسيوناليسمش" هنوز در محدوديتها  که   شده

فئودال طبيع  ياقتصاد  اقتصاد  غير   يو  اصول  با  مغاير  است"  گذار  و  گشت  در 

ُکرد” و ملت و قوم و عشيره ُکرد ]را [ مبدا و پايان تاريخ “ناسيوناليستي ميباشد و "



 ٧5  يک "ناسيوناليست کرد" پاسخ کوتاه
  

 

دانسته نوشته  است.   جهان"  اصلي  جوهر  ميتوان  اينجانب  منظر  از  ايرج   اما  آقاي 

 را چنين در نظر گرفت: فرزاد

تاريخي. ايشان عامدا سعي در نشان دادن عدم حضور خط    تحريف يک واقعه  .١

اتحاديه بخوان  طالباني  مسا  جالل  در  دارند. مهه  لهميهني  اقليم کردستان  پرسي 

"کاره بر  مبني  ايشان  ادعاي  طالبانيبرخالف  خط  نبودن"  ميهني    اتحاديه  ;اي 

، بر همگان  دفاع ازاستقالل کردستان ايستاده  کردستان از آغاز تاکنون در جبهه 

که  است  "نجم  روشن  و  رسول"  "کوسرت  هوشياري  و  از درايت  کريم"  الدين 

اتحاديه عليرغم    سران  در کرکوک،  انتخابات  از  قبل  شب  در  ميهني کردستان 

 تنها از يک فاجعه  ايران نه   به   عوامل وابستهها و تهديدات قاسم سليماني و  توطئه

جنگ و شروع  منطقه  يبزرگ  اين  در  بلکه   ناخواسته  ساز زمينه  جلوگيري کرد، 

مردم اين شهر در    پرسي آرام فرداي آن روز با شرکت اکثريت قابل توجه مهه

 استقالل اقليم کردستان شد.   يپرسمهه

کردستان  به   لهحم   .٢ دمکرات  چپ    حزب  و  واقعي  قهرمان  چون  را  خود  و 

، آقاي فرزاد اين که کردن! جالب توجه ياول انقالب در کردستان معرف يسالها

امثا کهلهو  کوسالها   م  صفوف  کرده  لهمه ست  ترک  جزو    را  را  خود  و 

سرخوردگي    به  کارگر و چپ ايران ميخوانند، با توجه   گان راستين طبقهنماينده

سياسي ايران و کردستان، هنوز با اتکاء    هايشان در عرصهوعدم موفقيتسياسي  

داده  لهمهکو  مبارزه  به نشان  خودي  کو  ميخواهند  موقع  آن  مبارزات  از   له مهو 

 کنند.  يبراي حال خويش افتخارآفرين

 در نقد اين پاراگراف در "زايشي نو":  .3

دايه  “ " آنهايي که در زير پوشش چپ  از مادر مهراين دوستان و بخصوص  بانتر 

اند و يا بي خبر از آن هستند که  اند، انگار فراموش کرده براي کردهاي عراق شده 
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کشوري  سالها ايجاد  براي  راستين  نيروي  تنها  کردستان  اقليم  کردهاي  که  ست 

ها با توجه به حاکميت نيروهاي  اند، اما تالش آنفدرال و دمکراتيک بنام عراق بوده

مرتجعي که تا مغز استخوان وابسته به ايران هستند و در پي ايجاد حکومتي توتاليتر 

حشد شعبي    مهاز نوع اسالمي ايران و نيروهاي سرکوبگر شبه سپاه پاسداران در جا

 هستند عمال به شکست منجر شده است.” 

آگاهانه       ناگاهانه   ايشان  يا  در    و  حمسعي  نوک  به   له تغيير  بغداد  و    از  اعضاء 

 " له ، با بيان اين جمهاي حکومت اقليم داشتهفراکسيون

اسالمي هستند”، از اعضاء    يجمهوراوال: “نيروهائي که تا مغز استخوان وابسته به  

 "  .و فراکسيونهاي حکومت “اقليم” اند

 در حکومت اقليم پرداخته  نيروهايي خود ساخته   به  له دفاع از بغداد و حم  عمال به   

کرده فراموش  ايشان  احتماال  کهاست.  فراکسيون  اند  و  نيروها  وابستهاين    به  هاي 

ايستاده تهران  اقليم کردستان عمال در مقابل  بهايران در حکومت   ، با دهن کجي 

در دفاع از    مردم کرد تا آخرين لحظه  و با اتکاء به   يحکومت اسالم  يهاخواست 

کهمهه امري  برآمدند.  فقيه  پرسي  واليت  رهبري  مالقات  چون    در  اردوغان  با 

 قلمداد شد.  کل منطقه خيانتي بزرگ به

ايستاده  دنيا  در کجاي  فرزاد  آقاي  نگاه   واقعا  از  را  جهان  خود    نظرانهتنگ    و  و 

که در چندين دهه گذشته در   يتحوالت بزرگ به ي ميبيند. با توجهکسان چه ساخته 

داده  يهاعرصه روي  رسيده مختلف  آن  وقت  مدتهاست  فرزاد   يآقا  که  ،  ايرج 

  به خوانندگان را    ي سياس  يبياموزند، شعور و آگاه  سالهابيشتر از تجارب اين    يکم

ند. در عرصه پلميک سخرە نگرفته و دست از برچسب زدن و اتهامات واهي بردار

 ندارد.  يخريدار يديگر شعار و فحاش که مدتهاست  يسياس
 ( ۲۰۱۷اکتبر  ۷) ۱3۹۶مهر  ۱۵

 



 

 

 ! بخشاما نويد  ،پردرد یزايش
 

 
 

 بار ديگر از فلک پران شوم 

 اندر وهم نايد آن شوم  آنچه  

 مولوي                                    

 

سپاه  لهحم و  شعبي  حشد  عراق،  ارتش  همراهي   مشترک  و   خيانت  با  پاسداران 

شهر  اکتبر امسال به ١٦ميهني کردستان در روز دوشنبه،  بخشي از نيروهاي اتحاديه

،  کردستان آسيب و زيان جدي رسانده يجمهور آميز زايش مسالمت کرکوک، به

به به   روند  آنرا  رسيدن  مقطعي   انجام  نشيني  عقب  و  يورش  اين  انداخت.  تعويق 

تالفي حمالت  انجام  عدم   پيشمرگ،  مجدد   جويانهنيروهاي  تصرف  براي  آنان 

شده اشغال  جم  به  نقاط  از  چند،  و   لهداليلي  کشتار  داخلي،  جنگ  از  پيشگيري 
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 له هاي مسالمت آميز حل مسااين نقاط و تالش براي يافتن راه  ييرانخونريزي و و

 کرد در اين کشور ميباشد. 

حم شکستن  منطقه  لهدرهم  در  شعبي  حشد  و    نيروهاي  زومماو   مخمور،  پردي، 

و کشته از    ربيعه  بيش  جم  ١٥٠شدن  از  شعبي،  اعضاي حشد  از  ايراني    ١٨  له نفر 

نشاندهندهپاسدارا  سپاه   به   وابسته ايران  پيشمرگه  ن  جنگي  براي توانايي  کرد  هاي 

حم  لهمقاب لزوم  صورت  در  و  نيروها  اين  نقاط    گسترده  لهبا  گرفتن  بازپس  براي 

 از نيروهاي ارتش عراق و ايران است.   مورد مناقشه

ه طرح  هنگام  از  کردستان  اقليم  در  حاکم  تاکنون    مهنيروهاي  استقالل  پرسي 

 ٢٠اند، اما آزمون بيش از  کرد کرده  لهحل مسالمت آميز و مدني مسا   پافشاري به

عمال تحت هژموني   اصطالح فدرال عراق که  سال شرکت کردها در حکومت به

ماهيت و ترکيب   به  ها با توجه اين نوع تالش  که  و هست، نشان ميدهد  ايران بوده

آنه شديد  وابستگي  و  بغداد  در  حاکم  سياسي  بهنيروهاي  به سالهاايران    ا   ست 

شده منجر  بهشکست  رسيدن  امکان  بسيار    هرگونه   ،  اين کشور  سطع  در  تفاهمي 

 شود تقريبا ناممکن است.   اندک يا بهتر است گفته 

ارتش    له ناموفق لشکر دج  لهحم اخير  نوري مالکي و يورش  در هنگام زمامداري 

تخريب و   کردستان منجر به  ان بهپاسداران اير  عراق با همراهي حشد شعبي و سپاه 

ويران  به و  غارت  مسکوني،   نقاط  کشيدن  کشته  يآتش  مدارس،  و  شدن    منازل 

به  غير مسلح، تجاوز  به   شهروندان مدني و  پايين کشيدن و آتش زدن    زنان کرد، 

هزارنفر از ساکنين کرکوک، خانقين،    ١٦٩شدن بيش از    پرچم کردستان،  آواره

ريپرد زومماو،  پناه  بيعه،  به  و  آنها  شده  بردن  ودهوک  اربيل  و  است.    سليماني 

دامنه کردن  راه  محاصره  تنگتر  بستن  و  معاهدە  اقتصادي  برخالف   ( هوايي  هاي 

نشاندهنده١٩٤٤سال    -شيکاگو   اقليم کردستان  نفرت   ( و مرزهاي زميني  و  کين 

که  از کردهايي است    ي پيشينمهارژيـ  يحاکمان بغداد، اين وارثان خون  يديرينه



 ٧9زايشی پردرد، اما نويدبخش  
  

 

به رسيدن  براي  عراق  دولت  تشکيل  زمان  تالش    از  خود  ملي  دولت  و  کيان 

 ميورزند.  

در اين ميان، حکومت اسالمي ايران براي حفظ موقعيت استراتژيک خود در اين 

نقش   و  کننده  مهمکشور  تعيين  منطقه  و  اين  سياسي  حيات  در  کردستان  ، اقليم 

مي ايفا  مخربي  بسيار  که نقشي  کشورهايي  مرز  در  کردستان  کشور  ايجاد    کند. 

از جم تاريخي جنبش  لهخود  نيروهاي  سرکوبگران  هاي رهايبخش کرد و تمامي 

به   آزاديخواه شک  بدون  هستند  کشورها  اين  چپ  مبارزه  و  کردها ملي    تقويت 

بخش   و  ايران  فاصل  حد  در  سدي  ايجاد  با  ديگر،  سوي  از  و  شد،  خواهد  منجر 

شيعه   شيعه  هالل  خط  ايجاد  از  جلوگيري  و  عراق  منافع   به   سوريه  -ايران    نشين 

منطقه   استيالگرانه در  اسالمي  که  حکومت  امري  رساند.  خواهد  براي   آسيب 

 شد.حاکمان اسالمي ايران نميتواند قابل قبول با

که  نيست  مناقشه  بي جهت  مورد  مناطق  اشغال  استقبال   بازتاب  با  عراق  کردستان 

مواجهشگفت  ايران  حاکم  محافل  و  نشريات  جنگ  شده  انگيز  اين  در  پيروزي   ،

تحت رهبري و درايت "مقام رهبري و سردار سليماني" چون افتخاري بزرگ براي 

ستان و تشکيل "اسرائيل دوم" حاکمان اسالمي در جهت جلوگيري از استقالل کرد

 است.  قلمداد شده

پرسي استقالل، کين و عداوت خود را  مهاز همان آغاز طرح ه همزمان افرادي که 

نشيني مقطعي کردها پنهان نميکردند، عقب  يو ايران  يهاي مختلف عراقدر رسانه 

به  هاقليم کردستان و طرفدارا  را دستاويز حمالت جديد و بي محاباي خود   مهن 

که  ميشود کرده  پرسي  شامل  را  آن  احزاب  و  مردم  قاطع  بر  اکثريت  دال  را  آن   ،

آگاهانه  و  ميشمارند،  خود  نظرات  پرداخته   به   تائيد  وقايع  همراهقلب  دشمنان    ،  با 

دشمنان آزادي و استقالل   بانتر از مادر" در جبههمهر"دايه    مهديرين کرد و در جا
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گرفته قرار  اتحاديه  توجيه  به ،  کردستان  از  محافلي  آميز  خيانت  ميهني   اعمال 

که ميپردازند  به   نه  کردستان  بلکه   تنها  خود  خيانت کردهحزب  به   ملت  نيز  ،  شان 

خود   فاميلي  و  شخصي  منافع  اساس  بر  و  سازمان  اين  رهبري  اطالع  از  بدور 

ن اعتراض و  با  افراد  اين  نيروهاي سرکوبگر عراقي شدند.  فرت همگاني  پيشقراول 

اتحاديه کادرهاي  و  رهبري  همچنين  و  کردستان  اقليم  و   مردم  کردستان  ميهني 

، در تاريخ جنبش رهايبخش کردستان از آنان ساير احزاب کردستاني روبرو شده

 نيکي ياد نخواهد شد.  به  و حاميان کردستاني و خارجي آنان هيچگاه 

را چون پيراهن عثمان و دليلي براي    پرسي استقالل کردستانمهانجام ه  آنهايي که

به  بغداد  علم کرده  لشکرکشي  فراموش کردهکردستان  بر اساس    اند کهاند گويي 

آن، از مدتها پيش   يهاي موجود، دولت عراق و اربابان ايرانتمامي شواهد و فاکت

بويژه که  و  هنگامي  اشغال   از  تحت  نقاط  آزادسازي  و  موصل  تصرف  پي  در 

برآمد حم  هداعش  پي  در  دستيابي    له بودند  و  کردستان  اقليم  بسوي  پيشروي  و 

به مناقشه  مجدد  مورد  بويژه  نقاط  نماينده چاه   و  حتا  بودند.  کرکوک  نفت   هاي 

که "تغيير"  جم  جنبش  از  ميباشد  کردستان  اقليم  دولت  اپوزيسيون  نيروهاي   لهاز 

ت  له بالفاص  کساني است که  اين شهر  اشغال  از  ايراني پس  و  نيروهاي عراقي  وسط 

که  داشت  اذعان  کرکوک  به   له حم  در  ربطي  هيچ  استقالل    مهه  بغداد  پرسي 

بود. در واقع تصرف موصل  مدتها پيش از آن طرح ريزي شده له ، و اين حمنداشته

اقليم کردستان   عراق به  لهرا براي حم  يو مناطق محوري کرکوک موقعيت مناسب

بر اساس تمامي    پرسي استقالل کردستان کهمهسوي ديگر انجام ه  فراهم نمود. از

پشتيباني گسترده و  و مناطق   موازين و اصول دمکراتيک و مدني  اقليم  اين  مردم 

مناقشه ترکمن  که  مورد  را  آن  ساکنين  از  توجهي  قابل  تشکيل بخش  عربها  و  ها 

آشتي انساني،  خواستي  شد  انجام  متمدنا  جويانهميدهند،  که  نهو  تالش    بود  بسان 

مرکزاستقالل دولت  خصمانه  برخورد  با  اسپانيا  کاتوليناي  شد.     مواجه  يطلبان 
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حل  پرسي و بعد از انجام آن در پي يافتن راهمه ل طلبان کرد از همان آغاز هاستقال

با   ، تقاضاي مذاکرهاختالفات خود با بغداد برآمده پايان دادن به يآميز برا مسالمت

 له نظامي و در نهايت با حم  -اقتصادي    با تهديد، محاصره  رکز نمودند، امري کهم

نتيجه  نظامي مواجه تعليق  با  اقليم کردستان مجددا  اکنون دولت  پرسي    مهه  شد.  

مذاکره انجام  براي  را  نيت خود  مورد    استقالل حس  موارد  آميز  مسالمت  و حل 

داده نشان  پافش  اختالف  شک  بدون  بهاست.  بغداد  حمالت    يورش  مهادا  اري  و 

به مدني،  و  نظامي  غير  افراد  کشتن  و  مناطق   لشکري  تخريب  و  کشيدن  آتش 

مسکوني و ... ميتواند کشور را بسوي يک جنگ خونين داخلي سوق دهد، امري 

نيروهاي مشترک    له نفع بغداد نيز تمام نخواهد شد.  از هنگام حم  در نهايت به   که

حکومت اسالمي ايران جهانيان شاهد صبر و خونسردي و تحمل کردهاي  عراقي و 

افکار عمومي جهان و دولت از سوي ديگر  اروپايي و آمريکا عراق هستند،  هاي 

به  نسبت  نميتوانند  نهايت  نقش    در  انفال جديد مردم کرد و  و  اعمال دولت عراق 

اين منطقه  استيالگرانه ادا  ايران در  بمانند.  خصمانه و تنش    ي هااست سي  مهساکت 

همراه و  بغداد  و    يآفرين  کردها  دادن  قرار  فشار  تحت  آن،  با  ترکيه  و  ايران 

ب آنها  به ي سرکوب  ورق   گمان  و  برگشت  کردستان  داخل  سطح  در  سياسي  هاي 

 نفع اقليم کردستان منجر خواهد شد. خارج از آن و به 

 رغم طوفان صبر هست به  يگرت چو نوح نب

 برآيد له کام هزار سابال بگردد و 

بويژه اقليم  بسيار و مشکالت    گذشته   در يک دهه   بدون شک رهبري  انتقادات  با 

، فساد اداري هاي انحصارگرانهاست. اختالفات حزبي و تالش   بوده  فراواني مواجه

هاي نظامي اقليم، از و تاثير احزاب در واحد و اقتصادي، نبود صف واحد پيشمرگه

که موارد  لهجم است  جم  همواره   ي  از  و  کردستاني  احزاب  انتقاد  حزب    له مورد 
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طبقاتي و اجتماعي در اقليم کردستان  کمونيست کردستان قرار گرفته است. مبارزه

، همزمان بر آن تاکيد ورزيده  هاي کردستان هموارهچپ   است که   از مواردي بوده

حزب   اند. براي نمونهان ندانستهکردست  طلبانهلآن را سدي در مقابل جنبش استقال

مبارزه عليرغم  کردستان  دولت    شيوعي)کمونيست(  در  حاکم  نئوليبراليسم  با 

،  از حق تعيين سرنوشت مردم کردستان و استقالل آن دفاع کرده  کردستان همواره

است. اين حزب تشکيل دولت ملي  پرسي استقالل قرار داشتهمهدفاع از ه در جبهه

و   دهقانان  و  کارگران  منافع  از  دفاع  و  بشر  حقوق  آزادي،  از  دفاع  متحد، 

است. احزاب چپ ديگر، چون    اصلي خود عنوان کرده  مهزحمتکشان را جزو برنا 

حزب زحمتکشان کردستان و حتا حزب کمونيست کارگري کردستان نيز عليرغم 

 ٣٢  اند. بيانيهقرار گرفتهپرسي  مه دفاع از ه  داشتن انتقاد از رهبري حاکم، در جبهه

گروه و  اشغال    حزب  از  بعد  ارتش    ٥١کردستاني  توسط  درصد خاک کردستان 

ايران  يعراق  يحشد شعب  يهاعراق، داعش  از هيو  و    يپرس  مه ، در دفاع  استقالل 

اين   و ارزنده  درخور توجه  يمها از گا  يمل  يو همبستگ  يوحدت احزاب کردستان

حال   اين  با  است.  سو  يجانيروها  از  که  دارد  ضمن   يکردستان  ينيروها  يآن 

شناس گا  يرويدادها  يآسيب  مردم،   يهمبستگ  يبرا  يجد  يمهاگذشته،  بيشتر 

، کارا کردن پارلمان کردستان، تقويت يو کار مشترک احزاب کردستان يهماهنگ

هماهنگ جد  ينيروها  يو  تغييرات  اقليم،     يپيشمرگ،  حکومت  ستروکتور  در 

جامعهکردن    دمکراتيزه بيشتر  چه  تحوالت   هر  در  مردم  بيشتر  دادن  شرکت  و 

 برداشته شود. جامعه 

با پيروزيها و    استقالل کردستان راهي است پرفراز و نشيب و همراه  رسيدن به   راه

يا زود هر چند با درد پا بعرصه   هاي مقطعي. بهشکست واقع   يقين اين زايش دير 

ساليان سال با   ارمغان خواهد آورد که   به  يگذاشته، صلح وآرامش را براي مردم 

 ي پايان مواجه بوده، بهترين فرزندان خود را فدا يب يهاو جنگ يجمع يکشتارها
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است.  گرچه امروز    کرده  يو طبقات  يآزاد و فارغ از ستم مل  يارسيدن به جامعه 

درهم   يبرا   يغير انسان  ي هارحم است و از تمام شيوه  يدشمن فريب کار و ب   سپاه

 قول حافظ: شکستن آن سود ميجويد. اما به

 

 "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 

 ها گر کند خار مغيالن غم مخورسرزنش

 گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعيد

 نيست پايان غم مخور" هيچ راهي نيست کان را 

 

۲۰۱۷اکتبر    ۲۶  - ۹۶3۱آبان   ۴  شنبهپنج   

 

 

 

 

 





 

 

 3"هاڵتهژهڕۆ یۆبان ، کهاڵتک وهيکوردستان " 
 

 

بهتر بين فرزندان سرزميامروز  برا  هنم تفنگ  انسان  يآزاد  يدست  شان   يو شرف 

 ه ک يجنگند. دختران و پسرانيم ياسالم يتا دندان مسلح و وحش  يروهاي در مقابل ن

شد مقاومت  ب هسمبل  تا  کيجهان  ه اند   دهند  نشان  نرغم  يعل  ه ان  توازن   ي رويعدم 

تسل  يانسان بايم  يحاتيو  و  آخريتوان  تا  لحظيد  کرامت  يجنگ  هن  و  از شرافت  و  د 

 هديآفر  ييها ه کرد حماس  يالهاين "آن جاودان" گريخود دفاع کرد. در ا  يانسان

ک حماس  يدستکم  هاند  لن  ه از  استاليمردم  و  مي نگراد  ندارد.  و ينگراد  فکر  با  توان 

ت مسلم را ين واقعيتوان ا يا موافق بود اما نميمخالف  هياحزاب کرد در سور  هشياند

دفاع    يبرا  يا هنمون  هجنگند کيم  يبوجود آوردن نظام  يآنها برا  ه گرفت ک  هديناد

مردان نشان دادند اگر از آنها   يپا  هانسان است. زنان کرد پا ب  ياز شرافت  و آزاد

 
 هم شرق کردستان است.  یو کوبانواحد است  یکردستان سرزمين   3
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اند و صرفنظر از   هدفاع و مقاومت شد  يبرا  يآنها سمبلستند.  يسرتر نباشند کمتر ن

 هک  يندگان توحش اسالميدست با  نما  ه شان، سالح ب ه ظرافت جسم و  روح  زنان

قب  يبرا نظام  ب  ه انياز خاور م  يقرن حجر بخش  ياسالم  –  ياله يبوجود آوردن   هرا 

کش خون  و  م هديخاک  اجازياند،  آنها  کينم  ه جنگند.  محل  يسرزم  هدهند  نشان 

افراط تاز  و  اسالميتاخت  ک  يون  حما  هشود  بخشيبا  و  اردوغان  خالفت  از   يت 

ون  يو بعث  ه يمذهب عراق و سور  ي سن  ياز عربها  يبخش  يبانيو پشت  يعرب  يکشورها

با  يزندگ هکنند. آنها مرگ با عزت را بير رحم نمي ر و کبيصغ هجو ب هنيو ک  يفرار

 دهند. يع ميذلت ترج

 

 
 تظاهرات مردم سنندج در حمايت از کوباني 

 

کوبانيشا تنها  يد  توج  ييدر  با  و  نداشتن    هبست  هب  ه خود  و  آن  چهار طرف  شدن 

جبه  يلجستگ پشت  اين  ييهو  اما  کند،  سقوط  موقتا  کي رومند،  دارم   يکوبان  همان 

حام و  داعش  متوحشيگورستان  نهان  و  آشکار  مدافعان  شرم  و موجب  آنها  ن يان 

کردها  ياسالم اگر  شد.  ترکي ا  يخواهد  و  ب  هيران  بنابر  عراق   ه ک  ييمرزها  هو 

آنها بشتابند، اما   ي اري  هتوانند حضورا بياست نم  هن آنها را از هم جدا کرديسرزم
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کردهايخ ب  هيترک  يزش  شهرهايدر  قربان  يشتر  دادن  و  بسيآن  روزهايان  در    يار 

سرزمياخ در  و  ير  اردوغان  خالفت  نفرن  هزار  صدها  و    يتظاهرات  سنندج  در 

بان و  با شعارها  هبوکان   ... " هاتڵهژهوڕ  يبان ۆ، کهاتڵک وهي" کوردستان  يو   ،"

ب  يبانۆ"ک  ٤" يموانه ه  يشاناز  يبانۆک  يژن  هرێ ش و يکورد  يکانۆو  ن 

داد  6ستان"هره پهنۆک  ي رستانۆگ  " کوردستان  5" يکوردستان نشان     ... است    هو 

پشت   هک و  همد  يبانياحساس  از  کرد  مرزها يمردم  را يسرزم  يمصنوع   يگر  نشان 

نميبرسم و  يت  هرجايشناسد  در  و کردستانيدن  يک کرد  است  "کرد  باشد  و  يا   "

 ه خود را ب  يش مرزهايگشا  هاجاز  هيهنان خود. اگر ترکيهم م  يک غم و شاديشر

خواهند    يکمک کوبان  ه گرآن ب يد  يگمان هزاران کرد از بخشها  يکردها بدهد ب

از آن دفاع خواهند کرد. ا با چنگ و دندان  و  قافيشتافت  ا  له ن  باز  ستادن يرا سر 

  ست!ين

 

 
٢٠١٤اکتبر  ١٢

 
 افتخار همگاني.  شير زن کوباني تو مايه   4

 هستيم و کردستاني. کوباني و بوکاني، کرد    5

  پرستان.  ستان کهنهکردستان گور  6





 

 

 حکمتيست، توهم يا واقعيت؟  یگارد آزاد
 

کارگري از    -جديدا حزب کمونيست  خارج  در  سوم خود  پلنوم  در  حکمتيست 

آن تصميم به تشکيل   " کشور با تحليل اوضاع و شرايط ايران و خطر "عراقيزه شدن

" آزادي  گارد  مرحله   ٧"  ايران   در  سرتاسر  در  آن  پي  در  و  کردستان  در  نخست 

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 

رد و احزاب  که همواره با خصومت و تنفر و انزجار با خواست هاي ملي مردم ک

نيست,   نوشته  اين  بحث  مورد  که  جدا  است  مطلبي  است,  کرده  برخورد  کردي 

قصد نگارنده اين سطور نقد مختصري از هدف تشکيل چنين گاردي آن هم در 

موش آزمايشگاهي براي    کردستان است که براي بسياري از احزاب همواره نقش

تشکيل اين گارد    به علت  هاي خيالي شان داشته است. اگر نيم نگاهي تمرين ايده

ها   حکمتيست  بيانيه  سراسر  در  که  شد  خواهيم  متوجه  بکنيم  آزادي  اصطالح  به 

خورد و هدف اصلي آن اسالمي به چشم نمي نامي از مبارزه اين گروه با جمهوري

در پروسه سرنگوني جمهوري اسالمي و کردستان " با نيروهاي ملي  قومي  مبارزه  

دار و دسته هاي مسلح  کمتيست ها با عنوان هايي چون "يا بعد از آن" است که ح 

گا و  قومي  سياسي"  اسالمي،  ياد مينگسترهاي  ها  آن  بيني  از  پيش  اين  با  و  کنند 

در  ميتوانند  قومي  و  مذهبي  هاي  دسته  و  دار  و  اپوزيسيون  "بورژوازي  که  داهيانه 

بويژه با طبقه کارگر و جنبش    ٬رابطه ميان خود با جنبش ها و احزاب سياسي ديگر

 
7 http://www.hekmatist.com/Garar%20Garde%20Azadi.htm 

http://www.hekmatist.com/Garar%20Garde%20Azadi.htm
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متوسل به نيروي نظامي شوند و تجربه در ايران و عراق و ساير نقاط    ،آزاديخواهانه

اند که بايد از  ميدهد که اين کار را خواهند کرد، به اين نتيجه رسيده  جهان نشان

مقابله براي  حال  تجربه   همين  وقتي  بخصوص  کنند  آماده  را  خود  آنها  با  مثل  به 

حتما  ايرا کار  اين  که  است  داده  نشان  عراق  و  شد. حکمتيستن  بدون  خواهد  ها 

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  

هاي بود آقايان به نمونهشوند. بهتر  گر و جنبش آزاديخواهانه متوسل ميطبقه کار

ماهيت   کردند تا حداقل براي مردم و خوانندگان آن  واقعي اين تجارب اشاره مي

جنبش  دوست  و  ايران  کارگر  طبقه  دشمن  آزاديخواهانهو  مشخص   هاي  بهتر 

 هاي پيشين نباشند. گر آزمونشد تا مجددا تجربهمي

" بند  "بدر  که  توجيه  اين  با  اپوزيسيون "  سياسي  نيروهاي  از  زيادي  بخش 

جمهوري اسالمي و دارو دسته هاي قومي و مذهبي مسلح هستند و به سياست در  

 رسند که براي عقب نماندن از اين قافلهاند" به اين نتيجه مينظامي داده ايران بعد  

تمام   جنگ  به  تنه  يک  آزادي"  گارد   " تشکيل  با  و  شده  مسلح  هم  ها  آن  بايد 

چرخش  نيرو سادگي  به  و  رفته  اسالمي!؟(  جمهوري  )نه  قومي  اصطالح  به  هاي 

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 

براي شانسي  کوچکترين  نظامي  قدرت  و  پتانسيل  داشتن  در    بدون  موثر  دخالت 

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  

تفنگ در حيات سياسي جامعه عرض اندام کند. و اين در حالي است که    از لوله

احز بيشتر  کرامروزه  عمده  واقعيت اب  فشار  تحت  جهاني, دستان  محسوس  هاي 

اند و  منطقه اي و داخلي بطور عمده به شيوه هاي مسالمت آميز سياسي روي آورده
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رو توده بيشتر  اجتماعات  و  ها  تشکل  ايجاد  في  رشد  و  بين  اي  در  سياسي  رهنگ 

کنند. عمده کردن لزوم "پتانسيل و قدرت نظامي" براي ايفاي نقش  مردم تاکيد مي

ود و  در حيات سياسي جامعه تنها نشان دهنده عدم اعتقاد به منطق سياسي خ  جدي

 هاي مردم در وقايع سياسي جامعه است.  بي بهايي به نقش سياسي توده 

 " بند  مساله   "تدر  اين  به  اشاره  ميان    همچنان  رابطه  "در کردستان  که  است  شده 

دم بُــعد نظامي داشته و  مردم با جمهوري اسالمي، بين احزاب سياسي با هم و با مر

جمله اين  کالبدشکافي  کرد".  خواهد  پيدا  سرعت  به  اين   يا  تفکر  شيوه  از  پرده 

برمي پرده  گروه  اسالمي"  با جمهوري  "مردم  رابطه  نظامي  بعد  که طرح  چرا  دارد 

اس نظامي مردم توسط جمهوري  ايجاد پوشي سرکوب  اين شبهه را  و  المي است 

اسالمي   تند که حرکت مسلحانه را برعليه جمهوريکند که اين مردم کرد هسمي

با آنها به نيروهاي نظامي خود  اند و طبيعتا جمهوري اسالمي براي مقابلهآغاز کرده

ميمتوس همگان  که  صورتي  در  است.  شده  عنوان  ل  به  مسلحانه  جنگ  دانند 

مردم صلح دوست  شيوه و  است  شده  تحميل  بر کردستان  مبارزه  از  کردستان  اي 

خود   بوم  و  خاک  شدن  نظامي  و  جنگ  خواهان  تنها  نه  سوء  تبليغات  برخالف 

مها در  شوانه  شدن  کشته  از  پس  کردستان  جديد  وقايع  بلکه  و  نيستند  باد 

و  راهپيمايي به خاک  و  مختلف کردستان  هاي مسالمت آميز کردها در شهرهاي 

خانم   دستگيري  و  مردم  آميز  مسالمت  اعتراض  شدن  کشيده  و  خون  طلوعي 

در  امرروشن  اين  دهنده  نشان  کرد  سياسي  فعاالن  و  روشنفکران  از  بسياري 

از   دادي  کردستان ايران بوده است. از سوي ديگر گردانندگان حکمتيست که تع

دانند در کردستان ايران هيچ گاه حرکت  دهند خوب ميآنها را کردها تشکيل مي

و   غيرمتشکل  و  مردم  خودبخودي  نظامي  ـ  اي  عمده  توده  احزاب  به  غيروابسته 

دهه   اواسط  تا  و  است  نداده  روي  در   6٠کردستان  نظامي  پراکنده  حرکات 



                           جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد                                                                                                  9٢
   

انجام مي گرفته است.   لهکردستان عمدتا برهبري حزب دمکرات کردستان و کومه

دوستي  صلح  مردم  به  احترامي  بي  و  توهين  تنها  کرد  مردم  دانستن  طلب  جنگ 

هاي مکرر در  از تحميل جنگ  يران بيش از همه اخير ا  است که در تاريخ صد ساله 

 اند. سرزمين خود رنج برده

با مردم" نيزبه اين توهم دامن مبهم بعد نظامي " بين احزاب سياسي با هم و    جمله

کهمي رابطه   زند  کردستان  سياسي  احزاب  داشتن  گويا  براساس  هم  با  را  شان 

خود را بر هم و بر مردم  مي,  نيروهاي نظامي تعيين مي کنند و بر اساس قدرت نظا

قافلهتحميل مي اين  از  آنها  چرا  پس  با    کنند,  مطابق  را  تز  اين  اگر  بمانند.  عقب 

کردستان  در  که  رسيد  خواهيم  نتيجه  اين  به  کنيم  فرض  کردستان  هاي  واقعيت 

کارگري   کمونيست  نداشتن    -حزب  خود,  قليل  نيروي  به  توجه  با  حکمتيست 

توده چپايگاه  وجود  و  از يي  دور  جنگي  شرايط  در  که  غيراصولي  رابطه  نين 

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.

در   که  هايي  فرسايي  عدم  قلم  دهنده  نشان  است  آمده  حکمتيست  رهبران  بيانيه 

موق سياسي,  فرهنگ  محيط,  با  آنها  و آشنايي  کردستان  ملي  نيروهاي  عيت 

هاي عاجل مردم اين منطقه, تاريخ مبارزاتي آنها و شيوه جنگ مسلحانه, خواست 

ايران  بالفعل خود در  و  بالقوه  نيروهاي  بيني و غير واقعي جلوه دادن  بزرگ  خود 

. ايجاد چنين گاردي با اهدافي که در بيانيه آن ها آمده است نه اعالم جنگ  است

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 

ر ايران  در  قومي  فدراليسم  تبليغ  به  کردن آمريکا  "عراقيزه"  خطر  و  آورده  وي 

کمونيست  حزب  اند".  داده  افزايش  شدت  به  را  سياه"  "سناريو  و  ايران  جامعه 
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حکمتيست از هم اکنون براي جلوگيري از به اصطالح عراقيزه شدن   - کارگري  

ايران مي خواهد پا در جا پاي "القاعده" بگذارد و تحت لواي دفاع از منافع طبقه  

قومي بپردازد. امري    -ران به عمليات نظامي برعليه نيروهاي ملي  کارگر و مردم اي

که نه در توانايي آن است و نه شرايط جامعه کنوني ايران به آنها چنين اجازه اي  

 را مي دهد.

 
۱۳۸۴مهر ماه  ۲۹جمعه   

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

هراسان از نفوذ   ،یسرمست از فدراليسم قوم"  به  کوتاه  یپاسخ
" امين آوه به یپاسخ  حکمتيستها،  

 

 آقاي مجيد حسيني 

سرمست از فدراليسم قومي، هراسان از نفوذ  بطه با نوشته شما که تحت عنوان "دررا

تان پخش شده است الزم  از سوي سايت حزبي 8" پاسخي به امين آوه,  حکمتيستها

از   بعضي  به  کوتاهي  اشاره  محترم,  خوانندگان  و  شما  اطالع  جهت  که  ديدم 

 مندرجات آن کرده باشم:

مساله ت  اولين  جلب  که  هيچگونه  اي  که  است  شما  جوابيه  عنوان  کند  مي  وجه 

مقاله در  شده  ياد  موارد  با  آزاد  همخواني  ها  "گارد  حکمتيست  يا    -ي  توهم 

و نظرات اينجانب ندارد. من فکر نکنم که شما در هيچ جايي از آن نوشته   واقعيت"

آن به  پرداختن  و  فدراليسم  از  نگارنده  سرمستي  از     به  هراسي  و  ترس  ويا 

ستها مواجه شده باشيد. بالعکس با توجه به نيروي قليل و نفوذ بسيار اندک حکمتي

ارزيابي  انتحاري  کامال  برخوردهايي  و  حرکات  چنين  کردستان  و  ايران  در  شما 

شده است که مي تواند به فاجعه انساني بينجامد حتا اگر قربانيان آن تعداد اندکي 

 هم باشند.  

جمله  اين  با  را  خود  نوشته  آزاه"  ک  شما  گارد  "دکتر تشکيل  بنام  شخصي  دي، 

من نميدانم کي هست و يا از سران کدام جريان سياسي  آوه" را که    کامران امين

است"است کرده  برآشفته  جمله،  اين  شناختي  روان  کنيد.  مي  اين    شروع  نمودار 

 
8 http://www.hekmatist.com/64Majid.htm   

http://www.hekmatist.com/64Majid.htm
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بيشتر از مطلب مورد مطالعه اهميت دارد و   از نويسندەاست که از نظر شما شناخت 

حکمتيست طبيعتا   -با توجه به مقام شامخ رهبريتان در حزب کمونيست کارگري

افراد تمام  بايد  شما    شما  به  را  خودشان  چيزي  نوشتن  از  قبل  آنها  يا  بشناسيد  را 

 و   ن دهنده خود بزرگ بيني بيمارگونهتاکيد بر چنين مسائلي تنها نشا  معرفي کنند.

 اي شما مي باشد. وذ سازماني و يا انديشهتوهمات نابجا از قدرت و ونف

به  متهم  مرا  دارد  حزبيتان  فرهنگ  از  نشان  که  خود  بسيارمحترمانه  درنوشته  شما 

" "تحريف  اصطالح  به  تشکيل  از  هدف  کردهبيانيه  قضاوت گاردآزاديتان"  ايد. 

کنم تا با خواندن دو نوشته  يمربوط به نوشته خود و شما را به خوانندگان واگذار م

به   باورمن خدمت حرکات  به  بدهند.  نظر خود را  بيانيه شما  با کل  آنها  و مقايسه 

اسالمي  جمهوري  به  انقالبي  اصطالح  به  ازاحزاب  برخي  سرخ  و  انقالبي  ظاهر 

بود.    اگربيشتر ازخدمت طرفداران آگاه و نخواهد  نبوده و  نباشد کمتر  ناآگاه آن 

خ و انقالبي جرياناتي که هيچگونه پايگاهي در بين مردم ندارند  دادن شعارهاي سر

 تنها نشانده توخالي بودن آنها است.  

خود نوشته  از  قسمتي  در  "   شما  به  نژادي اشاره  نفرت  و  تمايالت  به    " سقوط 

 ايد, بهتر است قبل از نوشتن بعضي از اصطالحات براي درک بهتر اينجانب کرده

هاي سياسي مراجعه   حداقل به واژه نامه شته هايتان  و جايگزيني درست آن در نو

" آن ها را در  هايي چون "نژادي با قومي و مليفرق مقوله   کنيد تا ضمن آشنايي به

 جاي مناسب به کار بگيريد و تهمت نژادپرستي به کسي نزنيد.

به " کودتاي جالل طالباني    - اشاره  تان  نوشته  از  و علم    لهعليه کومه  در قسمتي 

و يا آقاي    له". اينجانب قصد دفاع از کومهايدکرده  تديمهکردن باند زحمتکشان  

ميمه  عبداهلل يادآوري  فقط  ندارم  را  سالتدي  که  رفقاي کنم  و  شما  سال  هاي 

آقاي     امروزيتان بيرق  سينه ميمهتزير  را دي  ديگري  راه  ايشان  که  حال  و  زديد 

عنوان کومهاند و تحبرگزيده فعاليت سياسي کرده  لهت  به  ابراز   اند شما ازشروع 
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ورزيد. اين شکل برخوردتان  تان دريغ نمي  يفترا به ياران قديمهرگونه توهين و ا

 تان است. تنها نمونه کوچکي از پرنسيب حزبي 

چشم    اگر به نوشته من مراجعه کرده, با   آميز مبارزه همدر رابطه با شيوه مسالمت

خواهيد شد با توجه به اينکه بحث من  بخوانيد متوجه   بصيرت يک بار ديگرآن را

اينجانب نيز بطورعمده   مربوط به ايران و کردستان ايران است, احزاب مورد نظر

جمله  در  باشند.  مي  ايران  کردستان  احزاب    احزاب  آوردن  روي  بر"  تاکيد  من 

  بطور عمدهيي و داخلي  طقههاي محسوس جهاني, منتحت فشار واقعيت  کردستان  

و اين جمله آميز سياسي"هاي مسالمتبه شيوه هيچ    در مبارزه آنها در ايران است 

با مثال نتيجهپيوندي  و  بر کاربرد عمده شيوه  هاي شما  ندارد. تاکيد  نهايتان  گيري 

برمسالمت دليل  سياسي  شيوه   آميز  آنها  انکار  بودن  مسلح  يا  و  ديگرمبارزه  هاي 

کند. شما با توجه به تاريخ درخشان مبارزيتان  اين نوع مبارزه را مطلق نمي  ست وني

 هاي ساده سياسي را بدانيد.طبيعتا بايد فرق اين مقوله

در رابطه با وقايع جديد کردستان هم پيشنهاد دوستانه من به شما اين است از آب  

آلود   وگل  نگيرد  کارنکرده  ماهي  و  خود  مبادا تان  براي  تا  نکنيد  افتخارآفريني 

و     کات خودبخوديدچار اين توهم شويد که که جا پايي در کردستان داريد. حر

مسالمت احزاب  اعتراضات  ساير  و  شما  به  ربطي  هيچ  هم  کردستان  اخير  آميز 

ندارد براي حزب     کردي و سراسري  انقالبي  تاريخ سازي کاذب  به  بهتر است  و 

و   نوشتن  نياوريد.  روي  شما خود  برنقش  دليل  اعالميه  چند  محدود  پخش 

 درخيزش خودبخودي و مردمي و برپايي اعتصاب نيست.

مي پايان  در  حسيني  در  آقاي  انحرافي  تفکرات  نقد  که  کنم  يادآوري  خواستم 

از نفوذ و يا عدم نفوذ يک حزب و يا    اساس ترس و واهمه   جنبش چپ ايران نه بر

نداشته   وحشت   قدرت  دراز  پا  حکمتيست  جريانات  چون  دربسيج هوايي  ها 
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درآتوده من  سناريوي  اصطالح  به  عليه  قومي  " وردي  اي  پاکسازيهاي 

کردچيفدراليست ناسيوناليست  جريانات  افشاء    "هاي  براي  بيشتر  بلکه  است 

جرياناتي مثل شما است که مي خواهند از آب گل آلود ماهي گرفته و با قهرمان  

براي خود  ,ناروا به نيروهاي ديگر تهمت هاي زدن سازي هاي کاذب و دروغين و

  .د که در عمل بي بهره از آن هستندتاريخ پرافتخاري بسازن

 

٢٠٠5اکتبر   



 

 

 

 !شهيا نقد انديت ي ب شخصيتخر

 دو آتشه  ياز چپ نماها يبرخ ياوليبر نگرش ماک ينگاه

 

 معرفت اوست.   نگر سطحي" کالم هر شخص نما

 9ي ک ژاپني    

 

به ش  ينگاه برخيگذرا  نقد  و  استدالل  ها   يوه سنجش,   ي رانيا  ياسيس  ياز گروه 

محصوردر کشورکه  از  فانتز  يفضا  درخارج  و  ساخته  القا  يهايخود   -  ييخود 

بخش   ،هستند  يانقالب افول  و  سقوط  دهنده  نما   ينشان  فکرياز  ان يداع  يندگان 

  -  ي اسيس  يمسموم ساختن فضا  ياست که هدفمندانه براران  ي ا  يايپرولتار   يرهبر

فرهنگ  ياجتماع ايو  گراي,  خرد  فرهنگ  نمودن  آلوده  تفرقه,   ي روهاين  ييجاد 

ن يورزند. هرچند که تعداد چنيتالش م  يسم فکريو گسترش لومپن  ياسيمتعهد س

  اريآنها بس  يگاه اجتماعيو پا  ي اسيس  -  يان فکريل است و اندک  و بنيقل  ييروهاين

ميضع نما  ،باشديف  بيمعهذا  ساختن  تخريان  برا  يب ينش  ا يو    يريجلوگ  يآنها 

نه    ييروهاين نيچن يشه انحرافياست. عمل و اند  يکاهش عواقب مخرب شان الزام

 ي ها دهيا  يشود که تحت القايم  ينشين بيروان چن  له دن دنبايب ديتنها موجب آس

انقالب شعارها  يگريکاذب  به    يو  و  گرفتهسرخ  قرار  دوستانه  انسان  اند اصطالح 

نها بالقوه و يب, آسيتا موجب تخريبلکه  امکانات  و  استعدادها  و به هدر دادن  ب 

 
   www.bokan.deشوانه . -برگرفته از گفتار بزرگان , ترجمه از آلماني به کردي 9

 



                           جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد                                                                                                  ١٠٠
   

ن ها, صلح, تفاهم  دن به سعادت انسان يرس  يگردد که در راستايم  ييروهايبالفعل 

 ي اجامعه جاد  يران و ايملل ا  ياقتصاد  -  يو اجتماع  ياسيس  -  يحقوق  ي, برابريمل

 دارند. يدمکرات و آزاد گام برم

ا  ينقد نظرات مخالف و     ي, بجا  ياسيبه ادب و فرهنگ س  يبندين افراد بدون پايا

موهن و و خالف    يرفتارها  يمهگر از هيت ها و احزاب ديبا شخص  يتقابل فکر 

  ي اصل   ياز ابزارها  يکيبرند.  ي م  خود بهره  ييابراز وجود و بزرگ نما  ياخالق برا

و   يگروه - يالت قشرير با تخيکه مغا ينش و افکاريبا ب لهدر مقاب يروهائين نيچن

ز, برچسب  ير آميتحق  يطراحان آن است پناه بردن به واژه ها  يبه اصطالح طبقات

ب اتهامات  طرح  ز  يزدن,  و  شخصياساس  بردن  سوال  نوير  مرحي ت  در   لهسنده 

برا   يآغاز از  يگر   ينقد  منطقز  انتقاد  يپرداختن  نظرات  مي مخالف  يبه  باشد,    ين 

است که توان    ينقادان  يان فکرينگر لرزان بودن بنيآشکارا نما  يين برخوردهايچن

بحثها در  دستاوردها  ک،يآکادم  يورود  اجتماعيجد  يدرک  علوم  پند   يد  و 

طوط نداشته,  را  گذشته  ازتجارب  فرضيگرفتن  و  تکرارشعارها  به   يي هاهيوار 

واقعپريم که  هايدازند  اخ  يت  دهه  استفاده   بطالن   مهر ر  يچند  است.  زده  برآنها 

درادبيرا  يهاازواژه حزبيج  نوکر,    ر"ينظ  هاآن   يات  خائن,  خودفروش,  باند, 

اد,  يپرست, متحجر, ش, جاسوس, نژادييايخولير, ماليمانده, سرسپرده, مزدبگعقب

س ...."  يسرسپرده  و  موساد   و  بخش  يترمهما  تشکينقدها  ياستداللن  را  ل  ي شان 

 دهد.  يم

غ ق  يروين  يرعلمينقد  هر  به  وسيمخالف  هر  به  و  ب  يا  له يمت  موجب  راه  يتنها 

گشته, کمک بحث  آن  پ  يکشاندن  منطقيبه  تقابل  فرهنگ  نخواهد ياند  يشبرد  شه 

چن  کرد. برخوردهايمتاسفانه  برخيدرم  يين  شخص  يان  احزاب,  و  ياز  ها  ت 

بسير يد  يخي تار  يراني دولتمردان ا با منش و کردار  و  از گردانندگان   يارينه دارد 
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س دولت  ياسيورهبران  ن  يو  خود  که  است  خورده  تحليگره  بازنگريازمند  و    يل 

 باشد.  يم ياجداگانه

نظر نقطه  ا  يافراد  از  با  ز  ياوليماک   يکاربرد  يهاده يکه  اهداف  ي به  پوسته  ر 

جهت برحق نشان   يغاتيازهر نوع سالح کاذب تبلاند استفاده  پناه برده   يالستيسوس

باشد تا  يموجه و قابل افتخارم  يدان خارج ساختن مخالفان امريدادن خود و از م

تر  ير کننده حتا در سر تيز و تحقيها و جمالت تمسخرآمواژه  ينيگزيآنجا که جا

امريهانوشته بيب شخصيگردد. تخريمحسوب م  يعيطب   يشان   يت فرد مخالف, 

چهره  ياحترام مل  يهابه  مل  يخيتار  -  يبرجسته  احترام  مورد  هاي و  مختلف   يت 

اصليا مبحث  کشاندن  گمراه  به  انتقاد  يران,  واقعمورد  قلب  هاي,  , يخيتار  يت 

  -  يخيق تاريو عقب مانده خواندن هر آنچه که با فرهنگ, سنت و عال  يارتجاع

پ  يمل سازيمردم   وپرونده  شانتاژ  دارد,  سکا  يها يوند  تخر  ياسيذب  ب يجهت 

نويشخص مخالفيت  و  جميسنده  از  نيچن  يکاربرد  يهاسالح   له ن  است    ييروهاين 

ش دوستانه    پوريکه  انسان  تفکرات  اشاعه  و  گسترش  اصطالح  به  خواهان  زنان 

ا   يستياليسوس فضاي و  برا  يجاد  نمادهايي تغ  يمناسب  تمام  و  اخالق    ي معنو   ير 

 هستند.  يو فئودال يفرهنگ بورژواز

ک اثر  يونقد    ين افراد درهنگام بررسيو پرخاشگرانه ا  ير منطقيغ  يحالت تهاجم

رش نکات يو پذ  ي قت خودساخته, راه را بر هرگونه نقد منطق يو مطلق شمردن حق

نظرات فرديش ميدگراند  يروهايدرست ن اثبات  به هر    يو حزب  يبندد. متاسفانه 

 ي هادهيک و ايسم بوروکراتيسانترال  ينگرشوه  ياز ش  يکه ناش  ييمت و به هربهايق

رش تفکرات مخالف و هرگونه  يدر مقابل پذ  يااست نقش سد کننده  يستي اوليماک

ل  يه و تحليدرک و تجز  ين گام براياول  يي. گذشتن ازسد مطلق گرانش نو دارديب

متنوعينظر ب  يات  در  که  نماياست  فکرين  وجود    يندگان  جامعه  مختلف  اقشار 
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در  دارد. هوشمند  مقا  انسان  منطقيهنگام  تقابل  و  ن  يفکر    -  يسه   يروهايبا 

که   يبرد و در صورتيم  يقوت و ضعف خود پ يش است که  به جنبه هايدگراند

دگرديپتانس م  يسي ل  باشد  نيداشته  رابا  خود  بدور  ي واقع  يازهاي تواند    از  جامعه, 

دهيخودفر   يهايالبافيخ پذب  سازد.  منطبق  واقعينده  ها يرش  پا  يت  راه   دار يتلخ 

 سازد.  يم هموار را يماندن اصول

بررس  در  ياسيس  يگريهوچ و  برداشتهاياند  ينقد  موجب  مخالف    يشه 

راهه کشاندن يشود که عمال درجهت بيم   يش کشاندن اتهاماتيانه و پيگرارواقعيغ

ا  لهمسا بحث,  سردرگميمورد  تفسيجاد  نکات خودساخته  ري,  رد  که    ياو  است 

وه نقد رابطه تنگاتنگ با  ين شي. امورد نقد نداردسنده  يد نويبا د  يونديچگونه پيه

به  يبرا ,بوده يدتيعق - يفکر يتنگنا  دارد که محصوردر ينقادان ياسيفرهنگ س

درست     يکرس از  اهداف خود صرفنظر  بانگ  ينشاندن  هرگونه  آن  بدون  غلط  ا 

ر ضرب يز  يو اصول انسان  ين اخالقيمانه و خارج از قواعد و موازرحيرا ب  يمخالف 

بها خواندن   يشه خود را با بياند  يت و پاکيحقان  يمتي خواهند به هرقيبرند وم يم

ابزار هرگونه  از  استفاده  برسانند.  اثبات  به  مخالف  وس  نظر  به  يرس  يبرا  له يو  دن 

استفاده ازش و  و    ينشانده را  يبه کرس   يبرا  يراخالقيوغ  يرعقالنيغ  يوهايهدف 

مغاياند خود  ابتدا   ريشه  انسان يتر ييبا  حقوق  کنون  ين  متمدن  است.    يدرجهان 

نم براي چنانکه  غيرس  يتوان  و  نادرست  اهداف  به  اجتماعيدن  ابزار  ير  و    از 

عادالنه و    يهادن به هدفيرس  يتوان برا  يبهره گرفت متقابال نم  يانسان  يهاوهيش

 .متوسل شد ير اخالقيو غ ير انسانيغ يوه هايانسان دوستانه به ابزارها و ش

  يکه برا  ييهاستين مارکسيب  ومخرب در  يشات انحرافين گرايتجربه ناموفق چن

مديرس به  فاضيدن  عار  لهنه  طبقات  يوجهان  ستم  هرگونه  شکوفاياز   يي , 

کشتار  يبشر  ياستعدادها به  زحمتکشان  منافع  از  دفاع  بيليم  و  انسان  گناه  يونها 

خته در يفره يشان, دانشمندان و انسان هاي, روشنفکران, دگراندير حزبيو غ يحزب
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شورو  ييکشورها اتحاد  چيچون  کامپوچي,  آلبانين,   , کم    يا   , پرداختند   ... و 

آنها  تسين عل  يي.  اکنون  صور يکه  رد  ماي استال  يرغم  مائو,  و  بودن ي رکسن  ست 

ا نمونه  را  ا  يخود  سطح  در  مينادر  جهان  و  بزرگتريران  لقب  و  ن  يدانند 

دني مارکس همديست  به  را  کااليا  چون  داده,  قرض  دينا   يگر  رخ  به  گران ياب 

شان را بر چهره  ير چوبيوار شمششوت ياندن خود دن کيواال نما  يکشند و برايم

ران   يدفاع از طبقه کارگر و زحمتکشان ا,  تحت عنوان دهيش کشيدگراند  يروهاين

آورده   يت ها و احزاب مخالف رو يشخص  ي, ترور فکريگري, هوچييگواوهيبه  

پس    يفردا  خود به جنگ دشمنان خودساخته در  ينياستال  -  يو با تفکرات فئودال

تا شاياند يم  ياسالم  يجمهور  ياز سرنگون به آشوب کشيشند  با  بتوانند  و يد   دن 

بور  له شع خصم  و  جنگ  مليکردن  ا  يهات ين  ايمختلف  از  کاله  يران  نمد  ن 

ب  يبرا  يگشاد بدوزند  سرنوشت  يخود  همان  به  که    يشک  آمد  خواهند  گرفتار 

 شد.   خ صد سال گذشته دچاريسلف شان درتار

ن ين قواعد و موازيترن و سادهي ترين کارگران که امروز جزئيندگان دروغيا نمايآ

برخورد   ز  ياسيس  -  ياجتماعدرست  م  ريرا جسورانه  ه  يپا  از  و  عملينهند   ي چ 

فضا  يبرا ساختن  ن  ياسيس  -  ياجتماع  يآلوده  از   يروهايجمع  خارج 

وينم  يکشورکوتاه روح  ياعضا  ورزند  با  را  خلقيخود  و  هوچيات  ,  يات  گرانه 

ايخردست و  محوريزانه  خود  جو  ب  وخود  ينيب جاد  دروغ  يني بزرگ  و  ن  يکاذب 

به ترور شخص  يکنند و بيت ميترب توانند    يپردازند م  يشان ميت دگراندي باکانه 

ا با  ها يخودرا  متمدنانه وفق دهند وشا  يبشر   يدال  هايو رفتار  ادعا  چون"   ييسته 

 " باشند؟!  سم است ي ال ي انسان اساس سوس 
٢٠٠9آگوست 



 



 

 

 

 

 و کاربرد   یمعان به کوتاه  ینگاه

 سم ي و راس شووينيسم سم، يوناليناسواژه  سه
 

برخ از سو  ياسيمقاالت س  يدر  ران ي ا  يا يپرولتار  يرهبر   يافراد مدع  يکه گاها 

م شيمنتشر  به  واژه  ياوه يشود  ناس  ييهاناهنجار  و    شووينيسمسم,  يوناليچون 

مفهوم  ينژادپرست گرفتن  نظر  در  زمان  ياصل   بدون  کاربرد  مکاني و  به    ي,  آنها 

تجر  يصور  يشکل واقع  يديو  با  ناهمخوان  قرار  يهات يو  استفاده  مورد    جامعه 

گويگيم ا   ياريبس   يبرا  ييرد.  دکترياز  سين  س  ياسين  از  کردن يهدف  اه 

به کرسيسپ  يهاصفحه تنها  و  تنها  اوراقشان  فرض  يد  در    ييهاهينشاندن  که  است 

همخوان  ياريبس واقعيارگان  يموارد  با  کنون  يهات يک  جامعه  ران  يا  يملموس 

ژه در  يکه بو  ييروهاين نيو عملکرد چن  مهل برناي تحله و  ينجا قصد تجزيا  ندارد. در

د يمردم پد  يهاو جدابافته از توده  يمحافل روشنفکر  يربنايخارج از کشور بر ز

نآمده کوتاهي اند  اشاره  تنها  کاربرد    يست,  و  مفهوم  سم, يوناليناس  لهمقو  3به 

  م داشت. يآنها خواه ياسيسم در مکتب سيو راس شووينيسم

ناس١٠سم يوناليناس  اصطالح  واژه  يونالي.  از  شده nationسم  فارس  ، مشتق  در    يکه 

شده است.    مهچون "ملت, قوم, خلق, امت, کشور و مملکت" ترج  ينيتحت عناو

 يهن دوستيو م  ي, استقالل طلب ييچون: ملت گرا  يمختلف   يلغو   يسم معانيوناليناس
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هم به  ترتيدارد.  ناسين  م  ١١ستيوناليب  افراد  طلب،  يبه  استقالل  دوست،  هن 

استقاللياطالق م گرا  يمل ا  لهن مقويا  يطلبشود. مفهوم  بويدر  ژه در مبارزه يران 

ها عل  يتوده  خارجيمردم  استعمارگران  پ  يه  نمود  آن  استقالل  حفظ  دا کرده  يو 

مل  ياست ول ا  يهاتيتوان در مبارزه مليرا م  ييگراي مفهوم خاص  ران  يمختلف 

براد  يد عرصه يرس  يکه  در  برابر  به حقوق  اجتماعياقتصاد  يهادن  حقوقي،    ،ي، 

مبارزه    يو اسالم  يه ظلم و ستم شاهيعل  بر  يمل  يو رشد آگاه  ي، فرهنگياسيس

ران  يا يم اسالميران و رژيملت واحد ا يبا مطرح کردن تئور يم شاهياند. رژکرده

ده  يآنها را ناد  يمختلف و حقوق مل  يتهايعمال وجود مل  يد بر امت اسالميبا تاک

 اند.انه سرکوب کردهيملل تحت ستم را وحش يخواهيگرفته، هرگونه بانگ آزاد

ادب سيدر  مدع  ياريبس  ياسيات  احزاب  ناس  ياز  از  بعنوان  ي وناليچپ،    از   يکيسم 

ا س  يدئولوژياصول  بورژوازيو  م  ياست  برده  ناسينام  آنها   . به يوناليشود  را  سم 

  يهاها و خواست ر ملت يدهند که در تقابل با ساينسبت م  يتعصبات خشک قوم

دارديا  يا يپرولتار  يطبقات قرار  نظرمتفکر  .ران  ناسي از  دوآتشه چپ,  از يونالين  سم 

تار را  يخينظر  خود  مثبت  فئوداليفرماس   از  گذار  له مرح  در  نقش  به   يون 

اي ا  يدارهيسرما با  اکنون  و  کرده  کاپيفرماسجاد  يفا  ويتال يون  قرار   سم  صدر  در 

انقالب سوسيگرفتن وظ بدون در نظر گرفتن و  يستياليفه  و    ينيع  يهايژگي )البته 

آن به گذشته دور سپرده شده   ي خيدر کشور خود( نقش تار   ين امکانيچن  يذهن

ناس  آنها    است. تفکر  فکر  يتيونالسيهرگونه  دشمن  طبقات  يرا  و    يو  کارگران 

از   يکي  دارند، در نتيجهيانشقاق در صفوف طبقه کارگر محسوب م  يبرا   يابزار

باشد    ياناتين جري د مبارزه با چنيطبقه کارگر و حزب مدافع آن با  يف اصليوظا

 شوند. يران محسوب مي ا يايپرولتار يکه دشمن خون
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نياز نظر ا ه  ياز رشد سرما  يا   له ران در چه مرحيا  ياقتصاد  يربناينکه زيا  ، روهاين 

متحد شده اند، احزاب    يکارگر   يه هاياست، کارگران تا چه حد در اتحاد  يدار

مدع کشور  يرهبر   يمتعدد  از  خارج  در  اکنون  هم  که  کارگر  ب  طبقه  ن  ي در 

از توده مردم و طبقه کارگر ش بافته  انقالب سوسيروشنفکران جدا  را    يستياليپور 

  ي متخاصم طبقات   يروهايآنجا دارند، موازنه و تناسب نشه در  يدهند چقدر ر يسر م

نبرد دو طبقه درچه مرح  يحد سازمانده  و ها  ياله آنها در    يقرار دارد، خواست 

تا چه حد   ين شده است و اصوال مردم مذهبيک مردم تا چه حد تاميو دمکرات يمل

شود ه يمحسوب م  يو انتزاع يفرع يهادارند جزو بحث يسم سرآشتيکمون مهبا کل

تحق و  کاوش  که  کالبدشکافيچرا  و  رسيا  يق  از  را  آنها  مسائل  انقالب  ين  به  دن 

 دارد.  يم باز يستياليسوس

  ي روهايسم اساسا درجهت تفرقه انداختن در صفوف نيوناليوه نگرش آنها به ناسيش

اپوز بالفعل  و  ملي سيبالقوه  سراسر  يون  ايا  يو  و  پيران  زميجاد    ي فکر   يهانهيش 

ژه يکشور بو  يرامونيجاد جنگ و نفرت در مناطق پيدامن زدن به اختالفات، ا  يبرا

 است.   ياسالم يجمهور  يبعد از سرنگون

هايوناليناس  لهمسا خواست  و  مليدمکرات  يسم  و  غ  يک  پدي مردم   ي ا دهيرفارس 

و  ي، فرهنگي، اقتصادياسيس يه ها يپا يو خارج از خواست افراد بوده، دارا ينيع

وظيم  ينيمع  يخيتار شخصيباشد.  و  احزاب  بايآزاد  يهات يفه  از  يخواه  دفاع  د 

خلق دمکراتيمضمون  مترقي،  و  ناسيا  يک  راستايونالين  در  آزاديتام  يسم  ، ين 

برابر  يمل  يرشد آگاه مل  يو  پيها، اتيتمام  هاي ش زميجاد   ي اتحاد و زندگ  ي نه 

هايندگان ملي انه ثروت، مشارکت نمايم واقع گرايداوطلبانه، تقس مختلف در   يت 

پافشارير يمد و  اصرار  باشد.  کشور  طبقاتيا  يت  در  احزاب  تمام    ين  دادن  جلوه 

مل  يي، مشکالت و مسائل مختلف کشورها ياجتماع  يوجوه زندگ از   يهاتيکه 



                           جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد                                                                                                  ١٠8
   

تشک شدهي مختلف  بسل  هنوز  و  خو  يارياند  آنيدمکرات  -  يمل  يهااست از  ها ک 

باقيال است  ينحل  آشنا  ،مانده  عدم  از  واقع  ييتنها  با  آن   يهات يآنها  ملموس 

و    يده گرفتن وجود ستم مليکند. ناديت ميآنها حکا  يبودن فکر  لهزويجوامع و ا

مل يمحروم تعتيت  در  تمامييها  حفظ  تنها موجب  نه  خود  سرنوشت  ارضين   ي ت 

ا  ييکشورها نميچون  بيران  از  موجب  برعکس  وحدت  يشود  رفتن  جامعه  ن 

 رفارس خواهد شد.يغل مل يز يو مرکز گر هللرالميکث

بايد  مهمنکته   که  آميگر  درهم  پرداخت  آن  به  ناسيد  مرز  با يوناليختن  سم 

سرباز تحت    Nicolas Chauvinم از اسم  يسياست. اصطالح شون   ١٢شووينيسم 

افراط بناپارت مشتق شده است که تعصب  ناپلئون  از   يفرمان  امپراطور داشت.  به 

و    ياسيو ارجع قراردادن سود و منافع س  يبرتر  شووينيسمهدف    ياسينقطه نظر س

دي  ياقتصاد ملت  بر  ملت  آسيناد  ،گريک  نمودن،  خوار  گرفتن،  و يالسيميده  ون 

آزاد فرهنگ  يفرد  يهاينقص  د  يو  افروز  ،گريملل  جنگ  برافروختن   ،يتقابل، 

دشمن و  نفاق  ب   يآتش  ميدر  و...  ملل  سوين  از  متاسفانه  محافل    يبرخ  يباشد. 

سم و يوناليناس  لهدو مقو    يخرد  يب  يا از رويا ناآگاهانه و  يآگاهانه و    يبگونه ا

تماي  شووينيسم هرگونه  بر  شده،  گرفته  مليکسان  سو  ييگرايل   يروهاين  ياز 

م  شووينيسم  مهرگرا  يمل ايزده  درحاليشود.  برا   ين  که  احزاب    ياست  نمونه 

تر دانسته، يرانيا  ي رانيدر حرف و در عمل خود را از هر ا   يقوم  -  يک مليکالس

هايرس خواست  به  برقرار  يمل  يدن  به  موکول  را  ا  يدمکراس  يخود  و  يدر  ران 

نکه آنها در ياند. اکرده  يسراسر  يروهاير نيبا سا  ياسيو س  يدن به تفاهم فکريرس

ايرس به  بوده يدن  موفق  حد  چه  تا  هدف  و  ن  توانستهياند  پا  در  با  گرفتن ياند  ش 
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برسند   يبرابرحقوق با احزاب سراسر يا همکاريو  يمل لهبه حل مسا ياستين سيچن

 ست. ياست جداگانه که مورد بحث ما ن يموضوع

نژادپرست  ن ١3سمي)راس  يواژه  از  ي(  نظرگرفتن   يمقوالت  له جمز  در  بدون  که  است 

واقع ها   يمفهوم  سازمان  و  اشخاص  استفاده  مورد  گاها  قرار   يمشخص  يآن 

و    يرسم  ي گردد که معانيبرم   raceسم به واژه  يا راسي  يشه نژادپرستيرد. ريگيم

اه،  يد، نژاد سيباشد مانند نژاد سفينژاد م  –ق آن  يدق  يدارد. معن  يمختلف  ير رسميغ

ره يفه، قوم و تيت، دودمان، ملت، طايمل  –ق آن  يردقيغ  ياما معنو ....     يياينژاد آر

ه واقع  در  که  پياست  س  يونديچ  مفهوم  نژادپرستيراس  ياسيبا  بعنوان  ،  يسم 

و  يارتجاع يک تئوريسم در واقع يندارد. راس يض نژادي، تعصب و تبعيينژادگرا

آنها بوده، معتقد  يو اجتماع يانسان و حقوق فرد  ياست که منکر برابر يضدانسان

ز  يو استعداد انسان ها بر اساس تما  ييبودن افراد و تفاوت در توانا  يا عاليبر پست  

م  ينژاد ارتجاعيآنها  تفکر  واقع  در  چنديراس  يباشد.  آن  غلظت  نظر  از  ن يسم 

را   ين افکار ارتجاعيد چنينمونه شد  خي باشد. در تاريم  شووينيسمباالتر از    لهمرح

بو  يم درتئوري توان  فاش  يژه  عمل  و  ستيو  پوستان  سرخ  کشتار  و  سرکوب  ها، 

 مشاهده نمود. يجنوب يقاياهان آفرين سرکوب سيو همچن ييکاياهان آمريس

تعار به  توجه  مقوالت  يبا  از  نابجا  استفاده  باال  کمکيف  تنها  نه  رشد    يادشده  بر 

  ي خواهند با بازيکند که م يباز م  يافراد  يکند بلکه راه را برايجامعه نم  ياسيس

الفاظ و  لغات  غ  ;با  و  غلط  علميتفکرات  تحر  ير  زور  به  را  تهدي خود  و يف،  د 

 ل کنند.ي گران تحمين بر ديتهمت و استفاده از کلمات سرخ و آتش
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 یزيا دگر ملت ستي یيگرا یمل
 

ا  يرو نوشته يسخن  متوجهيب  کوتاه   ن  نما  يبرخ  شتر  ملياز    ي آذر  يگرايندگان 

 ي ر سازماندهيحرکت در مس  يجا  جان، بهي آذربا  يازش تودهيدنبال خ  به  است که 

اتحاد و اتفاق با دگر   يهاهيجاد پايو ا  يآذر  يگرا يمل   يروهاين  يو سازمان  يفکر

ا خاي ملل  نوک  متوجه  مهران،  استراتژ   را  کردهيمتحدان  خود  خود  ي،  ک  دچار  ا 

 ي هانهيجاد زميا  به  ا ناآگاهانه ي  آگاهانه  اند کهشده  يانانهيرواقعبيغ  يهاينيبزرگ ب

مل دگر  با  استفادهيا  يهاتياختالف  سوء  و  از  ي رژ  ران   ي گريد  هيعل  يک يم 

 انجامد.يم

مل  يبرخ آذريگرا  ياز  پ  ژهيبو  يان  آنجا  کشورتا  از  خارج  ميدر  کهيش   روند 

مل  دن بهيرس  يبرا   مبارزه ، از هم  ختهيدر آم  يز يملت ست  خود را با دگر  يحقوق 

پ و  طرح  با  کشياکنون  ارضدن  يش  به   ياختالفات  رجوع  بدون  هاي واقع  و    يت 

جغراف  يخيتار بهمنطقه  ييايـ  دادهيهمسا  ،  نشان  دندان  و  چنگ  خود  پگان  ش  ي، 

 سازنند.  يرا فراهم م يريانا جنگ و درگيو اح ياختالفات مل نهيزم

آم درهم  نابجاي اصوال  ملت  يختن  ا  يهانقش  نماي ساکن  با  فکري ران  و    يندگان 

گرا حاکم  يعمل  و  مرزها ينژادپرست  کردن  مخدوش  موجب  سرکوبگر،    ي ن 

ا  ياسيس ستيو  دگرملت  جو  مقاب  يزيجاد  ا  يتهايمل  لهو  شد.  ي مختلف  خواهد  ران 

فق  حکومت شاه   حرکت سرکوبگرانه  هرگونه   که   ييآنها به ه يو  مردم فارس    ها را 

نهان و آشکار با    ييجو  زهيستو    زانهيفارس ست  يدهند و با طرح شعارهاينسبت م

پ  ي و خودبخود  خواهانهيجنبش آزاد  يکشاندن جهت اصل  راهه يب  به   يکردها در 
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به يمردم آذربا و نيآس  جان هستند،  عمال آب  افراد  در    زند کهير  يم  ييروهاياب 

 ران هستند.  يا يهاملت يمل يهاسرکوب و مسخ جنبش يپ

انعکاس حرکت خود    يدر پ  يآذر   يگرايمل  يندگان فکرياز نما  يبرخ  متاسفانه

ساکن   يت هاير مليکرد و سا  خواهيترق   يروها يان نيران در ميا   يهايآذر  يخود  به

توصيا و  برا  دوستانه  يهاهيران  هرگونه  يري جلوگ  يآنان  ست  از    ي ز يدگرملت 

حقوق    دن به ير رسيخود در مس  يآزمون مبارزات  يو عمل  يو تبادل فکر  نابخردانه

، غرق در  خود گرفته  به   خصمانه   يشتر موضعيآن ها، ب  يندگان مليو اتحاد نما  يمل

ب بزرگ  خود  گاهشده  نانه ياحساسات  برايم  نانهيرواقعبيغ  يجينتا  به   ي،   ي رسند. 

  ي ا اشاره   يائلخان تورک اوغل  يقلم آقا  به ١٤با فعاالن کرد"   ي"سخن  لهمقا  به  نمونه

با   کرد در رابطه   ياسياز فعاالن س  ينظرات برخ  اسخ به شان در پيم داشت. ايخواه

  يبرخ  يمحور اساس  اند کهدهي ش کشيرا پ  يجان، مسائلير مردم آذرباياعتراض اخ

 کرد:  يبندن شکل دستهيتوان بد يشان را مياز نظرات ا

کردنش  • مناطق  آذربايتمام  استان  غربي ن  مرزها  يجان  چارچوب   ي در 

ن مورد ي بحث در ا  به  يازي، نجان قرار گرفتهيآذربا  يخي ر و تاريرناپذييتغ

  ست؟!ين ييرويچ کس و نيبا ه

ران  يدر ا  يراساسييتغ  چ گونهيش قدم نشوند، هيها پ  يآذر  که  يتا زمان •

 صورت نخواهد گرفت! 

آذربا • ميملت  آنها  فعاالن  و  ک  يجان  که  مسا  يدانند  کجا  پ  لهو  ش  يرا 

ک نشده يگذشته دچار اشتباه استراتژسال    ٢٠عرض   بکشند و تا حاال در

و ه قدميچ  مهاند  به  قدم  و  آرام  را  انديپ ز  برده  با  لهمسا. ش  را  د يملل 

رهبر د  يتورکها  نه  و  نه کردها  که  چرا  غ گر يکنند  توان يملل  فارس  ر 
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ا ندارند  تهران و شبه روشنفکران فارس را  با  و   ”ين “روح مليدرافتادن 

 ل خواهد کرد! يز را به تهران تحميچ مه ” تورکهاست که هي“اراده مل

م • بافته  جدا  تافته  را  خود  ول يفعاالن کرد  توان هدا  يدانند  ت يامروزه  

ان باشد  يجانيدر دست آذربا لهن مسا يت ايد هدا يباو د نرا ندار انين جريا

ه که  ا  مه چرا  مسايبه  آذربا لهن  تنها  و  دارند  مياذعان  با    يجان  تواند 

غ ملل  ايکمک  فارس  فارسگراير  حاکمان  پذ يران،  به   را  رش يتهران 

 ر فارس وا دارد. يبه حق ملل غ يخواسته ها

غ  ٢٧کردها   • ه  ير مسلحانه ميسال است که مبارزه مسلحانه و   چيکنند 

 دها ازمن است(. ي)تاک ر کنند يگ مهرا ه يمل لهوقت نتوانستند مس

  ي ست هژمون يک پان ترکيت ازنظرات  يتنها حکا  اد شدهيموارد    به   يسطح  ينگاه

اعتراض  فتهيگرا و خود ش و  يغرق در رو  ران دارد کهي ا  يها يآذر  يازحرکت  اها 

ب  به،  ياليخ  يايدن انکار   و  يخيتار  ي هات يو مخدوش کردن واقع  ينيخود بزرگ 

نظر   رسد. به  يک ميو دمکرات  يران در مبارزات ملي ا  يدگر خلق ها  نقش برجسته

 ن سطور:يا نگارنده

استانيدر تقس بخشيا  يمات  قراردادن  ن شرق کردستان در  يازمناطق کردنش  يران، 

آذربا غربياستان  ا  که   يجان  وقت  حکومتمداران  هدفمندانهيتوسط  جهت    ران، 

ش  يجاد پيخاک کردستان و ا  م مکرريکردها، تقس  يو ادار  ييکاهش قدرت اجرا

ب  يهانهيزم در  همساي اختالف  ملت  دو  آذر  هين  و  گرفته  يکرد  ا  انجام  ن ياست 

گردد   ينيمالک سرزم  ،چرخش قلم خود  يسادگ  به   دهد که ينم  يکس  را به   اجازه

ت در تمام حوادث  يخ بشري قدمت تار  به   که  بوده  يست ملتيمحل اسکان و ز  که

، يکشور   يدادهاي ، حوادث و روي است. وانگه  ل بودهيک دخيشرق نزد  يخيتار

ک يرات دموگرافييخلقها موجب تغ  يزيجرت و درهم آممهاو    يـ جهان  يامنطقه
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قات و يتحق از بهي د ني جد يارض يمرزبند  ، هرگونهشده منطقه ييايـ جغراف يو مرز

آرا و خواست ملل ساکن   و ارجاع به  ير ي، آمارگيو علم  کارشناسانه  يپژوهشها

 ن مناطق دارد. يدر ا

رشد   يمناسب برا  يجاد بستر يموجب ا  انهيگرا   يو هژمون  ينيش خودبزرگ بيک

ب در  نياختالف  تقو  خواهيآزاد  يروهاين  نيو  در    يحکومت  يروهايت  خواهد شد. 

جبهه جاد  يا  که   يدوران و  به   ي اسيس  يهاائتالف  اتکا  سيپلورال  با  د  يبا  ياسيسم 

ملل توسط ترکها، آن هم    لهمسا  يرهبر  يمبارز باشد ادعا  يروهاين  مه برنا  سرلوحه

فقط   نه   دارد که  ي نشان از تفکرات  ، تنها ” تورکهاُ   يو “اراده مل ”ي“روح مل   هيبر پا

 ي دار يز چندان خريران نيا يهايان خود آذريدر م ران، بلکهيا يتها ير مليان سايدر م

مبالغه  . توانا  ندارد   زه يست  و هرگونه   انهيگرا  يهژمون  يخود، رفتارها  ييکردن در 

انزوا و دور کردن  ، بهيرو و جنبشيهر ن ياز سو گريد خواهيآزاد يروهايبا ن ييجو

 د.يمتحدان وشکست آن خواهد انجام

  ي "رهبرگر، برچسب خود ساختهيد يخلقها  دادن مبارزه ت جلوهياهم  ير و بيتحق 

سال   ٢٧ران، و ناتوان خواندن  ي ملل دگر ا  انهيگرا  يمل  کردها "در مبارزه  به  يطلب

 ي زيچران )ير نقاط ايدر سا  ن مبارزهير ساختن ايگمه و مقاومت کردها در ه  مبارزه

ر يسا  يان رهبريمدع  بر عهده   کردها، بلکه   برعهده  نه   ين عمليرسالت انجام چن  که

 ان" طرح گام بهي مدع  يتنها داللت بر وقت شناس  ران است( نهيمختلف ا   يخلقها

ها را ندارد،  يک" بودن  آذريو دور از "اشتباهات استراتژ  يخيتار  يهاگام خواست 

بيحکا  متاسفانه  بلکه  از  برخيد  يداريت  هنگام  مدع  ير    ي گرا  يملان  ياز 

بعداز    دهه   6ش از  ي و ب  يخشن اسالم  يجمهور  سال بعد از سلطه   ٢٧ست،  يترکپان

  جان را دارد کهيدمکرات آذربا  فرقه  يرهبر  جان بهيباآذر  يشکست حکومت مل

  ي خلقها   مشترکمبارزه  راه  از  تنها  ياسالم  يجمهور"  در نوشته   يانور سلطان  يآقا

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=3547
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 ١5" يو  يجان و مواضع گوناز تيام خلق آذربايق  به   ينگاه  شود!  يم  سرنگون  رانيا

تکرار آنها    به  يازينجا نياند، در اآن پرداخته  ي و ذهن  ينيع  ياز فاکتورها  ي برخ  به

است    ييروهاي، از آن نيکيک و تاکتيست. اما، برحذر بودن از اشتباهات استراتژين

 که  ي اسيس  يروهاياحزاب و ن  حضور ندارند، وگرنه   ي اسيمبارزات س  در عرصه  که

 ي ابيخود در ارز  ييتوانا  ه يو مردم  خود دارند، بر پا  نقش فعال در سرنوشت جامعه 

و سطح بلوغ   ياسيس يروهايت و توازن ني، موقعيو جهان يکشور ياسيتحوالت س

و ... ممکن  در آن جامعه  يجنبش مردم يو سازمانده يابيو سازمان  يو عمل يفکر

شون بزرگ  و  کوچک  اشتباهات  دچار  متاسفانه است  آذربا  د.  ايدر  با  يجان  ران، 

 يارتقا و پرورش آگاه  ييتوانا   که  يرومند مليک حزب نيعدم حضور    به  توجه

  مناسب را داشته   يو طرح شعارها  يجانيمعترض آذربا  يهاتوده   يو سازمانده  يمل

قرار دارد و بهتر   يابيو سازمان  يريشکل گ  له جان در مرحيآذربا  يباشد، جنبش مل

و سازمان   يو خودبخود  ياتوده  يزش ناگهانيدن خيبا د  که   ين دوستانياست چن

 جان بهيآذربا  يپس از شکست حکومت مل  ن بارياول  يجان برايمردم آذربا  افتهين

درآمده شعف  و  پوجد  در  آگاه  يسازمانده  ياند  سطح  ارتقا  در    يمل  يو 

ش يدور از ک  ند تا بهيران برآ يا   يمشترک با دگر خلقهاافتن زبان  يجان و  يباڕآذ

هژمون  يخودپرست مبارز  گرا  يو  صف  راستيدر  ها ين  جنبش    ي خلقها   يمل  ين 

هر    د فراموش کرد که يرا نبا  يخين آزمون تاريگر، ايد  يرند. از سويران قرار گيا

مردان بزرگ  نقش  ح  يچند  عمواوغليمانند:  عليدرخان  شيمس  ي ،  محمد  يو،  خ 

پيابانيخ و  باقرخان   خان،  ستار  آذربا   يورشه ي،  مردم  شرکت  نهضت  يو  در  جان 

ا  خواهانهيآزاد  يها انکارناپذيمردم  تاريران  معذالک  است،  سدهير   گذشته  خ 

اينما واقعينگر  که ين  است  پ  ت  هماهنگيعدم  و  اتحاد  و   يمل  يجنبشها  ي وند، 

 
15 http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=3547 
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پشت  ياجتماع فقدان  هم،  سو  يبانيبا  ن  ياز  نامساعد يا  يمردم  يروهايدگر  و  ران 

شرا بيبودن  داخل  يالملل نيط  خارج  يو  دول  دخالت  ا  يو  شکست  ن يموجب 

رزاکوچک خان و جنبش  ي، ميابانيان، خيپس  ياست. شکست جنبشها  جنبشها بوده

پ  ييهانمونه  ١3٢٤جان و کردستان در  يآذربا  يمل ا  يروزي از آن است.   ران  يملل 

 درگرو اتحاد آنها است. 

 

 ۲۰۰۶ژوئن  ۱۹  - ۱38۵خرداد  ۲۹  دوشنبه

 

 

 

 

 



 

 

 

 گل آلود"  آبگرفتن از  ی"ماه
 

آذرباله شع و  ارمنستان  کشور  دو  جنگ  شدن  قرەباغ، ي ور  مساله  با  رابطه  در  جان 

بروز   سو  نه  ييهاواکنشموجب  از  ترکي ا  يهاحکومت  يتنها  و  بليران    کهه، 

ا  يهايجانيآذربا ايخارج و داخل  اگر  ها در سطح  ن واکنشيران هم شدە است. 

بود، ين سطور نمي د الزم به نوشتن ايماند، شايجان م يبا آذربا  يمل  يدفاع و همبستگ

با   يمل  ياحساس همبستگ  که   ييشه آنهايا ناحق، هميحق    به ا بد،  يخوب    که چرا  

نند. اما مشکل  يبيبا آنها م   يدفاع و همدرد  بهر دارند، خود را موظف  ي ن درگيطرف

گرفته،    يبه عمد از آب گل آلود ماه  ييهاانيا جريشود که افراد  يشروع م  يزمان

ز چون "کرد و فارس  ي در تبر يانحراف يشوند و  با دادن شعارهايم کهار معريآتش ب

ارمن آذربا  يو  د  يهمبستگ  به"  يجانيدشمنان  ستم  ايملل  مقابي دە  در  با    لهران 

نکه نوک حمله را متوجه دشمنان  يا  يجا  به ب رساندە،  يه آسيت فقيحکومت وال

م  يواقع کنند،  ستم  تحت  دنبايعمد    بهخواهند  يملل  با  از    يرولها  ناآگاهانه 

  به کردە و آن را   يدوست و دشمن را قاط  يزە شده، جايکانال   يستينيشو  يشعارها

 سطح جامعه بکشانند. 

-ترک  يو مدن  ين مل ياز فعال  يجمع"  يسان خارج از کشور يه نويانيان، بين ميدر ا

ران از  يت "دفاع ايف واقعيز با تحري" ن  جان استي: قاراباغ خاک آذربا  يجانيآذربا

ست خواندن يبر ترور  ياردوغان مبن  يستيحکومت فاش  ياوەهايارمنستان" و تکرار  

خدمت عمال  ک"  ک.  شا  ي"پ.  و  توجه  يبزرگ  ا  به ان  اندرکاران  و يدست  ران 

ترک و کرد   يمترق  يروهايه نيکنند. در ترکيه ميدولت سرکوبگر اردوغان در ترک
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ها است مبارزە کردە و عبور از بختک اردوغان سال   يو ... دست در دست هم برا

زندانيم و  آزاديترک  ياهکنند  و  دمکرات  فرزندان  از  مملو  ايه  ملت  يخواه  دو  ن 

 است.  

مخالف بود،   يزانيپارت  يرويا هر نيپ. ک. ک    يهااست يبا س  يليهر دل  بهتوان  يم

نم نياما  توسط  کرد  مردم  کشتار  و  سرکوب  وابسته    يروهايتوان   ي ناتو  به مسلح 

  يروهايجنگ افروزانه و نفاق افکنانه ن  يهادە گرفت و با تکرار گفته يه را ناديترک

ترکينيشو مستبد  مرتجع حکومت  و  تنها کردها  بهه  يست  نه  سرکوبگران   ي دامن 

 د.  يخواهان ترک غلطيه، بلکه آزاديترک

ا نيدر  خ درد و منافع مشترک يتار  يدرازا  به   يز ملل تحت ستم کرد و آذريران 

ها برش  در  تار  ي داشته،  ق  يخيمهم  شيچون  خخ  يام  جنبش  يابانيمحمد   ،

دن  يرس  ياور هم بودە، برايار و  ي  ١3٢٤-١3٢5  يهاجان و کردستان در ساليآذربا

تع  به سالهاييحق  ا  ين سرنوشت خود مبارزە کردەاند. در  از انقالب در  ران يپس 

کرد   يروهاين  يپا   به جان در کردستان پا  ين چپ و دمکرات آذرباياز فعال  ياريبس

عل دولت  يبر  اسالمه  دە يا  يسرکوبگر  و  کردند  مبارزە  انقالبران  و    يها  چپ  و 

و عاشق    يري عقوب تقديزادە،    يوسف کشيادان  يجان چون زندە  يدمکرات آذربا

سي"توف  ... و  قلب    يهانهيق"  با کردها آماج  يفروزانشان در    يهاستبر و  ک صف 

 ان اسالم قرار گرفت.  يسپاه يهاگلوله

  ي سع  کهرنژاد و چمران و ...   يو ظه  يچون مال حسن   يگمان کم نبودند عوامل  يب

با حمله   ... موجب شعله يمت  به کردند  و  نقدە  ور  نگ حزب دمکرات کردستان در 

و دور   ييو کرد شوند، اما واقع گرا  يان مردم آذريشدن آتش خصم و نفاق در م

آذر  يمترق  يروها ين  يشياند و  تشخ  يکرد  از  يو  "سرە  و  دشمن"  از  "دوست  ص 

ماهنا اجازە  را    يسرە"  آلود  گل  آب  از  حکومت    يروهاين  بهگرفتن  سرکوبگر 

 نداد.   ياسالم
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سال تمام  اسالم  يهادر  حکومت  وحشت  و  هايا  يرعب  تالش  مستمر   يران، 

امن دستگاه  ناآگاە  و  آگاە  پراکن  يتيعامالن  سخن  تبليا  يو  و  آنها   يران  سوء  غات 

دشمنيا  يبرا و  تفرقه  م  يجاد  ايدر  دران  يان  با  ملت،  نيدو  برخورد  و   ي روهايت 

اتحادها  يآذر  يمترق و  ائتالف  است.  بر آب شده  نقش  ا  يو کرد  جاد  يمختلف 

ل  ي آن را تشک ياساس يها ستون يکرد و آذر يروهايشده در خارج از کشور که ن

دمکرات و   يراني ا  بهدن  يرس  يو تالش مستمر آنها برا  يد سطح آگاهيدهند، مو يم

 ران است. ياوطلبانه ملل تحت ستم افدرال و وحدت د

وظ نيامروزە  ترقيانقالب  يروها يفه  و  دمکرات  حرکت  ي،  گونه  هر  با  مبارزه  خواه 

  ي، ارمنيان مردم "کرد، آذريجاد اختالف و تفرقه در ميا  يدر پ  که است    يانحراف

ا در   "... و  فارس  نبايو  باشد.  تاريران  مساله  گذاشت  موجب    ي خيد  قرەباغ 

ن تفکر  بهمرتجع    يروهايسوءاستفاده  و  نام  دوستيآس  يبرا  يهر  به  زدن    يب 

 و کرد و مبارزه مشترک آنها شود. يمردم آذر يخيتار
٢٠٢٠تبر اک 3



 



 

 

 

 شوند!یم اراذل و اوباش سلحشور خوانده  که یوقت

 

وقت قوام    ي "  آذربا  –ارتش  وارد  همراه  ي شاه  به  و وحشت  ترس  خود  با  شد  جان 

آنها   . آذربا   يي آورد  بودند  آمده  مردم  ي که  جان  به  خود  دهند  نجات  را  جان 

نشان ندادند و هرچه به دستشان    ي کوتاه   ي چ قتل و غارت ي جان افتادن و از ه ي آذربا

مالک ي رس   , ارتش  ورود  دنبال  به  غارت کردند.  فرار ي د  بهره    ي ن  حتا  و  بازگشتند 

چ  و  گرفتند  دهقانان  از  را  قبل  سال  برا  ي برا   ي ز ي مالکانه  باق   ي خوردن    ي دهقانان 

   " نگذاشتند. 

 ام دوگالس يليو                                                                             

 ١6کا يآمر يوانعاليد يقاض                                                                                

                                                  

قلم آقا  يا  لهمقا   (١383آذرماە    ٢5)   شرق  مهروزنا   365در شماره    محمد   يبه 

رى فرقه دموكرات  يگ ن زاده تحت نگاهى به اسناد تازه منتشره درباره شكليحس

استاليآذربا به دستور  به چاپ رسيجان  قابل تعمق مين  نظر  از چند   ي ده است که 

.آقا اسناديحس  يباشد  به   استناد  ضمن  زاده  اخ  ين  آرشيكه  از  حزب  يرًا"  و 

اختيكمون در  شوروى  محققان  يست  آذرباجمهورار  گرفته  يى  قرار  به  جان  است 

به  يرس  يجينتا را  خواننده  که  اند  فرمايده  شاهنشاهياد  و جشن   يشات  مراسم  در 

نوشته خود    ٤شان در بند  ياندازد. اي"مجانيآذر روز نجات آذربا  ٢١" با شکوه  يها

 
عج يسرزم   16 مردم ين  با  ن   يب   . تار  ١95١ورک  يويمهربان  کتاب  از  نقل  به  و  ي,  احزاب  ساله  صد  خ 

 ٢9٤ونس پارسا بناب ص يران , جلد اول . يا ياس يس يسازمانها
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نتيچن نيگيجه مين  از ورود  قبل   " تبريرند که:  به  م سلحشور ز، مرديروهاى دولتى 

قيا با  شهر  وطنين  خود  د ام  و  شهر  از  را  مىيفروشان  عقب  به  و رانارشان  ند 

عنى گذر  ي  ۱۳۲۵آذر    ۲۱تا    ۱۳۲۴آذر    ۲۱نشانند. از  شرمسارى را بر چهره آنان مى 

 دا شود." يرمردمى بودن آن هويكسال كافى بود تا پوشالى بودن حركت و غي

  , اوباش  و  اراذل  آن  رژ"سلحشورها"  هواداران  و  ها  ارباب  و  ها  خان  م  يعوامل 

س  حمام خون  يشاه و انگل   يباني, پول و اسلحه و پشتبودند که با کمک  يشاهنشاه

, تجاوز   يابانيخ  ي ز به پا کردند و با چند شقه کردن و سر زدن و اعدام هاي در تبر

ا و  زنان  بيبه  مردم  از  نفر  هزاران  و وحشت  تبر  يجاد رعب  سايگناه  و  نيز  قاط  ر 

پيآذربا از  اعم  را  ايجان  و  نشاندن  خون  و  به خاک  جوان  و  هاير  نسبت  به    يي ن 

پهلويم دوران  در  که  ق  يماند  و  اراذل  و  اوباشان  حرکت  برهبر  مهبه    يکشان 

شک هر دو    ي, که بشديمرداد به مردم تهران داده م  ٢8  يمخ درکودتا  يشعبان ب

ب نشان  مردم  ياحترام  يحالت  برا  يبه  که  آزاديرس  ياست  به  عدالت   يدن  و 

شه  ياجتماع ساليهزاران  و  داده  برايد  سال  چنيرس  يان  به  اهدافي دن  مبارزه   ين 

گردد که به  يم  ينه از آن کسان  ين زاده  شرمساريحس  يکرده اند.طبق سخنان آقا

و کرد را قتل عام کردند و   يگناه آذريس هزاران نفر ازمردم بيکمک شاه و انگل

و کرد به آن   يخواه آذري هزاران دهقان و روشنفکر و آزاد  يوچ اجبارموجب ک

ک سال حکومت  ي گردد که در طول  يم يمرز ارس شدند بلکه از آن کسان يسو

ش از تمام ين مناطق ارائه دادند که بيبه مردم ا يجان و کردستان خدماتيآذربا يمل

 ن مناطق بود.يقاجار و رضا خان در ا يحکومت ها يت هايفعال

بند  يحس  يآقا در  زاده  م  ١ن  اشاره  خود  د  ي نوشته  روزى   ..." که  در  يکنند  گر 

استاليآذربا امر  به  بنا  اشغال شده توسط ارتش سرخ،  فرقهيجان و کردستان  اى  ن 

امىل  يتشك باز  اما  ايشود  اين  و  نهاد  يران  پاك  مردم  قالب  در  كه  است  رانى 

ران است و  يماند اكند و آنچه مىخوزستان و کردستان، قد راست مى وجان يآذربا
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نه  يدر زم  مهمارزش و    ار بايانتشار سه سند بس  رينظي به ارزش ب  5". و در بند  رانىيا

استال شكلينقش  در  آذربايگ ن  دموكرات  فرقه  و  يرى  درفصلنامهاجان   مهباد 

شماره   گفتگو  اجتماعى  و  اگرتنها يحس  يآقا  پردازند.ي"م  ۴۰فرهنگى  زاده  ن 

شدند که    يانداختند متوجه ميران مي ل احزاب در ايخ تشکيبه تار  يسطح  ينگاه

ا  يبرا کردستان  دمکرات  حزب  اينمونه  که  سهوا  يران  فرقه  يشان   " نام  با  عمدا  ا 

آن  مهادمکرات   "از  ميباد  در  ياد  "جمع  ١3٢٤مرداد    ٢5کنند  بستر  احيبر   ي ايت 

 يايت احين "جمعيران جانشيل شد. در واقع حزب دمکرات کردستان ايکرد" تشک

شرا به  توجه  با  که  شد   " جديکرد  بيط  المللي د  داخليووضع  ين  و يا  يت  ران 

ز يجان نير کرده بود. در آذرباييآن تغ  مه از اهداف و برنا  يک سريکردستان نام و  

  يت هايجان زدند از شخصيل فرقه دمکرات آذربايکه دست به تشک  يافراد اکثر  

  يشه در جنبش ملياز آنان ر  ي برخ  يبودند که سابقه مبارزات  يصاحب نام و مبارز

, يزيرخي, اميشه وريچون جعفر پ  ي. افرادخواهانه بعد از مشروطه داشتيو آزاد

برآمده   يگر آذريخواه ديدو ده ها آزا  يميدون ابراهيد فريشه  ,اير  ي د بيشاعر شه

  ي ز از آنسو ين  ين فرقه ايل چني ده تشکي. حتا اگر اجان بودندياز قلب مردم آذربا

باشد اندي, فراگمرزها آمده  ها  يبانيآن و پشت  يهاشه ير شدن  ,    يتوده  زحمتکش 

آزاد و  آذريروشنفکران  ا  يخواهان  برنادهي از  و  وجود   يهامهها  نشاندهنده  آن 

هايزم فرهنگ  ياجتماع  ينه  چن  يبرا  يو  حزبيرشد  ب   ين  وضع  يبود.  ت  يشک 

ب الملليخاص  داخل  ين  ايا  يو  شکست  و  اعتال  در  جنبشيران  اساسن  نقش    يها 

 ي جنبش ها ين و باقروف  با اعتالياستال مهمقارن بودن خواست و برنا ي, ولداشت

 ي ا سوء استفاده شوروي ا قصد استفاده و  يجان و کردستان و  يآذربا  يمردم  –  يمل

ن دو يا   يخيت تاريتواند از اهم  ياد شده نميجاد شده در دو استان  يت اياز موقع

پشت و  و,    ياتوده  يبانيجنبش  انقالبات  بکاهد.  آن  از  روشنفکران  و  زحمتکشان 
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متخاصم در جهان   يهابلوک  ير تناسب قوايي , تغيالمللنيب  يجنگ ها و تضادها

ا  ينقاط دن  گريدر جهان سوم و د  يمردم  يهاا شکست  جنبشيهمواره در اعتال, و  

, تاث  يا ترمز کننده بازيو    يتينقش تقو و مثبت خود را بر روند    يرات منفيکرده 

ر انقالب شکست  ي. تاثگذارند  يبه جا گذاشته و م  ياجتماع  ياز جنبش ها  ياريبس

پيروس  ١9٠5خورده   و  سال    يزرويه  در  اکتبر  رها  ١9١٧انقالب  موجب    ييکه 

  ي داريس و حفظ استقالل کشور و بيه و انگليروس  ١9٠٧ن   يننگ  مهران از عهد نايا

  يخواهانه و ضد استعماريآزاد  يران و رشد جنبش هايمردم ا  يو اجتماع  ياسيس

توان بازتاب آن را در اشعار و سخنان    ي از آن است که م  يران شد , نمونه ايدر ا

سم يبه کمون  يچگونه سمپاتيران که هيوقت ا  يها سندهيون  و شاعران و نويانقالب

و شکل   ١3٢٤جان و کردستان در سال يآذربا يد. جنبش هاي, دهم نداشتند يروس

ادايا  ياسياحزاب س  يريگ شه در  يبودند که ر  ياخواهانهيحرکات آزاد  مهن ملل 

سال  يمردم  يخي تار  مبارزات که  برايداشتند  سال  ملي رس  يان  اهداف  به  و    يدن 

ايآزاد در  خود  بودند.يخواهانه  مبارزه کرده  شکست    ران  است که  توجه  به  الزم 

نمي جنبش  دليک  غ  يليتواند  مردميبر"  پوشال  ير  و  وطن    يبودن  و  آن   " بودن 

نها در  باشد چراکه  آن  بودن سرکوبگران  ايپرست  آرايت  و  تناسب  قواين   يش 

در    يمهمار  يهستند که نقش بس  يخارج  يروهاياست نير سيو تاث  يمتخاصم داخل

ان و کوچک خان و ده ها  ي, پسيابانيخ ي. شکست جنبش هاکننديم  ين امر بازيا

 . ن امر هستنديا ياينمونه گوگر يگر ديجنبش کوچک و بزرگ د

بند  نيحس  يآقا در  "ز  ۵زاده  به  خود  حركت   نهيمنوشته  خارجى  و  داخلى  هاى 

مورد  ر ياخ يکنند که در سال هاي" اشاره مباد مهاجان و يخواهانه در آذربا ىيجدا

  يه طلبيمتاسفانه اتهام  تجز    . ادى قرار گرفته استين و پژوهشگران زيتوجه محقق

طلب    ييران و جدايجان ايطلبانه در کردستان و آذربا  يخودمختار   يهابه جنبش 

و    يبهم زدن جو افکار عموم  يکه همواره برا  يمياست قد  يخواندن آنان ترفند



 ١٢5شوند!  وقتی کە اراذل و اوباش سلحشور خواندە می
  

 

ا برسرکوب  گذاشتن  نيصحه  آقاي ن  اگر  است.  شده  گرفته  کار  به  ن  يحس  يروها 

ر  يسال اخ ۵۰گذرا به اسناد مکتوب  يآنان تنها نگاه يست يرانيزاده وهمفکران پان ا

افت . بلعکس  ين امر نخواهند  ياز ا  يچ نشانيندازند هيجان بيدر کردستان و آذربا

تار  يبرا شواهد  ا  يخينمونه  ملينشانگر  جنبش  رهبران  که  که  هستند    ين 

  يي جدا  لهچگاه مسئيخود ه  يجان و کردستان از آغاز تا فرجام حکومت هايآذربا

 ي دن به تفاهم با دولت مرکز يرس ين لحظه در پيده , تا آخر يش نکشيران را پياز ا

  ي مصوبه در قانون اساس  يتي وال  –  يالتيا  ين انجمن هاينشاندن قوان  يبه کرس  يبرا

ايا در  و  نمودند  تالش  اختيران  به کاهش  راستا حاضر  تا  ين  خود  ارات حکومت 

اخت استان شدند. هميارات  يحد  ها  يها  ينينشن عقب  يک    يمل  يرهبران جنبش 

ايآذربا بر  نشان  پيجان و کردستان  آنان همواره در  مل   ين دارد که   ي حل مسائل 

ا چارچوپ  در  تجزيخود  اتهامات  و  بودند  طلبيران  ترفند  يه  تنها  و   ي برا  يتنها 

, که  يجان شورويدر آذربا  يشه وريسرکوب آنان بوده است. توطئه قتل  جعفرپ

  ي ريران و جلوگي جان در چارچوب اي آذربا  يمل  لهاو به حل مسئ  يبنديشه در پاير

ها دخالت  دب  ياز  کمونيباقروف  حزب  کل  آذرباير  شورويست    , داشت  يجان 

ر آنها  يو تاث  يشاهنشاه  ينظام  –  ييمحمد در دادگاه صحرا  يات قاضياسناد دفاع

در   يرهبران جنبش مل  ياز سو  يه طلبياست بر اتهام تجز   يبر مردم کردستان رد

ا يکردستان و آذربا پايجان  به  يران. در  ارتشبد فردوست   به خاطرات  ارجاع  با  ان 

د  ينقل کوتاه از  ياز  شاه  ممهادار  اشاره  دهندهيکن  يباد  نشان  خود  که  احترام    م 

 . باشد يم ين رهبريبودن چن يگر مردمو نشانمحمد  يباد به قاضمهاق مردم يعم

به آذربا  ي» چند برخ  يو غرب  يجان شرقيبعد محمد رضا  سران    يمسافرت كرد. 

ا به او گفته بودند كه در  ينمودند گو  يانيالت كه به شاه وفادار بودند استقبال شايا

قاضمها اعدام  بعلت  ن  يباد  استقبال  آماده  مردم  »    يروز  .ستنديمحمد  گفت  بمن 
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لومترها راند و وارد يراننده و اسكورت كسوار شو « كنار او قرار گرفتم و بدون  

شدمها پ  …باد  خودرو  از  شهر  خياده شديدر  و  هايم  و كوچه  دو    يابان  را  شهر 

سپس به سربازخانه    …امد  يفرماندار به استقبال ن  ي، حت  يچ فرد يم هيمود يپ  ييتا

دان يك ميدر مراجعت در  …م  يابان ها بود واردشدياز خ  يكي  يشهر كه در انتها

به من گفت ن فرو كردهيبه زم  يم كه دار يديد  يكوچك و خال اند محمد رضا 

ول  يديد نبود  ا  يدر آمدن دار  است كه    ين همان محليدر مراجعت هست پس 

 ي ح است و تعداديق معلوم شد صحي! پس از تحق خته شدهيمحمدبه دار آو  يقاض

ل از محمد رضا ت استقبا ين وضعين كار را كردند، ايقه اي ن چند دقيدر ا  يبادمها

 ١٧«بود.

آذربا  يب به  مسافرتش  در  شاه  ايشک  کردستان  و  سويجان  از  و  خان   ي ران,  ها 

ان قرار گرفت و چون هر  يها و عوامل وابسته و هوادارانش مورد استقبال شاارباب

ن نکته  يد به ايبا  يان طبقات مختلف جامعه داشت وليدر م  ي, هوادارانيکتاتور يد

جان و کردستان بطور عمده  يآذربا  يمل  يسرکوب جنبش هاتوجه کرد که بعد از  

مسلح   يروهايجاد جو رعب و وحشت توسط نيها بودند که با ان خان ها وارباب يا

نده مرهون يرفتند تا در آيشاه م  يشواز و دست بوسيج مردم روستا به پيخود با بس

  رند.يلطف ملوکانه قرار گ
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 آن! یهایبخش کرد، علل ناکاميجنبش رها
 

ر در سطح جهان  ي سال اخ  ١٠چگاه به حدت  ير هيخ صدسال اخيكرد در تار  لهمسئ

درجه بعد از بحران    36جاد مدار  يتحوالت کردستان عراق با اده بود.  يمطرح نگرد

اوجالن    عبداهلل  يربودن و دادگاه  يه و ماجراين کردستان تركيع خونيت، وقايكو

كردها گسترده  اعتراض  و  کردستان  كارگران  خارج    يرهبرحزب  و  داخل 

و ب  …کردستان  چه  هر  شدن  مطرح  مسئيموجب  عموم  لهشتر  افكار  در   يكرد 

هاجهان،   خبر  يگروه  يرسانه  سازمانهايـ  و    ي،  سازمانها  بشر،  حقوق  ومدافع 

پارلمانهايترق  يتهايجمع و  ا  يياروپا  يخواه و تحول طلب، دولتها  االت متحده يو 

 . ديكا گرديآمر

مسا  بعنوان    لهاكنون  تنها  نه  مسئيکرد  ح  لهك  در  سيمبرم  اجتماع  ياسيات   يـ 

دارا   ييكشورها تقس  يخشي  يكه  کردستان  بعنوان  ي از  بلكه  هستند  شده  ك  يم 

وس  يي منطقه  لهمسا بازتاب  جهانيبا  ا  يع  با  است.  شده  سيمطرح  حال  و  ين  است 

كشورها ا  ييبرخورد  آمريچون  متحده  سوسياالت  و  اروپا  دمكراتها يكا،    ي ال 

مسا به  استراتژ   لهحاكم  اهداف  اساس  بر  برايکرد  آنان  سيپ  يك    ي استها يشبرد 

ك، حفظ يانه و نزديخاور م  يازمنابع ماد   يشان درمنطقه، بهره بردارتوسعه طلبانه 

س اقتصاد  ياسيمنافع   نظام  يـ  خل  يو  منطقه  در  امور يشان  در  دخالت  فارس،  ج 

  يو نظام  ياسيت سيشتر موقعيف هرچه بيمستقل و نافرمان، تضع  يكشورها  يداخل

 ي و تجار  ياسي، مناسبات سيروسابق اتحاد شو  ين منطقه و كشورهايه در ايروس

دولتها ايترك  يبا  سوريه،  و  عراق  نهايران،  در  و  مسيه  كشاندن  انحراف  به  ر يت 

 . ر سلطه درآوردن آن استوار استيك كرد و به زيو دمكرات يجنبش مل ياصل
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درجه در عراق    36جاد مدار  يمان آن با ايهم پ  يكا و كشورهاياالت متحده آمريا

رفع   يبرا  يگريانجيکرد و م  يل حكومت و پارلمان پا درهواياز تشك  يبانيو پشت

درگ و  اتحاد  ينظام  يهايرياختالفات  و  کردستان  دمكرات  ميحزب    ي هنيه 

ن برخوردها يترمزمان خصمانهزنند و هينه ميکردها را به س  يکردستان سنگ دوست

با جن مليرا  ايکرد در کردستان ترك  يش  بر  اعمال كرده، چشم  تلخ يواقعن  يه  ت 

تاريم زادگاه  در  كه كردها  مادر   يخ يبندند  بزبان  تكلم  از  بوده،    يخود  محروم 

ب تضي تررحمانهيتحت  سيين  اجتماعياسيقات  فرهنگ  ي،  گو  يو  دارند.    يي قرار 

و    يعثمان  يامپراطور  ياول كه توام با تالش  يبعد از جنگ جهان  يخيحوادث تار

ور    له ه و شعيه، عراق و سورياد تركيبن  دولت تازه  3ن  يم مجدد کردستان در بيتقس

سم  ي اليگردد. امپري تكرار م  يگريه و عراق بود به شكل ديام كردها در تركيشدن ق

حاليانگل در  کردها  يس  جنبش  شد  يكه  به  را  عراق  وجه يدتر يکردستان  ن 

از طر  ي كرد و شهرها و روستاهايسركوب م بمباران كرده،  يق زميآن را  ن و هوا 

م  مهه خون  و  آتش  به  را  طلبانه کردستان  يكشيجا  استقالل  جنبش  از  همزمان  د 

لغز يترك تا  امپريه  آغوش  به  آتاتورك  كمال  كامل  مي اليدن  دفاع  ها  كرد. يست 

رسيانگل با  اصليس  اهداف  به  ترك  يدن  در  بيخود  معاهدات  به  الملليه  چون    ين 

در   يجهان  يبانينه پشتچگويام كننده را بدون هيق  يمان سور پشت پا زده، كردهايپ

ن فرصت يز با استفاده از ايستها ني ه تنها گذاشتند. كماليمقابل ارتش سركوبگر ترك

ده، هزاران نفر را قتل عام كردند. امروز يانه به آتش كشيه را وحشيکردستان ترك

آمرين جايز  در  پا  بازيتانيبر  يكا  به  گذاشته،  ادا  يا  آن  سيم  مه دوگانه  است  يدهد. 

آمر جريدوگانه  در  قيان كويكا  به  عراق  مردم  کردستان  دعوت  با  عدم  يت  و  ام 

ش  يبانيپشت شورش  بعلت  صدام  مسلح  دندان  به  تا  ارتش  مقابل  در  آنان  ان  يعياز 

به كشتار وس فرار دستجمعيعراق  منجر  و  ا  يع كردها  به  ه شد.  يران و تركيآنان 

ن يرش چنيكرد بود. پذ  لها با مساكياالت متحده آمر يا  يياست منطقهيازس  يينمونه



 ١٢9   آن! یهایجنبش رهايبخش کرد، علل ناکام
  

 

را در    يزتريچه بسا سرنوشت غم انگ  ياز احزاب کردستان  ي برخ  ياز سو  ياستيس

برايآ فجا  ينده  تكرار  آورده، موجب  ارمغان  به  عراق  در  آزموده  يجنبش کرد  ع 

 گردد.  يگريشده د

س  يب ناپايشك  امروز ياست  نسبيآمر  يدار  دفاع  در  م  يكا  عراق  کردستان   ي از 

وحش مقابل  در  عراق  کردستان  حفاظت  موجب  مدت  كوتاه  در    ي ها يگريتواند 

حس وليصدام  گردد  نها  ين  مليدر  احزاب  مبارزه  و  اتحاد  روند  به  و   يت 

آسيدمكرات کردستان  ايك  با  رسانده،  كيب  آشوب،  يجاد  و  ،جنگ  نفرت  و  نه 

ده، يجنبش را به انحراف كش  ياصلر  يمس  ين احزاب کردستانيدر ب  ينيبتفرقه و بد

 ي ر خواهد انداخت. امروز حتي کرد را به تاخ  يجنبش واحد مل  ي ريروند شكل گ

م شده، هر منطقه آن تحت سلطه  يقسمت تقس  3کردستان آزاد شده عراق عمال به  

ر يتواند تاث  ين نمي از خارج است و ا  ينيمع  يرويت نيدسته مشخص و تحت حما 

 . ن جنبش نگذارديا يآت خود را بر سرنوشت يمنف

پذ عبداهلليعدم  روس  رش  در  اياوجالن  حاكميتاليه،  تحت  آلمان  و  سوسيا  ال  يت 

و   ياطالعات  يات مشترك مثلث شوم سازمانهايو عمل  يدمكراتها و سبزها، همكار

وميس  يتيامن موساد  ـ  ماجرايا  در  سوس  يت  برخورد خصمانه  اوجالن،  ال  يربودن 

سبزها و  تبل  يدمكراتها  و  اروپا  در  معترضان کرد  به  رسانه  يغات  ياروپا  جانبه  ك 

ه، يه جنبش کرد در تركيعل  يياروپا  ياز كشورها   يآلمان و  و برخ  يگروه  يها

نظامياست فروش تسليس از سوتانكشتر)يب  يحات  به ترك  ي(  ه و كوشش  يآلمان 

گر پرده از  يك بار ديه اروپا  يه به اتحاديعتر تركيرد كردن هرچه سروا  يآنها برا

ال دمكرات و سبز  ي، دولتمردان سوسيلياسرائ  يستهايونيه عموسام و صهيچهره كر

بر دست آن دسته از    يه برداشته، آب پاكيروس  يو به اصطالح دمكراتها  يياروپا

ال دمكراتها و  يان سوسيدر مافتن جنگ سرد  يان  يزد كه با پايريم  ياحزاب و افراد
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كوركورانه   يرو  لهنان با دنبايگردند. ايدلسوز م  يد دنبال دوستانيرهبران كاخ سف

بيو تصد  يياروپا  يال دمكراتهاياست سوسياز س ناتو  يعمل  يچون و چرا  يق  ات 

ت  يوگسالويدر   شرقيو  واقع  يمور  بر  پا  يتهايچشم  از  سرد ي ان  يبعد  افتن جنگ 

جلب    يدر پ  يو كشور  يي، منطقهيموجود جهان  يتهايناتوان از درك واقعبسته و  

 ي نان سركوبهايهستند. ا  يا آن قطب قدرتمند جهانين  يتوجه و لطف و مرحمت ا

خواه را از  يتحت ستم و آزاد  ير خلقهايك کرد و سايو دمكرات  يمكرر جنبش مل

ر  يخ صد سال اخي ارشان را در طول تدست نشانده  يستها و حكومتهاي اليامپر  يسو

فراموش س  يبه  و  ايسپرده   « نوياست  نظم  جهانيجاد  ا  ين  توسط  متحده  ي«  االت 

و كشورهايآمر پ  يكا  دخالتهاي هم   ، س  يمان  نظام   ياسيمكرر  امور    يو  در  آنان 

و    يكشورها  يداخل بيمستقل  نافرمان،  ب  يياعتنا  ي ا  مقررات  و  قانون  به  ن  يكامل 

پاشيالملل اي،  و  نفاق  بذر  كشورهايدن  در  آشوب  و  جنگ  اتحاد   يجاد  سابق 

اروپايشورو نزد  يشرق  ي،  و  دور  خاور  تحليو  ذخايك،  بردن  ماديل  به    ير  و 

صد   يخيع تاريگذرا به وقا  يرند. نگاهيگيده مي ن كشورها را ناديدن ا يافالس كش

سه آنها با با  خر  لهخا  يتوطئه گرانه ابر قدرتها و دوست  ياستهاينگر سير نمايسال اخ

 . جنبش كرد بوده است

»  يم كننده کردستان همواره سيتقس  يبزرگ و كشورها  يدولتها از  استفاده  است 

ب اختالفات  و  مجادالت  در  را   » کرد  دولتيعامل  پ  ين  زمانيدر  تا  گرفته،    ي ش 

« سيمجازدوست  كه  بودند  آن  و    ياستهاي«  منطقه  در  را  خود  طلبانه  ا  يتوسعه 

بها به  نظر  مل يجن  شدن  يقربان  يكشور مد  پيو دمكرات   يش  اند. بردهش  يك کرد 

مل جنبش  حساستر  يآنها  در  همواره  را  حيکرد  لحظات  مقابل    ياتين  در  آن 

  يبرخ ياز سو  ياست ين سيچن  مه رش و ادايدشمنان تا دندان مسلح رها كرده اند. پذ

  لهن آن جنبش و مورد معاميسنگ  يت به شكست هايدر نها  ياز احزاب کردستان

نمونه    ١9٧5منجر شده است. واقعه سال    ين دولتيقرار گرفتن آن در مخاصمات ب
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است احزاب حاكم در کردستان چند پارچه  ياست. متاسفانه س  ياستين سيبارز چن

ادا عراق  نادرست  ياستيس  مه شدن  بارها  و  بارها  كه  اثبات    ياست  به  عمل  در  آن 

قربانيرس و  است  اصليده  ها  يان  توده  امروز  زحمتكش    يآن  است.  بوده  كرد 

پان تركيا  ينيان اسالم حسيکردستان عراق جوالنگاه سپاه و  و يترك  يستهايران  ه 

 ير نقاط کردستان ميان كرد از سايپناهندگان و پناهجو  يناامن برا  يدر واقع محل

ا واقعيباشد.  نباين  را  همكاريت  كه  كرد  فراموش  کردستان    يرهبر  يد  جنبش 

دهه   در  رژ  ٧٠عراق  ترور يبا  و  سركوب  به   منجر  تنها  نه  واشنگتن  و  تهران  م 

ه در منطقه آزاد شده کردستان عراق از يران و تركين کردستان اياز مبارز  يكسري

ت به شكست آن جنبش و كشته و آواره  يعوامل آن جنبش شد بلكه در نها  يسو

انجام  كرد  هزاران  بيشدن  استف  يد.  تضاد رژشك  از  درست  و  معقول  ها، ياده  م 

مترق افكار  جنبش   يجلب  و  اجتماع  ياسيس  يهاجهان  چه    يو  هر  و طرح  جهان 

ماهيب واقعيشتر  حقان  يت  سازمانهايو  و  نهادها  سطح  در  كرد  جنبش  ن  يب  يت 

فيالملل پارلمانها  و  دولتها  ا  ي،  مثبت  جنگ  نفسه  و  تفرقه  هرگونه  اما  ست 

و    ان جنبشيبز  يو عموم  يبه مصالح مل  يـ تجار  يزبت منافع حي، ارجعيكشبرادر

 . بنفع دشمنان آن تمام خواهد شد

در   يمل  لهاست احزاب چپ و راست در ارتباط با مسايگر سيان توجه دينكته شا

ن  ي حل ا يمشخص برا مهبودن آن، عدم ارائه برنا ييو مشكل منطقه يسطح كشور

د كشورهاير يمشكل  در  ا  ينه  تركيچون  سور  هيران،  راستگرا  يو  احزاب  است.  ه 

ا مسايعمدا  ناد   لهن  هيرا  گرفته،  خلقيده  مستقل  يچ  واحد  بعنوان  م  يرا  تواند يكه 

عال و  مليمصالح  برسم  ييژهيو  يق  باشد  نميداشته  اشناسند  يت  در  مي.  ان  ين 

ن  يروهاين برنايتحول طلب و چپ  نداشتن  بعلت  دن  مه ز  پر تالطم    يايمشخص در 

هرگونه    ييشناسا يف بوده، حتين جنبش ناتوان وضعي ا  يابيل و ارزيامروز در تحل
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مل ها  يحقوق  خطر  يخلق  بعنوان  را  ستم  م  يتحت  آي كه  در  تماميتواند  ت ينده 

كنند و يمنجامد، قلمداد  يه بيت به تجزيد كرده، در نهاين كشورها را تهديا  يارض

کردستان در چارچوب شعار    يژه سنتياست كه احزاب با نفوذ و بو  ين در حاليا

پکردستان  يبرا  يخودمختار» در  مانده،  ن  ي« محصور  با  اتحاد  و    ي روها يائتالف 

نزد  يدر كشورها  يسرتاسر به  يخود هستند. حتا حزب كارگران کردستان    3ك 

مسا  حل  خواهان  گذاشته،  كنار  را  کردستان  استقالل  شعار  است  در    يلم  لهسال 

مانع طرح و    يو ذهن  ينيك رشته موانع عيه است. در واقع وجود  يچارچوب ترك

  :از آنان عبارتند از ي شود كه برخ ين شعار در کردستان ميگسترش ا

فراگ • و  واحد  جبهه  نما  يريفقدان  بتواند  در   يندگي كه  را  کرد  جنبش 

ا آن  از  خارج  و  نمايکردستان  اراده  يفا كرده،  و   ي هاتودهنگر خواست 

 ر کرد در چهارگوشه آن باشد. يكث

پشت • ا  يجهان  يبان يفقدان  شعار  طرح  تغياز  و  مستقل  کردستان  ر ييجاد 

 در منطقه.  ين الملليب يمرزها

اياتحاد و عمل • ه در يه، عراق و سوريران، تركيات مشترك چهار دولت 

 خود.   يت ارضيسركوب جنبش کرد و دفاع از تمام

آن و  يمجزا   يدر بخش ها ياب کردستانعدم وجود جبهه مشترك احز •

درگ و  اختالفات  نظام  يهايريوجود  ب  يمكرر  سيدر  احزاب    ياسين 

داخل سطح  در  تنها  نه  سطح   يکردستان  در  بلكه  كشور  هر 

درگي )آخريي منطقه آن  نمونه  وهمچن  يرين  حدك  و  ن ي پ.ك.ك. 

 حدك و امك بوده است(. 

ه كه  يهمسا  ياز كشورها  يكيبا    ياز احزاب کردستان  يوند برخياتكا و پ •

 كنند.  يرا سركوب م يخود يکردها
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م كننده آن و  يكشور تقس  ٤ن  ي در ب  يارهيقرار گرفتن کردستان چون جز •

 ك مرز آزاد. يعدم وجود 

طلب • قدرت  طلب  ي وجود  جاه  ارجع  ي وحزب  يشخص  يها  يو  منافع  ي و  ت 

 . يبر منافع و مصالح عموم يو گروه يفرد

پ • هايوجود  اجتماع  يوند  اقتصاد  يمحكم  با   ينوپا  يبورژواز  يو  کرد 

 در کردستان.   يه گذاريحاكم و عدم سرما يكشورها  يبورژواز

مرزها  • شدن  هر  يواقع  يمختل  داخل  در  ايکردستان  از  ن كشورها يك 

س همگونسازيبعلت  سو  ياست  از  ها  يکردها  امكان    ينظام  و  حاكم 

 كشور.  ير خلقهايبا سا يمرز يهايريو درگ ين قوميجاد اختالفات بيا

موفق • سويعدم  از  کردستان  اسقالل  شعار  نفوذ  يت  با  چون   يحزب 

نش عقب  و  پا  ينيپ.ك.ك  حد  در  آن  عدول  حق يي و  از  تر  ن 

 . يخودمختار 

به  ينزد  يمل  لهمعذالك مسا واقعيليم  3٠ك  ناپذ  ينياست ع  يتيون کرد  انكار  ر  يو 

ن و  يكه  درست  به درك  منطقياز  راه حل  اصول  يافتن  ا  ي برا  يو  ن مشكل  يحل 

تاريريد و  شرا  يخ ينه  به  توجه  با  حاضر  حال  در  واقعيدارد.  شده، حل  ذكر    يط 

ايدر هر    يمل  لهمسا از  پيك  با وضعين كشورها در  آن كشورها،   يت عموميوند 

دمكرات   يحكومت  يبرقرار و  دمكراسيفدرال  اعطاء  برا   يواقع   يك،  مردم    ي به 

دار كشور  امور  در  آزاد  و  داوطلبانه  تع  يشركت  حق  دادن  به  ييو  سرنوشت  ن 

ه و بازار مشترك يل اتحاديتشك  يباشد. چه بسا تالش برا  يتحت ستم م  يخلقها

در حل مشكل    يبتواند نقش مشخص  ين بردن موانع مرزيمنطقه و از ب  يكشورها

 فا كند. ير خلق ها ايکرد و سا ياطقهمن
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خواهان كرد  يجاد رعب و وحشت و كشتار آزاديا  يه برايقهر  يهاوهيش يريبكارگ

ون ها کرد نخواهد بود بلكه  ي ليم يبرحق و انسان  ينه تنها قادر به خاموش كردن ندا

لعل  د. بقول جواهر يشتر آتش خشم مردم خواهد انجاميورتر شدن هر چه ب له به شع

خود  يكسب آزاد يرا محو و نابود سازد كه برا يتواند ملتيم يچه كس …:» نهرو

 «.را بپردازد ين آزاديا يكند و آماده است بهايرانه مبارزه ميگيپ

    

 ي الديم ٢٠٠١سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 کردستان یميهن با سايت اتحاديه متن کامل مصاحبه 
 ١8با چاپ کتاب تاريخ کردستان در رابطه

 

 با مترجمين کتاب " تاريخ کردستان"  مصاحبه

 

کلن   در  فروغ  انتشارات  نوروز،  جشن 

براي  را  کردستان  تاريخ  کتاب  آلمان، 

 زبان فارسي منتشر کرد.   نخستين بار به 

که  کتاب  م.  به   اين  سوي  از  روسي    زبان 

اي.   ي،  محوي،  خ.  ش.  الزاريف،  س. 

اي. واسيلييه او.  و  حسرتيان  م.آ.  وا، 

در مسکو چاپ و    ۱۹۹۹ژيگالينا در سال  

شده سوياس  منتشر   منصور صدقي   ت،از 

امين  زبان فارسي ترجمه   به  آوهو کامران 

 است.  شده

مصاحبه اي با مترجمين اين کتاب انجام داده    PUKmediaدر همين راستا سايت  

 است. 

 
را هنگام      18 اين مصاحبه  از  توجهی  انتظار بخش قابل  ميهنی کردستان برخالف  اتحاديه  متاسفانه سايت 

 انتشار سانسور کردە، و از اين جهت با اعتراض مصاحبه شوندەگان مواجه شد. 
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 متن مصاحبه به شرح زير ميباشد: 

گرفته   قرار  بررسي  مورد  ديدگاهي  چه  از  کرد  ملت  کردستان،  تاريخ  کتاب  در 

 شده است؟ 

تا حال در  ، همانگونه ": قبل از هر چيز مايلم اين را متذکر بشوم کهمنصور صدقي" 

اين کتاب از    جا در ترجمه  شناسي همه است، از نظر نشانه   زبان فارسي مرسوم بوده 

"پوک  است، جا دارد از ابتکار جالب    شده   هاي "کرد" و "کردستان" استفادهنشانه

 گيرد. هاي "کرد" و "کردستان" را بکار مينهنشا ميديا" قدرداني کرد که

ببينيد... آنچه   اما در باره انتشار   در "معرفي کتاب" آمده و در اطالعيه   سئوال اول، 

است و حتما شما هم    زبان فارسي ذکر شده  زبان کردي و چو به   به   کتاب هم، چه 

بعنوان خلقي که آنرا خوانده اتنيک کرد  از  ملت را طي    -قوم  دوران تکوين  ايد، 

نامبردهمي )مي  شده  کند  کهاست  ادامه   دانيم  مستقل  دولت  تشکيل  تا  روند   اين 

ادامه ملتها  از  برخي  براي  آنهم  از  بعد  باشد.( در   داشته  دارد و حتي ممکن است 

واقع نويسندگان کتاب، تاريخ اين خلق، بقول آکادميسين، زبانشناس و کردشناس  

ي  "ن.  روس،  تاريخ"!)پيشگفتار،ص.مشهور  ناتني  "فرزندان  مار"،  بررسي  9ا.  را   )

گفتهمي دقيقتر  اگر  "توجه   کنند.  به   باشم،  "مسائل   اصلي"  و  است  سياسي  تاريخ 

 ( ١8شوند. ")همانجا،صتشريح نمي كنونياثر فرهنگي در  و اقتصادي  تاريخ

اميدواري کرده اظهار  کتاب  که نويسندگان  کتاب  اند  عمده  دراين  وظايف  يي، " 

يي تمام تاريخ خلق کرد  چون تشريح سيستماتيک مهمترين عوامل و لحظات گره

هزاره  اواسط  در  مستقل  قومي  چون  آن  پيدايش  هنگام  از  صحنه  گذشته  را    در 

 باشند. )همانجا(  " را انجام دادهخاورنزديک تا مرز آينده

ملت"،    -"بعد سياسي روند قوم  اند کههمچنين در همان جا نويسندگان تاکيد کرده

اند است و متذکر شده  براي کردها "در شرايط بسيار نامساعد تاريخي" انجام گرفته 

بي   که خانمان "جنگهاي  تهاجمات  سرکوبپايان،  و  قيامهاي برانداز  خونيِن  هاي 
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هاي آشکار و تبعيدهاي دستجمعي اهالي بومي توام  کشيبا قوم   همواره   کردها که

است، موجب تقسيمات مجدد و مکرر سرزمين قومي کردستان و ايجاد مانع    بوده

ناپذيري در برابر اتحاد سياسي قوم کرد، پيدايش دولت متمرکز کرد و ايجاد  غلبه

 است." کردستاني واحد و مستقل شده

مي بنظر  کهپس،  است  چارچوبي  و  ديد  آن  اين  براي    رسد  کتاب  نويسندگان 

گويم بنظر اند. چرا مييخ کردستان در مقابل خود قرار داه بررسي سيستماتيک تار

متاسفانهمي زيرا،  مجادله  رسد؟  و  بحث  و  ديدار  را    توفيق  کتاب  نويسندگان  با 

  گويم تنها برداشتي شخصي ست از کل کتاب.در اينجا مي ام و آنچه نداشته

 

 بي شده است؟ تاثير کردها بر روند تاريخي منطقه و بعضًا جهان چگونه ارزيا 

 و جالب کتاب که  پيشگفتار بسيار فشرده  ": باز مجبورم در ابتدا به   منصور صدقي "  

نوشته الزاريف  پرفسور  جانب  اشاره   شده  از  آنجا)ص    است  در  آمده 9بکنم،   )  

 است:

بر دو هزار و پانصد سال خواهدشد. تقريبا هزار  ]کردها[ بالغ   "حيات تاريخي آنها  

پ پانصد سال  بعنوان  يش قوم  و  نه   اتنيك  يكکرد  شكل گرفت. چنين قدمتي را 

بسياري از خلق هاي آسيا و آفريقا در ميان تنها در بين خلق هاي امروز اروپا، بلكه 

 به   آن  کرد و تبديلتوان مشاهده كرد. عالوه براين، شكل گيري اوليه خلقنيز نمي

کردستان كنوني در كه  داد  روي  ني  تكوين قومي[ در همان سرزمي   -]اتنوژنز قوم

ترتيب مي بدين  است.  شده  واقع  بوميتوانآن  به حق  را  منطقه کردها  ملت  ترين 

ملت منطقه  اين  )در  كرد.  محسوب  نزديك  اندك خاور  ويژگي  اين  با  هايي 

 باشد." اولين ويژگي عمده تاريخ کرد مي هستند.( اين
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  مستقال در اين باره   خ منطقه، درست است که تاثير تاريخ کرد بر روند تاري   در باره

گفته  سخن  آنچه   نشده  زياد  اما  پيشگفتار  است  آمده١١)ص.    در  دوباره  (   است، 

نشان   کردستان  تاريخ  سيستماتيک  بررسي  براي  را  نويسندگان  ديد  چارچوب 

 دهد: مي

تشكيل  را  قفقاز  ماوراء  همچنين  و  غربي  آسياي  تاريخ  مكمل  جزء  کرد   "تاريخ 

هاي اين منطقه از تاريخ کردها و دهد و در عين حال تاريخ اين كشورها و خلقمي

کردستان تفكيك ناپذير است. به همين جهت بررسي آن براي درك كامل تمام 

كامال   آسيا  عظيم  قاره  از  بخش  اين  در  تاريخي  بدون   ضروريروندهاي  است. 

تاريخ کرد عناصر و موضوع هاي مهم  از  بسياري  و به  ترديد  عمده، مختص  طور 

ويژه خلق کرد و جامعه کرد بوده، از اهميت و ارزش تاريخي ـ فرهنگي مستقلي  

 برخوردار هستند." 

 :است که  همچنين بحق تاکيد شده

مورد   كمتر  غربي  آسياي  بزرگ  هاي  سايرخلق  تاريخ  با  مقايسه  در  کرد  "تاريخ 

نكات   از  تاريخ مملو  اين  قرار گرفته است.  از جهات مختلف بررسي  بوده،  مبهم 

از مراحل اوليه اتنوژنز تا به جانبه علمي    نيازمند مطالعه و بررسي هاي عميق و همه

به  کردها  است.  روشن  ماندگي  عقب  اين  علت  است.  دولت  امروز  نداشتن  علت 

شرايط الزم جمله  ملي،  از  و  فرهنگي  موفق  و  آزاد  رشد  براي  علمي    را  شناخت 

 اند.")همانجا( نداشتهخود تاريخ ميهن 

، و  داشتهفعال  حضوري  منطقه  سياسي    حياتدر    آمد است: "... کردها   5٧در ص.  

به    همرا  [  عمل ]در منطقهابتكار  بارها  ، بلكه  بار  يك  عقيده و.ف. مينورسكي نه   به

 ناشياوان  فربرخوردهاي  و  تصادمات  سرگذراندن  از  کرد با    داشتند. جوامعدست  

 نشدند."  حليا و محو حوادث اين ، در  منطقهسياسي  از اوضاع 
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به عبارتي ديگر   يا  و  کردها خود چه نقشي در بدست آوردن حقوق خود داشته 

 مبارزات حق طلبانه ملت کرد براي احقاق حقوقشان چگونه ارزيابي شده است؟ 

صدقي "   آمده   منصور  کتاب  معرفي  در   :"  " جنبشها  حركت است:   هايو 

يافته  امتداد  خلق  اين    تاريخدر تمام    سرخي  خطمانند  كه  کرد  خلق    بخشآزادي

 است." قرار گرفته اثر  اين مولفانتوجه در مركز 

تنها اختصاص دارد محور نگارش اين کتاب عمدتا نه  توان گفت کهو براستي مي 

بلکه   به خيزش   بررسي،  "جنبشنقد  تاريخ  کلي  بطور  و  مقاومتها  بخش رهايي  ها، 

 است..  د قرار دادهۆرا در مقابل خ کردستان کرد" در چهار بخش تقسيم شده

برد و معتقد  کرد" نام مي  بخش کرد"بنام "مسئلهرهايي  پرفسور الزاريف از "جنبش

 است:

باشد. عقيده رايج اين  کرد نيز مي    تاريخ مسئلهطور همزمان  "تاريخ خلق کرد به  

»مسئله اصطالح  و  مفهوم  كه،  به   است  اخيرا  اگرکرد«  است،  آمده   دقيقتر  وجود 

به  بگوييم امپراتوري،  تقسيم  در    زمان  آنتانت  پيروزمند  توسط كشورهاي  عثماني 

سال   در  سور  جهاني  قرارداد  تدارك  موقع  )در  اول  جهاني  كه  ١9٢٠جنگ  م، 

 گردد." ميبراجرا درنيامد(  مرحلهبه

 کند: و تاکيد مي

مسئله واقع  "اما  در  قديميبه   کرد  مسئلهمراتب  است.  چون    تر  مقوله کرد    يك 

تاريخي كه نياز به پاسخ معين يا در واقع راه حل دارد عمال در قرون وسطي كه  

امارت نزديك    هاينخستين  خاور  درصحنه  مستقل  کرد  موجوديت  و  شدند  برپا 

ثابت    يکرد يكي از عاملها  كردند، بوجود آمد. از همان زمان مسئله  خود را اعالم 

آن   در  کردها  كه  شد  غربي  آسياي  كشورهاي  از  دسته  آن  سياسي  حيات  در 

کرد تحت تاثير رويدادهاي سريع منطقه   زندگي مي كنند. با گذشت زمان، مسئله 
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به ترتيب   هاي مختلفي را ايفا كرد، محتوي آن تغيير كرد و وظايف مختلفينقش

آن قرار گرفت. اما همواره مبارزه خلق کرد براي آزادي و    در درجه اول اهميت 

 ( ١٠استقالل هسته مركزي آن را تشكيل داده است.")پيشگفتار، ص.

گردد  کرد« بازمي »مسئله فصل هشتم کتاب بار ديگر به پرفسور الزاريف در خاتمه

 و معتقد است:

اگر چه  مبيستدهه قرن  "در آخرين   و مهم  کرد تحوالتي  ملي    مسئلهحل  در راه  ، 

باقي   الينحلهمچنان    مسئلهاين    به طور كلي است، ولي  داده  روي    ترديد  غير قابل

وجود دارد  فراواني    شود. اما داليلميمنتقل  هزاره آينده  به  ارث  عنوان  و به  مانده  

به   مبني    خلقديرينه  آرزوي    شدنبرآورده  تا  کردستاني  کرد  ايجاد  و بر  متحد 

طلب را  يمرحلها و چنديندشوار مسيري امر  اين اگر چهباشيم باور داشته مستقل 

 اين سطور قبل از پايان قرن بيستم نگاشته   باشيد که  داشته  ( توجه3٠6كند.")ص.  

 است.  شده

نويسندگان کتاب در هنگام بررسي هر يک از خيزشها از طرفي ديگر، هر يک از  

باره  در  را  خود  ديدگاههاي  مقاومتها،  کاستي  و  و  ضعف  "جنبشنقاط   هاي هاي 

خاتمهبطور مشخص خاطرنشان مي  کرد"خلق    بخشآزادي کتاب هم    سازند. در 

 :است است، چنين آمده شده توسط پروفسور الزاريف نوشته گيري( که)نتيجه

تاريخ  اصلي    درس" عمده  را  و  بر "غلبه     كرد:  فرمولهچنين  توان  ميکرد 

ارتجاعي  فرتوت  كولياريسم«  »پارتي عماٌل  دستيابي  و  اين سياسيوحدت  به  و   . 

مركزي  وظيفه است  عموميي  براي    و  خلقي    خلقملي    هايي موفقيت  باكه  کرد، 

كند.  ميمبارزه و استقالل آزادي كسب براي  زديكدر صحنه خاور ن از پيش بيش

ميالدي    ٢٠قرن در اواخر كه مناسبي توانند از امكانات ميکردها  شرطاين به   تنها

اوضاع آمدهبهالمللي  بين  در  بهرهاست  وجود  آن    برداري،  كه زماني  هم  بكنند 

اند، برگردانده کردستانسوي خود را به روي بار اولين براي و جامعه جهاني  غرب 
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" )ص. اند.به آن تالش كرده  دستيابيدر پي  با سرسختي    کردها مدتهاكه  شانسي  

3١٠ ) 

جهاني    همانا جامعه   گويي "فرزندان ناتني تاريخ"، آغوش پدران واقعي خود را که 

  يابند. ست، بازمي

 

الذکر آينده   ميان  ملت ک   در کتاب فوق  و يا چگونگي حضور ملت کرد در  رد 

 است؟   نحوي ترسيم شده   چه   ساير ملتها به 

ملي آن را    ملت کرد و حل مساله  : نويسندگان اين کتاب آينده" کامران امين آوه" 

يکپارچه گرو  کرد   در  ملي  واحد  دولت  ايجاد  و  شده  تقسيم  کردستان  نمودن 

ايي و کشوريي  شرايط نامساعد جهاني، منطقهيکسري    ها معتقدند کهدانند. آنمي

کردها از نظر سياسي و قومي در بين     از قبيل: موقعيت ژئوپلتيک کردستان، تقسيم

دولت هاي خاور   ٤ با منافع سياسي قدرت هاي غربي و  آنها  تقابل منافع  کشور، 

جمله از  بازدارنده  نزديک  مساله  عوامل  الوقوع حل  قريب  ايجا  در حل  و  د کرد 

به رسيدن  و  است  مستقل  و  واحد  توجه  کردستان  با  امر  نامساعد   به  اين  شرايط 

مراحلي  از  عبور  مستلزم  کرد  ملي  رهايبخش  جنبش  سطح  و  خارجي  و  داخلي 

 باشد. متعددي از خودمختاري تا درجاتي از استقالل مي

از  اما در رابطه  آنها،  و مناسبات  ها  ملت    با حضور ملت کرد در ميان ساير ملت 

بومي بعنوان  قديميکرد  و  نهترين  ملت  بلکه   ترين  غربي  آسياي  در  تمام    تنها  در 

بمرور زمان دراثر تهاجمات    هايي کهبرخالف بسياري ازخلق  اند کهجهان نامبرده

بين رفتهو جنگ  از  يا دچار آسيميالسيون شدند، هويت ملي خود را    هاي متعدد 

هاي شاخص ملي و فرهنگ غني از حق مشروع و عليرغم داشتن نشانه  حفظ کرده

مانده محروم  خود  مستقل  دولت  داشتن  و  سرنوشت  تعيين  طبيعي  از  و  اند. 
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مجاورت   در  و  تنگاتنگ  وحدتي  در  کردها  تاريخي  حيات  کتاب،  نظرمولفين 

از خلق هاي آسياي غربي سپري شده بسياري  با  آنها جزء    مستقيم  تاريخ  و  است 

منطقه اين  تاريخ  بوده  مکمل  قفقاز  ماوراء  همچنين  تاريخ و  با  ناگسستني  پيوند   ،

است. دراين کتاب مناسبات    کردستان وارد ترکيب آنها شده   کشورهايي دارد که

اساس   بر  روس  و  فارس  عرب،  آسوري،  ارمني،  ترک،  آذري،  ملل  با  کردها 

قيام خوارج، جنگ چالدران، جنگ هاي کريمه مانند  تاريخي   ، رويدادهاي مهم 

ترکيه جمهوري  تاسيس  جوان،  هاي  ترک  تشکيل  شورش  ها،  ارمني  عام  قتل   ،

گرفته  قرار  جامع  بررسي  مورد   ... و  کردستان  و  آذربايجان  ملي  هاي   حکومت 

 است. 

 

بعنوان شخصي که   پيگيري کرده   شما  به تاريخ کردستان را    نظر شما جايگاه   ايد 

  آن )جنوب کردستان( چگونه   ده در بخش آزاد ش   بويژه   در منطقه    کنوني کردها 

 مي باشد. 

آوه" " امين  به   :کامران  نگاهي  بويژه  اگر  نزديک  شرق  سده   تاريخ  چند  اخير   در 

کردها در آن ايفاي نقش    کمتر رويدادي است که   خواهيم شد که   بکنيم، متوجه

تجزيه  نکرده سرزمين  ژئوپلتيک  موقعيت  گرفتن    شده  باشند.  قرار  و  کردستان 

،  کشور منطقه  ٤هزار کيلومتر مربع( در ترکيب    ٤٠مساحت    سرزمين پهناور آن )به 

و معادن سنگ هاي کرم، آهن و مس و    طبيعت بسيار غني، ذخاير نفتي، منابع آبي

همواره توجه   ...  به   موجب  اشغالگر  دول  همچنين  و  جهان  بزرگ  اين   قدرتهاي 

کردها براي کسب حق تعيين سرنوشت و کسب استقالل   سرزمين و متقابال مبارزه

شده فا  ملي  اساس،  همين  بر  مالحظهاست.  قابل  وزن  کرد  نه کتور  در    اي  تنها 

منطقه سياسي  کرده  بلکه   معادالت  کسب  جهاني  هاي  سياست  سطح  است.    در 

پارچه از بخش هاي  آنها در هر يک    پارچه   امروز کردها و سازمان هاي سياسي 
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مبارزه  شده روند  در  عدالت   آن  و  مدني  حقوق  و  دمکراسي  به  رسيدن  براي 

اين در  آمده  اجتماعي  بدست  دستاوردهاي  از  پاسداري  يا  و  و    کشورها  سياسي 

کردها در بخش    گسترش آن در کشوري چون عراق نقش کليدي دارند. امروزه

هاي خونين و پشت سر گذاشتن تراژدي  کردستان بعد از سال ها مبارزه  آزاد شده

و   خوشبختانه   حلبجهانفال   ... توجهتوانسته  و  با  م  به   اند  و  تغيير  سياسي  عادالت 

 به   اين بخش از کردستان در خاور نزديک،   سياست خارجي دول بزرگ نسبت به 

ديرينه و  اساسي  هاي  از خواست  دستگاه   بخشي  نهادن  بنياد  و  خلق  ـ    اين  اداري 

چشم  در  خاري  چون  کردستان  اقليم  دولت  وجود  شک  بي  يابند.  دست  دولتي 

فت هاي اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي ـ  پايدار ماندن و پيشر  دولت هايي است که 

بينند. مي  فرهنگي آن را در جهت بر هم زدن معادالت سياسي و جغرافيايي منطقه

همين امر موجب دخالت هاي آشکار و نهان آن ها براي براي برهمزدن آرامش  

، فشارهاي سياسي و اقتصادي، تهديدهاي نظامي اين بخش از کردستان آزاد شده

کشاندن آن به بحرانهاي سياسي، جنگ داخلي، برهم     براي  روزمره  و شانتاژهاي

شکست و     زدن روند مسالمت آميز رشد اقتصادي ـ فرهنگي و در نهايت انهدام،

شده تاريخي  بزرگ  دستاورد  اين  بردن  بين  سياست   از  جا  اين  در  هاي است. 

کردستان، اجتماعي  ـ  اقتصادي  رشد  جهت  در  کردستان  اقليم  دولت   درست 

هاي سياسي و اجتماعي ها و اتحاديهبيشتر مردم کرد، سازمان  شرکت دادن هر چه 

دمکراتيزه و  نوسازي  روند  و    در  اجتماعي  ـ  سياسي  حيات  جوانب  تمام  کردن 

پيشمرگ کردستان مي  نيروهاي  تقويت  و  آموزش  در  حفظ،  سترگ  نقشي  تواند 

  باشد. دستان داشته ساير مناطق کر حفظ اين دستاورد تاريخي و گسترش آن به

 

  از کردستان بر ساير بخش ها چيست؟  تاثيرات اين بخش آزاد شده 
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هاي مکرر آن در  : ما اگر کردستان را عليرغم تقسيم ها و تجزيه" کامران امين آوه " 

ميهن تاريخي    در نظر بگيريم که  ، بعنوان سرزميني يکپارچهگذشته  طي چند سده

  خواهيم شد که  ، متوجه   هاي جهان، يعني کردها است يکي از قديمي ترين ملت  

تحول  هرگونه و  پارچه  در يک گوشه   تغيير  چند  سرزمين  اين  هموارهشده  از   ،  

است. بي شک تشکيل دولت اقليم کردستان    تاثير بسزايي در ساير نقاط آن داشته 

يختن موجب اعتالء جنبش رهايي بخش ملي در ساير بخش هاي کردستان و برانگ

است. امروز چشم تمامي کردها در تمام  ميليوني کرد شده 3٠احساسات ملي ملت 

احزاب   و همگي اميدوارند که   است  شده  اين بخش از کردستان دوخته  جهان به 

ميتواند موجب انشقاق   اختالفي که  جنوب کردستان با اجتناب از هرگونه   کرد در

زرگ و از منافع ملي آنها پاسداري کنند.  در صفوف کردها شود از اين دستاورد ب

که کشورهايي  شک  قرار   بي  ها  آن  ترکيب  در  کردستان  ديگر  هاي  بخش 

بهاند، سعي کردهگرفته با توسل  شانتاژ،    ابزارهاي  اند  اقتصادي،  ـ  مختلف سياسي 

جمله از  و  نظامي  هاي  به   دخالت  وابسته  کمک  آشوبگر  در    به   نيروهاي  خود 

دو موجب کردستان،  همزمان  گذاشته،  فشار  تحت  را  کردستان  اقليم  لت 

آنجا شوند واز    فعاليت هاي سياسي  محدوديت   نقاط کردستان در  احزاب ساير 

کردستان   اي منفي از اين نقطهخود، چهره   تبليغات گسترده  سوي ديگر با توسل به 

ملي در ساير سطح باالي آگاهي    در اذهان ساير مردم کرد ايجاد کنند. خوشبختانه

ساخته  خنثي  را  تالشها  اين  کردستان  تشديد    نقاط  عليرغم  کرد  مردم  و  است 

آزاديخواه نهادهاي  و  نيروها  مدني  سرکوبي  آميز    و  مسالمت  هاي  وحرکت 

ازهرگونه  ها،  دولت  اين  سوي  از  جنوب   اعتراضي  دستاورد کردهاي  و  پيروزي 

خواست هاي ملي خود  يدن به، همزمان براي رسکردستان استقبال و حمايت کرده

 کنند. مي مبارزه
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کرده   عنوان  شما  کردستان"  "تاريخ  کتاب  از  نقل  اولي  به  دست  منابع  از  که  ايد 

اي بوده و همچنين موثق  ايد، نحوه بکارگيري اين منابع به چه شيوه استفاده کرده 

ده است  بودن آن تا چه اندازه مورد تاييد قرار گرفته است زيرا در کتاب ذکر ش 

  اند؟که برخي از منابع ماخوذه هنوز مورد بررسي قرار نگرفته 

"بهشما مي  : منصور صدقي نقل از کتاب"، در واقع ما مترجمين مدعي اين   گوييد 

بلکه اين مسئله  نيستيم،  نويسندگان  از طرف خود  و   عنوان شده  در معرفي کتاب 

 و نه  در اين باره  نه   هام، متاسفانه کرد  در جواب سئوال اول اشاره   است. همانطورکه

نه  درباره ديگر،  نکات  نه  بسياري  و  امين  من  آقاي  گراميم  همکار  و   آوه دوست 

ايم. اميدوارم شما موارد ديگر امکان ديدار و گفتگو با نويسندگان کتاب را نداشته

 احتماال ناروشن در کتاب را بتوانيد با نويسندگان مطرح کنيد. 

اينجا   بهتنها ميدر  مراجعه  توانم  منابع  از  اشاره   شدهآماري  نويسندگان  جانب   از 

 بکنم: 

  اين دو فصل "به -منبع    55منبع، فصل دوم از    65منبع، فصل اول از    9پيشگفتار از  

فصل    -است   شده ( نوشته١٧صورت تحقيقات جديد مطابق با آرايش علمي")ص.  

  روشن بخوبي    نسبتا  كرد را  تاريخاز  وره  داين    روسسوم و چهارم، "كرد شناسان  

)ن.آ. خالفين، م.س.  يي از آثار معروف چكيده  كافيبه حد دليل  همين  به اند.  كرده

 از  بخشاين    در  شدهاصالحو  نقادانه  طور  به    شكبيالزارويف و جليلي جليل(  

اين مورد را در  نوان منابع و نوشته ها  توان عمينتيجه  گردد. در  ميارائه  كنوني  اثر  

نكرد.")ص.    مشخص پنجم١8ذكر  فصل  از     ٢٧از   (،  ششم  فصل  منبع،     ٤منبع، 

 است.  شده منبع استفاده 3منبع و فصل هشتم از  ٢٤فصل هفتم از 

 " جزو اين منابع هستند.تعدادي "دست نوشته ضمن اينکه

 



                           جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد                                                                                                  ١٤6
   

-------------------------------------------  

 بيوگرافي: 

سال    -١ متولد  صدقي  سال  ١958)١33٧منصور  در  مهاباد،  در  دوران  ١355م( 

رسانده بپايان  شهر  همان  در  را  دبيرستاني  و  ابتدايي  رشته  تحصيل  در  سپس   و 

که بئه داليلي موفق به اتمام آن نشده ،   تحصيل داده تبريز ادامه فيزيک در دانشگاه

ندسي اخذ مدرک مه موفق به -آذربايجان شوروي -باکو در  ١99٢سپس در سال 

کند و است. اکنون در کشور آلمان زندگي مي  برق در "آکادمي نفت باکو" شده

به موفق  هم  همانجا  دوره  در  چندين  رشته  اتمام  در  تحصيلي  هاي فوق 

 است.  نويسي کامپيوتري" شده "اتوماتيزاسيون" و "برنامه

، عضو شوراي داده فعاليتهاي فني، فعاليتهاي سياسي و فرهنگي را هم ادامهدر کنار 

مجله به   نويسندگان  هفته  "هاوار"  و  آلمان(  )چاپ  کردي  به  نامهزبان  کرد"   "پيام 

 است.  زبان کردي بوده

شده چاپ  نشريات  اين  در  او  علمي  مقاالت  از  تعدادي  ترجمه  تاکنون    است، 

بصورت    کردي که  حاد شوروي: دوران دگرگوني" از روسي به کتاب "کردهاي ات

مجله  در  رسيده  پاورقي  ترجمه   "هاوار" بچاپ  و  "تاريخ   است  کتاب  از  بخشهايي 

  شود. در حال حاضر مشغول آماده مي فعاليتهاي ديگر او شمرده کردستان"، ازجمله

در   گزارش و مصاحبه زبان کردي تحت عنوان "بنيانهاي خبر،کردن کتابي است به

    نگاري نوشتاري".روزنامه

  

آوه  -٢ امين  سال    کامران  در    ١3٤٢) ١963در  آمد.  دنيا  بوکان  شهر  در  شمسي( 

به  ١995سال   دانشگاه   موفق  از  پزشکي  ديپلم  در   اخذ  مينسک  پزشکي  ـ  دولتي 

هاي  کشور آلمان مهاجرت کرد. فعاليت ، بعد از آن بهسفيد شده جمهوري روسيه

سال   از  را  خود  مجله   ١99٤مطبوعاتي  انتشار  از    با  و  مينسک،  فارسي پزشک در 
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کردي " هاوار " در آلمان و بعدها با سايت کردي  در همکاري با مجله  ١99٧سال 

نشرياتي    کانۆب  ـ  اتڵژههۆر در  او  اجتماعي  و  پزشکي  مقاالت  کرد.  شروع 

، "شهروند" در کانادا، "ريگاي ده آمريکاايرانيان" و "گلچين" در اياالت متحچون "

و  کردي  مختلف  هاي  سايت  و  کردستان  جنوب  در  "کردستان"  و  کردستان" 

 است. بخشي از کارهاي او عبارتند از: فارسي چاپ و منتشر شده

 تاليف ها: 

  ٢٠٠٧کردي(، چاپ دهوک،  " )بهکتاب " علم پزشکي بزبان ساده 

 فارسي(، چاپ ايران کتاب "سالم زيستن آموختني است" )به

 ١99٤و تاليف(، چاپ مينسک،  فرهنگ مختصر پزشکي روسي بفارسي)ترجمه

فارسي    فرهنگ پزشکي روسي ـ التين ـ فارسي و فرهنگ زيست شناسي روسي به 

 ١996يف(، چاپ مينسک، و تال )ترجمه

فارسي،   ـ  کردي  پزشکي  مختصر  "بوکان     فرهنگ  سايت  در  کردي،  ـ  فارسي 

 " اتڵژههۆر

  

 ها:   ترجمه 

 فصل هايي از کتاب "تاريخ کردستان"،  ترجمه

م. س. الزاريف، م.آ.  فارسي، نوشته:    کتاب "کردستان معاصر" از روسي به   ترجمه

 ،١999ژيگالينا، ا. باقروف، چاپ مينسک حسرتيان، ش. خ. محوي، او. اي. 
٢٠٠٧بهار    

 

 



 

 



 

 

 

 ! یاحزاب شرق کردستان و فکر و فرهنگ عشيرەا
 

کار و فعاليت حزبي عمال نقش چنداني در حيات    تهچهارم سدە گذش  هه تا اوايل د

صورت عام و کردهاي شرق کردستان بطور اخص نداشت.    بهسياسي ملت کرد  

اين کوم  کهعليرغم  کردستان،  آزاديخواە  حزب  حزب    لهپيدايش  و  کاف  ژ 

( سرآغاز کار و فعاليت حزبي در  ١938  -١9٤5سال )  ٧دمکرات کردستان در طي  

پايان نقش رهبري فرد يا رئيس عشيرە در جنبش کرد بود    طه شرق کردستان و نق

از   کثيري  تعداد  در  هنوز  شيوخ  و  آغا  عشيرە،  رئيس  فرهنگي  نقش  آثار  معهذا 

سازمانهاي   و  معا  به احزاب  مدرن  ملل اصطالح  انقالب  وقوع  تا  ميشود.  ديدە  صر 

در   يگا  ١35٧بهمن    ٢٢ايران  ايران  کردستان  دمکرات  حزب   نه خورشيدي 

پرچمدار جنبش کرد در ايران بود. پس از پيروزي انقالب بهمن چندين حزب، از  

در    لهکوم  لهجم شدند.  سياسي  مبارزە  ميدان  وارد  کردستان  شرق   هه د  3-٤در 

بعلت بحرانهاي فکري و سازماني دچار يکسري   لهت و کوماحزاب دمکرا  تهگذش

گش انشعابات  و  کومته جدايي  حزب  چندين  اکنون  اين    له،  مولود  دمکرات  و 

طلب نيز در  بحرانها ميباشند. در جوار اين احزاب، چندين حزب و گروە استقالل  

ي دچار  نوع  به تبعيد تاسيس شدند. آنها نيز در مدت زمان کوتاە موجوديت خود  

اين   انشعابات در  اکثر  بحرانهاي احزاب کالسيک کردستاني گشتند. علت اصلي 

مسا بيشتر  اند  لهاحزاب  و  فکر  اختالف  تا  بودە  قدرت  انشعاباتي  يشهکرسي  اگر   .

چون جدا شدن "پيروان کنگرە چهارم" از حزب دمکرات کردستان ايران يا اخراج  

شدن بخشي از کادرهاي اين حزب بعلت تصويب "بحث کوتاهي در بارە    و جدا
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دکتر قاسملو، يا جدا شدن کردهاي هوادار منصور حکمت از    تهسوسياليسم" نوش

ايران   کمونيست  فکري  له کوم  –"حزب  اختالفات  بنيان  بر  در  امهبرنا  –"  بود،  ي 

جدا  اکثر  اصلي  علت  اخراج شدن   مقابل  يا  ايها  در  بخصوص  اواخر  ها  در    چه ن 

گروهي، فقدان فرهنگ و   –براساس منافع فردي    لهدر کوم  چه حزب دمکرات و  

رهبري  کرسي  آوردن  بدست  براي  تالش  و  احزاب  اين  در  دمکراسي  مکانيسم 

و   حزب  درون  مخالف  نيروهاي  با  برخورد  شيوە  احزاب  اين  در  است.  بودە 

بيرون يا اخراجت    مني، يا برو   يا با   "مکانيسم حل اختالفات درون سازماني از نوع

است. همچنين از خو وخصلت عشيرەاي  برآمدە که پسماندە فرهنگي است  "ميکنم 

است  عشيرەاي  فکر  بازتاب  احزاب کردستاني  از  بخشي  در  بودن"  "رئيس  پديدە 

  –در سطح اجتماعي    کهتغييراتي    به   توجه ديربازي است در شرق کردستان با    که

سياسي   و  گرف  –اقتصادي  انجام  کردستان  از  بخش  اين  ديگر    تهفرهنگي  است، 

نقش  خريدا با  با  مستقيم  ارتباط  "رئيس"  پديدە  کردستان  جنوب  در  ندارد.  ري 

افزايش    به   توجهاحتمال زياد با    به،  تهکاريسماتيک" رئيس عشيرەهاي بارزاني داش

سياسي   آگاهي  سطع  مسعود   –تدريجي  کردستان،  از  بخش  اين  در  فرهنگي 

در ميدان سياست    ميتواند  که بارزاني آخري شخصيت نيرومند فرهمند خواهد بود  

سياست  چنين  تقليد  کند.  ايفا  نقشي  هنوز  در    کهورزي  "جنوب کردستان"  اکنون 

با سطح آگاهي سياسي   فرهنگي مردم در شرق   –جنوب کردستان معمول است 

نداش بمثاتهکردستان هماهنگي  افتادن عمال  بدنبال چنين تفکري  "   به،  انتخاب راە 

 به ثيري از احزاب کردستاني "دبير اول حزب"  ناکجا آباد" خواهد بود. در بخش ک

کند، در انجام بيشتر امور و کارها خودمختار نوعي نقش رئيس عشيرە را بازي مي

با   و  محلي  توجه است  فردي،  غيرمعمول  گردآوردن  بقدرت  با  کردە،  گرايي 

جدا   و  دلسرد  موجب  کارها  همين  ميکند.  قدرت  اعمال  فرمانبر،  همفکر  عدەاي 

زيادي از کادرها و اعضاء يا اخراج آنها بعلت دگرانديشي ميشود. در شدن تعداد  
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بايد فرمانبر   مهاين احزاب حقوق اعضاء بعنوان يک فرد معنا و مفهومي ندارد، ه

نخ عدەاي  تنها  و  ميکنند    بهباشند  فرمانروايي  آن  تاف  کهبر  جداتهچون    تهبافي 

ومسا  تشکيالت  اصلي  در  لهفعاليتهاي  را  سانتراليسم    مالي  در  دارند.   به دست 

است   سانتراليسم  تنها  احزاب  اين  دمکراتيک  و   کهاصطالح  ميکند  ايفا  نقش 

برنا  نههرگو ارائە  و  فراکسيون  يا  مخالف  قلمداد امهفکر  کبيرە  گناهي  ديگر،  ي 

ديري کادرهاي  و  اعضاء  اخراج  و  توطئە  درست کردن،  پروندە    نهبها  به  نهميشود. 

کمي يک  اساسنا  تهدرخواست  کار  يک  چون   !!! در مهاحزبي  ميشود.  معرفي  ي 

با احزاب ديگر نيز، جذب بخشي از اعضاء و کادرهاي حزب يا سازمانهاي   بطهرا

ما  آنها  براي  با دهل و سرنا    يهرقيب  بودە،  مباهات  و  آنها رف  بهافتخار  ، تهاستقبال 

ب ميلهجشن  براە  همبرون  اما  هرگواندازند،  خيانت   نهزمان  بنوعي  را  شدن  جدا 

ناراضيان ميزنند! آنها تمام نيروي خود را براي خراب  بهوازدە  مهرمحسوب کردە، 

در زير پرچم يک حزب    ههبقدمت چندين د  کهکردن چهرە رفقاي پيشين خود  

آنان کوتاهي   براي خفيف کردن  انجام هيچ کاري  از  بردە،  بکار  مبارزە کردەاند 

 به در صفحە تلويزيون هنرنمايي ميکنند تبديل    که ، هنگامي  که کنند. جالب ايننمي

فرهنگ   و  علم  با  خودهماهنگي  و  بودن  دمکرات  درس  شدە،  دمکراسي  استاد 

معاصر   ميده  بهسياسي  برخالف مردم  سازماني  درون  فعاليت  و  کار  در  اما  ند، 

ابا   نهمنشاشان، ماکياولسخنان گوهرين براي کسب قدرت از انجام کارهاي ناروا 

نک اين احزاب هنوز يک   کهاست، زماني    تهنهف  تهندارند. تراژدي مسخرە دراين 

ي وجب از خاک شرق کردستان را در دست ندارند، جنگ و نزاعشان برسر ميراث

هنوز بدست آنها نرسيدە است!!! آيا واقعا ميتوان چنين سياستي را سياستي  که است 

سدە   آغاز  عليرغم  بگوييم  است  بهتر  يا  ناميد؟  معاصر  و  شيوە    ٢١مدرن  ميالدي، 
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رئيس  برخورد  يادآور  زمان  اين  در  کردستان  شرق  احزاب  اکثر  فعاليت  و  کار 

 ميباشد!  ١9عشيرەهاي سدە 

٢٠١٤بهمن   

 

 

 



 

 
 

 ! احزاب سکوالر کردستان و اديان
 

جام با  عه هر  و    به   توجه اي  آداب  و  فرهنگ  تاثير  تحت  آن  مختلف  اديان  افکارو 

اين    کههر نسبتي    بهخود محصول اين اعتقادات ميباشند.    کهرسومي قرار ميگيرد  

معنوي  و  مادي  دستاورهاي  تاثير  تحت  بودە،  خشونت  از  بدور  اديان  و  مذاهب 

بگيرند   قرار  معاصر  امروزي  بهدوران  مردم  زندگي  شيوە  نسبت  بودە، همان  تر 

تنها محل اسکان  نهامکان بروز خشونت در اين جوامع کمتر خواهد بود. کردستان 

ي، بهايي و کليمي است يارسان  -يالهو سني، علي  عهو زيست کردهاي مسلمان شي

ارمني  که بل و  آسوري  زندگي  اين محل  از  يک  هر  شک،  بدون  ميباشد.  نيز  ها 

خود ميباشند،  بهها و آداب و رسوم مختص قومي داراي جشن -هاي مذهبي گروە

اعمال خشونت با آنها جلوگيري شود.    نه ، از هرگوتهبايد مورد احترام قرار گرف  که

د چند  و   تهگذش  ههدر  مادي  و کمکهاي  اسالمي  متعصب  ظهور گروهاي  بعلت 

ايران   و  سعودي  عربستان  فجايع   بهمعنوي  موجب  راديکال  سياسي  اسالم  آنها، 

را اين  در  است.  شدە  کردستان  در  کوچک  و  کردستاني    بطه بزرگ   بهاحزاب 

اهميت چنداني   يا  يا    بهداليلي مختلف  ندادەاند  نيروها  پ  به اين   يشه نوعي سکوت 

احزابي   ديگر  سوي  از  را    کهکردەاند.  وارد   بهخود  گاها  ميدانند  سکوالر  نوعي 

برنا  کهبرخي مسائل ديني ميشوند   و  نمي  مهدر چارچوب فکر  آنها  گنجد. حزبي 

نمو با  نهبراي  تش  کهاين  به   توجه،  مسلمانان  را  کردستان  جمعيت  کيل اکثريت 

هاي قربان، فطر و   مناسبت جشن  بهي تبريک  مهاميدهند، اين احزاب با فرستادن پيا

راديو و  مهکردە، حتا برنا تهتنها جشن مسلمانان را برجس  هاي يکطرفنهگو به غيرە ... 
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شور   آنچنان  آش  اوقات  گاهي  ميکنند.  شروع  قرآن  قرائت  با  را  خود  تلويزيون 

  بهمناسبت جشن قربان پيام تبريک    به چپ    نهعراق با پيشي  جمهوررئيس    کهميشود  

!!! ميفرستد. در اينجا اين سوال   ١9حزب کمونيست کردستان  له تمام احزاب، از جم

وظيف اين  واقعا  آيا  ميايد،  است  ه  پيش  سکوالر   به احترام    نه بها  به   کهاحزاب 

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 

جشن  به   که چنين  ه  بههايي  مناسبت  گف  مه پيروان  تهنيت  و  تبريک  اديان   ته اين 

ي دشت کربال زندە شود، تکليف يزيد تهکش  ٧٢شود يا در ماە محرم ياد حسين و  

معاو عا  يه و  ميباشند،    که  يشه و  مذهبها  سني  از  کثيري  بخش  احترام   چه مورد 

خواهد شد؟ آيا اين کار موجب وارد شدن احزاب کوردستاني در اموري نخواهد  

نداش  بهارتباطي    که شد   زياني  اگر  و  ندارد  آنها  رسالت  و  آنها    تهکار  براي  باشد 

وظيفس داشت؟  نخواهد  پي  در  يا چپ    ه ودي  سکوالر  حزب  فاص  نه يک   لهتنها 

و پيشرفت علم و روشنگريي در   عه روند توس  به کمک    کهگرفتن از مسائل ديني بل

، همچنين جدا کردن دين و شريعت از سياست، و دولت از سيتم آموزش و  عه جام

برنا  که پرورش است. حزبي   از جام  مهدر  پيشرفعه خود دم  و سکوالر ميزند   تهاي 

با جشن بايد همچون حزبي مذهبي  برخورد کند؟  چرا  يا سوگواريهاي مذهبي  ها 

  نهخامسجد، کليسا، جمع  علماي ديني،  بهبهتر است اين احزاب چنين کارهايي را  

  –ها واگذار کنند و صفحات مجالت خود را با مقاالت علمي، اجتماعي  سهو کني

 تبريک و تسليت.  نهاقتصادي و مفيد آذين سازنند 

٢٠١٤آوريل   

 
19  https://www.kurdsat.tv/hewal.php?id=5574&cor=kurdistani 



 

  

 

 محسن قائم مقام  یآقا هبر نوشت یتامل

 ه »حزب دمکرات کردستان« يان يبر ب  ی" تامل با ه رابط در
 

 ستم" يات قرن بيمسلح و تجرب ي، گروههايطلب هي، تجزيآزاد"

  

سا ايدر  امروز  يت  "    ياز آقا  ييه نوشتران  عنوان  قائم مقام تحت  بر    يتآملمحسن 

ات يمسلح و تجرب  ي، گروههايطلبهي، تجزيآزاده »حزب دمکرات کردستان«  يانيب

ب ب  هاست ک  همنتشر شد٢٠ستم"  يقرن  از "حزب   هتنها در چارچوب  انتقاد  اصطالح 

  يمزبور حاو  هنوشت   است.   هرا در برگرفت  يفراتر  ه ، حوزهدمکرات کردستان" نماند

کرد و   يخيتار  يهاصت يبا شخ  ه در رابط  هف شديت نادرست و تحريبغا  ياطالعات

"حزب دمکرات کردستان"   هشان تنها منحصر بيا  هع کردستان است. اگر نوشتيوقا

ب  يم نگارند  يبود  پيا  ه گمان  برن  ييپاسخگو  ين سطور در  اهامديآن  امر را ي،   ن 

 نهاد.   يم ه حزب مربوط هبعهد

دو نظام    ياسين سي تکرار مکررات همفکران و دکتر  هقائم مقام ب  يآقا  هاما متاسفان

است،   هران پرداختيا هخوا يت ارض يون تماميسياصطالح اپوز ه و ب يو اسالم يشاه

ا کيبا  تفاوت  مطالعيا  ه ن  زحمت  حداقل  رابط  هشان  تار  ه در  شخصيبا  و   يتهايخ 

شان  يهاير يگهجيو نت  يابيناقص خود را مالک ارز  ي، آگاههخود نداد  ه ز بيکرد را ن

 
20http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/31275/  

http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/31275/
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دو مورد از آنها    هب  ياهم اشاريباش  هگزاف نگفت  هسخن ب  هنکيا   ياند. براهقرار داد

 م.  ينک يم

نوشت  يآقا مقام  که قائم  ....  هاند  به  :  را  مردم  درمنطقه،  او  ظلم  و  شاه  رضا  از  پس 

مالک  يبانيپشت بزرگ  و  خانها  د ياز  نقاط  در  و  کرد  ساين  بزرگ  يگر  و  خانها  ر 

الت بود. که با استفاده يهمانگونه ا  ياز خانها  يبارزان  يمال مصطفمالکان کشاند.  

ران و با کمک روسها همزمان با  يدر ا  يحکومت مرکز   يهايعدالتياز ضعف و ب

جان، در زمان حضور  ي"فرقه دمکرات" در آذربا  يت روسهايحکومت تحت حما

ه يشان هم را شبيهايو لباس ارتشنمودند  يران، اعالم خود مختاريارتش سرخ در ا

ند، از کردها را کشت  ياريان روسها دوختند. بدنبال آن، در کشتار سبعانه بسيارتش

جم آو  له از  بيبدار  قاضيختن  شر  محمد،  يشرمانه  مردان  اعتماد  ياز  مورد  و  ف 

و دفاع    ي ران دوستيکه از ا  يدر زمان  باد، مهاپسرانش در  ش و  يمردم در زمان خو

   .ش ساختيشتر از پيرا ب يکردند، نفرت کردها از حکومت مرکز يران پشتبانياز ا

جايا در  نوشتيد  ييشان  از  چن  هگر  ميخود  اينو  ين  در    ... حزب  يسند:"  زمان  ن 

شهر از  کردستان  ا   يهاي دمکرات  سران  و  خانها  برابر  در  آمد.  لهيکرد  بوجود  ا 

اد  يو زنده    اد دکترعبدالرحمن قاسملويزنده  همچون    ي ران دوستيف و ايمردان شر

و   از هواداران دکتر مصدق بود  يدر جوان  ياول، که  يدکترمحمد صادق شرفکند 

ا  يدوم دلسوز  دانشوران  مياز  بشمار  جمي ران  از  ا  له رفت،  حزب يرهبران  ن 

د و  يران دوست را بر نتابين رهبران ايا  يوجود هر دو  يدند. و استبداد مذهب يگرد

 .   ]د از من استيتاک[هر دو را بقتل رساند.  يرحميبا ب

م  هب  ياجمال  ينظر نشان  فوق  ک  ينکات  متاسفانيا  ه دهد  اطالعات    هشان  حداقل 

قائم   ياند، ندارند. جهت اطالع آقاهآن پرداخت  هب  هک  ييلهبا مسا  هدر رابطرا    مهالز

با گفت  يمقام  بهمن    يجمهورد  دوم  در  مصطف  ه ن  ١3٢٤کردستان  مال    يتوسط 

ف  يشان از مردان شرياعتراف ا  هبنا ب  هک  يمحمد  يتوسط همان قاض  ه بلک  يبارزان
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خو زمان  در  مردم  اعتماد  مورد  تشکيو  بود  فرورديش  دهم  در  شد.  مايل   ه ن 

مردم کرد    هندينما  هک  يبا برادر کوچک خود صدر قاض  همحمد همرا  يقاض١3٢6

شورا عمويا  يمل  يدر مجلس  پسر  و  بود  سيران  قاضيش  قاض  هن[  يف   ]يپسران 

نظام ايتوسط  محاک يان  دکترعبدالرحمان  مهاو در    مهران  اعدام شد. در ضمن،  باد 

ران بود  يا هحزب تود ياز اعضا ه از هواداران دکتر مصدق بلک ه ن يقاسملو در جوان

نامبرديد  هک حزب  از  شدن  جدا  با  بازساز  هرتر  کردستان    ييدر  دمکرات  حزب 

اساس کرديا  ينقش  را  هفا  در  بي رس  هو  کردها  در   ي خودمختار  هدن  را  خود  سر 

محمد جان   يد قاضيحزب دمکرات کردستان شه  ي رهبر و بان  ه نهاد ک  يهمان راه

   بود. ه خود را بر سر آن گذاشت

نوشت  يآقا در  مقام  سو  ه قائم  از  ب  ييخود  مفتخر  را  مرز   يسرحددار  هکردها  از 

طلب    هيگر با تجزي د  يد و از سوينما  ياسکندرو ... م  له ران در مقابل حميپرگهر ا

  يملت کرد را در خدمت استعمار و استبداد م  هخواندن احزاب کرد، عمال مبارز

مورد تهاجم خود قراد    ه ک  ياحزاب  مهبرنا  ه ب  ياجمال  يقائم مقام نظر  يداند. اگر آقا

متوجهداد بکنند،  ک  ه اند،  شد  مش  هخواهند  فعال  يخط  نامبرديو  احزاب  در   هت 

تمام  يراستا شان است. در حال حاضر  يا  ه ران مورد عالقيا  يت ارضيحفظ همان 

نامبرديچيه احزاب  از  برقراريا  هک  از  پا  سي  يشان  چارچوب  يک  در  فدرال  ستم 

جاد حکومت يکرد را در گرو ا  يمل  لها غلط حل مسايدرست    ه، بهران فرا ننهاديا

ون يس يان اپوزيدر م  يست ين يتفکرات شو  هانبو  هب  هبا توج  هک  يزي. چننديب  يفدرال م 

 ه مردم کرد در رابط  يهاه و ابراز شفاف خواست  يد نظر اساسيتجد  هازمند بين  يرانيا

است    هتوج  ه دارد. الزم ب  ياسالم  يجمهور  يران بعد از سرنگونيا  هنديبا دولت آ

  يرد بيخود بگ  هبخش ب يرها  يمردم کرد در تمام کردستان رنگ  همبارز  ياگر زمان

ا مبارزيشک  راستا  هن  پ  يگانگيوحدت،    يدر  بهم  سرزميويو  مردم   ي نيستن 
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  ٤٠ش از  يب  يو با نفوس  هم شديان چهار کشور تقسيخاک آن در م  ه خواهد بود ک

 ي م  هخود مبارز  يحقوق مل  هدن بيو رس  ي، دمکراسيآزاد  هدن بيرس  يون برا يليم

 کند. 

 ي کتاتوريو د  ير منفيبا تاث  ه خود در رابط  يها يريگه جيقائم مقام خرسند از نت  يآقا

بخش ملل در بند در قرن    يمسلح در مبارزات رهائ  يگروها  هاعتماد مردم ب  يزا

ال خواندن جمع نمودن  يران و عراق، خواب و خيل اوضاع  کردستان ايستم، تحليب

  ينفت کرکوک از سو  يم احتماليتقس  ه د بيک کشور و شک و ترديکردها در  

با کردها   يکردها نها  يکشورها  يعراق  ب  مهت خاتيهمجوارو در  " رشد   ه دادن 

ران " و يدر ا  يبا استبداد مذهب  هرا در مبارز  يطلبهيتجز   ]بخوان هرز[  ههرز  يعلفها

ک حکومت دمکرات و آزاد" يطلبان را در پرتو "بودن    ييب نخوردن از جدايفر

آقا  يم اگر  کوچکتر   يدانند.  مقام  اعتقاد يقائم  'آزاد"  ي"دمکرات"    هواژ  هب  ين  ا 

ن سرنوشت خود را،  ييک ملت در تعيو حق انتخاب    يست آزاديبا  يداشتند، ميم

چون   يز يآمر  يتحق  يهاله ، از جمه آزاد پاس داشت  ه ک جامع ي  يچون ستون اساس

تفنگدار در خدمت دولت ها بفرمان رهبران  و  ه گاني ب  ي"گوش  " در آمدن کردها 

 يجمهورنبرد با    هصحن  ه خود پا ب  يحقوق مل  ه ب  ه آگا  ه ک  ي خواندن" جوانان  ه"ناآگا

پره  يم  ياسالم مينهند،  آقا   يز  ک  يکردند.  باشند  مطمئن  مقام    هويش  هقائم 

ايميپول نميک  تاث  يشان  س  يريتواند  اهداف  کرد    ي اسيدر  نمايمردم  ندگان يا 

 باشد. همختلف داشت يهاهدگايآنها با د يفکر

ر  ي مرزها تحت تاث هم کيز فراموش نکني ن ياسيس ييايجغراف يرمرزها ييبا تغ هدر رابط

داخلييتغ خارج  يرات  وضع  ي و  ژئوپليو  منطقيتيت  باشند.    يم  هشکنند  يبس  هک 

سال   از  ه  ١99١قبل  خ  هب  هچگاياحتماال  نم  يليفکر  خطور  ک  ي ها   ي روز  هکرد 

  ينظام  –  يبا آن قدرت اقتصاد  يستياليسوس  ير شوروين پهناوراتحاد جماهيسرزم
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، از درون آن  هشد هيتجز  ي ن سادگيا  ه ، بين الملليب ياستهايش در سير گذاريو تاث

 د  و .... . يمستقل برآ يکشورها مهن هيا

آقايام  است  اند  يد  پاسداران  و  مقام  واقعيا  همشاب  يهاهشيقائم  آن  يشان  را  ها  ت 

ک بب  هچنان  نيهست  "تار یم  هک  هآنگون  هند  ها يپسندند.  درس  مفيبس  يخ  و ي ار  د 

قت و  ين حقيفهم و درک ا  ييدهد" تنها هنر ممکن توانا  يانسان م  هب  ييهخردمندان

 آموختن از آن است. 

 

٢٠١١سپتامبر  ١٧  

 

 

 

 



 



 

 

 

"   کوتاه   ينقد گالدبر  برايحمالت  شخصي تخر  یوتورها  کرد" يب  ملت    ت 
 هنرور یآقا نوشته

 

سا نوشتهيدر  رنساس  آقا   ييت  "حمالت    ياز  عنوان  تحت  هنرور  عدنان 

نظر   از نقطه   متاسفانه  که  ت ملت کرد" پخش شده يترور شخص  يوتورها برايگالد

الز  ينگارع  يوقا دقت  از  نبوده  مهبدور  به ي،  شيتجد  يکسري  از  در  نظرها    وهيد  

نت ن سطور در يا  نظر نگارنده  شان دارد. بهينگارش ا  وهيش  ها وير يگجهياستدالل، 

نگارش مقا نوييلههنگام  مد    لهرا در مورد مسا  مهالز  يد حداقل آگاهيبا  سندهي، 

از    نظر خود داشته  تا  تاثباشد  و  بويا  رنوشته يارزش   ي اسيس  يالوگهايدر د  ژهيشان 

 نشود.    کاسته

 است : شان آمدهيا ن پاراگراف نوشتهيدر اول

شد  گالديحمالت  شخصيد  ترور  پياتورها  بر  سايت  در  کرد،  ملت  و  يکر  ها  ت 

شرامهروزنا در  ا  يطيها  در  پارلمان  انتخابات  به  رو  نزديکه  ميران  و  يشو  يک  م. 

به ملت    يآذر  يهامه ت ها و روزنايروار سايمکرر و زنج  ين هايها و توه  يهتاک

عنوان اهرم فشار   ها به يآذر  خ هموارهيدر طول تار  است که   ييانگر تراژديکرد ب

 خ همواره ي و در طول تار   يبارز آن کارشکن  ياند که نمونههبر کردها عمل کرد

به يآذر پ  ها  به  کردن  پشت  کردها  بر  فشار  اهرم  هايعنوان  قاضيماب  يمان   ي ن 

به شکست  ياست. که در نها  يابانيخ محمد خيمحمد و ش کردستان   يجمهورت 

 "  د.يانجام
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پياتورها ترور شخصيد گالديحمالت شد: "لهجم  ـ متاسفانه بر    "کردکر ملت  يت 

م مقا  ينامفهوم  و  مغرضانه  سهيباشد  در     يآذر  يافراط  يستها يوناليناس   حمالت 

هر دو    جان و کردستان کهيآذربا   يحکومتها  ران و خارج از کشور با اختالفاتيا

  ي کردند  ناش  يم  ران مبارزهيارتجاع دولت حاکم وقت در ا  ه يبر عل  ک جبهه يدر  

 ي و داور  يريگجهيو نت   يخيبزرگ تار  ن واقعه يمورد ادر    سندهينو  ياز کم اطالع

واقعيغ که يا  ير  آنجا  تا  است،  آن  از  کامال  يا  ,محترم  سندهينو  شان  مورد  دو  ن 

    خصمانه  يحق از برخوردها  ، با دلخور بودن به وند داده يهم پ  به    انه يمتفاوت را ناش

ا يگو   کنند کهياد مي  ييبعنوان فاجعه ست از آن  يپان ترک  يافراط  يستها يوناليناس

تاردر   بهيآذر  ياز سو  خ هموارهيدر طول  اعمال    ها  بر کردها  اهرم فشار  عنوان 

ها به  يپشت کردن آذر  يعيطب  جهيز نتيکردستان ن  يجمهورتا شکست  ي، و نهاشده

م ي رژ  يهاتوطئه  است نه   بوده يابانيخ محمد خيمحمد و ش  ين قاضيماب  يمان هايپ

  ي محل  ين حکومتهايا و عدم توازن قدرت در بيتانيدولت بر  يو همکار يشاهنشاه

در زمان  نماند که و....! ناگفته يم شاهيمسلح رژ يروهايجان و کردستان با نيآذربا

ا داد   يعهد  قرار  ش  سالهان  شهادت  خياز  محمد  سگذشته  يابانيخ  جعفر  ي،  د 

   جان قرار داشت.يدر راس حکومت آذربا يورشهيپ

پس از    ماه  5بود و    ١٢99جان در سال  يام مردم آذربايرهبر ق  يابانيخ محمد خيش

قزاقان رژم ا  يدر چهل سالگ  ١٢99وريشهر  ٢٢ام، در  يق بهيبه دست  شهادت    ران 

 د.يرس

اولدوز    مهانبا کارگزاران  هفته  لهدر نقد و مقاب  هنرور که  يآقا   در مجموع  نوشته

ستها يز پان ترکي، ازنظر استدالل و آنالداشته   ياحساس  شتر جنبهياست ب  شده   نوشته

ضعيبس بودهيار  کاربرد  ف  بصواژه  يکسري،  چشم  شدن  کور  مانند:  رتشان،  يها 

ب زوزهيشرم  يکمال  عميواو   ي،  گالد  يهالهال،  الحال،  و  يد  يوتورهايمعلوم 

و   ن  نوشته ن  ي... سطح اصفت  نوشتن چن  تر آوردهنييپا  ز يرا  نوشتارهاياست.   يي ن 
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ستها يپان ترک  وهي ش  مثل به  به  لهکند  و مقابيستها نم يپانترک   ينقد و افشا   کمک به

هنرور   يآقا  نمونه  يشود. برايم  هين دو ملت همسايجاد سوتفاهم  در بيموجب ا

توه  يبرا و  اتهامات  به  مهناهفته   ينهايرد  منف  اولدوز  صفات  و  نسبت     يکردها، 

قب  به  شده   داده قوم،   " مانند  کرد،   بمها،  له يملت  جامعه   ي ج،  ،  گسسته  دولت، 

اجتفرقه پسند،  قاچاق  بازيدار،  سف  يچهيــر،  کرمليکاخ  و  نهايد  در  و  ت  ين، 

بدون مشخصه ب  ييايجغراف  يکردستان را  استاندارد  نشان  و  نام  بدون  اللمليو   ي ن 

ن صفات يا  يها تماميال خام خودش، آذري"حتما در خ  له قلمداد کردن" را با جم

" پاسخ  است گر ملل شدهيبر د يمباهات خودشان و فخر فروش  يهيرا ندارند که ما 

 هر دو ملت است. ين صفات برايقبول ا لهدر واقع بمنز اند،  که داده

نوشته   يآقا در  هرچند  به   يهنرپرور  حساب  کردن   جدا  بر  اصطالح    خود  

زبان   يجان " از مردم با فرهنگ آذريمعلوم الحال اولدوز و آراز آذربا  يهاله"عم

جان يستها و مردم آذرباين پانترکيشتر جمالت مرز بيورزند، معهذا در ب  يد ميتاک

شده ممخدوش  ب  ي،  ملت  دو  اختالف  حد  بر  چنيفزايتواند  پخش  و  نوشتن  ن  يد. 

اب  يآس  شتر آب به يست بيپان ترک  يهاشووينيستنظرات    يافشا  يجا  به   ييهانوشته

 زد. ير يدشمنان ملت کرد م
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 ی مان   نوشته  " یات چند زبان يران ما و ادب يما، ابر "  کوتاه  ینقد
 

 ز سالميعز يمان

ران ما و  يما، ابا "    در رابطه  را که  ييله. امروز مقايدوارم سالم و تندرست باشيام

ک ينجا من بعنوان  يدر اخبار روز خواندم. در ا  يبود  نوشته  ٢١"  يات چند زبانيادب

  ، داشتهييآنها پرداخته  به   که  يدو مورد از مسائل  به  يکوتاه  اشاره   دم  يکرد الزم د

 باشم.

جا در  نوشته  ييـ   رابطه   از  در  تاث  ات  پارسيبا  اند  يرزبان  غيبر  فارس  يشمندان  ر 

ُکرد    يو محمد قاض  يابندر يو نجف در   يطبرستان  يما ين  يکس: "  ياهکرد  اشاره

 نکرده بود.  يرا وادار به سرودن و نوشتن به پارس

اند  يکس  و  نويشاعران  و  گيشمندان  لرستانيالنيسندگان  آذرباي،  ،  يجاني، 

بلوچيکردستان قشقا  ي ،  بهره  ييو  به  وادار  پارس  يريگرا  زبان  است.    ياز  نکرده 

ا هيآنچه  با م  مهنان  پارس   يبه سو  يل درونيرا  به  کشانده    يدر  ينوشتن و گفتن 

 است"  يوسراسر ين زبان مليا يواال يهاهمانا ارزش

ن سرنوشت خود  يي در قدرت و تع يملل ساکن آن سهم  که يباور من در کشور به

فراگنداشته حق  به  يري،  نوشتن  مادر  و  شده ي ن  يزبان  سلب  آنها  از  است،    ز 

 ي زبان رسم به اجبار پناه به مهاحساسات و نوشتن و ترج ان يب يشمندان آنها برا ياند

م قاضآورند.    يآن کشور  علياگر محمد  درو  ي،  و  ياشرف  احمد محمود  شان، 

به  يونسي فارس  کرد  اهکرد  ييمها ترجي  نوشته  يزبان  ارزشهاياند  بر  دال  تنها   ي ن 

 
21 http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=10272 
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 است که   يکشورستم حاکم بر  ي ن نقص سيا  است بلکه   نبوده  يزبان فارس  يواال

غيسندگان و مترجمينو بعلت ستين  حاکم،    يدولتها  ي مل  يمهار فارس ساکن آن 

 ي زبان مادر  ابراز احساسات  به   ، اجازه خود را نداشته   يزبان مادر  يريامکان فراگ

 اند. هدا نکرديپ

سو پارسيد  ياز  زبان  تحميشا   يگر  زبان  ول  نبوده  يليد  انتخاب  يباشد  از    يزبان 

غ  يسو نبودهيملل  هم  فارس  بس   ر  امروز  آذر  يارياست.  و  مردم کرد  ...    ياز  و 

ندارند، در   يين زبان آشنايا  کنند به  يم  يدر روستاها زندگ  که  ييبخصوص آنها

وند يپ  يبعنوان زبان مشترک برا  ي د بتوان از زبان فارسيشا  يتيک کشور چند ملي

سهم   ست. من  بهي ر فارس نيملل غ  يان ملن زبان، زبيا   يملل داخل آن نام برد ول

فارس  به  ياريبس  خود عالقه  به  يزبان  ب  ن زبان چه يا  دارم و تسلط من  از  يبسا  شتر 

 ن زبان، زبان دوم من است.  يدر هر حال، ا يم است، وليزبان مادر

 ي رانيان، نخست ايرانيک از ما اي، هريبه هر رو: "  ي اکرده  گر اشارهيد  ييـ در جا

م بعد يهست  يرانيک از ما نخست ا يا فارس. هريا بلوچ  يا کرد  يم، بعد ترک  يهست

  ي راني، نخست ايران يا راست. هر اين، دموکرات، چپ  يدي، بيعه، سنيمسلمان ش

 ا فرهنگ است." يا آن نظرگاه ، زادگاه ، زبان ين يا ياست و پس از آن دارا

ک کرد، تابع قرار گرفتن  يبودن من بعنوان    يرانيا  کنم کهيمن برخالف تو، فکر م

  يران است. مرزهايا  ياسيس  ياين کردستان در چارچوب جغرافي از سرزم  يبخش

تاثي تحت  کشور  شرايک  جهانير  مختلف  داخل  يط  دستخوش    يم  ي و  تواند 

غييتغ پيرات  بيرقابل  از ياخ  ن چند دههي گردد. تحوالت هم  شده  يني ش  ر موجب 

رفتن کشورهايب فروپاش   يديجد  يش کشورهايزاو    يين  با  پهناور    يشد.  کشور 

شورو بس  ياتحاد  کشورها  ياريو  قبل  ياز  ملل  شرق،  شهروند  يبلوک   يآنها، 

دادند وليشيپ  نابود شده  يکشورها از دست  آنها    يـ قوم  يت مليماه  ين خود را 

 و نخواهد بود.  ن قانون مستثنا نبودهيز از ايران نينکرد. ا يرييتغ
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داده  يشخص  تجربه نشان  که  من  هر گوشهي  است  در  و    ييک کرد  جهان  ا ياز 

تقس شدهيکردستان  بگ  م  ميقرار  را کرد  خود  اول  برا  يرد  و  فرق  يداند  ن يب  ياو 

  يط کنونيشرا  به  م با توجه يران تا عراق و ...وجود ندارد. فرض کنيکرد واقع در ا

کردستان عراق اعالم استقالل   ،ندهيشده در آ  ينيش بير قابل پياق و تحوالت غعر

ن کشور را از دست بدهد   ي ا  يشهروند  يک کرد عراقيد  ين حالت شايکند، در ا

ايماه  يعنيخود    يت اصليمل  يول داد.  نخواهد  از دست  بودن خود را  ن  يت کرد 

 له ن مسايا  باور من به  کند. به   يران هم صدق ميو بلوچ ا  يکرد و آذر  يحالت برا

مختلف    يمنافع ملتها  چه ياز در  ، بلکه يزبان فارس  فتهيب شيک اديتنها ازچشم    نه

چارچوب    يبرا در  بايماندن  کشور  نگاه يک  تمام  د  حفظ  ارضيکرد.  هر   يت 

نينها  يکشور نقش،  و قوياز و ذيتا در گرو  ملتها  بودن  ساکن آن است.    يمهانفع 

 آن را متزلزل خواهد کرد.  يکپارچگي ينخواه يخواه اد شدهين موارد يعدم تام
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 ٢٢!خط قرمز است، آن را پاس بداريم یزبان مادر

 

 –در کشورهاي غيردمکراتيکي همچون ايران ملت حاکم براساس تز” يک دولت 

همگونسازي    هاي مختلف سعي دريک ملت”يا”امت اسالمي” با بکارگيري شيوه

ونت و سرکوب فيزيکي، هايي ضمن اعمال خشملتهاي ديگر دارد. چنين حکومت

بهاکردن   شکنجه بي  با مسخ و  و کشتن و دربندکشيدن آزاديخواهان ملل ديگر، 

اي آرام و پيوسته، تاريخ، فرهنگ و زبان آنها را  هاي معنوي آنان، به گونه ارزش

 .نمايندمورد هدف قرار دادە، از نظر معنوي بي محتوا و تهي مي

قدرت و امکانات مادي و معنوي، از همه ابزارها و  چنين حکومتهايي بدليل داشتن  

از جمله مدارس، دانشگاه، مطبوعات، راديو و تلويزيون، فيلم و تئاتر و بطورکلي 

ميرسانه  استفاده  خود  فرهنگي  سياست  پيشبرد  براي  قبيل  اين  از  و  به  ها  کنند. 

بيگانه،    جلوه داده، ضمن راهزن، خائن، جاسوس  نه سادگي تاريخ و حقايق را وارو

مظهر   و  آزادي  را سمبل  آخوندها  و  شاه  آنها؛  ملي  قهرمانان  خواندن  خودفروش 

 دانند. پرستي ميدوستي و ميهنانسان

دوره ايران  پهلوي در  رضاه ي  از  هزاران  ها  قاتل  که  محمدرضا  پسرش  و  شاه 

هاي ايران بودند، چون پدران دلسوز مردم  آزاديخواه کرد، لر و آذري و ساير خلق

وري، سليمان معيني، شد و بزرگ مرداني چون قاضي محمد، پيشهن خطه ياد مياي

بيگانه و وطناسماعيل شريفزاده، روزبه، جزني، رضايي فروش  ها و…  جاسوس 

 
 اين مقاله توسط آقای شورش شهباز از متن کردی آن بە فارسی ترجمه شدە است.  22
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مي سال  خواندە  انقالب  از  بعد  سياست  اين  از  ١35٧شدند.  ايران  در  خورشيدي 

 .و روش ادامه داده شد اي ديگر اما با همان ديدگاهسوي حکومت اسالمي به گونه 

در  غيرفارس  ملل  مادري  زبان  به  تدريس  از  جلوگيري  که  است  متمادي  ساليان 

آموزشگاە و  روش  بهها  مدارس  از  به  يکي  رساندن  آسيب  و  همگونسازي  هاي 

 .فرهنگ و زبان ملتهاي غيرفارس تبديل شدە است

بلوچ و… فرزندان کرد، آذري و  ناچ   ، عرب  اوان کودکي  به زبان  از همان  ارند 

فارسي بينديشند، بخوانند و بنويسند و زيباترين احساسات خود را به زبان فارسي  

 .بيان کنند

همين رو، نويسنده، مترجم و شعراي غيرفارسي مانند احمد محمود، علي محمد   از

سيدمحمدحسين   يونسي،  ابراهيم  درويشيان،  محمدعلي  قاضي،  محمد  افغاني، 

مد بهرنگي، غالمحسين ساعدي، منصور ياقوتي و… بهجت تبريزي)شهريار(، ص

فرهنگ   و  زبان  ترويج  و  رشد  به  را  خدمت  بيشترين  گذشته  صدساله  تاريخ  در 

زبان   به  نوشتن  و  خواندن  قانوني  منع  بدليل  عزيزان،  اين  متاسفانه  کردند.  فارسي 

تي مادري، نتوانستند خدمت الزم را به زبان و ادبيات مادري خود بکنند. اين واقعي

کيهان   همچون  معروف کرد  خوانندگان  و  آهنگسازان  از  بخشي  که  است  محرز 

کلهر، شهرام ناظري، عندليبي و کامکارها خدمتي شايان توجه به رشد و شکوفايي  

اند موسيقي فارسي کردە، به موازي آن، البته نه در سطح موسيقي فارسي، توانستە

 .يقي کردي نيز خدمت کنندتا آن جايي که با ممانعتي برخورد نکند به موس

اهميت جلوە دادن زبان و ادبيات ملل غيرفارس تنها محدود اما سياست کم يا بي  

آوردن ملل غير به ممنوعيت يا ايجاد موانع براي بکارگيري از زبان مادري و روي

عرصه  بلکه  نبودە،   حاکم  زبان  به  نوشتن  و  و خواندن  فارسي  زبان  به  هاي فارس 

هد استفاده  تئاتر،  چون  سينما،  حوزەي  در  بويژه  فارس،  غير  مردم  زبان  از  فمند 

هايي تلويزيوني  راديو و تلويزيون را در برگرفته است. بطور مثال بخشي از برنامه



 ١٧١  زبان مادری خط قرمز است، آن را پاس داریم!
  

 

مسابقه و”چون  برتر”  هوش  برنامه   ٢١”  از  برخي  يا  تحت  سوالي”  که  مشابه  هاي 

فيلم کوتاه کردي در سنندج و کرمانشاە و آ يا  و لرستان و  عنوان”طنز”  ذربايجان 

تمسخرآميز و با آميختن زبان کردي، لري يا آذري با زبان فارسي    ايشيوە  به…  

شوند، کامال هدفمند و در راستاي سياست فرهنگي رژيم براي بي تهيه و پخش مي

زبان کردن  اعتبار  بي  و  ملت   ارزش  برنامهدگر  چنين  در  گويي هاست.  هاي 

آ هيچ  مناطق  اين  تکلم  بازيگران  در  تبحري  و  با    بهشنايي  نداشته،  فارسي  زبان 

لهجه با  آنهم   ... و  کردي  و  فارسي  زبان  آميختن  به  درهم  غريب،  و  عجيب  ي 

 سواالت مطرحه پاسخ ميگويند.  

ها که با هدف خنداندن تماشگران فارس و غيرکرد از سوي "هنرمندان"  اين برنامه

توهين   و  شوخي  با  عمال  ميشود  آماده  همراە   به کرد  مردم  آگاهي  سطح  و  زبان 

سياست  به  سلسله  بودە،  در  ميرساند.  ياري  کرد  دشمنان  نهان  و  خصمانه  هاي 

شرکت برنامه از  ابله  و  نادان  افرادي  سيماي  برتر”  در  هاي”هوش  و  کنندگان کرد 

 واقع از کل جامعه کردستان ايران به تصوير کشيدە ميشود. 

هاي آپ برنامه ، اينستاگرام، تلگرام و واتساز سوي ديگر، بطور مداوم در يوتيوب

مي بدل  و  رد  دست  به  دست  به  کوتاهي  توهين  راستاي  در  عمل  در  که  شوند، 

نمايشي در يکي از    بهتوان  باشند. براي مثال ميفرهنگ و ادبيات ملل غيرفارس مي

شهرهاي آذربايجان ايران اشارە کرد. هنگام ترجمه ترانه فولکوريک”سکينه داي 

قهقق ناي”  ناي  پر ميکند، در  ههزي  تئاتر را  ي تماشاگران تمام فضاي سالن آمفي 

هاي فولکلور را بدين شيوه ترجمه  نهاين رابطه کسي نيست بپرسد، مگر ميشود ترا

ملت  چنين  هنرمندان  که  دارد  وجود  ضرورتي  چه  بطورکلي  براي  کرد.  هايي 

فارس خنداندن  و  کردن  فرهنگ  خوشحال  و  خود  تمسخر زبانان،  به  را  ملتشان 

هاي  ” و بسياري از ترانهڵخا  ڵي”شەمامه خابکشند؟ اگر امروز کسي بخواهد ترانه
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بدون   کند،  ترجمه  ديگري  زبان  به  را  و…  زيرک  حسن  کرد  معروف  هنرمند 

 شک با جمالتي عجيب و غريب و نامانوس مواجه خواهد شد.

م کرد و ... است. آنها با  ها بخشي از تاريخ ادب و فرهنگ فولکلور مرداين ترانه

برند و عمال نيازي به ترجمه تحت الفظي و غير  گوش دادن به اين آوازها لذت مي

آنهايي است  به هايي دقيقأ در راستاي خدمت  ادبي آنها وجود ندارد. چنين ترجمه

که خواهان بي ارزش کردن زبانهاي غير رسمي ملل ايران ميباشند. آنها ميخواهند  

دار و هايي فقط بدرد خواندن چنين شعر و آوازهاي خندەه چنين زباننشان دهند ک

و   فاخر”حافظ  زبان  با  با  مقابله  ياراي  بودە،  نازلي  سطح  چنين  در  آنهم  مسخرە، 

 سعدي” را ندارند! 

ارزش کردن فرهنگي براي تحقير و بي  دشمن از هر ابزاري و از جمله اضمحالل

ا و  و  درنهايت مسخ  استفادە ميمقدسات ساير ملل  بردن آن  بين  کند. متاسفانه ز 

جايي ميرسد که براي برخي از افراد کرد و آذري و… سخن بهبرخي اوقات کار  

لهجه بي  خانوادهگفتن  از  بخشي  بودە،  افتخار  نشان  فارسي  زبان  به  ويژه ي  به  ها 

زندگي   ايران  شهرهاي  ساير  در  آذربايجان،  و  کردستان  از  خارج  که  آنهايي 

با فرزندان خود فقط با زبان فارسي سخن ميگويند تا مبادا خارج از محيط   کنندمي

ها و مراکز عمومي و ... مورد تمسخر قرار بگيرند.  خانه، در مدارس و آموزشگاه 

هم   در  وارد کرده، موجب  نفس کودک  به  اعتماد  به  آسيب جدي  چنين کاري 

 د.  شوشکستن پل ارتباطي او با خانواده و ملت و زادگاهش مي

هاي هدفمند آن  در اين رابطه، فاجعه در تالش دشمن براي پيشبرد وظايف و برنامه

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  

عام و  سرکوبگر،  دولت  ابزار  به  تبديل  بردن  ناخواسته  بين  از  روند  در  ناآگاه  لي 
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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

 از ماست که برماست!"  کهگفتا ز که ناليم 

از   خود  شوم  اهداف  به  رسيدن  براي  ايران  حاکم  مستبد  نيروهاي  شک  بدون 

و  هرگونه   غيرفارس  ملل  ادبيات  و  زبان  بردن  بين  از  و  مسخ  جهت  ابزاري 

مي استفاده  آنها  روشنفکران  پاسيف کردن  و  مقابهمگونسازي  در  اين   لهکنند.  با 

ي روشنفکران اين ملل و بويژه کرد است که حداقل عامل انتشار سياست، وظيفه

اعمال ناپسندي در هاي قبيح نبودە، مانع ترويج و گسترش چنين  اين فيلم و کليپ

 .بين مردم شوند

هاي خصمانه فرهنگي وظيفه ملي هر کردي اعتراض و مقابله علني با چنين سياست

کليپ  چنين  بازپخش  عدم  و  جلوگيري  در است.  فرهنگي  ضد  زشت  هاي 

ي مردم و زبان ملل غير فارس اهانت  هاي ارتباط جمعي که به عقل و انديشهنه رسا

 ي و ملي است.  اي انسانکند وظيفهمي

برنامه  و  کليپ  ارزش چنين  به  که  مي  هايي  توهين  مردم  فرهنگي  نه وهويت  کنند 

به   نسبت  را  خود  خشم  بايستي  کرد  مردم  بلکه  ندارند،  خنديدن  ارزش  تنها 

هاي ضدانساني حاکمان ابزار اجراي سياست  کهکنندگان و بازيگران و کساني تهيه

 .انگي بلند و صدايي رسا ابراز دارندشوند، با بايران عليه ملت خود مي 
 ٢٠٢٠اکتبر 

 

 

 



 



 

 

 

 ردستان در کی مل لهو مسا کنفرانس پراگ

 

شاهد   ما  اخير  سال  چند  اپوزيسيون در  سوي  از  گردهمايي  و  نشست  چندين 

ي الزم براي اتحاد اين نيروها، مهاناهمگون ايراني جهت يافتن راهکارها و مکانيس 

بود ايران  آينده  نظام  و  دمکراسي  احزاب هچگونگي  از  بخشي  نمايندگان  ايم. 

گردهماييک اين  برگزاريي  و  سازماندهي  در  فعال  شرکت  با  پي ردستان  در  ها 

اند. هرچند انجام گفتمان  رد در چارچوب ايران برآمدهک  لهبراي حل مسا   گفتماني

هايي با چنين ترکيب ناهمگون و  سياسي نفسا کاري است نيک، اما در گردهمايي

و نظام سياسي    مهناهمخواني، يافتن زبان مشترک در ميان نيروهايي که از نظر برنا

فاص هم  از  فرسنگها  آنها،  برا  له مطلوب  ميداشته،  مبارزه  متمايز  اهدافي  کنند، ي 

براي  مطلوب  نظام  که  چرا  ناممکن.  زياد  احتمال  به  و  دشوار  بغايت  است  کاري 

خواهان، پان ايرانيستها، نيروهاي وابسته  ها، مشروطهطلبجريانهايي از قبيل سلطنت

شخصيت  از  بخشي  ملي،  جبهه  اصالحبه  چپ  دگر  هاي  و  شده  ملي  و  طلب 

يک کشور،   –يک ملت    لهپرست با تاکيد مشخص بر مقو  اکخواهان ختماميت

رد تنوع ملي و قوم خواندن ملل ايران به دور از خواست احزابي است که خواهان  

اي فدرال يا حق تعيين سرنوشت ملل تا حد جدايي و ... هستند. اختالف اين  جامعه 

شخصيت و  قرمزينيروها  خط  واقع  در  بنيادي  اصولي  با  رابطه  در  که   ها  است 

هاي اصلي آنها خواهد بود.  مه گذشتن از آن به بهاي پشت کردن به خواست و برنا

ملي در ايران نشان ميدهد که    لهاسناد منتشر شده کنفرانس پراگ در رابطه با مسا

هنوز   کننده،  شرکت  سياسي  شخصيتهاي  و  نيروها  از  بسياري  دايره  گفتمان  در 

ک بودن  قوم  چون  هراس  مقوالتي  تجزيه ردها،  از  ترس  ملت،  واژه  بردن  بکار  از 
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رد شرکت کننده در هاي کدي محدود مانده است. شخصيت ايران و حقوق شهرون

نما نيز که در واقع  پراگ  امروزي ککنفرانس  از جريانات  ردستان  يندگان بخشي 

ميباشند، عليرغم تالشهاي خود، در جلب شرکت کنندگان ناهمگون اين مباحث  

ملي موفقيت قابل توجهي    لهاي مشترک در رابطه با حل مسابراي رسيدن به نقطه

گوني و تنوع شرکت کنندگان نميتوان اند. امري که با توجه به گونهبدست نياورده

کنفرانس،  اين  تعمق  قابل  نکات  ديگر  از  داشت.  انتظار  آن  از  هم  اين  از  بيشتر 

مقا  نيز در  "نبود شفافيت   لهترکيب شرکت کنندگان است که آقاي جواد طالعي 

پراگ ما کنفراس  اسفنديار  به  ٢3لي، چشم  کنفرانس،  اين  مختلف  جوانب  نقد  با   "

انان آن اشاره کرده است.  مهمدرستي به روشن نبودن معيار گزينش گردانندگان و 

رد شرکت کننده در اين مباحثات نيز برميگردد. اين هاي کبه شخصيت  لهاين مسا

نما تنها  از  افراد  بخشي  کيندگان  مطرح  و سازمانهاي  تغييرات  هستند.  ردستان 

موجب از بين رفتن نقش انحصاريي   له انشعابات متعدد در حزب دمکرات و کوم

در بهمن    يسالهاآنها  انقالب  از  بعد  از    5٧اول  است.  شده  ملي کورد  جنبش  در 

به   گرفته،  آنها صورت  در  که  مکرري  انشعابات  به  توجه  با  احزاب  اين  سو  يک 

جريان مختلف تبديل شدهاند، از سوي ديگر احزاب کوچک و    چندين حزب 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  

به "اتحاد براي پيشبرد  روشن شود که معيار گزينش افراد و سازمانها براي رسيدن  

 
٢3   news.gooya.com ميهم و  گردانندگان  از  برخي  که  نبود  اند؟  روشن  شده  برگزيده  معيارهائي  چه  براساس  ميزگردها  انان 

توانائي ها يا مناسبات و دادوستدهاي سياسي؟ گردانندگان ميزگردها، بايد آدم هاي صحنه باشند. کساني که بر خود و صحنه تسلط  

بيانشان جذب کننده است و دست کم آنقدر توانائي دارند که واژگا  ن را درست و بدون دست  دارند، رفتار، تيپ ظاهري و طرز 

را تداعي مي کرد که   اين زمينه ها، کنفرانس بعضا همان همايش هاي کوچک محلي  بيان کنند. در  از دستپاچگي  اندازهاي ناشي 

 گروه هاي سياسي در گوشه و کنار اروپا برگزار مي کنند و ظرف سه دهه هيچ تحولي به خود نديده است. 
 

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/11/150824.php
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ردي جلوگيري يا حالي که از شرکت برخي از احزاب کدمکراسي در ايران" در  

است؟؟!! بوده  چيزي  چه  است،  شده  پوشي  چشم  آنها  دعوت    از 

اخير نشان ميدهد که چنين نشستهايي عمال   يسالهاگردهمايهاي تشکيل شده در  

 له ون و يافتن راه حلي براي مسا در ايجاد بستري مناسب براي اتحاد نيروهاي ناهمگ

ملي در ايران موفقيت چنداني نداشته، ناکارا بوده است. چه بسا بهتر ميبود احزاب  

تالش  از  قبل  طيفهاي  کردستاني  با  مشترک  زبان  يافتن  براي  چنيني  اين  هاي 

هاي ناروشن وچه بسا مخرب، دمکراسي را اول در خانه گوناگون و گاها با پيشينه

ب  خود تجربه يافتن زبان مشترک  با  رد ا همرزمان ديروز و احزاب متنوع ککرده، 

د و ايجاد جبهه متحد بدور از انحصارطلبي و خودمحوريي، زمينه الزم را براي اتحا 

فکري بيشتري وارد گفتمان و  -ميکردند تا با انسجام سازماني  مهيارد اپوزيسيون ک 

مسا حل  راه  يافتن  براي  نيرو  لهمذاکره  با  اصول ملي  به  پايبند  که  شوند  هاي 

تند. در شرايطي که جنبش ملي در تحت ستم هسدمکراسي و احترام به حقوق ملل 

ردستان ايران از پراکندگي و تفرق بسيار رنج ميبرد انجام گفتمان يا به پاي ميز  ک

رفت کمذاکره  ملت  سياسي  نمايندگان  از  بخشي  بدون  ن  دولتي،  يا  نيرو  هر  با  رد 

رد راه به جايي نخواهد برد، در عمل با  کاري دگر نيروهاي سياسي کني و همپشتيبا

و   پشتيباني  توانست  نخواهد  شده،  مواجه  کشکست  مردم  اکثريت  را  حمايت  رد 

به   زود  يا  دير  ميگيرد  منطقه صورت  در  که  سريعي  تحوالت  دامنه  آورد.  بدست 

راستا الز اين  در  رسيد،  خواهد  نيز  شخصيتايران  و  احزاب  است  سياسي    هايم 

العمل درست در مقابل حوادث پيش  ردستان آمادگي بايسته را براي انجام عکسک

بيني نشده داشته باشند. اين امر قبل از هر چيز در پيوند با تشکيل جبهه متحد کورد  

رد است تا  هاي اساسي و ديرينه ملت کخواست  ام گرفته ازلهي اا مهو تدوين برنا

بتواند نقش تاريخي خود را براي کسب حقوق ملي آن ايفا نمايد. براي رسيدن به  
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هدف   ک  مهماين  مختلف  احزاب  رهبران  است  نهادن  بهتر  کنار  با  ردستان 

هاي پيشنهادي براي همکاري  و انحصارطلبي با ارائه طرح  ، خودمحوريخصومت

پان و  کنفرانس  ايجاد  ملي،  يلهايمشترک،  و    گفتمان  جبهه  اين  به  رسيدن  راه 

پراکندگي در  مهتنها به ادا مهمي مشترک را هموار سازند. تاخير در اين امر امهبرنا

تضعيف نتيجه  در  و  کورد  مبارزين  ک  صف  ملي  جنبش  بيشتر  چه  خواهد هر  رد 

                               انجاميد.

۲۰۱۲دسامبر  3  - ۹۱3۱آذر  3۱  دوشنبه         

  



 

 

 

 یاسآلزهايمر سي
 

ماه   ارديبهشت  ايران،    ١358در دوم  انقالب اسالمي  به شوراي  بنابر فرمان خميني 

اسالم انقالب  پاسداران  سپاە  بنام  نظامي  سازماني  سه    ييک  قواي  با  موازي  ايران 

گانه ارتش، براي نگهباني و پاسداري از حاکميت تازه بنياد ايران تشکيل شد. سپاه 

هاي انقالب و .... به سازماني    پاسداران از همان آغاز پيدايش خود به همراه کميته

و   ايران  در کل  دگرانديش  و  آزاديخواه چپ  و  مترقي  نيروهاي  جهت سرکوب 

س و  ترور  آخرين  پسان،  شد.  تبديل  از کشور  خارج  در  مخالف  نيروهاي  رکوب 

پايگاه  باران  موشک  آن،  سپتامبر نمونه  هشتم  در  کردستان  دمکرات  حزب  هاي 

اقليم کردستان و شهيد و زخم   ٢٠١8 از رهبران، کادر و   يشدن شمار کثير  يدر 

 آن است.   ياعضا

 ي نقش اساس  ١358ستان  سپاە پاسداران با اعالم جهاد خميني عليه مردم کرد در تاب

کليد اعدا  يو  و  کرد  بيگناە  مردم  عام  قتل  و  کشتار  در   يدستجمع  يمها در 

کردستان، همچنين اعدام رهبران خلق ترکمن: توماج، مختوم، واحدي و    يگسترە 

پس از   يسالهاهاي چپ و انقالبي و دگرانديش در  جورجاني، سرکوب سازمان

اکثريت و  شکنجه و    –از رهبران سازمان فدائيان    يانقالب، و حتا دستگيري برخ

در   ايران  توده  سالمند حزب  رهبران  و  به    63و    6٢  يسالهاآزار  جاسوسي  اتهام 

شان کودتا و وادار کردن آنها به اعترافات تلويزيوني و رد انديشه و تاريخ و هويت

داشته است. امروزه سپاه پاسداران نه تنها يک نيروي نظامي سرکوبگر و تروريستي  

 ي هادر داخل و خارج از ايران، بلکه يک مافياي اقتصادي و تجاري در ميان جناح 
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و حکومت  اين  نظام  مختلف  سياسيستون  اقتصاد  ي،  حيات   مهادا  يبرا  يو 

 حکومت جهل و خرافات و سرکوبگر ايران است 

با قرار دادن سپاە پاسداران از سوي حکومت آمريکا در ليست نيروهاي تروريستي 

ساخت   دست  اپوزيسيون  مخالفت  موج  از    يجمهورجهان،  خارج  در  اسالمي 

شخصي و  نيروها  از  برخي  و  سو  يک  از  توجيه  ت ايران  با  چپ  اپوزيسيون  هاي 

مخالفت با جنگ احتمالي آمريکا و ايران و محکوم کردن بي اما و اگر و قاطعانه  

ديگر شروع شده است، انگاريي با محکوم کردن اين عمل و همسو   يآن، از سو

اسالمي ميتوان از جنگ احتمالي آينده جلوگيري   يجمهورشدن با جبهه حاميان  

مخالف جبهه  در  آنهايکردە،  و  گرفت  قرار  جنگ  را    يان  پاسداران  سپاە  که  را 

نيروها ليست  در  آن  دادن  قرار  از   يا  و  ميخوانند  استقبال    يتروريست  يتروريست 

 کنند، با يک چرخش قلم، جنگ طلب و خائن به منافع ايران خواند؟؟!! يم

به ياد آورندە همان شکل و شيوه تحليلي است، که زماني حزب    يچنين توجيهات 

اکثريت و حزب دمکرات کردستان ايران   -توده ايران، سازمان فدائيان خلق ايران  

"حم  - احتمال  و  دوران"  "تئوري  به  توجه  با  عمال  را  چهارم  کنگره    لهپيروان 

اص به  مواضع  از  دفاع  و  ايران  به  آمريکا"  سريع  واکنش  ضد نيروهاي  طالح 

امپرياليستي و ضد صهيونيستي حاکميت تهران در جبهه حاميان حکومت اسالمي  

قرار   ايران  اسالمي  حاکميت  مخالف  نيروهاي  با  آنها  سياسي  رويارويي  و  ايران 

 ميداد. 

بايد طرفدار جنگ در هر سطحي  بي گمان يک نيروي متعهد سياسي نميتواند و ن 

و واکنش و   به تنش، کنش  ر سطح دول،ها دو خصومت  يدشمناز    يبخش    باشد.

هاي مختلف سياسي، اقتصادي و نظامي نيز برميگردد و آنها در عرصه   يهارقابت

با گرايش اپوزيسيون حتا  به اصطالح  نه يک سازمان سياسي  هاي ضدامپرياليستي 

دولت  يک  حامي  نيروهاي  خط  در  عمال  جنگ  با  مخالفت  توجيه  با  نبايد  تنها، 
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دارا و  سازمانسرکوبگر  انواع  قرار  ي  ايران  خارج  و  داخل  در  تروريستي  هاي 

اهر انواع  از  ميبايست  برعکس  حاکميت  مهابگيرد،  منزوي کردن  براي  سياسي  ي 

 اسالمي بهره گرفته، اين حاکميت را در داخل و خارج از ايران به انزوا بکشاند. 

ايران   اسالمي  تمام  سالهاحکومت  در  دست  پاسداران  سپاه  کمک  به    تنشست 

که  آنهايي  براي  شک  بدون  دارد،  آن  از  خارج  و  خاورميانه  سطح   در  افروزيها 

بهره با  برنا  گاها  از  برخي  از  غيرمهگيري  و  تو"  و  "من  و  سي"  بي  "بي  به هاي  ه 

"قاسم سليماني قرار ميدهند،  قاتالني چون  آنها را مورد ستايش  افتخار کرده،  ها"  

  يکوزه همان برون تراود که در اوست!" اما جانميتوان خرده گرفت، چرا که"از  

موضعگير در  کبراها  يتعجب  و  صغرا  خود    يو  که  است    يقربان  سالها آنهايي 

از رهبران و  يسياست ترور، رعب و وحشت سردمداران اسالمي ايران بودە، بسيار

نيروهايياران سازمان به دست همين  و بيرحمانه در زير   يشان  سرکوبگر دستگير 

 اند. تير و اعدام شهيد شدە يشکنجه، يا در ميدانها

سياس  يگوي آلزهايمر  موجب  زمان  لوايبرخ  يگذشت  تحت  مش  يها    ي خط 

پرستانه  پيش گرفتن سياست يک  يواقعبينانه و ميهن  و   به   يضد جنگ، و در    نعل 

نهاد  ن آ  ينخواه  يخواه  که شدە است    يميخ زدن  به  ييک از  ها را در جبهه دفاع 

قر  يتروريست از  دفاع  اگر  ميدهد.  قرار  پاسداران  در  سپاە  پاسداران  سپاە  دادن  ار 

معيار  يتروريست   ينهادها  يسياهه  صف    يبرا  يجهان  در  آن  حاميان  گذاشتن 

اما و اگر و قاطعانه آن را   يجنگ طلبان باشد، با همان خوانش، ميتوان حاميان رد ب

 قرار داد! يدر صف مدافعين سپاە پاسداران و حکومت اسالم

 ( ۲۰۱۹آوريل  3۱)  8۹3۱فروردين  ۲۴                              



 

 

 

 



 

 

 

 ! یران يست ايا کمون يست يکمون  یران يا
 

 ي ل آصفيسه يآقا

 س دانا درج شدهيرئ  يبا آقا  معترضان مصاحبه  خطاب به   يات شما، نوشته يدر سا

نظر    به  يالوگين دياول چن  چند در نگاه خود جلب کرد. هر    مرا به  توجه   است که 

ايآيم  دوطرفه واقع  اما در  بسيعم  ييشهين بحث ريد  ار متفاوت  يق در دو نگرش 

که به   دارد  اتکا  با  مدرن  گذشته   چپ  تلخ  متجارب  تجديبا  ي،  با  نظريست   ي د 

ن  يمناسبات ب  خود به   يو بر اساس منافع مل  کامال متفاوت از گذشته  يديو د  يجد

 احزاب و دول بنگرد. 

افراد  به من  سوس  تجربه  که  يباور  سرنوشت  بهمن،  انقالب  واقعا ياليتلخ  سم 

اتحاد با    و بالطبع فاجعه   يدارهير سرمايرشد غ  راه  يموجود، ناکجاآباد بودن تئور

امپر  يهاروها و دولت ين کتاتورمنش و سرکوبگر را  ين حال ديست و درعي اليضد 

  ي کا يست در آمرياليرهبران چپ سوس  به  يين انتقادهاي ست ازچنيبا ياند نمآزموده

بهيبايم  يوطن  يستهايستها و کمونياليخاطر شوند. سوس  ن آزردهيالت   ست حداقل 

  ي تنها از مجرا  انتخاب دوست و دشمن نه  باشند که  دهيرس  ساده  لهن مسايدرک ا

 ي انسان يارزشها و احترام به يمنافع مل ياز مجرا  بلکه  ،يک و حزبيولوژ يد يتنگ ا

پا آنهايگذرد. آ  يم  ياصول دمکراس  به  يبنديو  بخاطر منافع خود دست    که   ييا 

آزاده  به  آلوده انسان  هزاران  نما  يران يا  خون  مليو  م  ي تها يندگان  را   ي مختلف 

برا لحظهي  يفشارند،  که   ک  ها  به   شده   هم  حرمان  و  ها  هم    يرنج  برادران 

ا در  پيمسلکشان  مادر  هزاران  شدن  داغدار  بيران,  در    وهير،  همسر  هزاران  شدن 
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دلداده کودکاندر  انتظار  و  از    که   يبند  با  مهربدور  شونديپدر  بزرگ    ، د 

 اند؟!! دهي شياند

کم  يم نگاه  به  يخواهم  با  و  برگردم   ي استهايازس  يموارد  به  کوتاه  يعقب 

آم  يستيهمز شورويمسالمت  اتحاد  همپ  يز  و  در رابطهيسابق  واقعه   مانانش  دو    با 

تار اشارهيخ يتلخ  رويا  به  کوتاه  يي،  حاکم  يکالسکرد  ين  چپ  احزاب  در  ک 

ن  ي الت  يکايآمر  ياز کشورها   يست در برخياليامروز حاکمان سوس  باشم که   داشته

 آن هستند. دهنده مهادا

و   ييهستهخلع سالح    يبرا  بخش، مبارزهيـ رها  يمل  يهر چند دفاع از جنبش ها

ست ياحزاب کمون  ياست اصليست سي بايم   ييايميش  يمخالفت با کاربرد سالحها

بر   ييمشمول استثناها  ياستين سيل دهد، معهذا چنيحاکم  در بلوک شرق را تشک

ب  يک سر يو    ياساس منافع دولت و مناسبات  الملليروابط  ب يپلماتيـ د  ين  و    ي ک 

تجار نمونه يم  يشک  ناد  شد.  آن  جمع  دهيبارز  ب  ي گرفتن کشتار  کرد    يهزاران 

و  ياليم سوسيب کردستان توسط رژدر جنو  حلبجه  يدر شهر مرز  گناه بعث  ست 

ب عام  از  يقتل  شهر  يرانيا  خواهيهزارآزاد  5ش  ضد    6٧وريدر  دولت   توسط 

ک رفقا يمتحد استراتژ  يست يال يضد امپر   يجهان  در جبهه  ران است کهيست اي اليامپر

شده ممحسوب  مسيبا  ي،  در  راهيست  غ  ر  سرمايرشد  جبهه   يدارهير  در  متحد   و 

 سم را هموار سازد!!! ياليسوس دن به يرس خلق راه

فاص  يهنگام از    له که در  به   ييايميش  يهاکساعت بمب يکمتر  اصطالح    حکومت 

سابق    يک اتحاد شورويست بعث عراق و متحد استراتژياليست و ضد امپرياليسوس

ن  يرا گرفتند و بازتاب ا  گناهيکا جان هزاران کرد بيآمر  االت متحدهيبا ا  لهدر مقاب

ب  يمايروشيه قرن  نيدوم  تمام  اعتراض  موجب  مدافع خواهيآزاد  يروهايستم   ،

بشر، جنبش جهان نه   يضد جنگ و طرفدار صلح جهان  يحقوق  بانگ    شد،   تنها 

سو  ياعتراض بلکه   ياز  نشد  بلند  حاکم  چپ  جماه  ندهينما  مدافعان  ر ياتحاد 
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 ي هارسانه   ملل متحد با وقاحت تمام آن را توطئه  در سازمان  يستياليسوس  يشورو

دولت  يگروه خواند،  دولت عراق  برضد  دوران حاکم  که   يغرب  نهيدر  خود   ت 

 د، بلکه يخاک و خون کش  را به   گناه يخود هزاران کرد ب  ياست نژاد کشيتنها با س

  به   رحمانه يز بيست عراق را نيحزب کمون  برجسته   يو کادرها  يرهبر  ياکثر اعضا

 بود.    قتل رسانده

جمع  که  يهنگام سيزندان  يبازتاب کشتار  قتل   که  6٧ور  يدر شهر  ياسيان  شامل 

ان يران و سازمان فدائيا  جوان حزب توده   يو کادرها  عام اکثر رهبران سالخورده

ر حاکم را بر ضد يچپ و دمکرات غ  يروهاين  يشد اعتراض جهانيم  زيت نياکثر

ددميا شورو يخت، حزب کمونيبرانگ  نشانهن حرکت  اتحاد  مطلق    يست  سکوت 

ت و يان اکثريرهبران سازمان فدائ  ي از سو  مهار کرد و تنها پس  از ارسال دو ناياخت

توده  رهبريا  حزب  به  کمون  حزب  يران  حزب  شورويبرادر،  اتحاد  در    يست 

د، بدون  يچاپ رس  پراودا به  مهدر روزنا   که  يو تنها در چند سطر   کوتاه  يهياطالع

"  ياعتراض  چگونهيه داشت  اطالعات  اظهار  رس  که   يطبق  ا  يگو  ده،يبدستشان 

 مه، خواهان قطع اداشده  ران کشتهيا   يدر زندان ها  يراني خواهان اياز آزاد   يياعده

 ي عموم  يهادر رسانه   يتنها بازتاب  ن کشتار بزرگ نه ي( ايمعن  آن هستند." )نقل به 

تا، آن ي ا گازيتراتورنايل   هيدر نشر  کوتاه  يير از نوشتهيغ  بهنداشت )  يد شورواتحا

نا اساس  بر  رفقا   يکي  مههم  بلکه  ييفدا   ياز  تاشکند(   گونه  از  حرکت   هر 

ران در  يدر مقابل سفارت ا  ييمايانجام راهپ  يجر برامهاان  يرانياز ا  يبرخ  ياعتراض

سازمان ملل در مسکوبا مخالفت برادران حاکم و  دفتر    به   باکو و مسکو و مراجعه 

در آن    ن سطور که يا  شد؟؟!!!. نگارنده  ران مواجهيا  ن حزب تودهيمسئول  لهاز جم

  راستف کنار دن بود به  يپزشک  يش دانشگاهيل در کالج پيتحص  زمان مشغول به

 مه ق روزنايت از طرين جناي ا  يافشا  ان دانشجو مبادرت بهيرانيچند تن از ا  يهمراه
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ر با يمغا  آن که   به  ن امر با توجهيکرد. ا  دانشگاه  يهااز خوابگاه  يکيدر    يواريد

شورويس دولت  وقت  رابطه   ياست  ا  در  ضدامپريبا  شهر    ي ستي اليران  در  و  بود 

روس  ييدورافتاده خدشهيم   هيدر  موجب   !!! ستوانست  کردن  و    يمردم  يمايدار 

با مخالفت    لهشود  بالفاص  يان خارجيان دانشجويدر مران  ي دولت ا  يستياليضدامپر

در   که  يامر  شد. متاسفانه  مواجه  6٧  يست شهدايکردن ل  ن، احضار و پاره يمسئول

ن يجرمها  له مردم آن کشورها و از جم  يعيجزو حقوق طب  يدار هيسرما  يکشورها

م  ياسيس کشورهايمحسوب  در  گناه   يستياليسوس  يشود  جزو    ره يکب  يهاسابق 

 شد.  يمحسوب م

ا سنارياکنون  بهين  به   يهاگردد و چپ  يگر تکرار ميد  ييوه يش  و مجددا    حاکم 

مبارزه در  خود  منافع  آمر  خاطر  تنها  يبا  واقعيکا  ا  ياوران  جهان  يدولت  در  ران 

به  آنها  به  هستند،  مربوط  مسائل  خود  منافع  مسلکها  خاطر  ناديهم  را   ده يشان 

جنبشهايگيم سرکوب  دانشجويکارگر   يرند،  ها  يي،  نهضت  مردم    يمل  يو 

ايکرد،آذر در  عرب  و  بلوچ  آزردهي،  را  برادران  خاطر  در  ينم   ران  آنها  سازد. 

امپر  مبارزه استراتژ   يستياليضد  متحد  و ماه   يک ميدنبال  واقعيگردند  م يرژ  يت 

مانعينم  هيران و سوريا  يها پيا  يبرا  يتواند  باشد چرا که ي د راستونين  بر   ن  رفقا 

کهنه    هيپا همپ  شعار  است"  من  دوست  من  دشمن  دشمن  واقعي"  را    ي مانان  خود 

 ابند.ييم

کتاب "   مه" هژار" شاعر و مترجم نامدار کرد در مقدياستاد عبدالرحمان شرفکند

جم  يبرا در  به  ييلهکردستان"  دب  خطاب  بکتاش  حزب کمونيخالد  وقت  ست ير 

ع  که  هيسور امپر يدر  ضد  بخاطر  بودن،  کرد  سوريال ين  دولت  بودن   ه،يست 

پا و  برادران و خواهران کرد خود  و   هيرا در سور  يمال شدن دمکراس يسرکوب 

، کرد  يست هم هستيد: " اگر کمونيگو  يگرفت   ميم  دهيدر کردستان ناد  ژهيبو

نه يکمون باش  آيکمون  ست  ن  يوطن  يستهايا کمونيست کرد".   دانيبهتر  از  ل يست 
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ست باشند حداقل" يخواهند کمونياموزند اگر ميرا ب  ساده   ن نکته ياورتگا و چاوز ا

 ". يرانيست ايکمون ست باشند نهي کمون يرانيا



 



 

 

 

 طلب، بخوان استقالل طلب!  هيد تجزکرباد  ه زند
 

وقوع است. دو حزب  در شرف    يبزرگ  هفاجع  هد کين بخود آئيران زميمردم ا  يآ

دهد.  يم  يسبز مهقور  يران سرشان بويا  يخي و دمکرات در فالت تار لهکوم يردک

خاک   يدارند مرزها  يمهاتوافقنا   ي، با امضاهشد  ينابخشودن  ينها مرتکب گناهيا

ب را  زميم  همخاطر  هپرگهر  آشکارا  و  برا   هنياندازند  تالش  هي تجز  يرا  ن يا  يو 

 سازند. ي م مهيان يسرزم

ن  يردها را از شر ان کفر ک يسرزم  هک  يد و دگر بار، تا هنگام يهالناس بخود آئيااي

نکرد  هيتجز پاک  پوتياه طلبان  نيهانيد،  در  را  واياريتان  شعار  با  و  در  يا  يد  ران 

عتا با  ين و طبيهن پرستان خاک پرست آتشيروز و امروز و ميرکاب سرکوبگران د

 يگم!! مرتکب گناهيردها را مد. کيخاک و خون بکش  ه اسالم آنها را بان  يسپاه

، خود را  هم خود درازتر کرديپا از گل  هک  هديآنجا کش  هاند، کار بهشد  ينابخشودن

رهاهپنداشت  يکس "جنبش  "ملت"،  از  دم  تع  يي،  "حق  و  سرنوشت"،  ييبخش"  ن 

نامربوط و   يحرفها  يلردستان" و کست کيط زي"داشتن حق و حقوق"، "حفظ مح

د يفق  هشا  يخوابها  يين! گويبزرگتر از ا  ياه فاجع  هزنند!؟ چي تر از دهانشان مهگند

ب تبديواقع  هدارد  ميت  اي ل  و  سرزميشود  خاک  دارند  باستانينها  پارچ  ين  را   هما 

ديم  هپارچ چقدر  ما  واقعا  بيکنند.  خم  و  هشا  يحرفها  هرهنگام  دم، يرس  ينيامام 

  يا  هکردند ک  هشان را پارهسال حنجر  يسالهاها  يقبرشان ببارد! طفلک  ه نور ب  يلها

ا ايامت  کيران  تجزن  نکرد  هيردها  باور  ما  و  هستند  ديطلب  ما  چقدر  بخود يم،  ر 

ايآمد واقعيم!  ندين  را  محرز  خواب يديت  ماندم،  تازيآلود  و  آنها    ه ب  هم  حرف 
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، دارند هبرقص آمد  يد از خوشحالي گمان ارواح سرگردان رهبران فق  يم. بيديرس

 رقصند!يبا هم تانگو م

  ي م تا مبادا خوابهاي ريطلب زهر چشم بگ  هيتجز   يردها ن کي زودتر از ا  هد هرچيبا

م و بعدش اگر يکنيم  ي، طلب حق کنند. اول با آنها مرزبندهديد ين و ارغوانيرنگ

 ي خورد و کرس هتخت  هب يدر ، طان کر يو گوش شگوششان نرفت  ه حرف خوش ب

شدينش دربار  و  وزارت  بين  را  خاکشان  ايکشيم  هتوبر  ه م  ميم!  فکر  بينها    هکنند 

  ي نيو خم  هردستان" برپا کنند. ما از شاک  ي جمهورمان "يتوانند براي م  ين سادگيهم

خاک و    ه ، بهعام کردرا قتل  يرد و آذرتوانست هزاران ک  ه م؟ اگر شايکم دار  هچ

نتوان ما  چرا  بکشد،  تازيخون  دمکرات  يشعارها  هم؟  پرکنکيما  دهان  و  هم تر  تر 

م؟ اگر آنها توانستند  يها مگر کمتريما از چمران و مال حسن  يراست  يهست. راست

خانيدر   زدن  بهم  چشم  ق  يهاه ک  ااقارنا،  و  ايالتان  کيندرقاش   ه يتجز  يردهان 

ات آقا  يعام کنند تا از جناآنها را قتل  ياهال  ي، تمامهکسان کرديبا خاک  طلب را  

،  هم بوديک سر و گردن باالتر خواهيد ما  يارند، مطمئن باشيمحمدخان قاجار کم ن

م يداشت يپناهگاه هب ياز ين هک يم کرد، حاال بماند تا زمانيد خواهيآنان را سف يرو

ناچاررد، مرگش  باد خلق کهسرود "زند از سر  م  ينباد" هم  ول يدادي سر  باور   يم. 

 است!" هرد مردهمان کرد خوب د "کيکن

نها نبودند ما  يامرزد. اگر ايرد را ب طلبان ک  هين تجزيگر خدا پدر ا يد  ياز سو  يول

چنيه وقت  نميکدست،  ين  يچ  همرنگ  و  همزبان  تاري شدي کرنگ،  و  ايم  ران  يخ 

سفريچن  هچگايه نم  ياهگسترد  ه ن  مدعي ديبخود  آن  امروز  اگر  اصطالح    ه ب  يد. 

ن سرنوشت ملل تا حد ييشعار "حق تع هده 3ش از يب هست کيکمون هدمکرات، کهن

 يي هر ندا  هخود ب  يهنيشي د و امروز نادم از پي دمي" را از دهن گشاد سورنا مييجدا

را باب طبع از ران و جنبش چپ يخ اي ، تارهک زديو ضد دمکرات يطلب  هيانگ تجز

رد نادم کردها و آن ک  هيجنگ عل  هدهند  يسد تا آن مجاهد فتو ينو يخود بهتران م



 ١9١زندەباد کرد تجزیه طلب، بخوان استقالل طلب! 
  

 

مل ا  يست بسالها  ه ت خود کياز  بر چشم  پاشد، در  ين و آن ميپروا گرد و خاک 

رند، يگيقرار م  ينعمت اسالم  يول  ه در بارگا  يکنندگان شاه  ه ک صف با استخاري

هم   هن بيامروز ما را چن  ه طلب است ک  هيتجز   يردها ن کينها از برکت هميا  مهه

موجب اتحاد ما و    ينيو خم  ه جور و ستم شا  هم کياند. فراموش نکنهک کردينزد

ک کرد.  ين بهم نزديطلب ما را چن  هيتجز  يردهان کيا  هتوطئ  يما نشد ول  يهمتاها

 طلب"! هيرد تجزباد ک هپس "زند
( ۲۰۱۲سپتامبر   ۱۱) ۹۱3۱شهريور  ۲۱  

 



 

 

 



 

 

 

 لم "استاد"يکوتاە به ف ینگاه

 "یکرمانشاه یکرد "ابولقاسم الهوت  یو سرنوشت شاعر انقالب  یزندگ

 
 

به  ايران  کرد  انقالبي  شاعر  کرمانشاهي'  الهوتي  'ابولقاسم  زندگي  "استاد"  فيلم 

کارگرداني 'دولت خدانظروف' رئيس سابق اتحاديه سينماگران اتحاد شوروي از 

'تاجيک روسي  سوي  زبان  به  سال  فيلم'  ا  ١988در  هم  و  يافت  در  انتشار  کنون 

 و نيم است.  قهدقي 33زمان فيلم يک ساعت و يوتيووب قابل دسترسي 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  

نوزدە]سال   فقير و زحمتکش کرد [ در کرمانشاە در خان١8٧٧اواخر سدە  وادەاي 
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بدنيا آمد. پدر او بخاطر عالقه وافري که به ابولقاسم فردوسي شاعر ايراني داشت،  

هاي ميرزا  نام ابولقاسم را بر او نهاد. در جواني، الهوتي تحت تاثير افکار و نوشته 

ايران) مشروطه  نهضت  در  است.  بوده  خان  شرکت ١9٠6ملکم  تهران  فتح  و   )

که ارتش تزار به کرمانشاە ميرسد از طريق افسري بلشويک   ١9١6ل  کند. در سامي

مي آشنا  لنين  نام  با  "کالنيسوف"  سال  بنام  در  کرمانشاە   ١9١٧شود.  در 

مي منتشر  را  سال  روزنامه"بيستون"  در  مقدم   ١9١8کند.  حسن  با  رفته،  ترکيه  به 

ضت جنگل در  کند. پس از بازگشت به ايران، در نهروزنامه "پارس" را منتشر مي

کند. او در سال  گيالن و همچنين در قيام شيخ محمد خياباني در تبريز شرکت مي

بنياد    ١9٢١ را  سرخ،  'حکومت  تبريز  در  خود  فرمان  تحت  ژاندارمهاي  به کمک 

کند. در مرز آذربايجان مينهد و پس از شکست آن به اتحاد شوروي مهاجرت مي

به نخجوا و  باکو فرستادە ميشوند. در الهوتي و همراهانش خلع سالح  ن و سپس 

ها زنداني و شکنجه ميشود. با آمدن ارتش سرخ به  آنجا بعلت حاکميت مساواتچي

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 

يعني همان   ١9٢٤در مسکو به چاپ ميرسد. در سال    ١9٢3ر او در سال  ديوان اشعا

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  

هر دوشنبه آورد،  و تربيت جوانان اين ديار ايفا کرد. او اولين دستگاە چاپ را به ش 

اولين   نمود.  آشنا  جهان  مشهور  نويسندگان  و  شکسپير  با  را  تاجيک  مردم 

روزنامه"بيداري تاجيک" را منتشر کرد. از بنيادگزاران اصلي و اوليه "اپرا و باله"ي 

در   که  زماني  است.  تاجيکستان  ملي  سرود  اولين  سرايندە  او  بود.  تاجيکستان 

صدرا آثار  چاپ  اجازە  بهانه  تاجيکستان  به  تاجيک  مشهور  نويسندە  عيني  لدين 

اي کتاب عيني شد، او بي هيچ ترس و واهمهگرايي دادە نميطلبي و مليسلطنت 



 ١95"استاد"   نگاهی کوتاە به فیلم 
  

 

سال   در  رساند.  چاپ  به  کشيدن   ١93٧را  آتش  به  و  عيني  شدن  دستگير  با 

بي  الهوتي  کمونيست کتابهايش،  حزب  دبيرکل  يوسوفوف  عثمان  نزد  به  باکانه 

خواهان آزادي عيني ميشود. چنين کاري آنهم از سوي فردي که  تاجيکستان رفته، 

اي به الهوتي  خود پناهندە آن کشور بود، کاري بود بس خطرناک. عيني در نامه

بچه  به داد  تنها کسي هستي که ميتواني  تو  برسرم آمد،  باليي  اگر  هايم مينويسد:" 

 برسي".

الهوتي از شرکت کنندگان اصلي اولين کنگرە نويسندگان اتحاد شوروي در سال  

بود. در اين فيلم الهوتي پهلوي ماکسيم گورگي نشسته است. او براي مدتي  ١933

 .بود کانون نويسندگان اتحاد شوروي در هيات رئيسه ماکسيم گورگي معاون

سال   در  مي  ١935الهوتي  شرکت  پاريس  ادبيات"  از  "دفاع  کنگره  در در  کند. 

دوران اقامتش در اتحاد شوروي چندين مدال، از جمله مدال لنين به او اعطاء شدە  

 است.  

پس از تشکيل حکومت ملي آذربايجان و جمهوري کردستان اميد   ١9٤6در سال  

طبق گفته پسرش "دلير" الهوتي    شود.بازگشت به زادگاهش، از نو در او زندە مي 

ها تاثيري مدام ميگفت" ما ميرويم ما ميرويم به کرماشان". اما شکست اين نهضت 

 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 

کالخوزنيک آمد  دو  بود.  شوروي ها  اتحاد  مختلف  مجالت  و  پراودا  روزنامه  ر 

مقاالت بسياري در مورد شخصيت واال و نقش بزرگ او در رشد و اشاعه فرهنگ  

 و ادبيات تاجيک درج شدە است. 

ستسيليا  همسرش  و  ليال  دخترش  همچنين  دلير،  و  گيو  پسرانش  فيلم،  اين  در 

ەياد ژاله اصفهاني، نرسيس الهوتي، برخي از نويسندگان و شاعران ايراني مانند زند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%85_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
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حسين شريف  خوشيم،  رحيم  ديميتري  نرسيسيان،  ميرشکار،  سعيد  مير  زادە، 

لياشکوويچ، آندري ستانسينسکي و  ... خاطرات خود را در رابطه با الهوتي بازگو  

 کنند. مي

دهه اواخر  در  مقامات حزب   ٤٠ي  الهوتي  مهري  بي  مورد  ميالدي،  بيست  سدە 

قرار گرفته، بهمين خاطر با خانوادەاش به مسکو نقل مکان   کمونيست تاجيکستان

سال  مي در  تاجيک  نويسندگان  کنگرە  دومين  در  شرکت  هنگام    ١9٤٧کند. 

سالگي شاعر، به او تبريک نگفته    6٠عليرغم اطالع برگزارکنندگان اين کنگرە از  

تاجيکستان  کمونيست  حزب  وقت  رهبران  نميکنند.  تقديم  او  به  گلي  دسته  و 

کارا با او مخالفت کردە، به شيوەهاي مختلف موجب رنج و آزار او ميشدند. آش

سال   در  مسکو   ١95٤الهوتي  در  شوروي  اتحاد  نويسندگان  کنگرە  دومين  در 

 کند. شرکت مي

حزب  بيستم  کنگرە  در  استالين  دوران  فجايع  با  رابطه  در  شدە  ارائه  گزارشات 

سال   در  شوروي  اتحاد  بغا  ١956کمونيست  که عالتاثيري  او  در  دردناک   قه يت 

 گذارد.ستالين داشت، بجا ميابسياري به 

زماني که خروشچف به ديدار شولوخوف نويسندە رمان مشهور "دن آرام" ميرود، 

است؟  آمدە  هم  او  نزد  آيا خروشچف  که  ميپرسند  از الهوتي  دوستان  از  برخي 

او   به  بايد  چي  بيايد  من  پيش  اگر  "خير!  ميدهد:  جواب  ما،  الهوتي  همه  بگويم، 

نويسندگان و شاعران اين سيماي خوب را از ستالين نزد مردم درست کرديم و ما  

 همه در اين امر شريک هستيم." 

زمستان   در  گورستان    ١95٧الهوتي  در  و  درگذشت  مسکو  در  بيمارستاني  در 

نووودويچي به خاک سپردە شد. به نقل از پرستارهايش، الهوتي در آخرين دقايق  

هاي او در نياوردە است.  ه زبان مادريش سخن گفته و کسي سر از حرفزندگي ب

يا تاجيکي صحبت  فارسي  به  لحظه  اين  در  او  که  باورند  اين  بر  همسرش  و  پسر 



 ١9٧"استاد"   نگاهی کوتاە به فیلم 
  

 

حال   به  تا  و  بود  مادري الهوتي کردي  زبان  است.  او    3کردە  از  نيز  شعر کردي 

 اند. يافت و منتشر شدە

شکوهم  ١٠٠مراسم    بطور  الهوتي  سال  سالگي  در  تاجيکستان   ١98٧ندي  در 

و همچنين آخرين دقايق اين فيلم، آواز و اشعاري   5٧و    53برگزار شد. در دقايق  

 با صداي الهوتي پخش ميشود. 

شخصيت   با  رابطه  در  جالبي  و  مفيد  بسيار  اطالعات  تاريخي،  ارزشمند  فيلم  اين 

کرمان الهوتي  اشعار  و  زندگي  همچنين  فرهنگي،  و  اجتماعي  به  سياسي،  شاهي 

 خوانندە ميدهد.  

کانال يکي  سوي  از  فيلم  اين  است  اميدوار  سطور  اين  به نگارندە  تلويزيوني  هاي 

انقالبي،   شاعر  اين  سرنوشت  و  تاريخ  به  عالقمندان  تا  گردد  ترجمه  فارسي  زبان 

 سود و استفادە بيشتري از اين فيلم مستند تاريخي ببرند. 

 

 لينک فيلم: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=AmN7vwLb-

og&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%A0%D0%

B8%D0%B7%D0%BE 

 
 ١399 يد ١6

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AmN7vwLb-og&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=AmN7vwLb-og&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=AmN7vwLb-og&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%BE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 باشيم! یاعتراض زهرا محمد یابيائيد بانگ رس
 

اول رفتم مدرسه...          زبان اصلي من هايم فهميدن کههمکالسيوقتي روز 

فهم ولي مي  ;گيلکيکنم براي حرف زدن به يعني گير مي  ;گيلکي نيست

مياونچه نه بتونم  نتيجه مياونچهگم  در  من همکالسيخوام.  با  هم  هايم 

تو اين عمر هايي رو که تمام گيلکيام اگه فارسي حرف زدن. بارها گفته 

رفتم  ... مثال ميشهميدقيقهخودي دراز حرف زدم جمع بکنن، دو سهبي

گيالن   يک    –گاراژ  اونجا  پا    باقرخانيمشهد  و  دست  اون  با  بود 

نوعي برام زبان  زبان فارسي به زدم. بعدا هم ديگه گيلکي حرف ميشکسته

ديگهحرفه شد  عجيبهاي  اگهکهو  االن  سههمين  دو  اينجا  نفر  اي  دقيقهدو 

فاخر   اين زبان  بزنن،  و همزبراي من بي  سعدي و    فردوسي گيلکي حرف 

عجيبه شهميوارفته خيلي  فارسي  .  هم  بيشتر  و  نزدم  حزف  گيلکي  من   ،

نمي مادري  زبان  اين  ولي  چهشنيدم.  ميدونم  اثري  چنينکهکنهکار 

                                                                                       ... ...بلهذارهمي

   ٢٤سايه -هوشنگ ابتهاج                                                                     

 

 

سرزمين هاي متنوع. اگر در اين  ها و فرهنگ ايران کشوري است کثيرالملله با زبان 

نوحه  و  مبلغان  جاي  به  شدە  اسالمينفرين  خرافات  و  جهل  نيروهاي   ،سرايان 

 
 ١٤در صحبت با سايە، جلد اول ص  عاطفه طّيهانديش ميالد عظيمي و پير پرنيان  24
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هاي اين کشور بر سر کار  سکوالر و دمکرات و باورمند به حقوق برابر ملل و خلق 

خاصي به  دوچندان  توانست زيبايي   اين تنوع فرهنگي و زباني مي  بي شک   ،بودند

 سرزميني که . اما در بخشدملي و قومي بي  رنگينه اين

 دهانت را مي بويند... "

 دارم ...  مبادا كه گفته باشي "دوستت مي

 و عشق را 

 " .زنندكنار تيرك راه بند تازيانه مي 

و تدريس آن متهم به "اخالل و     يدختر کرد جواني را بخاطر عشق به زبان مادر

نگارش شعر  ان در چند حزب کردستاني"، "  مبهم زدن امنيت ملي" "عضويت همز

طلبانه خسته'  تجزيه  نيست'رنجي  من  آن  از  که  زندەياد  ")سروده    ام  نامدار  شاعر 

فرزاد  کنند. هنوز ياد اعدام ناجوانمردانه    سال زندان محکوم مي  5به   (احمد شاملو

بچه   ، کمانگر  و  روستا  کودکان  دوست  بهرنگي،  صمد  تبار  از  هاي معلمي 

ماياد  از    ،زحمتکشان ميخواهند   نرفته  مردم  ناروا  اتهاماتي  با  بار  دگر  که  است، 

کارشناس ارشد ژئوپوليتيک، آموزگار زبان   ،زهرا محمدي   کرد،ساله    ۲۸بانوي  

يکي   و  و    بنيانگذاراناز  کردي  مدني  فعاليت  بجرم  را  "نوژين"  انجمن  رئيس  و 

 تدريس زبان کردي روانه زندان کنند.  

طرفه آنکه، رژيمي که "تروريست بودن" آن نه تنها در سطح ايران و منطقه بلکه  

هاي خود براي در خبرگزاريها و سايت  ،در سطح جهان زبانزد خاص و عام است 

انساني   غير  اعمال  زهرا محمدي توجيه  خانم  به  حاال  همين  از  خود،  مدني  غير   و 

از اين راه زند تا    تهام عضويت در تشکيالت مخفي يک سازمان تروريستي" مي"ا

 . زمينه سازي کندتر کردن بار اتهام اين معلم زبان کردي براي سنگين

 

 



 ٢٠١بیائید بانگ رسای اعتراض زهرا محمدی باشیم!  
  

 

 هم ميهنان آزاده، 

پوچ رنگارنگ  اين ديار را با اتهامات    دادخواه   در کردستان فرزندانديريست که  

طلب"، "تجزيه  و    چون  کردستاني"  سازمان  يک  در  "عضويت  جز  "تروريست"، 

 کنند.  اعدام مي تبعيد و دستگير، زنداني،  آن...

بايد با برداشتن بانگ اعتراض و به راه انداختن کارزار دفاع از کنشگران مدني در  

اطقي که مسئله ملي حاد و حساس است، راه  سراسر ايران و از جمله و بويژه در من

ها را  زهرا محمدي  را بر سرکوب و بي قانوني هاي جاري بست. کنشگراني چون

"در چارچوب    بخاطر تدريس زبان مادري و شرکت در کارهاي فرهنگي و مدني

کنند. ميو راهي سياهچال ها سال زندان محکوم  5قانون اساسي ايران"  به  ١5مادە 

گناهي که به جاي آموزش و پرورش کودکان بايد بخشي از  هاي واال و بيانسان

  هاي زندان بگذارند.زندگي خود را در پشت ميله بهترين و بارآورترين سالهاي 

 

 ها باشيم.زهرا محمدي عليه حکم اعتراضرساي بياييد تا  بانگ 
 ١399اسفند   ٢شنبه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادبودهاي  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 معاصر یـ شاعر نام یاز سياوش کسراي یياد
 

نام  و  کمانگير"  "آرش  و  "درخت"  شعرهاي  با  دبستان  در  کودکي،  دوران  در 

نخستين   پرشور  فضاي  در  زدم.  هم  به  آشنايي  کسرايي  سياوش  آنها  سراينده 

خواندن  با  انقالب،  پيروزي  از  بعد  سالهاي 

نشريات حزب توده ي کتابها و شعرهايش در 

بخصوص خواندن "ديدار با آرش" به   ايران، و

شعرش   و  او  شيفته  بيشتر  مهرگان،  حيدر  قلم 

را   شفکر  هيچ گاه شدم. ولي در آن دوران،  

ي  يزمانکه  کردم  ي  نمهم   با    زمينه  آشنايي 

دست    او و  خجسته  آرزوي  يک  برايم  او  با  آشنايي  و  ديدار  شود.  فراهم  برايم 

 نيافتني مي نمود. 

گذشت تا آنکه ناگزير به کوچ از وطن و اقامت در اتحاد شوروي سابق شدم. ابتدا  

بود که سياوش کسرايي، همراه با دو عضو   ۸۸يا  ۸۷در باکو زندگي مي کردم. در 

غني يعني  حزب  سياسي  هيات  به   ديگر  سرکشي  براي  خاوري،  علي  و  بلوريان 

هيات  اين  با  ديدار  سفر کردند. محل  باکو  به  مهاجران  با  ديدار  و  حزبي  سازمان 

سياس"سالن    حزبي، پناهندگان  وايران  يجمعيت  دفتر    "  واقع  دمکرات   فرقه"در 

 . بود "آذربايجان
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ديداري   در آن نشست، براي نخستين بار از نزديک سياوش کسرايي را مي ديدم.

بود هرچند در يک جمع وسيع، ولي براي من سخت دلنشين. چرا که مي ديدم او  

از خود همدلي  با تمام وجود مي کوشيد ما و مسائل ما را درک کند و صادقانه 

  نشان دهد.

جمله   از  و حديث، حاضران  پر حرف  نشست  آن  خواستند  در  او  "از    آرششعر 

از اين کار    را در ياد ندارد و  منظومهاين  تمام  اما او گفت که    .دبخوانرا    کمانگير"

 سرباز زد.   

بهار  بعدها در  آمد  "باکو  قطعنامه"  مساله  ،۱۹۸۸،  بازهپيش  اين  در  زماني، .  ي 

 شد.  هم با جمع معترض همراه يکسراي 

  پرشمار   سفرهاي  به خاطر  .من از مينسک سر درآوردم،  چند سالبعد از گذشت  

به من زمينه    ،مينسک  کسرايي  فراهم شد که  براي  نزديک  ي  از  او  آشنا بيشتر  با 

مهاجر ساکن  ، بسياري از دوستان  و به دعوت ما  افتخار رفيق کسرايي  م. شبي به وش

در    ن گرد آمدند.م   منزل  "، از آن ميان زنده ياد آقاي نادري، در٤  شماره ي  خانه"

شب   کسرايي  آن  گذاشترفيق  تمام  هم  .  سنگ  و  خواند  شعر  همبستگي هم 

گران درون حزبي اعالم داشت. سياوش با حضور   اعتراض پرشور خود را نسبت به

 بي ريا، حرفهاي پرشور و شعرخواني هايش شبي به يادماندني براي همه آفريد. 

پس،   آن  ماز  را  او  پيراگي  ديديم.  ي  بيشتر  بي  منشي،  پاک  خاطر  مهربه  ش و 

با او    يافاصله   هيچگاهراحت در دل همه جا باز مي کرد. در نشست و برخاست،  

نم بهيکردي  احساس  با حوصله   .  مي  حرفهايت  آرامش گوش  را    ش نظر  داد.  و 

 .  از خود نشان مي داد و دقيق ي.  بي نهايت مهربانفشرده به زبان مي آورد و کوتاه
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ايرانبا کر  در رابطه  چند مقالهترجمه ي  روزي   و  به  دستان  نظر دهي  براي  او    را 

يکي    دادم. از  روزبعد  به  دو  اتفاقي  بيدرنگ او  ،  گفت:    به   برخوردم.  زبان  من 

نوشتهول  ات خوب است،ترجمه اين  نم  به   هاي  سعي کن    .خورديدرد مردم کرد 

را از  با تاريخ و ادبيات کردستان    با ارزش در رابطه   پژوهشي  ييا کارها  ها   کتاب

 . دوري کنکاري  پراکنده از .کني ترجمه به فارسي  روسيزبان 

را  کرد داشت و آنها هم او    يهابسيار خوبي با بچه   رابطه  ي در مجموعرفيق کسراي

 بسيار دوست داشتند.

هنوزسرخ  مهره" ولي  بود،  سروده  را  بود.  نامي  "  ننهاده  خود  ي  آفريده  در    بر 

" در درون با خود در جنگ بود.  سرخ  مهرهوسوسه بين دو نام "خون سهراب" و "

 بودند. ها مشتاق شنيدن و خواندن اين منظومهخيلي  از جمع ما،

ي رسا  را با صدا اين منظومهيم. با روي گشاده آمد. آمد و روزي او را دعوت کرد

در ميدان    يکسراي   يبا ناراحتي گفت: "يک زمان  دارم کهاد  يبه  زيبايش خواند.    و

 تا برود    خانه  به   خواند، و حاال بايد خانهي  هزاران نفر شعرهايش را م  يبرا   يآزاد

دلش   بصداي  دوسترا  شعر  مردم  به   که  يحيدر کجاي  آه   برساند.  ه گوش  قلم 

 بنويسي".   ااين کتاب ري مقدمهدست بگيري و 

ي  را باور نم  ي"من مرگ هيچ عزيز  .داشت  و حساسي  بسيار لطيف  روحيه سياوش  

مي  کنم" که  در چشمانش حلقه   خواند،را  اشک  اختيار  يکيم  بي    ديگر  از   يزد. 

شناسيروح  ظرايف زيبايي  ذوق  و  مي  ي  را  گل  کسرايي  خريدن  هنگام  به شد 

پيرزنان گل  يا وحشي از    خانگي   رنگارنگ   هايبا خريدن گل  . سياوش ديدچشم  
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ي درست مل چنان زيبايي گ دسته و چيدن با سليقه آنها در کنار هم،  فروش روسي

 پيدا کرد. ييهمتااي مي شد برايش گلفروشي کمتردر  ، که براستيکرد

بخصوص  سياوش   و  مردم  با  آشنايي  مشتاق  ايران    بود که  ايرانيانيبسيار  براي از 

هم دانشکده  اي از دانشجويان پزشکيمدند. عدهآ يس مبالرو تحصيل يا بازديد به

 او در ميان گذاشتم. بيدرنگ پذيرفت. با    موضوع را  ديدن او بودند.  خواهان  ي من

خانه  دورهميچند   جمله  ما    در  از  و  شد  رابطه برگزار  سياست"با    در  و  ،  "حافظ 

مذهب" و  عشق"ح،  " حافظ  و  گفت  "افظ  بسي    . سخن  او    که است  افسوس  جاي 

  ،اشعار  واکاويقدرتمند و توانايي    ي  ضبط شود. حافظه   آن درسگفتارهانخواست  

 .  به شگفتي واداشته بود را گانهم

در    دعوت شديم.پزشکي  دانشجويان    خوابگاه   به  ها، شبي برنامه   رشته  اين  در ادامه

راه، به   بين  گفتم  م کردسياوش    رو  کسراي  که  و  بچه  يرفيق  دانشجو هاي  امشب 

شراب    چرا  دونممن نمي  ي حرفم کردم:اي مزهيشوخ  اند! بعدکنياک هم خريده

کرد و    من  به   ينگاه  او  ،ام درد ميگيردکنم و معدهخورم ترش مي ي  م  و آبجو که 

 نيستيم"! و   يهاش هستيم و تخمير يشوخي گفت: "کامران جون ما جزو تقطير   به

، بيماري قلب ذارهي  "اين دل صاب مذهب نمکرد:    اضافه  اي سر داد وبعد خنده

 برم وين و اونجا قلبم رو عمل کنم".  دارم و قراره

تواند  اين عمل جراحي    کردم که ي  نم  ش  را همفکر  اون روز) ختم    ه آنجابمي 

  (!دما بگير سياوش رو از  شود که 
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به  شب  آن  ماندني  در  خواندهم  سياوش    ،ياد  هم شعر  ادبيات    پيرامون  ،  و  شعر 

 و بيگاه گاه گفت و هم دانشجويان مشتاق پاسخ  پرسش به   ، همفارسي سخن گفت

 بخشيد.   يخاص يصفابه مجلس از دهخدا و بهار و ...  يهايبا نقل جوک

او از خود    مطرح کرد.  اخوان ثالث  يبا مهد  در رابطه  پرسشي  ياناز دانشجو   ييک

و  بي توجه خود  يکبارهجمعحضور    به   بدون  جوشيدن اشک    ،  چشمانش  در 

 گريست و گفت:  تلخ ، گرفت

 گفتم، نگفتم!" ي او بايد م به  را که يمرد و من چيز ي"آه، مهد -

 شد، گفتم: ي تعدادشون بيشتر م هر دم  که ييدانشجو يهابچه آن شب، من رو به 

امشب  بچه - نخواهيد کرد،  فراموش  امشب را هيچوقت  آرش    سرايندهها 

 مهمان شماست. 

بعد، به   چندي  درآوردم  سياوش  سر  آلمان  از  من  و  رفت  روز   در.  اطريش  يک 

خبري که قلبم را به    ٢5خبر مرگ سياوش را دريافت کردم.   زمستانسرد و سوزان  

دم يک  حتي  نداد  اجازه  و  ساخت  جاري  را  اشکم  و  آورد  قبولي   درد  خبر  از 

 ي در آن روز شاد شوم. پناهندگ

اش هميشه با  رفيقانه  ورزي و واالييکالم و مهرپر رنگ    يصدا، زيباي   گيراي  طنين

       يادش گرامي باد.من است. 

 حميد عمراني " براي بازخواني و ويرايش متن. با تشکر از دوست بسيار عزيزم "مير 

 ١٤٠٠خرداد  ٢5

 
 پس از عمل جراحی قلب در گذشت. در وين  ١996ه يفور ١3٧٤/8بهمن  ١9ی در يسياوش کسرا  ٢5



 



 

 

 

 ! درگذشت  یکرد یقيموس یبانو  یقيفر هيمرض
 

 
 

 جان دوستدار   ي ک ي   ه تا هست در زمان 

 مرگ تواند،   ي ک 

 اد روزگار؟ ي نام مرا بروبد از  

 است باد   ه از کف من، برد   ه ار گل، ک ي بس

 ن ي اما من غم 

 کنم   ي نم   ي اد کس را، پرپر نم ي   ي لها گ 

 کنم   ي را باور نم   ي زي چ عز ي من، مرگ ه 

 يي اوش کسرايس                   

 

  هيوقت اروپا قلب خانم مرض  ه قبل از ظهر ب  ١١در ساعت    ٢٠٠5سپتامبر    ١8  هکشنبي

بانو  يقيفر چهر  يکيو    يکرد  يق يموس  يبزرگ  محبوب   يهاهاز  و  سرشناس 

ب در  برا  يمارستانيکردستان  استهکلم  باز  هشيهم  يدر  تپش  دوستداران يا  از  ستاد. 
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 هب  يخدمت بزرگ  هک  يآشنا هستند، زوج  هيناصر و مرض  يمهابا نا  يکرد   يقيموس

فرزندش    ه اند و اکنون ناصر و سهکرد  يو ادب کرد  يقيشرفت موسيشناساندن و پ

موس  ههمرا دوستداران  و  کردستان  مردم  دادن    يکرد   يقيبا  دست  از  سوگ  در 

د يخاموش گرد  هشيهم  ياو برا  يين و اهواريدلنش  يصدا   هاند کهنشست  يبزرگ زن

مردم کرد   يخيتار  هدر خاطر  هشيهم  ياز او برا  ه جا ماند  ه اد و آثار بيگمان    ياما ب

 خواهد ماند. ه جاودان

مرض بيرس  يبرا  يق يفر  هيخانم  مقام يچن  هدن  نپ  ياهساد  هرا  ين  ميرا  او   ي مود. 

دست    ه مردساالر، تفنگ ب  ه و جامع  هخانواد  يز سد فرهنگ سنتاست با گذشتن  يبا

و    ههمرا همسر  در  يبا  ا  ياهمبارزارانش  در  حاکم  ارتجاع  با  کوينابرابر   ي هاهران 

 يي سوئد توانا  هجرت بمهاصعب العبور کردستان را پشت سر بگذارد و سرانجام با  

 هن خود بيگرم و دلنش  ي، با صداهش گذاشتينما  ه بعرص  يقيموس  هخود را در عرص

بياز با ارزشتر  يکي ل گردد. يکردستان تبد  يهنر  يهاهن چهريتر  يادماندني  ه ن و 

جرت بتوانند با مهاکوچک او در    هو خانواد  يز ناصر رزازيد است هنرمند عز يام

ن غم بزرگ را با دوستان و  ي، بار اهدرآمد  ياز در آشت  هيغم از دست دادن مرض

 م کنند. ياران خود تقسي

 

 

 

 



 

 

 

 ستاد.ي "وفا" از طپش باز ا یسلطان عمر  قلب شاعر برجسته کرد
  

 

 شاعر 

   ي شب 

 كدام شب؟  

   ي شب  

 دهان گشود    ي ستاره ا   ي شب 

 چه گفت؟ 

 د  ي نگفت از لبش چك 

 د؟ ي سخن چك  

 سخن نه اشك  

 ست  ي گري ستاره م  

 ستاره كدام كهكشان؟ 

 كه كهكشان نداشت    ي ستاره ا 

 ده دم كه خاك يسپ 

 در انتظار روز خرم است  

 كه در غم شبانه اش غروب كرد    ي ستاره ا  

 نهفته در نگاه شبنم است  
 ه( يهوشنگ ابتهاج ) سا                                                
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دم  يسپ  شنبه   ده  و يد  ياستاره   ٢٠٠۵نوامبر    ٢٢سه  هنر  آسمان  گردر 

اران يمتخلص به "وفا" , از    ي خاموش شد. قلب عمر سلطان  ي و فارس  يکرد   اتيادب

و عمل  يطوالن يمار يبدنبال ب ينان نصرت رحمانياز همنش د سلطانپور وين سعي ريد

قلب برا  يناموفق  بوکان  ا يهم   يدر زادگاهش  باز  از طپش  "وفا"  يستاد. زنده  يشه  اد 

نين سراياول ا  ييماينده شعر  فارسيدر کردستان  به زبان   ي کدکن  ي عيبود. شف  ي ران 

ر فارس در يغ يدانست که چون شاعر يم يامروز  يشاعران توانا له"وفا "را از جم

 لهد. اشعار "وفا" در دوره قبل از انقالب در مجيدرخش يبه خوب يسرودن شعر فارس

 يريجوان و خوشه به سردب  ياي, آس  ياه , ترقيد و سيران , سپي د اينه, اميآد  يها

د. مجموعه اشعار "  يآن دوره به چاپ رس  يدباز مجالت ا  ياريادشاملو و بسيزنده  

به  يباترياز ز  يکيپرستو" که   و  اشعار جوانيتر  يادماندنين  باشد در    ي"وفا" م  ين 

د. انعکاس اشعار  ي د سلطانپور در تهران به چاپ رسيد سعيبه همت شه  ١۹۶3سال  

 ١۹۶۴زبان در سال  ين شاعرفارسيزه بهتري" منجر به اعطاء جايو "دهلي"وفا" در راد

زنده   شد.  او  سلطانيبه  عمر  شخص  يکيچون    ي اد  هاياز    ياجتماع  -  يادب  يت 

از  يشک آثار او ن  يداشت. ب  يو فارس  يدر آسمان ادب کرد  يبرجسته ا   گاهيجا

بررس و  کاوش  سويب  يبه  از  فارسياند  يشتر  ادب  و  شعر  بزرگان  و  و    يشمندان 

ادب  يکرد آثار  اشعار ز  يدارد,  زر"  يبايو  تار  ينيوفا" همواره چون برگ  خ ي در 

 ادگار خواهد ماند. يبه  يو فارس يات کرديادب

زنده   که  است  ذکر  به  سلطانيالزم  عمر  انور   ياد  ارجمند  استاد  بزرگ  برادر 

اد  يسلطان تحقيمحقق,  ارزشمند  آثار  که  است  کرد  برجسته  مترجم  و    ي قي ب 

 باشد.  يسده معاصر ما م يادماندنيسترگ و ب يکارها له او از جم يو ادب يخيتار

. باد يادش گراميروانش شاد و   

 



 

 

 

 ٢6ڵ شمشاز يسحرآم ينوا

 " زاده   کرد" قادر عبداهلل   ی بمناسبت درگذشت هنرمند نام 

                                                          

محل تجمع جوانان و روشنفکران شهر بوکان   ،يآذر کافه يفضا ينيسکوت سنگ 

 ي هاچهرهوس و  ي ما  يهادر افکار خود بودند.  نگاه   غرق  مه ، هرا در خود گرفته

 ي ارايرا    يکرد. کس  يم  ينيبر قلب شان سنگ  بود که   ياز درد  يحاک  در هم رفته 

 گار يدود س  يخاکستر   يهانبود.  حلقه  يشگيهم   يو مزاحها  يسخن گفتن، شوخ

ب و چشمان  بودند  حال رقص  ناام  يدر  و  بينور  از  داد  از  نشان  جوانان    يداد  يد 

 با ورود خود به  را داشت که   ياسالمان  ين جو سرکوب و اختناق سپاهيفشار سنگ

خيسرزم کردستان  مين  سر  در  را  شرک  و  کفر  کانون  فتح  تازه  ي ال   پروراندند. 

مردم   ام جهاد امامشان را بهير پيسالح و زنج  ست با اتکا به يبا  يم  که  ييهادهيرس

را در   يدياس و ناامير و جوان تخم ترس،  يغ گذراندن پي،  با از دم تکرد رسانده

 دل آنها بکارند. 

بويدرم  و  دود   پيس  يان  مرديگار،  سب  ير  ته   ي ليبا  پشت،  جوگندمير  پر  و    يش 

  يآرام  کرد. بهيباز م  در کافه   يکنج  دن به يرس  يخود را برا  راه  دهيخم  مهين  يکمر

را با تمام    ن کافه ي سنگ  ي اطراف خود انداخت. فضا  به   ينشست و نگاه  يزيپشت م

احساس ايم  وجود  اوليکرد،   جوانان  که ين  بود  بار  جويچن  ن  تجربه  ين    را 

سيم اما  انگ  نهيکردند،  خاطرات غم  از  ماالمال  خود    ز گذشته ياو  قلب  در  او  بود. 

ارانش را  يمحمد و    ي قاض  شوايکردستان و اعدام پ  يجمهورشکست    ينيهنوز سنگ

 
 ي ن 26
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م سل  ياحساس  دادن  دست  از  زخم  هنوز  معيکرد،  اسماعينيمان  شري،  ، فزادهيل 

شلماش زنگنه   ياحمد  محمود  نيالت  و   م  ,نبود  افتهيام  بار  از  يبا  يدگر  شاهد  ست 

ر يوارثان تاج و تخت در ز  ين آب و خاک از سويگر ايد  يدست دادن فرزندان

 زار بود. ياس بيبا دشمن نبود، از خفت و   يرق سبز اسالم باشد. اما او را سر آشتيب

 هستند که   ين مادرانين سرزميدر ا  که  يدوار بود، تا زمانيام  ندهيآ  ست بهيبا  يم 

ن آب و خاک  يفرزندان ا   که   يها را در دامن خود بپرورانند، تا زمان  يوسفيز  يعز

 د به يدارند با يم نگه ور لهن ارتفاعات کردستان شعيرا در بلندتر  آتش سرخ مبارزه

پيام  ندهيآ بود.  نيدوار  باز  نگاهيرمرد  به   به   يم  و  انداخت  خود    يآرام  اطراف 

البال  ڵشمشا از  را  پ  به  که  يدستمال   ييخود  آن  آورد.   شده  دهيچيدور  در  بود 

 ي م  ز کهيسحر آم  ييصدا در آورد. نوا  را به  ڵشمشا  يآرام  کرد و به  تازه  ييگلو

در چشمان و    ياد بکشد و برق شاديخواست فر  يد باشد، ميآور ام  ام يخواست پ

 گفت. او که  يگر سخن ميد  ي او داشت با آهنگ  ڵشمشاا بتاباند.  لهد در دينور ام

ات  يآ  يو حت  يکرد  يسنت  يهايملود  يز خود را در بازخوانيقبال تبحر شگفت انگ

به  يقرآن شمشال  گذاشتهينما  با  ا  ش  با  يبود،  بار  مل  ياجران  م  يسرود   يکرد 

 اوج خود برساند:  نقطه  ست آنرا بهيبا

 و پابرجاست  ندهيدشمن، قوم کرد هنوز پا يا

 ستيشکست او ن قادر به   يچ سالحيخالق ه

 است  است، کرد زنده د کرد مردهينگو يکس

 ٢٧خواهد ماند برافراشته است و پرچمش همواه  زنده

 
ههره   یئه  27 ماوه قيب  دانه   یومقه  ر  نايشکێنێ  زمان     مانزه  یتۆپ  یرکورد 

 مانوێ ئااڵکه ت نانهقه  زيندوه                 ، کورد زيندوه ڵێ کورد مردوه س نهکه    

 



 ٢١٧   ڵسحرآميز شمشا ینوا
  

 

رقص   بدن شنوندگان به  يلهاآمد تمام سلو  يرون ميب  ڵشمشا از    که  يبا هر صدائ

  ڵ شمشا د. او با يدم يدر وجودشان م تازه يدر عروق  و روح تازه يآمد، خونيدر م

 آورد :ياو بانگ بر م ڵشمشا ييداد. گويد ميرا نو يبهتر يفرداها خود

 

 سخت است و گران چه  يريزخم اس د کهيدان

 رستگاران زمره بهم  يم تا درآئيزيبر خ د کهيبا

 ن دختر کرد برادر کشتهياشک خون يتا  ک

 دشمنان بزم مستانه گردد در قدح باده

 سخت است و دشوار   گرچه يداديخبندان بي

 د  بهار از پس زمستان  يان، آيچو روز بر من است ع

  يخ آزاديعالم، تار مهه نشان به  داده

 فرودست گردد ستمگر در مقابل رزمندگان 

  ٢8کرد يشاعر مل هێمن                                           

 ي محمد ي: علياز کرد برگردان                                                    

  

 
 !ئازاره  ند بهئێش و چه ند بهچه   یزانن زامي ديلده  28

 ستانربهسه  یينه ڕێز گهش دهتا ئێمهبێ رابين هه ده
 برا کوژراو  یکورد کچه   یخوئينين یشکئه یتا کههه
 ستانس مهده دوژمنان بدرێته  یزمبه و له باده  یجێ  له
 تووش و دژواره   یرچگهئه یبيداد  یندانهۆڵبهسه
 زستان   یدوو ر دێ له هار ههک ڕۆژێ، به وه اڵم لێم سووره به
 ی تاريخي ئازاد  لماندووهسه  یمڵکي عاله خه به
 ستان ده وهرداته ران بهر تێکۆشه به بێ زاڵم له ده

 کرد  یهێمن ـ شاعر مل                                                             
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روح    ي خ و بي  يبراتراز سالح دشمن بود و فضا   ڵشمشان  يز و دلنشيسحر آم  ينوا 

 که   ييرويد، نيبخش  تازه  ييرويد و نيانان آن اممهم  را کامال دگرگون کرد، به   کافه

روشن وآزاد   ييفردا   يسو  ، جوانان را بهل شدهيبالفعل تبد  ييرو ين  ست بهيبا  يم

فردا بهيرس  که  ييفراخواند.  ب  دن  ن  يآن  بهيشک  رنجها، ي فداکار  از  تحمل   ،

 ار دارد.يبس يهايو بلند يپستو گذشتن از  يدردها، بردبار

در    يشمس  ۱۳۰۴سال    ماه   ي" در اول دهڕمه  له " قا  ملقب به   زاده  استاد قادرعبداهلل

توابع  جهي کول  يروستا به  از  بوکان  اوان کودکيدن  شهر  او در همان  از   يا آمد.  با 

والد دادن  شدهيتينش  يدست  زندگم  نامال  ي،  دستخوش  دشوارياش  و   ي هايمات 

کرد    ڵشمشانواختن    شروع به   يسالگ  ۱۱شد. در    ن معاش روزانهي تام  يبرا   ياريبس

 ڵ شمشااز خود دور نکرد.   ييلحظه  يو زرد رنگش را برا  يفلز  ڵشمشا  چگاه يو ه

با نواختن آن   ح و گذراندن اوقات فراغت نبود، چرا کهي تفر  يبرا  ييلهياو تنها وس

و  کافه شهر،    يهاو پس کوچه   در کوچه  تفرها  پر رفت و آمد م  يحياماکن    يو 

گوشهيبا زندگ  ييست  خرج  تام  ياز  را  شايخود  کند.   گردون  ين  چرخ  اگر  د 

سرزم  يزندگ در  را  دياو  م  يگرين  د  يرقم   شکل  او  سرنوشت   به  يگريزد 

انواع    به   ينان  مهدر آوردن لق  يبرا  که   يست در حاليبا  يگرفت، اما او م  يخودم

اکان خود و  ين نيام از سرزملهآورد با ا  يم  يو ... رو  يتا کارگر  يکارها از چوپان

به   ي ن آهنگهاي باتري آن ز  يبا و وحشيعت زينام و گمنام کردستان و طب  پهلوانان 

دن يرس  يبرا  است که  يملت   خ زندهي او ماالمال از درد و تار  نهيرا خلق کند. س  يمل

بهتر  يلهاآما  به کرده يخود  فدا  را  خود  فرزندان  تکه   ن  هر  و  از    يسنگ  است 

 سربازان گمنام آن است.  يهاها و حماسه يادآور جانفشانين پهناور آن يسرزم

 فقه   ينام " کانب  به  يت از نبرد مرديحکا  " که يآهنگ " کانب  به   زاده   استاد عبداهلل

ک او دارد يو مرگ تراژ  راغهم  ياز اربابها  يکيس" در جنگ با " احمد خان"  يو

خلق ها    او در" جشنواره  شده  عرضه   يکارها  لهن از جميد. ايورز  يم  يشتريعشق ب



 ٢١9   ڵسحرآميز شمشا ینوا
  

 

که بود  ماه  "  بهمن  سو  ۱۳۵۸سال    در  ا  کارگاه  ياز  وابستهيهنر  بخش   به   ران 

باد و سنندج  مهابوکان،    يران در شهرهايخلق ا  ييفدا  يکهايسازمان چر  يفرهنگ

ا در  شد.  جشنوارهيبرگزار  غمهم  ييآشنا  يبرا  ن  بيانان  چند  آن   يتير کرد  از    ,از 

استاد   ڵشمشاآن با    ي، قبل از اجراشده  مهترج  يفارس  به ٢9پارسا  اد طهيزنده  يسو

صدا  زاده  عبداهلل ح  يو  سو  3٠جان  مهگرم  و   مهبرنا  گرداننده  ياز  هنرمند  ـ 

 قرائت شد:  يفرشم يست کرد ابراهي تئاتر

کانب قهرمان  ي"  و  مبارزات  از  احمدخان    باالخره  ياديز  يها  يبعد  با  جنگ  در 

م  به  ييمراغه ويقتل  قتل  خبر  م  به   يرسد.  خواهرش  ايگوش  در  ماجرا يرسد.  ن 

نم به  يدشمن  کانب  تواند  حسابيپ  يدسترس   ياسب   را  اسب  خواهر  کند.    يدا 

هاينمايپروارم جنگ  در  تا  ب  يبعد  يد  هرچه  بهيبتواند  ضربه  شتر  بزند.   دشمن 

  که  يار يم بسيبا غنا هر بار که  برادر بوده يها ياد رشادتها و دالوري به يخواهر کانب

 گشت.  يگرفت از جنگ برم ياز دشمن م

 
 ت بود کهي ران ـ اکثريان خلق ايجنبش چپ و سازمان فدائ با سابقه ياز کادرها يکيپارسا  شادروان طه 29

 هاباد ترور شد. طهدر شهر م  يتوسط  افراد ناشناس  ١36١  ر موضع سازمان، در چهارم خرداد ماهييپس از تغ

سال   در  روستا  يدهقان  ييدر خانواده   ١3٢8پارسا  س  قلعه   يدر  محال آختاچي رسول  توابع  از   ٤5در    يت 

به   يلومتر يک بوکان  تحصيدن  شهر  آمد.   ابتدايا  زادگاه   ييالت  در  دوره  را  و  شهر    متوسطه  خود  در  را 

ل يز فارغ التحص يتبر  دانشگاه  يسيات انگليزبان و ادب  دانشکدهاز    ١35٠ان رساند. در سال  يپا  اندوآب بهيم

  ي پس از آزاد  ١355آرمان خلق بازداشت شد. در اسفند سال    با گروه   ي بعلت همکار  ١353شد.  در سال  

به  زندان  بازگشته   از  انقالب    بوکان  تا  مدرسه   5٧و  به   ي خاقان  يي راهنما  در  تدر  مشغول  و  زبان  يکار  س 

  يي فدا  يکهايسازمان چر  انقالب به  يروزي، پس از پدر انقالب بهمن شرکت کرده   او فعاالنه   شد.  يسيانگل

فعال و محبوب   ياز کادرها  يکيفتح خرمشهر،    يوست. تا ترور ناهنگامش در مهاباد در فردايران پيخلق ا

 ان و مردم بوکان بود. يسازمان فدائ

 بود  يکردک يفولکرول يقياز خوانندگان موس يکيجان  حمه  30
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توانسته   ن کهيا  برادر  م خان زند  يو کر  ييبود در مقابل احمد خان مراغه   چطور 

حتا    مردانه و  کند  داستانمقاومت  دهد  شکست   که  يآنانرا  بق  است  است   ه يبهتر 

ماجرايدالور و  صدا  يکانب  يها  از  کاکيدلنش  يرا  روستا  مهح ن   يي زحمتکش 

 3١م." يبشنو

عبداهلل جم  زادهاستاد  که  يهنرمندان  لهاز  و    بود  آرزوها  خدمت  در  را  خود  هنر 

و نش  ي، در طول زندگداشته   اش عرضه   يمل  يآرمانها فراز  بيپر    يب خود مورد 

با مترجم و   ز قرار گرفت.  او در مصاحبهيدوستان نادان ن تنها دشمنان بلکه  نه يمهر

"اگر من خودم را در يگو  يم   يتوانا و زبر دست کرد، محمد رمضان  سندهينو د: 

 ڵز بودم ..." اما او شمشايچ  مهدادم امروز صاحب هيوقت قرار م  يخدمت قدرتها
 مه لق   يرد تا برا يگ  يش را تنها در خدمت فرهنگ ومردم خود بکار ميو هنر واال

به   ينان نداده  تن  مصاحبه   خفت  درهمان  پ  باشد.  از   يکردها  به   ياميدر  خارج 

م به يگو  يکشور   " ادا  يتيکردا  د:  به   مهخود  را  کتابها  به   دهند،   ... برسانند   چاپ 

ا  ديام از  سيخدا  روزگار  خواه  اهين  انشااهلليم  ينجات  و  شاد  يد  به  افت  هم  دار 

ز خاموش  ياو ن  ڵ شمشا  يبا مرگ او صدا  ن باور بود که ياستاد بر ا  3٢م شد!!" يخواه

ن دهه يار و همدم چندياست تا پس از مرگش تنها    ت کرده يخواهد شد. او وص

  کنند. استاد عبداهلل ه  يجنوب کردستان هدر در  يشهر هول  موزه  ش را بهڵاو، شمشا

در شهر بوکان درگذشت.     ۲۰۰۹  ي م  ۲۱مصادف با    ۱۳۸۸بهشت  يارد  ۳۱در    زاده

 باد.  يادش گراميروانش شاد و 

۲۰۰۹ يم 3۲  - 388۱خرداد  ۲  شنبه  
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 ستاد! يقلب استاد حسن صالح "سوران" از تپش باز ا
 

 
 

کرد، استاد حسن صالح "سوران" در    يو توانا  ومحقق آزاده  سندهيقلب شاعر، نو 

در    يو  يدر منزل شخص  ١388ور  يشهر  ٢5  بعد از ظهر روز چهارشنبه  ١٢ساعت  

 ستاد. ي از تپش بازا شهيهم يکرج برا

 ي در روستا  ١9٤١سپتامبر    ٢3مصادف با    ١3٢٠  ماهمهر  ٢استاد صالح سوران در   

ا يدن  و فرهنگ دوست به   دهآزا  ييتو از توابع بوکان در خانوادهغه ش جهيساروقام

-١9٤٤کردستان    يجمهورشمرگ  يپ  يروهاين  م صالح فرماندهيآمد. پدر او ابراه

شهر    ١9٤5 خانواده مهادر  از  و  مکريفرمانروا  باد  سلطيان  بداق  و  مادر  ان  بود.  ان 

آم ـ  سوران  نيخانم گالو  نهياستاد صالح  ف ي ژ  فرزند  اهلليز  رئي ب  ض  عشيگ    ره يس 

 ن خان اردالن ـ حاکم سقز بود کهيف الديسردارس  و خواهر زاده   يگيب  ض اهلليف

 ي برادر بزرگ صالح سوران ـ دکتر عل    شد.  ختهيدار آو  به  يبدست ترکان عثمان
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نويگالو شاعر،  ـ  سسندهيژ  فعال  کم  ياسي،  عضو  و  توده   يمرکز  تهيکرد   حزب 

 د شد.يشه ياسالم يجمهورتوسط  ١36٧سال  ور ماهيشهر در فاجعه  ران بود کهيا

 ي خود در بوکان برا و متوسطه ييالت ابتداياستاد صالح سوران بعد از اتمام تحص 

 ک به يران نزديا  ل و بازگشت بهيا رفت. پس از اتمام تحصيتانيبر  ل بهيتحص  مهادا

ران بود.  او هر  يا  يهادر مدارس و دانشگاه  يسيات انگلياستاد زبان و ادب  م سدهين

 آزاده  يتينبود اما چون شخص  ياسيالت سيچ سازمان و تشکيه  به   وابسته  چند که

بهي رس  يبرا  همواره کرد  ملت  مل  دن  نموده  يحقوق  تالش  دهخود  نوشتن  با  ها  ، 

کرد و    ياسيفرهنگ س  يرشد و اعتال  به   يو علم  ي، فرهنگياسيس  لهکتاب و رسا

  ي از سو   ٢٠٠8رساند. استاد صالح سوران در سال    ياريان  يجهان  شناساندن آنها به 

ها  ييدانشجو  يسازمانها انجمن  ا  يصنف  يو  ـ  کانديکردستان   زه يجا  يدا يران 

 ژ شد. يصلح نوبل در نرو

فرهنگ  يو  بخش  کردهايجمع  يمسئول  شعبه يمق   يت  مسئول  معاون  مرکز،   م 

غرببرل  دانشگاه  يکردشناس ادب  ١96٤ـ    ١966  يسالهادر    ين  و  زبان  استاد  ات  ي، 

و ... بود. آثار    ٢٠٠١ـ    ٢٠٠٢  يسالهاعلم و صنعت ـ تهران در    در دانشگاه  يکرد

 شان است:يا برجسته يکارها لهر از جميز

 ١9٧8، چاپ لندن  يسيزبان انگل کرد ـ به يو کشتار خانواده ـ شکنجه  

ف  اهلليـ  به   يها  ي بگ  ض  ـ  آلمان  بوکان  وهمکار  يزبان  مشارکت   .Wدکتر    يبا 

Rudolf   
کتابخانه  ب  ـ   ( سهيکرد  يبلوگرافيسوران  در  به   (  کرد  جلد،  اول  يزبان  جلد   ،

 چاپ لندن

 و ...... ١9٧9 

۲۰۰۹سپتامبر  8۱  - 388۱شهريور   ۲۷  آدينه ،باد يادش گرامي   
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 33" انياد احسان فتاحي به ن من " کردستان" يسرزم

                                                                                              

دند. هزاران يا در زندان ها پوسي د شدنديم. هزاران نفر از ما شهيهزاران نفر بود ما" 

 راه ماندند.  اما ما هنوز  مهيمبارزه پشت کردند. هزاران نفر در ن  دانيم  از ما به  نفر

 ."ميهزاران نفر

                                                                                                                  ي وسف ي ز  يعز                       

 

زادگاه  يسرزم "کردستان"  من  که  يآزادگان ن  کودک  است  اوان  سايز  ياز    ه ير 

مرگيسنگ هجو   ن  متجاوز  يمهاو  شدهيمکرر  بزرگ  کوچه   ،ن  پس    در 

ده   يهاکوچه و  در کوهشهر  به   يها،  جنگ  دهيفلک کش  سر  ا  يلهاو  سبز  ن يسر 

 کنند.  يو آزار را با تمام وجود احساس م وغ، شکنجهي درد يين اهورايسرزم

  ي مادرانشان برا   که  صبح، آنگاه   دهيسپ  در  است که   يآزادگان  ن من زادگاهيسرزم

ن و  وضو  برميايگرفتن  پروردگارشان  سيخي ش  النه  نهيزند،    يهالهگلو  ستبرشان 

 گردد. يم سربازان اسالم

گرم و سرشار از عشق    يبا قلب  است که   يآزادگان  ن من، زندان من، زادگاهيسرزم

و گسستن بند   ييد رهاي، طلوع خورشيدشمنان آزاد  ان به يپا  يب  يينه يهن و کيم  به

 کشند.  يشان را انتظار مدهيدر هم تن يرهايو زنج

 
 در زندان سنندج اعدام شد. ١388آبان  ٢9ان در يفتاحاحسان   33
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 ي و از خود گذشتگ  ي، محبت، فداکار مهرن من " کردستان" کانون عشق،  يسرزم

که   يمادران قطره   است  خود  ي مروار  يهابا  دامن  در  را  "احسان"  هزاران  شان  د 

 دهد.يپرورش م

 ر آن و گورستان دشمنان آن است. يام بخش فرزندان دللهکردستان من ا

 

۲۰۰۹نوامبر  ۱۶  - 388۱آبان  ۲۵  دوشنبه  

 

 

 

 



 

 

 

 کردستان  آسمان غمزده 

 

 کشند ي ن م ي به زم   ي اهر شب ستاره 

 ن آسمان غمزده، غرق ستاره هاست ي و باز ا   
   يياوش کسرايس                                                      

 

غمزده  آسمان  د  باز  زخم  ملت  درد  و  ماتم  شاهد  که   ييدهيکردستان    به   ست 

فرزندان که   نشسته  يسوگ  سپمعصومانه  است  در   ۱38۹بهشت  يارد  ۱۹دم  دهي، 

ن ياول  ن نهيشدند. ا  دهيدار کش  به   ياسالم  يجمهورتوسط ماموران مرگ و خوف  

دست حاکمان جور و ستم   به  ست که  يسرخ ملت  يهان غنچهيآخر  نه  و متاسفانه

 است که  يسرخ  لهخ کرد سرشار از هزاران الي شوند. تاريم  در کردستان پژمرده

جاد رعب و وحشت  يا با اياند. آ هآن کرد  ي آزاد  شکش راهي ن من پي مادران سرزم

سکوت واداشت و از مردم صلح طلب آن چشم ترس گرفت؟   را به   يتوان ملت  يم

ايآ فاجعه   ين حرکت در راستايا  امروز  ست کهين  يبزرگتر  يشروع  ن  ي حاکمان 

اند و طبق روال  دهيران تدارک ديشتر مردم ا يب  سرکوب هر چه  يبرا   يران اسالميا

سيتار با  ياسالم  يجمهور  له و چند سا  يخ  قربانياول  شهيد هميکردها  ان مرگ ين 

 آن باشند؟

ا  يدار روند    شواز چوبهيپ  ست بهيبا  يم  بود که   يفرزاد کمانگرها چ  گناه  يراست  به  

گلويهانهيس آماج  آنهايسرب  يهالهشان  شود،  عزيا  يهامهنا  که  يين  و ي ن  زان 

 ي هامه آن نغ  ندهي سرا  دانند که   يم  يخوب  باشند به   د فرزاد را خوانده يبخصوص شه
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آزار    يتواند در پ  ياش، نمدهي ن غم ديکودکان و سرزم   و محبت و عشق به  مهر

  يم  يان حاکم باشد ، اما چيآقا  ياصطالح مل  ت ناامن بهيامن   يبرا   يا خطري  يکس

 ل شده يتبد  يقانون  يقانون ب  ن من بهيدن فرزندان سرزميخون کش  به   توان کرد که

دن يآتش کش  مال کردن حقوق آن و کشتن، غارت و به يخاطر پا  به   ياز کس  که

خواهان را  يآزاد  ي د بتوان با سرکوب و کشتار، صدا يشود. شا  ينم  يآن بازخواست

 را گرفت که   يش قهرمانانيزا   يتوان جلو  يخاموش کرد اما نم  يمدت   کوتاه  يبرا

راه  يب عل  گمان  کمانگر،  وکيدريح  يفرزاد  فرهاد  هولير يش،  يل يان،  علم  و    ين 

اداياسالم  يدمه ها را  به  مهان  داد.  جاد  يا   يبرا  هيقهر  يها وهيش  يري کارگ  خواهند 

مردم ما نخواهد شد    يبر حق و انسان  يخاموش کردن ندا  رعب و وحشت قادر به 

ملت  يم  يکس  "چه   يراست  به نابود سازد که  يتواند  و   ي کسب آزاد  يبرا  را محو 

  3٤را بپردازد." ين آزاديا ياست بها کند و آماده يم زهمبار رانهيگيخود پ

 
۹38۱ارديبهشت  ۱۹  

 

 

 

 
 جواهر لعل نهرو    34



 

 

 

 

 ١"گل پرپرشده کرد در پاريس ٣ياد "به   ام؟!یمن ک

 

، او را  ٢سالگي تقسيم آن  5٠٠من فرزند سرزميني هستم که اشغالگرانش در آستانه  

نيز   تبعيدگاه  و  در  با خشم  نموده، پرچم سفيدش را  مشمول خشم و غضب خود 

گلو آتش  و  تاريخي  انسانهايي   لهکينه  تبار  از  من  ميسازند.  مبدل  سرخ  رنگ  به 

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 

نامند، آن را  ميرسانند و نمايندگان صلح و دوستي يا آنهايي که خود را هم وطن مي

اش را اي از اين دنياي بزرگ هستم که هم ميهن. من فرزند گوشه3ناديده ميگيرند

هاي زندان انداخته، او را از  له به جرم آزادانديشي و دفاع از حقوق بشر به پشت مي

ديدن و کمک به فرزند بيمارش محروم ميسازند. من فرزند آن سرزميني هستم که  

ها براي ممنوع ساختن مهدر آنجا گناه کبيره دانسته، بخشناتکلم به زبان مادري را  

ميسازند. صادر  بودن"    ٤آن  "من  جرم  به  را  او  که  هستم  خاکي  و  آب  فرزند  من 

ترک کوهي ميخوانند و ميخواهند "من بودن او" را در نطفه خفه سازند. من زاده  

از سوي سپاهيان اسالم حسينسرزميني هستم که روستا به توپ  ها و شهرهايش  ي 

بسته شده، مردمش قتل عام ميشوند و نام اين ژنوسايد را دفاع از تماميت ارضي و 

 . 5اسالم عزيز ميخوانند

من از تبار آن بزرگ مردي هستم که هنگام فراخواندنش براي بستن پيمان آشتي   

گلو جنازه   له به  شده،  ببسته  را  ميگذارند  اش  نمايش  به  مردم  عبرت  از   6راي  من 

سوي سرزمين   از  شده  امضاء  آسماني  کتاب  فرستادن  با  که  سرشتم  پاک  آن 
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  مهنماينده خدا، او را به استانبول ميکشند و دست و پا بسته در وارنا زنده زنده طع

و   9، دياربکر8بادمهامن از ديار رادمرداني هستم که در    ٧عقرب و ... ميسازند.مار و  

دار ميروند.  اشان مردانه به پاي چوبه... براي رهايي و استقالل سرزمين اشغال شده

من از دياري مردمي هستم که سرکوبگرانش، برافراشتگان پرچم صلح و آشتي و  

جنگ و کشتار را با ترور و زندان و    مه تالش براي گذاشتن نقطه پاياني به اين ه

ران زحمتکش آن  بهڵۆشکنجه جواب ميدهند. من از دياري مردمي هستم که ک

اش بيرحمانه به قتل ميرسانند. من فرزند خاک  مرزهايي سرزمين تقسيم شدهرا، در  

 ١٠بينند.را نيز بر او روا نمي  مهو بومي هستم که حتا حق شهروندي و داشتن شناسنا

من زاده سرزميني هستم که عليرغم ظلم و ستمي که پنج سده است برآن ميرود،  

آزادي و رهايي فرزندانش در شهرها، روستاها و کوههاي سربرا براي    فراشته آن 

ملي مبارزه ميکنند. من هماني هستم که با قلمي در يک دست و سالحي در دست  

اش، رسيدن به صلح و آشتي، سعادت و  ديگر براي وحدت سرزمين پاره پاره شده 

نس و  فرزندان  آرامش  و  مي  يلهاخوشبختي  ميهنش  هنوز آتي  گر  جنگد، 

 ردستانم! ن کشناسيم " من کردم از سرزمينمي

سکينه جان سز از موسسين و رهبران حزب کارگران کردستان به همراه   .١

فيدان  و  سويلمز  ليال  هاي  نام  به  کرد  سياستمدار  زنان  از  ديگر  تن  دو 

پاريس در  کردستان"  ملي  "کنگره  نماينده  "مرکز     دوغان  دفتر  در 

 ٢٠١3ژانويه    9اطالعات کردستان" در پاريس توسط افرادي ناشناس در  

شدند ترکيه    ترور  هاي  زندان  در  را  سال  بيست  مدت  سز  جان  "سکينه 

 سپري کرده بود.

اولين تقسيم سرزمين کوردستان در پي جنگ چالدران در  ١5١٤در سال  .٢

 ميان کشورهاي ايران و عثماني صورت گرفت.



 ٢3١                                                                                        ! ام؟یمن ک
  

 

مردم    ١988مارس    ١6در   .3 از  نفر  عراق    حلبجههزاران  کوردستان  در 

ش صدام  رژيم  شيمايي  بمباران  و قرباني  شوروي  جماهير  اتحاد  دند. 

خالف   بر  نداده،  نشان  جمعي  کشتار  اين  به  واکنشي  هيچ  شرق  بلوک 

متحد با   در سازمان ملل  انتظار نماينده اتحادجماهير شورويسوسياليستي

برضد  وقاحت غرب  رسانههايگروهي  توطئه  را  آن  عراق    تمام  دولت 

نطقه بارزان واقع  هزار زن و بچه از م  8٠بيش از    ١983خواند. در تابستان  

از   بعد  عام شدند.  قتل  بعث  ارتش  توسط  ]عراق[  جنوب کوردستان  در 

وقوع اين جنايت تاريخي که عنوان انفال بخود گرفت صدام حسين در 

جهنم  در  قطعا  حاال  خائنان  کرد:اين  اعالم  خود  تلويزيوني  سخنراني 

 ! هستند 

ي کل آموزش ماه ادارهبه گزارش آژانس خبرساني ُکردپا، شنبه نهم دي  .٤

ي معلمان و دانش آموزان اين ي به کليها مهو پرورش کرمانشاه در بخشنا

هاي آموزشي بايد دهد که تدريس و محاوره در محيطاستان هشدار مي

از زبان ُکردي و گويش باشد و تحت هيچ شرايطي  هاي با زبان فارسي 

  مختلف آن استفاده نشود.

تابستان   .5 اواخر  سپ  ١358در  يورش  حسني با  مال  رهبري  به  اسالم  اهيان 

ق قارنا،  روستاهاي  بيگناه  دستجمعي ااهالي  کشتار  ايندرقاش  و  التان 

 شدند.

ر  .6 از  يکي  سمکو  آغاي  کاسماعيل  طلب  استقالل  دهبران  که  بود  ر  رد 

سال   ک  ١9٢٢بهار  پادشاه  را  به  خود  اعالم کرده، شروع  مستقل  ردستان 

بطه نزديکي با شيخ محمد خياباني "کوردستان" کرد، او را  مهانتشار روزنا

خ محمود رهبر جنبش ملي در جنوب  رهبر جنبش ملي آذربايجان و شي
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در  ک سمکو  داشت.  براي مذاکره    ١93٠ژوئيه    ١8ردستان  که  حالي  در 

قتل   به  شاه  سرکوبگر  نيروهاي  توسط  اشنويه  شهر  در  بود  شده  دعوت 

وقايع  متاسفانه  نويسان  رسيد.  تاريخ  و  جمنگاران  از  احمد    له ايراني 

 اند. اي به غايت تحريف شده از او به تصوير کشيدهکسروي چهره

سلطان عثماني ويس بيگ يکي از اميرهاي بدرخان بود که در جنگ با    .٧

ک خاک  از  بزرگي  و  بخش  قول  پايه  بر  او  بود.  کرده  آزاد  را  ردستان 

سلطان سوي  از  آن  پشت  که  قرآني  دريافت  و  عثماني  سلطان    سوگند 

عليرغم سوگندي که خورده  استانبول ميرود، سلطان  به  بود  امضاء شده 

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.

همراه با صدر و سيف   ١9٤٧مارس  3١] پيشوا [قاضي محمد در سحرگاه  .8

 باد اعدام شد.مهاقاضي در ميدان چهار چراغ 

سعيد   .9 کوردشيخ  قيام  رهبر  کپيران  شمال  در  هاي  ]ترکيه[   ٢٤ردستان 

 نفر از يارانش اعدام شد.  ٤٧همراه با  در شهر دياربکر ١9٢5ژوئن 

از  .١٠ بيش  ]سوريه[  کوردستان  غرب  حق    ١٠٠  در  داشتن  از  کورد  هزار 

 تابعيت محروم هستند. 
 

3۲۰۱ژانويه  3۱  - ۹۱3۱دي  ۲۴  يکشنبه  



 

     

 هم درگذشت!  نیغ  مامه

                 
 

غني بلوريان پس از نزديک  35غني هم درگذشت!   و دردناک بود! مامه  خبر کوتاه

قهرمانانه   مبارزه  دهه   6  به مقاومت  درد    و  تحمل  و  شاهنشاهي  رژيم  زندانهاي  در 

پر فراز و    يسالهاغني در طي   ما را ترک نمود. مامه  بزرگ مهاجرت، براي هميشه

از مختصات شخصيتي او بود،    نشيب فعاليتهاي سياسي اش، با ايمان و صداقتي که

که  پيش گرفت  در  را  همراه  به   راهي  و  همفکر  هزاران  و  او  بايست    باور  مي  او، 

به  را  ـ    ملت کرد  اجتماعي  نابرابريهاي  و  بيسوادي  فقر،  بردن  بين  از  ملي،  رهايي 

ام گرفتن از بينش  هاند. او در همين راستا از اوان جواني با الاقتصادي و سياسي برس

بعرصه   چپ عدالتخواهانه نهاد کهمبارزه  پا  به  يي  و   تا آخرين دم  ماند  آن وفادار 

آزاديخواهانه  به  هيچگاه و  انساني  راستا    آرمانهاي  همين  در  نکرد.  پشت  خود 

 
 در آلمان درگذشت.  ١389اسفند  ١8غنی در  همام 35
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مخفي و در    هاي زندان، مبارزهبهترين ايام و دوران زندگي خود را در پشت ميله 

نظر آيد! اما   زندان، آسان به   دهه   سه   تبعيد گذراند. شايد سخن گفتن از نزديک به

دوره چنين  ياراي گذراندن  را  آزمايشي  هر کسي  چنين  از  درآمدن  سربلند  و  يي 

مامه اگر  شايد  زنده   نيست.  چون  مرداني  بزرگ  و  رضا  غني  يوسفي،  عزيز  ياد 

حس طه شلتوکي،  سراجي،  امين  ،محمد  قاسملو  رحمان  گالويژ،  علي  قزلجي،    ن 

چهره هزاران  و  شيرخاني  امين  محمد  ملي    پارسا،  و  چپ  جنبش  نام  بي  و  نام  با 

که  ايران،  و  به   کردستان  راسخ  اعتقادي  و  ايمان  بهتوده  با  زحمت  و  کار   هاي 

و  ، مورد شکنجهپيشواز سختيهاي چنين راهي رفته نه   و آزار جسمي  تنها   روحي 

بلکه  آگاه  دشمنان  ياران  مهري  بي  ناآگاه   گاها  گوشه  نيز  و  در  گرفتند،   قرار 

مي قرار  بزرگ  دنياي  اين  از  مبارزهديگري  و  زندگي  آنها    گرفتند،  بفرد  منحصر 

و يا   شد. اما فرهنگ سياهمي  و فيلمنامه  يي براي نوشتن دهها رمان و منظومهسوژه

باع  ديدن،  ناعادالنه سفيد  داوريهاي  و  مهريها  بي  رابطه  ث  چهره   در  و  با  ها 

شده که  شخصيتهايي  لحظه  است  خانوادگي    هر  و  اجتماعي  ـ  سياسي  زندگي  از 

نسلها براي  بزرگي  درس  تواند  مي  نيستند   آينده  يآنان  کم  ميان  اين  در  باشد. 

تحت   ن کهبگيران جمهوري اسالمي ايراگماشتگان و پژوهشگران دروغين و جيره

يي جهت دار، چنگ  گونه  اصطالح دکترا و تحليلگر تاريخ کردستان به  پوشش به 

سياسي اين بزرگان را در   ، مي خواهند چهرهچنين شخصيت هايي انداخته چهره  به

در سايتهاي نظير تابناک و   مقابل اذهان عمومي مخدوش سازند. )مقاالت منتشره

غني و .... خود گوياي چنين امري است(.   رگ مامهبا م  کردستان امروز در رابطه

و شخصيت بزرگاني چون  يي از وجهعيان است، چنين حرکات مذبوحانه اما آنچه

نمي  مامه سيهغني  و  جنبش کاهد  دشمنان  و  خودفروشان  براي  را  تاريخي  رويي 

 جا خواهد گذاشت.    ملي ـ رهايبخش کرد به



 ٢35    هم درگذشت! یغن مامه 
  

 

نمي پايان  رادر  چنين  از  اشارهتوان  بدون  مرداني  پشتوانه  به   د  و  زندگي   ستون 

 خانم" صديقي، يار وفادار زندگي مامه   شخصي آنها ياد کرد. نمي توان از "مرضيه

در تمام زندگي پر فراز و نشيب وي، بزرگترين پشتيبان روحي   ياد نکرد، کسي که

بوده  لحظهاو  شرايط،  بدترين  در  بخود،  منحصر  منشي  بزرگ  با  تنها  يي  ،  را  او 

 و با مهر و محبت خود به  استقبال ناماليمات زندگي رفته  پاي او به   نگذاشت، پا به 

مامه شد.  تبديل  رابطه  سنگ صبورغني  در  خاطرات خود  در  خود    غني  همسر  با 

براي    بود که   همسرم مرضيهچنين مي گويد:"   بلوريان ساخت. روزي  از من غني 

به و    مالقاتم  به از پشت ميله زندان آمد  اشتباه   هاي زندان  نشوي!    من گفت: دچار 

توبه اينها را نخوري.  اين جا   نامهفريب  ننويس و من و فرزندانت را شرمسارنکن. 

!" او  گور ببر، اما در مقابل اين رژيم کرد کش قد خم نکن  بمان و آرزوي مرا به

 ل شد.و مقاومت خلق تبدي مبارزه اسطوره  نيز چنين کرد و به

 غني ديگر در ميان ما نيست، اما ياد او بي شک در تاريخ جنبش آزاديخواهانه  مامه

 خواهد ماند.  کردستان و ايران جاودانه  و عدالت خواهانه 

 

۱۳۸۹اسفند ۱۸  



 



 

 

 

ـ  ه از زند یـ ياد خونين ه تير؛ ما  ياد دکتر قاسملو 
                                                                           

ب   هماتير  با آغاز ترين  جستهقلب فروزان يکي از بر  هياد تيرهايي ميافتم ک  ه هر سال 

سياسي   مذاکرملت کشخصيتهاي  ميز  پشت  در  را  از   هرد  بزرگمردي   شکافت.  

اش براي آزادي، رهايي ملي، رفع   معدود رهبران جهان که از همان اوان نوجواني

ب رسيدن  و  ستم  و  مبارز  ه ظلم  سوسياليسم  و  کرد  هصلح  آغاز  را  باور   خود  با  و 

ب "ک  هعميق  واقعيت   هاين 

ک ميخواهد    هخلقي  آزادي 

آن بهاي  بپردازد"  بايد  نيز  را 

زندگي   لحظات  آخرين  تا 

ب ماند.   ه خود  وفادار  آن 

عبدالرحمن  هزند دکتر  ياد  

را در  ملت    هقاسملو  آزادي 

را را    ه خود  نشيبي  و  پرفراز 

را باتمام رسانيد و به کرسي  اروپا رفت. تحصيالت عاليه هطي کرد. از کوردستان ب

باز ملتش  بميان  بزودي  اما  يافت.  دست  کواستادي  قلب  در  و  هاي هگشت 

رهبري   هسربرافراشت با  و  کرد  مستقر  را  اش  پيشمرگان  فرماندهي  مقر  کوردستان 

مبارزه از  نويني  فصل  جهان   حزبش  ديکتاتوريهاي  مستبدترين  از  يکي  با  را 

سياسي، تحصيل و    همبارز  هتجارب چندين ده  ه ياد قاسملو با اتکا بهآغازکرد. زند

ي قليل چند نفره  ردستان را از مجموعهخود حزب دمکرات کبفرد درايت منحصر 
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پيکارگر  به نيروي  سازماندهي  بزرگترين  کشاند،  در  فرا  را  آن  و  کرد  اش 

لحظ ک  هحساسترين  مردم  براي  بتاريخي  شناخت  هرد  مجامع   هشد  ه حزبي  در 

ببين و  درند  ه المللي  از  يکي  مقابل  در  استواري  و  مقاومت  رژيهستون  ي  ها مترين 

سياستهاي بلوک شرق و غرب و تفکرات    ه تاريخ ايران تبديل کرد. در جهاني ک

سياست بسياري از احزاب بود، دکتر قاسملو   ه، تعيين کنندهدر جامع  هشد  هنهادين

درمقابل بلوک و جنبش سوسياليستي جهان قرار    هميبايست سياستي را برگزيند ک

  ي جمهور امپريالسيم جهاني، پشتيبان    ه علي  هبارزبودن م  هعمد  ه ب  ه با توج  هنگيرد ک

و مبارز بودند  از   ه علي  هاسالمي  قلمداد ميکردند.  نادرست  ايران را  ارتجاعي  رژيم 

مبارز اين  در  ديگر  کشورهاي   هسوي  سياستهاي  دام  در  دشوار  و  ظريف 

ک نيفتد  دمکرات  اسال  يجمهوربا    هامپرياليستي  حزب  بودند.  تقابل  در  مي 

  هردستان تحت رهبري دکتر قاسملو برخالف برخي از احزاب و شخصيتهايي کک

زمر هيچگا  هدر  بودند  ايران"  استقالل  و  ارضي  "تماميت  آلت دست    هب  همدافعان 

و جهان تبديل نگشت و با پيشبرد سياست مستقل خود، نام    هع منطقنيروهاي مرتج

صفح در  چنين   هنيکي  پيشبرد  گمان  بي  گذاشت.  بجا  خود  از  جهان  تاريخ 

آنرا همبارز قاسملو  دکتر  تيزهوشي  و  درايت  ولي  نبود  آسان  و  سهل  کاري  اي 

جان  با  ساخت.  پذير  قافامکان  قاسملو  دکتر  رهالهباختن  ـ  ملي  جنبش  ييبخش  ي 

 ي ديگري پاگذاشتلهمرح  کيفيتا به  تنها از حرکت باز نايستاد، بلکه   ردستان نه ک

راسخ مشخصه   وجه   که تأکيد  آن  اصلي  مردم  ي  سرنوشت  تعيين  حق  بر  تر 

ا پيشروان  سوي  از  ملي  رهايي  و  شايستهکوردستان  است.  ملت  احزاب    ين  است 

  هک  هگذشت  هده  ٧رد در طي  لت کسخت و دشوار م  هرد با درس گرفتن از مبارزک

بسيار و جان با فداکاريي  ههمرا از  هاي  و  اين آب و خاک  بهترين فرزندان  باختن 

فرهيخت رهبران  دادن  سرماي  هدست  و  احزاب  ملت هاين  اين  معنوي  و  مادي  هاي 

ردستان  ي مشترک کرد را با شرکت تمام احزاب که جبه  ه رسيدن ب  ه است را  هبود



 ٢39تیر ماە خونین  
  

 

نائل   بآبراي  بر حق مردم ک  همدن  و  تاريخي  سازند. ياد دکتر    مهيارد  خواستهاي 

            آزادي و رهايي کوردستان گرامي باد. هگان راه قاسملو و تمامي جان باخت
۲۰۱3ژوئيه  ۱۵  - ۱3۹۲تير   ۲۴  دوشنبه  



 



 

 

 

 بدرود 'نگار'، مبارز کرد 
 

 دهد. يم را فشار ميدانم از کجا آغاز کنم. بغض گلوينم

نگاريد جانباخته36دن  مبارز  عل  ي،  رزم  در  تروريکرد  توحشيه  و  و    ياسالمسم 

سروديشن م   يو  که  يدن  کردستان  مردم  حقوق  از  دفاع  اعالم يسرايدر  و  د 

برايآمادگ گونه  ياش  ا  يجانفشان  هر  شريدر  انسان  هر  راه  متأثر   يفين  را 

 3٧سازد.يم

بياز   سو  چن  ه ک  ن يبودن 

سوي م  يردختريش از  و   يبالم 

م يد درد  دلم  بيگيگر  و  ن  يا  هرد 

غم  کيانگسرنوشت  ملتم  د يبا  ه ز 

روز ن  يبهتر هر  را  فرزندانش 

از مام م  يبرا دن  يهن و رسيدفاع 

لعنت    ييرها  هب کند  فدا  آن 

بيم لعنت   ييآنها  ه فرستم؛ 

کيم را  يسرزم   هفرستم  نم 

کردند يسپاه  هجوالنگا اسالم  ان 

 
سپتامبر در  6 شهريور،  ۱۵هاي حزب آزادي کردستان، در بامداد روز شنبه  نگار حسيني، از پيشمرگ    36

گلوله پيشمرگ جريان  مواضع  شهر باران  نزديکي  در  )داعش(  اسالمي"  "دولت  گروه  توسط  ها 

 .کرکوک کشته شد 

37 www.youtube.com/watch?v=dyKo6YD8chY  



                           جستارهايی پيرامون جنبش ملی کرد                                                                                                  ٢٤٢
   
جوانان و    هفرستم کيران ميا  يهايداعش  هکنند؛ لعنت بير رحم نمير و صغيکب  هو ب

بي مبارز مردم  و  کرد  و    هگناين  بوکان  و  سنندج  در  و  مهارا  قاالتان  و  قارنا  و  باد 

بيا ب  هرحمانيندرقاش  عام کردند؛ لعنت  نويجنا  يهاداعش   ه قتل  ن در بخش  يتکار 

ش يدگراند  يو عربهايحي ، مسيزدين  ييروان آيپ  هفرستم کي نم مياز سرزم  يگريد

و اسالم    نام اهلل  هب   يو در کمال خونسرد  هرحمانيو مردم شنگال و موصل و ...  را ب

گستاخانييآ  – بيم  يسالخ  هب  هن محمد  مردم  هزار  و صدها  آوار  هگنايکشند    هرا 

شوند و    يعيطب  يبالها   يکنند، تا در آنجا قربانيگرم و سوزان شنگال م  يصحراها

 ج جان خود را از دست دهند.  يبتدر يو خستگ ي، تشنگياز فرط گرسنگ

در دامن خود    هک  يمادران  هنم، بيفرزندان سرزم  ه کشم باز بيم  هک  ياما با تمام درد

پرورد  يفرزندان را  نگارها  بهچون  گريپ  ه اند،  و  ز  هک  ييالهايشمرگان  ر  يدر 

انسانيسهمگ  يآتشها دشمنان  آين  پروردگان  و  براييت  محمد  ب  ين   هکمک 

 بالم. يان اسالم شتافتند، ميهن از دست سپاهيمام م يآوارگان شنگال و آزاد

 ي برا ههستند ک هنانوشت ينم، خود رماني شمرگان گمنام سرزميک از نگارها و پيهر 

نسيرس ب  هنديآ  يلهادن  آزاد  يآشت  ه کرد  مايو  خود  جان  از  بدست  تفنگ    هي، 

آيم فرزندان  تا  نبنم   ي سرزم  هنديگذارند،  بخود  جنگ  و  يرنگ  صلح  در  و  نند 

زندگ ا  يآرامش  فرزندان  خاک  ي کنند.  و  آب  براسالها ن  کف  در  جان   ي ست 

بيرس دوست  هدن  و  ملتمان  سعادت  و  ملتها يپا  يصلح  با  عليد  ي دار  بر   هيگر، 

مي متجاوز آن  رنگارنگ  اين  و  قافيجنگند  باز  له ن  سر  نيا  را  بدرود  يستادن  ست. 

 .يکبوتر صلح و آزاد ي، اه گل ناشکفت ينگار، ا

۲۰۱۴سپتامبر   8  - 3۹3۱شهريور  ۱۷  دوشنبه  



 

 

 

 ناصر هم رفت! 
 

 

  ار گل که از کف من برده است باد ي بس

  ن ي اما من غم 

  کنم   ي اد کس را پرپر نم ي   ي لها گ 

  را   ي ز ي چ عزي من مرگ ه 

 کنم ي باور نم 
 ياوش کسرائيس                               

  

 

فروزان    ٢٠١6دسامبر    ٢٤  هسحرگا قلب 

، مترجم کرد پس  هسندي، نوهخواآرمان  يآزادمنش، انسان  يشمندي رانپور انديناصر ا

  ٢١ستاد. ناصر در  يا  از طپش باز  هشي هم  يسرطان برا  يماريبا ب  يطوالن   ياهاز مبارز

ب  ياه باد در خانوادمهادر شهر    ١96٢سپتامبر   از  ه جهان گشود  ه زحمتکش چشم   ،

ران  يزش مردم ايآشنا شد. با خ   يو مل  يداد طبقاتيبا ستم و ب  يهمان دوران کودک

آورد و    يچپ رو  هشياند  ه ب  ياسيآزاد س  يو باز شدن فضا  يسلطنت پهلو  هيبر عل

آخر ب  يانسان  يهاهديا  هب  يزندگ  يهانفسن  يتا  اجتماع  ه خود،  ، يعدالت 

آزاديدمکراس تع  ي،  حق  اييو  ملل  ماند.  ين سرنوشت  وفادار  از    يسالهايران  پس 

برا بهمن  ب  يماريب  همعالج  يانقالب  آنجا ماندگار   هچشم  کشور آلمان آمد و در 

م کشور  زبان  بيشد.  را  ژانو  ي خوب  ه زبان  در  و  رشت  ١996  يهيآموخت   ي هدر 
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ل شد. در  ي التحصدورتموند فارغ  ه از دانشگا  يات آلمانيو زبان و ادب  ينگارمهروزنا

د  هب  ٢٠٠٠سال   عالياخذ  آلمان  يپلم  شد  يزبان  رسمهنائل  مترجم   ي دادگستر   ي، 

دآلم مولف  ناصر  شد.  مقاهان  رسا  لهها  تحليق يتحق  له و  روشنگران  يلي،    هب  ه و 

آلمان  ي، کرديفارس  يهازبان سم و مسائل کردستان  يفدرال  هدر حوز  هژيو  ه ب  يو 

اوليا جزو  واقع  در  و  است،   کسانيران  ک  ين  مستدل    يجد  ياهگونهب  هاست  و 

او تحت    يهامهترج  هان نمود. مجموعيرانيا  ياسيس  يه را وارد حوز  يلها ن مقويچن

ز امسال در  ييپا  ه" ک ياسيس  يهفلسف  يديم کلياز مفاه  يدر برخ  يشيعنوان" بازاند

ب جلد  رس  ه دو  گنجيچاپ  انسکلوپ  ياهنيد  رابط   هفشرد  ييايديارزشمند،  با    ه در 

 ي واقع منبعل و در  ي ن قبي سم و از اي، فدرال يو آزاد  يچون ملت، دمکراس  يميمفاه

ران است. ناصر يدر ا يمل لهمسا يخواهان حل انسان هاست ک يهر آن يبرا هآموزند

 ي امه و نگارش و شرکت در برنا  مهر ترجيگياقامتش در آلمان با کار پ  يسالهادر  

چش   يوني زيتلو در  را  شيدگرخواهان  طعم  آموزير يدن  پژوهاهن  و  شريها  ک يش 

ران بود. بقول مبارز کرد  يگر ملل تحت ستم ايملت کرد و د  ي، بانگ رساهکرد

وفادار،  يبان، همسرمهر يبود" . ناصر پدر يياز تبار روشنا يناصر "مرد  ,ايقادر ور

رف  ياري انسان  يقي دلسوز،  و  اعتماد  گفتيبس  يقابل  در  بود.   هار صادق  عمل  در  و 

 ق و برادرم. يدوست، رف يباد. بدرود ناصر جان، ا يادش گرامي

 



 

 

 

 ياد آر ز شمع مردە ياد آر! 

 رفيق "ابراهيم پورنيا"   ی شهيد، همافر انقالب   ی ياد فداي 

 

 کشد و بازهر شب ستارەاي به زمين مي

 هاست. اين آسمان غم زدە غرق ستارە
 سياوش کسرايي 

 

  به دفتر سازمان فدائيان اکثريت در خانه   بود. باکودر  يکي از روزهاي گرم تابستان  

، اول ۴۱  ي"کار")شماره    ي. آخرين شماره نشريه  گونشلي رفتم  5٠  يشماره    ي

بود.۱۳۶۶تيرماه   رسيده  غيرمنتظرە  (  تيتر  به  چشمم  اول  يناگهان   نشريه    صفحه 

 افتاد: "همافر فدايي، رفيق ابراهيم پورنيا شهيد شد". 

را   وجودم  تمام  شديدي  درد  و  سست  پاهايم  آن  يک  در  خبر  اين  ديدن  با 

  يول  ،کنمباورخواست    يدلم نمبي اختيار اشک در چشمانم حلقه زد.    گرفت،فرا

که بود  آن  واقعيت  نبود.  شرط  من  خلق    باور  شهيدان  صف  به  نيز  ابراهيم  رفيق 

 .ه بودوفادار ماند به آرمانش تا به آخر عمل کرده بود:  وعدە خود بهسته بود و  پيو

سالي که   3٠پس از بيش از  با اين وجود، هنوز  او را چند باري بيشتر نديدە بودم.  

اولين    کنم.  يم  يزندگ  او پر رمز و راز  گذرد با ياد  از شهادت اين فدايي خلق مي

مان در تبريز ديدم. بيش از دو سالي  بار او را در منزل يکي از دوستان خانوادگي

بود، مي ايران زدە  به تشکيالت حزب تودە  گذشت.    از ضربه هولناکي که رژيم 

منزل   در  شب  رفيقتودەاي    يرفيقآن  بوديم؛  چندين   که  يمهمان  دوستي  بخاطر 
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هم    برخي از رفقاي سازمان و حزببا پدرم، حکم عمويم را نيز داشت.    يادهه  

رفقاي بودند؛  جمع  آذربايجاني  چيره دست  يدر  موسيقي  نواختن  آن   ، کهدر  در 

در    سخت،  يروزها شرکت  با  مي   رفقابه    ها  يدورهمبدون چشمداشت   روحيه 

ورد به مزاح  آ  در مياش(    ياز جايش )تاردونرا    وقتي تار   بين  دادند. يکي از آن 

 گفت:

 گلميشيخ"]با کالشينکوف آمدەايم[.  " کالشينکوفنان ـ 

هم   واقع  تار،  در  و  تلخ  روزها  آن  آنها  در  ُبراي  يکارايتار  از  يو  بيش    اش 

 بود.کالشينکوف 

تازه آزاد شده   با يکي دو نفر از رفقاي حزبي  گپ و گفتدر آن مجلس مشغول   

   :آقا مرا صدا زد و گفت... تبريز بودم که از زندان

   گه! ببين ابراهيم چي ميبيا کامران، ـ  

آنها نزديک    .رفتم  نزد  از  بار  اولين  از  با  براي  هم  زيادي  که مدت  ابراهيم  رفيق 

نگذشته بود، آشنا شدم. بحث در رابطه با تحليل و خط مشي حزب و    جشازدوا

رفيق تودەاي با بيش از چهار دهه  يک  سازمان در رابطه با جمهوري اسالمي بود.  

انقالب،   از  بعد  حاکميت  با  رابطه  در  ما  اشتباە  که  بود  باور  اين  بر  هنوز  تجربه، 

مخالف بود. او در جريان بحث    نظربا اين  اما زندەياد ابراهيم    . تاکتيکي بودە است

 رو به من کرد و گفت:   

اشتباه - از    ياشتباە ما در مورد جمهوري اسالمي  نبايد  و  بود  استراتژيک 

 مبارزە ادامه دارد و اگر زماني دستگير   کرديم، با اين حال  آن دفاع مي

 شوم، مطمئن باش تا به آخر به حزب و سازمان وفادار خواهم ماند!  هم

، ناگهان ابراهيم رو شور آفرين دوستان نوازنده  يدر گرماگرم نواختن آهنگ ها

 بمن کرد و گفت:

 خواني؟ نمي يُکردهستي، چرا آواز  يُکرد جور تو چه -



 ٢٤٧یاد آر ز شمع مردە یاد آر!  
  

 

 گفتم:به او 

 . دارم و نه آوازي بلدم يينه صدا  -

 برقصم.   يُکردبايد آواز بخوانم و يا  من يا که او اصرار داشت يول

 : گفتم

 رقصيد.  يُکردتنها که نميشه برادر،    ـ

 بيدرنگ در پاسخ گفت:

 بزنند و ما دو نفري برقصيم.  يُکرد هامن رقص لري بلدم، بگذار اين ـ   باشه.

"شه آهنگ  نواختن  به  شروع  خادوستان  و   "هڵخا  ڵمامه  هم    کردند  رقص   بهما 

 .  بخشيدشور و شوق خاصي به مجلس   ما ي. پايکوبيلر – يُکرد دونفري 

ها،   را  با گذشت دهه  اين سطور  و   آورم  يکاغذ م  يبه روحاال که  سيماي شاد 

 .   را  يانسانعشق و صداقت  يبينم: سيما يخود م در برابررا مهربان او 

  ي زمان .ديدم گاە و بيگاە ميياد ابراهيم را زندە، يپس از ديدار آن شب به يادماندن

برا بار،  يشنيدم که  در   امرار معاش در يک آهنگري مشغول کار است. آخرين 

تبريز ديدم  را  او  يک غروب هنگام، از سازمان را  اعالميه  .در خيابان طالقاني  اي 

 بمن داد و گفت:

 جاها پيدا کردم! اين را همين -

 : خود گفتم يبه نوبه من هم 

 گم! ميمن هم بعد از خواندنش همين را به بعدي  -

 

ها سرانجام در پاييز و فدايي  ها   از تودەاي  يگروهديگر او را نديدم و من هم بسان  

سازمان    ١365 به  رژيم  گستردە  حمله  پي  در  کردم.  مهاجرت  شوروي  اتحاد  به 

به آخر    تاراهش را  رفيق ابراهيم هم دستگير شد و    ١365فدائيان اکثريت در پاييز  

 قهرمانانه رفت.  
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از   بعد ،۱۳۶۶گفته يکي از دوستان، در يکي از روزهاي قبل از شروع سال نو  بنا به

و    يفرساطاقت  يها شکنجهتحمل   آزادي  راە  شهداي  صف  به  تبريز،  زندان  در 

 سوسياليسم پيوست. 

و  ،  يآر کرد  عمل  خود  قول  به  بهاو  خويش  وفادار  جاودان"  سر  "آن  بر  جان   ،

اين شعر احسان    شک   ي. بو از اين ميدان سرافراز و پيروز درآمدآرمان گذاشت  

 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، ُگردي 

خود مرگ  از  زودتر  جا،  آن  بشکستي  ، وگر 

 ُمردي. 

 

تابناک آزاد   خاطره  راە  باخته  جان  پيروان  تمام  و  پورنيا  سوسياليسم   يابراهيم  و 

 باد!  يگرام

 
١399بهمن  ٢5شنبه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها ترجمه  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 د يل دولت جديعراق در تشک یشرکت کردها

نا  يگاليوانونا ژياولگا ا  

        

کردها ل  يشرکت  با  ماهيعراق  در  عراق  پارلمان  انتخابات  در  واحد   ست 

کسب  ٢٠١٠مارس) با  م(  همراه  يبرا  يکرس  5٧ـ  ا  آنها  با  تاکنون  يبود.  حال  ن 

کردها در   يتين موقعياند. در چنل دولت نشدهيتشک عراق موفق به ياسيس يروهاين

حفظ منافع کردستان در    يها هستند. آنها براونيبا تمام فراکس  يانجام مذاکرات  يپ

عمل و   يمهن برناي " و تدوي ون کردستانيل " ائتالف فراکسيتشک  ن مذاکرات، بهيا

ورز  ١9در    يگزارش مبادرت  ادهيمورد  دربرگياند.  گزارش  الزم    رندهين  شروط 

هرگونه  يبرا در  ائتالف  ورود  هرچ  ندهيآ  يدولت  از  قبل  براياست.   به   يز کردها 

تواند    ي م  که  يزيورزند، چيعراق اصرار م  يقانون اساس  ١٤٠  اجرا درآوردن ماده

غداد حل کند. آنها خواهان حل  مشکل کرکوک را با ب لهو از جم ياختالفات مرز

  ي ديکل  يو واگذار کردن پست ها  شمرگهيت پياستخراج نفت و گاز، موقع  لهمسا

  کردها هستند. به  رهيعراق و غ يآت يدولتها

توافق  کردستان عراق به  ياسيانات سيانواع احزاب و جر رسد، که  ينظر م ن بهيچن

باشند. همزمان   دهي کشور رس ياست داخليس يزندگ مهم يهابا جنبه  نظر در رابطه

جد گد  يجنبش  اتحاد"انۆڕ"  و  کردستان)پدک(  دمکرات  پارت   ي هنيم  هي، 

است   دهين عقين حزب بر ايدهد. ا  يد قرار م ي کردستان)امک( را مورد انتقاد شد

دمکرات    که امنپارت  ارضيکردستان  توجه  يت  مورد  را  نداده   کردستان   قرار 

قرار گرفته   ياروياست، رو دنبغداد  با  ارتباط   ينم  يمدن   مدرن و جامعه  ياي، در 
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توجه با  مجموع،   در  تغيا  نکهيا  به   باشد.  خواهان  آن  رهبر  و  حزب  خود يين  ر 

 دهند. يستند، احترام مردم کرد را از دست مين

بهانۆڕانتقاد "گ از پدک و امک   برخيهدف تضع  "  آنان در  نفوذ  مناطق    يف 

از   ايکردستان عراق است.  امر موجب تقسيکسو،  بطور عمود  م جامعهين   ي کرد 

  يآورد، از سويآنها ممانعت بعمل م  ياز ظهور خودکامگ  ي، تا حد مشخصشده

برايل ميشدن آن را تسه  زهيگر روند دمکراتيد ثبات    يکند. تالش  تنها   نه حفظ 

بلکه  عراق،  کردستان  همچن  در  و  کشور،  سرتاسر  مردم يدر  منافع  تحقق  ن 

کردن کردها در    يندگيجهت نما  لهمعام  کردستان، حکومت کردستان را وادار به 

  د.ينما يد ميدولت جد

 ي هامتحد گروه  که   "دولت قانون"س ائتالف  يرئ  يالمالک  ينور  پس از مذاکرات

ن ي در ا  ينيمع  يشرفتهاياست با کردها، پ  يدر انتخابات پارلمان  کنندهشرکت    عه يش

مشاهده المالک  يم  روند  وز  يشود.  نخست  مقام  داشتن  تشک  ير يبا  هنگام  ل  يدر 

به  رسما  خصوص    دولت،  در  کردها  ارسال    ١9خواست  با  او  داد.  پاسخ  مورد 

او ابراز   يشنهادهاياز پ  ياريموافقت خود را با بس  يمسعود بارزان  خطاب به   ييمهنا

" هي"العراق  له مالقات با تمام جناح ها از جم  يبرا  يون کردستانيائتالف فراکسنمود.  

د عراق ابراز  يل دولت جدي ع روند تشکيکردستان و تسر منظور گفتگو در مورد  به

نوريذ   است.  نموده  يآمادگ بودن  حما  يبرا  يالمالک  ينفع  بيکسب  ن ي شتريت 

نما تشکيتعداد  روند  آغاز  و  جدي ندگان  دولت  بهيل  وادار  را  او  با   مصالحه  د، 

کرده حما  کردها  براياست.  م(  )کردهاـ  آنها  نخست   يت  مقام  آوردن  بدست 

ش بردن حل مسائل مورد  يکردها قول پ  است. در مقابل، او به   مهماو    يبرا   يريوز

او اعالم کرد که   را داده   ياختالف ارض ه   است.  انجام  با    در رابطه   يپرسمه مانع 

نور  لهمسا شد.  نخواهد  د  يالمالک  يکرکوک  و  ظاهرا   لهايدر موصل، کرکوک 

ن سرنوشت  ييتع  يبرا   ي پرس  مهعراق و انجام ه يقانون اساس  ١٤٠  ماده  ياجرا  يبرا
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پ  ز کرکوک که ينفت خ  منطقه به   يدر  اعالم  ق  ملحق شدن  لمرو کردستان است، 

  ي ها پست ينامزد مربوط  به  يدر بحثها ن حال، کردها فعاالنهيبا ا .38کرد  يآمادگ

بهين  ييلهن مسايکنند. حل چن  يد شرکت ميدولت جد  يديکل تمام   يهمفکر  از 

بارزان  ياسيس  يائتالفها مسعود  هم  يدارد.  رابطهيدر  ا  ن  کميمبتکر    يي تهيجاد 

 شروع مذاکرات در رابطه  يبرا  ي اسيس  ياز تمام ائتالفها  ندهينما  8ـ    ١٢مرکب از  

ترک دولتيبا  که  يب  نماي با  شد  ن  ندهي د  ائتالف   ياسيس  يروهايتمام  شود.  کشور 

اهي"العراق با  پي "  بارزانين  مسعود  نمود   يشنهاد  نور39موافقت  به   يالمالک  ي.   حاضر 

چنيتشک کميل  ا  ييتهي ن  با  برخياست.   حال  تحل  ين  خارجياز  ا  يلگران  ن يبر 

که  همکاريا  باورند  ا  ين  مقاومت  با  است  سنيممکن  ـ  عرب  نوا،  ين  ياالت 

د و  که   مواجه  لهايکرکوک  واگذار  شود  سرزميا  يبا  نفتخين  بهين  کردها   ز 

 ورزند.   يمخالفت م

که يا  مهم است  تشکن  کابي،  بدون  يجد  نهيل  گرفته  يريدرگ  هرگونهد  ،  صورت 

نگرانند مبادا  لهها، از جم ييکاين رابطه، آمرينشود. در هم ي اسيس يثبات يموجب ب

ناسنج سو  دهيحرکت  داخل  کرد  يرهبر  ياز  جنگ  بروز  کشور    يموجب  در 

 .  ٤٠شود

  مبارزه کرد از  هيکرد توص  يرهبر ، به يدن در هنگام مالقات با مسعود بارزانيجو با

 مهم ن حزب  يرهبر دوم  يجالل طالبان  عراق که  يجمهورس  يحفظ  پست رئ  يبرا

کنند.   يدار آن است، چشم پوشکردستان )امک( عهده  يهنيم  هيکردستان ـ اتحاد

اد يعرب ـ ا  برنده  ياز جناحها  يکي  ندهينما  ن پست را به يد در نظر دارد ايکاخ سف

 
38 Al-Maliki promises Sunni Figures he wouldn’t concede to Kurds on 

Kirkuk Referendum – peyamner.com 07.10.10. 
39  Al-Iraqiya welcomes Barzani’s initiative- http://www.peyamner.com 

09.10.10. 
40  Kurds:deal closer on settling Iraq political limbo- peyamner.com 

09.10.10. 
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م  يش از نيب  )"دولت قانون"( واگذار کند که   يالمالک  يا نوري"(   ه ي)" العراق  يعالو

 کنند.  يم است کشور مبارزهيدر س ييحکمفرما ي، براسال با هم رقابت کرده

بهين  يجمهورس  يمقام رئ  لهمسا  معتقد است که  يجالل طالبان . ٤١دارد   مذاکره  از 

عثمان   محمود  اعضا  يکيهمزمان  فراکس  ياز  اگر    يکردستانون  يائتالف  گفت 

ماده اساس  ١٤٠  انجام  تضم  ي قانون  پست  يعراق  از  است  ممکن  کردها  شود  ن 

 نده ينما  به  يجمهوراست  يواگذار کردن پست رصرفنظر کند.    يجمهوراست  ير

جناح عرب   برنا  يکيگان  موارد  با  مهاز  که يجو  است  سو  دن  استمداران يس  ياز 

 ي ت مليسازمان امن  اداره  يدادن پست رهبر  ،مه برنان  يبود. در ا  شنهاد شده يعرب پ

گرفته  به نظر  در  به   شده   کردها  م  است.  سوينظر  از  در   يرسد کردها  واشنگتن 

ن  دوره آمر  يروهايخروج  بعنوان  يارتش  عراق  از  ن  ي کيکا  در    ي اسيس  يروهاياز 

آنان   ، به شده داده يشنهادهايتحقق کامل  پ يواشنگتن برا شوند که يم نظر گرفته

 فشار خواهد آورد.  

انتصاب    کند که  يواشنگتن تصور م امن  يک کرد در پست رهبريبا  ت يوزارت 

با   يعرب  يکشورها  يبانيمورد پشت  يها  يان سنيم  کند که   يرا خنث  ي، خصومتيمل

حما   يهاعه يش ايمورد  سايت  و  ني ران  است.    يخارج   ياسيس  يروها  ير   موجود 

 ي کردها وجود دارد. برا  يبرا   يد يکل  يبا پستها  ز در رابطهين  يگر يد  يشنهادهايپ

 پارلمان عراق شود.   يسخنگو   مهمدار مقام  ک کرد عهده ي، ممکن است  نمونه

کند.   يق ميد تشويل دولت جديت در روند تشکيفعال  يد، کردها را برايکاخ سف

از    اتخاذ شده  يرا فراخواند تا خط مش   يدن، مسعود بارزاني ن منظور جو بايهم  به

 ي روهايبا ورود تمام ن کردستان در رابطه   يدهد. او موضع رهبر مه آنها را ادا يسو

کننده  يائتالف ترک  شرکت  در  را  انتخابات  تائيدر  دولت  بايب  جو  نمود.  دن يد 

که ي شد  متحدهيا  ادآور  خاص  االت  نامزد  نميحما  ياز  از    يت  واشنگتن  و  کند 

 
41 Experts warn US is turning its back on Kurds/ – peyamner.com 10.10.10. 
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  يپاسخگو  که  يک دولت مشروع وقانونيل  يتشک  يخواهد برا  يم  يمسعود بارزان

 .   ٤٢مبرم مردم عراق باشد، تالش کند يازهاين

منافع خود "با    دن به يتحقق بخش  يکا از کردها برايآمر  االت متحدهيب، اين ترتيبد

است مقام وزارت  ياشغال ر  شنهاديکند. پ  يم  بد" استفاده  يک بازيحفظ اعتبار در  

 ي دولت   مهمن مقام  يا  ت است که ين واقعيا  به  کردها  با توجه  عراق به  يت مليامن

در   کند که  يرا رهبر  ييرويتواند ن  يم  ر عرب واگذار شود، چراکه يک غي  د بهيبا

  ي عرب   يران و کشورهاي ، تحت نفوذ امتخاصم قرار گرفته  يهاعه يها و ش  ين سنيب

نم مشخصيگيقرار  حد  تا  و  متحدهيا  ي خواستها  يرد  برآوردهيآمر  االت  را   کا 

 خواهد کرد.

را   يجمهوراست  يک کرد مقام ر ي  است که  مهمار  يکردها بس  ين حال برايدر ع

ن حال، امکان يبا ا  است.  مهمز  ين  يت ملياشغال کند، هر چند که مقام وزارت امن

ايضع شدن  موقعيف  جاين  دادن  از دست  و  وجود    گاهيت  بغداد  در  آنان  محکم 

و  يت قوين موقعي چن کا خواهانيآمر االت متحدهيا رسد کهينظر م ن بهيدارد. چن

برايکرد در کردستان و همچن  يرهبر  که  يمهم بغداد دارد  استمداران  يس  ين در 

نباشد.ي"عراق خود  ا "  بارزانيبا  مسعود  حال  به   ين  استناد  س  يرئ  که  ينانياطم  با 

  واشنگتن به بر عالقه  يمبن يجمهورس يدن معاون رئيباراک اوباما و جو با جمهور

موقع به يحفظ   عراق  در  خود  داده   ت  ااو  بر  است کهن  ياند،  متحدهيا  باور   االت 

 ، آنها را تنها نخواهد گذاشت. ت  کردهيعراق حما يکا  از کردهايآمر

 کيتو خاور نزديانست                        
      http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/24-10-10b.htm 

 
42 http://www.institutkurde.org 08.10. 2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 و عراق  هيترک یاز مسائل کردها یبرخ

 

 نا يگاليوانونا ژياولگا ا

 

"قلب"ه  يکردستان ترک اتن و عراق  معذالک روند سيکردستان  در    ياسيک هستند. 

ترک بطور    هيکردستان  عراق  ميجر  يمتفاوت و  اييان  با  يابد.  ارتباط  در  هم  امر،  ن 

بخش، يرها  ت جنبش کرد، آزمون مبارزهي، موقعي، هم خارجيداخل  يفاکتورها

ط ياز شرا  ين روند ناشيگر است. ايد  يفاکتورها  يکسريصاحب اعتبار و    يرهبر

اجتماع س  يمشخص  فرهنگياسيـ  و  ي ،  ميا  يژگيو  کشورها  برا  ين   ي باشد. 

تع  يبراکه  ه  يترک  يکردها مبارزهييحق  خود  سرنوشت  ا  يم  ن  و  يکنند،  جاد 

منطقهيپ ب  شرفت  عراق  اهميشتر ي کردستان  موفق ين  دارد.  را  تجارب  ي ت  و  ها  ت 

اهم  يکردها بسيعراق  که  يترک  يکردها  يبرا   ياريت  دارد  ت  يبرسم  يبراه 

تالش   هيدر کردستان ترک  يجاد خودمختار ي" کردها و ايکيت "اتنيشناساندن هو

 کنند.  يم

ون اروپا است.  يسي کم  از موانع ورود آن به  يکيه  يکرد در ترک  لهحل نشدن مسا  

از    يناش  يکاهش تنشها  يبرا   هيترک  يرهبر   يان سال جاريدر جرن رابطه،  يدر هم

مسايا به  لهن  قطعنا  يتالشهائ  دست  در  م٧  يينها  مهزد.  بيـ  کنفرانس   ي المللن  ين 

ترکيس ي"کم اروپا،  در    هيون  کردها"  سال    ١8و  مشخص يپبه    ٢٠١٠نوامبر  شرفت 

شهروند  هيترک  يرهبر اعطاء حقوق  با  ارتباط  ترک  به   يدر  در  ،  هيشهروندان کرد 

قوانيزاسيبراليل استفاده  يون  حق  کردن،  زبان  را  ياز  تلويدر  و  کرد يزيو  و    يون 
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از پروتکل   يت برخيعدم رعا  به   مهن قطعنايهمزمان در ااست.  شده    زندانها اشاره

  له از جمموجب نقص حقوق بشر،که ه يترک  ياز سو  ين الملليب  يونهايها و کنوانس

است،    شده   اوجالن رهبر حزب کارگران کردستان اشاره  عبداهلل   يحبس و سالمت

بند  ٢٢کرد در  لهبا مساه در رابطه يترک  يون اروپا براي سيط کم يشرا مهن قطعنايدر ا

ان ترکها و کردها ين بندها در جهت کاهش تنش مياست. مطالبات ا   ح شدهي تشر

ت کانال يفعال  لهان و از جميب  يآزادن بندها مربوط به  ياز ا  يکينمونه    ياست. برا

 در اروپا است که  يکرد  يگروه  يهار رسانهيو سا  يو  يت   ژۆر  يون کرد ي زيتلو

 کند. يت ميآنها فعال هيعل هيترک

که، يا  مهم  است  سيسيکم  ن  کمک  درصدد  اروپا  مال  ياسيون  جاد  يا  يبرا  يو 

بهيدمکرات  يپالتفرم نما  ک  مذاکرات  برايمنظور  کرد  و  ترک  حل    يندگان 

 احترام به ان و  يب  ي، آزاديافتن کامل حق آزاديکرد و تحقق    لهز مسايمسالمت آم

ن شروع مذاکره  ي همچن  مهن قطعنايکرد است. در ا  يت هايتمام سازمانها و شخص

ن آمده،  يآن چن  ١5در بند    له است. از جم  شنهاد شده يپ  ها ـ کردهاز ترکي آمصلح

ت شناختن حزب کارگران کردستان يو برسم ٤3اوجالن  عبداهلل يالزم است با آزاد

غيبعنوان   سازمان  تروريک  شرايستير  دمکراتي،  شرکت  احزاب  يط  تمام  ک 

با در رابطه    ٤٤درازمدت  ييمهن قطعناي تدو  يبراجامعه    يمدن  يو سازمانها  ياسيس

ن  يچنبه  يابيدست  يون اروپا برا يسي ه فراهم شود. کنفرانس کميکرد در ترک  لهمسا

ايسيکماز    ييمذاکره و  اروپا  متحدهيون  تا حزب کارگران  يآمراالت  خواست  کا 

 حذف کنند.  يست يترور يکردستان را از فهرست سازمانها

کردن آن را زهيو دمکرات  ه يترک  ياصالح قانون اساس  يکنفرانس، تالش دولت برا 

 ياز سوشده  لت آتش بس ارائه  مهشنهاد کرد که  يکرد. کنفرانس پ  يابيمثبت ارز

 
43Final resolutions to the 7th international conference on EC, Turkey and 

the Kurds. http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=16543 
44 The 7th International EUTCC Annual conference 17-18 Novermber 2010 
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عمل تمام  قطع  و  کردستان  کارگران  نظاميحزب  و    ي فرامرز   يات  عراق  مرز  در 

ـ م( هيترک  يعراق، حقوق بشر و حکومت قانون )از سو  يت ارض يتمام  احترام به

ات  يشود. عمل  يريجلوگ  يرنظامين غيشدن ساکن  ي، از قربانشدهت شناخته  يبرسم

نگران  ينظام محل  يباعث  ثبات    يحکومت  عدم  و  منطقه  ي اکردستان  شود.  يمن 

ا مراعات  شرايعدم  ترکين  ورود  زمان  به يسيکم  به   هيط،  را  اروپا  ميتاخ  ون    ير 

 اندازد.

مبارزان حزب کارگران کردستان ب مسلحانه يبا قطع تعقه ين حال، دولت ترکيبا ا 

ترک مرز  حدهيدر  تا  عراق  رابطه    ي ـ  در  را  خود  مساموضع  تعد  لهبا  ل  ي کرد 

د کرد، در صورت مشاهده يب اردوغان تاکيرجب ط  ن رابطه يکردهاست. در هم

ف ي انجام وظامجبور به   يتي امن  يروهايت حزب کارگران کردستان، نيفعالهرگونه  

سپتامبر، دولت    ١٢در    يقانون اساس  يپرسمهان انجام ه يخود خواهند شد. در جر

گا برداشتن  با  تالش    يبرا  ييمحتاطانه  يمهااردوغان  کردها،  با  مذاکرات  انجام 

ز  ي کرد را بطور مسالمت آمله، مسان گذاشتن سالح نمودهيزمکرد آنها را وادار به 

 حل کند. 

را بنابر   يدر اوگوست سال جار  حزب کارگران کردستان آتش بس اعالم شده  

د  ي قطرف ترک  به شده داده يمهن امر در نايد کرد، اياوجالن تمد رهنمود عبداهلل

نماشده   رسميبود.  بالواسطه    يدارا  که  هيترک   يندگان  عبداهللتماس  اوجالن    با 

 . ٤5ا" امتناع کردند ستهيبا ترور  لهبودند از "معام

شرايا  برايجاد  رهبر  مذاکره  يط  در  مخالفت  بروز  رابطه    هيترک  يمانع  ادر  ن يبا 

کرد و    لهبا مسااردوغان در رابطه    يآنها با خط مش  مه ، هشود، چرا که  يم  لهمسا

 
45  Turkey says scaling down military action after Kurdish truce .-

http://www.institutkurde.org/en/info/latest/turkey-says-scaling-down-

military-action-a 
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برا حسنه  يا  يتالش  روابط  مخالفجاد  همعقي با  کرد  براين  دهين  نمونه   يستند. 

ترک  يسخنگو عل  هيپارلمان  نماياهش  يمحمد  خطاب  اعالم کرد  ندگان حزب ين 

 است که   ياسياحزاب سمتناقض با ماده    يپارلمان بزبان کرد  و صلح به   يدمکراس

ها و  ، کنگرهمهدر اساسنا  ير از ترکيغ  يکاربرد زبان  اجازه   ي اسيطبق آن احزاب س

ترکيتبل ندارند.  را  خود  که   يتنها کشوره  يغات  آن چن  است  قانونيدر  وجود    ين 

 ٤6خواهند شد.ن با مشکل مواجه ي متخلفپارلمان متذکر شد که  يدارد، سخنگو

ا  با  جنبش  يتوام  فقدان  ترک  يمل  يکپارچه ين،  در  مسالمت يپه  يکرد  شرفت حل 

مسا يآم ملهز  بغرنجتر  را  ماهيکرد  معذالک،  ايکند.  مسايت  تنها  لهن  به  ،  منحصر 

آن اختالف نظر   ي در رهبر ست، که  يم مناسبات با حزب کارگران کردستان ن يتنظ

بس و تماس  آتش  ، مخالف هرگونهداشته   ياز آن موضع سخت  يوجود دارد. بخش

اوجالن    رهنمود عبداهلله يگر، بر پايجناح د  يريباشند. سمت گيمه  يترک  يبا رهبر

است. اختالف نظر در  ه يز با حکومت ترکيالمت آممس منظور رشد روند مذاکرهبه  

آزاد  يرهبر کردستان  کارگران  به   يحزب  عق  يافراط  يهاگروهعمل  با  يهم  ده 

م  عبداهلل  يدئولوژ يا که   ياوجالن  آتش  دهد  هستند.مخالف  "  نمونه  يبرا  بس   ،

در استانبول زدند، فعال    يات بمب گذاريعملدست به  آزاد کردستان" که    يبازها

کنندهشده انتحار  ضمن،  در  به    که   يياند.  عمليادست  حزب  ين  عضو  زد،  ات 

بود.  کردستان  مشابه  يعمل   ٤٧کارگران  کارگران ات  حزب  بنفع  مجموع  در 

 کردستان و کردها نخواهد بود. 

م  مناسبات ترکها ـ کردها،  از تنش ماندگار در   ي تحوالت   يتوان مدع  يصرفنظر 

ه  يکرد در ترک  لهو کمرنگ در روند حل و فصل مسا  ر قاطعانه يار غيبت، اما بسمث
 

46  Speaker warns MPs speaking Kurdish in parliamentary meeting-

http://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-claims-

istambul-suici 
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نم همزمان  منتفيشد.  که  يتوان  آ  دانست،  سال  وضع  ندهيدر  است  ت  يممکن 

تغيشد اييدا  کند.  هير  با  ارتباط  در  ترک  يعموم  يپرسمهن  بود.    هيدر  خواهد 

بس با و در نظر گرفتن آتش  يدا ضد کرد ين اردوغان با حفظ موضع شديمخالف 

عامل چون  ناآرام  يبرا  يکردها  برايشروع  او  تالش  از  در   ي،  تنش  کاهش 

ترک عله  يکردستان  آن،  اطراف  مه  يو  استفاده  سوياردوغان  از  گر،  يد  يکنند. 

دار است. با  يلگران کامال پاياز تحل يباور برخ به ياسالم يدمکراتها ياسيموضع س

ن ياست. در اوسته يدر واقع بوقوع په  يکرد در ترک لهمسا  د ازين حال، درک جديا

نه  يم بلکه  ان،  کرد،  روشنفکران  ترکتنها  حاکم  جستجوين  هيمحافل  در   ي ز 

برا يجد  يکرديرو برا  لهحل مسا  يد  تغنمونه  يکرد هستند،   ي ر مناسبات رهبريي، 

آن،   يارتباطات با رهبرشرفت  ين امر دارد. پي بر ا  يبا کردستان عراق گواهه  يترک

 باشد.ه  يعراق و ترک يدهد تا مراقب مناسبات کردها يآنکارا امکان م به

رهبريوضع  شرکت  مجموع،  در  و  عراق  کردستان  در  س  يت  روند  در    ياسيآن 

تقو اهميموجب  منطقهيت  ست  در  خارج  يداخل  ياستهايکردستان  عراق    يو 

فراکسيم مذاکرات  روند  در  س  يونهاي شود.  کننده    ياسيمختلف  در شرکت 

پارلمان سال  ماه    يانتخابات  بارزان ٢٠١٠مارس  مسعود  موضع  ي،  اتخاذ  ار  يبس  يبا 

در  مذاکره    يک پالتفرم رايهمسان    ييمهموجب امضاء موافقتناف و عاقالنه  يظر

  8خروج عراق از بحران    يبرا  ي ن آغازيد عراق شد. ايل مجلس جديبا تشکرابطه 

ادولماهه   شد.  توافقنايت  بهمهن  بارزان  ،  مسعود  مبنا  ي باور  احترام   يدوست  يبر  و 

ن يمناسبات بد کرد، که يها و مذاهب استوار است. او همچنان تاکتها، فرقهيتمام مل

 ٤8عراق خواهد بود.  ي ل و بغداد منحصرا بر اساس قانون اساسيارب

 
48  President Barzani’s Initiative Culminates in Agreement on New 

Government.-http://www.peyamner.com/details.aspx?1=4&id=210324 
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رئ اوباما  متحدهيا   جمهورس  يباراک  از  يآمراالت  بارزانکا  مسعود   ي برا   يتالش 

س بغرنج  مشکالت  تاککرده  يقدردان  ياسيحل  که  ي،  نمود  متحدهياد  به االت 

   .٤9خواهد داد  مهکردستان ادا عراق و منطقهخود به  يکمکها

ع  يا صناي  يير داراي دوارند مقام وزيعراق، ام  يجمهور س  يکردها با حفظ مقام رئ 

ب بدست  را  گاز  و  نورينفت  وز  يالمالک  ياورند.  جدينخست  است  ير  در صدد  د 

ان برساند. در حال حاضر تنها يپاگر به يدک ماه يران را تا يد وزي جد نهيل کابيتشک

  5٠است.او معلوم شده  يپارلمان و دو نفر از معاونها ينام سخنگو

است  يد سيدولت جدعراق است، چرا که    يبرا  يين کنندهييتعن کامال لحظه  يا 

خارج  يداخل سال    ي و  تا  را  کرد. ييتع  ٢٠١٤عراق  خواهد  بارزان  ن  در    يمسعود 

، و مسائل خود را  از عراق بوده   يکردستان بخشمنطقه  د کرد، کهيتاکن رابطه  يهم

پاهمراه   بر  بغداد  به  ه  يبا  سايعالاحترام  فرقه يق  ملتها،  جر  يمذهب  يهار  ت  انايو 

  5١حل خواهد کرد. ياسيس

ا  بر سهم خود در داالنهايس  ن هنگام که يدر   ي حکومت مرکز  ياستمداران کرد 

مخالف يافزا  يم سيند،  رهبر ين،  همچن  منطقه  يستم  و  سمتيکردستان    ي ر يگن 

خارجيس م  ي است  قرار  انتقاد  مورد  را  که   يآنها  معتقدند  آنها  مش  دهند.    يخط 

اعضا بطور عمدهکه  ن منطقه  يا   يرهبر اتحاد  ياز  و   ه يپارت دمکرات کردستان 

جوابگو  يهنيم هستند،  خواستهايعال  يکردستان  و  جمعي اکثر  ي ق  کرد  يت  ت 

"  ين جنبش  موضع  آنها  )تغانڕگۆست.  که  يي"  را  اصالح(  تحول،  آنان ر،  نظر  از 

ل يباشد، بعنوان بديعراق م  يدر جهت حل مسائل مبرم کردهاو    ک بودهيدمکرات

 
49  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 



 ٢63  و عراق ترکيه یاز مسائل کردها یبرخ
  

 

االت متحده ياسپور در اروپا و ايد  يکردها  يبان ين جنبش از پشتيکشند. ا يش ميپ

م "خشن و  ياز رژ  يبانيکا با پشتيآمرن باورند که  يمند است. طرفداران آن بر ابهره

ا.  ک   يحکومت محل  يسرکوبگر" )منظور رهبران احزاب کردستان ـ  ردستان است 

با اعتراضات و  ن منطقه يثبات ا" معتقد است که ران ۆکند. "گ  يمنا( اشتباه  يگاليژ

علکه    ييشورشها اداره  يبر  خويفساد  پرستي،  قوم  و  خودکا  يش  حکومت   مهو 

 .5٢است، بهم خواهد خورد  يمحل

ا ا  ين موارد گواهيتمام    يسال جار  ياستهايز سيت آميان موفقيپان دارد که  يبر 

به  پ  يمعنا  کامال  آيامکان  سال  در  آن  عراق    يروهاينکه    ندهيشرفت  از  ائتالف 

بر    يدن باراک اوباما مبنينان بخشيخارج خواهند شد، نخواهد بود. صرفنظر از اطم

گرخواهد بود. سال  يمناطق دواشنگتن معطوف به عراق، توجه   ياز کردها  يبانيپشت

و عراق باشد.  ه  يترک   يکردها  يدشوار و مشکل ساز برا  يممکن است سال  ندهيآ

  ي برا  يفرصت  يمسعود بارزانممکن است به  حل و فصل مشکل مناطق مورد مناقشه

سيتحک مواضع  ا  ياسيم  بدهد.  رئياو  مقام  احراز  امکان  امر،    ي جمهورس  ين 

به   کردستان را در دوره داد. درغسوم  اياو خواهد  ممکن ن پست  ين صورت، اير 

نما از دست  به  يسنتگانندياست  سابق  نسل  نده  ينما  نخبگان کرد و جنگ ساالر 

تکنوکراتهايجد اغربزده    يد  وضعيبرسد.  مشخصين  حد  تا  است    يت  ممکن 

 ر دهد.ييکردستان عراق را تغ يـ اقتصاد يو اجتماع ياسيرشد س يريسمتگ

مسا  يدورنما  فصل  و  ترک  لهحل  در  مشخصه  يکرد  حد  جه  ينت  بهوابسته    يتا 

خواهد    ياسيس  يروهاياز ن  ک و موضع آن دسته ينزد  ندهيدر آ  ي همگان  يپرسمهه

که  بعهده ه  يترک  يرهبربود  ترک  را  تالش  همزمان  داشت.  ورود   يبرا  هيخواهند 

 
52 The US and the International Community Should Support Gorran.-http 
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 ه يکرد در کردستان ترکلهشرفت روند حل و فصل مسايون اروپا موجب پيسيکمبه

 خواهد شد.

 

 ه ي روس يتو شرق شناسي ت انستيسامنبع: 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/03-12-10.htm   

 

  



 

 

 

 ی برا  یاحياء عدالت تاريخ  یبرا  ی هيچ شانس    قرەباغ  یناگورن جنگ در  
  گذارد! یکردها بجا نم

 

 53ستانسيالف ميخائيلوويچ ايوانف 

 

 

دهه   سالهاي  اواخر  در  که  شوروي  اتحاد  گذشته    3٠کردهاي   بهاجبار    بهسدە 

کشورهاي آسياي ميانه )کازاخستان، ازبکستان و قرقيزستان( تبعيد شدند، هموارە 

طوالني اميد بازگشت به زادگاە تاريخي خود  در پي اجراي عدالت بودە، مدتهاي  

 را از دست ندادند.

بومي روسيه شناخته   از خلقهاي  بعنوان يکي  بطور رسمي  روشن است که کردها 

کردستان   اقليم  بودند.  کردە  زندگي  قفقاز  جنوب  در  سدە  چندين   به شدە، 

در   ١9٢3سال الچين تغيير نام دادە شد( در  بهديرتر  کهمرکزيت شهرک آبداليار )

جمهوري  مرز  در  و  سوسياليستي  شوروي  اتحاد  آذربايجان  جمهوري  چارچوب 

 ارمنستان اتحاد شوروي سوسياليستي بنياد نهادە شد.

اي گستردە بعنوان "کردستان سرخ" مشهور شد و نقش مهمي در نهگوبه  قهاين منط 

ملي   جنبش  مناطق    –اعتالء  و  ايران  و  ترکيه  در  کرد  الحمارهايبخش    يه تحت 

( و بريتانياي کبير)عراق( ايفا نمود. يکي از داليل تشکيل کردستان  يهفرانسه)سور

خودمختار در اين منطقه، تالش حکومت شوروي براي کاهش ميزان خشونت در  

 
 نویسندە این مقاله نامزد علوم تاریخ در روسیه میباشد.    53
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مناقشات ارضي ارمنستان و آذربايجان از طريق دادن چند منطقه مورد اختالف به 

منط کردن"  درست  و  "سوم"  اقليم    قهطرف  و  ارمنستان  ميان  در  طرف"  بي 

 ٢، در واقع ١9٢١خودمختار قرەباغ کوهستاني آذربايجان بود. نام کردستان از سال  

سال قبل از تشکيل رسمي اقليم کردستان بکار بردە ميشد. کردهاي مسلمان عمدتا  

بطور متراکم در اقليم کردستان زندگي ميکردند. حوسي حسينعلي اوغلي حاجيف 

ئيس کميته اجرايي اقليم کردستان بود. اين اقليم مناطق قرەقشالق، کلبجار، اولين ر 

قوباتلي، کرد اقليم -قوتورلو،  اين  برميگرفت. جمعيت  در  را  مرادخانلي  و  حاجي 

بر   با جمعيت    5١،٢بالغ  بود، کردها  نفر  )  3٧،٤٧9هزار  با %(، ترک٧3،١نفري  ها 

ارمني٢6،3نفر )   ١3،5٢٠ و  با  %(  آنرا تشکيل ميدادند. ٠.5نفر )  ٢56ها  %( ساکنين 

قوباتلي، داراي بيشترين درصد    کردها در همه اين مناطق بغير از منطقه ترک زبان 

دادە  طبق  بودند.  سال  جمعيت  شامل  ١9٢5هاي  کردستان  اقليم  و    6،    33٠منطقه 

در   متحدە  زيادي   63روستاي  حد  تا  مردم  اين  اجتماعي  ساختار  بود.  دە  شوراي 

نشين و کوچ  مهاي خود را حفظ کردە بود، بخشي از کردها بطور نيخصلت عشيرە

 ها زندگي ميکردند. عده زيادي هم در غارها و خيمه 

اي  هاي حرفەبا تشکيل مدارس و تدريس به زبان کردي، همچنين ايجاد هنرستان

دە شوروي،  اتحاد  سوي  دانشگاهاز  در  تحصيل  امکان  آنها  از  نفر  اتحاد  ها  هاي 

زبان  جماهير   به  مجالت  و  ها  روزنامه  آوردند،  بدست  را  سوسياليستي  شوروي 

کار نمود. در اين دورە،    به کردي چاپ و منتشر شدە، راديوي محلي آنان شروع  

در تمام جمهوريهاي شوروي از قبيل آذربايجان، ارمنستان، گرجستان و ترکمستان 

هاي  لهجه  به   گاهکه جامعه کرد وجود داشت، مراکز فرهنگي و مدارس و آموزش

 کردي تشکيل شدند. 

سال در  شوروي  حکومت  که  تصويري  و  ]متاسفانه[  رشد  براي  آغازين  هاي 

دهه   سالهاي  در  بود،  دادە  نشان  اتنيکي  گروە  يک  بمثابه  کردها   ١93٠پيشرفت 



 ٢6٧جنگ در ناگورنی قرەباغ 
  

 

ها شروع ]يعني در دورە حکومت ستالين[، کامال تغيير پيداکرد. مقامات جمهوري

ه سياست  اعمال  اقليتبه  اجباري  جمهوري مگونسازي  در  کردند.  ملي  هاي 

آذربايجان اتحاد شوروي سوسياليستي خط مشي ترک کردن کردها شروع شد. از  

خانوادە  خانوادگي  نام  بعد،  به  زمان  "اوغلي"،  اين  چون  پسوندهائي  کرد  هاي 

ستاي  خود کشيدند. در را ڵدنبا به"ئيف"، "اوف"، "يان"، "شويلي"،"دزي" و غيرە را 

مين  6اين سياست، عمر اقليم کردستان نيز مدت زيادي دوام نياورد و طبق تصميم  

به حيات آن خاتمه دادە    ١9٢9اوريل    8کنگرە سراسري شوراهاي آذربايجان در  

بااينه در مهشد.  سوسياليستي  شوروي  جماهير  اتحاد  در  خودمختار  کردستان   ،

تاريخ نهضت ملي کرد ش  ١9٢3-١9٢9سالهاي   از حافظه وارد  برگي زريني  دە،  

 تاريخي کرد را تشکيل داد. 

سالهاي   خلق   ١93٠-٤٠در  اکثر  مانند  يکساني  سرنوشت  شوروي  هاي کردهاي 

آناني   بيشتر  داشتند.  شدە  ثابت    که سرکوب  محل  از  بودند  مسلمان  عمدتا 

و   ازبکستان  کازاخستان،  در  سکونت  قابل  غير  و  نامناسب  مناطق  به  زندگيشان 

تبعيد شدند. فقط کردهاي ايزدي ارمنستان و گرجستان، همچنين جامعه    قرقيزستان

احتمال   شوروي  مقامات  ماندند.  خود  زندگي  محل  در  ترکمنستان  کردهاي 

شعله  صورت  در  را  ايران  و  ترکيه  از  کردها  يا  طرفداري  جديد  جنگ  شدن  ور 

ميدانس قفقاز  به  کردها  تبعيد  دليل  جنوب]شوروي[  در  مسلحانه  تند. درگيريهاي 

هاي ، هنگها آشنايي خوبي با تاريخ نداشتند، در جنگ روس و ترکاستالينيست

در  را  نظيري  بي  قهرماني  الدين،  شمس  آغا  علي  ژنرال کرد،  رهبري  تحت  کرد 

ترک با  و مبارزە  اجباري  تبعيد  عليرغم  بازمانده  کردهاي  دادند.  نشان  خود  از  ها 

سوسياليستي، قهرمانانه در جنگ  سرکوب شدنشان در دورە اتحاد جماهير شوروي

نفر از    سه عليه اشغالگران هيتلري در سالهاي جنگ کبير ميهني شرکت کردند، به  
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و   مقام  و  پايه  دادن  با  نفر  هزاران  و  شد  اعطاء  شوروي"  اتحاد  "قهرمان  نشان  آنها 

 مدال مورد تشويق قرار گرفتند. 

گن بي  از کردهاي  حيثيت  اعادە  شروع  ستالين  از مرگ  به  پس  ديدە،  آسيب  و  اە 

سوسياليستي   جمهوريهاي  مقامات  نشد.  منجر  تاريخي  عدالت  و  دادگري   به احيا 

نيز  تاکنون  ندادند.  به خانه و کاشانه و زادگاهشان را  بازگشت  اجازە  اکثر کردها 

و  ميکنند  زندگي  قرقيزستان  و  ازبکستان  کازاخستان،  در  تبعيدي  جامعه کردهاي 

توان  ايزدي  هزار تنها کردهاي  از صد  بيش  بمانند.  و گرجستان  ارمنستان  در  ستند 

نقل مکان کردە، تبديل به شهروندان کامل حقوق   يه کرد اعادە عيثيت شدە به روس

 گشتند.  يهفدراسيون روس

و   الچين  به  کردها  بازگشت  با  مختلف،  راههاي  از  شوروي  آذربايجان  مقامات 

ورزيد مخالفت  کوهستاني  قرەباغ  به  نزديک  اتحاد مناطق  فروپاشي  از  پس  ند. 

از سياست  ناسيوناليسم بخشي  هاي حکومتي دولت  جماهير شوروي سوسياليستي، 

در   ماندە  باقي  کردهاي  تاريخي  برش  اين  در  داد.  تشکيل  را  آذربايجان  جديد 

اخراج   کردهاي  به  بازگشت  اجازە  باکو  و  بودند  شدە  آسيميله  کامال  آذربايجان 

 کوهستاني را نداد. قرەباغ به شدە کردستان سرخ 

با   رابطه  در  ارمنستان  حکومت  و  قرەباغ)آرساخ(  خودخواندە  جمهوري  مقامات 

بر   آنها  گرفتند.  را  موضع  همان  زيادي  تا حد  شدە الچين  حيثيت  اعادە  کردهاي 

اسالمي  اعتقادات  بخاطر  کردها  باورند،  و اين  ارمنستان  ميان  اختالفات  در  شان 

 ها[ تبديل شوند. ]آذري پنجم ستون به آذربايجان ممکن است 

تالش جديد حکومت آذربايجان براي برگرداندن کنترل خود بر ناگورني قرەباغ،  

پيشينيان و   نزد گور  به  بازگشت کردهاي وارث کردستان سرخ  براي  اميدي  هيچ 

گذارد.  با بدتر شدن وضعيت اين منطقه و مداخالت ترکيه، زادگاهشان به جا نمي 

 الچين براي احياء عدالت تاريخي در اين موقعيت به صفر ميرسد.شانس کردهاي 
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دهقانان)منطقه  ها  کشتار  فئودال  توسط  حکومت   بوکان(  ماموران    ی و 
 تهران 

 ي م حسام يکر

 

ترجيا نوشته  کاروان  يبخش  مهن   " کتاب  زنده  ياز شه  ياز  اثر   " اد يدان کردستان 

نگار    مهنده و مفسر, روزنايمبارز, محقق ,گو  يم حسام يباشد. کريم  يم حسام يکر

نو در  ي,  کرد  ومترجم  سال  يژانو  9سنده  در ي شمس  ١3٠5ماه    يد   ١9)  ١9٢6ه   )

  6در   يباد چشم به جهان گشود و به علت تومور مغزمها  يم در حوالرهيبه  يروستا

ب  ٢٠٠١اکتبر   بس  يمارستانيدر  آثار  فروبست.  جهان  از  چشم  استهکلم    اريدر 

ترج  يارزشمند  آزاد  مهچون  شراب,  و  مري  ينان  ماکسا  مادر  ؛   يم گورگيگ, 

کرد در پارلمان سوئد و ...    لهن کوچک , مسا ينکو, زم يرود–  يکرد   يافسانه ها

د و ده ها اثر  يه عصر جدياو, انتشار نشر  يجلد خاطرات زندگ  ١١,    يبه زبان کرد

  يم  يات کرديبه هنر و ادب  يم حسامياد کريخدمات ارزشمند زنده    له جم  از  گريد

 يايک ) حزب اح  –ژ    يلهمهبه صفوف کو  يدر اوان جوان  يم حساميباشد. کر

ژه قبل يبو    يخيوست و درمقاطع حساس تاريکرد ( و حزب دمکرات کردستان پ

بهمن   انقالب  هاياز شخص  ١35٧از  تع  يت  و  سييبارز  کننده  هاين  حزب    ياست 

گو از  او  بود.  کردستان  راد يدمکرات  پيندگان  ايو  ازي ک  و  نزديران  ک  ي اران 

ژ و  يگالو ي, استاد عل ياستاد حسن قزلج -خته کرد يبرجسته و فره يت هايشخص

جم از  و  قاسملو  عبدالرحمان  افرادينخست  له دکتر  بازنگار  ين  به  که    يبود 

دان  ياز شه  يچون کاروان  ياران در قالب کتاب هيخ کردستان اياز تار  ييهاگوشه
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 ي ن انتقادها ي خود پرداخت که با استقبال و همچن  يجلد   ١١کردستان و خاطرات  

  .ارمواجه شديبس

کريپ حساميوستن  کو  يم  اح  –ژ    يلهمهبه   حزب   ( حزب    يايک  و   ) کرد 

ناش انقالبياز روح  يدمکرات کردستان  , عدالت خواهانه و ضد  يستياليسوس  -يه 

ن منطقه  يد او ازمالکي شد انزجار تنفر و ينوشته حسام  ن قسمت ازيبود. درا  يفئودال

 ي ادين بخش  يا  مه شود. هدف از ترجيده ميگزنده به وضوح د  يهابا ابراز واژه

کردستان است که متاسفانه    ي دهقان  ين جنبش هايتر  يادماندنيبه    ن وياز بزرگتر

سو ايمورخ  ياز  پژوهشگران  و  ارز  يرانين  و  نقد  مورد  مستقل    يابيتاکنون 

    .قرارنگرفته است

*** 

را که    يران قانون اصالحات ارضير وقت ايدکتر مصدق نخست وز  ١95٢در سال  

از    %٢٠ست با اخذ  يباين قانون م ي ب کرد. طبق ايمعروف شد, تصو  %٢٠به قانون  

دهات شود.    يگرآن صرف آباديد  %١٠آن به دهقانان و    %١٠مالکان ,    لهدرآمد غ

 ي ه گاهيکرد معذالک تک  يرا حل نم   يارض   لهچ وجه مساي ن قانون به هيهرچند ا

 ١953مبارزه دهقانان جهت گرفتن  حقوق خود از مالکان شد. در بهمن ماه    يبرا

به خود    يعتريحزب دمکرات کردستان دامنه وس  يمبارزه کشاورزان تحت رهبر

بوکان  گرفت. منطقه  فدر  مجيگيباهللض ي,  شاماتي,  خان,  شهرود  نقده   ي,  و  ران 

 يته هايرآمد مالکان کم% از د  ٢٠ن قانون و گرفتن  يساختن ا  يعمل  يدهقانان برا

 ي در سازمانده  يون کردستان نقش سترگ يز روحاني ن بار نيل دادند. ايتشک  يدهقان

روستائ اتحاد  ايو  برا ي ان  کشاورزان  کردند.  ايپ  يفا  نخست  ي شبرد  مبارزه  ن 

به همدياد ميگردآمده, سوگند   نکنند و پشتيگر خيکردند که  گر يکد يبان  يانت 

ت, رفت و آمد  ي نه شکاياز آن جهت هز  ,يکردن کمک مالباشند. سپس با جمع  

ها اداره  خنث  يدولت  يبه  استفاده    يهاي کارشکن  يساز  يو  دولت  ماموران 
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عليم آنها  ارتباط مخفيکردند.  با حزب  يرغم  ا]م  –دمکرات کردستان  [انه  به  ن  ي, 

 .کردنديقانون مصوبه دولت تالش م  ياجرا ينداده , برا يمبارزه جنبه حزب

مالک پشتيدر کردستان  مورد  که  خائن  ن  يبانين  جايارتش  به  بودند  به  يتمک  يز  ن 

مقاب به  شروع  بله خواست کشاورزان  تنبي,  راندن,  جريرون  و  مهيه,  هتک حرمت   ,

که    يقهرمان  يم آغاي, ابراهيگل در منطقه آختاچ  ي اهانت به آنها نمودند. در آباد

مالک  يکي تحقياز  صدد  در  بود  شاه  شده  شناخته  نوکر  و  کردستان  خائن  و ين  ر 

عبداهلليب مال  کردن  کيپ  رون  اما  برآمد  ده  نماز  اعترض  ش  به  مردانه  شاورزان 

م و  ين فئودال خائن که از قد ي ا  رون راندن او ممانعت بعمل آوردند.ياز ب  ,برخاسته

منطقه درخواست کمک    يربابهام شناخته شده بود از ايم به عنوان مزدور رژ يند

رون يکرد. آنها هم با فراهم کردن دستجات مسلح در صدد غارت کشاورزان و ب

روستا از  آنها  کم  "ل ۆ"گ  يراندن  محليبرآمدند.  دمکرات کردستان   يته  حزب 

پشتيدرا خواهان  منطقه  از  يبانين  بيهمد   دهقانان  و  مالکيگر  راندن  از يرون    ن 

ن منطقه در يشتافتند. کشاورزان ايم  يم قهرمانيشد که به کمک ابراه  ييروستاها

در   مهه ايمالک  برابر  جا  آشام  خون  علستادهين  مبارزه  به  شروع  نمودند.  ي,  آنها  ه 

منطقه   يخان و تماممي, رحندکهي, شارت ي, ناچنبارر, ئهلهالمه,  لۆگ  يروستاها

به شهر    ,ها با ترک روستاهاارباب  رزان شد.کشاوام و مبارزه  يگ مرکز قيباهللضيف

ختند.  يگري , توطئه گران و دشمنان خلق شده بود, منيبوکان که محور تجمع خائن

برا سازمانده  يکشاورزان  به  شروع  خود  از  دفاع  و  ها  يمبارزه  مسلح   ي دسته 

تان  چون " ... کردس  يفيتهران شروع به نوشتن اراج  يارتجاع  يهامهروزنا  .نمودند

 .د " ... ! کردنديشده است " ... " به داد فئودال ها برس يستيکمون

ن را جهت  يسنگ  يبه سالح ها  مجهز  يباد قشونمها  فرمانده لشکر  يپ مظفريسرت

, در بوکان  روستاها ت دريانجام جنا فرستاد که بعد از يفرار  يکمک به فئودال ها

دن  يپس از رس  يدولت   يروهايبودند. نمستقر شده و در محاصره کشاورزان مسلح  
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ام يق  يو قشون دولت  مهاژاندار  ين و با همکارين مالکيع سالح در بيبه بوکان و توز

کردند سرکوب  را  جناکشاورزان  و  کشتار  با  رابطه  در  متاسفانه  ارتش  ي.  ات 

ست. آنها در کل  يدر دست ن  ين خودفروش آمار و ارقام موثقيو مالک  يشاهنشاه

باالخص در روستاهان  يا و  بودند شروع به    ين آن متواريکه مالک  ييمنطقه  شده 

ش کودکان  حتا  کردند,  مردم  تاراج  و  رودخانه  ي کشتار  به  گهواره  با  را  رخوار 

روستاهاتهته" و  شامات  منطقه  در  مردم  انداختند.  و يري, خويندباکهقه   يهو"  اوا 

گهواره  تازه و  شدگان  کشته  جنازه  رودخانه  نوزادن    يکند  از  را  شده  غرق 

مالکيم سويگرفتند.  از  شده  مسلح  ه  ين  انجام  از  جنايارتش,  نداشتند.   يتيچ   ابا 

شدند. صحرا  و  دشت  آواره  روستاها  از  شده  رانده  خانوارکشاورز  در    صدها 

پسر عل  –ش  رههيکان  يروستا ش قصد يو نوکرها  يلخانيا  ي حاج  يآغا  يرحمان 

  ي خان را کرده بودند. بابه خان و پسرانش برا  به اسم بابه يتجاوز به دختر کشاورز

ن ير شدند, در ايز و خائن با آنها درگ ين فئودال خونريا  ياز دست دراز  يريجلوگ

داريگ و  بابه  يعل  ر  گلوپسر  بضرب  عل  له خان  مآغا    يرحمان  شود. يکشته 

عل  يهاسازمان گسترده  اعتراض  و  انتقاد  با  کردستان  دمکرات  ت يجناه  يحزب 

حکومتيمالک ماموران  و  به    ين  عمال  درمانده   ياريشاه  کشاورزان  کمک  و 

خانوادها به  برا  يمتوار  يشتافتند,  داده,  پناه  کمکيشده  جمع    يمل  يهاشان 

ن  يباد و مالکمهاات لشکر  يکردند. مطبوعات وابسته به حزب توده در تهران جنايم

م افشا  محليکردند. کميرا  گرفتن   يته  پس  با  نقده  در  دمکرات کردستان  حزب 

وگوسفندها   ياديز  شمار شده  يازگاو  نوکران   تاراج  توسط  که  کشاورزان 

براارباب محمد  يها  بازار  به  صاحبيفروش  به  بود,  شده  فرستاده  اصليار  شان ين 

خواه يمردم کردستان و مطبوعات ترق  يحکومت تحت فشار افکار عموم  پس داد.

اما پس از    .کرد  ير و زندانين را بجرم قتل کشاورزها دستگيمالک  ظاهرا چند تن از

ز  يمدت رشوه  دادن  با  آنها  روزنا  ياديتمام  شدند.  اول    يصدا  مه آزاد  در  مردم 
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"نوشت  ١953ل  يآور قهرمانيابراه:  روستائ  يم  پرداخت  يقاتل  با  کردستان    ٢٠ان 

  . " باد آزادشدمهافرمانده لشکر  يپ مظفريهزار تومان و سه اسب به سرت

ترت يبد قين  عليب  با  يه جور و ستم مالکيام کشاورزان کردستان  و کمک   يارين 

حزب   ين دوره از اعضايارتش سرکوب شد. اکثر کشته شدگان و تاراج شدگان ا

 .دمکرات کردستان بودند

 ١98٧باکو، 

 

 

 



 



 

 

 

 مادرش هب  یکرد از کوبان  یيک دختر جنگجو یمهنا
 

 

نا  در  خود  مرگ  از  قبل  کوباني  در  جنگجو  دختر  ک ا مه يک  مادرش    ه ي  براي 

اش سخن ميگويد. نارين، اين دختر جنگجو در  زندگي ، از آخرين روزهاي ه نوشت 

ياد مادرش است و آرزوي ديدن او را پس از جنگ   ه چقدر ب  ه ش مينويسد ک مها نا 

اما متاسفان  ب   ه دارد،  را  امکان ديدار مادر  نا   ه مرگ  او فقط يک  و  نداد  براي    مه او 

ب  نا   ه مادرش  اين  در  گذاشت.  يادکردن   مه يادگار  از  بغير  ب   نارين     ه ازمادرش 

پرداخت  تران ه رفقايش  بمناسبت تولدم  "مادر جان، رفيقم آزاد  ب ه ، ميگويد:  من    ه اي 

 مادرش:   نارين به   مه است." اين هم مشروح نا   ه تقديم کرد 

 

 کوباني   ه ي از قلع امه نا 

من خوبم. ديروز بمناسبت روز تولدم جشن کوچکي گرفتيم، فکر    5٤گيان"   ه"داي

آزاد"ترانشدم.    لهسا  ١9ميکنم   ک  هرفيقم"  را  رابط  ه خوبي  ب  هدر  بود  مادر  من   ه با 

آواز ميخواند اشک در چشمانش    ه تقديم کرد. آزاد صداي خوبي دارد و زماني ک

ب  هزد  هحلق او هم مثل من  بو  هبود، چون  او را    هد کياد مادرش  سالي است  يک 

 
 مادر جان   54
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ک  هنديد را  رفقايمان  از  يکي  ديروز  شد  ه است.  روان  هزخمي  بيمارستان   ه بود 

ب گلو  هکرديم،  دو  کرد  لهاو  ک  ه اصابت  نميدانست  او  اما  گلو  هبود،  او    ه ب  لهدو 

اول بود ...    لهجاي گلو  هاش ميبرد کهسوي سين  ه مدام  دستش را ب  ه ، چرا کهخورد

 او دادم.   ه بکنيم و من يک ليتر خون خودم را ب  هتوانستيم او را معالج

آنها    هداي از  متري  صد  چند  فقط  هستيم،  کوباني  شرق  در  ما  حاال  گيان 

کال و  دوريم  اسالمي"[  "دولت  بيشتر ه ]تروريستهاي  و  ميبينيم  را  سياهشان  هاي 

ب پي  ه اوقات  آنها دسترسي  تلفني  اما هيچگاارتباطات  نمي فهميم چي   هدا ميکنيم، 

از ما    ه هستيم ک  هزبان ديگري سخن ميگويند اما بخوبي متوج   ه ب  هميگويند، چرا ک

 خيلي ميترسند.  

از    هگرو "  هجنگجو تشکيل شد  9ما  ما  و  هيۆشهڕ است. اسم کوچکترين  " است 

است. بغير از    هو حاال نزد ما آمد  هاهل عفرين ميباشد. او قبال در "تل ابيض" جنگيد

قاميشلو آمد از  قبال در "س هاو "آالن" رفيقم هم  او  بوده .  او هم    هري کاني"  است. 

سا چند  ميگويد:احتماال    لهنميداند  و  داشت  ٢٠است  جاي    هسال  بدنش  در  باشم. 

"ئ  هچندين زخم چاقو ديد بخاطر  اين چاقوها را    وين" هميشود. ميخندد و ميگويد 

همساي  هک بود  هدختر  بزرگترين  ه، خوردهاش  اسم  از  است.  و  است  "درسيم"  مان 

اسم "هلن" براي او    ه و دختري ب  هاست. همسر او در دياربکر شهيد شد  هقنديل آمد

است روي    هديدنش نشد  ه تا حاال موفق ب  ه است. او اسم دخترش را ک  ه بجا گذاشت

 است.  هدستش تاتو کرد

کوباني است. هيچ   هروبروي درواز  هاي مستقر هستيم که حاال ما در خان   گيان،  هداي

رابط در  خان  ه اطالعي  صاحب  پسر   ه با  با  داري  سال  و  سن  مرد  عکس  نداريم. 

ک شد  ه جواني  شهيد  ب  ه احتماال  زد  ه است  اتاق  روي   هشد  ه ديوار  است، همچنين 

ميشود،   هقديم عثماني ديد  هقشاين ديوار عکسهاي قاضي محمد و مال مصطفي و ن

 ميشود. هقبل برميگردد و نام کردستان در آن ديد ه چند سد هب هقدمت اين نقش



 ٢٧9  مادرش به  یکرد از کوبان یيک دختر جنگجو ینامه 
  

 

زندگي بدون   هک  هايم و برامون معلوم شدهنخورد  هقهو  هک  ه گيان، خيلي وقت  هداي

 ه ب هاي نيست کهخوشمزگي قهو  هاي بههم زيبا و خوشايند است، اما هيچ قهو هقهو

  هب  ههيچگا  هدست تو درست ميشود. ما اينجا هستيم تا از شهري آرام دفاع کنيم ک

است.    هسوريمان بود  ه شد  ه زخميان و برادرهاي آوار  ه و گهوار  هکسي آزار نرساند

از شهري دفاع ميکنيم ک و ديگر مکانهاي هد  هما  آنها  و ما حافظ  ها مسجد دارد 

 هستيم.  همقدس آن در مقابل راهزنهاي درند

پيش تو خواهم آمد. رفيقم "درسيم"   هداي اين جنگ کثيف تمام شود  اگر  گيان، 

ب  ه هم قول داد دياربکر   ه است بهت سر بزند و از آنجا براي ديدن دخترش "هلن" 

ه ما  مادرانم  ه ب  مه برود.  عاطفه ياد  جنگ  اما  هستيم  اگر   ان  نميشناسد.  احساس  و 

داي باش  مطمئن  لحظ  هبرنگشتم  مرتب خواب  ميبينم کهگيان،  را  ديگر   ه اي  باري 

 افتد. پنداري بخت ياورم نباشد.تو مي هچشمم ب

خان اين  از  روزها،  از  روزي  آن   هک  همطمئنم  در  را  ام  زندگي  روزهاي  آخرين 

اين    هگذراند خواهي کرد.  ديدار  ماند،  خواهد  باقي  درآنجا  مدتها  من  بوي  و  ام 

کوباني در شرق اين شهر است و قسمتي از آن در اثر اصابت   هروبروي درواز ه خان

ريختلهگلو فرو  طرف   هها  چندين  از  و  دارد  سبزرنگ  آهني  در  يک  است. 

سورا سوراخ شدديوارهايش  س   هخ  از  يکي  روي  آنکهپنجر  ه است،  ب  ه ،    ه مشرف 

ام  هايستاد  هاست. من پشت اين پنجر  ه شد  ه شرق است، اسم من با قلم سرخي نوشت

 و  آخرين لحظات زندگيم را ميشمارم.  

پنجر  هداي اين  پشت  اسم    هگيان  خواند.  خوب  بسيار  صداي  با  را  آوازي  "آزاد" 

 بود. 55من بيريا تا کر"  هآوازش "لي داي

 دخترت نارين 

 
 !مادر جان دلم برات تنگ شده 55
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 دوم قرن نوزدهم  مهدر ني یردادبيات ک

 ب. روبينکو  م.

 

نيادبيات ک  سنن ادبي مدرسه نالي )در آغاز قرن    مهدوم قرن نوزده ادا  مهردي در 

اشعار   روشنگرانه,  افکار  آتي  رشد  با  که  است  مذهب نوزده(  ضد  هجوآميز, 

انگيزه اجتماعي  ساالري,  هاي  خصلت  تقويت  پرستانه,  ميهن  سي,  سيا   –هاي 

ک ادبي  زبان  پااليش  به  روح  گرايش  ايجاد  نهايت  در  و  آثار  ردي  در  انقالبي 

 گردد. رد قرن نوزدهم مشخص ميران دمکرات کشاع

ني بن  مهدر  تغييراتي  نوزده  قرن  طبقه ي  دوم  جامعه کرد صورت گرفت,  در  يادي 

يي از درون آن سر درآورده ,قطعه زمين هاي   لهرد با تالشي سازمان قبياشراف ک

زميندار   چون  کورد  روحانيت  نمايندگان  قدرت  کرد.  تصاحب  را   –وسيعي 

از  آ  يلهافئودا داري  خزانه  و  داوري  نامحدود  اختيارات  کسب  نتيجه  در  ينده 

باال  ترکيه  بار    حکومت  ترکيه  ارتش  در  مردم  بسيج  و  ماليات  افزايش  گرفت. 

رد شده بود. تمام ه, رنجور, نيازمند و زجر کشيده کسنگيني بر دوش مردم گرسن

عبي يزدانشير,  بدرخان,  هاي  قيام  و  همگاني  اعتراض  موجب  عوامل  و    داهللاين 

رويدادهاي   جزو  ها  قيام  اين  از  کدام  شد.هر  نزديک   مهمديگران  خاور  تاريخ 

 ن نوزدهم محسوب مي شوند.دوم قر مهدرني

قيام بار توسط حکومتاين  پشتيباني دول خارجي ) ها هر  با  عثماني  ايران و  هاي 

بيرحمانه سرکوب شدند. در آن روز بريتانيا (  تمايالت و  هاي سخت  بطور عمده 

(   ١8١۶  –  ١8۹۴يافت. حاج قادر کويي)  آرزوهاي خلق کرد در شعر بازتاب مي 

    رد بود.لهام بخش قيام کرد, ناجي و ار شايسته و عالي کشاع
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 در آثار او دو سبک مختلف متمايز مي گردد: 

 ( اشعاري به سبک شاعران کالسيک .  ١  

 ( اشعاري با مضمون اجتماعي .   ٢ 

هنري و زبان گوياي شعر کالسيک   رگ شعر, مسلط بر فن نگارشکويي استاد بز

زبان شعري او در بيان مشکالت اجتماعي ساده و روشن است. شاعر     ردي بود.ک

آن    با مورد خطاب قراردادن مردم سعي درساده نمودن سبک آثار خود و پااليش

عرب  تاثيرات  فارساز  و  مبهم  گرايي  شکل  از  ديگر  سوي  از  و  شعرهاي گرايي 

دارد.   به  کالسيک  را  نظرش  مد  جامعه  تصوير  خود  آثار  در  قادر کويي  حاجي 

وا سيماي  کرده,  ترسيم  ميروشني  نشان  را  عثماني  امپراتوري  با  قعي  شاعر  دهد. 

و ترقي    چون سدي در مقابل رشد  يش, جسورانه حکومت )عثماني ( راافشاگريها 

  ."مهند و مردم روزيرها و وکيل ها گرگمورد هدف قرار مي دهد. "

ردستاني  ک  رد از ستم امپراتوري عثماني و ايجادقادر کويي آرزوي رهايي خلق ک

هنر, و  علم  يافتن  رونق  ضمن  که  داشت  حاکم   را  درآنجا  نيز  برابري  و  عدالت 

شود. شاعر مراحل اساسي عملي کردن اين آرزو را با طرح پيشنهادهاي زير نشان 

 مي دهد: 

 يي له ي بين قبياز بين بردن خصومت ها -

 اتحاد قبايل  -

 ريشه کن کردن بيسوادي  -

 روشنگري  -

  لحانهو جنگ مس -

صورت  تح ترکيه  در  )تنظيمات(  »عصراصالحات«  عنوان  تحت  که  والتي 

آثار  مي بر  نيکي  تاثير  بزرگ  گرفت  نقش  به  که  داشت  کويي  قادر  حاجي 

آخرين   از  وجد  با  شاعر  بود.  برده  پي  کرد  خلق  سرنوشت  در  روشنگري 



 ٢83  ايران و عراق یکردها یلباس سنت
  

 

علوم   فراگيري  به  را  کرد  خلق  کرده,   ياد  اروپا  در  علم  فرا دستاوردهاي  مفيد 

 خواند: مي

 » صنعت ياد بگير و دانش بياموز 

 اين آفريننده  براي توچه فرق مي کند که 

 زردشتي است يا هندو ويا يهود 

 ساکنان بهشت چوپانان گاو و گوسفند نيستند 

 56 بلکه صاحبان هنر و علم و عرفانند«

ردي بود.  جديدي در تکامل ادبيات کالسيک ک  لهاشعار کويي نشانگر آغاز مرح

اشعا کلي  خطوط  با  همسان  کويي  داراي  اشعار  شرق  روشنگر  شاعران  ر 

انقالبي و جهانگرايي عميقي است  ويژگي به فرد چون شور و شوق  هاي منحصر 

 شود. هايبخش تمام ملل تحت ستم ظاهر ميکه با پشتيباني از مبارزات ملي و ر

(    ١83۴  –  ١۹٠۴احمد جليلي )    ( و  ١8۵3  –  ١۹١۵حمدون )   آثار شاعراني چون

بويژه   ي طبيعت هستند,ها اجتماعي و توصيف زيبايي –بازتاب رويدادهاي سياسي 

طالباني)   اشعار رضا  بني  ١8۴٢  –  ١۹١٠شيخ  ک(  آميز  هجو  شعر  که انگذار  ردي 

اهميت بسياري برخوردار است. در   ها بود, ازعليه حکمراني و بي عدالتي عثمانيبر

رهبران   از  يکي  پسر  که  طالباني  شود.  مي  ديده  طالباني  درآثار  تناقضاتي  ضمن 

بو صوفيگري  فرقه  تمجبرجسته  با  را  اشعارش  آنکه  ضمن  شيخ د  به  بسيار  يد 

که از مذهب به  کند همزمان از بيان دو رويي و رياکاري آناني  صوفيگر تقديم مي

 کند: کنند, چشم پوشي نميشان استفاده ميسود اهداف مغرضانه 

 
 وەله چيته  " تۆ وەرە فەننێ فێر به  56
 گاورە، هيندووە ياخود جووە   
 و گاوانه شوانه ت نهئەهلي جەننه   
 " فەن و عيلم و عرفانه  یساحيب    
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 فرو روند  له" شيخ ها بايد صبح هنگام به خواب قيلو

 5٧زنده دار است«  تا مردم تصور کنند که شيخ عابد و شب

ردي تکامل ادبيات دمکراتيک و مدرن ک اشعار هجوآميز طالباني نقش سترگي در

يشات ديگري رد ايفا کرد. در اين دوره گراشکل گيري افکار مترقي در جامعه کو

  –  ١۹٠۹يي )  ه مي شود. شاعراني چون سالمي سنهرد مشاهدنيز دراشعار شاعران ک

محوي)    ١8۴۹  –  ١۹٢۵جدي)  مه(,    ١8۴۶  ,)١۹٠۹  –  ١83٠    ( حريق  استاد   ,)

( استاد شايسته غزلسرا که اشعارش داراي ارزش هاي واالي هنري    ١8۶۵  –  ١۹٠۹

الديوان )ادب( ) بزرگ که شعرهايش  ١8۵۹  –  ١۹١۶است و مصباح  ( غزلسرايي 

و شاديهاي زندگي است به آن  ترسيمي از عشق زميني, احساسات انساني, طبيعت  

عرفاني   –دسته از شاعران تعلق دارند که در چارچوب غزليات خصوصي, مذهبي  

کنج عزلت گزيدند. آثار اين شاعران بيانگر وظايف مبرم جامعه کرد و تمايالت  

  اجتماعي خاصي نيست .  –سياسي 

ني ادبيات کوردي در  ادا  مهدر مجموع,  نوزده  ادبي  مهدوم قرن  نالي   سنن  مدرسه 

هجوآميز, ضد ( است که با رشد آتي افکار روشنگرانه, اشعار  قرن نوزده  در آغاز)

انگيزه ساالري,  اجتماعي  مذهب  هاي  خصلت  تقويت  پرستانه,  ميهن    –هاي 

ادبي کسيا پااليش زبان  به  ايجاد روح  سي, گرايش  نهايت  انقالبي در ردي و در 

 گردد. مي آثار شاعران دمکرات کرد قرن نوزدهم مشخص
 ١99٢مينسک، 

,مسکو ١۹۹١تاريخ ادبيات جهاني, جلد هفتم, منبع :   

 
 ينان گورەگە خەو بۆ شێخ سبه  الزمه " 57
 شەو"   تا بڵێن شێخ عابيدە و نانوێ به   
 



 

 

 

 ايران و عراق ی ردهاک یلباس سنت
 ب. بوگاسلوسکايا  اي.                                                                                      

 

جهان بيني, ديدگاه, ارزش, اعتقاد وتمام موارد مربوط  به عرصه معنويات, بيشتر 

توسط فرهنگ شناسان) اتنوگرافها( مورد بررسي قرار ميگيرد. با وجود اين عمال 

يات زيبا شناختي آن و  , مجموع نظر58نوي همبود اتنيکيي از حيات معمهمبخش  

هايي که داراي درجات مشخص اتنيکي هستند از نظر مي افتد .براي  تمايل گروه

به   را  حيات  جوانب  تمام  بايد  مسائل  اين  در  بيان  داد.  نشان  منظم  اي  گونه 

مقوپژوهش در  لهها,  تنها  شناختي  انتزاعي   زيبا  هاي  پديده  فرهنگي   –بررسي 

شود, منتهي   )موزيک, رقص( يا گذار هنر در حال رشد به هنر حرفه اي  ظاهر مي

نيز   انسان  اوليه تکاملي  نکته شد که حتا درمراحل  اين  توان متوجه  به سادگي مي 

زيبا شناختي زندگي اجتماعي, مختص به انسان بوده است. به صورتيکه انسانها در 

وقبل   عالمت  صورت  به  هنري  هاي  نشانه  از  اشتراکي  جامعه  آغازي  مراحل 

  ازهرچيز اتنيک بهره برداري مي کردند.

آنها « و آرايش   –ابداع شيوه هاي انتقال اطالعات گروه اتنيکي  بربنيان پديده » ما  

درکي  و  آن  به  زبان  فرهنگي  مختصات  اعطاي  آن,  پيرامون  در  منظم  محيطي 

جامعه   افراد  تربيت  و  پرورش  همزمان  باشد.  مي  احساسي  کامال  و  ناخودآگاه 

 
واژه اتنيک در فارسي  بعنوان قوم , قومي ترجمه شده است . با توجه به اينکه معادل فارسي آن   در    58

 برگيرنده معني واقعي آن نيست در اينجا همان واژه اتنيک به کار برده شده است.  
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و بارنگ و نماي مشخص  درچارچوب سنت هاي موجود, بر پايه محيط فرهنگي  

 اتنيکي صورت گرفته, به آن رنگي مشخص و در واقع تصوري از زيبايي مي دهد. 

» زيبا   ما    –مفهوم   « با مفهوم   » « پيوند    –زشت  داشته, خطوط روشن جهان  آنها 

گروه و  بيني  بوده  پويا  سنت  شک  بي  دهد.  مي  تشکيل  را  اتنيک  مختلف  هاي 

رات دروني که داراي قانونمديهايي در چارچوب  تحت تاثير عوامل بيروني و تغيي

سنت هستند, قرارمي گيرد. متاسفانه اکنون نيز طرح مشخصي براي تجزيه و تحليل 

و   ندارد  وجود  مادي  فرهنگ  هاي  پديده  از  بسياري  اتنيک  هاي  ويژگي  صوري 

اس گشته, کمبود اين در حالي است که ضرورت چنين پژوهش هايي کامال احس

و به  شده يژگيپرداختن  منتشر  درمطالب  اول  نظر  ازهمان  اشياء  اتنيکي  هاي 

 فرهنگ شناسان مشاهده مي شود.

پديدهلباس   نظر زيباشناسي  نقطه  از  از يک سو  ملي  بفرد است.  اي کامال منحصر 

ازمواد   استفاده  براي  کافي  و  غني  امکانات  داراي  رشد  حال  در  سنتي  جامعه 

از سوي دي و  لباس است  تهيه  پارچه وشرامختلف جهت  تغييردر  يط زندگي, گر 

لباس تهيه  موجب  چيمستمرا  افزودن  با  جديد  ميگردد.  هاي  آن  به  نو  زهاي 

خواست ويژگي  , انسان  طبيعت  سنت,  هاي  چارچوب  در  فردي  انتخاب  و  ها 

موجب رشد فانتزيهاي خالق درتهيه لباس ميگردد. طبيعتا با رشد تکنولوژي سخن 

رود که امکان دست يابي به مواد هاي اجتماعي ميآن دسته از گروه   59از سوسيوم

گرايي دارد و اين  جنبه عمل مهاوليه را دارند. براي نمونه لباس تهيدستان بيشتر از ه

بوده,   سنت  با  رابطه  در  کمتر  معموال  جامعه  مرفه  اقشار  لباس  که  است  حالي  در 

پر جنبه  لباسبيشتر  انتخاب  نتيجه  در  دارد.  دارايستيژ  که  کافي    هايي  هاي  نشانه 

سنتي هستند براي تجزيه و تحليل ويژگي هاي زيبا شناختي اهميت بسياري دارند.  

باشد. در اينجا بايد  ون قاعده اي پاسخگوي اين نياز ميلباس اقشار مياني جامعه چ

 
59 Socium 
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بدون   تقريبا  لباس  سنتي,  جوامع  در  گيرد.  قرار  توجه  مورد  نيز  لباس  ديگر  نقش 

هاي مشارکت   قابليت  رشد  موجب  همين  و  شود  مي  تهيه  اي  حرفه  صنعتگران 

 هنري افراد ميگردد. 

به يقين مي توان گفت, که لباس سنتي کوردها بندرت مورد بررسي قرار گرفته  

لباس ک  ردهاي ترکيه نشده است. اطالعات مربوط است . عمال تحقيقي در مورد 

 در دهه پنجم قرن بيستم6٠هانسن  ردهاي ايران بسيار اندک مي باشد.  کبه ادبيات  

س او  نگاشت  تک  درآورد.  تحرير  برشته  را  درعراق  کرد  زنان  از  زندگي  رشار 

بتوان مطالب را مورد سنجش و تصاوير و طرح آنها مشکل  بدون  هايي است که 

اشاره کرد که     6١عارف و بويژه دزيگل  مقايسه قرار داد. در ضمن بايد به نوشته م.

ز شيوه زيبا شناختي براي بررسي لباس هاي ملي اقشار مختلف  براي نخستين بار ا

 مردم در عراق استفاده کردند.

ات جالبي در رابطه با  نيز حاوي اطالع  Al-Jadir W-Azzawiohتک نگاري  

ردي است. اما از نقطه نظر زيبا شناختي , کلکسيون پوشاک و تصاوير هاي کلباس

شناس فرهنگ  و  شناسي  مردم  موزه  در  پترزبورگموجود  پترکبير)درسن   م(   –ي 

ک لباس  تحليل  و  تجزيه  اصلي  چند  منبع  موزه  اين  در   . باشد  مي  دست  ردي  ين 

ها عکس وجود دارد که بخوبي تابلوي عمومي دگرگوني لباس را در لباس و ده

نمو پايداري  کرده,  تکميل  بيستم  را  معي  6٢هاي نهقرن  ادبيات  در  شده  ثبت  ن 

ردها در ايران و عراق بعنوان اقليت قومي  است که ک  کند. الزم به ذکرمنعکس مي

تعيين سر براي کسب حق  بوده,  سياسي  خود    –نوشت ملي  تحت ستم مضاعف 
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ردها با فرهنگ خود نمي  در رابطه ک  بي تاثير  لهکنند. بي شک اين مسامبارزه مي

 باشد.

ب قرن  لباسدر  در  توجهي  قابل  تغييرات  خلق يستم  تمام  سنتي  جهان  هاي  هاي 

ديک موجب در کشورهاي شرق نز  ايگرفت. نفوذ پارچه هاي کارخانهصورت  

اين منطقه شد. همزمان رشد خودآگاهي ملي  دگرگوني فرهنگ مادي خلق هاي 

اي که وص به نوع مجلسي آن گرديد, پديدهموجب تشديد عالقه به لباس و بخص

کنگار جمعيت  اعضاي  سطوردربين  اين  لنينگراد)سنده  پترزبورگ ردهاي  ن 

 کنوني( مشاهده کرده است.

 

 لباس مردانه 

 ايرواندوزي و سليمانيه [ردي نوع لباس ک ۲نگاري خود به تشريح هانسن در تک 

مي  ] عراق  و  در  عارف  م.  مشاهدات  با  مولف  گيري  نتيجه   Al-Jadirپردازد. 

W-Azzawioh    طرح امکان  کبير  پتر  موزه  کلکسيون  شود.  مي  تاييد  نيز 

اي « آن به ايران  حدوده استفاده از نوع » سليمانيهدهد. موسيعتري از آن را به ما مي

مي پوشنيز  محدوده  کرسد.  مردانه  لباس  به  ش  مختص  تنها   » رواندوزي   « ردي 

 عراق  مي باشد.  ]کردستان[بخش معيني از 

يب لباس رواندوزي مي شوند: پيراهن از پارچه نخي سفيد با  موارد زير وارد ترک 

گوش   سه  پارچه  تک  بغل.  زير  بدون  و  راست  هاي  آستين  يکنواخت,  دوخت 

سردست جاي  به  که  مي   ]سوراني[بزرگي  يکي  دوخته  هاي  شود  ويژگي  از 

پيراهن سنتي ک »سليمانيهردها استمشخص  نوع  پيراهني در  نيز وجود . چنين    اي« 

بطو کداشته,  لباس  به  مختص  کلي  شلوار  ر  شبيه  زيرشلوار  برش  باشد.  مي  ردي 

شود. لباس رو را که معموال از  اوت که از پارچه نرم نخي تهيه مياست, با اين تف

تهي لباس زير ميپارچه خانگي پشمي  اين  پوشند. در حال حه شده, روي  از  اضر 
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نمي استفاده  ها  پشم  ، شودپارچه  شلواري  و  کت  پارچه  از  با  بلکه  پشم  از  ويا  ي 

کنند. تفاوت اساسي لباس رواندوزي با اقوام ايراني زبان در استفاده مي  63الوسال

شلوار  نوع شلوار آن است. پاچه شلوار گشادتر ازقسمت باالي آن است. خشتک  

مي ضلعي  شش  شکل  با به  تنه  نيم  و  شلوار  دوختن  براي  نوع  باشد.  يک  از  اليي 

استفاده مي هپارچه  بوده, داراي آستين  قامت مستقيم  تنه با  نيم  اي راست و  شود. 

چگونگي   رواندوزي  لباس  پراهميت  هاي  نشانه  از  يکي  است.  بغل  زير  فاقد 

و  شلوار  پارچه نيم  رنگهاي  از  .کردها  است  دتنه  هاي  نقش  که  رشت,  هايي 

استفاده مي هستند,  راه  راه  ويا  نچهارخانه  اين  که  پژوهندگاني  را کنند.  لباس  وع 

قرار داده بررسي  براي يکبارمورد  اسهم  اند  ا,  پارچه هاي ساده را يادآور  تفاده  ز 

 اند. نشده

از تکه  کفش سنتي ک آنها  به گونه ويژه اي است. تخت کفش  ها  ايراني  و  ردها 

از نخ هاي  هاي سخت پرس شده ساخته شده است رويي آن  هپارچ داراي قالبي 

کردها کاله نمدي نرمي که يک يا چند چارقد به شکل دستار  اي است. کلفت پنبه

آن   برسرميروي  شود,  مي  از  بسته  پيراهن  آستين  انتهايي  گوش  سه  گذارند. 

به دور پنجه پيچيده شده, در   اين سه گوش  بيرون آمده است,  تنه  نيم  زيرآستين 

شود. شال کمري چندمتري از کشمير, ابريشم يا پارچه نزديکي آرنج گره زده مي

روشن باشد. شال   هاي ديگر نيز تعلق به اين نوع لباس دارد. رنگ آن ممکن است 

اي در جلوي کمر گره را پس از چند دور پيچاندن به دور کمر, به صورت ويژه

که مي باشد  مي  دور کمر  به  شال  پيچش  تعداد  با  متناسب  ها   گره  )تعداد  زنند. 

 دور است(.  ۵ – ۶معموال 

 
63 lavsal 
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 اي « ازدو جنبه با نوع » رواندوزي « متمايز مي گردد:لباس » سليمانيه

و   (۱ گشاد  بسيار  آن  قسمت کمري  بوده,  ايراني  اقوام  خاص  شلوار  نوع  اين 

موجب   بوده  شکل  ومربعي  بزرگ  خشتک,  است.  تنگ  شلوارش  پاچه 

 شود.سري چين در ناحيه ران ميايجاد يک 

لباس (۲ رنگ اين  که  هاي  پارچه  از  سادهها  تهيه مي هاي  دارند  در  اي  شوند. 

ک يک  لباس  ما  کشاورزکلکسيون  تيره  عراقي   رد  خاکستري  پشم  و    از 

 باد ) ايران( از پشم سفيد ريز مهاردي از  رنگ نشده  دست بافت, و لباس ک

ده است, وجود دارد. بافت که استادانه با ابريشم بنفش روشن روکاري ش

اين غيراز  ,گونه به  نيزها  ديگري  موزه,    وجود  هاي  کلکسيون  در  دارند. 

ک  از    ردلباس  دارد  مهاشهرنشيني  وجود  تمام باد  آن  بااليي  تنه  نيم  که 

اي يکسري تکه ها مانند  هاي برش سنتي را حفظ کرده است و دارويژگي

باشد که بطور يقين از لباس نظامي اخذ شده  هاي رو و تو مييخه و جيب 

ب لباس  اين   . ابريشمي قهوهاست  پارچه  از  استفاده  بافت کارخانه  ا  تيره  اي 

عناصردوخته ش نظامي در عکس   ده است.  هلباس  و  هايي که توسط  انسن 

 اند, مشاهده ميگردد. آريستاوا نيز گردآوري شده

نکات   به  لباس مردانه کبا توجه  , چه چيزي  ازياد شده  ايراني  ردي را  و  لباس  ها 

مي متمايز  بيانگر عربها  وضوح  به  نوزدهم  قرن  در  جهانگردان  مشاهدات  ؟  کند 

سنتي کردها لباس  .  چگونگي  رنگ  است  پويايي   , متنوع  قاشکال  فزوني  طر ها, 

رنگ تفاوت  دستار,  آراستن  تالش براي  نشانگر  لباس  مختلف  هاي  بخش  در  ها 

 براي ايجاد تصويري بياد ماندني است که هيچ تمايلي براي هماهنگ شدن ندارد.  
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 لباس زنانه 

اي هگرفته است. کلکسيون  رد در عراق بيشتر مورد بررسي قرارلباس سنتي زنان ک

دهد تا بغيراز موارد شناخته شده, يک نوع رايج آن  موزه پترکبير اين امکان را مي

کرد )در اين مورد    درايران را نيز مجزا

سطح   از  توان  مي  سختي  اختالف  به 

آنان سخن گفت( لباس   .گونه شناسي 

کردها اوازنانه  در  عراق  سده  ي  سط 

مي تهيه  زير  شکل  به  زير شد بيستم   :

تقل به  لباس پيراهن نخي که قطعا  از  يد 

مي دوخته  اروپايي  شد, زير 

د با خشتک مربعي نه چندان شلوارگشا

پارچه  بزرگي   از  آن  باالي  قسمت  که 

و شده  تهيه  روشن  و  قسمت    در   ساده 

مي جمع  پا  مچ  و  بخش  کمر  شود. 

اساسي اين نوع شلوارها از پارچه ساده  

روشن رنگهاي  با  ابريشمي  يا    نخي 

اين مجموعه,   دوخته شده است. روي 

هاي   چين  يکنواخت,  برش  با  پيراهني 

آستين و  جنبي  سه  مايل  با  راست  هاي 

جاي به  که  يزرگي  سردست    گوش 

 شود.  دوخته شده است, پوشيده مي

مي  چنين را  از لباسي  استفاده  با  توان 

پارچه هاي دلخواه نخي, ابريشمي و يا  
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کند  ها جلب توجه مي نتهي آنچه در عکس م  مخملي بنابر بضاعت خانواده دوخت. 

ک زنان ميانه سال  شها است. بي هاي درشت در تمام لباسرنگ روشن و نقش گل 

هاي هايي که از پارچهسهاي تيره رنگ را به جاي لبادهند لباسبيشتر ترجيح مي

 اند,  بپوشند.هاي کوچک سنتي ايراني دوخته شدهساده رنگي با نقش 

لباس روي  آن  آنها  روي  که  داري  نقش  روشن  ابريشمي  يا  مخملي  جليقه   ,

برش   که  بلندي  ژاکت  است  ممکن  آن  روي  پوشند.  مي  است,  شده  سوزنکاري 

پوشيد دارد  راست  هاي  آستين  و  پايين  قسمت  در  گشاد  پهلوهاي  ه  يکنواخت, 

شود )شواهدي مبني بر  هاي مختلف استفاده ميشود. براي دوختن ژاکت از پارچه 

آن را با نوار و گلدوزي تزئين  آن در دست نيست( در صورت امکان  نوع پشمي  

,  مي شده  آراسته  منجوق  و  زنجير  سکه,  با  معموال  راکه  زنان کرد کالهي  کنند. 

بندي   با  را  آن  پيچيده,  دور کاله  شال  چند  يا  از يک  دستاري  گذارند.  برسرمي 

اي روي دستار کنند. گاه شال نازک و سادههاي نخي يا پشمي تزئين مي  لهازمنگو

 کشند. مي

را عراق  در  زنان کورد  لباس  به  مربوط  تشريح  مي  اطالعات  با  لباس   ۲توان  نوع 

زمان   با  مقايسه  .در  کرد  تکميل  کبير[  ]پتر  موزه  در  موجود  در  مجلسي  هانسن, 

ايي که از بوجود آمده است. دخترهردي زنان  هاي اخير تغييراتي در لباس کسال

و براي دوختن لباس   گذارندمي  سر  اند معموال کاله برمحيط روشنفکري برخاسته

 کنند. استفاده مي 64از پارچه هاي هم نهشته

نويسد  تم ميقرن بيس  ۸۰ل. دزينگل در رابطه با تغييرات لباس کردي در آغاز دهه  

کشاورزي تا حدي از   دامداري به  -شيني  کوچ ن  مه ردها با توجه به گذار از ني"ک

 
64 Synthetic 
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تر شده, توانسته اند ارتباط منظم و پايداري با مراکز تجاري  بوجود  نظر مادي غني

 آورند, در نتيجه سختي شرايط زندگي شان کمتر شده است".  

هاي آنها شده است. عالقه سنتي به رنگوضعيت جديد موجب تغييراتي در لباس  

ساخته است. درگذشته    مهيانهشته روشن را  هاي همپارچهروشن, گذار عمومي به  

هاي شيک و گلدوزي شده با طال هاي ثروتمند قادر به پوشيدن لباستنها خانواده

ک هاي  هاي پلي استر تزئين شده با پولودند ولي اکنون امکان تهيه پارچه و نقره ب

 اي براي همگان وجود دارد.طاليي و نقره

دانشلباس تشکيلجويان کهاي مجلسي  تکه  سه  از  عراقي  پيراهن,    رد  است:  شده 

  . برش آنها به شيوه سنتي است اما تنوع رنگ ها بي مانند و منحصرشلوار و جليقه

است پليبفرد  پيراهن  از  ترکيبي  ها  لباس  ازاين  يکي  روشن .  بنفش  توري   استر 

نخ با  نقرهاست که سرتاسر آن  پارچ  اي گلدوزي شده است, شلوارهاي  پلي  از  ه 

استر سبزرنگي است که با نخ فلزي قرمز رنگي روکاري شده است. روي پيراهن  

 هاي درخشاني دارد. پوشند که نقشيقه سفيد کوتاهي ازجنس ابريشم ميجل

هاي طاليي و ا نقش, بدن نما باس ديگرترکيبي از پيراهن سبز رنگيک دست لب

نهشته    هم  پشمي  وجليقه  زربافت  لباس,   سرخ  –آبي  شلوارسرخ  اين  در  است. 

ميرنگ قرار  هم  رودرروي  نقشها  عدم  گيرند,  روشني  به  و  است  درشت  ها 

خورد. لباس خاطره تاثيربخشي به ان با عناصر ديگر لباس به چشم مي هماهنگي آن

شرکت   بين  در  را  مشابه  هاي  لباس  تا  يافت  امکان  نگارنده  آورد.  مي  وجود 

 ترزبورگ کنوني[ ببيند. کنندگان جشن نوروز در لنينگراد ]سن پ

بادي )ايران( را به موزه مهارد  لباس يک زن متاهل و با بضاعت ک  ۱۹۸۶در سال   

بطور لباس  مي  آوردند.  متمايز  عراقي  نوع  از  را چشمگيري  لباس  اين  اگر  گردد. 

ده قرار  ارزيابي  مورد  کلکسيون  در  موجود  تصاوير  ويژگي براساس  بخوبي   , يم 

لباس   به  ميمختص  متمايز  ايران  استکردهاي  يکنواخت  پيراهن  برش  ,  گردد. 
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به آن   پرچين  پيراهن قامت آن برش خطي دارد و دامني  دوخته شده است. کمر 

شود, در نتيجه ريکه هنگام پوشيدن باال کشيده ميبطو  ،ازحد معمول است  ترپايين

 شود. اال تنه روي کمر آويزان ميقسمت ب

ردها( و بريشمي )با برش سنتي براي تمام کي گشاد ادر ترکيب اين لباس شلوارها

شود.  مي  وارد  مي   بلوز  ران  ناحيه  تا  است,  وبلوزکوتاه  داراي   رسد  پهلو  در 

ايراني بلوز  برش  بلوز شبيه  برش  ها است. شال کشميري برجستگي خاصي است. 

گ همان  با  لرهبلندي  مشخصات  از  که  کمربسته هايي  بدور  است,  مردانه  باس 

روي آن شالي از تور  کالهي آراسته  وپر زرق و برق به سر گذاشته شده, شود.مي

مي نهشته  , هم  صورتي  شلوار  است:  متنوع  بسيار  لباس  هاي  رنگ  رشته  کشند. 

صورتي   طالييپيراهن  هاي  نگاره  و  نقش  با  هاي  نارنجي  نقش  با  نارنجي  شال   ,

ه از پارچه هاي  متنوع رنگي و بلوز به رنگ بنفش روشن با نقش هاي طاليي. کال

سبز و  نارنجي  قرمز  شال  و  شده,  لباس  تهيه  اساسي  رنگ  تصاوير,  در  ها است. 

ي است که  صورتي يا نارنجي است, اما در اصل هر بخش آن داراي رنگ خاص

هاي اهماهنگي ترکيبشود و قبل از هر چيز احساس نوارد هماهنگي عمومي نمي

و سوي آن در جهت متعادل کردن اين  انگيزد که سمت مي مختلف را در بيننده بر

آورد. خاطره تاثيربخش پويايي بوجود مي  مجموعه در تماميت آن نيست و مجددا

قشرهاي تهيدست جامعه  دست لباس به    ۳الزم به گفتن است که هيچ کدام از اين  

 .تعلق ندارند

هاي سنتي  عضي از خطوط هنري جهان بيني لباسبدين ترتيب با توجه به انعکاس ب

 ردها مي توان به درک اين نکته رسيد که اين لباس ها چه خطوط مشخصي ازک

مي  منعکس  را  کردها  ملي  ويژگيلباس  از  يکي  زنانه  کنند.  و  مردانه  لباس  هاي 

است.ک ديگران  با  خود  لباس  رويارويي  و  خودنمايي  براي  تالش  استقالل,    ردها 

آنها اصالت فرهنگي خود را کامال  ردها به خوبي عيان است.غرور و سلحشوري ک
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منتهي   دارند.  آن  حفظ  در  سعي  کرده,  در  حس  اصالحاتي  اخير  سال  ده  در 

شلباس در  است.  گرفته  صورت  سنتي  لباس  هاي  روزمره  پوشيدن  بزرگ  هرهاي 

کند قش مجلسي را ايفا ميردي کم رنگتر شده است. در بيشترجاها لباس سنتي نک

اي را ايفا  يط سخت, موجوديت قومي نقش ويژهراو اين در حالي است که در ش

 کند.  مي

شان را به همراه دارند و  ميهن نيز هستند لباس سنتي  از   ردها حتا هنگامي که دورک

, ا تنگ شدن محيط کاربرد لباس سنتياين عمل ستايش برانگيزي است. متاسفانه ب

رنگ مي غناي  کم  نيز  آن  تفا  .شودهاي  که  است  مشهود  کامال  هاي وت اکنون 

ل گيري آگاهي  اي در زيباشناختي در حال از بين رفتن است . در روند شک لهقبي

ويژگي اتنيکي,  ميتمام  بين  از  لباس  ملي  نشانههاي  به صورت  بيشتر  و  هاي رود 

در اتنيکي  تمي  تمام  طريق  از  بويژه  بيروني  تاثيرات  شناختي آيد.  زيبا  اثيرات 

ثير خود را برچگونگي  ر تزئيني و ...( نيز تاهاي غيراتنيکي )پارچه, عناصمجموعه

بافت    شيوه نگرش و ارتباط اتنيک با جهان پيرامون بر  گذارد. تغييرلباس ملي مي

 گذارد. لباس اثر مي  زنده فرهنگي و بويژه

 ١993مينسک 

 

  نشر"دانش"، مسکو     -مقاالتمجموعه     -کتاب جهان بيني سنتي خلق هاي آسياي نزديک:  منبع
١99٢



 

 

 

 یيهند و اروپا یزبانها یدر ميان خانوادە  ی، گروە ايران یزبان کرد
 از روسي ترجمه

ميالدي[   ٢٠٠8]در سال    Le Français Dans Le Mondeفرانسوي    روزنامه

ليست مهمترين زبانهاي جهان را منتشر کردە است، در اين ليست زبان کردي در  

 مين رديف قرار دارد.3١ميان بيش از هزار زبان جهان در 

 اهميت زبان بر اساس معيارهاي زير تعيين شدە است: 

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

 اين زبان در آنجا کاربرد دولتي دارد، د کشورهاي کهتعدا -

 کنند، اين زبان تکلم مي به  تعداد جمعيت کشوري که -

 انترنت،  فعاليت زباني در شبکه  -

 شدەاند،  اين زبان ترجمه به  تعداد آثار خارجي که  -

گرفته - فيلمهاي  منتشر    تعداد  کتابهاي  و  شدە  ضبط  موسيقي  آثار  شدە، 

 ن و غيرە.اين زبا شدە به 

 زبان اول جهان عبارتند از:  ١٠مهمترين 

 انگليسي .١

 فرانسوي  .٢

 اسپانياي  .3

 آلماني  .٤

 ژاپني .5
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 ( Flemishفالماني) .6

 عربي .٧

 . سوئدي 8

 ايتالياي  .9

 دانمارکي  .١٠

است    قرار گرفته  ٢5امتياز بيشتر، قبل از زبان کردي و در رديف    6زبان ترکي با  

امتياز کمتر در ميان گروە ايراني زبانهاي هند و    5زبان فارسي برعکس آن، با  اما   

به به  اروپاي  کردە،  سقوط  پايينتري  کردي   سطح  زبان  ميان،  اين  در  ترتيب  اين 

 جاي مهمتري را بخود اختصاص دادە است. 

٢٠١6ژوئن  ١5  

 www.kurdist.ruمنبع:  
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