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  پيشگفتار

  
ميليون كورد كه نزديك به  ٣٠سرنوشت تقريبا . سال به سال عالقه عمومي به مسالە كورد افزايش مي يابد

با داشتن سهم زيادي در رشد فرهنگي و  سال در سرزمين ملي و كهن خود زندگي مي كنند و ٢٥٠٠

تاريخي كشورها و خلق هاي آسياي غربي از داشتن دولت خودي محروم بوده، قهرمانانه براي آزادي و 

استقالل مبارزه کردەاند موجب نگراني هر چه بيشتر مردم دمكرات و آزادانديش در غرب و شرق و از 

مسالە كورد براي . شوروي سوسياليستي سابق شده استجمله در روسيه و ديگر دولتهاي اتحاد جماهير 

روسيه فوق العاده مهم بوده، عالقمندي به حل آن بر مبناي اصول دمكراتيك و بر اساس اصول پذيرفته شده 

هاي  بويژه بعلت نزديكي جغرافيايي کوردستان و نزديكي ،جامعه جهاني در رابطه با حق تعيين سرنوشت

آخر، روسيه با توجە بە اختصاص رشته جداگانه و مستقل در . ان ناپذير استسنت تاريخي و فرهنگي كتم

و تا همين اواخر انجام مهمترين كارها در عرصه اين علم در ] 1کوردشناسي و مسالە کورد[خاورشناسي به آن

  .نزد ما، بحق كانون كوردشناسي بوده است

اميد بر اين است كه . ستي هايي مشاهده ميشودبنابر داليل شناخته شده در کوردشناسي ما بي نظمي ها و كا

خاصه اين کە نشر پژوهشهاي اختصاص داده شده به مبرمترين مسائل کوردشناسي در . اين پديده موقت باشد

سال اخير  ٢٠-٣٠رابطه با وضعيت سياسي امروز در کوردستان و اطراف آن و بويژه جنبش ملي كورد در 

. رض داوري خوانندگان قرار ميگيرد از جمله چنين تالشهايي استاين مجموعه كه در مع. ضرورت دارد

با اين حال نكات اصلي آن از . بعلت يك رشته علل نامساعد اين اثر نتوانست بموقع از زير چاب خارج شود

نظر ما تا بحال همچنان مسالە روز مانده است، خاصه اين کە در بعضي از فصول، مطالب مطابق با روح زمان 

. س. در پايان يادآور ميشود كه بخش اول توسط پروفسور م. وده، تا به امروز همچنان فعليت داردمعاصر ب

محوي عضو وابسته فرهنگستان علوم ارمنستان، بخش سوم . خ. الزاريف ، بخش دوم توسط پروفسور ش

ق . م توسط آژيگالينا نامزد علم تاريخ و بخش پنج. اي. حسرتيان، بخش چهارم توسط او. توسط پروفسور آ

  .باقروف نامزد علوم در تاريخ نوشته شده است. 

  

                                                           

  .شتر مطلبيروشن شدن ب يآمده، اضافات مترجم است برا]  [ن کروشه ين نوشته آنچه در بيدر ا 1
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  بخش اول

  مسالە كورد

 )منشاء، رشد و موقعيت كنوني ( 

        الزاريف. س. پروفسور م                         

تا چندي پيش مسالە كورد از موضوعات كم مطرحي در رسانه هاي گروهي بودە، بطور عمده از طرف متخصصين 

جنگ . ي كه مشخصا با مسائل خاور نزديك درگير بودند مورد توجه قرار ميگرفتاورشناس و سياستمداران حرفەخا

در خليج فارس موجب عالقه فراوان محافل با نفوذ سياسي غرب و شرق و افكار عمومي جهان به مسالە كوردها و 

در واقع علل مطرح . روزمره اشتباه خواهد بودمعذالك تالش براي توضيح اين مسالە بر پايه مالحظات . کوردستان شد

سرزمين مسكوني كوردها بطور . شدن مسالە كورد در حال حاضر جنبه بنيادي داشته، داراي ريشه عميق تاريخي است

  .ثابت كانون تشنجات سياسي بوده، بخصوص در زمان ما قانونمندانه به نقطه بحراني رسيده است

مشخص گردد بي شك جدايي سياسي خلق كورد و فقدان نظام دولتي، دليل آن  اگر سعي شود علت اصلي اين تشنج

اين خلق كه تاريخ قومي آن دو هزار و پانصد سال برآورد ميشود از دير زمان در اين سرزمين زيسته، . خواهد بود

تقسيم همواره از امكان رشد مستقل خود محروم بوده، مصيبتهاي بزرگي چون جنگ، تهاجم، سركوبي، تجزيه و

عليرغم اين دشواريها، كوردها از شركت كنندگان . مكرر زادبوم اش و انواع ستم هاي ملي را متحمل شده است

حتمي تمام حوادث تاريخي در خاور نزديك، مهد تمدن جهاني اند و اين خطه زادگاه سرداران بزرگ و حكومتها 

  .بوده، تاثيرات عميقي بر فرهنگ خلق هاي منطقه گذاشتەاند

ردها هيچگاه با وضعيت ستمكشي و تحت سلطه بودنشان سازش نکردە، هميشه براي رسيدن به آزادي و استقالل كو

و همين ويژگي تاريخي آنها، شرايط شكل گيري مجموعه روان شناسي قومي ويژه اين خلق و روح . مبارزه کردەاند

  .آزاد منشانه و آزاديخواهانه پيگير آن را فراهم کرده است

ت علت اصلي پيدايش و رشد جنبش ملي و رهايبخش  كوردها كه با سپري شدن مراحل متعدد تاريخي به چنين اس

براي اين کە بتوان ويژگي هاي مسالە كورد را بطور مشخص بررسي و درك . حدت باالي آن در زمان ما رسيده است

اساسي پيدايش اين مسالە و شدت و  کردە، نقش آنرا در جهان پيچيده و ناآرام امروز ارزيابي نمود، بايد عوامل

  .وخامت كنوني آن را مشخص کرد

  

  عوامل جغرافيايي.١
سرزميني را در جنوب غربي قاره آسيا تشكيل ميدهد كه كوردها در آن جا  ") سرزمين کوردها"بە مفهوم (کوردستان 

نبوده، فقط داراي مفهوم  سياسي -اين نامگذاري داراي مفهوم دولتي . اكثريت مطلق يا نسبي را تشكيل ميدهند

درجه  ٤٠و  ٣٤تقريبا بين(کوردستان با قرار گرفتن در مركزي ترين قسمت آسياي غربي . قومي است - جغرافيايي 

 ٣٠٠از غرب به شرق به تخمين يك هزار كيلومتر و از شمال به جنوب از ) درجه طول شرقي ٤٨و  ٣٨عرض شمالي و 

هزاركيلومتر مربع در  ٢٠٠( هزار كيلومتر مربع است ٤٥٠وع مساحت آن تقريبا مجم. كيلومتر امتداد مي يابد ٥٠٠تا 
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هزار كيلومتر مربع در  ١٥هزار كيلومتر مربع در عراق و  ٧٥هزار كيلومتر مربع در ايران، در حدود  ١٦٠تركيه، بيش از 

  ).سوريه

د، با اين همه، تعداد كوردهايي كه ميكنن هرچند كه اكثريت مطلق كوردها در کوردستان زادگاه تاريخي خود زندگي

هزار  ٢٠٠صدها هزار نفر در استان خراسان واقع در شرق ايران، نزديك به (خارج از آن زندگي مي كنند كم نيستند 

هزار نفر در اسرائيل، نزديك به يك ميليون نفر در  ١٥٠نفر در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق، بيش از 

به همين جهت ابعاد جغرافيايي مسالە . بسياري از آنان از فعالين سياسي هستند). در اروپاي غربيمهاجرت و بطور عمده 

  .كورد از چارچوب کوردستان فراتر ميرود

( يا چندين دولت  و ٢سياسي کوردستان ناشي از حالت مرزي در سرحد  -  ييويژگي عمده موقعيت جغرافيا

بعد از ضميمه شدن ماوراء قفقاز به امپراطوري . بوده است) اعراب، ايران امپراطوريهاي روم، بيزانس، عثماني، خالفت

قومي کوردستان به مرزهاي آن نزديك شدە، تعداد نه چندان زيادي از كوردها در داخل  -روسيه مرزهاي جغرافيا 

ت تركيه، ايران، دول ٤بعد از جنگ جهاني اول و تجزيه امپراطوري عثماني، کوردستان وارد تركيب . آن قرار گرفتند

سياسي و  - عراق و سوريه مدتهاي طوالني تحت كنترل نظامي. عراق و سوريه شدە، بخش مرزي آنها را تشكيل داد

  .اقتصادي انگليس و فرانسه بودند

بدين ترتيب کوردستان با موقعيت ژئوپوليتيكي اش وارد حوزه سياستهاي داخلي و روابط بين المللي تركيه، ايران، 

اوضاع  در کوردستان و پيرامون آن از نقطه نظر ژئوپوليتيك مستقيما به دول اتحاد جماهير . وريه مي شودعراق و س

  .شوروي سوسياليستي سابق و كشورهاي همجوار عرب خاور مربوط ميشود

ني در رابطه با ابعاد نظامي ژئوپولتيك کوردستان الزم است به ويژگي هاي سطح زمين و بطور عمده به شكل كوهستا

تقريبا تمام اين سرزمين توسط رشته كوه ها در عرض وتا حدي در جهت نصف النهار پوشيده شده . آن توجه کرد

است، گويي طبيعت، کوردستان را همچون قلعه طبيعي بزرگي ساخته كه عمليات نظامي نيروهاي زميني عليه آن را 

كوه هاي جنگلي، وجود تنگه هاي  باريك و پر پيچ  در عين حال، ويژگي هاي منطقەاي مانند. بي نهايت دشوار ميکند

و خم، آب وهواي بري بخصوص با زمستانهاي سخت و بارش انبوه برف و سرماي شديد آنجا را براي جنگ هاي 

تجربه قيامهاي متعدد نشان ميدهد كه ارتش منظم سركوبگر بزودي برتري و آمادگي نظامي . پارتيزاني مستعد ميسازد

در مقابل قيام كنندگان كورد كه خيلي بهتر از آنان با شرايط طبيعي محلي سازگار شدەاند، از دست و جنگي خود را 

  .ميدهد

منطقه . بي شك نفت را بايد در جاي اول قرار داد. طبيعت غني کوردستان عامل اصلي تمام مشكالت كورد است

در مناطق ديگر کوردستان . هاني دارداز نظر غني بودن و بهرەدهي اهميت ج) در کوردستان عراق(نفتي كركوك 

در اطراف (، در ايران)در مثلث گارزان، گرميك، رامان(، در تركيه )از موصل بطرف شمال و در منطقه خانقين(عراق 

: مسالە نفت کوردستان داراي ويژگي هاي زير است. و در کوردستان سوريه نيز ميتوان نفت استخراج کرد) كرمانشاه

استثنايي، ارزان و حمل و نقل نفت بويژه در معادن كركوك است كه از نظر بهرەدهي عمومي چاه  يكي از آنها توليد

 .نفت و استخراج نفت از يك متر چاه حفر شده، قيمت تمام شده يك بشكه نفت در معدن ركوردار جهاني است

با به انجام رسيدن ) ميددر مقايسه با حمل و نقل نفت از طريق كانال سوئز و دماغه ا(حمل و نقل نفت كركوك 
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ويژگي دوم در اين است كه نفت کوردستان تركيه و . لولەهاي نفت شرق مديترانه بمراتب ارزانتر تمام خواهد شد

و اين در گذشته نه (سوريه تنها منبع  آنها در دست يافتن به سوخت مايع و براي عراق يكي از عمدەترين آنها است 

  ).در جنوب كشور تنها منبع بود چندان دور تا آغاز استخراج نفت

هر گونه . در منطقه خليج فارس قرار دارد» طالي سياه«سوم اين کە، نفت کوردستان در مجاورت منابع عظيم جهاني 

البته نبايد به ديگر منابع . تغيير وضعيتي در رابطه با نفت خليج فارس بر نفت کوردستان و بر عكس اثر مي گذارد

در کوردستان تركيه از معادن سنگ كرم كه ارزش جهاني دارد و سنگهاي آهن و مس . ا دادطبيعي کوردستان كم به

در کوردستان امكانات . در کوردستان عراق اخيرا معادن غني ماده كاني اورانيم كشف شده است. بهره برداري ميشود

ابع آبي کوردستان با ظرفيت ذخاير غني اقتصادي آن شامل من. مطلوبي براي رشد كشاورزي و جنگلداري وجود دارد

  .ميليارد كيلو وات در ساعت برآورد مي شود ٩٠توليد آن فقط در کوردستان تركيه بالغ بر . عظيم انرژي است

و در رابطه با منابع طبيعي ) استراتژيك –با در نظر گرفتن جهات نظامي (بدين ترتيب کوردستان از نظر ژئوپوليتيك 

  .نه تنها يكي از مهمترين مناطق در خاورنزديك بلكه داراي اهميت جهاني نيز ميباشد) آنهابا استفاده بالقوه و واقعي (

  

  جمعيتي -عوامل قومي.٢
تا (عليرغم برتري شكل كوهستاني در کوردستان، تراكم جمعيت از بركت واديهاي حاصلخيز به نمودار متوسط آسيا 

كه اكثريت آنرا  2ميليون نفر است ٢٥کوردستان بالغ بر  در حال حاضر جمعيت. ميرسد) نفر در هر كيلومتر مربع ٤٥

 -رشد قومي . وجه تشابه و رشد ملي كوردها و مشكالت سياسي و علمي آنان يكسان است. كوردها تشكيل ميدهند

بخاطر چنين . ملي كوردها هميشه در شرايط بسيار نامساعد جداسازي اين قوم توسط مرز دولتها سپري شده است

  .كورد از نظر مشخصات عمده قومي يكسان نبوده، به شكل موزائيكي متمايز ميشود وضعيتي ملت

درصد کوردها كه در شمال، شمال غربي، غرب، جنوب  ٦٠نزديك به . اين مسالە قبل از هر چيز به زبان مربوط ميشود

، قسمتي از شمال در خاك تركيه، شمال غربي ايران، سوريه(غربي و قسمتي از کوردستان مركزي زندگي ميكنند 

درصد از  ٣٠، تا )بطور عمده زبان كوردي با حروف التين نوشته ميشود(به لهجه كرمانجي تكلم ميكنند ) عراق

غرب و جنوب غربي ايران، شرق و جنوب شرقي (كوردهايي كه در جنوب، جنوب شرقي کوردستان زندگي ميكنند 

در ميان كوردهاي زازا كه ).  حروف عربي نوشته ميشود زبان كوردي با(داراي گويش و خط سوراني هستند ) عراق

واقع در کوردستان تركيه زندگي کرده، به يكي از فرقه هاي شيعه تعلق دارند لهجه زازايي ) درسيم(در واليت تونجلي

و در ميان كوردهاي كرمانشاه در ايران لهجه گوراني رواج ) زبان كوردي با حروف التين نوشته ميشود(يا دملي 

هرچند اين گويشها از نظر خط متمايز ميشوند و داراي يك رشته ). زبان كوردي با حروف عربي نوشته مي شود(اردد

ويژگيهاي دستوري نيز ميباشند، تفاوتهاي زباني در محيط نژادي كوردها آنقدر چشمگير نيست كه موجب عدم 

. براي آن نقش جدا كننده قومي قائل نيستندخود كوردها اهميت چنداني به آن نداده، . درك آنها از يكديگر شود

                                                           

 مترجم. باشد يون ميليم ٤٠ش از يکوردستان ب يت کنونيجمع 2
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تركي، (بغير از اين، دانستن زبان رسمي كشوري كه در آن زندگي مي كنند بسياري از آنان را بهم پيوند ميدهد 

  ).فارسي يا عربي

گي زبان براي كوردها و بخصوص آنهايي كه دوره هاي تحصيلي را به پايان رسانده، يا در شهرها زند ٣يا  ٢دانستن 

با همه اينها سد زبان به عنوان نمودار مشخص جامعه منسوخ كوردي نه تنها به . مي كنند، امري عادي محسوب ميشود

  .منزله عامل فرهنگي بلكه با اهميت سياسي باقي مي ماند

 سرنوشت تاريخي كوردها به گونەاي شكل گرفته كه مشكل است مذهب در زمان ما نقش متحد كننده كوردها را ايفا

هر چند تقريبا تمام كوردها مسلمان و قريب به اتفاق سني هستند اما ديانت در جامعه امروزي كوردها نقش . كند

با اين همه، مذهب تا اندازەاي نقش جدا كننده قومي را بويژه در عرصه فرهنگ و خصوصيات قومي . مهمي ندارد

 ٣٠تا  ٢٠پيروان اهل حق يا علي الهي در تركيه  بطور عمده(بايد در نظر داشت كه كوردهاي شيعه . بازي مي كند

و کوردهاي يزيدي پيرو كيش ويژه قبل از اسالم با خصيصەهاي ) درصد جمعيت کوردها را تشكيل مي دهند

در حال حاضر اختالفات مذهبي و نژادي فرهنگي  . سانسكريتي بوده، بعضي از تفكرات شرق كهن را در خود دارند

البته اين اختالفات روند اتحاد . كننده در مسائل ملي، سياسي و مبارزه براي استقالل ندارد براي کوردها نقش تعيين

  .کوردها را كند ساخته، از سوي دشمنان داخلي و خارجي مورد استفاده قرار ميگيرد

تالف در حال حاضر بعضي از مسائل مربوط به تشابه نژادي قومي کوردها كه علل سياسي نيز دارند مورد بحث و اخ

يكي از اين موارد تعلق داشتن لرها و بختياريها به کوردها است كه از نظرقومي به آنها نزديك بوده، در جنوب . است

غربي ايران زندگي مي كنند، يگانگي قومي کوردها، لرها و بختياريها عليرغم وجود شواهد مسلم و انكارناپذير مانند 

لرها و بختياريها را نبايد ناديده » كورد بودن«ولي با همه اين احوال، مسالە زبانشناسي، با تفسيرهاي مختلف روبرو است 

گرفت  چرا كه روند قومي ملي در تمام کوردستان و سرزمين هاي همجوار هنوز ادامه داشته، جهت آن در حال 

  .حاضر بسختي قابل پيش بيني ميباشد

عمل کرده، از اين رو مسالە ملي سنگ بناي تاريخ در کوردها ) سياسي -قومي (عامل ذهني و عيني مناسبات ملي 

نوين مردم كورد را تشكيل ميدهد و داراي دو جنبه وسيع است، يكي مسالە ملي کوردها در كشورهاي كه در آن 

  . زندگي ميكنند و ديگري مناسبات قومي در خود کوردستان

تنها . گي مي كنند بزرگترين اقليت ملي هستندکوردها در جنوب غربي آسيا و تقريبا در تمام كشورهاي كه در آن زند

قرار گرفته، » سياست فارسي کردن«در ايران جمعيت آنها از آذربايجانيها كمتر بوده، در مقايسه با آنها كمتر زير نفوذ 

  .از نظر حدت حيات قومي و در درجه نخست از لحاظ سياسي در ميان ديگر اقليتهاي قومي در اولويت قرار دارند

از (ا از نظر خصوصيات قومي بطور مشخص از قوم هاي حاكم كشورهاي كه در آن زندگي ميكنند متمايزند کورده

بخصوص در تركيه، عراق و سوريه ، از نظر مذهب در ايران و تا حدي در عراق و تركيه، از نظر  –نظر زبان 

ون شدن کوردها توسط تركها، عربها و اين اختالفات مانع اساسي همگ). سازماندهي اجتماعي بيشتر در ايران و عراق

  .فارسها بوده، همزمان منشاء خصومتهاي شديد قومي گرديده است

جمعيتي كشورهاي كه کوردها ساكن آن هستند و در خود کوردستان با سازواره و  -ملي و قومي  -وضعيت قومي 

ر عمده تحت تاثير عوامل سياسي جمعيت و منطقه مسكوني کوردها بطو. عدم ثبات قابل مالحظەاي متمايز مي شود
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کوردها غالبا در معرض كوچ اجباري و قوم كشي قرار گرفتەاند و همين موجب جابجايي قابل . تغيير کرده است

گرسنگي و اپيدمي هم اغلب اوقات موجب آن (مالحظه کوردها و از دست دادن نيروي انساني زيادي شده است     

  ).شده اند

بخصوص در مناطقي (گيريهاي افراطي سياسي بر موقعيت اتنودموگرافي مناطق کوردنشين  در عصر جديد تاثير موضع

تاثير . هر چند از نظر كمي ممكن است كاهش يافته باشد، ولي کامال قطع نشده است) كه جنبش ملي اوج گرفته

يش يافته، در ميان است، افزا» جهان سوم«اقتصادي بر روند جمعيتي كه مشخصه تمام كشورهاي  –عوامل اجتماعي  

درصد در سال رسيده است، بنابراين افزايش قابل مالحظه جمعيت کوردها  ٣کوردها اين فزوني طبيعي جمعيت به 

  . ناشي از همين امر است

در آسياي غربي و پرشمارترين قومها در جهان هستند كه از حق تعيين » اقليت قومي«بدين ترتيب، کوردها بزرگترين 

 ٤٧چنان كه نزديك به . کوردها به گونەاي نابرابر در كشورهاي مختلف پراكندەاند. وم گشتەاندسرنوشت خود محر

درصد در سوريه و  ٤درصد در عراق، نزديك به  ١٦درصد در ايران، نزديك به  ٣٢درصد در تركيه ، نزديك به 

عليرغم مشروط بودن (تان کوردها در کوردس. درصد در كشورهاي سابق اتحاد شوروي زندگي مي كنند ١نزديك به 

درصد و براساس  ٩٤تا  ٨٤بر اساس برخي از اطالعات بدست آمده (جمعيت مطلق آن را تشكيل مي دهند ) مرز آن

  ). درصد در قسمتهاي مختلف کوردستان ٧٩تا  ٧٢اطالعات ديگر از 

. مالحظەاي قرار گرفتتركيب قومي کوردستان در هزار سال اخير بعلت زيرورويي سياسي درمعرض تغييرات قابل 

در نتيجه سياست قوم كشي و اعمال نظامي و تدابير و اقدامات شوينيستي حكومتها در آناتولي شرقي كه اكنون 

کوردستان تركيه در آن قرار دارد جمعيت كثير ارمني بطور كامل از بين رفته، موازنه قومي بنفع کوردها بشدت تغيير 

  .کرده است

ميالدي كه توسط حكومت تركيه انجام گرفت، آسيب ديده  ٣٠و٢٠هاي اجباري سالهاي قوم كورد در نتيجه كوچ 

در نتيجه اقشار قومي ترك افزايش يافته، با کشيدە شدن کوردها به خارج از کوردستان تا اندازه اي در معرض . است

مي گيرد كه جنبش  تغيير تركيب قومي کوردستان در زمان ما بخصوص در مناطقي صورت. همگونسازي قرارگرفتند

در کوردستان عراق و سوريه دولت هدفمندانه سياست جانشين کردن عربها را به . ملي بيشترين رشد را داشتە است

بدين ترتيب صرفنظر از برتري . در پيش گرفته است) بطور عمده در مرزها(جاي کوردها در مناطق استراتژيكي 

براي پديد آمدن اختالفات ملي داخلي در آن وجود دارد با اين آشكار کوردها در کوردستان، زمينه قومي كافي 

  .حال، آنها اهميت مسالە كورد را بعنوان مسالە عمده ملي را در كشورهاي كه تقسيم کنندە کوردستان كمتر نمي كنند

  

  عوامل اجتماعي اقتصادي. ٣
دي، مناسبات و سازماندهي اجتماعي و مناطق كوردنشين تركيه، ايران، عراق و سوريه از نظر سطح پايين رشد اقتصا

همچنين فرهنگ جامعه خود در مقايسه با اين كشورها در كل و مناطق رشد يافتەتر آن به وجه مخصوصي متمايز 

اين وضعيت را تنها با شرايط بسيار نامساعد داخلي و خارجي كه خلق كورد در طي قرون متمادي در آن قرار . هستند
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، قيام، سركوب، كاهش شيوه سنتي بازرگاني زميني از طريق خاك کوردستان  و از همه جنگهاي بي پايان(گرفته 

  . ميتوان توضيح داد) مهمتر فقدان دولت ملي كه از مهمترين شرايط الزم براي هر گونه پيشرفتي است

نمايي سازماندهي اجتماعي جامعه كورد خطوط منسوخ خود را حفظ کرده است و بقاياي مناسبات عشيرەاي چون 

اين مناسبات كهن در تمام ساختار جامعه كورد نفوذ کرده، اثرات . ازسيستم سنتي فئوداليسم در آن ديده مي شود

  .فراموش نشدني خود را بر چهره روان شناسي قومي خلق گذارده است

نسبتا رشد در مناطق . در زمان ما تحت تاثير رشد بي وقفه محيط كورد، شكل سنتي جامعه بسرعت دگرگون مي شود

  .يافته کوردستان فقط خاطراتي در رابطه با مناسبات عشيرتي باقي مانده است

شكل سنتي جامعه انعكاس . اقتصادي در مناطق نسبتا عقب مانده کوردستان راه خود را باز مي كند –رشد اجتماعي 

و عرفي سقوط کرده،  مواضع اقتصادي و نفوذ سياسي اشراف روحاني. تاريخ اجتماعي گذشته اين سرزمين است

و طبقه كارگر پا به عرصه وجود مي ) شهر و روستا(اقشار و طبقات اجتماعي جديد مانند بورژوازي صنعتي  تجارتي

  .گذارند 

تحوالت ترقي خواهانه در جامعه كورد موجب ايجاد و استحكام سياست و ايدئولوژي ناسيوناليسم كورد گرديده، 

  .ه اثر ترمز كننده اش را بر روند مدرنيسم جامعه ادامه ميدهدهمزمان بقاياي اشكال سنتي جامع

رهبران سنتي کوردستان كه برآمده از محافل فئودالي، مذهب ساالر و قبيلەاي هستند هنوز داراي نفوذ اقتصادي و 

م با اين حال در ميان رهبران كنوني کوردها فعالين جريانات چپ و دمكراتيك ك. بويژه سياسي و معنوي هستند

نيستند و در حقيقت آنها مجموع فضاي اجتماعي و سياسي جامعه كورد را مي سازند  ولي انديشه ها و سياستهاي 

گذشته، سنت هايي چون خصومت هاي مذهبي، پدرساالري، مقدم شمردن منافع محلي بر منافع عمومي، توهمات 

از همين جا . هنوز تاثيرات خود را مي گذارندصنفي و خانداني، دعاوي عظمت طلبانه، كيش رهبران نامدار و مشهور  

  .پديده هاي منفي مانند ناپايداري سياسي، بي پرنسيبي، مجادالت داخلي و غيره سرچشه مي گيرد

بقاياي خطوط عقب مانده مناسبات اجتماعي كه مولود اقتصاد كهنه و كم بهره است اكنون در موقعيت بحراني انتقال 

تابستان به مراتع كوهستاني و در : با كوچ هاي فصلي(دامداري . ري به مدرن قرار دارداز اشكال ما قبل سرمايه دا

بعنوان پايه اقتصاد سنتي بخشي از کوردها ضعيف شده، شيوەهاي اثربخش مديريت توليدات ) زمستان به درەها

كافي براي  صنعت و رشد زيربنا در کوردستان ضعيف بوده، محل. كشاورزي به سختي در حال شكل گيري است

کوردهاي بيكار و فاقد وسايل امرار معاش ميل رفتن به . كشاورزان، صنعتگران و كسبه ورشكسته ايجاد نکردە است

در آنجا هم . شهرها را داشته، بدليل نبودن موسسات صنعتي در کوردستان بيشتر به پايتخت يا خارج از كشور ميروند

بطور عمده بعلت كارهاي غيرتخصصي و كم تخصصي به شدت كارگران کورد بعلت سطح پايين دانش كاري و 

سخن كوتاه، مناطق كوردنشين جزو عقب ماندەترين مناطق كشورهايي هستند كه کوردستان را . استثمار ميشوند

  .تقسيم کرده اند

كيه، ايران، از نظر اجتماعي و اقتصادي در همه جا نشانەهاي بهره كشي استعمارگرانه توسط اليه هاي ممتاز و حاكم تر

حتا در . عقب ماندگي کوردستان نتيجه همين بهرەكشي ها است. عراق و سوريه از سرزمين کوردها ديده ميشود

در عراق و ايران كه ثروت نفتي بطور قابل (سال اخير دالرهاي نفت بطور چشمگير جريان يافته  ١٠جاهايي كه در 
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ماندگي مناطق كوردنشين بمراتب بيشتر از مناطقي است كه عقب ) مالحظەاي در کوردستان و مجاور آن قرار دارد

حتا در خود کوردستان نيز رشد و توسعه وضعيت اقتصادي در همه جا . قوم هاي حاكم در آن زندگي مي كنند

هرچند تركيه در سال . ميالدي، اقتصاد کوردستان تركيه مانند ساير نقاط تركيه رشد کرد ٧٠قبل از دهه . يكسان نيست

ميالدي با افزايش شديد قيمت جهاني  ١٩٧٣در سال . از نظر آهنگ رشد اقتصادي به ايران رسيده بود ٦٠دهه هاي 

هر چند كه مناطق كوردنشين ايران و . نفت، ايران و عراق و بعدها سوريه در موقعيت ممتاز و سودمندي قرار گرفتند

ت کردند با اين حال دالرهاي نفتي تا حدودي كشورهاي عربي سود نسبتا كمي از اوج ناگهاني بهاي نفت درياف

  .موجب شتاب اقتصاد آنها شد

رفع ناهنجاريهاي : بدين ترتيب کوردستان كنوني از نظر مناسبات اقتصادي و اجتماعي داراي دو مشكل اساسي است

كورد و  اين مشكالت تاثيرات منفي خود را بر اتحاد خلق. عقب ماندگي و رشد ناموزون در بخش هاي مختلف آن

   .كارايي مبارزه آنها براي كسب حقوق ملي مي گذارد

  

  عوامل سياستهاي داخلي. ٤
کوردستان بعلت درهم آميختگي هاي تنگاتنگ تضادهاي اجتماعي و ملي همواره منطقه تشنجات ثابت و شديد 

  .در اين جا الزم است به نكات زير توجه شود. سياسي بوده است

ن وضع مادي، شرايط ابتدايي زندگي و معيشت، فقدان سيستم مدرن بهداشتي، آموزشي و اول اين کە سطح بسيار پايي

نابرابري نسبي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي . موسسات فرهنگي از ويژگيهاي اقشار پايين جامعه كوردي است

مل موجب انباشته تمام اين عوا. کوردها به نسبت باالترين نمودار جمعيت غالب كشور حفظ و حتا افزايش مي يابد

  .شدن مواد محترقه كافي براي ايجاد و اعتراضات شديد اجتماعي و جنبش هاي تودەاي مي شود

ملي با قرار گرفتن در پشت صحنه  -دوم اين کە صرفنظر از سرشت جنبشهاي تودەاي در کوردستان، عوامل قومي 

عشيرەاي نقش خود را بازي کرده  - ي نظام قبيلەاي در اين جا بقايا. هميشه علل اجتماعي را تحت الشعاع قرار دادەاند

پدرساالري سنتي با تخفيف و پرده پوشي تضادهاي طبقاتي توانسته است نارضايتي توده مردم را از اليه هاي . است

قومي کوردستان و گاها يكسان شدن تعلقات طبقاتي و ملي، اقشار پاييني  - بعلت ساختار ملي . فوقاني كورد دور كند

در کوردستان تركيه از دير باز قشر كارفرما بطور عمده از . ه كورد فاقد سنت تاريخي جنبش هاي اجتماعي استجامع

عادت ) ارمني ها و همچنين آسوريها(بخاطر همين مسيحي ها . ارمني ها و فئودالها اكثرا از رهبران عشاير کورد بودند

دال و غارتگر ببينند و کوردها و ديگر مسلمانان هم مسيحي ها را کرده بودند تا تمام کوردها و مسلمانان را به چشم فئو

هر چند كه قريب به اتفاق مسيحي ها و مسلمانان از اقشار . بعنوان استثمارگر، جهانخوار و عوامل خارجي بشناسند

هاي اجتماعي جنبش" اتنزاسيون" سنت . پايين جامعه بوده، ساختار قومي کوردستان بخصوص در تركيه ماهيتا تغيير کرد

  .مردم حفظ شد

سوم اين کە کوردستان صحنه كالسيك نهضتهاي كامال ملي بوده و خواهد بود و چون رهايي ملي هدف اصلي 

يا در (در حقيقت در خارج از اين جنبش . عاليق تمام خلقي است سرشت آن داراي خصيصه تعدد طبقاتي مي باشد
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ه كورد است كه بداليل مختلف زير آماج راستگرايانه ملت حاكم يا اين عناصر كم نفوذ جامع) دشمني مستقيم با آن

  .كشورهاي خارجي كه داراي اهداف استعمارگرانه در کوردستان هستند، قرار ميگيرد

در حال حاضر . در گذشته خلقهاي ديگر اين منطقه و بطور عمده ارمني ها براي كسب حقوق خود مبارزه مي کردند

است كه از نظر اهميت، ) در کوردستان تركيه و سوريه(نها غالبترين بلكه يگانه جنبش ملي جنبش كورد در منطقه نه ت

  .دارد) آذربايجانيها، عربها، آسوريها(برتري قابل مالحظەاي بر جنبش اقليتهاي ديگر

و  سال اخير بعلت شدت و حدت تضادهاي اجتماعي ١٠وانگهي كشورهاي كه کوردستان در بين آنها قرار گرفته، در 

در ايران . سياسي بي ثبات ترين سياستهاي داخلي را داشته، در تمام آنها يك رشته كودتاهاي نظامي روي داده است

بخصوص در (در نتيجه افراطيون راستگراي ناسيوناليست . انقالب كاملي زير پرچم سبز شيعه اسالمي انجام گرفت

ده يا بقدرت رسيدند و رژيم هاي خودکامە را در اين بشدت فعال ش) در ايران(و مذهب ساالران ) عراق و سوريه

اين تالطمها همواره با مسالە كورد ارتباط مستقيم داشته است و دارد  زيرا بي ميلي و و عدم . كشورها برقرار کردند

هر  يكي از داليل اصلي آن بوده، از سوي ديگر) بطور عمده مسالە كورد(قابليت جريانهاي راستگرا در حل مسالە ملي 

گونه تغيير حكومت در دول خاور نزديك بالفاصله با وخامت جديد مسالە كورد به عنوان حلقه ضعيف نظام سياسي 

از اين رو جنبش كورد محرك زيرورويي سياسي دول خاور نزديك و مولود رشد بحران در . آنها همراه بوده است

  .سياستهاي داخلي شان بوده است

نيروهاي سياسي كه پس از كودتاهاي پرشمار بقدرت رسيدند به حل جزئي مسالە  شايان توجه است كه هيچ يك از

ميالدي منطقه خودمختار کوردستان عراق تشكيل شد كه نقطه عطفي براي  ١٩٧٠فقط در سال . كورد نزديك نشدند

ون آن نشان داد اما رشد بعدي وقايع در عراق و پيرام. عملي ساختن جزئي از درخواستهاي ناسيوناليستهاي كورد بود

  .كه اين اميد نيز خيالي بيش نبوده است

سيستم مناسبات اجتماعي و سياسي كه از نظر تاريخي در كشورهاي آسياي غربي شكل . اين پديدەاي قانونمند است

گرفته، كم و بيش مانع حل رضايت بخش مسالە كورد شده است و مقابله ناسيوناليسم قدرت يافته قوم كورد كه براي 

قوم حاكم كه در مبارزه با استعمار ) در واقع شوينيسم(دن به حق تعيين سرنوشت مبارزه مي كند با ناسيوناليسم رسي

شيوەهاي خودكامه زمامداري در كشورهايي . رشد و تحكيم يافته، موجب هر چه عميقتر شدن اختالفات ملي مي شود

داده، به وخيم تر شدن مناسبات خلق ها منجر گرديده  كه کوردها در آنجا زندگي مي كنند به اعمال شوينيستي ميدان

چنين وضعيتي از يك سو دامنه جنبش كورد را محدود کرده، از سوي ديگر تشديد فشار در کوردستان موجب . است

مانند قيام در کوردستان ايران و عراق (پديد آمدن شديدترين شكل مبارزه کوردها براي كسب حقوق ملي شده است 

  ).پارتيزاني در کوردستان تركيه و رشد جنبش

با وجود اين، يكسان نبودن فضاي اجتماعي و سياسي كشورهاي نامبرده بر جنبش ملي كورد اثر گذاشته، کوردهاي 

تجزيه جغرافيايي جنبش كورد و . تركيه، ايران، عراق و سوريه را در موقعيت هاي جدا از هم قرارداده است

  .عيت ناشي مي شودناهماهنگي تاريخي آن از همين وض

در صد سال آخر . در زمانهاي مختلف بخشهاي مختلف کوردستان به صحنه مبارزه ملي و رهايبخش كشانده شدند

از . پس از پايان جنگ جهاني اول کوردستان عراق بود. موجوديت امپراطوري عثماني مركز آن کوردستان تركيه بود
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در هنگام و پس از جنگ جهاني دوم اين مركز . ردستان تركيه بودسال مجددا کو ١٠ميالدي و در طي  ٢٠اواسط دهه 

ميالدي كانون مقاومت كورد باز به  ١٩٥٨به کوردستان ايران منتقل شد و بعد از كودتاي انقالبي در عراق در سال 

) راناي(در ايران اين مبارزه به شرق کوردستان » انقالب اسالمي«بالفاصله بعد از . جنوب کوردستان كشيده شد

جنبش كورد به لحاظ . اكنون تشنج در مناطق كوردنشين جنوب شرقي تركيه بسرعت افزايش مي يابد. كشانده شد

از يك سو بحرانهاي منطقەاي و بين المللي موجب اعتالء آن و از سوي . تاريخي نيز دچار نوسانات شديد بوده است

ناهماهنگي جغرافيايي و گاه . ف آن شدەاندديگر دوره هاي كم و بيش طوالني ركود فضاي سياسي موجب ضع

اين جنبش هيچگاه نتوانسته است به موفقيت هاي تعيين كننده . شماري هميشه مانع اصلي براي جنبش كورد بوده است

فقط مي توان به بعضي از موفقيت هاي جزئي اشاره کرد كه آن هم . در سطح كشوري يا تمام کوردستان دست يابد

  .ويژگي سنتي مسالە كورد در سياستهاي داخلي از اين قرار بود. بوده است گذرا و برگشت پذير

در اين اواخر تغييرات قابل مالحظەاي در نگرش جريانات راستگراي دول خاور نزديك به مسالە کوردها بوجود آمده 

شروط، مجبور شدەاند اگر آنها در گذشته مسالە كورد را رسما ناديده مي گرفتند اكنون هر چند با بي ميلي و م. است

برچسب هايي چون مرتجع يا تحريك شده از جانب فئودالها  يا . موجوديت واقعي آن را به رسميت بشناسند

در بين محافل . امپرياليستها و كمونيستها كه در گذشته به كل جنبش كورد زده  مي شد حاال كمتر بكار برده مي شود

با شيوه برخورد به جنبش كورد افزايش يافته است و نشانه هايي از زمامدار اين كشورها اختالف نظر در رابطه 

همه اينها نشان دهنده بحران در برخوردهاي شوينيستي مرسوم در رابطه با . برخوردهاي واقع گرايانه را ميتوان ديد

  .اقليت ملي كورد است

از نظر سياسي و سازماندهي  جنبش كنوني کورد. در زمان ما جنيش ملي كورد به سطح جديدي ارتقا يافته است

اصول عشيرەاي نيروهاي رزمنده شورشي به گذشته سپرده . پختەتر شده، با مقتضيات عصر ما هماهنگ گشته است

نقش سنتي سران فئودال و مذهب ساالر کورد بعنوان رهبران خودكامه و تام االختيار مبارزه ملي کوردها . شده است

احزاب و سازمانهاي سياسي چون نماينده طيف وسيع نيروهاي سياسي و اجتماعي بطور قابل مالحظەاي كاهش يافته، 

پرچم ناسيوناليسم، دمكراتيسم و انقالبيگري  ٣قريب به اتفاق کوردها زير . جامعه كنوني کورد جاي آن را گرفتەاند

فظه كار راستگرا و خارج از اين جبهه وسيع فقط گروه هاي كم نفوذ محا.  براي كسب حقوق ملي شان متحد شدەاند

با وجود اين جنبش کورد هنوز بدور از يگانگي و يكپارچگي واقعي است و همين بازتاب . خائنين قرار مي گيرند

عدم كارايي و كم ثمر بودن قيام هاي متعدد . عقب ماندگي جامعه کورد و پايين بودن فرهنگ سياسي آن مي باشد

  .جا ناشي ميگرددکوردها بر عليه ستم ملي در گذشته از همين 

) حدك(» حزب دمكرات کوردستان«و سازمان يافته کورد در سيماي   تنها پس از جنگ جهاني دوم جنبش سراسري

با داشتن شعبه هايي در عراق، ايران، تركيه و سوريه شروع شد و در راس آن رهبر برجسته، مصطفي بارزاني قرار 

با اين کە . ي بارزاني كانون مقاومت کورد در عراق شعلەور شدميالدي تحت رهبر ١٩٧٥تا  ١٩٦١در سالهاي . گرفت

  .اين جنبش سرانجام سركوب شد حكومت بغداد مجبور به ايجاد منطقه خودمختار کوردستان گرديد
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شكست قيام بارزاني در عراق به معناي كنار رفتن قطعي آن دوره از جنبش ملي کورد بود كه توسط رهبران فرهمند 

همزمان در تاريخ مبارزاتي خلق کورد براي كسب . ف سنتي کورد خودكامانه رهبري و هدايت مي شدبرآمده از اشرا

  .استقالل  مرحله پلوراليسم سياسي شروع شد

اكنون در هر يك از بخش هاي کوردستان احزاب متعدد سياسي كه نمايندگي طبقات و اقشار اجتماعي و سياسي 

گاه گاه پيدا کردن تفاوت در برنامه و تاكتيك آنان كار ساده اي . ي كنندمختلف جامعه را بعهده دارند فعاليت م

پراكندگي سياسي جنبش ملي کورد . بعضي از اين احزاب كامال ناپايدار و محكوم به از بين رفتن سريع هستند. نيست

کورد قانونمند اما وجود چنين بحراني در تحوالت كنوني جنبش . نشانگر وضعيت بحراني آن در مرحله كنوني است

. اكنون نشانەهاي اين چرخش كامال مشهود است. بوده، رفع آن بطور حتم جنبش را بمراحل باالتري ارتقا خواهد داد

هر . اين هماهنگي در گذشته مشاهده نمي شد. قبل از هر چيز رشد جنبش کورد در تمام کوردستان ديده مي شود

در . اما بدون شك ركود چندين ساله وجود نخواهد داشتچند كه شدت آن در كشورهاي مختلف يكسان نيست 

ضمن فرهنگ سياسي جامعه کورد در حال باال رفتن بوده، همراه با آن تشكل و يكپارچگي جنبش کورد پراكندگي و 

گرايش به تشكيل جبهەهاي سياسي احزاب مختلف کوردي بويژه در . جزء نگري گذشته را برطرف خواهد کرد

مسالە عمده جنبش در مرحله كنوني برقراري و تحكيم مبارزه سياسي است كه آن هم . ش مي يابدعراق و تركيه گستر

  .در شرف حل شدن است 

بودن در آمده، وزن مخصوص آن با ديگر مسائلي كه در مقابل كشورهاي تقسيم » شي بنفسه«باالخره مسالە کورد از 

درك اين مسالە كه تامين ثبات داخلي اين كشورها . بدكننده کوردستان در خاور نزديك وجود دارد افزايش مي يا

  .بدون حل دمكراتيك مسالە کورد غير ممكن است، افزايش مي يابد

  

  عوامل سياستهاي خارجي. ٥
مسالە . بين المللي شدن در زمان ما تمام عرصه هاي اجتماعي و سياسي كشورهاي جهان را تحت الشعاع قرار داده است

. خصوصيات ويژەاي كه قبال به آنها اشاره شد يكي از بين المللي ترين آنها محسوب مي شودکورد نيز با توجه به 

مسالە کورد در ثلث اول قرن نوزدهم و آستانه قرن بيستم در سطح جهاني مطرح شد و تنها پس از جنگ جهاني اول 

ە کورد به تناسب تغييراتي كه در از آن زمان تا به حال مسال. جاي ويژه خود را در مناسبات بين المللي اشغال کرد

تا پايان . اوضاع بين المللي و از جمله در تناسب نيروها در خاور نزديك روي داده، مراحلي را پشت سر گذرانده است

  :موضع اصلي را ميتوان در رابطه با مسالە کورد متمايز نمود ٣جنگ جهاني دوم، 

  و منفعت طلبانه در کوردستان و تمام منطقهانگلستان و فرانسه با مواضع كامال استعمارگرانه  •

  »امپرياليسم«اتحاد شوروي بخاطر موقعيت جغرافيايي آن و مقابله با  •

  تركيه و ايران تنها دول با حق حاكميت كامل در خاور نزديك •

  

د، سعي انگليس و فرانسه با در اختيار گرفتن جامعه خلقهاي عراق و سوريه كه داراي جمعيت قابل مالحظه کورد بودن

داشتند از جنبش کورد براي تقويت وگسترش مواضع استعمارگرانه خود در منطقه، ايجاد پايگاه هاي ضد شوروي در 
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ميالدي براي جلوگيري از نفوذ و تبليغات  ١٩١٧كه پس از سال » حفاظت بهداشتي «کوردستان بعنوان حلقه مهمي از

بود و باالخره براي فشار وارد کردن به تركيه وايران و كمي  صادره از اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي شكل گرفته

سياست حكومتهاي استعمارگر در مورد . ديرتر به عراق كه براي تحكيم حاكميت خود مبارزه ميکرد، استفاده كنند

رار کوردهاي عراق و سوريه كامال تضييقي بودە، سعي ميکردند در اين كشورها جنبش ملي کورد را در مقابل عربها ق

  .دهند

مواضع اتحاد شوروي تا همين اواخر در مورد مسالە کورد كامال در نقطه مقابل و عليه منافع كشورهاي غربي، 

سياست اتحاد شوروي در رابطه با مسالە کورد بعلت يك . راستگرايان و جريانات محافظه كار در خاور نزديك بود

از يك طرف اتحاد شوروي خواهان وجود كانون تشنجات . درشته شرايط عيني و ذهني تا اندازه اي ضد و نقيض بو

ثابت در کوردستان همسايه نبود چرا كه جريانات متخاصم غرب و خاور نزديك مي توانستند از اين مسالە جهت 

دولت شوروي اساسا خواهان حل مسالە کورد و رفع عللي بود . ضربه زدن به آن و منافع دولتي اش بهره برداري كنند

از طرف ديگر مسكو بعلت فقدان شرايط الزم براي اعطاء حق تعيين . ب اختالفات ملي در کوردستان مي شدكه موج

سرنوشت به کوردها و مواضع آشتي ناپذير دول خاور نزديك و كشورهاي استعمارگر غرب تا زماني كه جنبش 

ي استعماري غرب در منطقه کورد سمتگيري چپ داشت و عليه جريانات محافظه كار و شوينيستي شرق وسياستها

مبارزه مي نمود از آن حمايت مي کرد و اين چنان لبه باريكي بود كه سياست شوروي در رابطه با مسالە کورد تا آغاز 

  .دوره پرسترويكا روي آن بازي مي کرد

به  دولتهاي تركيه و ايران پس از كسب حق حاكميت شان بالفاصله براي تحكيم آن تالش نموده، سعي داشتند

هرگونه تالش مداخله جويانه در مناقشات کوردها . استعمارگران ديروزي اجازه مداخله در مورد مسالە کورد را ندهند

و حكومتها از خارج، در نهايت به تشديد گرايشات شوينيستي در اين كشورها و افزايش اقدامات تضييقي عليه 

لحظات نادري چون اختالفات ديرينه مرزي و طمع ورزي تركيه و ايران » کوردي«در سياست . کوردها مي انجاميد

بوجود آمد كه تا اندازه اي نقش ) مربوط به مناطقي كه کوردها بطور عمده جمعيت آن را تشكيل مي دادند(ارضي 

  .نظامي و استراتژيك را ايفا ميکرد

وديتهاي بالفعل حاكميت شان مواضع عراق و بويژه سوريه در مسالە کورد بعلت صوري بودن و محد ٥٠تا پايان دهه 

. بعد از جنگ جهاني دوم تغيير محسوسي در مواضع دول نامبرده به مسالە کورد ايجاد نشد. فاقد اهميت بين المللي بود

  .اما تعداد محافل ذينفع با انگيزه هاي مختلف سياسي در مسالە کورد افزايش يافت

در شرايط ويژه جنگ سرد نقش . وبويژه فرانسه كاهش يافت آمريكا از غرب عهدەدار نقش اصلي شد و تاثير انگليس

سرانجام عراق . مواضع اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در خاور نزديك و بخصوص در مسالە کورد افزايش يافت

  .ميالدي سياستهاي مستقل خود را در مورد کوردها در پيش گرفتند ٦٠و آغاز دهه  ٥٠و سوريه نيز در اواخر دهه 

کوردستان در سياست پس از جنگ  و كنوني اياالت متحده آمريكا در خاور نزديك را مي توان بر اساس  اهميت

نقش مستقل کوردستان در چهل و . سياسي و اقتصادي كه راجع به آن قبال صحبت شد توضيح داد –منافع جغرافيا  

در تركيب (ل تقسيم كننده کوردستان چند سال اخير براي اياالت متحده آمريكا يكسان نبوده است، بخصوص كه دو
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بدون قيد وشرط دنباله رو غرب بودند و آمريكايي ها نه تنها نيازي به مطرح کردن مسالە کورد ) ناتو و پيمان بغداد

  .نداشتند بلكه با توجه به روابط دوستانه شان با رژيم هاي تركيه، ايران و عراق خواهان ركود جنبش کورد نيز بودند

از ناسيوناليسم ضد غربي در غرب آسيا عالقه  ٥٠فزايش جانبداري بلوك شوروي بويژه در اواسط دهه به تناسب ا

دستكاري جنبش کورد . اياالت متحده آمريكا به مسالە کورد جهت تاثير گذاشتن بر كشورهاي منطقه افزايش يافت

  .يكي ار برنامەهاي سياست آمريكا در خاور نزديك شد

مواضع نظامي، سياسي و اقتصادي . بعد از جنگ به مسالە کورد بر اساس انگيزه مشابه بودموضع انگليس در دوره 

فرانسه در اين . بطور قابل مالحظەاي ضعيف شد) بعلت فروپاشي امپراطوري استعمارگر بريتانيا(انگليس در کوردستان 

قه ويژه فرانسه و ديگر كشورهاي در مجموع عال. اواخر سعي مي كند نقش پيشين خود را در مسالە کورد احياء كند

 -شركت هاي انگليسي، انگليسي : بزرگ سرمايه داري در کوردستان بطور عمده در عرصه اقتصادي دنبال مي شود

چون گذشته نقش قابل مالحظه و تعيين كنندەاي در ) و طبيعتا آمريكايي(هلندي، فرانسوي، ژاپني، آلماني، ايتاليايي 

  .دارند) و از جمله در کوردستان(ت در خاور نزديك تمام عمليات مربوط به نف

بدين ترتيب با يك سلسله قيد و شرط ها ميتوان از سياست مشترك غرب در ارتباط با نقش اساسي اياالت متحده 

ويژگي اين سياست در چيست و شيوه هاي اجرايي آن در دوره بعد از جنگ تا . آمريكا در مسالە کورد سخن گفت

  ه بوده است؟اين اواخر چگون

اين جنبش در سياست كشورهاي . در اين خصوص بايد گفت كه جنبش ملي کورد در مركز اين سياست قرار گرفت 

سياسي شان را در  –غربي در خاور نزديك نقش اساسي داشت چرا كه آنها مي خواستند مواضع اقتصادي و نظامي 

تنها تا وقتي كه عليه رژيم هاي (هاي جداگانه کوردها پشتيباني مشروط از جنبش . کوردستان و كل منطقه حفظ كنند

و محافل ناسيوناليست ) با موقعيت اجتماعي و منشا روحاني(و تقويت وكشاندن نيروهاي محافظه كار) ضد غربي است

ناشي از همان سياست ) كارفرمايان، تاجران بزرگ، روشنفكران تحصيل کرده در غرب(راستگراي جامعه کورد 

رتيب آنها از وضعيت ويژه سياستهاي خارجي در صحنه خاور نزديك كه در زير به آنها اشاره مي شود بدين ت. است

بهره برداري کردند مانند روياروي شديد جهان عرب با تكيه بر روحيات تندروانه محافل اسالمي كشورهاي غيرعربي 

، تنش هاي )مي اسرائيل و کوردها استكه درصدد برقراري همكاريهاي نظا(با اسرائيل ) بخصوص در ايران خميني(

با دستكاري جنبش کورد كه شكاف ميان آنها را عميقتر کرده، به (پي در پي دول عربي بخصوص سوريه و عراق 

در درجه اول جنگ (، مناقشات دول عربي و غير عربي )غرب مجال مي دهد از آن  بنفع مصالح خود استفاده نمايد

  ).الديمي ١٩٨٠ايران و عراق در سال 

در واقع اياالت متحده آمريكا . استفاده غرب از جنبش آزاديبخش خلق کورد محدود و در چارچوب تنگي قرار دارد

از جنبش خلق کردند اما به هيچ وجه ) مشروط و موقت(و بعضي از دول بزرگ اروپاي غربي حاضر به جانبداري

وشت و ايجاد دولت مستقل نيستند زيرا اين امر آماده پشتيباتي از هدف نهايي جنبش يعني كسب حق تعيين سرن

از نظر غرب پشتيباني بيش از اندازه از ناسيوناليسم فعال و رشد يافته خطر . پاسخگوي منافع درازمدت آنها نيست

از اين رو . بزرگي در بر دارد و موجب بي ثباتي غير قابل پيش بيني در يكي از مناطق انفجارآميز سياره ما مي گردد

آور نيست كه سياست اياالت متحده آمريكا و متحدانش در مسالە کورد موفقيت زيادي نداشته، عمال به  تعجب
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اين امر به هيچ وجه براي جنبش کورد و نيروهاي مخالف . دسايس سياسي در سطح نه چندان بااليي منجر شده است

  .آن قابل قبول نيست

شكل گرفت موجب وارد شدن عناصر اساسي تازه اي در شيوه سيستم روابط بين المللي كه پس از جنگ جهاني دوم 

در اين جا منطق . هر چند كه در مواضع اصولي آن تغييري حاصل نشد. برخورد اتحاد شوروي به مسالە کورد شد

ورود تركيه، ايران و عراق به مدار غرب . وارد عمل شد» تشنج زدايها«و » تشنج افزايي ها» «فراز و فرودها«جنگ سرد 

در نتيجه عالقه . وجب افزايش نگراني مسكو از امكان استفاده غرب از کوردستان بعنوان پايگاه ضد شوروي شدم

پس . اتحاد شوروي به جانبداري از جنبش کورد تا جايي كه موجب اختالف جدي با اين كشورها نشود افزايش يافت

در مقابل سياست اتحاد شوروي به کوردها ميالدي اعتالي نوين جنبش کورد وظايف جديدي را  ١٩٥٨از انقالب 

سمتگيري ضد . چنانكه اين سياست نه تنها خصلت تدافعي پيشين را نداشت بلكه حالت تعرضي پيدا کرد. گذاشت

انقالب «وقايعي چون . غربي و همزمان اهميت آن بعنوان عامل تاثير شوروي در سياستهاي داخلي منطقه افزايش يافت

ميالدي، افزايش تشنجات در  ٨٠و آغاز دهه  ٦٠يران و عراق، عدم ثبات سياسي تركيه در دهه ايران، جنگ ا» اسالمي

  .کوردستان تركيه موجب حادتر شدن مسالە کورد در سياست مسكو شد

بعد از جنگ نيز خط مشي سياست خارجي دول خاور نزديك كه مستقيما در رابطه با مسالە کورد بودند خصلت ضد 

بعبارت دقيقتر، اين امر بيانگر همبستگي بين دولتي در سركوب جنبش کورد بود و طبق . کرد کوردي خود را حفظ 

تمام حكومت ها و احزاب عمده اين كشورها . روال هميشگي اين حركت از چارچوب مرزهاي دولتي فراتر رفت

استقالل (و كامل آن بگونەاي خصمانه با دكترين ناسيوناليسم کورد برخورد مي کردند چه در شكل اعالم نهايي 

، البته اين خودمختاري هم چون ترفند سياسي »خودمختاري کوردها«و چه در شكل مياني و معتدل تر آن ) کوردستان

. براي تدارك همان استقالل تعبير مي شد، يا در نهايت به خاطر آن چه در عراق گذشت به اين توهم دامن زده شد

ه کوردها ساكن آن هستند نقش فعال كمكي داشته و در مناقشات بين مسالە کورد در سياست خارجي كشورهاي ك

طبيعتا در اين ماجراها منافع ملي کوردها هيچگاه مورد توجه . دولتي از آن بعنوان يك حربه سياسي استفاده مي شود

 ١٩٦١ - ١٩٧٥چنانكه حكومت شاه بعد از قيام کوردهاي عراق برهبري مصطفي بارزاني در سالهاي . قرار نمي گيرد

سعي داشت عراق را ) و همزمان به قصد دست آموز کردن کوردهاي ايران(ميالدي با كمك به قيام كنندگان کورد 

) در شط العرب(مجبور به دادن يك رشته امتيازها در رابطه با اختالفات ديرينه مرزي در سر حدهاي زميني و آبي 

ات از نظر اهداف تاكتيكي براي عراق ارزش داشت چرا كه بعد از البته چنانكه بعدها معلوم شد دادن اين امتياز. كند

ايران مرز خود را ) ميالدي الجزاير ١٩٧٥بر اساس قرارداد مارس (بر آورده ساختن دعاوي ايران در اختالفات مرزي 

با . دبا عراق بست و كمكهايش را به بارزاني قطع کرد و همين يكي از داليل قطع موقت مبارزه کوردهاي عراق ش

عمليات . ميالدي کوردها بار ديگر جزو طرف آسيب ديده شدند ١٩٨٠شعله ور شدن جنگ ايران و عراق در سپتامبر 

نظامي بخشي از سرزمين آنها را در بر گرفت و بغداد و تهران بالفاصله شروع به فعاليت هاي تبليغاتي گستردەاي در 

اي متقابل کردند و اين ضربه محسوسي به يگانگي جنبش بين مردم کورد و سازمان هاي سياسي کورد در طرف ه

  .ملي کورد زد
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در حالت اول از اين مسالە در . تركيه بوده و خواهد بود –سوريه، عراق  –مسالە کورد جزء مهم روابط عراق  

د، در استفاده مي شو) شعبات منطقه اي حزب بعث سوريه و عراق(رقابتهاي دو دولت و احزاب دست راستي شان      

حالت دوم اين مسالە نقش متضادي داشته، موجب نزديك شدن دو طرف در اقدامات مشترك ضد کوردي شده 

 .عامل کورد در روابط تركيه و ايران نقش مين با تاثير آهسته را دارد. است

***  
شخص در آستانه و بطور م ٨٠معذالك در نيمه دوم دهه . تا همين اواخر خطوط اساسي مسالە کورد از اين قرار بود

بي شك روندهاي داخلي كه تمام . ميالدي چرخش جدي در طرح و رشد معاصر اين مسالە صورت گرفت ٩٠دهه 

جامعه کوردي را بسوي مدرنيزه شدن سوق مي دهند عليرغم ناتمام ماندن كامل اين روند و بقاياي خطوط عقب 

تغييرات تاريخي با خصلت بين المللي هم در بعد جهاني در اصل . ماندگي در آن، نقش خود را در اين جا ايفاء کردند

  .و هم در بعد منطقەاي در خاور نزديك انجام گرفت 

  :در اين جا الزم است به دو نكته اساسي توجه شود

تغييرات بنيادي در روابط شرق و غرب كه به ابتكار كرملين در اين دوره شروع شد موجب از بين رفتن جنگ سرد و 

صلي براي فرو نشاندن كانون تشنجات در خاور نزديك شد كه قبال بعلت اعمال قدرت ابرقدرتها بر عليه ايجاد پايه ا

  .هم امكان پذير نبود

ميالدي در قسمت شمالي خاور نزديك جايي كه کوردها در آن زندگي ميكنند مراكز جديد و  ٨٠در مرز دهه 

و افراطيون سياسي بر پايه ملي گرايي و مذهب ساالري، در خطرناك  بي ثباتي در نتيجه رشد فزاينده توتاليتاريسم 

مظهر اين جريان مخرب در . درجه اول در ايران و عراق كه تروريسم وارد سياست دولتي آنها شده بود، بوجود آمد

محافل . سياستهاي داخلي و خارجي رژيم صدام حسين در عراق و ديكتاتوري مالها برهبري امام خميني در ايران بود

ناسيوناليست و ميليتاريست در تركيه فعال شدند و بويژه رهبر عراق حالت تجاوزگرانەاي بخود گرفته، بزرگترين 

 ٨٠اين جنگ تقريبا تمام دهه . جنگ را بعد از اتمام جنگ جهاني اول  در اين منطقه بر عليه ايران براه انداخت

  .ميالدي ادامه داشت و با نتيجه هيچ بر هيچ پايان يافت

 –ميالدي بگونه اي برق آسايي كويت را اشغال کرد و در ژانويه  ١٩٩٠اوگوست  ٢راق پس از مدت كوتاهي در ع

فوريه سال بعد عراق در نتيجه عمليات مشترك نظامي سازمان ملل متحد و رهبري و حضور تعيين كننده اياالت 

  .متحده آمريكا متحمل خسارات سنگيني شد

بغيراز اين، طرفين رويارو سعي کردند از عامل . رزمين کوردها را تحت الشعاع قرار دادجنگ ايران و عراق مستقيما س

بويژه صدام حسين . همين موجب تضييقات بيرحمانه حكومتها بر کوردها شد. در خاك دشمن استفاده كنند»  کورد«

جنگ خليج . استفاده کرد غيرانساني ترين شيوەها را در پيش گرفت وبارها از سالح هاي شيميايي برعليه کوردها

با شكست ارتش صدام، کوردهاي عراق دست به قيام . فارس تراژدي جديدي را براي کوردستان بهمراه داشت

همزمان شيعه ها نيز در . تودەاي زدە، مدت كوتاهي كنترل خود را بر مراكز اصلي کوردستان عراق برقرار کردند

معذالك اين بار نيز سه عامل . د كه خورشيد آزادي کوردها دميده استچنين به نظر مي آم. جنوب عراق به پا خاستند

ضعف نظامي، عدم آمادگي سياسي و فقدان كمك هاي الزم از خارج كه به مبارزه رهايبخش آنها : نامطلوب سنتي
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بعد از  رژيم بغداد با استفاده از گردانهاي سالم مانده. ياري رساند تاثير شوم خود را بر سرنوشت کوردها گذاشت

شكست كه براي عمليات سركوبگرانه تربيت شده بودند توانست قيام کوردهاي عراق را كه از نظر نظامي و سياسي 

بموقع كمكي از سوي ائتالف ضد صدامي دريافت » سياستمداران بزرگ«آمادگي كافي نداشتند و بعقيده بعضي از 

) بطور عمده كودكان(ايران شروع شده، ده ها هزار نفر  در نتيجه سيل عظيم فرار به تركيه و. نکردند، سركوب كند

عليرغم تلفات سنگيني كه خلق کورد متحمل شد جنگ خليج فارس . بعلت گرسنگي، سرما و بيماري جان باختند

موجب تحول عميقي در رشد مسالە کورد شد و بالفاصله معلوم گشت كه اول اين کە اين مسالە به پيش صحنه حيات 

كشيده شد، دوم اين کە در ارتباط تنگاتنگ با دو مسالە اساسي ) نها در سطح منطقه بلكه به شكل وسيعترنه ت( سياسي 

سركوب قيام کوردها و . و اوليه در خاور نزديك يعني تامين امنيت منطقه خليج فارس و مسالە فلسطين قرار گرفت

شد كه مي توانست نتيجه پيروزي فوق  شيعەها توسط رژيم صدام حسين موجب چنان موجب عظيم اعتراض در جهان

العاده مثبت اياالت متحده آمريكا و همفكران اروپايي و خاور نزديك آن را در جنگ خليج فارس به هيچ تبديل 

متحدين بالفاصله با انجام عمليات نظامي و سياسي مواضع بغداد را در مناطق شمالي كشور بشدت برهم زده، . كند

ميالدي عمال اجازه دادند  ١٩٩٢آنها در اواسط سال . فراريان کورد به زادگاەشان برگردند امكاني بوجود آوردند تا

در حال حاضر پيرامون . در کوردستان جنوبي تشكيل شود) عمال آمريكا(زير چتر ناتو » کوردستان آزاد«دولت مسقل 

  :      مسالە کورد موقعيت ذيل بوجود آمده است

و ) در بدو امر در جنوب(اش بطور كافي و اساسي در کوردستان نفوذ کرده است  غرب با ساختار نظامي و سياسي

همين امر سطح مسالە کورد را به تنهايي با ديگر مسائل خاور نزديك كه براي حل و فصل آن تالش مفيد و قابل 

  .مالحظەاي در سطح جهان انجام مي گيرد، مرتبط مي سازد

قسيم كننده کوردستان تا آن درجه فعال شده كه از يك عامل مواج به مسالە کورد در زندگي داخلي كشورهاي ت

  .ثابت تبديل گشته، محافل زمامدار اين دول نمي توانند آن را ناديده بگيرند

تحول عميقي در بين المللي شدن مسالە کورد نه تنها از نظر سياسي بلكه از لحاظ افزايش توجه افكار عمومي جهاني به 

رسانه هاي گروهي، محافل پارلماني و حكومتي نه تنها از كشتار خونين کوردهاي عراق احساس . آن ديده مي شود

  .انزجار     مي كنند بلكه درپي يافتن حداقل راهي براي حل و فصل بخشي از مسالە کورد نيز هستند

راي پيش بيني هاي بدين ترتيب هر چند كه کوردها در حال حاضر در شرايط سختي بسر ميبرند داليل عيني زيادي ب

يكي از آنها رفع . خوشبينانه وجود دارد و همزمان موانع بزرگي نيز در مقابل حل موفقيت آميز مسالە باقي مي ماند

و » هلسينكي«نشدن تناقض مسالە کورد چون يك مسالە داخلي در كشورهاي خاور نزديك است كه طبق موازين 

 -ست و مسالە کورد بعنوان يك مشكل جهاني عليرغم تقسيم دولتي حقوق معاصر بين المللي دخالت در آن جايز ني

جغرافيايي کوردستان و موقعيت کوردها در عصر نوين، مسالەاي جهاني است كه در رديف مبارزه براي حقوق 

ين رفع اين تناقض فقط با پايان دادن به بي اعتنايي مرسوم جامعه ب. قرار گرفته است") بنابر معيارهاي انساني("بشر

از اين جهت الزم است كميته ويژه نظارت بر وضعيت کوردها در سازمان ملل . المللي به مسالە کورد امكان پذير است

تا ) براي ساير قوم ها و اقليتهاي مذهبي در خاور نزديك نيز ميتوان چنين كميته اي تشكيل داد(متحد تشكيل شود 

  .ات الزم را بكندبراي حل مسالە کورد و ساير اقليتهاي منطقه اقدام
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دوم اين کە جنبش کورد هنوز به آن درجه از يگانگي سياسي چه در کوردستان و چه در صحنه بين المللي نرسيده كه 

بدون حل اين مسالە مشكل بتوان به بين المللي شدن واقعي . بر اساس آن بتواند با يك برنامه واحد سياسي حركت كند

بديگر سخن واقعيات زندگي ضرورت ايجاد و سازماندهي تشكيالت . رسيد) طينمثال درسطح مسالە فلس(مسالە کورد 

سياسي عموم کوردي را كه بتواند رهبري جنبش کورد را در کوردستان و نمايندگي آن را در خارج بعهده داشته 

 .  باشد ايجاب مي كند

  :بدين ترتيب برخورد معاصر با مسالە کورد بگونه ذيل است
ركود و .  ام به گام با كسب موفقيتي در مرحله موجود تا رسيدن بمرحله بعد حل شودمسالە کورد بايد گ •

در حال حاضر دست يافتني ترين هدف براي کوردهاي عراق تبديل اين كشور به . تندروي جايز نيست

  .فدراسيون عرب و کورد با داشتن حقوق برابر است

جنبش رهايبخش کورد بايد خودش را . وقف حل شودمسالە کورد بايد بطور مستمر و پيگير بدون معطلي و ت •

  .با تغييرات محتمل در آن مطابقت دهد

  .مسالە کورد بايد تحت نظارت دايمي و دقيق بين المللي نظام هاي دولتي و افكار عمومي جهان حل شود •
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  بخش دوم

  کوردستان جنوبي در راه كسب حق تعيين سرنوشت
  محوي. خ. پروفسور ش                                       

  
براي پيدا کردن تصور . ميالدي برميگردد ٧٠و اوايل دهه  ٦٠ريشه روندهاي سياسي كنوني در عراق به اواخر دهه 

كاملي از اين روندها و از جمله مسالە کورد بايد به يك رشته مسائل گرهي در سياست محافل حاكم حزب بعث و 

  .اخل و خارج از كشور اشاره كنيمتاكتيك و استراتژي آن در د

 -١٩٧٠(در اوايل دوره زمامداريشان ) ميالدي ١٩٦٣بعد از سال (بعثي ها پس از بازگشت مجددشان به حكومت 

خط مشي سياسي خشني را در برخورد با عرب ها و بخصوص با نيروهاي دمكراتيك کورد كه به ) ميالدي ١٩٦٨

خطوط عمده سياست بعث عبارت از انحصاري کردن فعاليت سياسي، . تندخودمختاري دست يافته بودند در پيش گرف

اما به زودي رژيم ديكتاتوري . اعمال شيوه هاي ديكتاتور منشانه زمامداري وحل مسالە کورد با توسل به زور بود

اين  .مجبور به اصالحاتي در سياستهاي خود بخصوص در رابطه با مسالە کورد شد كه بيشتر جنبه تاكتيكي داشت

ميالدي تالشهايي در  ١٩٧٠و اوايل سال  ١٩٦٩در اواخر سال . تغييرات در سياست بعث تحت فشار اوضاع بوجود آمد

ماهه حزب  ٩ميالدي كه حاكميت  ١٩٦٣در مقابل رژيم بعث چشم انداز سال . جهت سرنگون کردن رژيم بعمل آمد

راي حفظ نظام خود مجبور به قبول يك سلسله بعث در شرايط جديد ب. بعث به شكست انجاميده بود ترسيم شد

در چنين شرايطي مسلم بود كه برنامه محافل حاكم براي . تغييرات الزامي در سياستهاي داخلي و خارجي خود شد

موقعيت بين المللي كشور تا حد زيادي وابسته به حل . تثبيت اوضاع بدون حل مسالە کورد عمال غيرممكن خواهد بود

در چنين شرايطي رژيم حسن البكر وارد مذاكره با کوردها براي حل دمكراتيك مسالە کورد شد كه . مسالە کورد بود

رژيم حاكم با بستن اين توافقنامه با حزب دمكرات . ميالدي آمده است ١٩٧٠مارس  ١١بازتاب آن در بيانيه 

به يادآوري است كه بعثي ها بعد از الزم . کوردستان و رهبر آن مال مصطفي بارزاني كينه خود را از آنها بدل گرفت

ميالدي عمال سياست توسل به زور را براي حل مسالە کورد ادامه داده، عمليات  ١٩٦٨بقدرت رسيدن شان در سال 

در رابطه با تئوري بعثيزم بايد گفت كه . نظامي رژيم در طي يكسال و نيم بر عليه پيشمرگه هاي کورد مويد آن است

استوار بوده، امكان هر گونه حق تعيين سرنوشت کوردها رد مي » يكپارچگي وطن عربي«يده سمتگيري آن بر پايه ا

است و کوردها در بهترين حالت مي » بخش جدايي ناپذير سرزمين عربي«بر اساس اين نظريه کوردستان جنوبي . شود

جنبه تاكتيكي برنامه رژيم حاكم حوادث بعدي تائيد كننده . توانند توقع حقوق محدود اقليت هاي ملي را داشته باشند

اين برنامه در واقع كمكي به دولت براي در آمدن از بحران سياسي و در پيش . عراق در رابطه با مسالە کورد بود

در اين رابطه بايد به يكي از محاسبه هاي غلط . گرفتن مجدد سياست خشن قبلي در مورد نيروهاي ملي کورد بود

با در نظر گرفتن اين . ميالدي توجه گردد ١٩٧٠مارس  ١١در توافقنامه ) حدك(ان تاكتيكي حزب دمكرات کوردست

مسالە كه تئوري و عمل بعثيزم در كل و در رابطه با مسالە کورد بطور اخص براي رهبران حزب دمكرات کوردستان به 

ن عراق چنانكه حوادث ساله براي تدارك و تحقق قانون خودمختاري کوردستا ٤اندازه كافي معلوم بود قبول مهلت 
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چنين مدت طوالني جهت آماده کردن و انتشار قانون نامبرده براي چه . بعدي نشان داد از نظر تاكتيكي اشتباه بود

ساله شانس خوبي به  ٤ميالدي داليل كافي براي پيش بيني اين مسالە كه مهلت  ١٩٧٠كسي سودمند بود؟ در سال 

شدن در ابعادي گسترده براي حل مسالە کورد به شيوه بعثي مي دهد، وجود رژيم حاكم در نفس تازه کردن و آماده 

رژيم بعث بعلت قرار گرفتن در موقعيتي چارە ناپذير وارد مذاكره با حزب دمكرات کوردستان و قبول بيانيه . داشت

خود را براي  مسلم بود كه حكومت خواهان بدست آوردن زمان كافي بود تا بتواند بعدا سياست. مارس شده بود ١١

سال به رژيم حاكم چه چيزي داد؟ حكومت در  ٤اين . به حزب دمكرات کوردستان تحميل كند» مشكل شمال«حل 

. شرايطي كه هيچگونه برخورد نظامي با نيروهاي ملي کورد در کوردستان وجود نداشت ارتش را بشدت مسلح کرد

روي وعراق پايه نزديكيهاي بعدي آنها در عرصەهاي ميالدي با بسته شدن قراردادي بين اتحاد شو ١٩٧٢در سال 

مناسبات خود را با اتحاد » ضدامپرياليستي«رژيم بعث با براه انداختن هياهوي . سياسي، اقتصادي و نظامي پي ريزي شد

جماهير شوروي سوسياليستي و ديگر كشورهاي سوسياليستي تحكيم کرد و تعداد زيادي از سالح هاي مدرن را از 

با رشد مناسبات . ميالدي قابل مقايسه نبود ١٩٧٠سال سطح مسلح بودن آنها اصال با سال  ٤بعد از . ريافت نمودآنها د

اين عمل . حزبي بين حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و بعث اين نزديكي تحرك تازه اي يافت

و نيروهايي شد كه راه رشد سوسياليستي را در موجب رشد تاثير و اعتبار رژيم عراق در بين كشورهاي سوسياليستي 

اين . ميالدي موجب تحكيم مواضع بعثي ها شد ١٩٧٣تشكيل جبهه ملي ميهني ترقيخواهانه در سال . پيش گرفته بودند

جبهه با توجه به برنامه و اساسنامه و بخصوص ساختار يك جانبه آن وسيلەاي براي تامين موقعيت انحصاري حزب 

حزب كمونيست عراق همكار اصلي بعثي ها در جبهه عمال از مواضع . عرصەهاي زندگي كشور شدحاكم در تمام 

كمونيست ها بر خالف برنامه جبهه . قبلي خود در رابطه با خصايص و وظايف جبهه ملي در عراق عقب نشيني کرد

در . ث را در آن پذيرفتندكه اتحاد مشترك با حق برابر اعضاء آن مي بايست اساس جبهه را تشكيل دهد هژموني بع

عقب نشيني كمونيستهاي عراق در جبهه بعلت فشارهاي وارده از سوي كميته . اسناد جبهه هژموني بعث به ثبت رسيد

رژيم حاكم سياست رودرو . مركزي حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و حكومت شوروي بود

  .ردستان را در پيش گرفتقرار دادن حزب كمونيست عراق و حزب دمكرات کو

حزب بعث توانست بر اساس خصومتي كه عليه دو حزب نامبرده داشت، اختالفاتي را در بين دو حزب اپوزيسيون 

ميالدي بعث ظاهرا تمايل به همكاري با حزب دمكرات  ١٩٧٢تا اوايل  ١٩٧٠مارس  ١١بعد از اعالم بيانيه . دامن زند

دمكرات کوردستان پيشنهاد مبارزه مشترك عليه حزب كمونيست عراق مي  کوردستان نشان مي داد و حتا به حزب

بعد از بستن قرارداد با اتحاد (ميالدي  ١٩٧٢از آوريل سال . ولي حزب دمكرات جواب رد به چنين پيشنهادي داد. داد

قانون بعث بعلت بوجود آمدن اختالفاتي با حزب دمكرات کوردستان كه مربوط به شيوه عملي ساختن ) شوروي

خودمختاري کوردها بود با هدف منفرد ساختن حزب دمكرات کوردستان و از بين بردن نقش غالب آن در 

بعث براي رسيدن به اين هدف . کوردستان عراق سياست نزديك شدن به حزب كمونيست عراق را در پيش گرفت

بويژه در مراحل نهايي تدارك  مناسبات رژيم حاكم و حزب دمكرات کوردستان. آماده دست زدن به هر كاري بود

بر خالف نظرياتي كه بطور گسترده و . قانون خودمختاري مناطق کوردنشين عراق به حداكثر نقطه وخامت آن رسيد

خواندن مصطفي بارزاني و حزب دمكرات » كوته انديش«و » ارتجاعي«بويژه در مطبوعات رسمي شوروي با 
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ردها منعكس مي شد، حزب دمكرات کوردستان داليل بيشتري براي کوردستان در مسائل مربوط به خودمختاري کو

حال بدون وارد شدن به جزئيات . ميالدي را داشت ١٩٧٠مارس  ١١ابراز نارضايتي نسبت به طرز اجراي دولتي بيانيه 

قانون : برخي از عوامل اساسي را كه موجب ناخشنودي حزب دمكرات کوردستان و رهبر آن شد بررسي مي كنيم

نبود بلكه تا حد قابل مالحظەاي  ١٩٧٠نه تنها بازتاب مشروط توافق شده در سال ) ميالدي ١٩٧٤از مارس ( ٣٣ره شما

بعث با تحميل . در جهت بي اثر ساختن اهدافي بود كه کوردها براي رسيدن به آن قربانيان بسيار با ارزشي دادند

م بندي را پيشنهاد کرد كه طبيعتا موجب واكنش نظريات خود از نقطه نظر ارضي و سياسي عمال خودمختاري ني

مارس بر پايه توافق  ١١براي ترسيم منظره كاملي از آن يادآور مي شويم كه توافقنامه . شديدا منفي رهبران کورد شد

به نتيجه رسيده بود، » گره شمال عراق«دو جانبه حكومت و حزب دمكرات کوردستان براي حل مسالمت آميز 

ك از طرفين قادر به حل نظامي آن نبوده، رژيم حاكم در موقعيتي نبود كه اراده خود را به حزب بخصوص كه هيچ ي

دمكرات کوردستان تحميل كند و همين علت اصلي امتناع حزب بعث از توسل به زور و نشستن در پشت ميز مذاكره 

اين . امه نامبرده عهدشكنانه بودميالدي با عدول از توافقن ١٩٧٤از اين نقطه نظر مواضع حزب بعث در سال . بود

بدين ترتيب اوضاع .  تصادفي نبود، چراكه ايده اعطاء خودمختاري واقعي به کوردها در تضاد با نظريه بعثيزم بود

در (» پايين«بالقوه انفجار آميز و غير عادي و غيرقابل پيش بيني بود  چراكه حق رسيدن به خودمختاري ملي عمال از 

  .تحميل شده بود ) در واقع توسط دولت(بدست آمده بود و قانون حاوي اين حق از باال ) ن کوردواقع توسط مبارزي

طبيعتا اين تضاد مي بايست به اختالفات جدي منجر شود و پايان آن، چنانكه مشهود است براي کوردها بسيار 

ردستان و ايجاد بهانه براي در جهت برافروختن اختالف با حزب دمكرات کو ٣٣قانون . تاثربرانگيز خاتمه يافت

در شرايط . تجديد برخوردهاي نظامي در کوردستان و از بين بردن نقش غالب حزب دمكرات کوردستان بود

 ٧٠و اوايل دهه  ٦٠دگرگون شده جديد موفقيت خط مشي رژيم حاكم تضمين شده بود چرا كه بر خالف اواخر دهه 

ارتش و ساير . ز اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و متحدان آن بودميالدي رژيم داراي پشتيباني عظيم از خارج، ا

آنها موفق به تشكيل گروهي شدند كه با متهم کردن بارزاني و . ارگانهاي نظامي به تسليحات جديد مجهز شده بودند

يه بارزاني و همه اين عوامل عل. برعليه آنان عمل كنند» كوته انديشي«و » ارتجاع گرايي«حزب دمكرات کوردستان به 

در عين حال فعاليت هاي كثيف و مفسده جويانه سرويس هاي ويژه اياالت متحده . حزب دمكرات کوردستان بود

  .آمريكا و ايران با دروغ و توطئه گري جنبش کورد را به گمراهي كشانده، موجب پايان غم انگيز آن شدند

در مقايسه با زمان بسته شدن . تا دندان مسلح قرار گرفتندنيروهاي ملي کورد با داشتن چنين مشكالتي در مقابل دشمن 

ميالدي رژيم بعث داراي متحدين بسياري بود و همزمان حزب دمكرات کوردستان نه تنها  ١٩٧٠قرار داد مارس 

گروه منشعب از حزب دمكرات . متحدي نداشت بلكه يكپارچگي درون حزبي اش را نيز نتوانست حفظ كند

اين فاكت موجب شكاف در . داد پيروان و تاثير سياسي در کوردستان نيروي قابل توجهي داشتکوردستان از نظر تع

از سوي رژيم » حزب دمكرات کوردستان واقعي«حزب دمكرات کوردستان شد و فعاليت انشعابگران تحت عنوان 

  .اري قرار گرفتحاكم براي بي اعتبار کردن مصطفي بارزاني و حزب دمكرات کوردستان مورد حداكثر بهره برد
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ميالدي در الجزاير كه در  ١٩٧٥توافقنامه مارس . معامله ضد کوردي الجزاير مرحله نهايي اين حوادث فاجعه بار بود

بين رژيم هاي ايران و عراق در رابطه با اقدامات مشترك آنان عليه جنبش ملي کورد بسته شد نيروهاي ملي کورد را 

  .، رهبري حزب دمكرات کوردستان تصميم به قطع مبارزه نظامي گرفتدر موقعيت بسيار دشواري قرار دادە

بعث با درهم شكستن قيام . ميالدي اوضاع عراق و کوردستان عراق بشدت تغيير کرد ١٩٧٠ – ١٩٧٤بعد از وقايع 

حكومت بعث تمام جريانات جنبش کورد را بدون استثناء . مسلحانه کوردها فرمانرواي تام االختيار كشور شد

وارد شد كه با رژيم حاكم عليه مصطفي بارزاني و حزب » چپها«و بعد به «   راستها«ضربه اول به . كوب کرد سر

اين درس به نيروهاي ملي کورد داده شد كه رژيم حاكم با تمام جريانات . دمكرات کوردستان همكاري مي کردند

ميالدي ترور در  ١٩٧٥د كه در سال تصادفي نبو. دخيل در جنبش کورد در يك سطح خصمانه برخورد مي كند

دەها هزار نفر از خانوده هاي کورد عراقي براي رهايي يافتن از تضييقات، رنج . کوردستان جنبه عمومي بخود گرفت

حكومت . بردن از محروميتهاي سخت، كمبود غذا، مسكن و كمك هاي پزشكي بسوي کوردستان ايران روانه شدند

  .را ادامه داد«   كارت کورد«يپلماسي و نظامي خود با رژيم عراق، بازي با شاه نيز در معامالت سياسي، د

ميالدي در کوردستان، سعي ميکردند امكان تجديد آن را در  ٧٠بعثيها با عمليات وسيع نظامي شان در اواسط دهه 

كن تالش نمودند تا به همين جهت شروع به تغيير دادن تركيب ملي کوردستان عراق کرده، تا حد مم. آينده قطع كنند

کوردهاي بيشتري را روانه مناطق جنوبي و مركزي عراق كنند، جايي كه آنها به آب و هواي آن عادت نداشتە، از 

  .ميزان مرگ ومير در اين مناطق در مقايسه با مناطق ديگر چندين برابر بيشتر بود. انواع مختلف بيماريها رنج مي بردند

. تغيير ساختار جمعيت کوردستان از دوره قاسم شروع شد و جنبه موروثي داشت الزم به يادآوري است كه سياست

حكومت در مناطق مرزي با تركيه، ايران و سوريه با . تمام كابينه عراق بدون استثناء از اين سياست پشتيباني کردند 

اين كشورها را مختل جابجايي کوردها از مناطق مرزي و فرستادن عربها به آن نقاط سعي داشت رابطه کوردهاي 

تا آغاز . 3هزار کورد در معرض تبعيد از سرزمين مادريشان قرار گرفتند ٧٠٠بيش از . کرده، منطقه عربي ايجاد كند

كيلومتر  ٢٠بە عرض » No man’s Land«ميالدي حكومت بغداد شروع به ايجاد سرزمن غير مسكوني  ١٩٧٦سال 

برنامه ويران کردن تمام دهات اين منطقه را در پيش گرفت  تا  حكومت. در امتداد مرزهاي عراق و تركيه کرد

مجتمع «حكومت براي کوردهاي تبعيد شده عراق . پيشمرگ ها را از پشتيباني مردم و ميدان عملشان محروم سازد

  .ويژەاي ساخت كه تحت كنترل دستجات مسلح قرار داشتند» هاي مسكوني

. کورد ممنوع بود و آنان حق نداشتند محل اقامت خود را ترك نمايند هرگونه رابطەاي در بين خانوادەهاي مختلف

وسعت مناطقي كه کوردها از آنجا تبعيد . بيرحمانه سركوب مي شد» مجتمع هاي مسكوني«تظاهرات و اعتراضات در 

  . 4شده بودند برابر با مساحت لبنان امروز بود و اين فاكت گواه بر بعد خشونتي است كه بر کوردها روا شد

روستا از سكنه  ١٠٢٢٢ميالدي در استانهاي دياله، سليمانيه، اربيل، كركوك، دهوك و موصل ١٩٧٨تا  ١٩٧٤از سال 

بدستور حكومت . خالي شدند، بخشي از آنها را آتش زده  يا آنها را با بولدوزر و تانك با خاك يكسان کردند

شكل » بعثي کردن«آموزش و پرورش بر اساس روح كار . مدارس کوردي تعطيل و مدارس عربي جاي آنها را گرفت
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. آكادمي علوم کورد بسته شد ١٩٧٨در سال . و توده هاي مردم را داشت» ملت«گرفت و فقط بعث حق نمايندگي 

بعد از عادي کردن مناسبات با ايران بر اساس توافقنامه (دولت براي شدت بخشيدن مبارزه عليه جنبش کورد در عراق 

از  ١٩٧٨در نتيجه ديدار احمد حسن البكر در سال . ايي در جهت نزديك شدن به تركيه برداشتگام ه) الجزاير

 ٤ماده (تركيه، قرارداد عراق و تركيه كه هماهنگ كننده نيروهاي مشترك دو دولت عليه جنبش کورد بود، بسته شد 

از عراق بعمل آورد و مذاكراتي  ميالدي اورون رئيس وقت ستاد كل ارتش تركيه ديداري ١٩٧٩در آوريل ). قرارداد

ميالدي بعلت  ١٩٧٩در پاييز . 5در جهت هماهنگ نمودن عمليات براي سركوب جنبش ملي کورد را به انجام رساند

صدام حسين در ديداري كه . تدارك جنگ با ايران تفاوت جزئي در سياست عراق نسبت به جنبش کورد بوجود آمد

عراق و از جمله سليمانيه بعمل آورد سعي کرد خود را هوادار منطقه خودمختاري  ميالدي از کوردستان ١٩٧٩در پاييز 

همزمان او اعالم نمود به هزار نفر . نشان دهد كه کوردها خواهند توانست در پرتو آن شوراي قانونگذاري داشته باشند

ميالدي انتخاباتي در  ١٩٨٠ در سال. از کوردها اجازه بازگشت از مناطق جنوبي كشور به کوردستان داده خواهد شد

نماينده از افرادي كه از همكاران رژيم حاكم بودند  ٥٠در کوردستان عراق برگزار شد و » خودمختاري«رابطه با 

  . بعنوان شوراي قانونگذاري انتخاب شدند

 : زير بوداساس اين سياست ديكتاتور عراق مبني بر داليل . صدام در مسير بر افروختن جنگ با ايران قرار گرفت

با استفاده از هم پاشيدگي نيروهاي مسلح و بي ثباتي ايران و واكنش خصمانه كشورهاي عربي خليج فارس  •

به تحوالت روي داده در اين كشور و برخورداري از پشتيباني مادي و معنوي و سياسي كشورهاي غربي و 

 . ر منطقه بدست آوردبويژه اياالت متحده آمريكا بر ايران پيروز شده، موقعيت حاكم را د

عراق از نظر رژيم خميني اولين كشوري بود كه مي . خطر گسترش انقالب اسالمي را بەعراق از بين ببرد. •

در ايران مسالە باز کردن حساب براي شيعه هاي جنوب را (بايست انقالب اسالمي را به آنجا صادر کرد 

 ). پرده پوشي مي کردند

ميالدي الجزاير  ١٩٧٥مارس  ٦، آن بخش از خاك عراق كه طبق توافقنامه با استفاده از موقعيت پيش آمده •

  . به ايران واگذار شده بود، پس گرفته شود

ي از خط جبهه از خاك کوردستان بخش زياد. جنگ ايران و عراق مصيبتهاي جديدي را براي خلق کورد ببار آورد

ن ايران و عراق دست بعمليات سركوبگرانه عليه واحدهاي نيروهاي مسلح استقرار يافته در کوردستا. گذشت مي

. اقتصادي مردم کوردستان شد -عمليات نظامي موجب بدتر شدن وضعيت اجتماعي . ميزدند» کوردهاي خودي«

تالشهاي حكومت عراق براي استفاده از کوردهاي اپوزيسيون ايران عليه رژيم خميني و متقابال سياست رژيم خميني 

اي عراق عليه رژيم بعث با برداشتن گام هايي براي بسيج نمودن کوردها در پيرامون تفكر اسالم در استفاده از کورده

گرايي يك رشته اقدامات نظامي و سياسي ديگر كه توسط طرفين درگير در جنگ بكار گرفته مي شد توجه نيروهاي 

  . هاي دمكرات شد موجب گمراه شدن کورد ،ردهبرنامه اصلي مبارزه شان منحرف ک ملي کورد را از

مصيبتهاي بسياري را تحمل کردند كه نقطه اوج آن تراژدي شهر حلبچه ) بخصوص در کوردستان عراق(مردم کورد 

ميالدي كارشناسان  ١٩٨٤الزم به يادآوري است در سال . و استفاده از سالحهاي شيميايي كشتار جمعي عليه آن بود
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ز خردل و تابون توسط نيروهاي مسلح عراق در جبهه هاي ايران و عراق آمريكايي گزارشهايي در باره استفاده از گا

هزار نفره حلبچه در نتيجه اين عمل بربرمنشانه به جهنم واقعي  ٧٠ميالدي شهر  ١٩٨٨مارس  ١٦در . منتشر کردند

شدن پخش گازهاي سمي در سطح شهر وحومه آن موجب مرگ آني هزاران نفر از مردم بيگناه و معلول . تبديل شد

بنابر گواهي خبرنگاران غربي در حلبچه جسد هزاران مرد و زن ، كودك، پيرمرد و حيوانات در . ده ها هزار نفر شد

ميالدي در اين عمل نژادكشي عليه خلق کورد از  ١٩٨٨در اوت و سپتامبر . خانه ها و خيابانهاي شهر افتاده بود

. اعتراضات عليه جنايات انجام گرفته در کوردستان شروع شددر تمام جهان موج . سالحهاي شيميايي نيزاستفاده شد

اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، كشورهاي سوسياليستي و كشورهايي كه . ناميده شد » هيروشيماي دوم«کوردستان 

ر با بعثي ها در ارتباط بودند خارج از اين اعتراض همگاني براي محكوم کردن عمل غي» پيوند دوستي و همكاري«با 

و سازمانهاي بين المللي اسالمي در   »جهان اسالمي«نكته شايان توجه اين است كه تمام . 6انساني عراق قرار گرفتند

فقط جمهوري اسالمي ايران نه بخاطر دفاع از منافع کوردهاي عراق بلكه فقط . رابطه با تراژدي حلبچه سكوت کردند

متاسفانه عمل رژيم هاي . اين عمل رژيم صدام را محكوم کرد به قصد بي اعتبار کردن رژيم بعث عراق دشمن خود،

غربي از چارچوب محكوم کردن و اعتراضات عمومي خارج نشدە، ديكتاتور عراق بخاطر جنايات انجام داده مورد 

مجازات قرار نگرفت و اتفاقا همين عامل درجه يك، مشوق برداشتن گام هاي بعدي او براي ايجاد تشنج شديد در 

عامل جنگ با ايران . رژيم صدام علنا توسل به زور را به برنامه اصلي خود در حل مسالە کورد تبديل کرد. شد منطقه

رژيم حاكم با قبول ظاهري قانون خودمختاري کوردستان عمال از انواع شيوه هاي مختلف . شانس خوبي به او داد

. د مبارزه براي خودمختاري واقعي استفاده کردسركوبي جنبش مردم کورد به قصد جلوگيري از احيا مجدد موج جدي

کورد زدايي استانهاي «رژيم حاكم با شدت هر چه بيشتر سياست تغيير تركيب ملي کوردستان عراق را به قصد 

. ، از بين بردن اصالت فرهنگي و قومي کوردها، تبديل آنها به اقليت ملي فاقد سرزمين در پيش گرفت»کوردنشين

نظر داشت مسالە کورد را از يك مسالە تمام خلقي ساكن يك سرزمين بومي تبديل به مسالە يك  رژيم ديكتاتوري در

در سطح وسيعي شهرها و دهات . اقليت ملي بكند كه حل و فصل آن نياز به روش ها و برخوردهاي ديگر دارد

را با استفاده از مواد سمي » هانگيا«اكثر روستاها با بولدزر ويران شدە، بطور قابل مالحظەاي . کوردنشين ويران شدند

نابود کردند، جنگلها را به آتش كشيدند و دهانه منابع آب را بتون ريزي کردند تا زندگي را براي مردم و حيوانات 

سال پيش از آن هنوز در مناطق دامپروري  ٥. حيوانات خانگي را انتقال دادند يا از بين بردند. غيرممكن سازند

هزار راس  ٥٠٠٠٠اس گوسفند وجود داشت ولي امروز در نقاط دور افتاده ويران نشده بيش از ميليون ر ٧کوردستان 

ساكنين شهرها و . 7با از بين بردن ده ها هزار كندو به سنت هزار ساله زنبورداري خاتمه دادند. باقي نمانده است

تبعيد » منطقه جديد زندگي«را به  تعداد قابل مالحظەاي از آنان. روستاهاي ويران شده به شكل جمعي تبعيد شدند

  8.کردند و بسياري از مهاجران را مجبور بە رفتن به اردوگاەهايي کردند كه در نزديكي مرز اردن قرار دارند
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و فعاليت رسانه هاي ) عفو بين المللي ، سازمان دفاع از حقوق بشر(از بركت فعاليتهاي انساندوستانه سازمان هاي 

آمار اعدام هاي . رفته شده عليه مردم کورد بطور نسبي براي افكار عمومي روشن شده استگروهي تضعييقات بكار گ

بدون محاكمه و پيگرد افراد كه بعلت تعلق داشتن يا همدرديشان با پيشمرگه هاي کورد مورد سوء ظن واقع شدند در 

  . ميالدي به هزاران نفر رسيد ١٩٨٨سال 

عفو بين «از سوي) صفحه ٧٠در (رابطه با كودكان شكنجه شده در عراق ميالدي گزارش مفصلي در  ١٩٨٩در فوريه 

شكنجه و آزار كودكان در مقابل چشم والدين : اين گزارش حاوي فاكتهاي نفرت برانگيزي است. منتشر شد» المللي

حتا . ته بودندساله والديني كه در رابطه با فعاليتهاي ضد دولتي مورد سوء ظن قرار گرف ١٣و  ١٢شان و كشتن بچه هاي 

  . به بستگان آنان پس داده ميشد» ماليات اعدام«جسد كودكاني كه در زير شكنجه كشته ميشدند تنها پس از گرفتن 

زن و بچه از منطقه بارزان كه در اردوگاه مهاجران واقع در كوش تپه  ٨٠٠٠ميالدي نزديك به  ١٩٨٣ژوئن  ٣٠در 

درخواستهاي سازمانهاي بشر دوست . به مقصد نامعلومي فرستاده شدند تحت نظر ارتش بودند) كيلومتري اربيل ١٠در(

صدام حسين در . و صليب سرخ براي بدست آوردن حداقل اطالعاتي در رابطه با سرنوشت آنان بي جواب ماند

ز زن بر اساس منابع کورد گروه زيادي ا. »اين خائنان حاال قطعا در جهنم هستند«سخنراني تلويزيوني خود اعالم کرد 

وبچه هاي مردم کورد چون حيوانات آزمايشگاهي تحت آزمايشات سالح هاي شيميايي و باكتريولوژيك قرار گرفته 

  .9و در نتيجه از بين رفتند

هر چند كه رژيم عراق در جنگ با ايران به پيروزي دست نيافت اما مبلغين عراقي با جديت بسيار انديشه پيروزي 

ت كبير او را در سطح جهان عرب پخش مي کردند و عليرغم ناكامي صدام حسين درخشان صدام و رهبري و رسال

) عمال دارنده مقام چهارم در جهان(در رسيدن به هدف هاي خود در جنگ با ايران، رژيم او تقريبا با ارتش ميليوني 

نيروها را در راستاي  ديكتاتور عراق تالش کرد هم چنان اين. مجهز به مدرنترين سالحهاي نظامي از جنگ بيرون آمد

باورنکردني اين است كه كشورهاي منطقه خليج فارس، عربستان . اهداف تجاوزگرانه خود مورد استفاده قرار دهد

سعودي و امارات متحده كه در جنگ عراق با ايران با پشتيبانيهاي مالي افسانه اي صدام را مورد حمايت قرار داده 

صدام كويت را بعنوان اولين قرباني سياستهاي . ي توسعه طلبانه او قرار گرفتندبودند حاال خود آنها آماج سياستها

توسعه طلبانه خود انتخاب کرد و با اين كار اول اين کە صدام با اشغال كويت به صاحب موسسات غني استخراج نفت 

ر منطقه خليج فارس و دوم اين کە صدام با اين كار مي خواست اراده خود را د.  و بودجه هنگفت آن تبديل مي شد

ميالدي بطور ناگهاني و آسان كويت را اشغال نمود و كشورهاي  ١٩٩٠عراق در اوايل اوت . كل منطقه تحميل كند

اياالت متحده آمريكا و كشورهاي اروپاي غربي و ديگر . بزرگ و دول شرق عربي بالفاصله واكنش نشان دادند

به استثناي اردن، يمن، الجزاير و (كشورهاي عربي . م کردندكشورهاي جهان اشغال كويت توسط عراق را محكو

ماه تمام جنگ سياسي ديپلماتيك شديدي در پيرامون  ٦. اشغال كويت را محكوم کردند) ياسر عرفات رهبر ساف

عدم مجازات صدام و رژيم او براي جنايات مرتكب شده موجب ضعيف شدن حس واقع . مسالە كويت جريان داشت

  . ور و اطرافيان او شدە، همچنين براي عراق و خلق هاي آن به بهاي سنگيني تمام شدگرايي ديكتات
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سازمان ملل متحد و شوراي امنيت بر اساس پيشنهاد اياالت متحده  آمريكا و ساير دول بزرگ و اكثر اعضاء سازمان 

راق، اياالت متحده آمريكا با امتناع ديكتاتور ع. ملل متحد از عراق خواست كه هر چه زودتر از كويت خارج شود

جنگ در منطقه . بنابر راي شوراي امنيت در استفاده از قدرت عليه تجاوزگر فعاالنه براي اجراي آن وارد عمل شد

ائتالف ضد . خليج فارس وسيله اي براي آشكار شدن اهداف دور و نزديك كشورهاي منطقه و خارج از آن شد

ائتالف ضد عراقي در واقع اتحاد . ر مجدد استقالل كويت توضيح دادعراقي را مشكل بتوان فقط بدليل استقرا

در اين ميان . كشورهايي بود كه هر يك هدف مشخصي را دنبال ميکردند كه هميشه هم با يكديگر مطابقت نداشت

مواضع كشورهاي همسايه عراق كه به شيوەهاي مختلف به رشد حوادث عالقه نشان مي دادند داراي اهميت ويژەاي 

بايد اين مسالە را خاطر نشان ساخت كه در بيشتر موارد نه تنها عامل مشخص عراق بلكه مسالە کورد رو شده، . است

تركيه ، ايران و  - به همين دليل مواضع كشورهاي همسايه عراق . توانست اثر خود را بر رشد حوادث بعدي بگذارد

افزايش توجه به عامل کورد در . اي اهميت قابل توجهي بودسوريه در رابطه با عامل کورد در جريان اين مناقشات دار

. كشور تقسيم كننده کوردستان با درجه هاي متفاوت در اين مناقشات بود ٤دوران بحران قبل از هر چيز بعلت شركت 

جلوگيري از رشد مسالە . دولت در اوضاع بغرنج و گاها متناقض داراي خصيصەهاي چند جانبه بود ٤مواضع اين 

د و دستيابي آنان به حق تعيين سرنوشت ملي بعنوان هدف تغيير ناپذير و استراتژيك ديرينه اين كشور ها باقي کور

در عين حال، هر كدام در رابطه با عالقەها و منافع شان در اوضاع مشخص پديد آمده، يك سلسله تدابير سياسي . ماند

ن، سوريه و بخصوص تركيه مي دانستند كه ابعاد وسيع در مجموع، ايرا. را اتخاذ کردند كه جنبه تاكتيكي داشت

اقدامات ضد کوردي در کوردستان عراق به نژاد كشي رسيده، مي تواند موجب طرح مسالە کورد در سطح جهاني و 

بويژه . تحريك غرب و بخصوص دول اروپايي براي دفاع از مبارزه کوردها براي كسب حق تعيين سرنوشت ملي شود

ديپلماسي تركيه دورانديشانه . يرامون مسالە کورد در تعدادي از پارلمانهاي اروپايي بسيار بيمناك شدتركيه از بحث پ

مسالە کورد بشتر در صورت جنبه بين المللي يافتن آن و بويژه با ايجاد مناسبات با » درد سر«به اين مسالە پي برد كه 

غيير يافته سريع جهاني و از بين رفتن جنگ سرد شرق و الزم است نقش و جاي تركيه در اوضاع ت. آمريكا خواهد بود

در اين جا (غرب در كل و اياالت متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را بطور اخص در نظر گرفت  

 مسالە عبارت از سود معين تركيه در بهره برداري از تقابل اياالت متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي،

اوضاعي كه پيرامون مخاصمه عراق و كويت بوجود آمد وضعيت مناسبي را براي تركيه بمنظور ). شرق و غرب است

. حفظ موقعيت نظامي وسياسي اش در سيستم غرب كه با پايان يافتن جنگ سرد دچار تحوالتي شده بود فراهم آورد

تركيه تالش ميکرد با . ائتالف ضد عراقي بودندآمريكا و متحدان اروپايي آن عالقمند به جلب كشورهاي منطقه به 

شركت در اين ائتالف مانع از طرح مسالە کورد در سطح جهاني و حل و فصل آن گردد و عمال اين امكان را بدست 

تركيه با اين . بدين ترتيب حكومت تركيه تصميم گرفت به متحد سنتي خود در مبارزه ضد کوردي خيانت كند. آورد

در جنوب يا (انديشه ملحق کردن استان موصل . در رابطه با مسالە کورد به نفع خود بوجود آورد كار فضاي جديدي

اوزال به حساب فراموشكاري ويا زودباوري . به تركيه يكي از مسائلي است كه جلب توجه مي كند) کوردستان عراق

پي الحاق موصل به تركيه و ايجاد  ميالدي را كه در ٢٠کوردها مي خواست كارت باخته مصطفي كمال در اوايل دهه 

اما بطور يقين اين انديشه مرده از مادر . به اصطالح فدراسيون تركيه با کوردستان عراق بود از بايگاني بيرون بكشد
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از اين رو، اوزال در مخالفت با اعطاء خودمختاري كامل به کوردهاي عراق و بويژه طرح مسالە کورد در . زاده شد

الزم به يادآوري است كه دول تركيه، ايران و سوريه صرفنظر از تضادها و اختالف نظرها . عمل شدسطح جهاني وارد 

قطعا آنها کوردهاي . دفاع نمودند»  يكپارچگي ارضي وسياسي عراق«در زمينه مسائل جهاني يك دل و يك جان از 

  .عراق را مد نظر داشتند و نه شيعه هاي جنوب عراق را

يك ايران در پيشگيري از افزايش اهميت مسالە کورد و امكان طرح آن در صحنه جهاني كامال تاكتيك رژيم تئوكرات

تهران به مقياس چرخش حوادث کوردستان عراق تمايل بيشتري براي انجام خط مشي تاكتيكي ذكرشده از . ويژه بود

اي عراق كه قرباني رژيم صدام اياالت متحده آمريكا و كشورهاي اروپايي رسما با مبارزه کورده. خود نشان مي داد

مردم کورد با در نظر گرفتن اوضاع پديد آمده، شكست صدام و نظر مساعد . شدەاند اظهار همدردي مي کردند

اياالت متحده آمريكا با اطمينان به . اياالت متحده امريكا و متحدين آن بطور خودبخودي عليه رژيم حاكم قيام کردند

جازه استفاده از نيروي هوايي و سالحهاي سنگين عليه نيروهاي اپوزيسيون کورد را کوردها اعالم کرد به صدام ا

اين حركت موجب برانگيخته شدن تركيه . کوردهاي شورشي عمال تمام کوردستان عراق را آزاد کردند. نخواهد داد

را وارد بازي » شيعهكارت «رژيم بنيادگران اسالمي ايران . و سوريه از مواضع مختلف سياسي و ديپلماتيك گرديد

كه رژيم اسالمي ايران هماهنگ كننده اصلي آن » عامل شيعه«از مجموعه تدابير اتخاذ شده عليه کوردهاي عراق . کرد

بود مقام ويژەاي داشتە، الزم به يادآوري است كه شيعه هاي تحت حمايت ايران عليرغم داشتن اختالفهاي شديد با 

در اصل آنها هم مثل رژيم عراق . مني بعنوان متحد خود محسوب مي کردندرژيم صدام، کوردها را فقط بطور ض

جنبش تودەاي کوردها موجب تحرك . وضعيتي باور نکردني بوجود آمد. مخالف حل مسالە کورد در عراق بودند

ء بخشيدن به رشد بعدي جنبش شيعه شد كه همواره نقش منفي در مبارزه کوردها براي كسب حق تعيين سرنوشت ايفا

اي عراق با پشتيباني فعال ايران مبارزه وسيعي را عليه صدام شروع کردند اياالت متحده ه هنگامي كه شيعه. کرده است

آمريكا و متحدان غربي آن با پشتيباني مساعد تركيه به قصد جلوگيري از استحكام مواضع بنيادگرايان شيعه در عراق، 

صدام كه بي صبرانه در انتظار چنين لحظەاي بود با . تنها گذاشتند کوردها را در مقابل رژيم تا دندان مسلح صدام

او موج جديد نژادكشي . سركوب کوردهاي بيدفاع مي خواست انتقام خود را از رسوايي شكست در كويت بگيرد

حهاي ميليون کورد در معرض بمباران و آتش توپخانه قرار گرفتە، از بيم سال ٥/٢بيش از . عليه کوردها را شروع کرد

آنها متحمل سرماي طاقت . شيميايي كشتار جمعي محل زندگي خود را ترك کردند و از مرز تركيه و ايران رد شدند

تراژدي کورد بطور وسيعي موضوع مورد . فرسا ، گرسنگي ، اپيدمي و مرگ جمعي بويژه در ميان كودكان شدند

  .بحث سراسر جهان شد

. كشيدوي خود را عليه شيعه ها بكار برد و نهضت آنان را به خاك و خون صدام بعد از قلع و قمع کردن کوردها نير

. هم ناخرسند نبود هاي تحت حمايت ايران، رژيم تهران از نتايج پيش آمده زياد هصرفنظر از سركوب نهضت شيع

ناكتر کورد ها و سركوب خونين آنان بهاي متعادلي بود كه تهران در ازاي مسالە با اهميتتر و خطر هآسيب ديدن شيع

  .توطئه جديد عليه کوردها بطور عيني از شرق و غرب سرچشمه ميگرفت . پرداخت

بدين ترتيب دستگاه رهبري بوش رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا عمال به کوردها خيانت کرد و بخاطر حفظ 

در واقع بازي تاكتيكي . دمنافع سياسي امپراطوري خود در منطقه خليج فارس به صدام براي حفظ رژيم او ياري رسان



  31

» پول خرد«گواهي آشكار از سياست كذايي است كه به کوردها تنها ايفاي نقش » صدام حسين - شيعه ها  -کوردها «

  . داده شده است 

مرگ جمعي کوردهاي عراق و شرايط وحشتناكي كه صدها هزار کورد فراري در آن قرار داشتند موجب برانگيخته 

در چنين شرايطي دولت بريتانيا با پشتيباني فرانسه پيشنهاد کرد به قصد . شورهاي اروپايي شدشدن موج انزجار در ك

تامين شرايط الزم براي بازگشت کوردهاي فراري به سرزمين مادري اشان، منطقه امني در شمال عراق ايجاد شود تا 

تجزيه «در رابطه با اين هياهوها . م گرددبا بهره گيري از حمايت بين المللي پايه خودمختاري کوردها در آينده فراه

به شكل بي ثمري از سوي محافل حاكم كشورهايي كه سياست تضييقاتي عليه کوردها را دنبال مي » طلبي کوردها

دول انگليس، فرانسه، آلمان با پشتيباني آمريكا و ديگر كشورهاي اروپايي امنيت کوردهاي عراق . کردند، باال گرفت

درجه ايجاد شد تحت پوشش  ٣٦منطقەاي كه بنابر تصميم سازمان ملل متحد بطرف شمال در مدار  .را تضمين کردند

در همين رابطه مسالە سرنوشت آينده . دفاعي نيروهاي نظامي غرب در مقابل يورشهاي هوايي عراق قرار گرفت

اتيك کوردستان عراق قرار در نتيجه اين انتخاب در مقابل نيروهاي دمكر. مطرح شد» مناطق آزاد شده کوردستان«

وارد تماس با رژيم حاكم صدام شوند و يا اين کە بسوي » شمال عراق«يا براي جستجوي حل مشترك مسالە : گرفت

حل مستقل حق تعيين سرنوشت در چارچوب عراق بروند كه شرايط تاريخي پيش آمده اين راه حل را در مقابل آنان 

رهبران جبهه ملي دمكراتيك کوردستان . کورد بسوي شيوه اول حل مسالە رفتنددر آغاز رهبران جنيش . قرار داده بود

مالقات آنها با صدام حسين موجب واكنشهاي مختلف . عراق بدعوت صدام حسين براي گفتگو پاسخ دادند

از يك سو اين مالقات بعنوان برداشتن گام هايي در جهت جستجوي راه حل . کوردهاي عراق و خارج از كشور شد

وافق شده مسالە کورد در عراق توجيه مي شد و از سوي ديگر آنها مورد نكوهش قرار ميگرفتند چراكه با اين عمل ت

ديكتاتور عراق اين توهم . »به خاطره قربانيان سياست نژادكشي صدام حسين عليه خلق کورد بي احترامي کرده بودند«

ز و دمكراتيك مسالە و برسميت شناختن حقوق ملي را بوجود آورد كه گويا امكان نسبي براي حل مسالمت آمي

عهدشكني صدام حسين بخوبي آشكار و مذاكره با رژيم او بي . کوردها براي كسب حق تعيين سرنوشت وجود دارد

. وانگهي بايد امكان خطر حمله جديد ضد کوردي از سوي صدام در بعد وسيعي به اين مسالە اضافه شود. دورنما بود

در . عي و سياسي کوردستان عراق اين انديشه به ضرورت اشكال جديد حل مسالە کورد نضج يافتدر محافل اجتما

همين اوضاع و احوال ايده خودمختاري داخلي بعنوان راه حل مسالە کورد دستخوش بحران شد و بيشتر اهميت خود 

تن به اين شكل خودمختاري ملي را در ميان مردم از دست داد و اين در نتيجه شكست تالش هاي اوليه براي دست ياف

تجزيه وتحليل اين مسالە از چارچوب اين مقاله خارج است، فقط يادآور مي شويم كه فقدان . در کوردستان عراق بود

سنت دمكراسي واقعي، اشاعه اشكال ديكتاتورمنشانه زمامداري و باالخره فشار مذهب حاكم اسالمي كه شديدا با 

اسالمي تكيه دارد، در نهايت در شرايط كنوني مسالە خودمختاري را بسيار » امت«ه، بر تعيين مرزهاي ملي مخالف بود

  . نمونه آن سرنوشت خودمختاري کوردها در عراق است. بغرنجتر از آنچه كه هست مي نمايد

يم بود با توجه به ن ∗ميالدي كه مربوط به خودمختاري کوردستان عراق ١٩٧٤مارس  ٣٣قانون خدشەدار شده شماره 

منطقه «و عمليات تجاوزگرانه و همه جانبه او عليه » وضع خودمختاري«بند بودن آن و دستكاري صدام و رژيمش با 

                                                           

  . وارد آن مني شدند ) و از مجله مناطق نفت خيز كركوك ( ناميدند كه البته متام كردستان عراق ” منطقه خودخمتار كردستان “ آن را رمسا  ∗
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اگر بخواهيم صادقانه برخورد كنيم بايد بگوئيم كه . به بي اعتباري كامل آن قانون انجاميده است» خودمختار کوردها

و فرهنگ ملي و سنتي بسيار غني در نتيجه تبعيض سياسي برخي کوردها بعنوان يكي از خلقهاي كهن جهان با اصالت 

از كشورهاي خاورميانه و نزديك و مواضع آزمندانه كشورهاي بزرگ همواره براي طرح استقالل ملي محدود بوده 

اما چنانكه در . اند، در واقع آن چيزي كه بخودي خود براي خلقهاي ديگر واضح است براي کوردها ممنوع مي باشد

حل نشدن مسالە کورد و يا حل نيم بند آن موجب . دگي غالبا پيش مي آيد واقعيتهاي عيني راه خود را باز مي كنندزن

در اين جا اين واقعيت مشهور مصداق دارد كه هر . پديد آمدن جنبش هاي اجتماعي جديدي در کوردستان مي شود

روهاي ملي کورد با توجه به موقعيت سياسي ني. مسالە اي زماني حل شده محسوب ميگردد كه بدرستي حل گردد

داخلي و داخلي ذكر شده باال به اين نتيجه رسيدەاند كه طبق واقعيتهاي موجود بدون طرح خروج از تركيب كشور 

عراق براي رسيدن به حق تعيين سرنوشت ملي خود به شكل فدراسيون اقدام كنند كه امروزه در بسياري از كشورهاي 

  . باشد متمدن متداول  مي

کوردستان ) پارلمان(ميالدي انتخاب مجمع ملي ١٩٩٢با توجه به تسلط اين فضاي اجتماعي وسياسي در نوزدهم ماه مه 

. انتخاب در شرايط دمكراسي واقعي و بر اساس راي و اراده مردم برگزار شد. در کوردستان عراق صورت گرفت

و گروه هاي بين المللي بر جريانات انتخابات نظارت كامل كميسيون تشكيل يافته از احزاب ملي کورد و سازمانها 

همان طوري كه انتظار ميرفت در اساس نمايندگان با نفوذترين احزاب کوردستان عراق حزب دمكرات . داشتند

براي شركت خلقهاي كم شمار . براي پارلمان انتخاب شدند) امك(و اتحاديه ميهني کوردستان ) حدك(کوردستان 

هرچند از نظر تعداد انتخاب ). نماينده٥(يگر اقليتهاي ملي کوردستان در پارلمان شرايط الزم فراهم شدآسوريها و د

براي فرستادن نماينده به پارلمان نبودند، اين امكان به آنان داده شد تا در بين % ٧كنندگان، آسوريها داراي حد نصاب 

اتحاديه ميهني . نده آسوري براي پارلمان انتخاب شدندنماي ٥كانديداهاي آسوري انتخابات صورت گيرد، در نتيجه 

کوردستان و حزب دمكرات کوردستان و رهبرانشان جالل طالباني و مسعود بارزاني از رهبري فردي کوردستان عراق 

  .كه تحت كنترل آنها بود امتناع کرده، اصول برابري را در تمام سطوح رهبري پذيرفتند

 ٤در . ملي کوردستان تشكيل حكومت داد و يك آسوري نيز به مقام وزيري رسيدميالدي مجمع  ١٩٩٢ژوئن  ٤در 

: در اين بيانيه قيد شده است. ميالدي مجمع ملي بيانيه مهمي را در رابطه با اتحاد فدراتيو به تصويب رساند ١٩٩٤اكتبر

اسبات حقوقي خود را با در شرايط كنوني خلق کورد يك دل و جان در رابطه با سرنوشت خود تصميم گرفته تا من«

بيانيه پارلمان کوردستان موجب . »حكومت مركزي برپايه اتحاد فدراتيو در چارچوب عراق دمكراتيك پي ريزي كند

هرچند در محافل دمكراتيك و ليبرال جهاني اين بيانيه با درك و تائيد آن مواجه . واكنشهاي مختلفي در جهان شد

ميالدي وزراي امور  ١٩٩٢اكتبر  ١٥تا  ١٢از . تان عليه اين بيانيه اقدام نمودندشد اما كشورهاي تقسيم كننده کوردس

را مورد بحث قرار داده، صرفنظر از اختالف » حوادث کوردستان عراق «خارجه تركيه، ايران و سوريه در آنكارا 

ا وضعيت كنوني کوردستان در رابطه ب«آنها اعالم کردند . نظرهايشان در رابطه با مسالە کورد همدل و هم صدا شدند

رژيم عراق كه داراي مناسبات خصمانه با اين كشورها بود اين . »عراق نگران بوده، مخالف تجزيه خاك عراق ميباشند

بيانيه را تائيد کرده، اظهار نمود فقط متاسف است كه بعنوان ذينفع در رابطه با مسالە کورد به آن جا دعوت نشده 
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ميالدي در  ١٩٩٢اكتبر  ٢٧ -٣١در كنگره اي كه در . مثبت بود ∗ي اپوزيسيون عراقيبرعكس، مواضع نيروها. است

آنها از روند : در اين بيانيه آمده است. شهر صالح الدين برگزار شد بيانيه مشتركي از سوي آنها به تصويب رسيد

. 10يو عراق پشتيباني ميكننددمكراتيزاسيون در کوردستان عراق و بخصوص از تصميم پارلمان ملي در مورد نظام فدرات

يكپارچگي «پارلمان کوردستان و نيروهاي اپوزيسيون عراقي اعالم کردند كه پايه نظام سياسي عراق بايد متكي بر 

  . 11باشد» عراق، دمكراتيسم ، چند حزبي بودن و فدراليسم 

بغرنج سياسي و داخلي صورت روند دمكراتيزاسيون در کوردستان عراق و ايجاد ارگانهاي ملي خودمختار در شرايط 

اقتصاد آن ويران . مناطق غني کوردستان عراق در نتيجه عمليات نظامي ارتش عراق به ويرانه تبديل شده است. ميگيرد

رژيم . ميليونها کورد بي خانمان و فاقد وسايل الزم براي امرا معاش مي باشند. و كشاورزي دچار ركود شده است

ه کوردستان را در پيش گرفته، تركيه به شيوەهاي مختلف مانع رسيدن كمك هاي صدام حسين سياست خشن محاصر

وخامت مناسبات حزب دمكرات کوردستان و اتحاديه . بشردوستانه از اروپا و اياالت متحده آمريكا به کوردها ميشود

جديدي براي ميهني کوردستان از يكسو و مناقشه با حزب كارگران کوردستان از سوي ديگر مركز مصيبت هاي 

  .کوردستان عراق شده است

در چنين شرايطي سخني از رشد آسان روند خودمختاري کوردستان جنوبي نميتواند در ميان باشد و اين مسالە در 

اقتصاد ويران شده، گرسنگي، فقر، نابساماني ده ها هزار کورد موجب . رابطه با عوامل نامساعد داخلي و خارجي است

فقدان اتحاد واقعي احزاب حاكم کورد حزب دمكرات . شنج و انفجارآميزي شده استبوجود آمدن وضعيت مت

فضاي . کوردستان و اتحاديه ميهني کوردستان و مقابله آنان با همديگر باعث پديد آمدن مشكالت بيشتري شده است

ال نتوانست ميالدي حكومت در کوردستان جنوبي به شكل تمام و كم ١٩٩٢بوجود آمده بعد از انتخابات سال 

در نظام دولتي اكثر اوقات عاليق حزبي باالتر از عاليق . جوابگوي عاليق يگانگي ملي و استقرار دولت کوردي شود

  . عموم مردم قرار گرفته است

. شدت گرفت ١٩٩٥تشنج و روياروي دو حزب بخصوص با نزديك شدن انتخابات پارلمان جديد در ماه مه  

در بيانيه رهبران حزب دمكرات . ده در مورد انتخابات پارلمان آينده شايان توجه استاظهارات رهبران احزاب نامبر

کوردستان آمده است كه در انتخابات جديد جايي براي امتياز دادن و سازش براي تعيين كرسيهاي پارلمان و ساخت 

اين بيانيه . يز جلب توجه مي كندميالدي ن ١٩٩٣بيانيه رهبر اتحاديه ميهني کوردستان در تابستان . حكومت نبايد باشد

بودن در تقسيم كرسي  ٥٠:٥٠اظهار داشته است كه صرفنظر از نتيجه انتخابات جديد اتحاديه ميهني کوردستان بر اصل 

در ساختار دولتي بعلت  ٥٠:٥٠مشاهده اين مسالە كه حفظ اصل . هاي پارلمان و ساختار دولتي پافشاري خواهد کرد

  .ز نتايج مختلف انتخابات آينده مي باشد، مشكل نيستانتظار احزاب پيشرو ا

  . همين امر موجب وارد شدن عناصر تشنج در مناسبات آنان مي شود

                                                           

و » ضت مذهيب سين ها و شيعه ها«، » جنبش طرفداران دمكراسي«، » جنبش ملي عرب«عبارت بودند از  نريوهاي اپوزيسيون رژمي صدام ∗

  . »جنبش كردهاي طرفدار آزاديهاي دمكراتيك« 
10 Аrmanc №133;1992 

  مهاجنا 11
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مناسبات حزب دمكرات کوردستان و اتحاديه ميهني کوردستان بعلت وجود يك سلسله عوامل ديگر و از جمله 

يب اوضاع انفجارآميز و بهانه هاي كافي براي بي بدين ترت. تقسيم بودجه بدست آمده از پست گمرگي وخيم تر شد

خاطر نشان مي سازيم كه . ثبات کردن اوضاع مورد بهره برداري رژيم هاي حاكم در كشورهاي همسايه قرار ميگيرد

ماه يكبار براي اخذ تدابير الزم در  ٦ميالدي هر  ١٩٩٢از ماه مه ) با تائيد عملي مواضع عراق(تركيه، ايران و سوريه 

ت برهم زدن روند خودمختاري کوردستان جنوبي به بحث نشسته، هدفمندانه از مشكالت و رويارويي حزب جه

  . دمكرات کوردستان و اتحاديه ميهني کوردستان بهره برداري ميكنند

اين درگيريها . رويارويي حزب دمكرات کوردستان و اتحاديه ميهني کوردستان به درگيريهاي مسلحانه نيز كشيده شد

ميالدي در بين دستجات حزب دمكرات کوردستان و اتحاديه ميهني کوردستان شروع شده، با  ١٩٩٤اوايل ماه مه  در

چند ماه پس از شروع درگيريهاي مسلحانه اتحاديه ميهني . كشيده شدن آن به مناطق ديگر بعد وسيعي بخود گرفت

اين واقعه . ق بادينان را بدست گرفتکوردستان كنترل مناطق سوران و حزب دمكرات کوردستان كنترل مناط

اتحاديه ميهني کوردستان با تصرف پايتخت شهر اربيل، . خسارات بسياري به امور خودمختاري کوردها وارد نمود

در بعضي از محافل کورد اين حركت بعنوان كودتاي دولتي . مركز منطقه خودمختار را تحت كنترل خود قرار داد

  . ارزيابي مي شود

از مالمت سخت رهبران حزب دمكرات کوردستان و اتحاديه ميهني کوردستان خوداري کرد كه در  مشكل است

. دولتي پيش آمده، وارد مناقشات براي خود نابودي شدەاند –چنين موقعيت نادري كه براي ايجاد و رشد ساختارملي 

رابطه با آمادگي براي نقطه پايان گذاشتن  در عين حال نمي شود بيانيه هاي متعدد مسعود بارزاني و جالل طالباني را در

رهبري حزب . اين بيانيه ها بهانەاي براي تامل جدي است. به اختالفات مرگبار براي رهايي ملي را ناديده گرفت

دمكرات کوردستان و اتحاديه ميهني کوردستان در بعضي از موارد دنباله رو حوادثي شدند كه به احتمال زياد 

اين سرويس ها با ساختارهاي . ل همسايه و همچنين عناصر مشخصي از اين احزاب برانگيختەاندسرويس هاي ويژه دو

  . مافيايي به اهدافي دست يافتەاند كه هيچگونه وجه اشتراكي با عاليق خلق بسيار رنج كشيده کوردستان جنوبي ندارد 

کوردستان كه بر اساس مصوبات  فعاليتهاي مخرب سرويسهاي ويژه كشورهاي همسايه و عناصر ضد خلقي در خود

وزراي امور خارجه تركيه، ايران و سوريه برنامه عقيم ساختن روند استقرار نظام دولتي ملي کورد را در پيش 

سرويس هاي ويژه سه » مناطق آزاد کوردستان«با توجه به امكانات رسوخ در . گرفتەاند، براحتي مشاهده مي شود

  .را در متشنج ساختن اوضاع بعهده دارند كشور نامبرده سهم قابل مالحظەاي

بدين ترتيب نتايج رويدادهاي کوردستان جنوبي و درس هاي آن اهميت سرنوشت سازي براي كل جنبش ملي کورد 

متاسفانه . شرط عمده موفقيت جنبش ملي کورد در هر مرحله اي از رشد آن حفظ يگانگي صفوف آن است. دارد

  . ت به اندازه كافي در تاريخ کورد وجود دارد و حوادث اخير تائيد مجدد اين مسالە است نمونه بي اعتنايي به اين واقعي
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  بخش سوم

  .کوردهاي تركيه به مبارزه برمي خيزند
  حسرتيان. پروفسور آ                                 

  
مناطق کوردنشين، علت آن عقب ماندگي اقتصادي . در سالهاي اخير حدت مسالە کورد در تركيه مشاهده ميشود

  . فقدان حقوق سياسي خلق کورد، رشد آهسته زندگي اجتماعي و فرهنگي و ناديده گرفتن حقوق ملي آنها مي باشد

مسالە کورد با توجه به تاثير آن در روندهاي اجتماعي و اقتصادي، سياسي و ملي جاي برجسته اي را در رشد عمومي 

كم تركيه در طي حاكميت جمهوري حتا يك سند قانوني را در جهت با اين حال محافل حا. كشور اشغال مي كند

بغير از اين، آنها در طي اين مدت سياست بي اعتنايي كامل به حقوق کوردها را در . حل جزئي مسالە کورد نپذيرفتند

يبخش ميالدي و تشديد جنبش ملي رها ٣٠و  ٢٠همين امر موجب قيام هاي متعدد کوردها در دهه هاي . پيش گرفتند

اين كودتا موجب احياء فعاليتهاي سياسي در كشور . ميالدي شد ١٩٦٠ماه مه سال  ٢٧کوردها پس از كودتاي دولتي 

  . و فعال شدن نيروهاي مترقي گرديد

در اين دوره دەها . ميالدي جنبش ملي دمكراتيك در کوردستان تركيه ابعاد گستردەاي بخود گرفت ٧٠در اواخر دهه 

آنها روزنامه ها و مجالتي بزبان کوردي . ي کورد بصورت مخفي و نيمه مخفي فعاليت ميکردندگروه و حزب سياس

منتشر کرده، در آنها ابعاد مختلف مسالە کورد در تركيه و سياست رسمي حكومت و احزاب بورژوازي را در رابطه با 

  .را تشريح ميکردندکوردها مورد بررسي و انتقاد قرار داده، خواستهاي ملي و اجتماعي خلق کورد 

آنها بعلت وحشت از جنبش کورد براي سركوب آن . اين مسالە موجب ناآرامي و اضطراب محافل حاكم تركيه شد

اين روند بويژه پس از كودتاي دولتي امراي ارتش تركيه در سپتامير . متوسل به اقدامات تضعييقي گستردەاي شدند

براساس قانون . رهايبخش کورد در تركيه متحمل تلفات بسياري شددر نتيجه، جنبش ملي . ميالدي شديدتر شد١٩٨٠

نمايندگان احزاب مخفي . وضعيت فوق العاده صدها ميهن پرست کورد اعدام شده، دەها هزار نفر دستگير شدند

، حزب كارگران )ت.ك.س.ح(سياسي، سازمانهاي اجتماعي، اعضاء حزب سوسياليست کوردستان تركيه 

بسياري از ميهن پرستان کورد . سط حكومت نظاميان به پاي ميز محاكمه كشيده شدندتو) ك.ك.ح(کوردستان

توانستند بخارج از كشور و بطور عمده به كشورهاي اروپاي غربي، خاورميانه و نزديك پناه برده تا بتوانند فعاليتهاي 

  .خود را در چارچوب اتحاديەهاي مختلف کوردي ادامه دهند

جعانه محافل حاكم تركيه كه در جهت همگونسازي کوردها مي باشد، خلق چندين ميليوني صرفنظر از سياستهاي مرت

تعيين تعداد جمعيت واقعي . کورد با جديت اصالت ملي، زبان مادري و فرهنگ وسنن خود را حفظ مي كند

بار  ١٣در طي موجوديت جمهوري تركيه . بعلت فقدان آمارهاي موثق سرشماري ميسر نيست» تركيه«کوردهاي 

ميالدي  ١٩٩٠و ١٩٨٥،  ١٩٨٠، ١٩٧٥، ١٩٧٠سرشماري آخر در سالهاي  ٥. سرشماري نفوس انجام گرفته است

حكومت سعي ميکرد بهرترتيبي كه شده وجود کوردها و . صورت گرفت اما نتايج مربوط به تركيب ملي منتشر نشد

براي كارمندان دولت كه ميبايست . تذكر شدبراي مثال مي توان نمونه ذيل را م. زبان کوردي را در كشور نفي كند
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ميالدي بعهده گيرند دستورالعملي تهيه شد كه در آن در مقابل سوال ـ بغير  ١٩٨٥سرشماري نفوس تركيه را در سال 

. از زبان مادري چه زبان ديگري را مي دانيد زبانهاي انگليسي، فرانسوي، عربي  يا کوردي بعنوان نمونه قيد شده بود

و » ملي«دادگاه امنيت دولتي ذكر زبان کوردي در اين دستورالعمل را بعنوان تالش در جهت تضعيف حس  دادستان

نفري شركت كننده در تنظيم پرسشنامه موصوف، براي آنها  ١١تبليغ کوردگرايي تفسير کرده، با فراخواندن گروه 

تركيه سوال مربوط به زبان مادري از ورقه بغير از اين براساس گزارش مطبوعات . سال زندان نمود ٨تا  ٥درخواست 

حكومت تركيه از آن بيم داشت كه بسياري از شهروندان . ميالدي حذف گرديد ١٩٩٠در اكتبر   12سرشماري نفوس

ذكر كنند و بدين ترتيب تعداد واقعي کوردها در نتيجه » کوردي«كشور در جواب به اين سوال زبان واقعي خود را 

  . سرشماري مشخص شود

طبق . ميليون کورد در تركيه زندگي مي کردند ١٥ميالدي نزديك به  ١٩٩١ر اساس گزارشات منابع کوردها در سال ب

  .از ساكنين كشور باشد% ١٧ميليون يا  ١٠برآورد ما تعداد کوردهاي تركيه نبايد بيش از 

وان ، گازي آنتيپ،   ول، بتليس،اكثريت قريب به اتفاق کوردها به گونه اي متراكم در واليات آگري، آديامان، بينگ

. موش، سيرت، اورفه، حكاري، االزيگ، ارزنجان و ارزروم زندگي مي كنند  دياربكر، قارص، مالطيه، ماردين،

  .کوردها اكثريت جمعيت واليتهاي آگري، بينگول، بتليس، حكاري، ماردين و وان را تشكيل ميدهند

ول، آنكارا و همچنين بعضي از شهرهاي بزرگ آناتولي مركزي و کوردها در خارج از کوردستان تركيه در استانب

عليرغم فقدان مدارس کوردي، ممنوعيت انتشار روزنامه ها، . زندگي ميكنند) جهان بيلي، توكاتا، چانكري(غربي 

کوردها بويژه در % ٨٠مجالت و ساير نشريات بزبان کوردي و سياست همگونسازي محافل حاكم تركيه، نزديك به 

بغير از اين کوردها نه تنها زبان مادري بلكه . ت از زبان تركي بيگانەاند و فقط بزبان کوردي تكلم مي كننددها

مذهب نقش برجستەاي در . فرهنگ و اصالت قومي خود را كه متمايز كننده آنان از تركها مي باشد حفظ مي كنند

از سوي ديگر طبق اطالعات بدست . سنن هستندکوردهاي تركيه پيرواسالم ت. زندگي معنوي کوردها ايفاء مي كند

قريب به اتفاق . هزار کورد نيز يزيدي مي باشند ٣٠٠تا  ٢٥٠ميليون از آنان پيرو تشيع بوده، تقريبا  ٢آمده نزديك به 

. يا علي اللهي مي باشند) مردم راستين(پيرو يكي از جريانهاي افراطي شيعه اهل حق ) قزلباشها علويها، (کوردهاي شيعه

کوردهاي . زندگي ميكنند) واليات تونجلي، االزيگ، مالطيه، قهرمان مرعش و غيرو(آنها بطور عمده در درسيم 

شيعه كه گروه قومي زازا با گويش مختص بخود را تشكيل ميدهند ستمديده ترين بخش کوردها ميباشند چرا كه نه 

اين وضعيت موجب برانگيخته شدن . ميباشندتنها تحت ستم ملي بلكه تا حد قابل توجهي تحت ستم مذهبي نيز 

  .نارضايتي شديدي در ميان اين بخش از کوردها شدە است

اكنون اختالفات مذهبي عليرغم تاثير منفي آن بر جنبش کورد نقش تعيين كنندەاي ندارد چرا كه در حال حاضر 

  . ه نخست قرار ميگيردخودآگاهي ملي و قومي كه در سال هاي اخير شكل گيري آن افزايش يافته در درج
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در اين ميان مذهب و بويژه بعضي از فرقەهاي صوفيگري هنوز نقش برجستەاي را در زندگي معنوي کوردها ايفاء مي 

اين مسالە نه تنها مورد استفاده محافل حاكم تركيه بلكه نمايندگان اقشار فوقاني کورد مانند آغا وشيخ قرار . كنند

  . الحظەاي بر اقشار وسيعي از کوردها دارندميگيرد كه هنوز تاثير قابل م

کوردستان . کوردستان تركيه همچنان بعنوان عقب ماندەترين بخش كشور با ويژگي مختص به خود باقي مانده است

در اين جا تراكم جمعيت . جمعيت كشور در آن زندگي مي كنند% ١٨يك پنجم كشور را تشكيل داده، نزديك به 

نفر در يك كيلومتر  ٦٦ميالدي اگر تراكم جمعيت در سطح كشور بالغ بر  ١٩٨٥در سال  .كمتر از غرب تركيه است

ميالدي به بعد در  ١٩٨٠بدين ترتيب از سال . نفر در يك كيلومتر مربع بود ٤٦مربع بود اين رقم در نقاط کوردنشين 

كه همزمان در سطح كشور  تراكم جمعيت کوردستان تركيه به نسبت كل كشور ماهيتا تغييري حاصل نشد، در حالي

در همين رابطه ). نفر بود ٥٨ميالدي تراكم جمعيت  ١٩٨٠در سال (نفر به تراكم جمعيت افزوده شده بود  ٨به تعداد 

  %). ٣يعني (بايد يادآور شد كه رشد جمعيت در نواحي کوردنشين به نسبت كل كشور باالتر بود 

ثابت جمعيت از شرق كشور به واليات غربي و بطور عمده بعلت پايين بودن تراكم جمعيت را ميتوان با مهاجرت  

قارص، (واليت شرقي  ٣ميالدي فقط از ١٩٨٩در سال . عدم رشد صنعت مناطق کوردنشين به شهرها توضيح داد

ميالدي از شرق كشور  ١٩٩٠در سال . به بخش غربي كشور مهاجرت کردند) 13هزار نفر ١٠٠) آگري، ارزروم

  . در سالهاي بعد نيز مهاجرت مردم از واليات شرقي بغرب ادامه پيدا کرد. 14تانبول آمدندنفر به اس ٦٦٣٠٥٠٠

 ٥٠در مجموع جمعيت شهرنشين تركيه بيش از(در شهرها زندگي مي كنند % ٣٠کوردها در دهات و % ٧٠تقريبا 

  ). درصد است

همچنين در . دني آهن و غيرو استکوردستان تركيه غني از منابع زير زميني چون نفت، كروميت، فسفات، سنگ مع

از نياز انرژي الكتريكي مراكز صنعتي چون % ١١فقط ايستگاه مولد برق آبي كبان : اينجا منابع انرژي نيز وجود دارد

از صنايع تبديلي موسسات % ١٠معذالك سهم واليات شرقي فقط . آدانه، آنكارا، ازمير و استانبول را تامين مي كند

درصد از كارگران آن رشته  ٥صنايع تبديلي موسسات خصوصي مي باشد كه در آن نيز فقط از %  ٧/٢دولتي و 

از % ١٤از توان كارخانەهاي قند، % ١٨در اين جا فقط . صنايع بزرگ عمال وجود ندارند. مشغول بكار مي باشند

اما جاي . ستقر شدەانداز كارخانەهاي ريسندگي و دستگاه هاي بافندگي م% ١٠كارخانه هاي سيمان سازي و تقريبا 

زمينهاي قابل % ٢١اغنام پرورش مي يابند، % ٤٠در اين جا . نخست در اقتصاد مناطق کوردنشين به كشاورزي تعلق دارد

كل محصوالت كشاورزي كشور را تامين % ١٥کوردستان تركيه . شخم زراعي تركيه در واليات شرقي قرار دارد

هرچند كه اين روند خيلي به كندي جريان دارد معذالك . چنان ادامه دارداكنون مكانيزه کردن كشاورزي هم. ميكند

) در مركز% ٤٣در غرب و %٤٧(پارك تراكتورها % ١٠بدين ترتيب اكنون . نمي تواند مناطق کوردنشين را در برنگيرد

 ٢٠ق نزديك به و در شر% ٤٠زمين ها در غرب با تراكتور شخم زده ميشود اين رقم در مركز % ٧٠در شرق بوده، اگر 

  .است% 
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محصوالت كشاورزي را به بودجه سراسر كشور ارائه %  ١٩محصوالت صنعتي و % ٨در مجموع کوردستان تركيه 

  .ميدهد

معذالك تمام موارد گفته شده بدين معني نيست كه در شمال تركيه هيچ گونه تغيير اجتماعي و اقتصادي روي 

اكنون اشكال مديريت سرمايه داري در . اني خارجي و داخلي كشيده ميشوداين منطقه بتدريج به روابط بازرگ. نميدهد

  . همه جا، چه در شهر و چه در روستا پديد آمده، مستحكم تر ميگردد

دولت با تالش براي مداخله در روند استقرار نيروهاي توليدي سعي ميكند از منابع و ذخاير طبيعي اين منطقه حداكثر 

ديگر دولت اميدوار است كه اختالف سطح رشد اجتماعي ـ اقتصادي بين غرب و شرق  از سوي. استفاده را بكند

  . كشور را كاهش دهد

ساله توجه ويژه اي به ضرورت باال بردن اقتصاد مناطق عقب مانده و باالخص واليات شرق و  ٥تمام برنامه هاي 

رشد جنوب شرقي آناتولي را به تصويب  دولت اوزال نيز در زمان خود برنامه ويژه. جنوب شرقي مبذول مي دارند

از نظر دولت اين طرح موجب دوبرابر . نيروگاه برق اتمي را در نظر گرفته بود ١٨سد و  ١٥اين برنامه ساختن . رساند

  .ميليون هكتار ميشود ٨/١شدن توليد انرژي الكتريكي و آبياري 

يابي قرار دادند چرا كه پروژەهاي مشابه در گذشته معذالك متخصصين عملي شدن اين پروژەها را با بدبيني مورد ارز

حتا سليمان دميرل دبيركل حزب راه راست و رئيس جمهور فعلي . نيز به تصويب رسيد ولي هيچوقت به انجام نرسيد

  . 15به واليات جنوب شرقي داشت ترديد خود را از عملي شدن اين پروژەها ابراز کرد ١٩٩٠در مسافرتي كه در سال 

در اين جا الزم است به . تمام سرمايه گزاريهاي كشورمربوط به شرق تركيه مي باشد% ١٠يگر كمتر ار از سوي د

سرمايه هاي خصوصي تركيه اشاره نمود كه صرفنظر از وجود تمام امكانات الزم براي گسترش آن در اين منطقه با بي 

اين را مي توان با فقدان ثبات سياسي در آن جا  .ميلي به بهرە برداري و آباد کردن کوردستان تركيه سوق داده ميشود

نمايندگان بورژوازي کورد نيز ترجيع مي دهند درمناطق غربي كشور سرمايه گزاري كنند و بنابر قاعده . مرتبط دانست

  . شريك شركتهاي خصوصي تركيه ميشوند

وب شرقي تركيه به آن جا حكومتهاي تركيه سعي کردند تا سرمايه هاي خارجي را نيز در جهت رشد واليات جن

اليحه قانوني اعطاء حق كسب زمين به )ت. م. ك. م(مجلس كبير ملي تركيه ميالدي  ١٩٨٦در ماه مه . بكشانند

  . شركتهاي خارجي را در اين كشور به تصويب رساند

شاورزان جمعيت کوردها را بطور عمده ك. در سالهاي اخير تغييراتي در تركيب اجتماعي کوردها مشاهده مي شود

پديداري مناسبات حاكم توليدي در . از نيروهاي فعال اقتصادي مشغول بكار كشاورزي هستند% ٧٢. تشكيل ميدهند

% ٣٠واليتي كه شرق تركيه را تشكيل مي دهند  ٢٢در  ٧٠در اواسط دهه . روستاهاي كشور نيز جلب توجه مي كند

. از زمينداران بزرگ بود%  ٥تا   %٣هاي قابل كشت متعلق به از تمام زمين% ٤٢كشاورزان فاقد زمين بودند در حاليكه 

  . زراعين امكان استفاده از تكنيكهاي كشاورزي را دارند% ٣در دهات فقط 
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اكنون . تحوالت اجتماعي ـ اقتصادي کوردستان تركيه موجب تسريع تمايز طبقاتي در شهر و روستا شده است

با تبديل شدن . تدريجي مناسبات فئودالي را از سر مي گذرانند روستاهاي کوردنشين در مرحله گذار با افول

فئودالهاي کورد به سرمايەدار روند شكل گيري بورژوازي کورد شروع شده، اقتصاد خرده مالكي جديدي بوجود مي 

ماعي و اليه بندي روستاهاي کوردستان نه تنها در نتيجه تكامل دروني جامعه کورد بلكه تحت تاثير روندهاي اجت. آيد

  . اقتصادي در كل تركيه انجام ميگيرد

تالشي مناسبات منسوخ اجتماعي در مناطق کوردنشين موجب افزايش تعداد كشاورزان بي زمين ميشود كه در شرايط 

عقب ماندگي کوردستان موفق به پيدا کردن كار در محل زندگي شان نشده، مجبور به مهاجرت به نقاط رشد يافته 

رهاي اروپاي غربي ميشوند و در اين كشورها در كارهاي سخت و كم درآمد مورد استفاده قرار غرب تركيه يا كشو

کوردها همواره نقش قابل مالحظەاي در فعاليتهاي سياسي و ساختاردولتي تركيه داشتەاند حتا در دوران . مي گيرند

آنها در حوادث . اشغال کرده بودندامپراطوري عثماني کوردها پستهاي بااليي را در دستگاه دولتي و ارتش تركيه 

کورد وارد  ٧٠الزم به تذكر است كه بيش از . ميالدي در تركيه نقش فعالي داشتند ١٩١٩ـ ١٩٢٢سرنوشت ساز 

هرچند كه اين . ميالدي در آنكارا ايجاد شده بود ١٩٢٠شدند كه در سال ) ت.م.ك.م(مجلس كبير ملي تركيه 

ق کورد نبودند معذالك واقعيت شركت نمايندگان کورد در مجلس نشانه تاثير نمايندگان حافظ منافع توده كثير خل

  . آنان در وضعيت سياسي و دولتي كشور بود

با توجه به ممنوع بودن احزاب سياسي کورد در تركيه کوردها بنابر قاعده از طريق ليست احزاب تركيه يا بعنوان 

  .ير ملي تركيه و ارگانهاي اداري محلي ميشونداز استانهاي شرقي وارد مجلس كب» مستقل«نمايندگان 

هرچند كه آنان با راي انتخاب . بدين ترتيب هميشه نمايندگاني با مليت کورد در مجلس كبير ملي تركيه حضور دارند

كنندگان کورد به مجلس راه مي يابند حتا به صورت ظاهر هم از منافع کوردها دفاع نمي كنند چرا كه طبق قانون 

اما مسالە به . شوند ان بعنوان نمايندگان منطقه خاصي شناخته نشده، جزو نمايندگان سرتاسر تركيه قلمداد ميتركيه آن

کوردها بعلت محدوديتهاي قانون تركيه نمي توانند در ارگانهاي دولتي محلي و پارلمان . اين امر منحصر نمي شود

  .حافظ عاليق ملي شان باشند

در شرايط فعال شدن حيات سياسي تركيه و اعتالء جنبش کورد، شهرداران بعضي از  ميالدي و ٧٠در نيمه دوم دهه 

ميالدي آنها توسط حكومت نظاميان  ١٩٨٠شهرهاي شرق كشور کورد بودند معذالك پس از كودتاي نظامي در سال 

هاي دراز مدت دستگير شده، چون بسياري از فعالين کورد به زندان» تجزيە طلبي«و » کورد گرايي«به جرم تبليغ 

  .محكوم شدند

آنها عليرغم . ميالدي تشديد شد ١٩٨٠تضعييقات حكومت تركيه بخصوص پس از به قدرت رسيدن نظاميان در سال 

ضربات قابل مالحظەاي كه به جنبش کورد وارد کردند، نتوانستند فعاليت احزاب کورد را بطور قطعي در كشور قطع 

  . كنند

جنبش کورد بطور عمده تحت رهبري اقشار  ٢٠اگر در گذشته در دهه . را ميگذراند اكنون جنبش کورد مرحله نويني

فوقاني عشاير و روحانيون بود اكنون توسط احزاب نسبتا پخته كه بر طبق قاعده داراي برنامه مدون مبارزاتي براي حل 

  . مسالە ملي هستند رهبري ميشود
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حزب و گروه سياسي کورد تركيه فعاليت  ١٠نزديك به  اكنون در تركيه و همچنين در كشورهاي اروپاي غربي

و ) ت برهبري كمال بوركاي.ك.س.ح(حزب سوسياليست کوردستان تركيه : با نفوذترين آنها عبارتند از. ميكنند

  ).برهبري عبداهللا اوجالن. ك. ك. ح( حزب كارگران کوردستان 

از (وجود ايدئولوژيها و جريانات مختلف سياسي  وجود تعداد كثير احزاب سياسي نشانه تقسيم شدن جنبش کورد و

فعاليت يكي از آنان در جهت كسب استقالل کوردستان با ارجعيت قائل . مي باشد) چپ افراطي تا ناسيوناليسم راست

شدن به جنگ مسلحانه براي رسيدن به اين هدف است، ديگران طرفدار اتحاد نيروهاي چپ كشور ومنطقه بوده، حل 

. ا در پيوند با موفقيت كل جنبشهاي ترقيخواه در تركيه و ساير كشورهاي خاور نزديك و ميانه  ميدانندمسالە کورد ر

اين ، حل مسالە کورد را به شكل خودمختاري ملي يا فدراسيون در چارچوب تركيه دمكراتيك تلقي کرده، شعار 

راه سوم محدود به دستيابي . مي داندجدايي کوردستان تركيه را پيش نكشيده، آن را تابع شرايط مشخص تاريخي 

. بخش قابل مالحظەاي از روشنفكران کورد به اين گروه تعلق دارند. خودمختاري فرهنگي در چارچوب تركيه ميباشد

نمايندگان آنان با مراجعه به افكار عمومي جهان خواهان فشار به حكومت تركيه براي لغو وضعيت فوق العاده در 

كشور، امكان استفاده از زبان مادري، تحصيل كودكان در مدارس کوردي، رشد فرهنگي و استانهاي شرق و جنوب 

  .انتشار آثار آنان بزبان کوردي ميباشند

كارفرمايان بزرگ کورد كه در . بخشي از اقشار فوقاني کورد مخالف هرگونه تغييري در جامعه کوردي مي باشند

زندگي ميكنند و همچنين زمينداران بزرگ کورد كه در ميان ) لآنكارا، ازمير، استانبو(مراكز صنعتي غرب كشور

در كل، آنان داراي روابط . بخشي از کوردهاي شرق كشور داراي نفوذ هستند بطور عمده به اين گروه تعلق دارند

تنگاتنگ اقتصادي و سياسي با بورژوازي تركيه بوده، در مقابل دفاع از سياست محافل حاكم تركيه، پستهاي پر 

  .نفعت در حكومت و در مجلس كبير ملي تركيه و ساير ادارت دولتي بدست مي آورندم

در حال حاضر اين محافل مظهر عاليق توده كثير کورد كه در ميان آنان رشد خودآگاهي ملي، افزايش سياسي شدن 

  . و تمايل به مبارزه براي كسب حقوق ملي ديده مي شود، نيستند

شروع همكاري احزاب سياسي کورد با نيروهاي چپ كشور و از جمله حزب كمونيست ميالدي با  ٨٠در اوايل دهه 

وحدت «در نتيجه تالش اين احزاب، تشكيالت . تركيه مرحله كيفي نويني در مبارزه کوردهاي تركيه بوجود آمد

در اواخر  ميالدي ايجاد شد ولي بعلت اختالف نظر، اين تشكيالت ١٩٨٤در دسامبر» چپ تركيه و کوردستان تركيه

  .از هم پاشيد ١٩٨٨سال 

ميالدي  ١٩٨٨در ژوئن سال . احزاب کوردي سعي کردند حركت خود را با هم هماهنگ كنند ٨٠در اواخر دهه 

. حزب و گروه سياسي کوردستان وارد آن شدند ٨. در سوئد تشكيل شد) T e v g e r(جبهه آزاديبخش کوردستان 

جبهه سازمان ملل متحد . د تا در مبارزه براي رهايي ملي خلق کورد متحد شوندجبهه به تمام احزاب کورد پيشنهاد کر

و سازمانهاي وابسته به آن، كشورهاي دمكرات و صلح دوست، احزاب دمكرات، انجمن هاي انساني، تشكيالت زنان 

راجعات عمال نتايج معذالك اين م. و جوانان و تمام انسانهاي شريف را براي همبستگي با مبارزه خلق کورد فراخواند

  . سياسي واقعي بدست نياورد
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نوامبر  ٧سياست شوينيستي محافل حاكم تركيه در رابطه با مسالە کورد در آخرين قانون اساسي پذيرفته، در رفراندوم 

قانون اساسي كنوني جمهوري تركيه همانند قانون اساسي قبلي آرمانهاي خلق کورد را . ميالدي تحكيم شد ١٩٨٢سال 

بغير از اين قانون اساسي نشانگر سياست قانون همگونسازي . ه گرفته، حقوق ملي آنان را برسميت نمي شناسدنديد

  . محافل حاكم تركيه در رابطه با اقليتهاي ملي تركيه ميباشد 

كه چنان. ميالدي بطور ظاهري برابري تمام شهروندان كشور را در مقابل قانون اعالم ميدارد ١٩٨٢قانون اساسي سال 

از حق زندگي آبرومندانه در شرايط ") تورك وطن داشي ( " » هر شهروند تركيه«: در مقدمه آن گفته شده است

آمده است كه  ١٠در ماده . فرهنگ ملي، ترقي، نظام قانوني و تكامل مادي و معنوي اش در اين جهت برخوردار است

جهان بيني فلسفي، مذهب، دين و غيرو در مقابل  همه صرفنظر از تفاوت زبان، نژاد، رنگ پوست، ديدگاه سياسي،

  . قانون اساسي يكسان ميباشند 

چنانكه . معذالك آشنايي با اصول ديگر قانون اساسي نشان ميدهد كه حتا چنين برابري ظاهري نيز در آن وجود ندارد

اين . » ك تعلق داردحق حاكميت بدون قيد وشرط به ملت تر«در مقدمه بموازات مفاد ديگر خاطر نشان مي گردد 

صالحيت قانونگذاري بنام ملت ترك به مجلس كبير ملي تركيه تعلق «: حكم در تعدادي از مواد ديگر تكميل ميشود

هر تركي حق دارد كارمند دولت «، )٩ماده(» ...دادگاه صالحيتدار بنام ملت ترك عمل ميكند « ، )٧ماده (ميگيرد 

پس ). ٧٦ماده (» سالگي مي تواند بعنوان نماينده مجلس انتخاب شود  ٣٠سن هر تركي با رسيدن به «).٧٠ماده(» شود

. تكليف غير ترك چه مي شود؟ معلوم مي شود كه طبق قانون اساسي تركيه فقط تركها در تركيه زندگي ميكنند

چند كه قانون اساسي تالش مي كند تمام شهروندان تركيه با مليت هاي گوناگون را منحصر به تركها بداند، هر 

هركسي كه «: مي گويد ٦٦ماده . ميليون در كشور زندگي مي كنند ١٥خلق مختلف با جمعيتي بيش از  ٣٠نزديك به 

در موسسات آموزشي هيچ «: گفته ميشود ٤٢در ماده . »با حلقه شهروندي با دولت تركيه در پيوند است ترك مي باشد

، بديگر سخن كودكان اقليتهاي ملي و از جمله » ه و تدريس شودزباني بغير از تركي نبايد بعنوان زبان مادري آموخت

  .کوردها حق تحصيل بزبان مادري ندارند

مشهود است كه در اين جا سخن » مي مانند هاي بين المللي بقوت خود باقيدادمفاد قرار«در همين ماده يادآور ميشود 

تركيه . ميرود كه بدفاع از اقليتهاي غيرمسلمان اختصاص دارد ميالدي ١٩٢٣پيمان صلح لوزان در سال  ٣٧ـ ٤٤از مواد 

شده، نبايد هيچگونه اقدام حقوقي و رسمي مغاير  ٣٨ـ  ٤٤قرارداد موظف به قبول شرايط مندرج در مواد  ٣٧طبق ماده 

ن اساسي معذالك حكومت تركيه همواره تعهدات قرارداد را نقص کرده، برخي از مفاد قانو. با اين شروط بعمل آورد

  . ميالدي گواه بر آن است ١٩٨٤سال 

قبال بخشنامەهاي مختلف حكومت تركيه مربوط به ممنوعيت عملي تمام زبانها بغير از تركي مغاير با مفاد قانون اساسي 

چنانچه در . بود، اكنون اين سياست بر اساس مواد فرموله شده مخصوصي در چارچوب قانون اساسي اجرا ميگردد

در اين جا . »براي بيان يا نشر نظريات خود نبايد از زبانهاي ممنوعه توسط قانون استفاده کرد«: ه شده استگفت ٢٦ماده 

: ميالدي گفته ميشود١٩٨٢قانون اساسي سال  ٢٨در ماده . مسلم است كه سخن بطور عمده از زبان کوردي ميرود

ميالدي چنين مفادي  ١٩٦١قانون اساسي سال  در. »انتشار نشريات بزبانهاي منع شده توسط قانون ممنوع مي باشد
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قبال عليرغم نادر بودن نشريات کوردي باز چيزهاي چاپ ميشد اما اكنون قانون اساسي بطور قانوني آن . وجود نداشت

  .را ممنوع اعالم کرده است

را فراهم مي قانون اساسي كنوني با محدود کردن مسافرت و نقل و انتقاالت در سطح كشور زمينه كوچهاي جديدي 

آزادي نقل ومكان ممكن است به منظور پيشگيري از جنايات، تامين رشد اجتماعي و «: آمده است ٢٣در ماده . سازد

عليه  ٣٠و  ٢٠قوانين مشابهي در سالهاي . »اقتصادي، تحقق آباداني و شهرسازي و حفظ اموال دولتي محدود گردد

  . به واليات مركزي و غربي به تصويب رسيده بودکوردها به منظور كوچ دادن آنها از زادگاهشان 

ميالدي سركوب جنبشهاي طبقاتي و دمكراتيك و همچنين جنبش ملي  ١٩٨٢هدف سياسي مولفين قانون اساسي سال 

  ). تاكيد از ماست( نقل قول هايي از قانون اساسي   مي آوريم . خلق کورد بود

فته شده در قانون اساسي نميتواند به منظور برهم زدن وحدت هيچ يك از حقوق و آزاديهاي در نظر گر«: ١٤ماده 

اساسنامه و برنامه «: ٦٨ماده  ، »دولت، كشور و ملت و ايجاد خطر براي موجوديت دولت و جمهوري تركيه اعمال شود

ز در صورتي كه اقدامات قهرآميز ا«: ١٢٢ماده . »باشد …احزاب سياسي نبايد مغاير با وحدت دولت، كشور و ملت 

درون و خارج يكپارچگي كشور و ملت را مورد تهديد قرار دهد، شوراي وزيران ميتواند در واليات بطور جداگانه يا 

دادگاه امنيت دولتي براي بررسي اعمال مغاير با  ١٤٣طبق ماده. »در كل كشور وضعيت فوق العاده اعالم نمايد

  .   خارجي دولت تشكيل ميگردديكپارچگي ناگسستني كشور و يگانگي ملت و امنيت دروني و 

محافل حاكم تركيه مبناي حقوقي پيشبرد . عمال قانون اساسي موجود حقوق ملي خلق هاي غير ترك را ناديده ميگيرد

 ١٩٨٣طبق قانون اساسي در ماه مه سال . سياستهاي همگون سازي اقليتهاي ملي و از جمله کوردها را پي ريزي نمودند

طبق اين قانون حكومت تركيه مي تواند به بهانه . به تصويب رسيد) ملي اسكان ياساسي( ميالدي قانون اسكان ملي

بر اساس گزارشات نشريات کوردي خارج از كشور . ساكنان يك منطقه را بجاهاي ديگر منتقل كند» امنيت ملي«

  .تعداد زيادي از خانوادەهاي کورد بر پايه قانون نامبرده بغرب كشور تبعيد شدەاند

 ٨اين قانون حاوي . به تصويب رسيد) ٢٩٣٢قانون شماره (ميالدي قانون انتشار بزبانهاي غير تركي  ١٩٨٣كتبر سال در ا

  .در اين جا به نمونەهايي از آن اشاره مي كنيم. ماده است

ظريات ماده دوم نشر و بسط ن. ماده اول مباني و مقررات مربوط به نشر و بسط به زبانهاي ممنوعه را مطرح   مي كند

بزبانهايي را كه جزو زبان هاي رسمي دول نبوده و توسط دولت تركيه برسميت شناخته نشده است، ممنوع اعالم 

اين قانون هرگونه فعاليت براي كاربرد و . ماده سوم زبان تركي را زبان مادري شهروندان تركيه اعالم کرد. ميكند

سال را  ٣تا  ١ماده چهارم مجازات از . بان مادري ممنوع اعالم نموداشاعه زبانهاي ديگر بغير از زبان تركي را بعنوان ز

  . 16براي فعاليتهاي مغاير با قاون نامبرده را در نظر گرفت

استفاده از زبان کوردي در تمام عرصه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي را در كشور ممنوع  ٢٩٣٢عمال قانون شماره 

ديگر قوانين جزايي تركيه و همچنين مفاد مربوط به قانون چاپ و قانون مربوط  و ١٤٢و  ١٤١بغير از اين قوانين . نمود

حكومتهاي تركيه اقدامات . به احزاب سياسي وجود داشت كه حقوق ملي خلق کورد را در تركيه خدشەدار ميکرد

                                                           

16 Cumhuriyet  29.01.1991 
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شرقي  از دهات جنوب% ٨٠چنانكه طبق گزارشات نشريات تركيه نام . ضد کوردي ديگري را نيز اعمال نمودند

در واليت ) روستا ٥٨٨از (روستا  ٣٧٥از جمله نام هاي کوردي . تغيير کرد ١٩٨٠آناتولي پس از كودتاي نظامي سال 

در ) روستا ٢٧٣از (روستا  ٢٢٩در واليت موش، ) روستا ٣٦٣از (روستا  ٢٨٩روستا در واليت وان،  ٤٢٦آگري، 

  . انجام گرفت» تامين آرامش و امنيت« بهانه تمام اين ها به . واليت بتليس بنامهاي تركي تبديل شد

پاسداران «. تشكيل شد» پاسداران روستا«متمم به قانون دهات نهاد  ٢ميالدي با اضافه شدن  ١٩٨٥در اوايل آوريل سال 

. مي بايست بطور رسمي از ساكنين روستا در مقابل هرگونه سوء قصد به زندگي و اموال آنان محافظت كنند» روستا

نوظهور تحت پوشش جستجوي » پاسداران« معذالك بزودي . ه آنان اسلحه داده، پاداش هاي نقدي تعيين کرددولت ب

همين موجب نارضايتي نه تنها در ميان توده عظيم . شروع به خشونت و اهانت به اهالي غير نظامي نمودند» تروريستها«

ه دورماز آغا رهبر عشاير آديان كه در واليت سيرت چنانك. ساكنين محلي بلكه نمايندگان اقشار فوقاني کورد هم شد

پاسداران «ميالدي بهمراه تعداد كثيري از مردم خود به آنكارا رفته، با شكايت از  ١٩٨٦زندگي ميکرد در فوريه سال 

  . به دولت مراجعه و خواستار محفوظ داشتن اهالي بومي از خودسري آنان شد» روستا

يغاتي به منظور توجيه اقدامات شديد نظامي بر عليه مردم کورد، سعي کردند با وارد محافل حاكم تركيه و وسايل تبل

. عمده ترين آنها اتهام تجزيه تركيه به کوردها بود. کردن يك سلسله اتهامات، جنبش کورد را بي اعتبار كنند

يات نظامي بر عليه مردم معذالك حكومت خود را تنها به تبليغات ضد کوردي محدود نکرد بلکە در سالهاي اخير عمل

پاسداران «، مزدوران »كماندو«در اين عمليات نيروهاي نظامي، نيروهاي امنيتي، گروه . کورد را شدت نيز بخشيد

هدف عمليات نظامي نيروهاي مسلح . شركت کرده، با تبليغات، احساسات ضد جنبش کورد را برمي انگيختند» روستا

در بيانات شخصيتهاي دولتي . چپ فعال در شرق و جنوب شرقي آناتولي بود تركيه سركوب کوردها و تمام نيروهاي

خطر «، »تجزيه طلبي«تركيه و تفسيرهاي مطبوعات در مورد عمليات نسبي نظامي در مناطق کوردنشين معموال از 

ادەاند كه گويا در پشت سر کوردها ايست» ماركسيستي«و » كمونيستي«و وجود سازمانهاي تروريستي » تقسيم كشور

تقريبا آژانسهاي آناتولي بطور ثابت گزارشهايي مي دادند كه حاكي از عدم فروكش تشنجات در . سخن ميرفت

با دستجات » پاسداران روستا«سال است كه برخوردهاي مسلحانه نيروهاي نظامي تركيه،  ١٠.واليات جنوب شرقي بود

ادامه دارد و دولت مدعي حمالت آنان به ) ك. ك .ح(کورد و بطور عمده با هواداران حزب كارگران کوردستان 

  . روستا، تاسيسات نظامي، گروگان گرفتن افراد بومي و انجام عمليات تروريستي مي باشد

ميالدي در نتيجه حمله رزمندگان حزب كارگران  ١٩٩٠ژوئن سال  ١٠بنابر گزارش راديو و مطبوعات تركيه در 

حكومت . از ناحيه شرناك كشته شدند) چوريملي(زن در روستاي گره ٧كودك و  ١٢نفر و از جمله  ٢٦کوردستان 

نمايندگان تركيه با مراجعه به افكارعمومي خارج از كشور، از آنان خواستند . شروع به فعاليتهاي ضد کوردي نمود

هدي وجود معذالك شوا. اين عمل را محكوم نموده، از تروريستهايي كه تركيه با آنان مبارزه مي كند حمايت نكنند

تعليم ديده ويژه » كماندوهاي«دارد كه نشان ميدهد اين اقدام خونين نه توسط حزب كارگران کوردستان بلكه توسط 

ميالدي مدعي اين مسالە  ١٩٩٠ژوئن سال  ١٣نماينده حزب كارگران کوردستان در اروپا در . تركيه انجام گرفته است

براي رسيدگي به اين حادثه ايجاد مي كند مورد شك و ترديد مي  روايات رسمي با توجه به موانعي كه حكومت. شد

سرويس هاي ويژه تركيه فهيم اشيقالر دبير كل حزب كار مردم، اسماعيل بشيكچي دانشمند و جامعه شناس . باشد
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ب برجسته تركيه و نمايندگان احزاب و جريانات مختلف سياسي کورد و از جمله آنهايي را كه اقدامات تندروانه حز

كميسيون ايجاد شده از نمايندگان سازمانهاي مختلف . كارگران کوردستان را مورد انتقاد قرار ميدادند، متهم نمودند

محل واقعه را مورد بررسي قرار داده، به اين نتيجه رسيدند كه نيروهاي محلي امنيت دولتي به احتمال زياد در اين عمل 

است كه در سالهاي گذشته نيز تحريكات مشابهي از سوي دولت صورت الزم به تاكيد . تخريب گرايانه دست دارند

براي متحد کردن تمام نيروهاي راست و مرتجع در جهت » مبارزه با تروريستها«گرفت و حكومتهاي تركيه از كابوس 

حكومت با مترسك تروريسم سعي کرد مردم تركيه را به وحشت . توجيه سياستهاي شوينيستي خود استفاده کردند

حكومتهاي تركيه ماهيتا قادر به اداره کردن مناطق . انداخته، توجه آنان را از دشواريها و مشكالت اجتماعي دور كند

سال و اندي حكومت  ٩ميالدي بعد از  ١٩٨٧جوالي سال  ١٩در . کوردنشين تركيه به شيوه مسالمت آميز نيستند

براساس . ە، به جاي آن وضعيت فوق العاده برقرار گرديدنظامي در واليات دياربكر، سيرت، ماردين و حكاري لغو شد

مصوبات قانوني كه توسط حكومت به تصويب رسيد در رابطه با وضعيت فوق العاده در منطقه ، يك فرمانداري 

به فرمانداري . دياربكر، سيرت، ماردين، حكاري، تونجلي، بينگول، وان و االزيگ بوجود آمد: واليت ٨متشكل از 

  :وسيعي داده شد كه به نمونەهايي از آن اشاره ميگردداختيارات 

  تحت اختيار گرفتن موسسات، عمارات، وسايل حمل ونقل و كارمندان كادر سازمانهاي اجتماعي در منطقه •

  تحت تابعيت در آوردن ارگانهاي امنيت دولتي منطقه •

  كمك خواستن از نيروهاي مسلح مستقر در منطقه •

  ژاندارمها ، قضات و دادستانها ارتقاء مقامات رسمي بغير از •

  انجام تدابير اداري در رابطه با روستاها و منافع آنان  •

  در صورت لزوم موظف نمودن نيروهاي تحت اختيار به انجام عمليات در واليتهاي همسايه •

  تا سطح حداكثر حقوق يك كارمند دولتي%  ١٠ـ  ٢٥اضافه دستمزد كارمندان تحت فرمان به ميزان  •

  نده خدمت براي يكايك كارمندان تحت اختيار و غيروتنظيم پرو •

بدين ترتيب فرماندار امور وضعيت فوق العاده اساسا تمام اختيارات را در واليات نامبرده در فوق بدست گرفته، 

اين تصويب نامه با برخورداري از . صاحب اختيارات نامحدودي براي سركوب جنبش ملي دمكراتيك کورد شد

  . فه، قانوني کردن سياست شوينيستي عليه مردم کورد كشور را بعهده گرفتحمايت قانون وظي

ميالدي فرمانداري امور وضعيت فوق العاده در منطقه مقرراتي را به تصويب رساند كه  ١٩٩٠در اوايل ماه مه سال 

كر، االزيگ، بينگول، ديارب(براساس آن در والياتي كه در محدوده منطقه با وضعيت فوق العاده قرار ميگيرند 

هر نوع اقدام بدون اجازه ويژه در زمينه تحريم کردن، ) حكاري، ماردين، سيرت، تونجلي، وان، آديامان، بتليس، موش

  .كند كار کردن، اعتصاب و تعطيل نمودن موسسات ممنوع اعالم مي شود

قانون تبديل ناحيه » وريسمتر«ميالدي به منظور مبارزه موفقيت آميز با  ١٩٩٠مجلس كبير ملي تركيه در ماه سال 

بغير از اين طبق قانون پنج ناحيه . رسيد ٧٣شرناك و باتمان را به واليت به تصويب رساند كه تعداد آنان با اين كار به 

هزار سپاه  ٥٠از سوي ديگر مركز مبارزه با تروريسم با . جديد در ماردين، سيرت، ساكار، ارزروم و قيصري ايجاد شد

اين اقدامات قانوني موجب تقويت دستگاه تضعييقي ـ اداري در منطقه . دياربكر به باتمان منتقل شد از» آرام كننده«
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. ميالدي محافل حاكم تركيه منكر وجود مسالە کورد و حتا وجود کوردها بودند ٨٠تا پايان دهه .      17کوردنشين شد

ميالدي  ١٩٩٠چنانكه در آغاز ماه مه سال . دەانداكنون آنها مجبور به پذيرفتن اهميت اين مسالە و رسيدگي به آن ش

اردال اينونو صدر حزب سوسيال دمكرات مردم در سفري كه به واليات جنوب شرقي داشت در دياربكر اعالم کرد 

در . » هيچگونه ضرورتي به تكلم همه به يك زبان وجود ندارد …مسالە کورد ـ مسالە دمكراسي در كشور است «كه 

در .  18كه اجازه تكلم به زبان کوردي به معناي گذشت کردن به حزب كارگران کوردستان نيست ادامه متذكر شد

من قول مي دهم ... رنج شما رنج ما است «: سخنراني ديگرش در متينگي كه در ديار بكر داشت خطاب به مردم گفت

م شهروندان برخورد خواهيم کرد وقتي كه به حكومت برسيم بدون در نظر گرفتن هر گونه تفاوتي بطور يكسان با تما

ما . در اين منطقه هر فرد بايد براحتي به زبان مادري سخن گفته، آواز بخواند و به ترانەهاي کوردي گوش دهد …

در صورت به حكومت رسيدن سرمايه گذاري در : او در ادامه گفت. بناميم» تجزيه طلب«نبايد چنين مردماني را 

. داد اما بطور جدي با افرادي كه سعي در تجزيه كشور دارند مبارزه خواهد کردمناطق شرقي را افزايش خواهد 

معذالك تمام اين چيزها مانع از دستگيري بدري آيسل خواننده معروف تركيه كه در شامي به افتخار اردال اينونو 

مردم نيز سفري به دنيز بايكال دبيركل حزب سوسيال دمكرات . 19بزبان کوردي آواز خوانده بود توسط حكومت نشد

او در يكي از سخنرانيهاي خود اشاره به ايجاد انستيتو کوردي در كشور براي . واليات جنوب شرقي كشور داشت

رهبري حزب سوسيال دمكرات مردم در نتيجه مشايعت از مناطق . پرداختن به تاريخ و فرهنگ خلق کورد نمود

دم در جنوب شرقي آناتولي تهيه کرد و موافقت خود را براي کوردنشين كشور گزارشي با اشاره به وضعيت دشوار مر

  . 20تدريس زبان کوردي بموازات زبان تركي در موسسات آموزشي كشور اعالم کرد

او حتا آمادگي خود را براي تجديد نظر کردن در تصميم خود براي اخراج نمايندگان کورد از مجلس كبير ملي 

اكتبر سال  ١٥تا  ١٤كه از » کوردها، حقوق بشر و اصالت فرهنگي«ن المللي تركيه بخاطر شركت آنان در كنفرانس بي

با اين حال حكومت به اعمال تدابيري براي مجازات اين . ميالدي در پاريس برگزار شده بود، اعالم نمود ١٩٨٩

ميالدي  ١٩٩٠ال چنانكه كميسيون مشترك قانون اساسي ـ قضايي در اوايل ماه مه س. ادامه داد» نافرمان«نمايندگان 

بجرم ) ابراهيم آكسوي، محمد علي ارين  توفيق كوچاك، عدنان آكمن،(نماينده  ٤راي به لغو مصونيت پارلماني 

  . 21تبليغات تجزيه طلبي و فعاليت در جهت تقسيم كشور داد

ماندار منطقه به فر ∗ميالدي رئيس جمهور تورگوت اوزال فرماني در رابطه با دادن كارت بالنش ١٩٩٠در مارس سال 

در اين فرمان به فرماندار اجازه اعمالي چون تبعيد افراد از زادگاهشان، . براي اعالم وضعيت فوق العاده صادر کرد

  . بدليل تجزيه طلبي داده شد» جنايات«بستن چاپخانەها، نشريات، دو برابر کردن مدت مجازات 

                                                           

17 Hurriyet 18.05.1990  
18 Cumhuriyet 6.05.1990  

  10.05.1990مهاجنا 19
20 Tercuman 13.05.1990   
21 Cumhuriyet11.05.1990 

∗ carte  blanche   م . دادن اختيارات ناحمدود و آزادي كامل عمل .  
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تجزيه «ت تبعيضي كه در جهت سركوب هر گونه پديده مسالە کورد در كشور عليرغم اين اقدام ها و ديگر اقداما

رئيس جمهور تورگوت اوزال در مصاحبه اي با روزنامه . بود به موضوع مورد بحث وسيعي تبديل شد» طلبي کورد

اين يك مشكل « :ميالدي رئيس جمهور تورگوت اوزال در مورد مسالە کورد گفت  ١٩٩٠ژوئن سال  ٥در » ايزويستيا«

امروز نه تنها توجه افكار عمومي تركيه بلكه افكار عمومي جهان را نيز بسوي خود جلب . بغرنج استقديمي وبسيار 

اين راه حل بايد به شيوه اي . ما فكر مي كنيم اين مسالە فقط به شكل مسالمت آميز مي تواند حل شود. نموده است

رئيس مملكت براي اولين بار در تاريخ  …»باشدعادالنه و مسالمت آميز و امتناع از رويارويي، تروريسم و آنارشيسم 

از . موجوديت جمهوري تركيه اهميت مسالە کورد را پذيرفت و براي حل مسالمت آميز آن اظهار اميدواري کرد

. سوي ديگر رئيس جمهور تاكيد کرد كه از تمام شيوه هاي ممكن براي حفظ يكپارچگي كشور استفاده خواهد شد

هيچ نيرويي قادر به شكستن يكپارچگي جمهوري دمكراتيك كه توسط آتاتورك كبير : نندمردم بايد بدا«: او گفت

در چارچوب مرزهاي ملي و به قيمت زندگي و خون خلق ترك ايجاد شده است، نخواهد بود و من اعالم مي كنم 

رئيس . »هد شديكپارچگي جمهوري با استفاده از تمام شيوەهاي ممكن و مسلما در چارچوب قانون اساسي حفظ خوا

براي مناطق جنوب شرقي سرمايه گذاريهاي درازمدت و افزايش اعتبار «: جمهور پس از اتمام اين مطلب تاكيد نمود

ماهيتا تمام بحرانهاي ملي در مناطق جنوب شرقي ناشي از عقب ماندگي آن . براي رشد اقتصادي آن ضرورت دارد

  .»نم كه اين مسالە خودبخود حل خواهد شدبا تامين رفاه و مدنيت در آن جا، من مطمئ. است

و بدين ترتيب رهبران تركيه به بررسي مسالە کورد بعنوان يك مشكل اقتصادي ادامه مي دهند و محافل حاكم تركيه 

 ١٩٩٠فقط در اكتبر سال . عدم قابليت خود براي اخذ تدابير سياسي در جهت حل مسالە کورد در كشور را نشان دادند

حتا حكومت به تعقيب کوردها . يك هزار کورد در واليتهاي مختلف جنوب شرقي دستگير شدند ميالدي بيش از

  . بخاطر استفاده از زبان مادري ادامه داد

ويدات آيدين نماينده ديار . ميالدي جلسه شوراي عمومي سازمان حقوق بشر تشكيل شد ١٩٩٠در اواخر اكتبر سال 

طفي اوزن نماينده حزب كار مردم از تشكيالت دياربكر بعلت سخنراني بكر، احمد زكي و اوكچو اوغلو وكيل، مص

ويدات آيدين در جلسه دادگاه اعالم کرد كه کوردي زبان مادري او است . بزبان کوردي در اين جلسه دستگير شدند

قانون كيفري  )بند سوم(١٤٢دادستان دادگاه امنيت دولتي آنكارا طبق ماده . وبه تكلم بزبان کوردي ادامه خواهد داد

ديرتر دادگاه امنيت دولتي . سال زندان براي او کرد ١٠تركيه بجرم تبليغات در جهت تضعيف حس ملي تقاضاي 

  .مصطفي اوزن را آزاد کرد

 ١٣ساله بعلت شركت در برنامه تلويزيوني انگليس در  ٨٠موسي آنتر نويسنده و روزنامه نگار  …يك نمونه ديگر 

كه به مسائل جنوب شرقي تركيه اختصاص داشت از طرف دادگاه امنيت دولتي بجرم  ميالدي ١٩٩٠نوامبر سال 

  .تبليغات در خارج از كشور عليه جمهوري تركيه و تضعيف حس ملي غيابا محكوم به زندان شد

تشكيالت غير قانوني «ميهن پرست کورد بعلت وابستگي به  ٤٤ميالدي در دياربكر محاكمه  ١٩٩٠دسامبر  ١٢در 

نفر تقاضاي حكم اعدام و براي ديگران تقاضاي حبس  ٧دادستان براي . در دادگاه امنيت دولتي برپا شد» طلب جدايي

تضعييقات عليه ميهن پرستان کورد موجب نارضايتي در ميان افكار مترقي تركيه گشتە، براي . سال نمود ١٥تا  ٣از 

در » منير جالل صدر اتحاديه پترول ـ ايش. تبديل شداولين بار مسالە کورد به موضوع مورد بحث اتحاديەهاي كشور 
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ميالدي اعالم کرد كه از نظر او مسالە کورد  ١٩٩٠گزارش كاري به جلسه وسيع شوراي رهبري اتحاديه در نوامبر سال 

  . 22مهمترين عامل روند دمكراتيزاسيون كشور مي باشد

شد كه تمام شهروندان تركيه بطور يكسان از حقوق حكومت تركيه در چنين شرايطي مجبور به اعتراف به اين مسالە 

برابر برخوردار نيستند و در پيامي كه براي اتحاديه اروپا فرستاد، متذكر گرديد كه شهروندان واليتهاي جنوب شرقي 

نميتوانند از حقوق در ) االزيگ، بينگول، تونجلي، وان، دياربكر، ماردين، سيرت، حكاري، باتمان، شرناك(كشور 

كه توسط تركيه امضاء شده است، » توافقنامه مربوط بدفاع از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي«گرفته شده در نظر 

حكومت تركيه به بهانه بي ثباتي در جنوب شرقي آناتولي و در معرض خطر قرار گرفتن امنيت . 23برخوردار گردند

محافل حاكم تركيه به دادن بعضي امتيازها تن  با اين حال. خود را تبرئه ميکرد» تروريستها«ملي در نتيجه عمليات 

دستگير شده بود بعد از » دفاع از زبان کوردي«چنانكه مهدي زانا صدر پيشين شهرداري دياربكر كه بجرم . دادند

  . 24رسيدگي دو ساله از زندان آزاد شد

آنها معتقد بودند . راز داشتندبسياري از نمايندگان حزب حاكم وطن نگراني خود را در رابطه به تصميم هاي مشابه اب

مختل خواهد کرد » وحدت زبان، مذهب و فرهنگ را بعنوان مظهر يكپارچگي كشور«هر گونه گذشت در اين مسالە 

  .  و در را براي مطالبات ارضي باز مي كند

در مجلس  نماينده از حزب وطن  ٥٠ميالدي در همين رابطه با بيش از  ١٩٩٢تورگوت اوزال در اواخر ژانويه سال 

تغييرات قانونگذاري كه اجازه استفاده آزاد زبان کوردي را : او در اين ديدارها گفت. كبير ملي تركيه مالقات داشت

ضمنا در حال حاضر . ميدهد براي تركيه محكمترين جا را در پشت ميز مذاكرات صلح خاورميانه تامين خواهد کرد

ميالدي در دوره  ١٩٨٣قانون منع آن در سال . کوردي سخن گويد هر فردي كه ميل داشته باشد مي تواند به زبان

زبان تركي بعنوان زبان رسمي باقي : او تاكيد کرد كه هيچ كس نبايد نگران شود. حكومت نظاميان تصويب شده بود

 …و ادامه داد کوردها از قبايل توراتي منشاء مي گيرند  …خواهد ماند، در مدارس به تركي صحبت خواهند کرد 

. آنها بمرور زمان تحت تسلط مادها و ايرانيها قرار گرفتند و به همين دليل زبان آنان به خانواده هند و اروپايي گرويد

 ١٠در اين جا . در سوريه يك ميليون کورد زندگي ميكنند با وجود اين حكومت سوريه از کوردها استفاده  ميكند

ما نبايد به آنها اجازه استفاده از «. دها پيش از سوريها حمايت كنيمميليون کورد زندگي ميكنند، بهتر است ما از کور

  ).٠١,١٩٩١. ٣١ترجومان ( »      کوردها را بدهيم

سال به مجلس كبير ملي تركيه تقديم شد و در آوريل به  ١٩٩١اليحه قانوني مربوط به زبان کوردي در اوايل سال 

تركيه بوده، تمام تقاضاها در سازمانهاي دولتي و اجتماعي بايد طبق آن زبان تركي زبان رسمي دولت . تصويب رسيد

ميليون لير جريمه، تنبيه  ٥/٢تمام تقاضاهايي كه مغاير با اين قانون باشد پذيرفته نشده و با . فقط به زبان تركي باشد

از سوي ديگر ماده . ميليون جريمه خواهد شد ١٠تا  ٥شخص مسئولي كه تقاضاهاي مشابه را قبول كند از . خواهند شد

آنها ميتوانند با اين زبانها موسيقي . را در نظر گرفت» استفاده آزاد از زبان کوردي و زبانهاي ديگر«ششم اليحه قانوني 
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استفاده از زبان کوردي و زبان هاي . ساخته، از صفحات گرامافون، ويدو كاستها و راەهاي ديگر بياني استفاده كنند

هر كسي از اين امر تخلف كند . راديو و تلويزيوني و همچنين در فيلم ها ممنوع اعالم شد محلي ديگر در برنامەهاي

  . 25ميليون تنببيه خواهد شد ٢٥ـ  ٥٠با جريمه 

بدين ترتيب، اين قانون به هيچ وجه تبعيض نسبت به زبان و فرهنگ کوردي را تغيير نداد بلكه آن را كمي پرده پوشي 

ين حال با تصويب اين قانون سعي کردند افكار عمومي داخل و خارج از كشور را محافل حاكم تركيه در ع. کرد

از جمله نقش (گمراه كنند، نارضايتي کوردها را خاموش کرده، مواضع خود را در خاورميانه و نزديك تقويت نمايند 

حقوق بشر متهم مي نمايند و به افكار عمومي جهاني كه تركيه را به نقص ) مدافع اقليتهاي ملي عراق را بعهده گيرند

اين قانون به کوردها تنها اجازه صحبت کردن در . ثابت كنند كه آنها به اصالت فرهنگي کوردها احترام ميگذارند

اوزال  ضمن اشاره به داليلي . ت. عمال هيچ تغيير تازەاي در اين جا وجود ندارد. چارچوب خانه و حياط آنها را داد

: حاكم تركيه به چنين گذشتهاي ظاهري در عرصه استفاده از زبان کوردي شد گفتكه موجب برانگيختن محافل 

اگر ما زبان کوردي را آزاد نكنيم بعد از جنگ در خليج فارس به سختي خواهيم توانست در پشت ميز مذاكرات «

  .26بنشينيم

اشاره به اقدام حكومت ميالدي دفتر حزب سوسياليست کوردستان در خارج از كشور ضمن  ١٩٩١در اول فوريه سال 

ما از نيروهاي استعمارگر نميخواهيم اجازه صحبت کردن آزاد در خانه «: بيانيه اي منتشر کرد كه در آن گفته شده بود

ما آزاد ومستقل زندگي خواهيم کرد و تا رسيدن به آن مبارزه ... و يا در باغمان و يا صدقەهاي مشابه ديگر را بدهند 

  . »!وست و دشمن اين را بدانندبگذار د. خواهيم نمود

ميالدي مجلس نمايندگان بلژيك قطعنامەاي مبني بر محكوم کردن سياست حكومت تركيه  ١٩٩١مارس سال  ١٤در 

  : در قطعنامه از جمله گفته شده است. در رابطه با مسالە کورد و مخالفت با پذيرش تركيه در جوامع اروپا تصويب نمود

يخواهد تا با استفاده از كانالهاي جوامع اروپايي، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد به مجلس نمايندگان از دولت م

اطالع حكومت تركيه برساند كه خواهان قطع تبعيد کوردهاي ساكن در واليات جنوب شرقي تركيه، لغو وضعيت 

. اقليتهاي ملي مي باشدفوق العاده در اين واليات، احترام به حقوق سياسي، اجتماعي، فرهنگي کوردها و تمام 

همچنين پيشنهاد مي كند كه بلژيك با پذيرش تركيه به جوامع اروپايي تا زماني كه در اين كشور حقوق بشر پايمال 

شده، حقوق فرهنگي کوردها برسميت شناخته نشده است، مخالفت كند و همچنين معتقد است كه بلژيك بعنوان 

ند تا تمام كارهاي الزم براي طرح و بررسي مسالە کورد در كنفرانس عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد طلب ك

  . 27جهاني انجام شود

اين قطعنامه موجب اعتراض رجال سياسي تركيه و درخواست آنان مبني برتجديد نظر کردن تركيه در رابطه خود با 

حكومت تركيه كه . لوف بوداما اين به احتمال قوي فقط يك ب. بلژيك و حتا فراخواندن سفير خود از بروكسل شد

خواهان وارد شدن كامل به جريان جوامع اروپايي بود مجبور به پذيرفتن گام هايي در جهت دمكراتيزه کردن زندگي 
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آوريل  ١٢تا  ١١بدين ترتيب پارلمان تركيه بعد از جلسه طوالني خود كه تمام شب از .  اجتماعي ـ سياسي كشور شد

استفاده از زبان کوردي مواد » رفع ممنوعيت«در اين اليحه بغير از . ت را تصويب کردادامه داشت اليحه قانوني دول

  .قانون جزا كه مجازات دگرانديشان را در بر ميگيرد، لغو نمود ١٦٣و  ١٤٢، ١٤١، ١٤٠

ه از هزار نفر به محاكمه كشيده شده، از جمل ١٠٠قانون جزايي تركيه  ١٦٣و  ١٤١الزم به يادآوري است كه طبق مواد 

. هزار نفر اقامه دعوي شد ٧٠ميالدي عليه بيش از  ١٩٩١تا فوريه سال ) روز كودتاي نظامي(ميالدي  ١٩٨٠سپتامبر  ١٢

  . 28هزار زنداني آزاد خواهند شد ٤٣آق بلوت نخست وزير تركيه اعالم نمود طبق قانون جديد بيش از 

حكومت تركيه ميهن پرستان کورد را . حراني شدميالدي وضعيت کوردستان تركيه مجددا ب ١٩٩١در تابستان سال 

آنكارا با اين كار نه تنها دنبال بهانه براي سركوب . متهم به فعاليتهاي تخريبي براي ايجاد شكاف در كشور مي نمود

تركيه در ابعاد سياست . کوردها بود بلكه سعي ميکرد مردم را از مبارزه براي حقوق اجتماعي خود منحرف كند

  . سعي در انجام اقدامات مشترك با عراق، ايران  و سوريه عليه کوردهاي ميهن پرست داشت خارجي نيز

ميالدي بين تركيه و عراق بسته شد به نيروهاي مسلح تركيه اجازه تعقيب مبارزان  ٨٠طيق توافقنامەاي كه در آغاز دهه 

چنين عملياتي . ومتري خاك آن داده شدكيل ١٠ـ  ١٥کورد را از طريق هوا و زمين در مناطق مرزي عراق و تا عمق 

در تركيه اين عمل با استناد به اتكاي کوردهاي تركيه به پايگاه هاي كه در شمال عراق . بطور مكرر انجام گرديد

  .داشتند توضيح داده ميشد

از سوي ديگر تركيه سعي ميکرد تا سوريه را تحت فشار بگذارد چرا كه حكومت تركيه معتقد بود كه حكومت 

جاي كه آنها . کورد به آنها اجازه ايجاد پايگاەهايي در آنجا ميدهد» تروريستهاي«سوريه با چشم پوشي کردن از 

نمايندگان حكومت تركيه شروع به سخنراني با تهديد به آدرس . از آنجا به خاك تركيه يورش مي آورند) م.کوردها(

  .سوريه نمودند

اي اولين بار در تاريخ روابط تركيه و سوريه بعد از استقالل سوريه از ميالدي تورگوت اوزال بر ١٩٨٧در اوت سال 

در نتيجه مذاكرات انجام گرفته، پروتكلهايي در رابطه با امنيت و همكاريهاي اقتصادي به امضاء . دمشق ديدار نمود

دجله و فرات  موضوع مورد بحث مسائل مربوط به تامين آرامش در مرزهاي مشترك، استفاده از ذخاير آبي. رسيد

روشن است كه آنكارا براي . بود كه از تركيه منشاء گرفته، اهميت زيادي براي تركيه، سوريه و بويژه عراق دارد

  .سخت تر کردن سياست دمشق به کوردها اين دولت را زير فشار قرار داد

با صدام حسين رئيس جمهور ميالدي ايلدرم آق بلوت از بغداد ديدار نمود و مذاكراتي  ١٩٩٠در آغاز ماه مه سال 

از قرار معلوم در هنگام . در نتيجه اين ديدار پروتكلهاي اقتصادي بين اين دو كشور به امضاء رسيد. عراق انجام داد

  .29مذاكره مسالە کورد نيز مورد بحث قرار گرفت

ابر نظر بعضي از شايعاتي در رابطه با دعاوي تركيه به استانهاي نفت خيز موصل و كركوك به گوش رسيد كه بن

. ميالدي توسط بريتانياي كبير بطور ناعادالنه بزور از جمهوري جوان تركيه جدا شده بود  ١٩٢٦محافل تندرو در سال 

 ١٩٩٠تورگوت اوزال در جريان مصاحبه مطبوعاتي در نوامبر سال . آنكارا اين شايعات را بطور جدي تكذيب نمود
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او اعالم کرد كه ايران و سوريه نيز همين . رزها با عراق اظهار مخالفت نمودميالدي با تشكيل دولت کورد و تغيير م

  . 30نظر را دارند

ا ميالدي نماينده وزارت امور خارجه تركيه در آنكارا گزارش آژانسهاي اطالعاتي در رابطه ب ١٩٩١آوريل سال  ١٠در 

تعداد نه چندان زياد «معذالك او تاكيد کرد كه سخن از . ورود نيروهاي مسلح تركيه به خاك عراق را تائيد نمود

و ايجاد نظم تنها در نواحي مرزي چند كيلومتري وارد خاك عراق » حمايت از فراريان کورد«ميرود كه براي » سرباز

  . 31شده اند

ايران و سوريه شد، دولتهايي كه سعي ميکردند از تاثير بي ثبات  حوادث کوردستان عراق همچنين موجب نگراني

  .كننده جنبش کوردهاي عراق برکوردهاي خود در آن كشورها جلوگيري كنند

. ميالدي علي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور ايران براي يك ديدار رسمي به آنكارا رفت ١٩٩١در اواخر سال 

اوزال مسالە كليدي مشكل فراريان کورد از عراق بود كه صدها هزار نفر از  در مذاكرات با رئيس جمهور تورگوت

ميالدي ديدار بي نتيجه  ١٩٩١در اواسط نوامبر سال . 32آنان در مرزهاي عراق با ايران و تركيه متمركز شده بودند

و با دستهاي خالي بنابر ادعاي مفسرين سياسي محلي ا. طارق عزيز معاون نخست وزير عراق از آنكارا پايان يافت

رئيس جمهور اوزال تاكيد کرد كه حل «: در همين رابطه نماينده رسمي رئيس جمهور تركيه اعالم نمود. برگشت

معذالك رهبران تركيه در كشور خود به  33»واقعي مسالە عراق فقط با برقراري سيستم دمكراتيك امكان پذير است

سياست آنها را نبايد جدا از اهميت ژئوپوليتيك شرق و جنوب از سوي ديگر . سياست ضد کورديشان ادامه دادند

  . شرقي آناتولي، استراتژي اياالت متحده آمريكا و ناتو در كل مورد بررسي قرار داد

ميالدي توافقنامەهايي بين آمريكا و تركيه با پيش بيني گسترش و مدرنيزه کردن سيستم پايگاه هاي نظامي،  ٨٠در دهه 

  .به امضاء رسيد) بطور عمده در شرق(اد تاسيسات نظامي جديد توسط آمريكا در تركيه فرودگاه ها و ايج

ميالدي نيروهاي متحد، خاك کوردستان عراق را ترك کرده، وارد منطقه سيلوپي در  ١٩٩١در اواسط ژوئيه سال 

زار نفر از واحدهايي از ه ٥كه تعداد آنها نزديك به » واكنش سريع «در آنجا اردوگاهي براي نيروهاي . تركيه شدند

بغير از اين نيروي . اياالت متحده آمريكا، بريتانياي كبير، فرانسه و تعدادي ديگر از دولتهاي غربي بود، تشكيل گرديد

اين نيروها در مجموع براي . هوايي متحدين در دو پايگاه هوايي ميالدي انجيرليك و باتمان در تركيه مستقر شدند

عراق به مناطق کوردنشين و رعايت توافقنامه اعطاء خودمختاري به کوردها و  تضمين عدم يورش  ارتش

  .34دمكراتيزاسيون رژيم عراق توسط بغداد كه براي امضاء آماده شده بود، فرا خوانده شده بودند

  .تركيه در دوران بحران خليج فارس يك سلسله اقدامات براي تحكيم نيروهاي نظامي خود در جنوب شرقي انجام داد
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حكومت تركيه قبل از تهاجم عراق به كويت (هزار نفر رسيد  ١٨٠تعداد نيروهاي نظامي مستقر شده در اين منطقه به 

هزار ژاندارم و  ٣٥هزار نظامي در اين منطقه مستقر کرده بود كه با پشتيباني  ٦٥ميالدي نزديك به  ١٩٩٠در اوت سال 

رماندار منطقه، حكومت با اعالم وضعيت فوق العاده مجبور به بنابر گفته كوزاچيك اوغلو ف. پليس عمل ميکردند

او در . كيلومتر شد ٣٥٠صرف هزينه زيادي براي كنترل مناطق كوهستاني در امتداد مرزهاي تركيه ـ عراق به طول 

است، امتداد مرزهاي تركيه و عراق قطع شده، دسترسي به آن دشوار شده «: دياربكر به نماينده خبرگزاري رويتر گفت

كوزاچيك اوغلو اعالم کرد پستهاي گشتي بنابر قاعده تقريبا . »ما در آنجا بحد كافي پست هاي گشتي مستقر نكرەايم

. كيلومتري مرز مستقر شدەاند و بعلت وضعيت بد راه هاي شوسه، آذوقه آنها بوسيله هليكوپتر تامين ميشود ١٠در 

ساعته در  ٢٤آنها بايد مواضع خود را : ان افزايش يابد و او اضافه کردبراي كنترل اين منطقه الزم است كه تعداد نظامي«

ميالدي برخوردهاي نظامي در بين واحدهاي نيروهاي امنيتي و  ١٩٩١در اوايل اوت سال . »شب و روز حفظ كنند

بان در مرز ١١. رزمندگان کورد كه براي ايجاد کوردستان مستقل مبارزه مي كنند در جنوب شرقي تركيه روي داد 

ارتش تركيه براي تعقيب رزمندگان کورد و نابود کردن پايگاه هاي قيام . نزديكي روستا چوكوردژي كشته شدند

توالن در مصاحبه با . سرتيپ ح. كيلومتر وارد خاك عراق شد ١٠كنندگان کورد مستقر در شمال عراق به عمق 

ي به حزب ماركسيستي كارگران کوردستان وارد خبرگزاري آناتولي اظهار نمود ارتش ضربات تعيين كننده دقيق

آژانس (طبق گزارش يوپي . نموده، سعي دارد از عقب نشيني آنها بطرف شرق و مرزهاي عراق جلوگيري كند

چريك از  ١٠٠٠فروند هواپيماي جنگي و  ١٣٢هزار كماندوي تركيه،  ٢٠) مترجم. اطالعاتي اياالت متحده آمريكا

و همچنين  ٤و اف ـ  ١٠٤ارتش با پشتيباني هواپيماهاي شكاري اف ـ . ت شركت داشتندواليت بتليس در اين عمليا

در نتيجه . هليكوپترهاي جنگي توما و سيكورسك پايگاه هاي قيام كنندگان را در مناطق كوهستاني تسخير نمودند

. نفر زخمي شدند ٣٠نفر كشته و  ١٠حمله نيروي هوايي تركيه فقط در يكي از مناطق مسكوني کوردنشين بيش از 

هزار نفر  ٢٠روزنامه تركي حريت در همين رابطه نوشت كه بعد از ضربات هوايي و توپخانه ارتش تركيه نزديك به 

نوار مرزي را در خاك عراق اشغال کرده، در نظر دارند آن را بخاطر قطع نفوذ قيام كنندگان کورد به خاك تركيه 

گايراي . س. به يورش نيروي هوايي تركيه به مناطق شمالي كشور اعتراض نمودعراق . كنند» كمربند امنيت«تبديل به 

اين كشور » برهم زدن تماميت ارضي«وزير امور خارجه تركيه اعالم کورد تجاوز به مناطق شمالي عراق به منظور 

آنكارا اعالم . 35نبوده، فقط به منظور پايان دادن به عمليات گروەهاي پارتيزاني حزب كارگران کوردستان مي باشد

جنگجويان کورد . 36کرد پايگاەهاي گروه جدايي طلب در خاك ايران نيز وجود دارد اما تهران اين اتهام را رد کرد

پليس كشته  ٣در نيمه دوم اوت اتوبوس حاوي پليس هاي تركيه در منطقه دياربكر را زير آتش گرفتند كه در نتيجه 

سرباز و چند  ٥ين منطقه بين جنگجويان کورد وارتش تركيه صورت گرفت در نتيجه زد و خورد ديگري كه در ا. شد

نفر كشته و صدها کورد قيام كننده به  ٥٠هفته از ماه اوت در جريان عمليات نظامي  ٣در طي . کورد كشته شدند

ش از بي) ميالدي١٩٩١تا اوت سال  ١٩٨٤از اوت ( سال مبارزه مسلحانه  ٧در مجموع در طي . اسارت گرفته شدند
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 ١٩٩١از اواسط اكتبر سال . 37مبارز کورد، نظاميان تركيه و افراد غير نظامي در کوردستان تركيه كشته شدند ٣٠٠٠

ضربان موشكي به شهر كورال در . ميالدي هواپيماهاي تركيه مجددا شروع به بمباران خاك کوردستان عراق کردند

ن حزب كارگران کوردستان در آن پنهان شده، از آنجا به شمال عراق و دەها منطقه مسكوني ديگر كه گويا مبارزا

گارد غير  ٢٠٠هزار كماندوي تركيه،  ٣٠٠٠در پي بمباران بيش از . مامورين مرزي تركيه حمله ميکردند، وارد شد

  .  نظامي و گروەهاي ويژه تامين امنيت، عمليات زميني را ادامه دادند

صورت گرفت كه » تروريستهايي«ه عمليات نظامي به منظور پيگرد  طيق اظهارات مسعود ايلماز نخست وزير تركي

نفري كه توسط طرفداران حزب  ٧از سوي ديگر براي آزاد کردن . پست هاي مرزي را مورد حمله قرار ميدادند

يكي از هدفهاي اصلي حكومت تركيه در انجام اين . كارگران کوردستان اسير و نگهداري مي شد برنامەريزيهايي شد

. مبارزه ميکردند» دولت مستقل کورد«ليات سركوب فعاليتهاي مسلحانه کوردهاي اپوزيسيون بود كه براي تشكيل عم

در عمليات جنگي طرفداران حزب كارگران کوردستان نه تنها پارتيزان کورد و اهالي غير نظامي بلكه نظاميان تركيه 

  .نيز تلفات سنگيني را متحمل شدند

. ستان عراق استفاده از بمبهاي ناپالم موجب آتش سوزيهاي عظيم و ده ها قرباني جديد شددر هنگام بمباران کورد

جادەاي كه از . هزار نفر از ساكنين جان سالم بدر برده از حمالت هوايي، شهر كورال را ترك نمودند ١٠نزديك به 

  . ن بوداين شهر بطرف سليمانيه مركز استان همنام در شمال عراق ميرفت مملو از فراريا

حكومت عراق اعتراض ظاهري خود را در رابطه با تجاوز نيروهاي مسلح تركيه به آنكارا اعالم نمود و خواهان قطع 

ولي عمال مخالف سركوب کوردها بدست تركيه . عمليات جنگي براي حفظ روابط حسن همجواري با تركيه شد

فارس در رابطه با عمليات نيروهاي مسلح تركيه در فرماندهي اياالت متحده آمريكا و متحدين آن در خليج . نبود

يكي از نمايندگان آن در شمال عراق اعالم کرد عمليات نظامي آنكارا بطور يقين . کوردستان اظهار نگراني کردند

  .38ميتواند روابط نيروهاي چند مليتي با تركيه را بطرف بدتر شدن سوق دهد

جالل طالباني رهبر . سركوبگرانه خود در کوردستان ادامه داد حكومت تركيه عليرغم چنين هشداري به عمليات

ميالدي پارتيزان هاي کورد ـ  طرفداران حزب  ١٩٩١اتحاديه ميهني کوردستان در چنين شرايطي در آغاز نوامبر سال 

يزان ها او اظهار اميدواري کرد كه پارت. كارگران کوردستان را براي اعالم آتش بس در جنوب شرقي تركيه فراخواند

جالل طالباني گفت در صورتي كه از او درخواست شود . از مبارزه مسلحانه براي كسب استقالل دست خواهند كشيد

  .ميتواند نقش ميانجي را بين آنكارا و حزب كارگران کوردستان ايفا كند

ي ارتش تركيه همزمان کوردهاي شمال عراق بعلت آسيب ديدن ساكنين منطقه از حمالت هوايي و يورش هاي زمين

در چنين شرايطي مسعود بارزاني رهبر . به پايگاه هاي کوردهاي پارتيزان و خاك عراق اظهار انزجار بيشتري نمودند

حزب دمكرات کوردستان اعالم کرد در صورتيكه نيروهاي نظامي تركيه به حمالت خود به خاك کوردستان عراق 

  . 39دادامه دهند به آنها جواب مسلحانه داده خواهد ش
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  :در رابطه با دورنماي جنبش کورد الزم به يادآوري است كه نقش آن به داليل زير افزايش خواهد يافت

مردم کورد هم در تركيه و هم در كشورهاي ديگر بگونەاي متراكم زندگي مي كنند و همين موجب حفظ  •

  . سنن ملي و رشد مبارزه ملي مي شود

ها صرفنظر از سياست همگونسازي، آزار و تضعييقات بطور ثابت پويايي جمعيت کورد نشان ميدهد تعداد آن •

 .  افزايش مي يابد

هرچند كه در مرحله كنوني جنبش کورد در تركيه پراكنده بوده، توسط چندين حزب و سازمان رهبري مي  •

شود، با اين حال پيدايش اين احزاب و سازمانهاي کوردي حاكي از رشد فعاليتهاي سياسي توده کورد و 

تجربه . مادگي قشرهاي وسيع مردم براي شركت در مبارزه براي كسب حقوق ملي ـ دمكراتيك مي باشدآ

مبارزه ملي ـ رهايبخش کوردها در تركيه به داليل بسياري اين اعتقاد را قوت مي بخشد كه اين مبارزه 

كه مبارزه  نبايد اين حقيقت را نديده گرفت. صرفنظر از تضعييقات سخت موجود ادامه خواهد يافت

کوردهاي عراق ، ايران و سوريه تا اندازەاي زمينه مساعد قابل مالحظەاي براي جنبش کورد در تركيه 

  . محسوب ميگردد

حل قطعي مسالە کورد با تشكيل کوردستان واحد و مستقل كه مناطق کوردنشين تركيه، ايران، عراق و سوريه را در 

اكنون الزم است كه به دمكراتيزه . در مرحله كنوني امكان پذير نمي باشدمعذالك اين امر . برگيرد ميسر خواهد بود

  .کردن زندگي سياسي در كشورهايي دست يافت كه کوردها در آن زندگي مي كنند

در حال حاضر بخش قابل مالحظەاي از روشنفكران هوادار دمكراسي تركيه براي اعطاء حقوق فرهنگي به کوردها، 

مسلما اعطاء چنين . روزنامەها، مجالت و نشريات ديگر بزبان کوردي مبارزه مي كنند تحصيل بزبان مادري، چاپ

امكاناتي به کوردها مشكل آنان را حل نخواهد کرد اما بطور موقت مي تواند تشنجات سياسي را در کوردستان تركيه 

       .برطرف كند
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  بخش چهارم

 وضعيت کوردستان ايران در حكومت اسالمي
 ژيگالينا. اي. وا                            

 

مسالە کورد در ايران يكي از مشكالت مهم داخلي در رابطه با تالش کوردها براي دست يافتن به  خودمختاري و 

نظريه تشكيل حكومت ايران بر پايه وحدت مسلمين در جمهوري اسالمي ايران . مخالفت زمامداران كشور با آن است

نان او طرح و اجرا شد بعلت عدم تضمين حقوق ملي واجتماعي کوردها نتوانست كه توسط امام خميني و جانشي

قريب به اتفاق فعالين سياسي کورد پيرو سازمانهايي : اما کوردها وحدت سياسي نداشتند. پشتيباني آنان را بدست آورد

ختاري را بعنوان بهترين حسيني بودند كه خودم]م -شيخ عزالدين [مانند حزب دمكرات کوردستان ايران، كومله، دفتر

طلب  عده كمي از کوردهاي ايران از نيروهاي استقالل. شيوه حل مسالە کورد در چارچوب دولت ايران مي شناختند

  . طرفداري ميکردند )رزگاري( کوردستان

همزمان مسالە کورد در ايران يكي از گره هاي پيچيده اختالفات در بين ممالك خاور نزديك است كه نه تنها 

اپوزيسيون داخلي ضد دولت را با سمتگيريهاي مختلف سياسي بسوي خود جلب نموده بلكه محافل بين المللي را نيز 

در همين رابطه الزم است چگونگي مسالە کورد را در جمهوري اسالمي ايران و در ابعاد . به اين مسالە كشانده است

فيايي مناطق کوردنشين ايران، ويژگي خط مشي سياست داخلي، منطقەاي و جهاني بررسي کرده، خصوصيت جغرا

زمامداران جمهوري اسالمي ايران در مورد مسالە کورد و همچنين ويژگي جنبش ملي و دمكراتيك کورد در ايران و 

  .  جاي آن در جنبش کوردها براي رسيدن به حق تعيين سرنوشت در خاور نزديك و ميانه را نشان داد

      

  ويژگي کوردستان ايران
کوردها بخش عمده جمعيت استان کوردستان را در شمال غربي ايران تشكيل داده، همچنين در استانهاي آذربايجان 

در (بغير از اين کوردها بصورت توده متراكمي در استان خراسان . و ايالم زندگي مي كنند) كرمانشاه(غربي، باختران

) اصفهان ، تهران و غيرو(ان و بعضي از شهرهاي بزرگو همچنين در استان بلوچست) مناطق قوچان، بجنورد، درگز

  . زندگي مي كنند

مناطقي كه کوردهاي شمال غربي ايران در آن ساكن بوده و محل تمركز اكثر مردم کورد مي باشد در منابع علمي 

نجام نتيجه آخرين سرشماري ا. اطالع دقيقي از جمعيت کوردها وجود ندارد. ناميده مي شود» کوردستان ايران«

 ٣/٣اما بنابر گزارش مطبوعات رشد جمعيت خلق هاي غير فارس نزديك به . رسما منتشر نشد ١٩٨٦گرفته در اكتبر 

 40ميليون در نظر بگيريم٥/٣) بي شك كم شده(اگر جمعيت کوردها را بر اساس نتايج سرشماري قبلي . درصد است

 ٥/٤ـ  ٥افته باشد و از اين روتعداد آنها نمي تواند كمتر ازميليون افزايش ي٥/١تا  ١جمعيت کوردها بايد در اين فاصله 
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سازمان سياسي کورد ـ حزب دمكرات کوردستان . 41ميليون را مطرح مي كنند ٧/٦خود کوردها رقم . ميليون نفر باشد

ند کورد دانشم. 42هزار نفر در خراسان را ذكر مي كند ٥٠ميليون در کوردستان ايران و  ٨ايران در انتشارات خود رقم 

ميليون در سرتاسر  ٦ميليون در شمال غربي ايران و  ٥ميالدي رقم ١٩٨٥عصمت شريف وانلي طبق ارزيابيهاي سال 

درصد از  ١١ميليون برابر با  ١/٦ميالدي جمعيت کوردهاي ايران  ١٩٩٠براساس ارزيابيهاي سال . 43ايران را مي آورد

ميليون  ٣/٨به  ٢٠٠٠يت کوردها در ايران حفظ شده، در سال در اينجا گرايش افزايش جمع.  كل جمعيت كشور است

  . 44خواهد رسيد) ميليون ٩/٧٣(درصد از كل جمعيت  ٢/١١يا 

بيشتر آنها سني مذهب بوده، يك چهارم کوردهاي . مي باشند) درصد ٩٨(اكثر کوردهاي کوردستان ايران مسلمان 

بغير از اين پيروان بعضي از ). باختران، همدان و خراسانبطور عمده در شهر و حومه (ايران پيرو مذهب شيعه هستند

  . 45نيز در بين کوردهاي ايران وجود دارد) نقشبندي و قادري و غيرو(طريقتهاي صوفيگري

تفاوت برنامه هاي مذهبي کوردهاي ايران موجب تيرگي روابط آنها و زمامداران  جمهوري اسالمي ايران شده است، 

در کوردستان . شرايط يكسان براي تمام جريانات و فرقه هاي اسالمي در ايران هستند بخصوص كه کوردها خواستار

  . ارمني ها، يهوديها، فارس ها و آذربايجانيها و غيرو زندگي مي كنند%) ٢(خلق هايي نظير آسوريها ـ مسيحي ها 

رشد اجتماعي قومي . علق داردکوردستان ايران از نظر مناسبات اجتماعي ـ اقتصادي به مناطق كم رشد يافته كشور ت

  . آن بر اساس قانونمنديهاي كلي كه ويژه روندهاي مشابه در كل كشور است تعيين ميگردد

انقالب « تعيين مناسبات قومي و اجتماعي ايران بر مبناي اصالحات اجتماعي بود كه تحت عنوان  ٦٠ – ٧٠در سالهاي 

هدف طراحان اين رفرم ايجاد مقدمات . رهنگي انجام ميگرفتدر عرصه هاي ارضي، اجتماعي ـ اقتصادي و ف» سفيد

اجتماعي براي رشد ثابت اقتصادي، پيشگيري از تشديد تضادهاي اجتماعي و رفع تشنجات سياسي در داخل كشور 

محافل سياسي كشور در آن زمان تالش ميکردند اين اصالحات را بعنوان برنامه ترقي ايران از مسيري كه تنها . بود

سعي ميکردند تا در ايران مورد نظر خود در آينده دو » انقالب سفيد«طراحان دكترين . ايران است معرفي كنند مختص

انديشمندي با تفكرات «شخصيت شاه ـ محمد رضا پهلوي . فرهنگ، دو تمدن شرق و غرب را با هم تركيب كنند

ت بطور عمده استحكام جامعه ايران با جهت اين اصالحا. نقش اصلي را در اجراي اين اصالحات داشت» اروپايي

را بعنوان » نظام شاهنشاهي«طراحان اين نظريه بطور مداوم . بود» تمدن بزرگ«و آرمان » شاهنشاهي«تفسير جديدي از 

و » تمدن بزرگ ايران«اساس هستي، اقتدار، حاكميت و وحدت ملي معرفي ميکردند كه مي بايست پايه استوار » روح«

مكررا تاكيد مي شد كه درك عميق موازين معنوي و . ام دستاوردها و پيشرفتهاي مادي آن باشدحافظ قدرتمند تم

سرفصل اين . ملت ايران است» ارزش هاي جاودان«از سوي ايرانيان بمنزله پيوستن آنها به » نظام شاهنشاهي«تاريخي 

تاكيد آنها براين بود كه . بود» معنوي ملتمباني «و بازگشت به » ارزش هاي كبير روح ملي ايران«و » اصل«نظريه احيا 
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هرچند كه رشد قومي ـ اجتماعي . خواهد شد» ملت واحد ايران«اصالحات برنامه ريزي شده اجتماعي موجب قوام 

ايران درعمل با عوامل اساسي كه داراي خواص متمركز كننده و تجزيه كننده بودند معين مي شد، وجود عوامل 

  . 46ته مي شدتجزيه كننده ناديده گرف

را براي » حداقل درآمد«تعيين مي شد و عملي شدن اين اصل » اصل مشاركت«ويژگي مناسبات اجتماعي برمبناي 

اصل نامبرده . 47را براي همه مردم ايران تضمين ميکرد» سهيم بودن در ثروت ملي«هر ايراني و » نيازهاي اصلي«تامين 

وكراتهاي ايراني در موقع اجراي اصالحات ارضي و همچنين تغييرات بور. مواجه شد» خصومت و مقابله«بالفاصله با 

  . انجام گرفته در عرصه هاي سياسي و اجتماعي از اين اصول پيروي ميکردند

از . در مراحل اوليه اجراي اصالحات، رعايت تعدد قومي با اشكال مختلف فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي توام شد

» مشاركت«اصالحات با تامين زمين براي كشاورزان موجب عملي شدن اصل  سوي ديگر شاه تصور ميکرد اين

با . دستكاري در عرصه مناسبات كار وسرمايه در صنايع نيز داراي چنين مفهومي بود. درعرصه كشاورزي خواهد شد

اي طراحان اين نظريه بر اين باور بودند كه اين عمل شرايط را بر» شركت كارگران در سود موسسات«اعالم 

تصورات مربوط به عدالت » همكاري اجتماعي«عقيده براين بودند . آماده خواهد کرد» همبستگي كارگر و كارفرما«

بر همين اساس تالش مي شد . اجتماعي براي مردم و مفاهيم رشد فني ـ اقتصادي و استاندارد مصرف را تغيير مي دهد

نقطه مركزي و » مشاركت«اصل . م عرصه ها گرفته شودبا کاهش تضادهاي اجتماعي جلوي مبارزات طبقاتي در تما

ايران . مستقيما بسته به آن بودند» مصونيت شاهنشاهي«ملت ايران و » ارزشهاي بنيادي«بود و » انقالب سفيد«اصلي 

خود ويژەاي معرفي مي شد كه خلق هاي بسياري درآن زندگي مي كنند » يگانگي«توسط طراحان اين نظريه بصورت 

ويژەاشان آنها را تبديل به سيستم بهم پيوستەاي مي كند كه بخاطر اهداف مشتركشان باهم همكاري مي و خصايص 

هر چند كه هدف اين اصالحات رفع عقب ماندگي اقتصادي و اجتماعي ايران بود نتوانست آهنگ رشد . كنند

اقتصادي و پيشرفتهاي اجتماعي  گرايش به عدم موازنه اجتماعي ـ. اجتماعي مركز و پيرامون كشور را هم تراز كند

مناطق مركزي و پيرامون كشور همچنان ادامه پيدا ميکرد و بقاياي پايدار مناسبات فئودالي ـ پدرساالري تاثير خود را 

همزمان در حاشيه ايران كه غير فارسها در اكثريت بودند . بر جو اجتماعي و سياسي اين مناطق بجا مي گذاشت

هي شروع به شكل گيري کرد و فعاليت آنان توسط ديكتاتوري نظامي ـ سياسي شاه خنثي اپوزيسيون سياسي ضد شا

اينها از يك طرف نمايندگان اقشار ريشە كن نشده سنتي بودند كه مظهر بقاياي روابط ماقبل سرمايه داري بوده، . شد

ران بودند كه به ارزش واقعي آنها متكي بود و در طرف ديگر بخشي از روشنفك جامعه منسوخ و عقب مانده ايران بر

بمعناي واقعي كلمه نياز به پذيرش داوطلبانه رسالتي » ايراني بودن«از نظر شاه . دمكراسي ارائه شده شاه پي برده بودند

از همين جا مسلم . 48بود كه تاريخ كهن و ارزش هاي جاودان فرهنگ واخالق اين ملت بر دوش هر ايراني نهاده بود

سر باز زده، از همه مهمتر در مقابل آن بايستند بعنوان يك نيروي » انقالب سفيد» «داوطلبانه«پذيرش بود افرادي كه از 
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سياست شاهي کوردستان ايران را تبديل به زائده . ضد ملي شناخته شده، در خارج از چارچوب جامعه قرار ميگرفتند

مسان و با تاخير بسيار صورت گرفت و فقط در آن اصالحات بورژوازي بگونەاي ناه. كشاورزي مواد خام كشور کرد

نيمه كوچ نشينها، كشاورزان و خرده . 49موجب افرايش عدم توازن در رشد اجتماعي ـ اقتصادي کوردستان ايران شد

دهقانان مرفه با توجه به پايداري توليدات كشاورزي در . بورژوازي گروه هاي اجتماعي قابل مالحظه جامعه بودند

ساختار كوچ نشيني تنها مختص . 50قش اساسي در رشد اجتماعي ـ اقتصادي جامعه بعهده داشتندمناطق کوردنشين ن

مناطق كوهستاني است كه کوردها در آنجا مشغول گوسفندداري هستند و گلەها را در تابستان و زمستان به ارتفاعات 

و غيرو به اندازه كافي در دهات » كدخدا«، »ريش سفيدها«، »شيخ«، »آغا«گروه هاي سنتي جامعه مانند . مي برند

. 52در كل گرايش به پيشرفت عمومي كه ويژه دوره گذار است در مناطق کوردنشين ايران مشاهده ميشود. 51نيرومندند

در مورد صنعت بايد گفت تهران عمدا موجب ركود رشد صنعت در اين منطقه شده، به همين دليل تعداد كارگران 

بعلت به . ل تجاري ـ رباخوار مواضع نيرومندي را در کوردستان ايران اشغال کردەانددر آنجا كم بوده است ولي محاف

ميالدي مدرنيزه کردن اقتصاد نيمه فئودالي بر اساس روابط جديد  ٧٠پايان نرسيدن اصالحات انجام شده در سالهاي 

نياز بازار داخلي کوردستان را اقتصادي نتايج مثبتي ببار نياورد و در نتيجه محصوالت توليد شده بسختي ميتوانست 

  . 53تامين كند

عليرغم تدوين برنامەهاي ويژه منطقەاي براي رشد اجتماعي و اقتصادي كشور و افزايش اعتبارات دولتي و تشويق 

عقب ماندگي کوردستان ايران نه تنها از نمودار استاندارد  54براي بكار بستن سرمايه خصوصي در مناطق کوردنشين

اين مسالە بنابر خودآگاهي کوردها بعنوان لطمه زدن . بيشتر هم شد ٨٠نيامد بلكه در نزديكي هاي دهه  عمومي پايينتر

  . به عاليق ملي پنداشته شد

كارفرمايان كوچك کورد كه تالش ميکردند مواضع خود را در رقابت با كارفرمايان بزرگ مناطق مركزي ايران 

براي » انقالب سفيد«كارفرمايان كوچك در جريان عملي کردن برنامه . محكم كنند، نارضايتي خود را اعالم کردند

كارفرمايان کورد اميدوار بودند با حركت در . كسب امتيازات ويژه و يا نفع فوق العاده براي خلق خود تالش ميکردند

اساس آن تاثير جهت كسب استقالل اقتصادي و يا امكانات اقتصادي برابر به استقالل سياسي معيني دست يابند تا بر

را در مناطق کوردنشين محدود کرده، مسائل داخلي را در جهت عاليق خود خودمختارانه حل و » سرمايه فارسها«

تسريع رشد روابط . در اين دوره عاليق كارفرمايان محلي با مقاصد روساي فئودال عشاير منطبق شد. فصل كنند

ا و در نتيجە، منجر بە تشنج در مناسبات کوردها با نمايندگان اقتصادي بر پايه جديد اقتصادي علنا به حدت تضاده
                                                           

ک يشرق نزد يکشورها و خلقها: ، در جمموعە آثار١٩٦٠-١٩٧٠ يران در ساهلايک در کوردستان ايدمکرات – ينا، جنبش مليگاليژ. يا. او 49
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نارضايتي كارفرمايان کورد از تابعيت شان درعرصه سياسي و اقتصادي کوردستان ايران . دستگاه رهبري مركزي شد

از يك طرف و تشديد اعتراضات خود انگيخته اقشار وسيع زحمتكشان عليه فقر عمومي از طرف ديگر موجب شد تا 

قومي در   روند سياسي ـ. ناطقي كه کوردها اكثريت آن را تشكيل ميدادند جزو ناآرامترين مناطق ايران شودم

كه انگيزه پراكندگي کورد در آنجا به اندازه كافي وسيع و از نظر سياسي فعال ) عراق و تركيه(كشورهاي مجاور

دئولوژيكي ناشي از آنجا موجب هراس جدي تاثيرات اي. است، تاثير قابل مالحظەاي بر کوردهاي ايران گذاشت

حكومت براي سركوب شورش در مناطق کوردنشين همراه با اعمال تضييقاتي دست به يك رشته . تهران شد

  . 55مانورهاي سياسي و اجتماعي در رابطه با دادن امتيازاتي در ارتباط  با مسائل درجه دوم زد

ي کردن، افزايش تحرك اجتماعي و ارضي مردم و عوامل ، شهر»انقالب سفيد«تحوالت اجتماعي در چارچوب 

  . ديگر موجب تمايل به برابر کردن فرهنگ ملي شد كه يكي از مظاهر خارجي روند يكپارچگي مي باشد

تالش براي وارد کردن مدل زندگي اجتماعي غرب با دادن رنگ ايراني به آن به رشد جريان يكپارچگي بر پايه خلق 

بخشيد و اين بمعناي رشد همسان کردن موازين فرهنگي زندگي خانوادگي و اجتماعي در  فارس را شدت بيشتري

به شكل وسيعتري در بخش پيراموني كشور و از جمله کوردستان ايران » فرهنگ شهري«همساني . كل كشور بود

هاي طبقاتي اما همسانسازي موازين زندگي اجتماعي نه تنها به كاهش تضادهاي اجتماعي و تضاد. گسترش يافت

  . منجر نشد بلكه برعكس موجب حدت هر چه بيشتر اين تضادها و برانگيختن رشد خودآگاهي ملي شد

ناموزوني رشد اقتصادي مركز و پيرامون كشور كه داراي جمعيت غيرفارس بودند و گرايش هاي تبعيضي در سياست 

بر روند يكپارچگي و تمايل به جدايي ملي محافل حاكم و از جمله در مورد کوردها موجب پيدايش مقاومت در برا

  . شد

در کوردستان ايران با رشد روشنفكران ملي و تحقيقات علمي و هنري كه به روشني ميزان خودآگاهي ملي کوردها 

مسلما تمايل روشنفكران کورد به . را نشان ميداد عالقه به شناخت تاريخ گذشته و فرهنگ خلق کورد برانگيخته شد

خودآگاهي . بود) در واقع فارسها(ن تا اندازه اي بيانگر اعتراض آنها عليه تعرض عظمت طلبانه ايرانيها شناختن خلقشا

پان ايرانيسم بود  -کوردها گاهي بصورت مخفيانه و گاهي در مخالفت فعال با ترويج ايدئولوژي رسمي ناسيوناليسم

  .نامحدود شاهي درهم آميخته شده بودكه با جنبش مخالفين عليه تشكيل سيستم تك حزبي و برقراري كيش 

ميالدي  ٧٠براي نمونه در آغاز دهه . با اين حال كاهش تشنجات اجتماعي موجب ليبراليزه شدن عرصه فرهنگي شد

در . آشنايي با اين يا آن استان در مطبوعات متداول شد» هفته«همراه با تعيين جشنهاي جديد تمام خلقي، برگزاري 

مقاالت چاپ شده مختص به تاريخ ادبيات و اوضاع کوردستان . اعالم شد» هفته کورد«دي ميال ١٩٧٤جوالي سال 

بود كه در آينده نزديك شكوفايي اين » انقالب سفيد«ايران در آن زمان و عمدتا برنامه آباداني آن در چارچوب 

بوده، فرهنگ » ملت ايران«ر در رابطه با کوردها نوشته شده بود كه آنها بخش جدايي ناپذي. استان را وعده ميداد

  . عنصر ساختاري تاريخ ايران راتشكيل ميدهد» ايراني ـ کوردي«
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كه موجب فعال شدن ) و از جمله در کوردستان(حكومت به كمك اقدامات فرهنگي و اجتماعي در پيرامون كشور 

ميسم و ناسيوناليسم ايراني فعاليتهاي سياسي و اجتماعي در استانها شده بود سعي ميکرد آن را بسمت سوسيال رفور

پان ايرانيسم عليرغم پوشيدن جامه ليبرالي بيش از پيش سمتگيري ضد دمكراسي بخود . هدايت کرده، نگه دارد

حتا نشرياتي كه قبال بزبان . ميالدي هرگونه فعاليت فرهنگي و اجتماعي بشدت ممنوع شد ٧٠در اواخر دهه . گرفت

در . اين سياست در مورد خلق هاي ديگر غير فارس نيز اعمال گرديد. د شدندکوردي چاپ شده بودند توقيف و نابو

مخالفين اين خط مشي مورد . آستانه سقوط رژيم شاه حتا يك كتاب و يا يك روزنامه بزبان کوردي چاپ نمي شد

خش ميشد و پ» گويشهاي محلي«برنامه كوتاه راديويي كه به . تضعييقات قرار گرفته، صدها نفر روانه زندان شدند

  . محافل رسمي ايران آن را زبان خلق هاي غير فارس نام نهاده بودند، حفظ شد

ميالدي در ايران، حكومت با كنترل شديد نواحي ملي جلوي رشد  ١٩٧٨ـ  ١٩٧٩در سالهاي پيش از انقالب 

درجه نخست با شروع جنبش دمكراتيك عمومي عليه شاه، کوردها و در . اعتراضات اجتماعي کوردها را گرفت

در اين زمان نه کوردها و نه گروهاي قومي ديگر . ساكنين شهرها بهمراه خلق هاي ديگر ايران در آن شركت کردند

در آستانه سرنگوني رژيم شاه عدم انطباق سياست شاهي در عرصه . كشور خواستهاي ملي خود را پيش نكشيدند

ه عميق تر شدن بحران اجتماعي ـ سياسي منطقه هاي مناسبات ملي همراه با يك سلسله عوامل ديگر موجب هر چ

به . کوردها با مبارزه تمام ملت ايران عليه سلطنت اميد به رهايي ملي و اجتماعي خود بسته بودند. پيرامون ايران بود

اما رشد وقايع بعد از . ميالدي شركت کردند ١٩٧٨ـ  ١٩٧٩همين جهت اكثر آنها بطور فعال در انقالب سالهاي 

  . کوردها وارد اختالفات سياسي و نظامي شديدي با رژيم اسالمي شدند. الب اين اميد را از آنان سلب نمودانق

  موقعيت قومي سياسي در کوردستان ايران بعد از انقالب اسالمي            
ها جاي آن. با سقوط رژيم شاه دولت جديدي در ايران شكل گرفت كه شيعەها محور عمده قومي سياسي آن بودند 

شيعەها . حاكم را در ساختار دستگاه دولتي ـ كشوري، نهادهاي اداري ـ اقتصادي و دستگاه سركوب اشغال کردند

  . سعي کردند موقعيت خود را در كشور محكم کرده، عرصه فعاليتهاي سياسي و غيرو خود را وسيع تر كنند

آنها با پيش . كشور، بيشترين پايداري را نشان دادند روحانيون شيعه با قرار گرفتن در راس تحوالت اجتماعي و سياسي

و ) و خارج از آن(خواهان گسترش اسالم تشيع در تمام ايران » انقالب فرهنگي«و » اسالمي کردن«كشيدن برنامه 

بدين ترتيب، وجود آنان در كشور عمال ناديده گرفته مي . سركوب فعاليتهاي اجتماعي گروه هاي ديگر قومي بودند

مين موجب اعتراض گروەهاي قومي كشور شد كه با وجود دولت تك قومي شيعه دورنمايي براي فرهنگ ه. شد

اعتراضات گروه هاي قومي به تحميل اصول و عقايد شيعه كه براي آنها بيگانه بود، . قومي خود در آينده نمي ديدند

جانيها، عربها، تركمن ها، کوردها و بويژه بصورت تشديد اختالفات بين خلقي و مذهبي در مناطقي شد كه آذرباي

جنبش اينها و بعضي از خلقهاي ديگر گواهي بر ناموزوني رشد قومي و . بلوچ ها توسط مرزهاي دولتي جدا شدەاند

  . اجتماعي آنها، خصوصيات روند ژنتيك قومي و ويژگيهاي جامعه شناسانه آنها بود

به قوم شيعه شد بلكه موجب رشد » موسوم«آگاهي ملي خلق  اعتالء جنبش دمكراتيك ضد شاهي نه تنها منجر به رشد

جنبش ملي . آگاهي گروه هاي مختلف قومي، قومي ـ مذهبي، قومي ـ منطقەاي شد كه مدافع عاليق خاص شان بودند

اين جنبش در مقابل مدل تشكيالت دولتي و . دمكراتيك کورد از جمله نهضتهايي بود كه برپايه قومي شكل گرفت
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اين تضاد اساس مسالە کورد را در سال . ناسبات ملي تشيع نظريه دمكراسي با اصول اروپايي را پيش كشيدساختار م

  . ميالدي تشكيل ميداد ٨٠ـ ٩٠هاي 

  

 خطوط عمده سياست محافل حاكم جمهوري اسالمي ايران در مسالە ملي
ني و اطرافيان او بعنوان دستور فعاليت كار ايدئولوژي اسالم انقالبي كه در آستانه بيرون کردن شاه از ايران توسط خمي

اين ايدئولوژي . پذيرفته شد فقط پاره اي از تئوريهاي سياسي شيعه اوليه و رشد مرجعيت عالي عصر قرون وسطي نبود

جديد سنتز افكار و نظريات آيت اهللا خميني، جالل آل احمد، علي شريعتي و تا حد زيادي مولود تبعيضات سياسي و 

در تدوين ايدئولوژي بديل تنها تمايل به ايجاد جامعه . تي و بي عدالتي در عرصه توزيع اجتماعي بودسياست دول

. تئوري آنها برپايه مقابله با ايدئولوژي حاكم دولتي تا آن وقت بود. اسالمي ايران مالك عمل ايجادگران آن نبود

ر واقع تا حد زيادي واكنش در برابر آن چيزي عالوه براين چيزي كه بعنوان آرمان دولت اسالمي قلمداد مي شد د

  . بود كه شاه آن را براي رهبري خود مطلوب مي شمرد

عليه مدل غربي تحول » مستضعفين«كه با تمايالت » واليت فقيه«آيت اهللا خميني نظريه حكومت اسالمي را بر پايه 

ملت «ت تئوريك خود با استفاده از مقوله آيت اهللا خميني در جريان استدالال. 56اجتماعي هماهنگ بود، تنظيم کرد

در » ملت بزرگ ايران«او بطور وسيع از اصطالح . توده مردم را بعنوان شيعەهاي ايراني مورد خطاب قرار ميداد» ايران

اين داللت بر اين داشت كه خميني وجود شيعەها را چون همبود قومي .. 57رابطه با شيعەها و ملت ايران استفاده ميکرد

خميني بر اساس ديدي كه از تك قومي بودن ايران داشت . ي ميدانست كه گويا نقش غالب را در كشور دارندويژەا

همين موجب ناديده گرفتن . سياست رژيم جديد جمهوري اسالمي ايران را در عرصه مناسبات ملي شكل داد

با تفكرات علي شريعتي كه اسالم را اين نظر . خلقهايي شد كه خود را شيعه ندانسته، داراي عاليق ويژه ملي بودند

، »ملت«آيت اهللا خميني نيز مانند علي شريعتي مقوالت اجتماعي . ميدانست مطابقت ميکرد» ايدئولوژي يك ملت«

و غيرو را از موضع منطق توحيد تفسير ميکرد، وانگهي توحيد بعنوان وضعيت هماهنگ شخصيت، جامعه، » دمكراسي«

. به معناي جامعه واحد بشري است» ملت«از اين ديدگاه مقوله . صمانه تلقي ميگرددطبيعت، رشد ايده ال و غيرخ

مانند انسان با جامعه و طبيعت، هماهنگي علم و : شريعتي با تفسير توحيد بعنوان مقوله هماهنگي مطلق همه چيز و همه

رفتن دوگانگي روح و جسم  از بين» توحيد«مذهب، عشق و عقل، ايمان و عقل و غيرو اعالم کرد كه مرحله عالي 

، يك هستي، حركت در مسير واحد، اتكا بر نيروي واحد و »نيرو«در واقع توحيد قبل از هر چيز ايمان به يك . است

  . 58احترام به حكومت واحد است

بر  توسط شيعەهاي ايراني گواه» اسالمي«از نظر خميني شيعەها قوم وارەاي هستند بحد كافي رشد يافته، احياء فرهنگ 

امكان برخورداري از )به فارسها، آذزبايجانيها، تركمنها و غيرو(بعقيده او بخصوص شيعيگري به ايرانيها . اين ادعا است

چنان خصايص معنوي، طرز تفكر مستقل، رفتار اجتماعي و سياست داد كه از بركت آن توانستند تكامل بيشتري يافته 
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از نظر آيت اهللا خميني اين فرهنگ موجب رسيدن خلقهاي . ع گردندـ فرهنگ اسالم تشي» فرهنگ واقعي«و سازنده 

وجود «به همين خاطر، خميني ادعا کرد . واقعي و گشايش راه آنها بسوي رشد مستقل شان شد» من«مسلمان ايران به 

و  و عدم وابستگي تفكر» شرط نخست استقالل«كه همواره يكي از فرهنگهاي غني بوده و ميباشد » فرهنگ اسالمي

او گمان ميکرد ارزش معنوي و حقيقي كشور زماني بوجود آمد كه ايران پيش از هر چيز بعنوان كشور . فرهنگ است

اولويت فرهنگ اسالم بر فرهنگي كه ميراث ايران قبل . 59شيعه گرايي در فرهنگ، سياست و ايدئولوژي شكل گرفت

اين تصادفي نبود چراكه . سه هزار ساله امپراطوري بوداز اسالم بود در حقيقت به معناي خط كشيدن بر ميراث تاريخ 

ايران در دوره قبل از اسالم بعنوان يك دولت ملي تكامل يافته، فرهنگ ايران از عناصر مختلف قومي، اجتماعي، 

اما خميني وابستگي، عدم استقالل كشور و بازتاب منفي آن بر . فرهنگي و ساير عناصر شرق و غرب شكل گرفته بود

جالل آل احمد متفكر معروف ايران نيز چنين نظري داشته، وابستگي . ميدانست» غربزدگي«مردم را ناشي از ايده  رفاه

بعقيده او انديشمندان ايراني اين خطر را تشديد . فرهنگي بغرب را خطر بزرگي براي فرهنگ ايراني محسوب ميکرد

  .60فرهنگي بوداو معتقد به استقالل ايران در روابط اقتصادي و . ميکردند

نمايندگان افكار عمومي مسلمانان ايران فكر ميکردند تعليمات اسالمي مربوط به جامعه را ميتوان با تفسير اصل برابري 

بين سياه و سفيد، مرد و زن، نجيب زاده و فرد عادي، غني و فقير، شاه و گدا، قوي و . در مورد هر فردي بكار برد

اين نوع برابري در اسالم محدود مي  …د و بي سواد، پير و جوان تفاوتي نيست ضعيف، آسيايي و اروپايي، با سوا

نظريه پردازان اسالمي . 61شود وگرنه هركدام از آنها در سنجش شخصي شان داراي اصول تبعيضي معيني ميباشند

  . اصول انساندوستانه ديگري را نيز اعالم نمودند

يني سعي کردند در عمل به بعضي از ايدەهاي بنيادي كه فلسفه پس از سرنگوني رژيم شاه همفكران و پيروان خم

از سوي ديگر اكثر هواداران ايدئولوژي جديد كه خواهان اجراي . انقالبي را بوجود آورده بودند جامعه عمل بپوشانند

سوي رسانه هاي  اين برنامه پيچيده در مرحله نخست نوسازي جامعه ايران بودند صرفنظر از تبليغ فعال فلسفه انقالبي از

در عرصه اجتماعي » انقالب اسالمي«گروهي و مبلغين اسالمي عمال داراي تصور دقيقي از شيوه پياده کردن ايده هاي 

برطرف کردن عواقب نفوذ گسترده فرهنگ غربي كه موجب اشاعه بي بند وباري اروپايي و سقوط مباني . نبودند

نجات مسلمانان در خودانزوايي و جستجوي راه رشد اسالمي  .اخالق سنتي در كشور شده بود عمال شروع گشت

  . خودي ديده مي شد

آنهايي كه در عمل سعي کردند فلسفه انقالبي را تحقق بخشند در واقع به شوينيسم، زياده روي و افراط گري 

ظ و رشد  مسلمانان دامن ميزدند و بازتاب آن در سياست محافل حاكم كشور به اهالي غير شيعه كه خواهان حف

کوردها پيشنهاد کردند . فرهنگ اصيل خود بوده، سهم مشخصي در رشد فرهنگ مشترك ايران داشتند، ديده مي شد
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كه از تجارب ساختار ملي اروپاي غربي در ايران استفاده شود اما دگرانديشان بعنوان ضد انقالبي معرفي شدند هر چند 

را در مجموع رد نکردە » فرهنگ غربي«غرب امكان آشنايي با  كه شريعتي عليرغم مخالفت با فرهنگ امپرياليسم

  .62بود

ماده تغيير يافته، تبديل به  ٢٦و   ٨، ٦اين برنامه در . کوردها خواستار خودمختاري ملي، ارضي و فرهنگي شدند

تماعي، خودمختاري ملي دربرگيرنده نكاتي چون از بين بردن هرگونه تبعيض ملي و اج. كارپايه كل جنبش کورد شد

برابري حقوق اجتماعي و زباني ، حضور نمايندگان ملي در حكومت و كمك به رشد اقتصادي و فرهنگي مناطق 

جنبش ملي کورد در ايران بعلت تاثيرات پيشين عوامل يكپارچگي كه در جريان انقالب تمام . کوردنشين كشور بود

بوده، تحت عنوان خودمختاري ملي دمكراتيك در خلقي ضدشاهي تقويت شده بود عمال فاقد عناصر تجزبه طلبانه 

معذالك جنبش خودمختاري طلبان کورد  . 63چارچوب جمهوري اسالمي ايران و بر پايه فدراتيو شكل گرفت

  . اعالم شد و با استفاده از شيوه هاي قهر آميز سركوب گرديد » غربي«پديدەاي 

  

  دن به خودمختاري مبارزه کوردهاي ايران بعد از سقوط رژيم شاه براي رسي
به پيدايش منظره بغرنج اجتماعي در جامعه کورد منجر » انقالب سفيد«ناتمام ماندن تحوالت اجتماعي در چارچوب 

عليرغم حمايت . گرايشات مختلف اين يا آن گروه از مردم کورد بر سمتگيري هاي سياسي آنان تاثير گذاشت. 64شد

چارچوب ايران، انواع جريانات و سمتگيريها در جنبش خودمختاري اكثر کوردها از ايده رشد خودويژەاشان در 

يكي از آنان رنگ اسالم تسنن بخود گرفت و ديگران تحت پوشش نظري عقايد و . طلبانه کورد بوجود آمد

همزمان تفاوتهايي نيز در درون يكايك اين جريانات در جنبش . انديشەهاي جامعه اروپاي غربي وارد عمل شدند

بعضي از روحانيون اهل تسنن رهبري آن دسته از گروەهاي سياسي را بعهده . وردستان ايران ديده مي شدکوردهاي ک

برهبري شيخ عثمان » رزگاري«براي مثال فعاليت گروه. کوردستان را مطرح ميکردند» استقالل«داشتند كه شعار 

ين سازمان با قرار گرفتن در طرف هرچند كه هواداران ا. نقشبندي در جهت جدايي مناطق کوردنشين ايران بود

خميني در سرنگوني شاه شركت کردند اين سازمان خواهان تجديد نظر در تمام مرزهاي خاور دور و نزديك و 

رژيم ايران براي از بين بردن اين سازمان كه فعاليت آن . اتحاد کوردها در چارچوب دولت واحد متمركز کورد بود
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ميالدي فعاليت قانوني ١٩٨١در نوامبر . آن بود به نيروهاي سركوب خودمتوسل شددر تضاد با اصول سياسي و نظري 

  . 65اين سازمان بر اساس بخشنامه وزارت كشور جمهوري اسالمي ايران ممنوعه اعالم شد

درك جنبش ملي و واقعيات كنوني ايران از نقطه نظر ايدئولوژي سنتي جامعه در حال گذار از مشخصات رهبران 

منطق تكامل اين شكل از ناسيوناليسم اسالمي بي تاثير از مقابله نظري و سياسي راديكاليسم و . شابه بودگروه هاي م

  . فعاليت اين گروه ها از سوي تهران منفي ارزيابي مي شد. افراط گرايي آشكار سپري نشد

اقتصادي سنتي به مرحله  مناطق کوردنشين ايران چنانكه قبال به آن اشاره شد مرحله گذار از مناسبات اجتماعي و

با در نظر گرفتن اين شرايط ايدئولوگهاي ايراني با اتكا بر اصول اخالقي تسنن مدل . جديد را پشت سر مي گذاشتند

جامعه توحيدي ارائه شده از سوي رژيم جديد را رد کردند، چرا كه از نظر آنان اين مدل موجب عميقتر شدن بحران 

اطقي ميشد كه مسلمانان اهل تسنن در آن واز جمله در کوردستان ايران زندگي سياسي، اقتصادي و كشاورزي من

حسيني رهبر مذهبي کوردهاي اهل تسنن كه از اهالي مهاباد بود عقيده داشت ] م -عزالدين[براي مثال شيخ . ميکردند

ات او انعكاس نظري. كه برقراري دمكراسي واقعي در ايران شرط مهم شكوفايي و بهزيستي شهروندان مي باشد

تمايالت آن بخش از جامعه کورد بود كه با نفي تجزيه طلبي خواهان ايجاد خودمختاري ملي و دمكراتيك در 

در عين حال او ايجاد جمهوري اسالمي با حفظ عاليق ملي . چارچوب جمهوري اسالمي ايران بر پايه فدراتيو بودند

  . 66سيني ايده فلسفه تشيع را از تك قومي بودن ايران جدا ميکرددر واقع ح. خلق هاي غير شيعه را در آن نفي نميکرد

در شرايطي كه کوردها براي كسب خودمختاري سياسي در چارچوب ايراني مستقل و آزاد مبارزه ميکردند جهان 

بيني حسيني چون انديشه پرداز سني در جهت نفي اعمال مكانيكي دگم مذهبي اسالم بود تا سنن مذهبي رشد 

  .جديد را سد نکردە بلكه برعكس آن را از نظر ايدئولوژيكي مستدل سازندمناسبات 

در بين فعالين مذهبي اهل تسنن شيخ احمد مفتي زاده  از سنندج  با اعتدال نظر و تمايل به مصالحه در حل مشكالت 

ميکرد و از از يك طرف او براي تامين حقوق ملي کوردها به شكل خودمختاري فعاليت . اجتماعي متمايز مي شد

همزمان او از . طرف ديگر با پشتيباني از رژيم شيعه تالش ميکرد پديده خودمختاري را با اصول اسالمي مستدل سازد

کوردستان، خوزستان، سيستان و بلوچستان كه اكثريت قريب به اتفاق آنان را مسلمانان اهل تسنن تشكيل ميدهند 

  . 67بعنوان سه كانون ضدانقالبي نام مي برد

علت آن نه تنها عدم توانايي بسيج كننده در مقايسه با . عذالك جريان سني نتوانست در جنبش کورد استحكام يابدم

در ميان . اسالم تشيع بلكه تضاد با جريانات سياسي بود كه متكي بر آموزش هاي ايدئولوژيك غير مذهبي غرب بودند

و تشكيالت كومله رهبري ميشدند از همه معروفتر ) حدكا(آنان حركاتي كه توسط حزب دمكرات کوردستان ايران 

  . بودند
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ميالدي بود كه اولويت  ١٩٧٣در اوايل فعاليت حزب دمكرات کوردستان ايران ير پايه برنامه پذيرفته شده آن در سال 

وسياليستي از اين برنامه با اميد بر پشتيباني اتحاد شوروي و بلوك س. را به راه رشد سوسياليستي در جامعه کورد ميداد

اما بي اعتنايي كامل اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به وقايع کوردستان رهبران . مبارزه کوردها تنظيم شده بود

عبدالرحمان قاسملو رهبر حزب . جنبش ملي و دمكراتيك کورد را مجبور به تجدبد نظر در اصول مبارزاتي اشان کرد

سوسيال دمكرات اروپا كه در چارچوب برنامه حقوق بشر به کوردهاي دمكرات کوردستان ايران توانست با احزاب 

همين نقش موثري در تغيير جهت گيري سياسي حزب . ايران كمك هاي مادي و معنوي ميکردند، ارتباط بگيرد

  .آن داشت  دمكرات کوردستان ايران و پذيرش اصول سوسيال دمكراسي در روند مبارزاتي

ايران فكر ميکرد كه مي بايست سياست اجتماعي نيرومندي را در کوردستان ايران رهبري حزب دمكرات کوردستان 

تمايل زياد آنها به تجارب سوسيال دمكراتهاي اروپايي در عرصه هاي اجتماعي، اداري از آن جا ناشي . در پيش گيرد

تكشان ، افزايش مي شد، بخصوص كه دستاوردهاي آنان در درجه نخست در ارتباط با دفاع از وضعيت مادي زحم

  .رفاه آنان و اقدامات موثر در عرصه اقتصادي بود

حزب دمكرات کوردستان ايران و احزاب سوسيال دمكرات مفهوم انساندوستي سوسياليسم، تصور از انسان چون 

يگانه هدف تكامل و تفسير مفاهيم جهانشمول آزادي، عدالت و دمكراسي چون وسيله و هدف رسيدن به سوسياليسم 

عرفي بوده، هر انسان » حقوق بشر«از نظر رهبران حزب دمكرات کوردستان ايران مفهوم . به يكديگر پيوند ميدهندرا 

در . از بدو تولد صرفنظر از اعتقادات مذهبي و پذيرش و يا عدم پذيرش هرگونه ديني داراي چنين حقوقي مي باشد

  . طلق را تضمين نمي كندضمن دولتي كه نظم جامعه را بعهده دارد خوشبختي و عدالت م

کوردهاي ايران و بعضي از فعالين مذهبي سياسي اهل تسنن با داشتن چنين ديدي از حقوق بشر از عقايد مشخص 

  . روحانيت شيعه متمايز مي شوند

مواضع حزب دمكرات کوردستان ايران امكان تدوين برنامەاي را داد كه در آن هدف نهايي حزب استقرار سوسياليسم 

حزب دمكرات کوردستان ايران خواهان ايجاد سوسياليسم . اعالم شد) برنامه ٢بند (تيك در کوردستان ايران دمكرا

عبدالرحمان قاسملو . در جامعه است» دمكراسي براي ايران و خودمختاري براي کوردستان«دمكراتيك تحت شعار 

او در كنگره ششم حزب دمكرات . بود» سوسياليسم دمكراتيك«دبير كل حزب دمكرات کوردستان ايران طراح نظريه

كنه اين نظريه تشكيل مدل تمدن صنعتي در . ميالدي مضمون اين نظريه را تشريح کرد ١٩٨٤کوردستان ايران در سال 

عبدالرحمان قاسملو در جزوه . کوردستان ايران بعنوان فرضيه ايجاد جامعه نوين بر پايه سوسياليسم دمكراتيك بود

اين نظريه از سوي تمام فعالين . ميالدي، اين نظريه را توضيح داده است ١٩٨٤» ره سوسياليسمبحث كوتاهي در با«

  . حزب دمكرات کوردستان ايران بطور مطلق پذيرفته نشد

قاسملو در مطابقت با برنامه سياسي حزب دمكرات کوردستان ايران منتشره در مارس » سوسياليسم دمكراتيك«نظريه 

حسب اين برنامه پيشنهاد شد تا چارچوب عمل دولت مركزي و ارگانهاي حكومت محلي تعيين بر . ميالدي بود ١٩٧٩

امور مربوط به روابط بين المللي، دفاع ملي، سيستم پولي و برنامه ريزي دراز مدت اقتصادي مي بايست در اختيار . شود

حزب دمكرات . تضمين كند دولت مركزي باشد و همزمان دولت موظف است حقوق ملي تمام اقليتها ي ملي را

کوردستان ايران خواهان حقوق برابر براي تمام اقليتهاي کوردستان ايران در زمينه حق استفاده از زبان مادري، پيروي 
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از آداب و رسوم خود، آزادي عقيده و بيان، آزادي مطبوعات، آزادي تشكيل انجمن ها و اتحاديه ها و آزادي فعاليت 

  . اين حزب امور داخلي واليات بايد توسط مردمان همان واليات حل و فصل شودطبق برنامه . آنها است

شناختن زبان کوردي بعنوان زبان (مسائل فرهنگي : در برنامه نكات زير جزو صالحيت حكومت خودمختار است

سائل ، م)رسمي حكومت ملي و تدريس آن در تمام مدارس، تشكيل دانشكدەهاي زبان و ادبيات کوردي در دانشگاه

، تشكيل شوراي عالي )تعيين مرزهاي کوردستان با در نظر گرفتن معيارهاي تاريخي، اقتصادي و جغرافيايي(اداري 

کوردستان و انتخاب نمايندگان آن از طريق انتخابات عمومي، انتخاب ارگانهاي حكومت محلي، تشكيل ژاندارمري و 

دمختار کوردستان مكاتبات بين ادارات بزبان کوردي و در منطقه خو. شهرباني از مردم بومي و مسائل اجتماعي

مكاتبات ادارات منطقه خودمختار کوردستان با مركز و ساير مناطق ايران و نيز با ادارات وابسته به دولت مركزي در 

  . 68منطقه خودمختار بزبان فارسي خواهد بود

صورت وجود دمكراسي واقعي در ايران قابل از نظر رهبران حزب دمكرات کوردستان ايران اهداف نامبرده فقط در 

در همين رابطه حزب دمكرات کوردستان ايران براي . اجرا بوده، رژيم موجود در كشور قادر به تامين آن نمي باشد

  . رسيدن به اهداف نامبرده شيوه مبارزه مسلحانه را برگزيده، در عين حال راه حل مسالت آميز را رد نمي كند

ميالدي حزب دمكرات کوردستان ايران دائما سعي ميکرد مسالە کورد در ايران را از راه  ٨٠ه در طول سالهاي ده

مذاكره مسالمت آميز نمايندگان آن با بسياري از فعالين دولتي و مذهبي كه بيانگر نقطه نظرات رسمي تهران در رابطه 

ندگان محافل حاكم جمهوري اسالمي در وين مالقات عبدالرحمان قاسملو با نماي. با مسالە کورد بودند پي گيري كند

 ١٩٨٩يكي از آخرين تالشهاي آنان براي حل مسالە کورد بود اما قتل عهد شكنانه عبدالرحمان قاسملو در تابستان 

ميالدي پلنوم حزب دمكرات  ١٩٨٩در نيمه اول دسامبر . 69ميالدي در جريان اين مالقات به روند مذاكره پايان داد

در اين پلنوم دكتر صادق شرفكندي با . روز در يكي از مناطق كوهستاني عراق برگزار شد ٥در طي  کوردستان ايران

عضو جديد حزب  ٥نام مستعار پارتيزاني سعيد بدل يعني سعيد شجاع بعنوان دبير كل جديد حزب و همچنين 

سوسياليسم «ب برپايه پالتفرم پلنوم تداوم  خط مشي سياسي و فعاليتهاي حز. دمكرات کوردستان ايران انتخاب شدند

 ٥/٦را كه برهبري عبدالرحمان قاسملو شروع شده بود و ادامه جنگ مسلحانه تا رسيدن به خودمختاري » دمكراتيك

) پيشمرگه(رهبر نيروهاي نظامي حزب دمكرات کوردستان ايران  ∗سالم عزيزي. ميليون کورد ايراني را اعالم نمود

  .وارد تركيب كميته مركزي شد

کوردها از نظر . پايگاه نظامي رژيم ايران در کوردستان ايران وجود داشت ١٥٠٠نزديك به  ٨٠در اواسط دهه 

تاكتيك جنگ پارتيزاني، حمالت مسلحانه شبانه، منفجر کردن استحكامات نظامي، انبارها و كاميون هاي متعلق به 

  . واحدهاي نظامي مستقر در کوردستان ايران استفاده ميکردند

                                                           

 يبزبان فارس.١٩٨٧. رانيبرنامە حزب دمکرات کوردستان ا 68
69 Vorwarts zum endguldigen Sieg der Iranischen Revolution , AKSA, April , 1974s 40 

  م.بعلت سكته مغزي درگذشت  1378تريماه  25سالم عزيزي عضو هيت سياسي حزب دمكرات كردستان ايران در  ∗
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حزب با حفظ مواضع سابق خود در رابطه با . اين سال ها حزب دمكرات کوردستان ايران ده ها هزار عضو داشت در

درخواست خودمختاري در چارچوب جمهوري اسالمي ايران، تروريسم در كل و عمليات تروريستي را بر عليه خود 

  :پيش كشيد از سوي ديگر حزب اصل هاي زير را در رابطه با فعاليتهاي خود. ميکرد

  مبارزه براي دمكراسي واقعي در ايران، استقالل ملي آن و عدم مداخله سياسي در امور كشورهاي ديگر •

  تامين آزاديهاي فردي  •

  اقتصادي زحمتكشان –تامين موقعيت اجتماعي  •

  تضمين حقوق زنان و دفاع از خانواده   •

  مبارزه براي جدايي دين از دولت   •

فرانسه، (در فعاليتهاي خارجي خود بر پشتيباني كشورهاي سوسيال دمكرات اروپايي  حزب دمكرات کوردستان ايران

  . 70تكيه کرده، در عين حال فعاليت مستقل خود را مورد تاكيد قرار ميدهد) اطريش، سوئد و غيرو

شاوره از سوي رهبران انترناسيونال سوسياليستها توجه ويژەاي به روند جنبش ملي و دمكراتيك در ايران شده، م

دفتر حزب در اروپا با سازمانهاي سوسيال . وديدارهايي با رهبران خودمختاري طلب جنبش کورد انجام گرفته است

  . دمكرات اروپايي و ديگر عالقمندان به همكاري با نيروها و جنبش هاي سياسي در تماس است

. مطلق همه اعضاء آن واقع نشدمورد پذيرش  ٨٠خط مشي سياسي حزب دمكرات کوردستان ايران در سالهاي دهه 

بحث . اين خط مشي در تضاد با نظريات بعضي اعضاء رهبري حزب قرار گرفت كه پيرو ماركسيسم ارتدوكسي بودند

ميالدي از ١٩٨٨، ١٩٨٢، ١٩٨٠در پيرامون مسائل سياسي موجب مناقشه جدي و خروج فراكسيونهايي در سالهاي 

ن فراكسيونيستها فعالين مشهور جنبش ملي  و دمكراتيك کورد مانند غني در ميا. حزب دمكرات کوردستان ايران شد

بحث كوتاهي در باره سوسياليسم «كريم حسامي در جواب به جزوه . بلوريان ، كريم حسامي و ديگران قرار داشتند

امي در اين كريم حس. عبدالرحمان قاسملو  جزوه خود را با همان عنوان و در همان سال منتشر کرد » ميالدي١٩٨٤ـ

جزوه مواضع عبدالرحمان قاسملو را مورد انتقاد جدي قرار داده، آنها را براي تدارك انقالب بورژوا ـ دمكراتيك 

از نظر حسامي اين . برهبري پرولتاريا و اقشار مياني شهري و برقراري رژيمي با مميزه انقالب دمكراتيك فرا خواند

  .کوردستان خودمختار خواهد بودرژيم قادر به عملي ساختن برنامه ايجاد 

در همين زمان پيروان اين فراكسيون تالش کردند سازمان سياسي جديدي را تشكيل دهند كه رهبري مبارزه 

  . اما اين حركت بداليلي به نتيجه دلخواه آنان نرسيد. کوردهاي ايران را براي رسيدن به حقوق آنها برعهده بگيرد

وردهاي ايران بعلت فقدان پرولتاريا در کوردستان ايران و ويژگيهاي اجتماعي، انديشه هاي كمونيستي در ميان ک

تحليل فعاليتهاي سياسي سازمانهاي کوردي ديگر در کوردستان ايران . سياسي و اقتصادي آن طرفدار زيادي نداشت

ريايي است، بر اين امر مانند كومله كه خواهان حل مسالە ملي در كل و مسالە کورد بطور اخص از طريق انقالب پرولتا

در برنامه آن تاكيد بر اين شده است كه اين حزب با پيروي از مواضع ديالكتيكي، موقعيت مشخص . گواهي ميدهد
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تاريخي و مواضع طبقاتي پرولتري حل مسالە ملي را تابع و وابسته به حل مسالە اصلي يعني مبارزه براي بدست گرفتن 

  . 71حكومت مي داند

باني از برنامه خودمختاري کوردها كه توسط نيروهاي موتلف جنبش ملي دمكراتيك کورد مخالف كومله با پشتي

رژيم تدوين شده بود و با فراخواندن کوردها و ساير خلقهاي ايران به پشتيباني از ايده قيام مسلحانه تودەاي بطور فعال 

ديدي در درون اين تشكيالت مانند حزب در عين حال مبارزه داخلي ش. تبليغات ضد حكومتي خود را پيش مي برد

  . دمكرات کوردستان ايران جريان داشت

كومله وارد . اش را اعالم کرد ميالدي صورت گرفت تحوالت داخلي ١٩٨٢كومله در كنگره سوم خود كه در سال 

با ورود . ه بودشد كه از اتحاد كومله، پيكار و بخشي از فدائيان تشكيل شد» اتحاد مبارزان كمونيست«سازمان جديد 

كه هيچ وجه مشتركي با حزب كمونيست (كومله به اين اتحاد اين سازمان کوردي حزب كمونيست ايران نام گرفت 

كه به ابتكار مسعود ) شمما(در اين كنگره ورود كومله به شوراي ملي مقاومت ). معروف به حزب توده ايران ندارد

و ابوالحسن بني صدر رئيس جمهور سابق ايران تشكيل شده بود به ) سمخا(رجوي رهبر سازمان مجاهدين خلق ايران 

  . در اين موقع مسالە تدوين اصول جديد خودمختاري کوردستان مطرح شد∗.تصويب رسيد

كومله در برنامه خود بندي مربوط به همكاري و اتحاد عمل با سابر مخالفين ايراني ضد رژيم روحانيت شيعه را قيد 

  : ايه تبليغ و تدارك قيام مسلحانه در جهت اهداف زير مي باشدفعاليت آن بر پ. کرد

سرنگوني رژيم اسالمي كه بدون آن امكاني براي بهتر شدن وضعيت كارگران و زحمتكشان و تمام  •

  . ستمكشان وجود نخواهد داشت

و بعدها  ايجاد جمهوري دمكراتيك و انقالبي، برقراري ديكتاتوري پرولتاريا به منظور استقرار سوسياليسم •

  . كمونيسم جهاني

كومله براي پرولتارياي ايران و باالخص براي پرولتارياي کورد برنامه ماركسيستي را پيشنهاد کرد، به نظر  •

تحقق » روند مبارزه بيرحمانه ايدئولوژيكي عليه اكونوميسم و پوپوليسم«اعضاي آن اين برنامه مي بايست در 

انجام انقالب سوسياليستي، سازماندهي و آماده کردن پرولتاريا براي  كومله در برنامه كوتاه مدت خود. يابد

گرفتن حكومت سياسي را مبنا قرار داده، بعنوان شاخه کوردستان حزب كمونيست ايران برنامه دراز مدت 

  : اين حزب تازه تاسيس را كه شامل نكات زير مي باشد پذيرفت

  » شوراي دمكراتيك« حاكميت خلق ها بر پايه  �

  کردن بانك ها و ادغام آنها در يك بانك   ملي �

  تشكيل شوراي نظارت كارگران بر توليد موسسات خصوصي و دولتي  �

                                                           

 ١٩٨٩. ران. برنامە حزب کوملە 71
حزب كمونيست ايران ماهيتا با بنياد شوراي . ا حزب دمكرات كردستان ايران براي مدت كوتاهي عضو اين شورا بود در بني احزاب كردي تنه ∗

« : تاكيد شده  1362آذر  20در  2در قطعنامه دفتر سياسي حزب كمونيست ايران مندرج در نشريه كمونيست ، مشاره . ملي مقاومت خمالف بود 

ومت از نظر حزب كمونيست ايران كامال منتفي است و حيت پشتيبانيهاي به اصطالح مشروط از شوراي ملي مسئله پيوسنت به شوراي ملي مقا

   .م. مقاومت را هم حزب كمونيست ايران اقدامي بر خالف منافع طبقه كارگر و بر خالف منافع دمكراسي ارزيايب مي كند 
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  ملي کردن زمين   �

صرفنظر از اين کە پايەهاي نظري و سياسي اين حزب با ناپيگيري آن مشخص ميگردد اين حزب توانست برنامەهاي 

ي اهالي بعضي از روستاهاي کوردستان را با تشكيل شوراي ده، اجتماعي معيني ازقبيل نظم دادن به زندگي اجتماع

داير کردن بيمارستان هاي صحرايي با پرسنل پزشكي خود، ايجاد مدارس براي كودكان و بيسوادان و ايجاد مدارس 

  . براي آموزش سياسي مبارزان كومله را در کوردستان ايران اجرا كند

بش هاي كمونيستي و سوسياليستي را برسميت نشناخته، همزمان كومله در سياست خارجي خود هيچ يك از جن

و نشر ارگان » انقالبي«كومله به تبليغات . در اتحاد شوروي را بشدت مورد انتقاد قرار ميداد ٨٠تحوالت سالهاي دهه 

. گيردعالوه بر اين كومله تالش کرد رهبري جنبش کورد را بدست . بزبانهاي کوردي و فارسي توجه نمود» پيشرو«

كومله فعاليت حزب دمكرات کوردستان ايران را مورد حمله قرار داده، غالبا اختالفات اين دو سازمان به درگيريهاي 

معذالك كومله بعنوان سازماني يكپارچه و با اعتبار باقي نمانده، بتدريج نفوذ سياسي آن در بين . مسلحانه منجر ميشد

و ) حزب توده(ميتوان با از بين بردن عملي جنبش كمونيستي در ايران اين روند را . کوردهاي ايران كاهش يافت

. همچنين بي اعتبار شدن ماركسيسم لنينيسم در كل و فروپاشي اتحاد شوروي و بلوك سوسياليستي آن مرتبط دانست

اجتماعي ـ  فعاليتهاي كومله تا اندازەاي تحت تاثير ايده هاي صادره از چين و سمتگيري آن با توجه به رهنمودهاي

  . سياسي كمونيستهاي چين بود

ارتش، سپاه پاسداران . بطور آشكار تمام جريانات جنبش کورد در ايران از سوي تهران رسما غير قانوني اعالم شدند

اگر کوردها بعد . انقالب اسالمي و ژاندارمري دست به عمليات سركوبگرانه عليه سازمانهاي کورد مخالف رژيم زدند

و » منطقه آزاد«رژيم شاه با توجه به ضعيف بودن حكومت مركزي در کوردستان ايران موفق به تشكيل از سرنگوني 

جنبش خودمختاري طلبانه آنها با تثبيت رژيم جديد روحانيون شيعه به كوەها و . حل و فصل امور داخلي شان شدند

اك عراق و در منطقه تحت كنترل اكنون ستاد سازمانهاي کورد در خ. بعدا بكلي بخارج از ايران كشيده شد 

  . کوردهاي عراق مي باشد

شروع به ليبراليزه کردن سياستهاي خود در » انقالب فرهنگي«و » اسالمي کردن«رژيم جديد ايران در چارچوب برنامه

شاعر معروف کورد در  ∗»هيمن«به همت  ∗»شيوا«ميالدي مجله  ١٩٨٥از بهار . بعضي از عرصه هاي فرهنگي کرد

گام . اين حركت از سوي کوردها با شور و شوق فراوان مورد استقبال واقع شد. تان ايران شروع به انتشار کردکوردس

در اين كنگره . ميالدي بود ١٩٨٦سپتامبر سال  ٢٥ـ  ٢٧مهم ديگر برگزاري اولين كنگره فرهنگ و ادبيات کورد در 

مير حسين موسوي نخست وزير وقت ايران پيامي  .صدها نويسنده و دانشمند کورد از سرتاسر ايران شركت کردند

كنگره برنامه خود را . براي كنگره فرستاد كه حاوي نظر مثبت او در مورد دورنماي نسبي رشد فرهنگ کوردي بود

در آن بطور اخص از استفاده . بند به تصويب رساند ١٠كه بازتاب سمتگيري عمده فرهنگ کورد در آينده بود  را در 

                                                           

  م.است » سروه « نام اين جمله  ∗
شاعر ملي و مبارز نامدار كرد خالق زيباترين اشعار كردي معاصر و مولف ده )  ١٣٠٠ـ ١٣٦٤( »هيمن« ي مكري حممد امني شيخ اال سالم ∗∗

  .م.است …و » ناله جودايي ـ ناله جدايي « ، » تاريك و روون ـ تاريك و روشن « ها اثر بياد ماندين چون 
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وردي و تدريس ادبيات کوردي در مدارس کوردستان، ايجاد آكادمي علوم کورد و چاپ ماهانه مجله وسيع زبان ک

  .كه هر سه ماه يكبار چاپ مي شد سخن بميان آمد» شيوا«

در اشنويه، كار در عرصه رشد و » صالح الدين«صرفنظر از انتشار آثار نويسندگان کورد و افتتاح مركز علمي کورد 

بعضي از ايستگاه هاي راديويي ايران برنامەهايي بزبان کوردي پخش کرده، در . دي پيش ميرودفرهنگ کورد به كن

ولي با اين حال . مركز تلويزيون تهران و تلويزيون محلي کوردستان نيز برنامه هايي بزبان کوردي پخش مي شود

درسي براي آموزش اوليه حتا خواستهاي اصلي مردم کورد مانند درس خواندن بزبان کوردي عليرغم چاپ كتابهاي 

به روشنفكران هنرمند کورد اجازه تشكيل اتحاديەها و انجمنها داده نشده، . در سطح مدارس هم بمرحله اجرا در نيامد

بسياري از آنان بعلت نبودن شرايط الزم براي فعاليتهاي خالق هنري و تحت پيگرد قرار گرفتنشان بعلت دگرانديشي 

وعدەهايي كه در رابطه با باز کردن كورس هاي ويژه زبان، . به خارج از كشور شدەاند سياسي مجبور به مهاجرت

  . ادبيات و تاريخ و فرهنگ کورد در دانشگاه هاي كشور داده شده بود نيز بفراموشي سپرده شد

خوانندگان  ليبراليزاسيون عرصه موسيقي کوردي را نيز در بر گرفت اما با اين حال اجرا برنامه هاي علني بعضي از

مغازەهاي موسيقي تحت كنترل نمايندگان كميته . ممنوع بوده، اجازه ضبط و پخش به بعضي از كاستها داده نمي شود

  . انقالب اسالمي مي باشند

ميالدي رجال دولتي كشور عالقه خود را به مسالە ١٩٨٨بعد از بسته شدن پيمان آتش بس بين ايران و عراق در تابستان 

. ميالدي به کوردستان ايران رفت ١٩٨٨ستان ابراز داشتند و هيئت بلند پايەاي از رهبران ايراني در بهار کورد در کورد

در ميان آنان خامنەاي رئيس جمهور اسبق كشور، رفسنجاني رئيس مجلس و فرمانده كل نيروهاي نظامي جمهوري 

صرفنظر از اين کە به . ماعي ديده مي شداسالمي ايران، موسوي نخست وزير و ريشهري وزير اطالعات و تامين اجت

اين هيئت اختيارات الزم براي حل و فصل مسالە کورد داده نشده بود آنها تصميماتي راجع به احياء مناطق آسيب ديده 

اين كميسيون ضرورت انجام اقداماتي در . کوردستان در جنگ ايران و عراق و تسريع رشد اقتصادي آن گرفتند

برخوردهاي . تحصيل را نيز خاطر نشان ساخت اما از مسالە اصلي کورد سخني بميان آورده نشد عرصه هاي بهداشت و

. متفاوت دولتمردان و گروەهاي مختلف سياسي در جمهوري اسالمي ايران مانع از حل سياسي مسالە کورد است

حل مسالە کورد در چارچوب برخي از سران عالي رتبه شيعه با در نظر گرفتن قيد وشرط هايي تا حد معيني خواهان 

مسائل داخلي كشور هستند اما ديگران نظر متضادي داشته، معتقد به پيروي قاطعانه از دكترين نظري حكومت اسالمي 

قومي در مناطق » پاكسازي«متناسب با همين خط مشي حركاتي چون . هستند كه توسط خميني و پيروان او پذيرفته شد

جنبش ملي دمكراتيك » بي رهبر کردن«ن حامالن تفكر خودمختاري طلبانه کورد و کوردنشين به منظور از بين برد

 ١٩٩٢تصادفي نيست كه صادق شرفكندي دبيركل حزب دمكرات کوردستان ايران در سال . کورد صورت ميگيرد

ە کورد از واقعا مشكل بتوان نقطه تماسي بين دو برخورد بي اندازه متضاد به مسال. ميالدي در برلين كشته مي شود

سوي پيروان نظريه شيعي حكومت تك قومي و کوردها پيدا کرد چون کوردها در ايران بخش شكل گرفته ابر قومي 

اين روند . کورد در خاور دور و نزديك محسوب شده، با مشخصه تكامل جدي اتنوژنتيكي شان مشخص ميگردند

جديد سعي مي كند جاي خود را در بين سيستم هاي ابر  )ابر قوم(عيني را نميتوان به حساب نياورد چراكه سوپراتنوس 
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مسلما اين گرايشها آنها را به فكر مقاومت انداخته، موجب . قومي قديمي عربي، تركي و ايراني اشغال كند

  . برخوردهاي شديد بين کوردها و رژيم هاي حاكم در كشورهايي ميگردد كه کوردها در آن زندگي مي كنند

ها با اين کە از نظر نشانەهاي ژنتيك ـ قومي، قوم شرقي هستند، مدل ساختن جامعەاي را پيش مي گذشته از اين، کورد

کوردها . كشند كه از خصوصيات تمدن اروپاي غربي بوده، كامال از طرف پيروان رژيم روحانيت شيعه نفي ميشود

وردها سني بوده، از نظر اهل ک. نظريه حكومت واليت فقيه كه توسط رژيم جديد مرسوم شده است را نمي پذيرند

شيعەگرايي با . حق رسيدن به حاكميت عالي را تامين مي كند» نظر مشترك جماعت اسالمي(» اجماع«تسنن فقط 

اين تضاد به درجات . ناتوان شمردن عقل انسان در حوزه حكم، اجازه نمي دهد كه اجماع مالك عمل قرار گيرد

کوردها منعكس ميگردد چرا كه کوردها مي خواهند برابري مدني براي مختلفي در خواستهاي خودمختاري طلبانه 

از همين جا خواستهاي . تمام مردم كشور صرفنظر از تعلقات مذهبي شان جانشين نظريه رسمي امروز در ايران شود

راسي را کوردها دمك. آنها مبني بر جدايي دين از دولت ناشي شده، اختالف آنها در رابطه با دمكراسي ظاهر ميشود

است كه در » دمكراسي اسالمي«بر پايه اصول دمكراسي اروپاي غربي در نظر داشته، در عوض رژيم ايران معتقد به 

يا در واقع اشاعه آرمانهاي شيعه اسالمي بعنوان سياست خارجي رژيم » صدور انقالب اسالمي«فوق ذكر گرديد، اصل 

  .ها نمي باشددر خارج از مرزهاي واقعي ايران مورد تاكيد کورد

کوردهاي ايران مخالف مجازاتهاي قرون وسطايي مانند قطع کردن دستها بوده، همچنين موافق قوانين مرسومي كه به 

ميالدي كه موجب تسهيل  ١٩٦٧قانون جديد در مقايسه با قانون سال . حقوق زنان در جامعه لطمه مي زند، نمي باشند

کردن مردان براي طالق هاي بدون دليل شده بود در واقع گامي بعقب حقوق زنان در رابطه با حق طالق و محدود 

اصوال زنان کورد مخالف چادر بسر کردن اجباري هستند بخصوص كه چادر مزاحم كار آنها در مزارع نيز . بوده است

کوردها در مجموع زنان کورد فعاالنه در امور اجتماعي و سياسي کوردستان شركت ميكنند و باالخره اگر . مي شود

در برنامه خودمختاريشان از اصول مندرج در اعالميه جهاني حقوق بشر پشتيباني مي كنند، سمتگيري حكومت شيعه 

اين . ميالدي هنوز راه حلي پيدا نکردە است ٩٠بدين ترتيب مسالە کورد در ايران در آغاز دهه . بر پايه شريعت ميباشد

دشواريهاي عيني مبارزه خودمختاري طلبان . رون كشيده شده استمسالە بدليل يك سلسله شرايط عيني و ذهني بد

عقب ماندگي اقتصادي مناطق کوردنشين ايران و زير ساختارهاي : کورد در رابطه با ميراث تاثر برانگيز گذشته از قبيل

آن و عقب ماندگي عظيم فرهنگي است كه موجب جهالت شده، وابستگي به ويژگي هاي محلي و منطقەاي چون 

. ادت بخشي از مردم تاثير هدفمندي بر فعاليت سياسي و اقتصادي و همچنين بر اعضاء و كادر رهبري داشته استع

دشواريهاي ذهني بطور عمده در رابطه با نظرات و عادات عقب ماندەاي است كه تودەهاي مردم و برخي از فعالين و 

گيري تشكل هاي سياسي هنوز عامل سنت گرايي در روند شكل . اعضاء سازمانهاي سياسي کورد به ارث بردەاند

  .نقش خود را ايفا مي كند

شرايط بغرنج در کوردستان ايران ـ تجمع بيش از حد نيروهاي نظامي در آن، وضعيت دشوار اقتصادي و ورشكستگي 

و از جمله در نتيجه جنگ ايران و عراق، تجمع کوردهاي فراري از عراق و تركيه و نيز شرايط بغرنج اجتماعي و غير

  .عواملي هستند كه موجب عدم حل مسالە کورد در ايران شدند
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و گزارش ساليانه وزارت امور خارجه دولت آمريكا در رابطه با حقوق بشر در » عفو بين المللي«بنابر گزارش سازمان 

  . 72اوضاع کوردستان ايران كامال بغرنج خواهد ماند ١٩٩٤سال ميالدي 

ش محافل حاكم براي از بين بردن فيزيكي اعضاء سازمانهاي سياسي مخفي کورد در اين مسالە در رابطه با تال

مصطفي هجري دبيركل فعلي حزب . کوردستان ايران صرفنظر از بودن آنها در ايران و يا خارج از مرزهاي آن است

امور خارجه  وزارت. دمكرات کوردستان ايران بمرگ محكوم شد و در گذشته چندين بار مورد سوءقصد قرارگرفت

 ٥٦ميالدي دست كم  ١٩٩٤تا مارس  ١٩٩٣آمريكا در بيانيه خود راجع به حقوق بشر خاطرنشان مي سازد كه از ژوئن 

در . نفر بجرم وابستگي به حزب دمكرات کوردستان ايران مورد سوء ظن قرار گرفته، دستگير و مجازات شده اند

نفر از آنان مفقود  ١٠نفر تحت بازجويي قرار گرفته،  ٧٠ردي ميالدي بعلت پوشيدن لباس محلي کو ١٩٩٣سپتامبر ٨

ميالدي  ١٩٩٣در جوالي ـ دسامبر . هزار کورد در مناطق مختلف تحت نظر قرار گرفتەاند  ١٠٠نزديك به . االثر شدند

اقامت  روستا در حوالي شهرهاي سردشت، بانه، اشنويه، سقز، بوكان و مهاباد ويران شده، ساكنين آنها از محل ١٠٠

روستاهاي ديگر بعلت انفجار مينهاي كارگذاشته در بسياري مناطق و بخصوص در . دائمي شان بيرون رانده شدەاند

اقدامات مشابه عليه خودمختاري طلبان کورد در سال . ميالدي نابود شدند ١٩٩٣مرز کوردستان عراق در طي سال 

روستا در  ٣٠٠مصاحبه هايش ذكر کرد كه بيش از مصطفي هجري در يكي از . 73ميالدي نيز ادامه يافت ١٩٩٤

حزب دمكرات . ميرسد ٥٠٠کوردستان ايران ويران شده، اين رقم در مدتي كه روحانيون شيعه بقدرت رسيدەاند به 

او همچنين اعالم . کوردستان ايران وارد فعاليت مخفي شده، پيشمرگان کورد تاكتيك جنگ پارتيزاني را برگزيدەاند

کورد در ايران سعي در تضعيف رژيم كنوني داشته، با جلب توجه كشورهاي اروپايي به اين مسالە از  کرد كه جنبش

آنها ميخواهد اعتباري به ايران واگذار نکردە، با آن قراردادهايي كه موجب تثبيت حكومت اسالمي در ايران مي شود، 

ق، پارت دمكرات کوردستان، اتحاديه ميهني هجري همكاري خود را با سازمانهاي دمكراتيك کوردهاي عرا. نبندند

  . کوردستان و برخي از گروه هاي اپوزيسيون ايراني بغير از مجاهدين خلق و سلطنت طلبان را اعالم کرد

دكتر حسن . نظرات رسمي تهران مبتني بر تغيير ناپذيري مواضع آن در مورد کوردها و نفي تنوع قومي در كشور است

در جوالي » رسالت«كشور در شوراي عالي امنيت اين مسالە را در مصاحبه اي با روزنامه روحاني نماينده رهبري 

هيچ فرقي بين کوردها، تركها، فارسها و نمايندگان خلقهاي «او اعالم کرد . ميالدي مورد تاكيد قرار داده است ١٩٩٤

انتخاب شده، آزادانه در دانشگاه او همچنين اعالم کرد هر کوردي ميتواند به نمايندگي مجلس » ديگر وجود ندارد

تحصيل كند اما آقاي روحاني يادآور نشد كه کوردها براي همين امر بايد از مليت خود امتناع کرده، اذعان به شيعه 

  . بودن بكنند

ز اين اقدام ا. ميالدي در امتداد مرز ايران و عراق روستاهاي کوردنشين متناوبا بمباران شدند ١٩٩٣ـ  ١٩٩٤در سالهاي 

در نتيجه بمبارانها . سوي تهران رسما بعنوان جواب به حمالت کوردهاي پارتيزان به پايگاەهاي ارتش ايران قلمداد شد

ايران سعي مي . محصوالت بكلي نابود شدە، ساكنين کورد مجبور بفرار به منطقه خودمختار کوردستان عراق شدند

يران از عشاير کوردي كه قبال با بغداد همكاري مي کردند كند براي مبارزه با مبارزين حزب دمكرات کوردستان ا
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هزار نفر كاهش  ١٥٠هزار به  ٢٠٠عالوه بر اين، هرچند كه تعداد نظاميان ايران در مناطق کوردنشين از . استفاده كند

   .يافته است، به نظر مصطفي هجري هيچ چيزي نمي تواند رژيم ايران را وادار به رفتن در مسير دمكراسي كند

با اين حال ايران بعلت بحران عميق اقتصادي و كشاورزي مجبور به درخواست كمك نه تنها از شرق بلكه از غرب 

صرفنظر از اين کە بخشي از كمك هايي كه به ايران مي . آلمان داراي روابط تنگاتنگ تجاري با تهران است. نيزاست

وزيسيون کورد مورد استفاده قرار ميگيرد، اين مسالە در شود صرف خريد اسلحەهاي جديد ميگردد كه از جمله عليه اپ

  . ايران به آن دسته از مناقشات اجتماعي تعلق دارد كه ميتوان و بايد از طريق سياست مسالمت آميز حل و فصل گردد

  

  اهميت منطقه اي و بين المللي مسالە کورد در ايران                 
ن رژيم ايران در سركوب جنبش کورد با توسل به زور، تالش آنها براي حفظ يكي از عوامل ترغيب كننده زمامدارا

عليرغم آنكه جنبش کورد در ايران خواهان كسب خودمختاري ملي و اداري در . تماميت ارضي كشور مي باشد

 چارچوب جمهوري اسالمي ايران است در عين حال داراي پيوند با جنبش کوردها در عراق و تركيه براي كسب حق

عليرغم تيره بودن روابط تهران با اياالت متحده آمريكا و . تعيين سرنوشت به شكل خودمختاري يا استقالل ميباشد

در کوردستان عراق كه از حمايت اياالت متحده آمريكا و » منطقه آزاد شده«غرب، ايران مخالفتي در رابطه با تشكيل 

للي و مشكالتي كه ايران در عرصه مناسبات اقتصادي و تعهدات بين الم. غرب برخوردار است نشان نداده است

ايران در بهار و . بازرگاني با غرب دارد از جمله عوامل بازدارنده در اقدامات خصومت آميز آن عليه کوردها مي باشد

ب ميالدي با بمباران شهرها و دهات عراقي كه محل ستاد و پايگاه هاي کوردهاي خودمختاري طل ١٩٩٤و  ١٩٩٣پائيز 

حتا نزديك . ايران بوده، توسط بغداد و نيز کوردهاي عراق كنترل مي شود مانورهاي آزاد خود را به نمايش گذاشت

ايران بعد از انجام اين عمليات براي اين کە موجب ناخشنودي اياالت متحده . كيلومتر بخاك عراق تجاوز کرد ٥به 

ميالدي در پروتكلي كه با تركيه  ١٩٩٣تياطي زده، در نوامبر آمريكا و غرب از خود نشود دست به يك رشته تدابير اح

ميالدي بعنوان جواب و  ١٩٩٣در اين پروتكل عمليات نظامي سال . به امضاء رساند علت اين عمل را توضيح داد

البته اين . 74عكس العمللي در مقابل حمالت کوردهاي پارتيزان قلمداد شد كه از خاك عراق عليه آن صورت ميگيرد

منطقه آزاد «ار ايران را در انجام عمليات نظامي وسيعتري عليه کوردهاي عراقي محدود نمي كند بخصوص اگر ك

  . در عراق بعنوان تهديدي به امنيت كشور محسوب گردد» شده

بنابراين تهران با فشار وارد کردن به جنبش کورد در عراق مايل به ابراز حسن نيت در رابطه با عمليات سازمانهاي 

ميالدي درگيريهايي بين اتحاديه ميهني کوردستان و جنبش  ١٩٩٤از جمله در اوايل سال . اسالمي در کوردستان است

اسالمي کوردستان برهبري مال عثمان عبدالعزيز روي داد و ايران آمادگي خود را براي ميانجيگري و حل وفصل 

  . روابط اين دو سازمان اعالم کرد
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در عراق و » منطقه آزاد شده«ايران نشانگر عدم مخالفت بيش از حد ايران با موجوديت مواضع ژئوپوليتيكي امروز 

حل نشدن مسائل و مشكالت باقي . سركوب هرگونه تالش مشابه براي ايجاد چنين منطقەاي در خاك ايران است

اقتصادي و اجتماعي  فقدان استراتژي مستدل و بالقوه موفقيت آميز، مشكالت بزرگ» انقالب اسالمي«مانده از دوره 

محافل . همراه با درجات مختلف انزواي آن در سطح منطقه و جهان، جمهوري اسالمي را وادار به اين عمل ميكند

تصادفي نيست كه دكتر روحاني تاكيد ميكند . حاكم مواضع خود را به اندازه كافي در کوردستان محكم ميدانند

با کوردستان بغير از فعاليت چند گروه وابسته بعراق كه تعداد آنان زياد هيچ مشكلي در رابطه «جمهوري اسالمي ايران 

 ١٩٩٤فوريه  ١١همه ما شاهد شركت فعال اهالي شهرهاي کوردنشين در تظاهرات . هم تعيين كننده نيست، ندارد

راي دهنده ها در اين شهرها انتخابات با شركت فعال . ميالدي بمناسبت سالگرد پيروزي جمهوري اسالمي ايران بوديم

بخاطر همين ما هيچگونه خطري از سوي مناطقي كه کوردها در آن ساكن هستند، احساس نمي . صورت ميگيرد

  . 75»كنيم

محافل حاكم رژيم جمهوري اسالمي ايران صرفنظر از تسلط شان بر اوضاع کوردستان ايران موقعيت قوم نگاري 

تمايل دولت هاي عراق و تركيه براي عمليات مشترك در رابطه با بخشهاي ديگر کوردستان را از نظر دور نداشته، از 

در چارچوب چنين توافقنامەهايي مالقات منظمي در رابطه با مسالە کورد . مسالە کورد در کوردستان پشتيباني مي كند

ي، تابستان ميالد ١٩٩٢چنين مالقاتهايي در نوامبر . در سطح وزراي امور خارجه ايران، عراق و تركيه صورت ميگيرد

عالوه بر اين موافقت نامەهاي دو جانبه براي . 76ميالدي صورت گرفت ١٩٩٤ميالدي و در سال  ١٩٩٣و زمستان 

ميالدي، ايران وتركيه  ١٩٩٣نوامبر  ٣٠در . هماهنگ کردن سياست آنان در مورد مسالە کورد به امضاء رسيده است

روتكل قيد شده است كه طرفين به سازمانهاي تروريستي اجازه در اين پ. پروتكلي مربوط به حفظ امنيت امضاء کردند

عالوه بر اين غالم حسين بلنديجان نماينده معتبر رئيس جمهور هاشمي . فعاليت در خاك خود را نخواهند داد 

. دست بعمليات نظامي خواهد زد) تركيه(ك . ك. رفسنجاني اعالم کرد كه ايران عليه حزب كارگران کوردستان ـ ح

ميالدي آنكارا از محمد بشارتي وزير امور داخله ايران كه براي ديداري به تركيه رفته بود خواست  ١٩٩٤ژوئن  ١٣در 

در .  تا ايران به تركيه اجازه بمباران پايگاه هاي حزب كارگران کوردستان را در كوه هاي آرارات و تندوركا بدهد

ه استراحت خود را قطع نمود تا تالش مشترك آنكارا و ميالدي سليمان دميرل رئيس جمهور تركي ١٩٩٤ژوئن  ١٤

ايران با طرح سه نكته زير به تركيه اجازه عمليات برضد حزب . تهران را عليه حزب كارگران کوردستان اعالم دارد

جلوگيري از ورود اعضاء حزب كارگران کوردستان از شمال عراق به : كارگران کوردستان را در خاك ايران داد

ممانعت کردن از ورود اعضاء حزب كارگران کوردستان به ارمنستان و از طريق آن به روسيه، غير قابل استفاده ايران، 

کردن راەهايي كه در داخل ايران حزب كارگران کوردستان مهمات جنگي را از طريق آنها به پايگاەهايش در داخل 

مشابەاي نيز بين ايران و سوريه براي حفظ امنيت به  پروتكل. 77ايران رسانده، از آنجا به تركيه ضربه وارد مي كند 
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در اين پروتكل قيد شده است كه طرفين موظف به اقدام مشترك عليه حزب كارگران کوردستان و . امضاء رسيد

  . شعبات آن در آلمان و فرانسه هستند

د نشان دهنده نگراني آنان از به امضاء رسيدن اين قراردادها براي تامين امنيت كشورهايي كه کوردها ساكن آن هستن

اتحاد آنكارا و تهران عليه حزب كارگران کوردستان موجب فعال . اوجگيري ناسيوناليسم کورد در آسياي غربي است

عالوه بر اين چنين توافقنامەهايي گوياي تمايل ايران و تركيه به داشتن . شدن فعاليتهاي بغداد عليه جنبش کورد ميشود

موافقتنامه اخير در رابطه با افزايش . از و بويژه در ارمنستان و آذربايجان و منطقه قره باغ ميباشدسياست مشترك در قفق

  . اهميت سياسي حضور نظامي روسيه در اين منطقه مي باشد

قطعنا محافل حاكم ايران با توجه به اهميت منطقەاي مسالە کورد، حوادث ماوراء قفقاز را كه کوردها در گرجستان ، 

  . تان و آذربايجان زندگي مي كنند، دنبال مي كنندارمنس

در ارمنستان فرقه يزيديان کورد داراي پيروان . اين کوردها بطور عمده از تركيه وايران به آنجا مهاجرت کردەاند

کوردهاي آذربايجان بطور عمده مسلمان بوده، . کوردها ساكن منطقه جوانشير يا زنگزور شرقي هستند. زيادي است

ميالدي با اشغال بخش  ١٩٩٣تهران بخصوص در تابستان و پائيز . ار منطقه جنگي قره باغ زندگي مي كننددر جو

از كل سرزمين آن توسط ارمنستان، عالقمندي خود را به اوضاع اين % ٢٠بزرگي از شمال غربي آذربايجان يعني 

ر آنجا موجب تحريك حس ناسيوناليستي تهران از آن بيم دارد كه تشديد ناسيوناليسم کورد د. منطقه ابراز کرد

اين مسالە به روشني تاثير قابل مالحظەاي در هنگام امضاء قرارداد حفظ امنيت با . کوردها در کوردستان ايران شود

  .تركيه بر ايران گذاشت

قابل توافقنامه امضاء شده در رابطه با امنيت كشورهاي غرب آسيا كه کوردها ساكن آن هستند عكس العمللي در م

سياستهاي اياالت متحده آمريكا و غرب در مورد مسالە کورد و پشتيباني مستقيم آنان از تمايل کوردها براي برقراري 

  . خودمختاري واقعي در کوردستان عراق بعداز جنگ خليج فارس بود

از . افت ميكندهمزمان جنبش خودمختاري طلبانه کوردهاي ايران از سوي سازمانهاي غيردولتي خارجي كمكهايي دري

كه پزشكان اروپايي در آن مشغول بكار ميباشند كمك هاي الزم پزشكي را » آزادي«جمله پيشمرگان در بيمارستان 

در ضمن از سوي بنياد ليبرتد برهبري خانم ميتران، سازمان بهداشت جهاني و شماري از سازمانهاي . دريافت ميكنند

  . يباني مادي و معنوي قرار ميگيرنداجتماعي و بنيادهاي دول اروپايي مورد پشت

درچنين شرايطي حزب دمكرات کوردستان ايران تالش مي كند تا توجه سازمانهاي بين المللي از قبيل سازمان ملل 

مصطفي هجري با داشتن چنين . متحد و ارگانهاي دولتي اياالت متحده آمريكا و اروپا را به مسالە کورد جلب كند

با اين حال، مسالە کورد هنوز . تشريح ويژگي هاي مسالە کورد در ايران به آنجا اعزام کرد هدفي هيئت ويژەاي براي

به موضوع مورد بحث در سطح دول اياالت متحده آمريكا و كشورهاي اروپايي و آسياي غربي كه کوردها در آنجا 

اي عادي کردن اوضاع بهرحال، در سطح كشور ميتوان قدم هاي مشخصي بر. 78زندگي مي كنند تبديل نشده است

  .  کوردستان ايران برداشت

                                                           

78 Iranin Kurdistan , Juli – August 1993 
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*** 
تالش هاي سياسي براي رسيدن به صلح و به نمايش نگذاشتن قدرت از هردو طرف بايد براساس مناسبات فيمابين نه 

ين در ا. تنها در تئوري بلكه در عمل قرار گيرد و اين با صدور بيانيه سادەاي دست يافتني نبوده، نياز بكار مستمر دارد

رابطه روحانيون مسلمان و بخصوص رهبران مذهبي کورد كه در حقيقت از مبارزات اجتماعي ـ سياسي رهبران جديد 

  .سياسي بركنار بودەاند، ميتوانند نقش ميانجيگري را بازي کرده، بايد رسالت سازنده خود را در آينده ايفا كنند

لە کورد مي تواند نقش مساعدي داشته باشد بخصوص رفع خصومت ها و حسن نيت متقابل در روند حل و فصل مسا

كه در قانون موجود كه بر مبناي تئوكراتيك استوار است هيچ محدوديتي در مبارزه براي برابري حقوق ملي و 

   .وجود ندارد) و از جمله براي کوردها(فرهنگي تمام خلق هاي كشور 
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  بخش پنجم

  يعامل کورد در سوريه كنون
  باقروف. ق . آ                                                          

                              
از جمعيت كل كشور را تشكيل مي % ١٠جمعيت کوردهاي سوريه  طبق دادەهاي منابع کوردهاي خارج از كشور

سي سوريه از اشاره مستقيم به وجود ميالدي مجموعه آمارهاي رسمي و همچنين قانون اسا ٥٠از اواخر دهه . دهند

–١٩٥٥در طي سالهاي ) استان حسكه(از طرف ديگر تعداد جمعيت جزيره . جمعيت کورد در كشور طفره رفتەاند

در آن زمان جمعيت جزيره . بيشتر شد%  ٩٢ميالدي بطور عمده بعلت افزايش طبيعي کوردها و مهاجرت آنان تا ١٩٤١

  . ل ميداداز جمعيت كل كشور را تشكي% ١٤

دمشق، حسکە، حلب، رقە، الذقيە، حماه، حمص، ديرالزور، طرطوس، ادلب زندگي ) استانهاي(کوردها در محافظەهاي

قسمت اعظم مردم آن در استان حسكه و مناطق عين العرب و عفرين در استان حلب متمركز شدەاند، جايي . ميكنند

مساحت استان جزيره كه رسما حسكه ناميده . قه زندگي ميكنندكه آنان بطور متراكم يا با تشكيل اكثريت جمعيت منط

  . كيلومتر مربع است ١٧٠,٢٢مي شود برابر با

معروف ) حي االكراد(» محله کوردها«کوردها در دمشق در صالحيه و همچنين در محلەاي كه در منطقه ركن الدين به 

سكه كه کوردها اكثريت جمعيت را در آن تشكيل در بين مناطق، شهرها و روستاهاي استان ح. است، سكني گزيدەاند

، )ديرك(ميدهند مي توان حسكه، قاميشلي، عامودا، درباسيه، سري كاني، تل عبيد، تل تمر، تل كوتشر، المالکيە

  . ، عين ديوار، الشدادي، بوتان و سنجار را نام برد)تربەسپي(قبورالبيض

، جبل سمعان و اعزاز و همچنين شهرهاي عفرين، عين )داغکورد (کوردها در استان حلب در مناطق جبل االكراد 

ميالدي در شهرها و  ٦٠تعداد جمعيت کوردهايي كه در آغاز دهه . العرب، كوباني، جرابلس سكني گزيدەاند

هزار نفر  ٢٢هزار در قاميشلي،  ٣٥-٤٥: روستاهاي جزيره و حلب زندگي ميکردند طبق اطالعات رسمي بشرح زير بود

) تربەسپي(هزار نفر در ديرك، قبورالبيض  ٦هزار نفر در عامودا، درباسيه، سري کاني و تل عبيد،  ٣٥ - ٤٥در حسكه، 

هزار نفر در عين العرب  ٣هزار نفر در جرابلس و ٩هزار نفر در اعزاز،  ١٣هزار نفر در عفرين،  ٥و تل كوتشر، 

  ). كوباني(

ضمنا سهم آن در تعداد . افزايش يافت%  ٢٨,٧ت استان ميالدي جمعي ١٩٦٠ – ١٩٧٠در فاصله بين سرشماري سال 

در اين مدت . بود% ٣٢,٨ميالدي برابر با  ١٩٧٠بود و افزايش جمعيت كل كشور در سال % ٧,٤جمعيت كل كشور 

 ١٥٠معذالك آمار رسمي . هزار نفر رسيد ٣٧٦هزار نفر و جمعيت روستايي آن به  ٩٦جمعيت شهري استان حسكه به 

ميالدي تابعيت سوريه از آنان سلب شده  ١٩٦٢سال » سرشماري فوق العاده«کوردهاي جزيره راكه طبق هزار نفر از 

. ميالدي گرايش به افزايش جمعيت در مناطق کوردنشين حفظ گرديد ١٩٧٠-١٩٨٠در سالهاي . بود، به حساب نياورد

هزار نفر در شهر  ٩٣هر حسكه، هزار نفر در ش ٧٤ميالدي نزديك به  ١٩٨٠چنانكه طبق گزارشات رسمي در سال 

 ١٤هزار نفر در سري كاني و  ١٥، )كوباني(هزار نفر در شهر عين العرب  ١٣هزار نفر در شهر عفرين،  ٢٠قاميشلي، 
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برآوردها نشان ميدهند كه طبق نمودار ميانگين ساليانه افزايش جمعيت . زندگي ميکردند) ديرك(هزار نفر در المالکيە

جاي ششم را در سطح %) ٦٢(جاي دوم و شهر قاميشلي % ٧٦ميالدي، شهر حسكه با داشتن  ١٩٧٠-١٩٨٠ساله  ١٠در 

. برخوردار بودند  %١/٥٠تا % ٤٧/ ٦شهرهاي کوردنشين ديگر از آهنگ باالي رشد از . كشور در دست داشتند

  . بود%  ٤٠ / ٩همزمان اين نمودار در كل كشور برابر با 

 ١٧٠ميالدي در دمشق و بيش از  ١٩٨٠هزار کورد در سال  ٣٠ز كشور، بيش از طبق گزارش منابع کوردهاي خارج ا

چنين رشدي در نتيجه افزايش طبيعي و مهاجرت کوردها از . ميالدي در آنجا زندگي ميکردند ١٩٩٠هزار نفر در سال 

 ٨٠واسط دهه در ا) جزيره(طبق اطالعات رسمي تعداد جمعيت استان حسكه . مناطق کوردنشين كشور روي داده بود

بدين ترتيب طبق اطالعات نمودارها اين منطقه پنجمين جا را بعد از استان هاي . هزار نفر نزديك شد ٧٠٠ميالدي به 

درصدي جمعيت کوردهاي سوريه تعداد آنان در سال  ١٠با در نظر گرفتن سهم . حلب، دمشق، حمص و حماه داشت

هزار نفر  و در اواسط  ٩٠٠ميالدي  ١٩٨٠هزار نفر؛ در سال  ٦٢٥ ميالدي ١٩٧٠هزار نفر؛ در سال  ٤٥٠ميالدي  ١٩٦٠

  . ميالدي با در نظر گرفتن کوردهاي محروم شده از حق تابعيت سوريه يك ميليون نفر بوده است ١٩٨٠دهه 

براي نمونه تعداد . نتيجەگيري روشن اين است كه در زمينه افزايش جمعيت کورد در سوريه گرايش ثابت ديده ميشود

در صورتي كه آهنگ . اين گرايش بعدها نيز حفظ شد. ميالدي دو برابر شد ١٩٦٠-١٩٨٠نان فقط در سالهاي آ

افزايش جمعيت کورد و عرب مساوي در نظر گرفته شود طبق ارزيابي هاي انجام گرفته تعداد جمعيت کوردهاي 

اد نزديك به يك ميليون آن مربوط به از اين تعد. ميليون برسد ٥/١ميالدي هزار به  ٢٠٠٠كشور ممكن است در سال 

  .استان حسكه خواهد بود

. توده اصلي جمعيت کوردهاي سوريه را كشاورزان و بطور عمده كشاورزان تهيدست و ميانه حال تشكيل ميدهند

. مالكين نيمه فئودال بصورت بورژوازي كشاورزي و ارضي درآمدەاند. اكثر كشاورزان تهيدست بي زمين مي باشند

تعداد كارگران کورد در صنايع، موسسات تجارتي . ميالدي اقشار مرفه دهقاني افزايش يافتند ١٩٦٠- ١٩٨٠لهاي در سا

بورژوازي شهري کورد مالكين كوچك، ميانه . و بخش خدماتي بيشتر شده، كارگران كشاورزي نيز افزايش يافتند

  . حال و بزرگ و از جمله همگون شدگان کورد را نمايندگي ميکردند

بسياري از . ارگران کورد در بخش حمل ونقل راه آهن، معادن نفت و موسسات و ادارات دولتي مشغول بكارندك

رشد تعداد كارگران ناشي از وجود دهقانان تهيدست و بي زمين بوده، كارگران . کوردها بعنوان باربر كار مي كنند

گران کورد در صنعت نفت نيز بموازات رشد تعداد كار. فصلي نيز موجب افزايش كارگران کورد در شهرها شدند

كارگران کورد در شمال شرقي جزيره در موسسات استخراج نفت . عمومي تعداد كارگران کورد افزايش يافت

هزار كارگر کورد  ٧ميالدي  ١٩٨٠براي نمونه در آغاز دهه . قرەچوك، روميالن، سوويدين، و جابس مشغول بكارند

زندگي مي ) طبقه(بسياري از كارگران کورد در شهرهاي ديرالزور و الزورا . ميکردنددر معادن روميالن وجود کار 

معذالك کوردها در هنگام كاريابي با .  كارگران کورد در دمشق بطور عمده در صنايع نساجي مشغول بكارند. كنند

کوردها بعنوان ماشين . موانع و تشريفات بوروكراتيك كه تبعيضات ملي اساس آن را تشكيل ميدهد، روبرو هستند

  . كار مي كنند …كار، مكانيك، تعميركار و فلزكار، راننده وسايل حمل و نقل، كارگر ساختماني و نگهبان و 



  78

. در نتيجه دگرگونيهاي اجتماعي و اقتصادي در كشور و از جمله در جامعه کوردها تحوالت اجتماعي صورت گرفت

اشكال اقتصاد سرمايه داري زوال مناسبات فئودالي و ظهور گروەهاي  در اين زمان در مناطق کوردنشين با گذار به

اين روند به تمام عرصەهاي خدماتي كشيده شد و در عين . مالي و ساختماني شروع شد –بورژوازي متوسط تجاري 

نيز  اختالط بورژوازي صنعتي و تجاري کورد و عرب. حال بخش عمده آن وظيفه بورژوازي كمپرادور را انجام ميداد

، عفرين و حلب را )كوباني(،عين العرب)ديرك(تحوالت نامبرده کوردهاي قاميشلي، عامودا، المالکيە. صورت گرفت

  . نيز در بر گرفت

هزار نفر  ٢٠ميالدي يزيديها  ٨٠در اواسط دهه . و يزيدي هستند) علوي(اكثر کوردها سني و اقليتي از آنان شيعه 

و بعضي از روستاهاي ) کورد داغ(جبل سمعان و در شمال حلب در جبل االكراد  آنها در غرب حلب در نواحي. بودند

بسياري از يزيديها زارع بوده، . جنوب شهر عامودا و همچنين در جزيره و در نواحي جبل عبدالعزيز زندگي مي كنند

امام ها  و فقيەها  –مراجع عالي، مالها   –روحانيت کورد را شيوخ  . بر روي زمين مالكين مسلمان كار مي كنند

در . بودە، فرقه نقشبندي شايعترين نوع آنها ميباشد) طريقت(مرجع قدرت مطلق فرقەاش  –شيخ  . نمايندگي مي كنند

  . نواحي کوردنشين مالها توسط شيوخ يا مالكان ده منصوب ميشوند

ها، مناطق سكونت و شيوەهاي جامعه سوريه همچون موزائيك يكپارچه متشكل از گروه هاي اجتماعي با اديان و زبان

طبق اطالعات غربي ها اقليتهاي ملي و مذهبي با . زندگي مختلف ميباشد، يعني با عناصري كه جامعه را تشكيل ميدهند

اين دسته ها بصورت حوزەهاي مستقل اجتماعي كه . از جمعيت كل كشور را تشكيل ميدهند% ١٥ايجاد دسته بزرگي 

در هر منطقه گروه هاي مذهبي بصورت . ه از نظر تعداد برتري دارند، عمل مي كننددر بعضي از مناطق مختلف سوري

شايع است كه با سوء ظن نگاه کردن به  » تفكر اقليت«بطور وسيعي به اصطالح . جمعيتهاي مستقلي وجود دارند

اختالف . ستاقليتهاي ديگر از خصوصيات آن ميباشد هر چند كه اين وضعيت در گروه هاي اكثريت نيز شايع ا

فرقەهاي مذهبي زندگي و فعاليت .تعلقات مذهبي نقش قابل مالحظەاي در ايجاد حسن نيتهاي درون فرقەاي ايفا ميكند 

در جهان بيني هاي مذهبي تفاوتهايي ديده . از كل جمعيت سوريه است% ٨٥اسالم دين . اعضاء خود را تنظيم ميكنند

ختلف همراه با رسوم جن گيري و همچنين ديدار از اماكن مقدس رواج اعتقاد عمومي به مقدسات و ارواح م. ميشود

  . دارد

در بعضي موارد استثنايي رسانه . در سوريه دامن زدن به اختالفات فرقه هاي مذهبي و بين مذهبي ممنوع شده است

خارج از كشور هاي گروهي رسمي، در صورت نياز به عكس العمل نشان دادن به فراخوانها و شعارهاي مذهبي كه از 

  . به گوش ميرسد از عامل مذهب در زندگي سياسي سود مي جويند

اينها ژنرال حسين زعيم، ژنرال محسن . بخشي از رهبران سه كودتاي نظامي در سوريه کوردهاي اهل تسنن بودند

د متكي حسين زعيم و اديب شيشكلي براي حفظ حكومت خود به افسران کور. برازي و ژنرال اديب شيشكلي بودند

در دوره . کوردها در دوره زعيم و شيشكلي پستهاي مهمي را اشغال کردند و از نظر شغلي بسرعت ارتقاء يافتند. بودند

ميالدي صورت گرفت بركناري افسران کورد از پستهاي باالي  ١٩٥٤پاكسازي كه بعلت كودتاي نظامي فوريه سال 

  . نيروهاي مسلح شروع شد
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يكي از هدف . ركزي موجب مسدود شدن ايده اصالت ملي خلق کورد در سوريه شدسياست همگونسازي حكومت م

قصد خود را  ١٩٤٧حزب بعث در سال . هاي اصلي حزب بعث ايجاد شرايط براي عربي کردن جامعه در كشور بود

انون به پيروي از انديشه ملت واحد عرب و براي دست يافتن به ق»  پرورش نسل جديد عرب«براي مبارزه در جهت 

مبارزه حزب «در جزوه . را تضمين كند، اعالم نمود» شهروندان عرب«اساسي كه آزاديهاي سياسي و زندگي آزاد 

اهميت اصولي سمتگيري ) ميالدي١٩٧٨دمشق، سال (» ميالدي١٩٣٣-١٩٧٥رستاخيز سوسياليسم عرب در سالهاي 

ين آزادي شهروندان كشور را مورد تاكيد قرار و تام» مصالح ملي واالي عرب«براي تامين مصالح عاليه ميهن عربي، 

  . مشخص خواهد شد» بخاطر رفاه ملت عرب«بعث اعالم نمود بهرەمندي اجتماعي شهروند بر اساس ميزان كار او . داد

و سازمانهاي مختلف » ايجاد و رشد فرهنگ واحد عربي«سياست نخست دستگاه بعث عبارت از عربي کردن بر اساس 

حزب اعالم کرد كه براي . »بر اساس ايدئولوژي عربي رشد فرهنگ ملي را تامين كند«مي بايست اجتماعي بود كه 

عليه هرگونه تشكل غيرملي در » آگاهي ملي عرب در زمينه ايدئولوژي، سياست، اقتصاد، هنر و معماري«گسترش 

  .سيستم آموزشي مبارزه خواهد کرد

ين آزادي و حقوق شهروندان غير عرب روي هم رفته تاكيد بر اين عدم ذكر مسالە خاص کوردها و عدم استناد به تام

بدين ترتيب ناسيوناليسم عربي با چنين سيستم نظري نقش رهبري و اولويت دادن . اصل بود كه سوريه بايد عربي شود

و خلقها در ملت به عقيده بعث در مسالە ملي را تامين نمود و برپايه آن در اين كشور چند مليتي طرح ادغام تمام قبايل 

  . واحد عربي را تصويب رساند

 ١٩٦٢در بهار سال . پي آمد برخوردهاي مشابه بطور تاسف آوري بر سرنوشت بسياري از کوردها تاثير گذاشت

هزار کورد از  ١٢٠پيامد آن محروم شدن . تحميل شد» فوق العاده«يا » ويژه«ميالدي به مردم جزيره يك سرشماري 

به اين ترتيب به اكثر افراد محروم شده از تابعيت كه قبل از تشكيل دولت سوريه در آنجا زندگي و . تابعيت سوريه بود

  .داده شد» اجانب«بر روي زمين نياكان خود كار ميکردند عنوان خارجي  

و نصف » اجنبي«آمار رسمي سرشار از تبعيض هاي نفرت انگيز بود، چنانكه در بعضي موارد نصف اعضاء خانواده 

» اجنبي ها«در نتيجه . ر آن شهروندان كشور محسوب ميشدند، والدين شهروند و فرزندان خارجي خوانده ميشدندديگ

چنين . از تمام حقوق شهروندان در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتا در حوزه بهداشتي محروم شدند

  . وريه شده استهزار نفر از کوردهاي س ٢٠٠تقديري تا به امروز دامن گير بيش از 

نمود كه گويا تحت عنوان » کوردها«خيالي » برنامه«ميالدي حزب بعث شروع به تبليغ پيرامون افشاي  ١٩٦٣در سال 

در مناطقي كه كشاورزان کورد ساكن . را در منطقه جزيره دارند» اسرائيل دوم«مستقل قصد ايجاد » دولت کوردستان«

بعلت اين کە » فدراسيون همگاني كشاورزان«رفت و در هنگام تاسيس ساكن آنجا بودند اصالحات ارضي صورت نگ

انگار کوردهاي هواخواه كمونيسم در منطقه جزيره در اكثريت اند به كشاورزان اجازه ورود به تركيب آن فدراسيون 

  . داده نشد

براي مقابله با ميالدي تامين همكاريهاي نظامي  ١٩٦٣هدف از همبستگي بين بعثي هاي سوريه و عراق در سال 

هزار سرباز و افسر و نيروي  ٥با » يرموك«در اين زمان بريگاد پياده نظام موتوريزه . کوردهاي قيام كننده عراق بود
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ميالدي شروع ١٩٦١هوايي سوريه در نبرد عليه قيام مسلحانه کوردستان عراق كه برهبري مصطفي بارزاني در سپتامبر 

  .شده بود، شركت کرد

حافظ اسد در اواخر           پرزيدنت . د حكومت در سياستش نسبت به کوردها تجديد نظرهايي بعمل آورددر برخي موار

را » جزيره«ميالدي مطابق با اصل اصالحات ارضي فرمان تقسيم زمين در بين کوردهاي استان حسكه يعني ١٩٧٢سال 

» منطقه سبز«يا » كمربند عربي«از منطقەاي كه ميالدي برنامه بيرون کردن کوردها  ١٩٧٦پرزيدنت در سال . صادر کرد

پس از . و روستاها را در آنجا محكوم کرد» آباديهاي خالص عربي«در جزيره ناميده مي شد و همچنين برنامه ايجاد 

اين کوردها احساس امنيت بيشتري نمودند، در راديو شروع به پخش موسيقي کوردي کردند و نمايندگان کورد البته 

نمايندگان خلق کورد كه از مناطق کورد داغ و عفرين انتخاب شده بودند وارد شوراي ملي جمهوري عربي  نه بعنوان

  .سوريه شدند

محافل حاكم سوريه طبق روال گذشته . معذالك در مجموع تبعيض براقليت کورد در سوريه همچنان ادامه يافت

وردهاي عراق، تركيه و ايران را برسميت مي اذعان بر وجود مسالە کورد در كشور نکردە ولي همزمان وجود ک

عامل کورد در . پيامد چنين سياستي تاثير منفي بر وضعيت کوردهاي سوريه و كشورهاي همسايه مي گذارد. شناسند

  . سيستم مناسبات بين دولتي در خاور نزديك و ميانه بطور فعال از سوي دمشق مورد استفاده قرار ميگيرد

ز يك طرف بعلت امتناع طوالني محافل حاكم از برسميت شناختن کوردها و حقوق آنان و از مسالە کورد در سوريه ا

طرف ديگر بعلت رشد مستمر آگاهي ملي و سياسي کورد چه در كشور و چه در سطح منطقه، افزايش تقاضاهاي 

ز راه هاي احزاب سياسي کوردستان سوريه براي تحقق حقوق ملي خود در عرصه سياسي ، اجتماعي، فرهنگي ا

در همين رابطه احزاب کورد براي كسب خودمختاري منطقەاي در جزيره مبارزه کرده، ترجيع . قانوني تشديد ميگردد

ناميده شود چرا كه از نظر كمي، تعداد آنها فقط ازعرب ها » دومين خلق بعد از عربها«دادند خلق کورد در سوريه 

يالدي و گسترش جنبش کورد مضمون سياسي تازه اي را وارد م ١٩٧٥پيدايش احزاب کوردي از سال . كمتر است

اما جنبش کورد در سوريه بر خالف تركيه، عراق و ايران نه . مبارزه کوردها براي تحقق حقوق ملي در كشور کردند

خواست عمده آن در مرحله كنوني از بين بردن ستم ملي بر . بطور مسلحانه بلكه بشكل مسالمت آميز رشد مي يابد

جنبش چندين مرحله را پشت سر گذاشته است و مضمون آن با تغييرات كيفي هم از . ق کورد در كشور ميباشدخل

  . نظر تشكيالتي و هم از نظر عقيدتي مشخص ميگردد

ميالدي از نظر كيفي تحول جديدي را در جامعه کوردي آشكار نمود، بطوري كه  ١٩٥٧تا  ١٩٤٥مرحله اول از سال 

جنبش . بعدي جنبش ملي در پيوند با مبارزه کوردها در عراق، ايران و تركيه تعيين گرديدبروشني گرايش رشد 

. آزاديخواه عرب و دست يافتن عربها به حكومتهاي ملي نقش اهرم تكميلي را براي تشديد فعاليت کوردها ايفا کردند

اقشار فوقاني قبيلەاي و عشيرەاي سياسي و عقيدتي اين مرحله در حد قابل مالحظەاي تحت تاثير  –مضمون اجتماعي 

بود كه توسط شيخ ها، آغاها، بيگ ها و پاشاها نمايندگي شده، ديدگاه آنان در برخي موارد با نيازهاي جديد 

در چنين شرايطي مقدمات تشكيل سازمان سياسي . اقتصادي و سياسي كشور مطابقت نداشت –تحوالت اجتماعي 

ان کورد كه با اعالم شعارها و سمتگيريهاي ملي لزوم مبارزه کوردها براي کورد در سوريه بوجود آمد و روشنفكر

حفظ اصالت ملي و سازماندهي جنبش ملي کورد را در كشور مورد تاكيد قرار ميدادند در درجه اول اهميت قرار 
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مران ن، عثمان صابري، جالدت علي بدرخان، كاێنمايندگان معروف روشنفكران کورد از قبيل جگر خو. گرفتند

علي بدرخان، احمد زازا، نورالدين زازا، احمد نامي، عبدي تلو و ديگران نقش قابل توجهي را در امر روشنگري ملي 

  . و سياسي خلق کورد ايفا کردند

 –ميالدي مدارسي براي آموختن زبان و ادبيات کوردي و مراكز فرهنگي  ١٩٤٠کوردهاي سوريه در نيمه دوم دهه 

مبارزه هم تبارهاي آنان در کوردستان ايران و عراق  به تقويت آگاهي . ريه تاسيس نمودندروشنگري، ورزشي و خي

دانشجويان کورد با شور و شوق ناشي از ظهور جمهوري مهاباد . ملي و سياسي کوردهاي سوريه در آينده ياري نمود

اين سازمان در ميان . کردند را در شهر قاميشلي تاسيس» سازمان جوانان دمكرات کوردستان«ميالدي ١٩٤٦در سال 

زحمتكشان کورد همراه با ايده مبارزه براي حقوق ملي . كارگران و دهقانان کورد دست به فعاليت روشنگرانه ميزد

روزنامه حزب » الحيات«چنانكه . شدند) از جمله سنديكاي كارگران صنايع نساجي(خواستار ايجاد سنديكاها 

خصلت طبقاتي مطالبات و رشد آگاهي ملي شان را در محله «كارگران  دمكرات کوردستان سوريه اشاره نمود

  .»اين نشانگر فاكتور وحدت ملي بود. کوردهاي دمشق و ديگر مناطق سكونت کوردها به نمايش گذاشتند

ميالدي عليرغم فعاليت در شرايط مخفي به جستجوي راەهاي متحد كننده  ١٩٥٠روشنفكران کورد تا اواسط دهه 

نمايندگان آن چون نورالدين زازا، عثمان . راكنده در يك حزب سياسي تمام کوردي ادامه ميدادندمحفلهاي پ

ميالدي در شهر ١٩٥٧در نتيجه در ژوئن سال . صابري، حميد درويش و رشيد حمه نقش بزرگي در اين امر ايفا کردند

و » كميته فعالين کورد«، »تانجنبش ميهن پرستان کوردس«كه » حزب دمكرات کوردستان«قاميشلي كنگره نوبتي 

بسياري از . منشعب از حزب كمونيست سوريه وارد صفوف آن شده بودند، تشكيل شد» کوردهاي ماركسيست«

در صفوف اين سازمان فعاليت داشتند و نفوذ آنان بطور قابل توجهي روند ) عراق(هواداران حزب دمكرات کوردستان

حزب دمكرات کوردستان در سوريه از آنجا كه . ه را شكل دادتاسيس اولين سازمان سياسي کورد در سوري

تنوع اجتماعي موجب . نمايندگان تمام اقشار و گروه هاي جامعه کورد در صفوف آن بودند سازماني عموم ملي بود

  . اختالف و تضاد در ميان آنان و ايجاد شكاف در وحدت سازماندهي جنبش کورد شد

ل تمام کوردستان و حق حاكميت سياسي آن را پيش كشيد كه بعدها بعلت غير برنامه حزب شعار رهايي و استقال

در . عملي بودن آن، حذف شد و شعار مبارزه براي خودمختاري ملي و فرهنگي کوردها در سوريه جاي آن را گرفت

  .   تغيير يافت» حزب دمكرات کوردستان سوريه«ميالدي نام حزب به  ١٩٦٠سال 

در مطبوعات سياسي کورد اين . وجود دو جريان عقيدتي در جنبش کورد در سوريه بود از خصوصيات مرحله دوم

راديكال و يا » چپ«ميانه رو و » راست«ناميده شدند، چرا كه جريان  » راست«و » چپ«جريانات بطور مشروط 

سياسي وجود  –همزمان در داخل هر يك از آنان چندين پالتفرم عقيدتي   . محسوب ميشدند» ماركسيست لنينيست«

  . داشت

تشديد جاەطلبي هاي فردي در بين رهبران و تئوريسين هاي جنبش، ناتواني در حفظ يكپارچگي صفوف، بي اعتنايي 

به اصول اساسنامەاي و تمايل بقدرت فردي در ميان رهبران کورد در حقيقت در اين مرحله موجب ايجاد شكاف در 

  . جنبش شد
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اثير عوامل دروني، پيامد رويدادهاي سياسي جهان عرب و همچنين جنبش کورد جنبش کورد در سوريه بغير از ت

ميالدي جمهوري متحد عربي كه مصر و سوريه در تركيب آن  ١٩٥٨در فوريه سال . خارج از سوريه را نيز تجربه کرد

كرات ميالدي قانون انحالل تمام احزاب سياسي كه طبيعتا حزب دم ١٩٥٨در مارس سال . بودند، تشكيل شد

مقامات سوري نگران از اين بودند كه کوردهاي . کوردستان سوريه را نيز در بر مي گرفت در سوريه به تصويب رسيد

ژوئيه عراق كه پيروزي آن به مهاجرين کورد برهبري مصطفي بارزاني امكان  ١٤سوريه با انقالب ضد سلطنتي 

يتي محافل حاكم سوريه تالش کردند خطر تقويت در چنين وضع. بازگشت به عراق را داد ابراز همبستگي كنند

  . جنبش کورد را از بين ببرند و در نتيجه جنبش کورد به شكل مخفي درآمد

نوشته محمد طالب هالل رئيس اداره پليس » بررسي ملي و سياسي و اجتماعي استان جزيره«كتاب  ١٩٦٣در سال 

اني از دانش او در امور کوردها، مولف اين كتاب را به مقامات سوريه ضمن قدرد. استان جزيره در دمشق منتشر شد

او در حكومت هاي بعدي . بعدا او وزير تداركات در دولت زعين شد. پست فرماندار استان حمه منصوب کردند

مولف ثابت کورد كه خلق . كتابي كه او نوشته سرشار از روحيه ضد کوردي است.  سوريه نيز در اين سمت باقي ماند

ي بدون تاريخ، زبان، تمدن و حتا خاستگاه نژادي بوده، تنها ويژگي آن انجام فعاليتهاي خرابكارانه و کورد خلق

افكار موهوم محمد طالب هالل تا آنجا رسيد كه کوردها را بعنوان افرادي كه طفيل تمدن و تاريخ . قهرآميز مي باشد

كاملي را ارائه داد كه مي بايست به مسالە کورد در سوريه  هالل بر پايه تمام اين ها برنامه. ساير ملل هستند معرفي کرد

  :در زير نكات اساسي اين كتاب ذكر ميگردد. پايان دهد 

  تبعيد کردن، بيرون راندن، انتقال دادن و پراكنده کردن کوردها  •

  محروم کردن کوردها از بدست آوردن امكانات آموزشي  •

  محروم کردن کوردها از امكانات اشتغال   •

  داد کوردهاي كه در دوره قيام شمال کوردستان جان سالم بدر برده بودند به تركيه  استر •

  » تفرقه بينداز و حكومت كن«برانگيختن تفرقه در بين کوردها بر اساس سياست  •

  .ميالدي شروع شده بود ١٩٦٢كه در سال ) الحزام العربي(» كمربند عربي«سياست ايجاد  •

  در مناطق کوردنشين  » خالص« اب سياست استعمارگرانه استقرار اعر •

كه وظيفه آن تامين اقدامات پراكنده کردن کوردها و » كمربند عربي«استقرار واحدهاي نظامي در مناطق  •

  . استقرار عرب ها بجاي آنان است

  .تاسيس مزارع اجتماعي و آموزش نظامي عربهايي كه به مناطق کوردنشين منتقل شدەاند  •

  اآشنا بزبان عربي از حق راي دادن و انتخاب شدن محروم کردن كليه اشخاص ن •

  انتقال علماي کورد به مناطق جنوبي كشور و جايگزيني علماي عرب بجاي آنان   •

  اقدام به مبارزه وسيع تبليغاتي ضد کوردي در ميان اعراب  •

برخي از تدابير ميالدي مجبور به امتناع از اجراي  ١٩٦٧معذالك دولت سوريه بعلت جنگ عرب و اسرائيل در سال 

همزمان تضعييقات عليه کوردها . فرستادند» جبهه گوالن«کوردها مشمول نظام وظيفه شدند و آنها را به . اين برنامه شد

پشت ميلەهاي زندان » فعاليتهاي ضد عربي«شروع شد و برخي از رهبران حزب دمكرات کوردستان سوريه به اتهام 
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ز فعالين جنبش کورد مجبور به جالي وطن شده، برخي نيز يا دست از فعاليت در همين زمينه تعدادي ا. قرار گرفتند

بدين ترتيب جنبش کورد در سوريه به خارج از كشور . سياسي كشيدند و يا به مواضع ميانه روانەتري روي آوردند

راق نيز به ميزان اختالف در ميان رهبران کوردهاي ع. كشيده شد و از اين رو، عمال شكاف تشكيالتي را بهمراه آورد

بوجود ) عراق(ميالدي در حزب دمكرات کوردستان  ١٩٦٤شكافي كه در سال . قابل توجهي به اين روند كمك نمود

آمد موجب شكاف در حزب دمكرات کوردستان سوريه و به تفرقه چندين ساله در تمام جنبش کورد در سوريه 

  . منجر گشت

ميالدي در ميان کوردها برانگيخته  ٥٠سيس اولين حزب در سوريه در دهه در نتيجه، شور فراواني كه در رابطه با تا

ميالدي بە افت و دلسردي  ٦٠شدە، موجب ورود اعضاي جديد به صفوف آن شدە بود، جاي خود را در اواسط دهه 

ميالدي تاسيس حزب  ١٩٦٥اوت سال  ٥با تشكيل كنفرانسي در » چپها«شكاف سازماني زماني تشديد شد، . داد

در كنفرانس اختالف عقيدتي دو جريان در جنبش و علت عمده .  مكرات چپ کوردستان سوريه را اعالم کردندد

لزوم پيروي از آرمانهاي » چپها«در اين زمان . شناخته شد» تضادهاي اجتماعي و رفورميسم جريان راست«شكاف 

  .مي ناميدند» عامالن كمونيسم«را  »چپها» «راستها«. سوسياليسم علمي را در فعاليتهاي خود اعالم نمودند

حزب دمكرات «: ميالدي دو حزب مخفي کوردي در سوريه شروع بە فعاليت کردند ١٩٦٥بدين ترتيب از سال 

  . به دبيركلي صالح بدرالدين» حزب دمكرات چپ کوردستان سوريه«به دبيركلي احمد درويش و » کوردستان سوريه

 ١٩٧١در سال . شد) عراق(ه موجب نگراني حزب دمكرات کوردستان شكاف در صفوف جنبش ملي کورد در سوري

به منظور رسيدن به برقراري مجدد ) سوريه(ميالدي كنفرانسي با شركت هر دو جريان حزب دمكرات کوردستان 

در كنفرانس پيشنهاد مصطفي بارزاني در رابطه با احياء يكپارچگي . وحدت حزب در کوردستان عراق تشكيل شد

بزودي رهبران حزب . معذالك رهبري موقت به تصميم احياء وحدت حزب وفادار نماند. قبول واقع شد حزب مورد

. دمكرات کوردستان سوريه و حزب دمكرات چپ کوردستان سوريه استقالل احزاب خود را در لبنان اعالم کردند

اعالم پايبندي خود به آرمان  الزم به يادآوري است كه حزب دمكرات چپ کوردستان سوريه و رهبري آن همزمان با

همين موجب شد صالح بدرالدين از . ماركسيسم لنينيسم تمايل خود براي همكاري با رژيم عراق را بوضوح نشان داد

بزودي . ناميده شده، در نتيجه او مجبور به خارج شدن از سوريه شد» عنصر خطرناك«سوي دولت سوريه بعنوان 

تا پيروزي «بخشي از رهبران آن . چپ کوردستان سوريه را نيز فراگرفت فعاليتهاي فراكسيوني حزب دمكرات

ضرورت مبارزه براي حقوق کوردها در سوريه را مردود شمردند، اكثريت رهبري نيز آشكارا متمايل به » سوسياليسم

  . همكاري با رژيم بعث عراق شدند

کورد در سوريه بي اعتنايي ميکرد مناسبات هيچ يك از احزاب سياسي کورد با حزب كمونيست سوريه كه به مسالە 

  . خوبي نداشتند

ميالدي جبهه ملي سوريه كه حزب  ١٩٧٢در سال . پس از بقدرت رسيدن حافظ اسد وضعيت تا حدي تغيير کرد

پس از پشتيباني عبداهللا ال احمد يكي از رهبران حكومت . كمونيست سوريه وارد تركيب آن شده بود تشكيل گرديد

. قوق ملي کوردهاي عراق، كمونيستهاي سوريه پشتيباني از حقوق ملي کوردهاي خودي را اعالم کردندسوريه از ح

» مجاز و بر اساس منشور جبهه«در همين رابطه آنها اعالم کردند كه ابعاد مختلف مسالە کورد را ميتوان در چارچوب 
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دارهاي شركت كنندگان جبهه اظهار كنند بدون آن ها نظرات انتقادي را ميتوانستند فقط در دي. مورد بحث قرار داد

كمونيستهاي نماينده در مجلس ملي جمهوري عربي سوريه شروع . اين کە در تبليغات رسانەهاي گروهي مطرح شود

بخشي از اين مطالبات مورد . به طرح درخواستهاي مربوط به لزوم از بين بردن تبعيضات به کوردهاي جزيره کردند

حتا برخي از . چوب تبعيض ملي کوردها در امور كاريابي، اصالحات ارضي آموزشي محدود شدچار. قبول واقع شد

نمايندگان كميتەهاي محلي حزب بعث و شعبات جبهه ترقيخواه ملي و فدراسيون كارگران و دهقانان جزيره خواهان 

  .79از بين بردن پيامدهاي اقدامات ضد کوردي حكومت هاي قبلي شدند

هاي زيادي در بين مواضع كمونيستهاي سوريه و احزاب ملي کورد در رابطه با حقوق ملي کوردها كه با اين حال تفاوت

چنانكه اگر رهبران کورد خواستار تحقق حقوق کوردها در . مي بايست از راه هاي قانوني برآورد شود وجود داشت

ميالدي تصور ميکردند  ٨٠ر دهه تمام سه عرصه فرهنگي، اجتماعي و سياسي بودند، كمونيستهاي سوريه تا اواخ

در كل حزب كمونيست . مصلحت در اين است كه خود را فقط به كسب حقوق فرهنگي کوردها محدود كنند

در آينده مسايل اجتماعي و ملي کوردها «سوريه با توجه به اين فرضيه كه بعث با تبديل شدن به حزب ترقيخواه چپ 

  . كيم همكاري با بعث ميکردندکوردها را دعوت به تح» را حل خواهد کرد

عقيدتي احزاب » سمتگيريهاي«ميالدي مرحله جديدي در جنبش کورد شروع شد كه مضمون آن با  ١٩٧٢بعد از سال 

در كنگره سوم حزب دمكرات چپ کوردستان سوريه، پايبندي به اصول . سياسي نوبنياد کورد مشخص ميشد

تمايل به از بين بردن تفرقه در . لي خلق کورد در سوريه اعالم شدماركسيسم لنينسم در مبارزه براي تحقق حقوق م

حزب اتحاد خلق «ميالدي حزب دمكرات چپ کوردستان سوريه به  ١٩٨٠در سال . جنبش کورد تقويت گرديد

، حزب دمكرات کوردستان ايران، حزب )تركيه(حزب كارگران کوردستان. تغيير نام يافت» کوردستان سوريه

) تركيه(حزب كارگران پيشرو کوردستان ) عراق(، حزب سوسياليست کوردستان»الپارتي«ن سوريه دمكرات کوردستا

حزب اتحاد خلق . از جمله احزابي بودند كه رابطه خود را با حزب اتحاد خلق کوردستان سوريه حفظ نمودند

رژيم بعثي عراق و کوردستان سوريه همچنين رابطه با حزب كمونيست عراق را حفظ کرده، خواهان همكاري با 

  . اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بود

. ميالدي دەها حزب و گروه کورد در شرايط مخفي و نيمه مخفي در سوريه فعاليت ميکردند ٨٠در اواسط دهه 

بسياري از رهبران احزاب يكديگر را دعوت به اتحاد در . تقريبا تمام آنها تحت كنترل سرويسهاي ويژه سوريه بودند

  . وب جبهه يا اتحاديه کردندچارچ

ميالدي يك رشته ديدارها در ميان حزب اتحاد خلق کوردستان سوريه، حزب  ١٩٨٨تا مارس  ١٩٨٥از مارس سال 

و حزب چپ کوردستان سوريه به منظور رفع حالت پراكندگي و رسيدن به » الپارتي«دمكرات کوردستان سوريه 

هسته «در اين مالقاتها مسائل مربوط به وحدت تشكيالتي و تاسيس چنانكه روزنامەها نوشتند . وحدت صورت گرفت

اتحاد «ميالدي تشكيل  ١٩٨٦مارس سال ٢١احزاب نامبرده در . مورد بحث قرار گرفت» مبارزه ملي کوردها در سوريه

  . را اعالم کردند] التحالف الديمقراطي الکوردي في سوريا[» دمكراتيك کورد سوريه
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صفحه جديدي در تاريخ مبارزه ملي «خود اين واقعيت بعنوان . ش اين اتحاد داده شداهميت زيادي به پيداي

تحول تاريخي در مبارزه براي حقوق ملي خلق کورد در «و يا هم چون »  دمكراتيك اقليت ملي کورد در سوريه

كميته عالي «پايه آن بر . تصويب و اعالم گرديد»  برنامه سياسي اتحاد دمكراتيك کورد سوريه«. ارزيابي شد» سوريه

) اتحاد(»التحالف«روزنامه . نماينده از هر حزب در تركيب آن تشكيل شد ٢با ورود » اتحاد دمكراتيك کورد سوريه

كه بعنوان ارگان مطبوعاتي اتحاد دمكراتيك کورد سوريه معرفي شد دعوت ميکرد تا ديدگاەها و نظرات متضاد با 

  .وريه مطرح نشودبرنامه سياسي اتحاد دمكراتيك کورد س

مناسبات «تمام احزاب کوردي با تقاضاي تحقق حقوق ملي کوردها لزوم حفظ تماميت ارضي سوريه و ادامه رشد 

تنش «بسياري از آنان اعالم داشتند كه در دوران حافظ اسد . در ميان خلقهاي عرب و کورد را اعالم داشتند» برادرانه

هر چند كه براي نمونه . تم ملي بخصوص درعرصه آموزشي حفظ ميگردددر مسالە کورد صورت گرفته اما س» زدايي

نماينده کورد در تركيب شوراي ملي جمهوري عربي سوريه وجود دارد اما طبق روال گذشته نمايندگي  ١٠بيش از 

را ميالدي مشاهده گرديد كه کوردها توانستند نوروز جشن ملي خود  ٨٠در دهه . ملي کوردها در كشور وجود ندارد

آزادنه تر و آشكارتر برگزار كنند، نمايندگان ارگانهاي حكومتي برخورد مساعد دولت به چنين بزرگداشت هايي را 

در فعاليت عمومي، احزاب کوردي، كمونيستهاي سوريه، نمايندگان سازمانهاي فلسطيني و فعاليت . علت آن خواندند

موارد بطور جداگانه و در مواردي ديگر بطور مشترك حزب بعث و جبهه ترقيخواه جمهوري عربي سوريه در بعضي 

  . عمل ميکردند

موضع حكومتهاي سوريه در رابطه با جنبش کورد چه در داخل كشور و چه در عراق و تركيه بميزان قابل توجهي 

به  ميالدي ١٩٦٠چنانكه دمشق در سال . وابسته به چگونگي مناسبات بين دولتي در منطقه خاور نزديك و ميانه بود

ميالدي جريان  ٩٠و آغاز دهه  ٧٠– ٨٠اما در سالهاي . بغداد در عمليات سركوبگرانه جنبش کورد كمك نمود

دمشق شروع به پشتيباني از کوردهاي عراق نمود و مهاجرين سياسي کورد از عراق و تركيه در سوريه . برعكس شد

روع بعمليات مسلحانه در عراق و تركيه دستجات جنگجوي پيشمرگان کورد همچنين ار خاك آن ش. مستقر شدند

علت اين وضع اين بود كه در دوران حافظ اسد در مجموع . کرده، انتقال سالح و مهمات جنگي نيز صورت ميگرفت

روابط سوريه و عراق بطور قابل مالحظەاي شروع به تيره شدن تا حد قطع كامل اين روابط و كينەجويهاي فردي بين 

بعث سوريه در يازدهمين كنگره تمام عربي حزب بعث كه در اوگوست سال . و عراق بوددو رئيس جمهور سوريه 

عليرغم بي اعتنايي به تقاضاهاي مربوط به حل و فصل مسالە کورد در كشور خود، بطور . ميالدي تشكيل شد ١٩٧١

قي با عرب ها آشكار شروع به دفاع از حقوق کوردهاي عراق براي كسب خودمختاري ملي در عراق و برابر حقو

  . کرده، همزمان با حق خروج اين خودمختاري از تركيب عراق مخالفت نمود

ميالدي خودمختاري قريب الوقوع کوردهاي عراق را بطور رسمي اعالم کورد دمشق در  ١٩٧٠وقتيكه بغداد در سال 

يه در جزيره كه قبال ميالدي با دادن اجازه كسب قطعات زمين هاي مجدد تقسيم شده به کوردهاي سور ١٩٧١سال 

بعدها وقتيكه بغداد تشكيل منطقه خودمختار کوردستان . اين امكان به آنان داده نميشد به آن عكس العمل نشان داد

نمايندگان ملي «ميالدي به جهان اعالم کرد، دمشق برخي از نمايندگان کورد را كه معذالك  ١٩٧٤عراق را در سال 

  . ميالدي وارد تركيب شوراي ملي جمهوري عربي سوريه نمود ١٩٧٥نبودند در سال » کوردهاي سوريه
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تغيير ) عراق(با تغيير وضع مناسبات سياسي با بغداد، تاكتيك حكومت سوريه در رابطه با حزب دمكرات کوردستان 

  .کرد

ه ميالدي ك ١٩٦٣برخورد بسيار خصمانه دمشق به جنبش کوردهاي عراق برهبري حزب دمكرات کوردستان در سال 

در آن موقع رهبران آنها براي سركوب مشترك قيام . حزب بعث در دمشق و بغداد به قدرت رسيده بود، ظاهر شد

كودتاي ضد بعثي نوامبر . ميالدي تغيير کرد ١٩٦٣اوضاع در پاييز . مسلحانه کوردهاي عراق بالفاصله توافق کردند

ين وضع بنوبه خود دمشق را وادار به تجديد نظر در ا. ميالدي در بغداد موجب واكنش منفي دمشق گرديد ١٩٦٣سال 

بغداد  » ناصريستهاي«مواضع قبلي خود نسبت به حزب دمكرات کوردستان بعنوان متحد غير مستقيم در مبارزه عليه 

ميالدي در عراق بطرفداران جالل طالباني اجازه  ١٩٧٥حكومت سوريه بعد از شكست مخالفين کورد در سال . نمود

ر سرزمين خود و از جمله در نواحي مرزي با عراق را داد جايي كه آنها از آنجا ميتوانستند عراق را تهديد استقرار د

رهبري . ميالدي تاسيس اتحاديه ميهني کوردستان برهبري جالل طالباني در دمشق اعالم شد ١٩٧٦در سال . نمايند

) عراق(ي بارزاني و حزب دمكرات کوردستان سوريه سعي کرد از جالل طالباني در جهت منافع خود و عليه مصطف

كه خود را ماركسيست » كومله«تشكيالت : اتحاديه ميهني کوردستان در برگيرنده سازمانهايي ذيل بود. استفاده نمايد

خط «و » جنبش سوسياليستي کوردستان«لنينيست اعالم کرده، بطور عمده دانشجويان و محصلين را جذب کرده بود، 

طالباني بعلت بودن در سوريه و داشتن دفتر مركزي در دمشق توانست بطور فعال با مواضع . »ستهاعمومي طالباني

دستجات اتحاديه ميهني کوردستان در همان . طرفداري از سوريه بر فعاليت هاي احزاب کوردي كشور تاثير بگذارد

اين رويداد موجب . ستان عراق نمودندميالدي با نظر مساعد سوريه شروع به انجام عمليات نظامي در کورد ١٩٧٧سال 

  . نگراني آشكار بغداد گرديد

در آغاز سال . اجازه استقرار در دمشق را دادند» كميته مقدماتي حزب دمكرات کوردستان«مقامات سوري همزمان به 

 ١٩٨١در سال . به اين كميته پيوست» جنبش سوسياليستي کوردستان«ميالدي رسول مامند يكي از رهبران  ١٩٧٩

بدين ترتيب تقويت نيروهاي . تشكيل شد) عراق(ميالدي در نتيجه ادغام آنان حزب سوسياليست کوردستان 

  . اپوزيسيون کورد عراق كه مقامات سوري بطور مساعد با آن برخورد ميکردند، صورت گرفت

ز جمله در تجهيز اين حزب ا. در دمشق تشكيل شد» حزب سوسياليست کوردستان سوريه«ميالدي  ١٩٧٧در اوت سال 

  . نظامي نيروهاي اتحاديه ميهني کوردستان كه در خاك کوردستان عراق مشغول بە فعاليت بودند شركت کرد

كه دفتر ) عراق(دمشق براي گسترش و تقويت مبارزه عليه رژيم عراق مناسبات خود را با حزب دمكرات کوردستان 

بموازات آن دمشق . مواضع عراق حمله ميکردند گسترش داد مركزي آن در ايران بود و دستجات آن از همان جا به

  . شروع به هماهنگ کردن فعاليت کوردها، شيعەها و ديگر نيروهاي مخالف کرد كه تحت حمايت حافظ اسد بودند

ميالدي مجددا به سرنگوني قريب الوقوع حكومت صدام  ١٩٨٠در دمشق با آغاز جنگ ايران و عراق در سپتامبر 

ميالدي در دمشق تشكيل جبهه سرتاسري مخالفين عراق متشكل از نيروهاي  ١٩٨١در ژوئيه سال . ر شدندحسين اميدوا

اين جبهه بي درنگ سرنگوني صدام حسين، دمكراتيزه کردن عراق و تامين . اعالم شد» انقالبي، اسالمي و ملي«

واشنگتن «در آن زمان . م کردبراي کوردهاي عراق را بعنوان هدف اصلي خود اعال» خودمختاري راستين محلي«

با داشتن ) عراق(حزب دمكرات کوردستان . نوشت ايران و سوريه كشورهاي مبتكر و متحد اين جبهه ميباشند» پست
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تعداد جنگجويان حزب سوسياليست کوردستان . هزار جنگجو بعنوان نيروي اصلي اين جبهه شناخته شد ٥نزديك به 

در «اين روزنامه متذكر شد هر چند كه تعداد بعثي هاي برگشته كم بود اما سوريه  .نفر بود ١٥٠٠برهبري رسول مامند 

. اين جبهه رابطه با حزب كمونيست عراق را حفظ نمود. 80از آنان حمايت ميکرد» مبارزه دائمي عليه جناح عراقي بعث

كه بعضي اوقات به جنگ جبهه با اتحاديه ميهني کوردستان كه تحت حمايت دمشق بود اختالف نظر داشت تا آنجا 

اين مسالە تاثير منفي بر نقشه كلي سوريها در رسيدن به هماهنگي كارساز عمليات مسلحانه عليه . بينابيني مي كشيد

  .نيروهاي دولتي عراق داشت

حافظ اسد همزمان با تالش براي استفاده از عامل کورد در جهت منافع سياسي خود عليه صدام حسين شروع به 

با رژيم خميني در ايران كه به شيوه مشابهي در مبارزه اش عليه رژيم عراق از همين عامل » كاري جديهم«گسترش 

ميالدي عربستان سعودي را  ١٩٨٣در همين رابطه دمشق از ليبي كمك مالي گرفت و در سال . استفاده ميکرد، نمود

. با ايران محكوم به شكست نظامي است متقاعد به لزوم قطع حمايت از صدام حسين نمود چرا كه گويا او در جنگ

با تصديق اين فاكت نوشت محور سوريه و ايران در مقابله با عراق با گوش فرادادن عربستان سعودي » واشنگتن پست«

  . 81به نظرات حافظ اسد مستحكم تر شد

وانستند بطور ميالدي جنگجويان کورد اين جبهه با موضع مساعد مقامات سوري ت ٨٠بدين ترتيب در اواسط دهه 

ميالدي يك رشته  ١٩٨٣آنها در سال . چشمگيري بر شدت عمليات مسلحانه خود در کوردستان عراق بيفزايند

بنابر گزارش . عمليات نظامي از جمله در بخش هاي رواندوز تا عماديه از طريق حاجي عمران و زاخو انجام دادند

هزار جنگجو در مناطق  ٢بغير از اين نزديك به . ت نمودندجنگجو در اين عمليات شرك ٢٠٠٠مخالفين کورد، بيش از 

  .سليمانيه فعاليت ميکردند -حلبچه 

ميالدي بغداد تصميم به گرفتن تماس و انجام مذاكرات با جالل طالباني رهبر اتحاديه ميهني  ١٩٨٣در ژانويه سال 

شركت رهبر اتحاديه . ين مذاكره دادطالباني بدون توافق با احزاب کوردي ديگر تن به انجام ا. کوردستان گرفت

) عراق(ميهني كزدستان در اين مذاكرات بعنوان يك عمل جداگانه ارزيابي شد و از سوي حزب دمكرات کوردستان 

نمايندگان دولت عراق دم از حل و فصل معقوالنه و بنيادي مسالە . و ديگر گروەهاي اپوزيسيون کورد محكوم گرديد

  .ز هر چيز يك مانور تاكتيكي بودکورد ميزدند و اين پيش ا

در اين مذاكرات عبدالرحمان قاسملو رهبر حزب دمكرات کوردستان ايران نقش ميانجي را در ميان اتحاديه ميهني 

بنابر شهادت او مذاكرات نامبرده سه سال طول كشيده، تعدادي موافقتنامه نيز در همين . کوردستان و بغداد ايفا نمود

در اين جا مداخالت تركيه نيز نقش . معذالك چنانچه انتظار ميرفت توافقنامه نهايي بدست نيامد. درابطه به امضاء رسي

  .خود را ايفا کرد

بعد از شكست اين مذاكرات طارق عزيز وزير امور خارجه عراق اعالم کرد كه علت اصلي شكست  توافقنامه و عدم 

ني ناشي از اميد داشتن او به نتيجه حمالت ارتش ايران عليه اجراي شرايط توافق شده در مذاكرات از سوي جالل طالبا
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طالباني نيز بنوبه خود بغداد را در قطع . به همين خاطر حكومت عراق از ادامه مذاكرات امتناع نمود. عراق بود

  .82مذاكرات مقصر دانسته، اعالم کرد او به ابتكار خود رابطەاش را با دولت عراق قطع نموده است

ميسيون امور خارجه سناي آمريكا دليل آمادگي صدام حسين به دادن امتيازاتي به اپوزيسيون کورد در گزارش ك

تالش براي جلوگيري از گسترش جدي قيام مسلحانه در کوردستان عراق و نزديكي اتحاديه ميهني کوردستان و 

از درآمد %  ٣٠در برداشت اتحاديه ميهني کوردستان به حساب كسب امتياز . بود) عراق(حزب دمكرات کوردستان

نفتي صادرات نفت معادن كركوك با بغداد وارد مذاكره شد و در هنگام انجام مذاكرات بطور قابل مالحظەاي از 

معذالك شكست مذاكرات موجب تسريع همكاري . شدت فعاليتهاي جنگي دستجات خود در شمال عراق كاست

  . 83و تهران شد چيزي كه سوريه به آن دست يافت) عراق(اتحاديه ميهني کوردستان با حزب دمكرات کوردستان

دمشق و تهران بطور عيني با متقاعد ساختن اپوزيسيون کورد عراق به سودمندي رفع » همكاري جدي«بدين ترتيب 

كامال . اختالفاتشان در شرايطي كه تحت تاثير جنگ ايران و عراق بوجود آمده بود موجب تقويت صفوف آنان شد

همكاري نيروهاي اپوزيسيون کورد با حكومتهاي سوريه و ايران يك نوع مصالحه بود كه هر كدام از  روشن است كه

در اعالميەهاي اتحاديه ميهني کوردستان و حزب دمكرات . شركت كنندگان اهداف خود را تعقيب ميکردند

. ايران و عراق بيان شدهمبستگي با سياستهاي منطقەاي سوريه و ارزيابي هاي آنان از جنگ ) عراق(کوردستان 

اپوزيسيون کورد عراق با نتيجەگيري از ديدار سيد علي خامنەاي رهبر ايران از دمشق مدعي شد كه مناسبات ايران و 

  .84سوريه تاثير مساعدي بر مبارزه بر ضد صدام حسين داشته است

با آنها و از جمله با رهبران  حافظ اسد. مسالە مبارزه اپوزيسيون عراق مورد عالقه شخص رئيس جمهور سوريه بود

به همين . رهبران ديگر سوري نيز با آنها مالقات کردند. اپوزيسيون کورد عراق يك سلسله مالقاتها و گفتگوها داشت

) ∗جود(ميالدي رئيس جمهور سوريه گفتگويي با رهبران جبهه ملي دمكراتيك عراق  ١٩٨٤اكتبر سال  ٢٦ترتيب در 

، رسول مامند رهبر حزب سوسياليست کوردستان و فخري )عراق(مكرات کوردستان مسعود بارزاني صدر حزب د

ارگان حزب ) راه آزادي(» طريق الحرية«در همين رابطه . كريم عضو كميته مركزي حزب كمونيست عراق داشت

لت عراق سوسياليست کوردستان اشاره نمود كه رئيس جمهور سوريه نه تنها با اظهار عالقه بلكه با درك مشكالت م

جود نيز متقابال . در عراق قائل شد» سرنگوني رژيم«ارزش زيادي براي نقش جنبش ميهن پرستانه عراق در مبارزه براي

ارزش زيادي براي كمك هاي حافظ اسد به نيروهاي ميهن پرست عراق كه براي سرنگوني رژيم ديكتاتوري عراق و 

در اين مالقاتها لزوم رسيدن سريع به . ه مي كنند قائل شدرهايبخش عرب مبارز –بازگشت آن به آغوش جنبش ملي 

نزديكي دستجات کورد و . وحدت همه جانبه صفوف آنان براي تقويت اين مبارزه به نمايندگان جود يادآوري شد

  . 85ارزش يابي شد» عليه رژيم عراق «در مبارزه همگاني » سهم کوردها«شركت آنان در جود از جانب دمشق بعنوان 
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ميالدي اين سازمان با ورود حزب دمكرات ملي کوردستان و دو سازمان سرتاسري كم عضو  ١٩٨٤واخر سال در ا

  .حزب سوسياليست عراق و گروه دمكراتيك عراق به تركيب آن بزرگتر شد: عراقي

ميالدي مالقاتي بين عبداللە االحمر معاون دبيركل حزب بعث با رسول مامند رهبر حزب  ١٩٨٥در مارس سال 

مبارزه مردم عراق براي «مامند در خاتمه مالقات از نقش سوريه در .ر. سوسياليست کوردستان صورت گرفت

شركت كنندگان گفتگو توافق خود را براي ادامه . تمجيد بسيار نمود» دمكراسي و خودمختاري کوردستان

  .86اعالم کردند» رژيم جاسوسي عراق«در جهت براندازي » همكاريهاي رزمي«

ميالدي جبهه متحد کوردستان عراق براي به پايان رساندن روند نزديكي اتحاديه ميهني  ١٩٨٨مه سال  در ماه

کوردستان و حزب دمكرات کوردستان و ديگر نيروهاي اپوزيسيون عراق تشكيل شد، معذالك اين در زماني صورت 

ن زمان اپوزيسيون عراقي در دمشق پي در اي. گرفت كه ابتكار نظامي در جنگ ايران و عراق بدست بغداد افتاده بود

» رابطه هم پيماني«بردند كه دشمن آنان در اين جنگ طوالني پايدار مانده است، با اين حال اين جبهه اهميت حفظ 

را مورد تاكيد قرار » مبارزه مشترك عليه رژيم صدام حسين و دفاع از مردم کوردستان«با سوريه و حكومت آن براي 

در جنگ ايران و عراق اپوزيسيون کورد و كشورهاي حمايت كنندەشان پيش بيني ميکردند اكنون با آتش بس . 87داد

مجله . بغداد عمليات خود را براي درهم شكستن مخالفين در مناطق كوهستاني کوردستان عراق متمركز خواهد کرد

ه آنها خواهد پرداخت کوردها در اين كه به محض تمام شدن جنگ، رژيم بعث عراق ب«ميديل ايست متذكر شد 

ميالدي نيروهاي دولت عراق شروع به بيرون راندن جنگجويان  ١٩٨٨و حقيقتا از اواسط سال . 88»ترديد نداشتند

اتحاديه ميهني کوردستان و حزب دمكرات کوردستان از کوردستان کورد و در نتيجه آنان همراه با موج فراريان 

ميالدي عراق را  ١٩٨٨اوت سال  ٢دمشق در . ي ايران و تركيه شدندکورد مجبور به عقب نشيني به آن سوي مرزها

بخاطر بستن مرزهاي تركيه و ايران بر روي فراريان کورد محكوم نموده، خواهان اتخاذ مجازات هاي سنگين عليه آن 

 ١٩٨٨تبليغات پرسروصداي ضد عراقي در رسانه هاي گروهي تا اواخر سپتامبر سال . از سوي جامعه جهاني شد

به حلبچه در تلويزيون » حمله گازي«ميالدي فيلمي در رابطه با پيامدهاي  ١٩٨٨اوت سال  ٢٩در . ميالدي طول كشيد

با استفاده از تمام شيوه هاي «در آن زمان عبداللە االحمر اعالم داشت كه صدام حسين . دمشق به نمايش گذاشته شد

 ٢٠ميالدي كنفرانسي با شركت  ١٩٨٨در سپتامبر سال . »ن ببردغير انساني ميخواهد کوردها را در شمال عراق از بي

در پايتخت سوريه تشكيل » جنبش رهايبخش و احزاب ترقيخواه كشورهاي عربي و كشورهاي خاور نزديك و ميانه«

  . 89شد و اعالميەاي در باره سياست ماهرانه حكومت عراق در مسالە کورد بعنوان يك عمل قوم كشي منتشر شد

. ريه پس از اتمام جنگ ايران و عراق به حفظ روابط خود با اپوزيسيون کورد و سرتاسري عراق ادامه دادرهبري سو

مسعود بارزاني، جالل  –رسانەهاي گروهي سوريه به تشريح مضمون ديدار و گفتگوي رهبران كشور با رهبران کورد 

ا داشتن منافع مشترك در مبارزه عليه رژيم عراق آنها نه تنه. طالباني، رسول مامند و سامي عبدالرحمان ادامه دادند
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بلكه رشد بعدي وحدت صفوف مخالفين سراسر عراق و نزديكي اپوزيسيون عراقي و از جمله اپوزيسيون کورد و 

سازمان اپوزيسيون عراقي و از جمله اپوزيسيون کورد عراق در  ١٧در مجموع رهبران . شيعه عراق را نيز متذكرميشدند

  .بودنددمشق مستقر 

 ١٩٨٩چنانكه در سال . ميالدي بعضي از دول غربي براي رفع روياروي سوريه و عراق اقدام نمودند ٨٠در اواخر دهه 

ميالدي مالقاتي بين رئيس جمهورهاي عراق و سوريه به ميانجيگري شاه اردن و عبداهللا وليعهد عربستان سعودي در 

ت با امضاء موافقتنامەاي كه قطع حمايت از نيروهاي اپوزيسيون را اين مالقا. پايگاه نيروي هوايي اردن صورت گرفت

در اين لحظه بويژه اپوريسيون کورد گوش بزنگ بود، چرا كه اين . پيش بيني ميکرد به پايان رسيد» بر مبناي متقابل«

نعربيسم براي توافقنامه اين نگراني را بر مي انگيخت كه دمشق ممكن است منطبق با منافع تاكتيكي و مالحظات پا

لطمه نزدن به دورنماي حمايت نظامي عراق در صورت مناقشه نظامي جديد عرب و اسرائيل، كمكهاي خود را به آنان 

در خود نشريات کوردي نيز سخن بسياري از نگرانيهاي مشابه گفته شد به ويژه توصيه شد كه به هيچ وجه . قطع كند

ان را تقسيم کردەاند اتكا نشود چراكه ممكن است آنان از جنبش به رژيم هاي اين يا آن دولت كه خاك کوردست

روي هم رفته مناسبات نيروهاي ملي کورد با محافل رژيم هاي . کورد در جهت مصالح سياسي شان بهره برداري كنند

  .كشورهاي منطقه ناشي از اين بود كه مي خواستند از تضاد آنان به نفع جنبش کورد استفاده كنند

ميالدي در نتيجه اشغال كويت توسط ارتش عراق بوجود آمد در  ١٩٩٠بحران كويت كه در اوت سال  با شروع  

در . صفوف اپوزيسيون کورد و سراسري عراق در دمشق اميد تازه اي براي سقوط نزديك حكومت بغداد بوجود آمد

دوره جنگ ايران و عراق ،سقوط  بيانات اپوزيسيون کورد با توجه به عمليات قريب الوقوع براي آزادي كويت مانند

  . اجتناب ناپذير محافل حاكم رژيم بغداد پيش بيني شده بود

. با توجه به اقدامات ائتالف ضد صدام كامال طبيعي بود كه هم اپوزيسيون کورد و هم شيعەها به آن اميد بستند

عالوه بر آن، دستگاه . قويت نشدفراخوان اياالت متحده آمريكا براي مخالفت با رژيم صدام با اقدامات مشخصي ت

رهبري آمريكا بعلت نگراني از خطر استقرار رژيم بنيادگراي شيعه، کوردها و مناطق آزاد شده توسط آنان را در 

 ١٩٩١آوريل سال  ٥چنانكه روزنامه آمريكايي اينترنشل هرالد تريبون در . مقابل رژيم وحشي صدام تنها گذاشت

را مبني بر پشتيباني از حركت مخالفين نقص کرده، در نتيجه ارتش عراق ستون بوش وعده خود «ميالدي نوشت 

همدست در امر خيانت به خلق «روزنامه تمام متحدين در جنگ ضد عراق را . »فقرات قيام كنندگان را در هم شكست

  . ناميد» کورد

انقالب مردمي در      «بعنوان  رسانه هاي گروهي سوريه حركت مارس اپوزيسيون کورد و تشكيالت مخفي شيعەها را 

  . عراق تفسير کردند» تالش جدي براي از بين بردن رژيم فاسد«و » عراق

عالوه بر آن، اين حركت اپوزيسيون عراق نشان داد کە سازمانهاي . اما اين بار نيز برانداختن رژيم صدام عملي نشد

همين . ومت عراق و اسالمي کردن آن ميباشندشيعه كه تحت حمايت دمشق نيز بودند خواستار در دست گرفتن حك

انگار اين وضع در كشيده شدن رهبران کورد به . موجب تقويت شك کوردها به برنامه آنان در مورد مسالە کورد شد

ميالدي صدام حسين با  ١٩٩١ماه مه سال  ٧در . مذاكره با بغداد براي حل مسالە خودمختاري کورد نقش داشته است

رئيس جمهور عراق همچنين گفتگويي با جالل طالباني . کورد برهبري مسعود بارزاني ديدار نمودهيئت نمايندگي 
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از جانب عراق طارق عزيز، عزت ابراهيم و علي حسن مجيد وزير امور داخله در مذاكرات با رهبران . داشت

 ١٩٩١ژوئن سال  ٢٣در . روند بازگشت فراريان کورد از تركيه و ايران شروع شد. اپوزيسيون کورد شركت داشتند

ميالدي مسعود بارزاني در بغداد اعالم کرد با حكومت عراق براي انجام انتخابات پارلماني در منطقه خودمختار 

معذالك تالش . کوردستان با شركت حزب دمكرات کوردستان و اتحاديه ميهني کوردستان به توافق رسيدەاند

ديكتاتور . طريق انجام مذاكرات با صدام حسين به شكست انجاميدرهبران کورد براي حل سياسي مسالە کورد از 

در مناسبات بين دولتي در خاور نزديك و ميانه تالش حكومت سوريه . عراق به داليل تاكتيكي با کوردها بازي کرد

ويژەاي به حزب  در رابطه با اين برنامه جاي. براي استفاده از عامل کورد در مقابله با آنكارا بطور آشكارا تاثير داشت

دفتر مركزي حزب كارگران . داده شد) »آپوئيستها«ك به کوردي و به بيان ديگر . پ. پ(كارگران کوردستان 

کوردستان كه در مناطق کوردستان تركيه از نفوذ برخوردار بود براي تعيين سرنوشت خلق کورد در تركيه به شيوه 

ان حزب كارگران کوردستان بغير از اردوگاه هاي مستقر در جنگجوي. مسلحانه مبارزه ميکرد در دمشق مستقر شد

  . سوريه در اردوگاه هاي بقاع، حمرا، مرجي و عين العين در لبنان آموزش مي ديدند

يورشهاي مسلحانه نيروهاي حزب كارگران کوردستان موجب خونريزي در ميان اهالي واليت هاي جنوب شرقي 

ناميده شده، با حكومت تركيه براي تامين » پاسداران روستا«کوردي شد كه تركيه و از جمله موجب تلفات نيروهاي 

براي مبارزه عليه نيروهاي حزب كارگران کوردستان از واحدهاي نيروهاي . امنيت روستاهاي خود همكاري ميکردند

استفاده از عامل يكي از داليل عمده . امنيتي، پليس و ارتش، نيروي هواپيماها و هليكوپترهاي جنگي استفاده مي شد

کورد از جانب سوريه براي وارد آوردن فشار سياسي به آنكارا به خاطر ساختن سد آتاتورك بر روي فرات است كه 

ميالدي بارها  ١٩٨٤دمشق از همان آغاز كار ساختماني سد در سال . بر كشاورزي و توليد نيروي برق تاثير منفي دارد

يكي از داليل مهم اختالف در مناسبات سوريه و تركيه دعوي ارضي سوريه  .ابراز نگراني خود را اعالم کرده است

اين . ميالدي به تركيه داده شد١٩٣٩است كه در نتيجه توافقنامه فرانسه و تركيه در سال ) الكساندريتا(به ناحيه حتاي 

ارا از تحويل نماينده امتناع آنك. عمل از جانب سوريه به رسميت شناخته نشده، از اين رو خواهان تغيير آن است

اما سوريه از يك سو به حزب . اپوزيسيون مسلمان كه عليه سوريه مبارزه ميكنند موجب نارضايتي دمشق بوده است

كارگران کوردستان با اجازه براي انجام يورشهايي موجب نگراني رژيم تركيه ميشود و از سوي ديگر با پرهيز از 

سوريه به تقاضاي تركيه . موازنه مشهور فشار به آنكارا را رعايت مي كندتحريك عمليات نظامي تركيه عليه خود 

هرچند كه نيروهاي تركيه در هنگام تعقيب . مبني بر داشتن حق تعقيب جنگجويان کورد در خاك آن جواب رد داد

ت اين جنگجويان آنكارا بارها از سوريه خواستار شد كه براي جلوگيري از فعالي. آنان بارها وارد خاك سوريه شدەاند

  . در خاك خود اقدام كند

نكته شايان توجه اين است كه صرفنظر از حسن نيت مقامات سوري نسبت بە فعاليت حزب كارگران کوردستان عليه 

  . رژيم تركيه، اين دو كشور در هر فرصت همكاري خود را در زمينه حفظ متقابل امنيت متذكر شدەاند

ميالدي موافقتنامه ١٩٨٧ژوئيه سال  ١٧عبدالرئوف الکسم نخست وزير سوريه در  تورگوت اوزال نخست وزير تركيه و

ميالدي نوشت  ١٩٨٧ژوئيه سال  ١٨در » مليت«روزنامه . مربوط به امنيت و همكاريهاي اقتصادي را امضاء کردند

د اول و چهارم پروتكل در موا.  سوريه از اين تاريخ به بعد از فعاليتهاي كه عليه تركيه باشد چشم پوشي نخواهد کرد
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عليه امنيت طرف » هر نوع گروه اخاللگر«مربوط به امنيت قيد گرديد سوريه و تركيه به هرترتيبي كه شده از فعاليتهاي 

فعاليتهاي اخاللگرانه آگاه ساخته، افراد «قرارداد در خاك خود جلوگيري خواهند کرد و همچنين يكديگر را از 

پروتكل همچنين برقرار کردن تماس هايي را بين تركيه و سوريه در . »خواهند کرد اخاللگر دستگير شده را مسترد

  . جهت گسترش همكاري در عرصه امنيت را پيش بيني نمود

از واكنشهاي متعدد به چنين وضعي بويژه آن دسته از واكنشها جلب نظر ميكند كه چنين نتيجه گيري ميکردند كه 

پروتكل محكوم به شكست بوده، يا بطور كامل فعالين آزاد از آن سلب  حزب كارگران کوردستان پس از امضاء

معذالك انجام پروتكل امنيت از جانب . خواهد شد چرا كه مرزهاي سوريه و تركيه بر روي آنان بسته شده است

ن جالب توجه اي. سوريه مشروط به قيد وشرطهايي بود كه مانع چنين دورنمايي براي حزب كارگران کوردستان شد

است كه اين پروتكل در بخش لبناني دره بقاع فاقد اعتبار بود و سوريها در صورت لزوم مي توانستند اردوگاه حزب 

وقتي كه روزنامه نگاران تركيه در مورد اين مسالە از عبدالرئوف . كارگران کوردستان را بويژه به آنجا منتقل كنند

فرومانرواي لبنان است و روزنامەنگاران نقش سوريه را در لبنان حكومت لبنان : الکسم سوال کردند او در جواب گفت

ميالدي تركيه با سوريه و عراق موافقتنامه مربوط به آبرساني را امضاء ١٩٨٧در دسامبر سال . نادرست ارزيابي ميكنند

  .طبق آن تضمين حجم مشخص آب براي دو كشور اعتبار قانوني پيدا کرد. کرد

كيلومتر بود موجب رضايت خاطر تركيه  ٥٥٠يتي سوريه در طول مرزهايش با تركيه كه بطول معذالك انجام تدابير امن

ميالدي در نتيجه برخوردهاي مسلحانه قيام كنندگان کورد با  ١٩٨٩در اكتبر سال . كه آن را كافي نمي دانست، نشد

ام كنندگان براي رسوخ در تركيه قي. نيروهاي حكومت تركيه صدها سرباز ارتش تركيه و افراد غير نظامي كشته شدند

تنش در مناسبات سوريه و تركيه . در سوريه، دو داالن در عراق و سه داالن در ايران استفاده ميکردند» داالن«از دو 

تجزيه طلبان «با بستن فرات سوريه را مجبور به قطع حمايت از » روزي«تورگوت اوزال اعالم کرد تركيه . شدت يافت 

هرچند كه او ديرتر اعالم نمود كشور او آب فرات را . دايي از تركيه تالش مي كنند، خواهد کردكه براي ج» کورد

ميالدي جريان آب فرات در  ١٩٩٠معذالك در ژانويه سال . بعنوان وسيلەاي در جهت تهديد سوريه در نظر نميگيرد

مخازن آب از آب اين رودخانه علت اين مسالە از سوي تركيه پرکردن . كم شد%  ٧٥سوريه و همزمان در عراق 

تركيه بنوبه خود كه گويي ميخواست حسن . سوريه با خشم به اين اقدام تركيه عكس العمل نشان داد. توضيح داده شد

نيت خود را به نمايش بگذارد به سوريه پيشنهاد کرد كه براي استفاده از نيروي برقي كه در ايستگاه مولدبرق آبي 

بدين ترتيب در پيشنهادات تركها در اين دوره اولويت معيني به رشد همكاري . افق كنندآتاتورك توليد ميشود تو

و اين از نظر تركيه مي توانست بتدريج به از بين بردن خطر جنبش کورد در اين منطقه . اقتصادي با سوريه داده شد

يه بخاطر انتقام از فعاليت جنگجويان سوريه نيز بنوبه خود طبق روال گذشته نگران اين بود كه مبادا ترك. ياري رساند

کورد در خاك خود عليه تركيه، فرات را براي خشكاندن زمين هاي كشاورزي و تضعيف نيروي مولد برق اين كشور 

  . با اين همه موازنه فشار متقابل بين آنان حفظ مي شد. ببندد

حزب سياسي  ٣د زيرا سه رهبر کورد از ميالدي در وضع کوردهاي سوريه تغييرات مثبتي بوجود آم ٩٠در آغاز دهه 

پر نفوذ در بين اهالي کورد كشور درانتخابات پارلماني انتخاب و بالفاصله وارد تركيب شوراي ملي جمهوري عربي 

، حميد »الپارتي«اين سه تن عبارت بودند از كمال احمد دبيركل حزب دمكرات کوردستان سوريه . سوريه شدند
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واه دمكراتيك کوردستان سوريه و فواد علي يكي از رهبران حزب اتحاد خلق درويش دبير كل حزب ترقيخ

علت پيروزي آنان در انتخابات همكاري تنگاتنگ احزاب کورد بود كه موجب تقويت حمايت از . کوردستان سوريه

جام فعاليتهاي همين امر ان. مقامات سوري نيز مانعي ايجاد نکردند. كانديدا هاي آنان از سوي راي دهندگان کورد شد

  . آرام انتخاباتي را در مناطق کوردنشين تامين کرد

نمايندگان کورد شروع به روشن کردن ماهيت مسالە کورد هم در برابر نمايندگان پارلمان شوراي ملي و هم در برابر 

حق کوردها تمام دادەها و پيامدهاي تبعيضي در . روشنفكران، خبرنگاران و نمايندگان احزاب سياسي عرب نمودند

بصورت كتبي در اختيار آنان قرار گرفتە، درخواست شد اين تبعيضها برطرف گردد و براي برابري حقوق کوردها با 

متذكر شد در اثر اين كارهاي روشنگرانه بسياري از  ١٩٩٤حميد درويش در ژانويه سال . ديگر شهروندان اقدام گردد

سالە کورد بهتر پي بردند و آنچه در اين باب مهم است اين است كه نمايندگان پارلمان سوريه به ماهيت و مضمون م

  .90در خواست شد در زمينه رفع پي آمدهاي منفي ناشي از سياست فشار بر کوردهاي سوريه پشتيباني بعمل آيد

حزب پرنفوذ ترقيخواه دمكراتيك . ميالدي صفوف اتحاد دمكراتيك کورد سوريه گسترش يافت ١٩٩٤آغاز سال  در 

 ١٩٩٤نوامبر سال  ١٤در اين رابطه اتحاديه دمكراتيك کورد سوريه در بيانيه . ردستان سوريه وارد تركيب آن شدکو

 ٢اتحاد دمكراتيك کورد سوريه بعنوان سازمان دمكراتيك كل جنبش کورد در سوريه در طي «ميالدي متذكر شد 

ن، همبستگي رفيقانه و و اعتماد در بين دستجات سال توانست با رد نظر گرفتن آرزوهاي خلق کورد و نيروهاي ملي آ

نشان . آن را در مبارزه ملي کوردها تامين کرده، بدين ترتيب شكاف در جنبش ملي کورد در سوريه را از بين ببرد

دادن حسن نيت از سوي اتحاد دمكراتيك کورد در سوريه و حزب ترقيخواه دمكراتيك کوردستان سوريه موجب 

عالوه بر اين تصميم گرفته شد تا بيانيه مربوط به ادغام . امل و موفقيت آنان در همبستگي گرديدتامين حسن تفاهم ك

حزب ترقيخواه دمكراتيك کوردستان سوريه در اتحاد دمكراتيك کورد سوريه و چگونگي فعاليت دوشادوش آنان 

راتيك کورد سوريه در برابر خلق همچنين اتحاد دمك. با ساير اعضاء اين سازمان در معرض افكار عمومي قرار گيرد

کورد در سوريه خود را متعهد ميداند كه براي تحقق حقوق قانوني آن، براي تحكيم وحدت ملي كشور و براي 

  . 91»برابري، عدالت، دمكراسي و صلح مبارزه كند 

حمل فعاليتهاي ميالدي در مجموع در سياست دولتي حافظ اسد چرخش مثبتي نسبت به ت ٩٠بدين ترتيب در آغاز دهه 

اين امر تا حد زيادي ناشي از عدم احساس هرگونه خطري از فعاليت و حركت آنان . رهبران سياسي کورد ديده شد

براي بهم زدن نظام و نظم عمومي بود و در عين حال اين حكومت خواهان وخامت اوضاع در بين کوردهاي سوريه 

ت سوريه بيم از آن دارد كه مبادا تشكيل پارلمان و حكومت همزمان حكوم.  بويژه تحت تاثير عوامل خارجي نبود

  .ميالدي در شمال عراق سرمشقي براي تقليد کوردهاي سوريه شود ١٩٩٢کورد در سال 

ميالدي مالقات وزراي امور خارجه تركيه، ايران و سوريه براي بحث پيرامون وضعيت شمال عراق  ١٩٩٤فوريه  ٤در 

وزراي سه كشور . خودمختار کوردستان در آن جا، در استانبول صورت گرفت پس از تشكيل پارلمان و حكومت

آنها ضمن ابراز . اذعان داشتند كه وضعيت کوردستان عراق تاثير منفي بر امنيت و ثبات كشورهاي آنان داشته است

                                                           

 ٢٤٢ە، مشارە يژانو١٩٩٤ە يقراطميالد 90
 . مهاجنا 91
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مصالح کوردها يا دولت آنان با تجزيه كشورهاي خود در آينده به نفع «اعالم کردند » تجزيه عراق«مخالفت با ايده 

هدف واقعي دولت سوريه در سياست مربوط به کوردها در همين چارچوب قرار . »اقليتهاي ديگر مخالفت ميورزد

جلوگيري از رشد جنبش کورد در كشور خود و همزمان : ماهيت اين سياست بشرح زير خالصه مي شود. دارد

  .كشورهاي همسايهاستفاده ار عامل کورد بر اساس مصالح خود در مناسبات با 
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  نتيجه گيري
  

قبل از هر چيز اين .روندهاي سريع سياسي در کوردستان كنوني زمينەاي غني براي تامل در اين مسالە را فراهم ميكند 

رهايبخش يك  –فكر پيش مي آيد كه بي حقوقي خلق چند ميليوني با فرهنگي اصيل و سنت درخشان مبارزه ملي 

در مجموع مسالە ملي کورد چه در اوضاع سياسي داخلي دولتهايي كه کوردستان را تقسيم . نجاريي تاريخي ميباشدناه

در همين رابطه به سادگي . کردند و چه در اوضاع بين المللي منطقه بعنوان يكي از عاملهاي اصلي باقي مي ماند

ي و اجتماعي ـ اقتصادي كشورهايي كه کوردها در مشاهده ميشود كه عمال هرگونه برنامه عادي کردن اوضاع سياس

آنجا زندگي مي كنند و بويژه تثبيت اوضاع بين المللي در خاور دور و نزديك بدون حل مسالە کورد غيرممكن مي 

بدين ترتيب روشن است كه حل اين مسالە نه تنها از مصالح خلق کورد بلكه از دولتهايي نيز ناشي ميگردد كه . باشد

  . جنبش ملي وجود دارددر آنان 

در اين جا بويژه . درك اين واقعيت هر چند به سختي و كندي پيش ميرود ولي بە هرحال راه خود را باز ميكند

پرزيدنت (وضعيت ملي ـ حقوقي کوردها درعراق و نشانەهايي از برخوردهاي واقع بينانه بخشي از محافل حاكم تركيه 

  .در سالهاي اخير مد نظر است به مسالە کورد) فقيد اوزال و ديگران

ضمن اشاره به دورنماي اين مسالە كهنه و مزمن ميتوان براحتي نتيجه گرفت كه حل آن از طريق توسل به زور امكان 

چنانكه فعاليت عملي نشان داده نه اقدامات گسترده تضعييقي ضد کوردي، نه تبعيد و نه اقداماتي كه . پذير نميباشد

در نتيجه تنها راه حل واقعي اين مسالە حل و فصل . است منجر به حل مسالە کورد نشده استخصيصه قوم كشي داشته 

  .عادالنه آن مي باشد

در همين رابطه، اين روند به . بدين ترتيب، در مرحله كنوني تحول اوضاع، مسالە ملي کورد بيش از پيش حدت مييابد

ذكر اين مسالە نيز . عيتي نيستند كه آنها را ناديده بگيرندچنان درجەاي رسيده است كه رژيم هاي حاكم عمال در موق

اهميت دارد كه وقايع روي داده در خارج از مناطقي كه کوردها زندگي ميكنند بنوبه خود به جنبش ملي کورد 

تي در اين جا روند پراهميتي چون استقالل خلقهاي اتحاد جماهير شوروي سوسياليس. مستقيم يا غير مستقيم نيرو ميدهد

در اين . اين خلقها و قومها به حاكميت كامل دولتي رسيده و ميرسند. سابق و وقايع فاجعه بار يوگسالوي مطرح است

  . مسير عاملهاي ملي در روسيه فدراتيو دستاوردهاي بزرگي داشتەاند

قدرتهاي بزرگ  تمام اينها اساس سياست كذايي استاندارد دوگانەاي را برهم ميزند كه همچنان از سوي به اصطالح

  .حمايت ميشود

در عين حال برمبناي چه منطقي اصل تغييرناپذيري مرزهاي دولتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق و يا 

يوگسالوي مورد تجديد نظر قرار ميگيرد اما هنگام بررسي مسائل مربوط به اوضاع کوردها اين اصل تغيير ناپذير 

  اعالم ميگردد؟

يقت ديرينه مطرح ميشود، هرگونه مسالەاي زماني حل شده محسوب ميگردد كه بدرستي حل شده در اين جا اين حق

  . باشد
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نه تنها مصالح خلق کورد بلكه تثبيت اوضاع در خاور ميانه و نزديك و كاميابي و رشد مسالمت آميز خلقهاي منطقه، 

  .حل صلح آميز و عادالنه مسالە کورد را طلب مي كند

اين ها موجب جهاني شدن مسالە ملي کورد مي شود كه با وجود نيروهاي كنوني در عرصه  مسلم است كه تمام

  . جهاني ممكن است اهميت سرنوشت سازي در جهت جستجوي حل مسالە جنبش کورد داشته باشد

صرفنظر از وضعيت دشوار خلق کورد، داليل عيني ناشي از مبارزه رهايبخش آنان براي پيش بيني هاي خوشبينانه 

  : فاكتور اساس آن را تشكيل ميدهد ٢. وجود دارد

در کوردستان و در بخشهاي پراكنده کوردنشين انديشه تعيين سرنوشت ملي اين مردم راهش را در عمق و  •

. شيفتگي به چنين تفكري در جنبش تقريبا تمام اليه هاي جامعه کورد را فرا ميگيرد. در عرض باز مي كند

  .تحوالت بزرگي استاين نيروي است كه قادر به 

هرچند كه تا به نتيجه مطلوب . جاي برجستەاي به مسالە کورد داده ميشود» سياست كالن«در به اصطالح  •

رسيدن مسالە کورد هنوز راهي طوالني در پيش است اما پيشرفتهايي در اين جهت ديده ميشود كه اجازه 

   .ميدهد به تحول اين مسالە اميدوار باشيم
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