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 ! تخريب شخصيت يا نقد انديشه
   نگاهي بر نگرش ماکياولي برخي از چپ نماهاي دو آتشه

  
  .معرفت اوست  ر شخص نماينگر سطحکالم ه" 

  1يک ژاپني    
  

استدالل و نقد برخي از گروه هاي سياسي ايراني , نگاهي گذرا به شيوه سنجش
 -درخارج از کشورکه محصوردرفضاي خود ساخته و فانتزيهاي خود القايي 

انقالبي هستند نشان دهنده سقوط و افول بخشي از نمايندگان فکري داعيان 
تارياي ايران است که هدفمندانه براي مسموم ساختن فضاي سياسي رهبري پرول

آلوده نمودن فرهنگ خرد گرايي نيروهاي , ايجاد تفرقه, اجتماعي و فرهنگي –
هرچند که تعداد . متعهد سياسي و گسترش لومپنيسم فکري تالش مي ورزند

اعي سياسي و پايگاه اجتم –چنين نيروهايي قليل است و اندک  و بنيان فکري 
آنها بسيارضعيف مي باشد معهذا نمايان ساختن بينش تخريبي آنها براي 

عمل و انديشه انحرافي . جلوگيري و يا کاهش عواقب مخرب شان الزامي است
چنين نيروهايي نه تنها موجب آسيب ديدن دنباله روان چنين بينشي مي شود که 

ه اصطالح انسان تحت القاي ايده هاي کاذب انقالبيگري و شعارهاي سرخ و ب
آسيب و به هدر دادن , دوستانه قرار گرفته اند بلکه نهايتا موجب تخريب

استعدادها و امکانات بالقوه و بالفعل نيروهايي مي گردد که در راستاي رسيدن به 
 –سياسي و اجتماعي  -برابري حقوقي , تفاهم ملي , صلح, سعادت انسان ها

  .دمکرات و آزاد گام برمي دارند اقتصادي ملل ايران و ايجاد جامعه اي

                                                 
   www.bokan.de.شوانه  -ترجمه از آلماني به کردي, برگرفته از گفتار بزرگان  1
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بجاي  نقد نظرات مخالف و , اين افراد بدون پايبندي به ادب و فرهنگ سياسي 
ي رفتارهاي موهن و و  يا  تقابل فکري با شخصيت ها و احزاب ديگر از همه

يکي از . ميبرند  خالف اخالق براي ابراز وجود و بزرگ نمايي خود بهره
هائي در مقابله با بينش و افکاري که مغاير با تخيالت ابزارهاي اصلي چنين نيرو

گروهي و به اصطالح طبقاتي طراحان آن است پناه بردن به واژه هاي  -قشري 
طرح اتهامات بي اساس و زير سوال بردن شخصيت , برچسب زدن, تحقير آميز

نويسنده در مرحله آغازي نقد براي گريز از پرداختن منطقي به نظرات انتقادي 
چنين برخوردهايي آشکارا نماينگر لرزان بودن بنيان فکري , خالفين مي باشدم

درک دستاوردهاي جديد , نقاداني است که توان ورود در بحثهاي آکادميک، 
طوطي وار به , علوم اجتماعي و پند گرفتن ازتجارب گذشته را نداشته

ير مهر بطالن تکرارشعارها و فرضيه هايي ميپردازند که واقعيت هاي چند دهه اخ
, باند" استفاده ازواژه هاي رايج درادبيات حزبي آن ها  نظير. برآنها زده است

, ماليخوليايي, مزدبگير, سرسپرده, عقب مانده, نوکر, خائن, خودفروش
مهمترين ...." سرسپرده سيا و موساد  و , شياد, متحجر, نژاد پرست, جاسوس

  . بخش استداللي نقدهايشان را تشکيل ميدهد
نقد غيرعلمي نيروي مخالف به هر قيمت و به هر وسيله اي تنها موجب بيراه 

کمکي به پيشبرد فرهنگ تقابل منطقي انديشه نخواهد , کشاندن آن بحث گشته
شخصيت ها و , متاسفانه چنين برخوردهايي درميان برخي از احزاب.کرد

ي از گردانندگان دولتمردان ايراني تاريخي ديرينه دارد و با منش و کردار بسيار
ورهبران سياسي و دولتي گره خورده است که خود نيازمند تحليل و بازنگري 

  .  جداگانه اي مي باشد
از نقطه نظرافرادي که با ايده هاي کاربردي ماکياولي به زير پوسته اهداف 
سوسيالستي  پناه برده اند استفاده ازهر نوع سالح کاذب تبليغاتي جهت برحق 
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د و از ميدان خارج ساختن مخالفان امري موجه و قابل افتخارمي نشان دادن خو
باشد تا آنجا که جايگزيني واژه ها و جمالت تمسخرآميز و تحقير کننده حتا در 

تخريب شخصيت فرد . سر تيتر نوشته هايشان امري طبيعي محسوب مي گردد
م مليت تاريخي و مورد احترا -بي احترامي به چهر ه هاي برجسته ملي , مخالف

قلب واقعيت , به گمراه کشاندن مبحث اصلي مورد انتقاد , هاي مختلف ايران
سنت و , ارتجاعي و عقب مانده خواندن هر آنچه که با فرهنگ, هاي تاريخي

شانتاژ وپرونده سازيهاي کاذب سياسي , ملي مردم  پيوند دارد -عاليق تاريخي 
ح هاي کاربردي چنين جهت تخريب شخصيت نويسنده و مخالفين از جمله سال

نيروهايي است که شيپورزنان خواهان به اصطالح گسترش و اشاعه تفکرات 
انسان دوستانه سوسياليستي  و ايجاد فضاي مناسب براي تغيير اخالق و تمام 

  .نمادهاي معنوي فرهنگ بورژوازي و فئودالي هستند
ي ونقد يک اثر حالت تهاجمي غير منطقي و پرخاشگرانه اين افراد درهنگام بررس

راه را بر هرگونه نقد منطقي و پذيرش , و مطلق شمردن حقيقت خودساخته
متاسفانه اثبات نظرات فردي و . نکات درست نيروهاي دگرانديش مي بندد

حزبي به هر قيمت و به هربهايي که ناشي از شيوه نگرشي سانتراليسم 
ي در مقابل پذيرش بوروکراتيک و ايده هاي ماکياوليستي است نقش سد کننده ا

گذشتن ازسد مطلق گرايي اولين گام . تفکرات مخالف و هرگونه بينش نو دارد 
براي درک و تجزيه و تحليل نظريات متنوعي است که در بين نمايندگان فکري 

  .اقشار مختلف جامعه وجود دارد
فکري با نيروهاي دگرانديش  –انسان هوشمند درهنگام مقايسه و تقابل منطقي 

که  به جنبه هاي قوت و ضعف خود پي مي برد و در صورتي که پتانسيل است 
بدورازخيالبافي , دگرديسي داشته باشد مي تواند خود رابا نيازهاي واقعي جامعه
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پذيرش واقعيت هاي تلخ راه پايدارماندن . هاي خودفريب دهنده منطبق سازد
  .  اصولي راهموارمي سازد

ديشه مخالف موجب برداشتهاي غيرواقع هوچيگري سياسي درنقد و بررسي ان
گرايانه و پيش کشاندن اتهاماتي مي شود که عمال درجهت بيراهه کشاندن مساله 

تفسيرو رد نکات خودساخته اي است که , ايجاد سردرگمي , مورد بحث
اين شيوه نقد رابطه تنگاتنگ با . هيچگونه پيوندي با ديد نويسنده مورد نقد ندارد 

براي ,عقيدتي بوده  -اداني دارد که محصوردرتنگناي فکري فرهنگ سياسي نق
به کرسي نشاندن اهداف خود صرفنظر از درست  يا غلط بدون آن هرگونه بانگ 
مخالفي را بيرحمانه و خارج از قواعد و موازين اخالقي و اصول انساني زير 

ي بها ضرب مي برند ومي خواهند به هرقيمتي حقانيت و پاکي انديشه خود را با ب
استفاده از هرگونه ابزارو وسيله براي . خواندن نظر مخالف به اثبات برسانند

رسيدن به هدف و استفاده ازشيوهاي غيرعقالني وغيراخالقي براي به کرسي 
نشانده راي و انديشه خود مغايربا ابتدايي ترين حقوق انساني درجهان متمدن 

داف نادرست و غير اجتماعي چنانکه نمي توان براي رسيدن به اه. کنوني است
از ابزارو شيوه هاي انساني بهره گرفت متقابال نمي توان براي رسيدن به هدف 
هاي عادالنه و انسان دوستانه به ابزارها و شيوه هاي غير انساني و غير اخالقي 

  .متوسل شد 
تجربه ناموفق چنين گرايشات انحرافي ومخرب دربين مارکسيست ها يي که 

شکوفايي , به مدينه فاضله وجهان عاري از هرگونه ستم طبقاتي براي رسيدن 
استعدادهاي بشري و دفاع از منافع زحمتکشان به کشتارميليونها انسان بي گناه 

دانشمندان و انسان هاي فرهيخته , دگرانديشان, روشنفکران, حزبي و غير حزبي
کم , پرداختند  ...آلباني و , کامپوچيا , چين, در کشورهايي چون اتحاد شوروي

مارکسيست بودن , آنهايي که اکنون عليرغم رد صوري استالين و مائو. نيست 
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خود را نمونه اي نادر در سطح ايران و جهان مي دانند و لقب بزرگترين 
چون کاالي ناياب به رخ ديگران مي , مارکسيست دنيا را به همديگر قرض داده

وار شمشير چوبي شان را بر چهره کشند و براي واال نماياندن خود دن کيشوت 
تحت عنوان دفاع از طبقه کارگر و زحمتکشان ,  نيروهاي دگرانديش کشيده 

ترور فکري شخصيت ها و احزاب مخالف , هوچيگري, ايران  به ياوه گويي
استاليني خود به جنگ دشمنان خودساخته  –روي آورده و با تفکرات فئودالي 

اسالمي مي انديشند تا شايد بتوانند با به درفرداي پس از سرنگوني جمهوري 
آشوب کشيدن وشعله ور کردن جنگ و خصم بين مليت هاي مختلف ايران از 
اين نمد کاله گشادي براي خود بدوزند بي شک به همان سرنوشتي گرفتار 

  . خواهند آمد که سلف شان درتاريخ صد سال گذشته دچارشد
جزئي ترين و ساده ترين قواعد و  آيا نمايندگان دروغين کارگران که امروز

سياسي را جسورانه زيرپا مي نهند و از هيچ  –موازين درست برخورد اجتماعي 
سياسي جمع نيروهاي خارج از  –عملي براي آلوده ساختن فضاي اجتماعي 

, کشورکوتاهي نمي ورزند واعضاي خود را با روحيات و خلقيات هوچيگرانه 
حور بيني وخودبزرگ بيني کاذب و دروغين خردستيزانه و ايجاد جو خود م

تربيت مي کنند و بي باکانه به ترور شخصيت دگرانديشان مي پردازند مي توانند 
" خودرا با ايدال هاي بشري و رفتار متمدنانه وفق دهند وشايسته ادعا هايي چون

  ! باشند؟"  انسان اساس سوسياليسم است
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 واژه  همعاني و کاربرد س  به  نگاهي کوتاه

  ناسيوناليسم، شونيسم و راسيسم  
  

در برخي مقاالت سياسي که گاها از سوي افراد مدعي رهبري پرولتارياي ايران 
شونيسم و , منتشر مي شود به شيوه اي ناهنجار واژه هايي چون ناسيوناليسم

مکاني آنها به , اصلي و کاربرد زماني   نژادپرستي بدون در نظر گرفتن مفهوم
ي و تجريدي و ناهمخوان با واقعيت هاي جامعه مورد استفاده شکلي صور
گويي براي بسياري از اين دکترين سياسي هدف از سياه کردن . قرارمي گيرد

صفحه هاي سپيد اوراقشان تنها و تنها به کرسي نشاندن فرضيه هايي است که در 
ران بسياري موارد همخواني ارگانيک با واقعيت هاي ملموس جامعه کنوني اي

دراينجا قصد تجزيه و تحليل برنامه و عملکرد چنين نيروهايي که بويژه در . ندارد
خارج از کشور بر زيربناي محافل روشنفکري و جدابافته از توده هاي مردم پديد 

, مقوله ناسيوناليسم 3تنها اشاره کوتاهي به مفهوم و کاربرد , آمده اند نيست
   .ا خواهيم داشتشونيسم و راسيسم در مکتب سياسي آنه

مشتق شده که در فارسي nation اصطالح ناسيوناليسم از واژه . 2ناسيوناليسم 
. ترجمه شده است" کشور و مملکت, امت, خلق, قوم, ملت"تحت عناويني چون 

استقالل طلبي و ميهن , ملت گرايي: ناسيوناليسم معاني لغوي مختلفي چون
به افراد ميهن دوست، استقالل طلب،   3به همين ترتيب ناسيوناليست. دوستي دارد

مفهوم استقالل طلبي اين مقوله در ايران بويژه در . اطالق مي شود ملي گرا 
مبارزه توده هاي مردم عليه استعمارگران خارجي و حفظ استقالل آن نمود پيدا 

                                                 
2 Nationalism 
3 Nationalist 
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کرده است ولي مفهوم خاص ملي گرايي را مي توان در مبارزه مليت هاي 
ه براي رسيدن به حقوق برابر در عرصه هاي اقتصادي، مختلف ايران ديد ک

اجتماعي، حقوقي،سياسي، فرهنگي و رشد آگاهي ملي برعليه ظلم و ستم شاهي 
رژيم شاهي با مطرح کردن تئوري ملت واحد ايران و . و اسالمي مبارزه کرده اند

وق رژيم اسالمي ايران با تاکيد بر امت اسالمي عمال وجود مليتهاي مختلف و حق
ملي آنها را ناديده گرفته، هرگونه بانگ آزاديخواهي ملل تحت ستم را وحشيانه 

  .سرکوب کرده اند
در ادبيات سياسي بسياري از احزاب مدعي چپ، از ناسيوناليسم بعنوان يکي 

آنها ناسيوناليسم را به . ازاصول ايدئولوژي و سياست بورژوازي نام برده مي شود 
دهند که در تقابل با ساير ملت ها و خواست  تعصبات خشک قومي نسبت مي

, از نظرمتفکرين دوآتشه چپ.هاي طبقاتي پرولتارياي ايران قرار دارد 
ناسيوناليسم از نظر تاريخي نقش مثبت خود رادرمرحله گذارازفرماسيون فئودالي 
به سرمايه داري ايفا کرده و اکنون با ايجاد فرماسيون کاپيتاليسم ودر صدر قرار 

البته بدون در نظر گرفتن ويژگي هاي عيني و (ن وظيفه انقالب سوسياليستي گرفت
نقش تاريخي آن به گذشته دور سپرده شده ) ذهني چنين امکاني در کشور خود

آنهاهرگونه تفکر ناسيونالسيتي را دشمن فکري و طبقاتي کارگران و   .است
تيجتا يکي از ابزاري براي انشقاق در صفوف طبقه کارگر محسوب ميدارند، ن

وظايف اصلي طبقه کارگر و حزب مدافع آن بايد مبارزه با چنين جرياناتي باشد 
  .که دشمن خوني پرولتارياي ايران محسوب مي شوند

از نظر اين نيروها اينکه زيربناي اقتصادي ايران در چه مرحله اي از رشد سرمايه 
د شده اند، داري است، کارگران تا چه حد در اتحاديه هاي کارگري متح

احزاب متعدد مدعي رهبري طبقه کارگر که هم اکنون در خارج از کشوردر بين 
روشنفکران جدا بافته از توده مردم و طبقه کارگر شيپور انقالب سوسياليستي را 
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سر ميدهند چقدر ريشه در آنجا دارند، موازنه و تناسب نيروهاي متخاصم طبقاتي 
قه درچه مرحله اي قرار دارد، خواست هاي وحد سازماندهي آنها در نبرد دو طب

ملي و دمکراتيک مردم تا چه حد تامين شده است و اصوال مردم مذهبي تا چه 
حد با کلمه کمونيسم سرآشتي دارند جزو بحث هاي فرعي و انتزاعي محسوب 
مي شود چرا که کاوش و تحقيق و کالبدشکافي اين مسائل آنها را از رسيدن به 

  . تي بازمي داردانقالب سوسياليس
شيوه نگرش آنها به ناسيوناليسم اساسا درجهت تفرقه انداختن در صفوف 
نيروهاي بالقوه و بالفعل اپوزيسيون ملي و سراسري ايران و ايجاد پيش زمينه هاي 
فکري براي دامن زدن به اختالفات، ايجاد جنگ و نفرت در مناطق پيراموني 

  . سالمي استکشور بويژه بعد از سرنگوني جمهوري ا
مساله ناسيوناليسم و خواست هاي دمکراتيک و ملي مردم غيرفارس پديده اي 
عيني و خارج از خواست افراد بوده، داراي پايه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي 

وظيفه احزاب و شخصيت هاي آزاديخواه بايد دفاع از . و تاريخي معيني مي باشد
سيوناليسم در راستاي تامين آزادي، مضمون خلقي، دمکراتيک و مترقي اين نا

رشد آگاهي ملي و برابري تمام مليت ها، ايجاد پيش زمينه هاي اتحاد و زندگي 
داوطلبانه، تقسيم واقع گرايانه ثروت، مشارکت نمايندگان مليت هاي مختلف در 

اصرار و پافشاري اين احزاب در طبقاتي جلوه دادن تمام . مديريت کشور باشد
جتماعي، مشکالت و مسائل مختلف کشورهايي که از مليت هاي وجوه زندگي ا

دمکراتيک آن  -مختلف تشکيل شده اند و هنوز بسياري از خواست هاي ملي 
ها الينحل باقي مانده است تنها از عدم آشنايي آنها با واقعيت هاي ملموس آن 

ملي ناديده گرفتن وجود ستم . جوامع و ايزوله بودن فکري آنها حکايت مي کند
و محروميت مليت ها در تعيين سرنوشت خود نه تنها موجب حفظ تماميت 
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ارضي کشورهايي چون ايران نمي شود برعکس موجب از بين رفتن وحدت 
  .جامعه کثيرالمله و مرکز گريزي مليت هاي غيرفارس خواهد شد

  4نکته مهم ديگر که بايد به آن پرداخت درهم آميختن مرز ناسيوناليسم با شونيسم
سرباز تحت فرمان  Nicolas Chauvinاصطالح شونيسيم از اسم . است

از نقطه . ناپلئون بناپارت مشتق شده است که تعصب افراطي به امپراطور داشت
نظر سياسي هدف شونيسم برتري و ارجع قراردادن سود و منافع سياسي و 

ون و ناديده گرفتن، خوار نمودن، آسيميالسي ;اقتصادي يک ملت بر ملت ديگر
تقابل، جنگ افروزي،برافروختن  ;نقص آزاديهاي فردي و فرهنگي ملل ديگر

متاسفانه از سوي برخي محافل . مي باشد... آتش نفاق و دشمني در بين ملل و
بگونه اي آگاهانه و يا ناآگاهانه و يا از روي بي خردي دو مقوله ناسيوناليسم و 

ي گرايي از سوي نيروهاي ملي شونيسم يکسان گرفته شده، بر هرگونه تمايل مل
اين درحالي است که براي نمونه احزاب . گرا مهر شونيسم زده مي شود

قومي در حرف و در عمل خود را از هر ايراني ايراني تر دانسته،  -کالسيک ملي 
رسيدن به خواست هاي ملي خود را موکول به برقراري دمکراسي در ايران و 

اينکه آنها . ا ساير نيروهاي سراسري کرده اندرسيدن به تفاهم فکري و سياسي ب
در رسيدن به اين هدف تا چه حد موفق بوده اند و يا توانسته اند با در پيش 
گرفتن چنين سياستي به حل مساله ملي و يا همکاري برابرحقوق با احزاب 

  .سراسري برسند موضوعي است جداگانه که مورد بحث ما نيست
نيز از جمله مقوالتي است که بدون در نظرگرفتن )  5راسيسم(واژه نژادپرستي  

مفهوم واقعي آن گاها مورد استفاده اشخاص و سازمان هاي مشخصي قرار مي 
برميگردد که معاني رسمي و    raceريشه نژادپرستي يا راسيسم به واژه . گيرد

                                                 
4 Chauvinism 
5 Racism 
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نژاد مي باشد مانند نژاد سفيد، نژاد  –معني دقيق آن . غير رسمي مختلفي دارد
مليت، دودمان، ملت، طايفه، قوم  –اما معني غيردقيق آن .... .و   ياه، نژاد آريايي س

و تيره است که در واقع هيچ پيوندي با مفهوم سياسي راسيسم بعنوان نژادپرستي، 
راسيسم در واقع يک تئوري ارتجاعي . نژادگرايي، تعصب و تبعيض نژادي ندارد

و حقوق فردي و اجتماعي آنها بوده، و ضدانساني است که منکر برابري انسان 
معتقد بر پست يا عالي بودن افراد و تفاوت در توانايي و استعداد انسان ها بر 

در واقع تفکر ارتجاعي راسيسم از نظر غلظت . اساس تمايز نژادي آنها مي باشد
در تاريخ نمونه شديد چنين افکار . آن چندين مرحله باالتر از شونيسم مي باشد

را مي توان بويژه درتئوري و عمل فاشيست ها، سرکوب و کشتار سرخ  ارتجاعي
پوستان و سياهان آمريکايي و همچنين سرکوب سياهان آفريقاي جنوبي مشاهده 

  .نمود
با توجه به تعاريف باال استفاده نابجا از مقوالت يادشده نه تنها کمکي بر رشد 

مي کند که مي خواهند با  سياسي جامعه نمي کند بلکه راه را براي افرادي باز
تفکرات غلط و غير علمي خود را به زور تحريف، تهديد  ;بازي با لغات و الفاظ 

 .و تهمت و استفاده از کلمات سرخ و آتشين بر ديگران تحميل کنند
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  ملي گرايي يا دگر ملت ستيزي
 

ي آذري برخي از نمايندگان ملي گرا  بيشتر متوجه  کوتاه  روي سخن اين نوشته
جاي حرکت در مسير   اي آذربايجان، به دنبال خيزش توده  به  است که

هاي اتحاد و  سازماندهي فکري و سازماني نيروهاي ملي گراي آذري و ايجاد پايه
، يا  متحدان استراتژيک خود کرده  را متوجه   اتفاق با دگر ملل ايران، نوک خامه

  به  يا ناآگاهانه  آگاهانه  اند که شده اي دچار خود بزرگ بينيهاي غيرواقعبينانه
  رژيم از يکي عليه  هاي اختالف با دگر مليت ها ايران و سوء استفاده ايجاد زمينه

  .ديگري مي انجامد
  در خارج از کشورتا آنجا پيش ميروند که  برخي از ملي گرايان آذري بويژه

، از هم  ي در آميختهحقوق ملي خود را با دگرملت ستيز  براي رسيدن به  مبارزه
واقعيت هاي   اکنون با طرح و پيش کشيدن اختالفات ارضي و بدون رجوع به

، پيش  همسايگان خود چنگ و دندان نشان داده  ، به تاريخي ـ جغرافيايي منطقه
  . اختالفات ملي و احيانا جنگ و درگيري را فراهم مي سازنند  زمينه

ي ساکن ايران با نمايندگان فکري و اصوال درهم آميختن نابجاي نقش ملت ها
عمل گراي نژادپرست و حاکمين سرکوبگر، موجب مخدوش کردن مرزهاي 

. مليتهاي مختلف ايران خواهد شد  سياسي و ايجاد جو دگرملت ستيزي و مقابله
مردم فارس   ها را به و فقيه  حکومت شاه  حرکت سرکوبگرانه  هرگونه  آنهايي که

جويي نهان و آشکار با   و ستيزه  ح شعارهاي فارس ستيزانهنسبت مي دهند و با طر
و خودبخودي   کشاندن جهت اصلي جنبش آزاديخواهانه  بيراهه  در پي به کردها

در   آسياب افراد و نيروهايي مي ريزند که  مردم آذربايجان هستند،  عمال آب به
  . پي سرکوب و مسخ جنبش هاي ملي ملت هاي ايران هستند
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برخي از نمايندگان فکري ملي گراي آذري در پي انعکاس حرکت   متاسفانه
و ساير مليت هاي  کرد  خودي آذريهاي ايران در ميان نيروهاي ترقيخواه  خود به

دگرملت   آنان براي جلوگيري از هرگونه  هاي دوستانه ساکن ايران و توصيه
  مسير رسيدن به و تبادل فکري و عملي آزمون مبارزاتي خود در  ستيزي نابخردانه

،  خود گرفته  به  حقوق ملي و اتحاد نمايندگان ملي آن ها، بيشتر موضعي خصمانه
مي   نتايجي غيرواقعبينانه  ، گاهي به شده  غرق در احساسات خود بزرگ بينانه

قلم آقاي ائلخان تورک   به6"سخني با فعاالن کرد"  مقاله  به  براي نمونه. رسند
نظرات برخي از فعاالن سياسي   ايشان در پاسخ به. يم داشتاي خواه اوغلي اشاره

  اند که با اعتراض اخير مردم آذربايجان، مسائلي را پيش کشيده  کرد در رابطه
  :بندي کرد  محور اساسي برخي از نظرات ايشان را مي توان بدين شکل دسته

ناپذير و استان آذربايجان غربي در چارچوب مرزهاي تغيير کردنشينتمام مناطق 
بحث در اين مورد با هيچ کس و نيرويي   ، نيازي به تاريخي آذربايجان قرار گرفته

   !نيست؟
تغييراساسي در ايران صورت   آذري ها پيش قدم نشوند، هيچ گونه  تا زماني که

  !نخواهد گرفت
ملت آذربايجان و فعاالن آنها مي دانند که کي و کجا مساله را پيش بکشند و تا  

سال گذشته دچار اشتباه استراتژيک نشده اند و همه چيز را  20عرض  رحاال د
مساله ملل را بايد تورکها رهبري کنند چرا که . پيش برده اند آرام و قدم به قدم

ملل غير فارس توان درافتادن با تهران و شبه روشنفکران  و نه ديگر کردهانه 
هاست که همه چيز را به تورک“ اراده ملي”و  ”روح ملي”فارس را ندارند اين 

  !تهران تحميل خواهد کرد

                                                 
6 http://www.baybak.com/Baybak/?p=1532 
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 دانند ولي امروزه  توان هدايت اين جريان خود را تافته جدا بافته مي کردفعاالن  
بايد هدايت اين مساله در دست آذربايجانيان باشد چرا که همه به اين و د نرا ندار
فارس ايران،  اذعان دارند و تنها آذربايجان مي تواند با کمک ملل غير مساله

تهران را به  پذيرش خواسته هاي به حق ملل غير فارس وا  حاکمان فارسگراي
 .دارد

وقت  سال است که مبارزه مسلحانه و غير مسلحانه مي کنند هيچ 27 کردها
  ).تاکيدها ازمن است(نتوانستند مسله ملي را همه گير کنند 

يک پان ترکيست تنها حکايت ازنظرات   موارد ياد شده  نگاهي سطحي به
غرق در   ازحرکت اعتراضي آذريهاي ايران دارد که  هژموني گرا و خود شيفته
خود بزرگ بيني و مخدوش کردن واقعيت هاي   به روياها و دنياي خيالي، 

در مبارزات ملي و  راندگر خلق هاي اي  انکار نقش برجسته  تاريخي و
  :اين سطور  نظر نگارنده  به. دمکراتيک مي رسد

در  کردستانشرق  کردنشينر تقسيمات استاني ايران، قراردادن بخشي ازمناطق د
جهت   توسط حکومتمداران وقت ايران، هدفمندانه  استان آذربايجان غربي که

و ايجاد  کردستان، تقسيم مکررخاک کردهاکاهش قدرت اجرايي و اداري 
است   ام گرفتهو آذري انج کرد  هاي اختالف در بين دو ملت همسايه پيش زمينه
سادگي چرخش قلم خود مالک سرزميني   به  کسي نمي دهد که  را به  اين اجازه
قدمت تاريخ بشريت در تمام   به  که  محل اسکان و زيست ملتي بوده  گردد که

وانگهي، حوادث و رويدادهاي . است  حوادث تاريخي شرق نزديک دخيل بوده
هم آميزي خلقها موجب تغييرات اي ـ جهاني و مهاجرت و در کشوري، منطقه

مرزبندي ارضي جديد   ، هرگونه شده  دموگرافيک و مرزي ـ جغرافيايي منطقه
آرا و   و علمي، آمارگيري و ارجاع به  تحقيقات و پژوهشهاي کارشناسانه  نياز به

  . خواست ملل ساکن در اين مناطق دارد
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ي مناسب براي رشد موجب ايجاد بستر  کيش خودبزرگ بيني و هژموني گرايانه
در . و تقويت نيروهاي حکومتي خواهد شد  اختالف در بين نيروهاي آزاديخواه

پلوراليسم سياسي بايد   هاي سياسي با اتکا به  ايجاد ائتالف و جبهه  دوراني که
ملل توسط ترکها، آن   نيروهاي مبارز باشد ادعاي رهبري مساله  برنامه  سرلوحه

  نه  نشان از تفکراتي دارد که ، تنهاتورکهاُ  “ اراده ملي”و  ”روح ملي”   هم بر پايه
در ميان خود آذريهاي ايران نيز چندان   فقط در ميان ساير مليتهاي ايران، بلکه

و   کردن در توانايي خود، رفتارهاي هژموني گرايانه  مبالغه. خريداري ندارد 
  وي هر نيرو و جنبشي، بهديگراز س  جويي با نيروهاي آزاديخواه  ستيزه  هرگونه

 .انزوا و دور کردن متحدان وشکست آن خواهد انجاميد
خلقهاي ديگر، برچسب خود   دادن مبارزه  تحقير و بي اهميت جلوه 

ملل دگر ايران، و ناتوان   ملي گرايانه  در مبارزه" کردها  رهبري طلبي به" ساخته
در ساير   ساختن اين مبارزه گير در همه کردهاو مقاومت   سال مبارزه 27خواندن 

  بر عهده  ، بلکهکردها  برعهده  رسالت انجام چنين عملي نه  چيزي که( نقاط ايران 
تنها داللت بر وقت شناسي   نه) مدعيان رهبري ساير خلقهاي مختلف ايران است

" اشتباهات استراتژيک"دور از و  گام خواست هاي تاريخي  طرح گام به" مدعيان
حکايت از بيداري دير هنگام برخي از   متاسفانه  ها را ندارد، بلکهبودن  آذري

جمهوري خشن اسالمي و   سال بعد از سلطه 27مدعيان ملي گراي پان ترکيست، 
دمکرات   رهبري فرقه  بايجان بهڕبعداز شکست حکومت ملي آذ  دهه 6بيش از 

 راه از تنها اسالمي جمهوري"  آقاي انور سلطاني در نوشته  را دارد کهآذربايجان 
قيام خلق آذربايجان و   به نگاهي !شود مي سرنگون ايران خلقهاي مشترک مبارزه

اند، در  برخي از فاکتورهاي عيني و ذهني آن پرداخته  به 7"مواضع گوناز تي وي
اما، برحذر بودن از اشتباهات استراتژيک و . نيست تکرار آنها  اينجا نيازي به

                                                 
7 http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=3547 
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مبارزات سياسي حضور ندارند،   در عرصه  تاکتيکي، از آن نيروهايي است که
و مردم  خود   نقش فعال در سرنوشت جامعه  احزاب و نيروهاي سياسي که  وگرنه

توانايي خود در ارزيابي تحوالت سياسي کشوري و جهاني،   دارند، بر پايه
عيت و توازن نيروهاي سياسي و سطح بلوغ فکري و عملي  و سازمانيابي و موق

ممکن است دچار اشتباهات ... و   سازماندهي جنبش مردمي در آن جامعه
عدم حضور   به  در آذربايجان ايران، با توجه  متاسفانه. کوچک و بزرگ شوند

ازماندهي توانايي ارتقا و پرورش آگاهي ملي و س  يک حزب نيرومند ملي که
باشد، جنبش   هاي معترض آذربايجاني و طرح شعارهاي مناسب را داشته توده

شکل گيري و سازمانيابي قرار دارد و بهتر است چنين   ملي آذربايجان در مرحله
مردم   اي و خودبخودي و سازمان نيافته با ديدن خيزش ناگهاني توده  دوستاني که

وجد و   حکومت ملي آذربايجان به آذربايجان براي اولين بارپس از شکست
بايجان و ڕاند در پي سازماندهي و ارتقا سطح آگاهي ملي در آذ  شعف درآمده

دور از کيش خودپرستي و   يافتن زبان مشترک با دگر خلقهاي ايران برآيند تا به
. در صف مبارزين راستين جنبش هاي ملي خلقهاي ايران قرار گيرند  هژموني گرا

هر چند نقش بزرگ   اين آزمون تاريخي را نبايد فراموش کرد که از سوي ديگر،
حيدرخان عمواوغلي، علي مسيو، شيخ محمد خياباني، ستار خان، : مرداني مانند

  وري و شرکت مردم آذربايجان در نهضت هاي آزاديخواهانه باقرخان  و پيشه
اين واقعيت  نماينگر  گذشته  مردم ايران انکارناپذير است، معذالک تاريخ سده

عدم پيوند، اتحاد و هماهنگي جنبشهاي ملي و اجتماعي با هم، فقدان   است که
پشتيباني از سوي دگر نيروهاي مردمي ايران و نامساعد بودن شرايط بين المللي و 

شکست . است  داخلي و دخالت دول خارجي موجب شکست اين جنبشها بوده
جنبش ملي آذربايجان و  جنبشهاي پسيان، خياباني، ميرزاکوچک خان و
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پيروزي ملل ايران درگرو اتحاد آنها .  هايي از آن است نمونه 1324در  کردستان
 .است
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 !مي شوند  اراذل و اوباش سلحشور خوانده  وقتي که
 

شاه وارد آذربايجان شد با خود ترس و وحشت به همراه  –وقتي ارتش قوام " 

مده بودند آذربايجان را نجات دهند خود به جان مردم آنهايي که آ. آورد 

آذربايجان افتادن و از هيچ قتل و غارتي کوتاهي نشان ندادند و هرچه به 

مالکين فراري بازگشتند و حتا , به دنبال ورود ارتش . دستشان رسيد غارت کردند

قانان بهره مالکانه سال قبل را از دهقانان گرفتند و چيزي براي خوردن براي ده

   ".باقي نگذاشتند

 ويليام دوگالس                                                                             
  8قاضي ديوانعالي آمريکا                                                                             

                                                                
روزنامه شرق  مقاله اي به قلم آقاي محمد حسين زاده تحت   365در شماره  

گيرى فرقه دموكرات آذربايجان به  نگاهى به اسناد تازه منتشره درباره شكل
  .دستور استالين به چاپ رسيده است که از چند نظر قابل تعمق مي باشد 

از آرشيو حزب كمونيست " كه اخيراًآقاي حسين زاده ضمن استناد به  اسنادي 
است به نتايجي " شوروى در اختيار محققان جمهورى آذربايجان قرار گرفته 

با " رسيده اند که خواننده را به ياد فرمايشات شاهنشاهي در مراسم و جشن هاي
نوشته خود چنين  4ايشان در بند . مي اندازد"آذر روز نجات آذربايجان 21شکوه 

قبل از ورود نيروهاى دولتى به تبريز، مردم سلحشور اين : " د کهنتيجه مي گيرن
رانند و  فروشان را از شهر و ديارشان به عقب مى  شهر با قيام خود وطن

يعنى  ۱۳۲۵آذر  ۲۱تا  ۱۳۲۴آذر  ۲۱از . نشانند شرمسارى را بر چهره آنان مى

                                                 
خ صد ساله احزاب و يبه نقل از کتاب تار,  1951ورک يوين. مهربان  يب با مردمين عجيمسرز 8

 294ونس پارسا بناب ص ي. جلد اول , ران يا ياسيس يسازمانها
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دا گذر يكسال كافى بود تا پوشالى بودن حركت و غيرمردمى بودن آن هوي
  ."شود

عوامل خان ها و ارباب ها و هواداران رژيم , آن اراذل و اوباش " سلحشورها"
پول و اسلحه و پشتيباني شاه و انگليس  حمام , شاهنشاهي بودند که با کمک 

, خون در تبريز به پا کردند و با چند شقه کردن و سر زدن و اعدام هاي خياباني 
زاران نفر از مردم بي گناه تبريز و ساير تجاوز به زنان و ايجاد رعب و وحشت ه

نقاط آذربايجان را اعم از پير و جوان به خاک و خون نشاندن و اين به نسبت 
هايي  مي ماند که در دوران پهلوي به حرکت اوباشان و اراذل و قمه کشان 

که بي , مرداد به مردم تهران داده مي شد  28برهبري شعبان بي مخ درکودتاي 
الت نشان بي احترامي به مردمي است که براي رسيدن به آزادي و شک هر دو ح

عدالت اجتماعي هزاران شهيد داده و ساليان سال براي رسيدن به چنين اهدافي 
طبق سخنان آقاي حسين زاده  شرمساري نه از آن کساني .مبارزه کرده اند

رد را ميگردد که به کمک شاه و انگليس هزاران نفر ازمردم بيگناه آذري و ک
قتل عام کردند و موجب کوچ اجباري هزاران دهقان و روشنفکر و آزاديخواه 
آذري و کرد به آن سوي مرز ارس شدند بلکه از آن کساني مي گردد که در 

خدماتي به مردم اين مناطق  کردستانطول يک سال حکومت ملي آذربايجان و 
ر و رضا خان در اين ارائه دادند که بيش از تمام فعاليت هاي حکومت هاي قاجا

  .مناطق بود
روزى ديگر در "... نوشته خود اشاره مي کنند که 1آقاي حسين زاده در بند 

اى   اشغال شده توسط ارتش سرخ، بنا به امر استالين فرقه کردستانآذربايجان و 
شود اما باز اين ايران و ايرانى است كه در قالب مردم پاك نهاد  تشكيل مى

ماند ايران  كند و آنچه مى ، قد راست مىکردستانان و آذربايجان و خوزست
به ارزش بي نظيرانتشار سه سند بسيار باارزش و مهم  5و در بند ". است و ايرانى 
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گيرى فرقه دموكرات آذربايجان و مهاباد  در زمينه نقش استالين در شكل
  .مي پردازند" ۴۰درفصلنامه فرهنگى و اجتماعى گفتگو شماره 

اده اگرتنها نگاهي سطحي به تاريخ تشکيل احزاب در ايران مي آقاي حسين ز
ايران که  کردستانانداختند متوجه مي شدند که براي نمونه حزب دمکرات 

مرداد  25از آن ياد مي کنند در "فرقه دمکرات مهاباد " ايشان سهوا يا عمدا با نام 
ات در واقع حزب دمکر. تشکيل شد" جمعيت احياي کرد"بر بستر  1324

شد که با توجه به شرايط جديد "  کردجمعيت احياي "ايران جانشين  کردستان
نام و يک سري از اهداف و برنامه  کردستانبين المللي ووضعيت داخلي ايران و 

در آذربايجان نيز اکثر افرادي که دست به تشکيل فرقه . آن تغيير کرده بود
مبارزي بودند که سابقه  دمکرات آذربايجان زدند از شخصيت هاي صاحب نام و

مبارزاتي برخي از آنان ريشه در جنبش ملي و آزاديخواهانه بعد از مشروطه 
شهيد ,شاعر شهيد بي ريا , اميرخيزي , افرادي چون جعفر پيشه وري . داشت 

فريدون ابراهيمي و ده ها آزاديخواه ديگر آذري برآمده از قلب مردم آذربايجان 
, يل چنين فرقه اي نيز از آنسوي مرزها آمده باشد حتا اگر ايده تشک. بودند 

روشنفکران و , فراگير شدن انديشه هاي آن و پشتيباني توده هاي زحمتکش 
آزاديخواهان آذري از ايده ها و برنامه هاي آن نشاندهنده وجود زمينه هاي 

بي شک وضعيت خاص بين . اجتماعي و فرهنگي براي رشد چنين حزبي بود
, ي ايران در اعتال و شکست اين جنبش ها نقش اساسي داشت المللي و داخل

ولي مقارن بودن خواست و برنامه استالين و باقروف  با اعتالي جنبش هاي ملي 
و يا قصد استفاده و يا سوء استفاده شوروي از  کردستانمردمي آذربايجان و  –

ي اين دو موقعيت ايجاد شده در دو استان ياد شده نمي تواند از اهميت تاريخ
, انقالبات و. جنبش و پشتيباني توده اي زحمتکشان و روشنفکران از آن بکاهد

تغيير تناسب قواي بلوک هاي متخاصم در , جنگ ها و تضادهاي بين المللي  



                    25                   و ���
ەه�ه�  �����

و يا شکست  جنبش هاي مردمي در جهان سوم و , جهان همواره در اعتال
تاثيرات منفي و مثبت , ده ديگرنقاط دنيا نقش تقويتي و يا ترمز کننده بازي کر

. خود را بر روند بسياري از جنبش هاي اجتماعي به جا گذاشته و مي گذارند 
 1917روسيه و پيروزي انقالب اکتبر در سال  1905تاثير انقالب شکست خورده 

روسيه و انگليس و حفظ  1907که موجب رهايي ايران از عهد نامه ننگين  
و اجتماعي مردم ايران و رشد جنبش هاي استقالل کشور و بيداري سياسي 

نمونه اي از آن است که مي توان , آزاديخواهانه و ضد استعماري در ايران شد 
بازتاب آن را در اشعار و سخنان انقالبيون  و شاعران و نويسنده هاي وقت ايران 

جنبش هاي . ديد, که هيچگونه سمپاتي به کمونيسم روسي هم نداشتند 
و شکل گيري احزاب سياسي اين ملل ادامه  1324در سال  دستانکرآذربايجان و 

حرکات آزاديخواهانه اي بودند که ريشه در مبارزات تاريخي مردمي داشتند که 
ساليان سال براي رسيدن به اهداف ملي و آزاديخواهانه خود در ايران مبارزه 

غير " رالزم به توجه است که شکست يک جنبش نمي تواند دليلي ب.کرده بودند
آن و وطن پرست بودن سرکوبگران آن باشد " مردمي بودن و پوشالي بودن 

چراکه در نهايت اين تناسب و آرايش قواي متخاصم داخلي و تاثير سياست 
. نيروهاي خارجي هستند که نقش بسيار مهمي در اين امر بازي مي کنند 

چک و پسيان و کوچک خان و ده ها جنبش کو, شکست جنبش هاي خياباني 
  .بزرگ ديگر ديگر نمونه گوياي اين امر هستند 

هاى داخلى و خارجى حركت  مينهز"نوشته خود به  5آقاي حسين زاده در بند 
اشاره مي کنند که در سال هاي اخير " خواهانه در آذربايجان و مهاباد  جدايى

متاسفانه اتهام  " .  مورد توجه محققين و پژوهشگران زيادى قرار گرفته است
و آذربايجان ايران و  کردستانتجزيه طلبي به جنبش هاي خودمختاري طلبانه در 

جدايي طلب خواندن آنان ترفندي است قديمي که همواره براي بهم زدن جو 
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. افکار عمومي و صحه گذاشتن برسرکوب اين نيروها به کار گرفته شده است
اهي گذرا به اسناد اگر آقاي حسين زاده وهمفکران پان ايرانيستي آنان تنها نگ

و آذربايجان بيندازند هيچ نشاني از اين امر  کردستانسال اخير در  50مکتوب 
بلعکس براي نمونه شواهد تاريخي نشانگر اين هستند که که . نخواهند يافت 

از آغاز تا فرجام حکومت هاي خود  کردستانرهبران جنبش ملي آذربايجان و 
تا آخرين لحظه در پي رسيدن به , يش نکشيده هيچگاه مسئله جدايي از ايران را پ

واليتي  –تفاهم با دولت مرکزي براي به کرسي نشاندن قوانين انجمن هاي ايالتي 
مصوبه در قانون اساسي ايران تالش نمودند و در اين راستا حاضر به کاهش 

همين عقب نشيني . اختيارات حکومت خود تا حد اختيارات يک استان شدند
نشان بر اين دارد که آنان  کردستانجنبش هاي ملي آذربايجان و هاي رهبران 

همواره در پي حل مسائل ملي خود در چارچوپ ايران بودند و اتهامات تجزيه 
توطئه قتل  جعفرپيشه . طلبي تنها و تنها ترفندي براي سرکوب آنان بوده است

ي که ريشه در پايبندي او به حل مسئله مل, وري در آذربايجان شوروي
آذربايجان در چارچوب ايران و جلوگيري از دخالت هاي باقروف دبير کل 

اسناد دفاعيات قاضي محمد در ,حزب کمونيست آذربايجان شوروي داشت 
ردي است بر  کردستاننظامي شاهنشاهي و تاثير آنها بر مردم  –دادگاه صحرايي 

. يجان ايرانو آذربا کردستاناتهام تجزيه طلبي از سوي رهبران جنبش ملي در 
در پايان با ارجاع به خاطرات ارتشبد فردوست  به نقل کوتاهي از ديدار شاه از 

احترام عميق مردم مهاباد به قاضي  مهاباد اشاره مي کنيم که خود نشان دهنده
  .مي باشد و نشان گر مردمي بودن چنين رهبري محمد 

برخي سران . ردچندي بعد محمد رضا به آذربايجان شرقي و غربي مسافرت ك« 
ايالت كه به شاه وفادار بودند استقبال شاياني نمودند گويا به او گفته بودند كه 

روزي بمن گفت .در مهاباد بعلت اعدام قاضي محمد مردم آماده استقبال نيستند 
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كنار او قرار گرفتم و بدون راننده و اسكورت كيلومترها راند و وارد » سوار شو « 
ز خودرو پياده شديم و خيابان و كوچه هاي شهر را دو در شهر ا …مهاباد شد

سپس به سربازخانه  …تايي پيموديم هيچ فردي ، حتي فرماندار به استقبال نيامد 
در مراجعت در يك …شهر كه در انتهاي يكي از خيابان ها بود واردشديم 

ميدان كوچك و خالي ديديم كه داري به زمين فرو كرده اند محمد رضا به من 
ت ديدي در آمدن دار نبود ولي در مراجعت هست پس اين همان محلي گف

پس از تحقيق معلوم شد صحيح است ! است كه قاضي محمدبه دار آويخته شده 
و تعدادي مهابادي در اين چند دقيقه اين كار را كردند، اين وضعيت استقبال از 

  9».محمد رضا بود
از سوي خان ها و , ايران نکردستابي شک شاه در مسافرتش به آذربايجان و 

ارباب ها و عوامل وابسته و هوادارانش مورد استقبال شايان قرار گرفت و چون 
هواداراني در ميان طبقات مختلف جامعه داشت ولي بايد به اين , هر ديکتاتوري

بطور  کردستاننکته توجه کرد که بعد از سرکوب جنبش هاي ملي آذربايجان و 
ب ها بودند که با ايجاد جو رعب و وحشت توسط عمده اين خان ها واربا

نيروهاي مسلح خود با بسيج مردم روستا به پيشواز و دست بوسي شاه ميرفتند تا 
 .در آينده مرهون لطف ملوکانه قرار گيرند

                                                 
به نقل از خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست ، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ، جلد اول  9

  -1371. چاپ پنجم .، تهران  153– 154.ص 
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  !جنبش رهايبخش کرد، علل ناکامي هاي آن
  

هان سال اخير در سطح ج 10مسئله كرد در تاريخ صدسال اخير هيچگاه به حدت 
درجه بعد از  36عراق با ايجاد مدار  کردستانتحوالت . مطرح نگرديده بود

تركيه و ماجراي ربودن و دادگاهي عبداهللا  کردستانبحران كويت، وقايع خونين 
و اعتراض گسترده كردهاي داخل و  کردستاناوجالن رهبرحزب كارگران 

ر افكار موجب مطرح شدن هر چه بيشتر مسئله كرد د …و کردستانخارج 
عمومي جهان، رسانه هاي گروهي ـ خبري، سازمانهاي ومدافع حقوق بشر، 
سازمانها و جمعيتهاي ترقيخواه و تحول طلب، دولتها و پارلمانهاي اروپايي و 

  .اياالت متحده آمريكا گرديد 
نه تنها بعنوان يك مسئله مبرم در حيات سياسي ـ اجتماعي  کرداكنون مساله 

تقسيم شده هستند بلكه بعنوان يك  کردستانيخشي از  كشورهايي كه داراي
با اين حال سياست و . يي با بازتاب وسيع جهاني مطرح شده است مساله منطقه

برخورد كشورهايي چون اياالت متحده آمريكا، اروپا و سوسيال دمكراتهاي 
بر اساس اهداف استراتژيك آنان براي پيشبرد سياستهاي  کردحاكم به مساله 

شان درمنطقه، بهره برداري ازمنابع مادي خاور ميانه و نزديك، حفظ  طلبانه توسعه
منافع  سياسي ـ اقتصادي و نظامي شان در منطقه خليج فارس، دخالت در امور 
داخلي كشورهاي مستقل و نافرمان، تضعيف هرچه بيشتر موقعيت سياسي و 

ناسبات سياسي و نظامي روسيه در اين منطقه و كشورهاي سابق اتحاد شوروي، م
تجاري با دولتهاي تركيه، ايران، عراق و سوريه و در نهايت به انحراف كشاندن 
مسير اصلي جنبش ملي و دمكراتيك كرد و به زير سلطه درآوردن آن استوار 

  .است 
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درجه در عراق  36اياالت متحده آمريكا و كشورهاي هم پيمان آن با ايجاد مدار 
و ميانجيگري براي رفع  کردو پارلمان پا درهواي  و پشتيباني از تشكيل حكومت

و اتحاديه ميهني  کردستاناختالفات و درگيريهاي نظامي حزب دمكرات 
ها را به سينه ميزنند و همزمان خصمانه ترين کرد يسنگ دوست کردستان

تركيه اعمال كرده، چشم بر اين  کردستاندر  کردبرخوردها را با جنيش ملي 
ند كه كردها در زادگاه تاريخي خود از تكلم بزبان مادري واقعيت تلخ مي بند

محروم بوده، تحت بيرحمانه ترين تضييقات سياسي، اجتماعي و فرهنگي قرار 
گويي حوادث تاريخي بعد از جنگ جهاني اول كه توام با تالشي . دارند

دولت تازه بنياد تركيه،  3در بين  کردستانامپراطوري عثماني و تقسيم مجدد 
ق و سوريه و شعله ور شدن قيام كردها در تركيه و عراق بود به شكل ديگري عرا

عراق  کردستانهاي کردامپرياليسم انگليس در حالي كه جنبش . تكرار ميگردد
را به شديدترين وجه سركوب ميكرد و شهرها و روستاهاي آن را از طريق زمين 

همزمان از جنبش و هوا بمباران كرده، همه جا را به آتش و خون مي كشيد 
تركيه تا لغزيدن كامل كمال آتاتورك به آغوش  کردستاناستقالل طلبانه 

انگليس با رسيدن به اهداف اصلي خود در تركيه به . امپرياليست ها دفاع ميكرد
معاهدات بين المللي چون پيمان سور پشت پا زده، كردهاي قيام كننده را بدون 

. رتش سركوبگر تركيه تنها گذاشتندهيچگونه پشتيباني جهاني در مقابل ا
تركيه را وحشيانه به آتش  کردستانكماليستها نيز با استفاده از اين فرصت 

امروز نيز آمريكا پا در جاي بريتانيا . كشيده، هزاران نفر را قتل عام كردند
سياست دوگانه آمريكا در جريان . گذاشته، به بازي دوگانه آن ادامه ميدهد

عراق به قيام و عدم پشتيباني از آنان در مقابل  کردستاندم  كويت با دعوت مر
ارتش تا به دندان مسلح صدام بعلت شورش شيعيان عراق  منجر به كشتار وسيع 

يي  يي ازسياست منطقه نمونه.  كردها و فرار دستجمعي آنان به ايران و تركيه شد
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از سوي برخي از پذيرش چنين سياستي . اياالت متحده آمريكا با مساله كرد بود
 کردي چه بسا سرنوشت غم انگيزتري را در آينده براي جنبش کردستاناحزاب 

  . در عراق به ارمغان آورده، موجب تكرار فجايع آزموده شده ديگري گردد
عراق مي  کردستانبي شك سياست ناپايدار امروزي آمريكا در دفاع نسبي از 

ق در مقابل وحشيگريهاي عرا کردستانتواند در كوتاه مدت موجب حفاظت 
صدام حسين گردد ولي در نهايت به روند اتحاد و مبارزه احزاب ملي و 

آسيب رسانده، با ايجاد كينه و نفرت ،جنگ و آشوب،  کردستاندمكراتيك 
ي مسير اصلي جنبش را به انحراف کردستانتفرقه و بد بيني در بين احزاب 

. به تاخير خواهد انداخت را کردكشيده، روند شكل گيري جنبش واحد ملي 
قسمت تقسيم شده، هر منطقه آن  3آزاد شده عراق عمال به  کردستانامروز حتي 

تحت سلطه دسته مشخص و تحت حمايت نيروي معيني از خارج است و اين 
  . نمي تواند تاثير منفي خود را بر سرنوشت آتي اين جنبش نگذارد 

يا و آلمان تحت حاكميت سوسيال عدم پذيرش عبداهللا اوجالن در روسيه، ايتال
دمكراتها و سبزها، همكاري و عمليات مشترك مثلث شوم سازمانهاي اطالعاتي 
و امنيتي سيا ـ موساد وميت در ماجراي ربودن اوجالن، برخورد خصمانه سوسيال 

در اروپا و تبليغات يك جانبه رسانه  کرددمكراتها و سبزهاي اروپا به معترضان 
در تركيه،  کردو  و برخي از كشورهاي اروپايي عليه جنبش  هاي گروهي آلمان

از سوي آلمان به تركيه و ) تانك ( سياست فروش تسليحات نظامي بيشتر
كوشش آنها براي وارد كردن هرچه سريعتر تركيه به اتحاديه اروپا يك بار ديگر 
پرده از چهره كريه عموسام و صهيونيستهاي اسرائيلي، دولتمردان سوسيال 

مكرات و سبز اروپايي و به اصطالح دمكراتهاي روسيه برداشته، آب پاكي بر د
دست آن دسته از احزاب و افرادي ميريزد كه با پايان يافتن جنگ سرد در ميان 

اينان با . سوسيال دمكراتها و رهبران كاخ سفيد دنبال دوستاني دلسوز ميگردند
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ي اروپايي و تصديق بي دنباله روي كوركورانه از سياست سوسيال دمكراتها
چون و چراي عمليات ناتو در يوگسالوي و تيمور شرقي چشم بر واقعيتهاي بعد 
از پايان يافتن جنگ سرد بسته و ناتوان از درك واقعيتهاي موجود جهاني، 

يي و كشوري در پي جلب توجه و لطف و مرحمت اين يا آن قطب  منطقه
و  کردر جنبش ملي و دمكراتيك اينان سركوبهاي مكر. قدرتمند جهاني هستند

ساير خلقهاي تحت ستم و آزاديخواه را از سوي امپرياليستها و حكومتهاي دست 
ايجاد « نشانده شان را در طول تاريخ صد سال اخير به فراموشي سپرده و سياست 

توسط اياالت متحده آمريكا و كشورهاي هم پيمان ، » نظم نوين جهاني 
ظامي آنان در امور داخلي كشورهاي مستقل و يا دخالتهاي مكرر سياسي و ن

نافرمان، بي اعتنايي كامل به قانون و مقررات بين المللي، پاشيدن بذر نفاق و 
ايجاد جنگ و آشوب در كشورهاي سابق اتحاد شوروي، اروپاي شرقي و خاور 
دور و نزديك، تحليل بردن ذخاير مادي و به افالس كشيدن اين كشورها را 

نگاهي گذرا به وقايع تاريخي صد سال اخير نماينگر سياستهاي . گيرندناديده مي
  .توطئه گرانه ابر قدرتها و دوستي خاله خرسه آنها با با جنبش كرد بوده است 

« همواره سياست استفاده از  کردستاندولتهاي بزرگ و كشورهاي تقسيم كننده 
گرفته،  تا زماني  را در مجادالت و اختالفات بين دولتي در پيش»  کردعامل 

آن بودند كه سياستهاي توسعه طلبانه خود را در منطقه و يا » مجازي « دوست 
. پيش برده اند کردكشور مد نظر به بهاي قرباني شدن جنيش ملي و دمكراتيك 

را همواره در حساسترين لحظات حياتي آن در مقابل  کردآنها جنبش ملي 
پذيرش و ادامه چنين سياستي از سوي . دشمنان تا دندان مسلح رها كرده اند

ي در نهايت به شكست هاي سنگين آن جنبش و مورد کردستانبرخي از احزاب 
واقعه سال . معامله قرار گرفتن آن در مخاصمات بين دولتي منجر شده است

متاسفانه سياست احزاب حاكم در . نمونه بارز چنين سياستي است 1975
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مه سياستي است كه بارها و بارها نادرستي آن چند پارچه شدن عراق ادا کردستان
در عمل به اثبات رسيده است و قربانيان اصلي آن توده هاي زحمتكش كرد بوده 

عراق جوالنگاه سپاهيان اسالم حسيني ايران و پان  کردستانامروز . است
تركيستهاي تركيه و در واقع محلي ناامن براي پناهندگان و پناهجويان كرد از 

اين واقعيت را نبايد فراموش كرد كه همكاري . مي باشد کردستانط ساير نقا
با رژيم تهران و واشنگتن نه تنها منجر  70عراق در دهه  کردستانرهبري جنبش 

ايران و تركيه در منطقه آزاد  کردستانبه  سركوب و ترور يكسري از مبارزين 
به شكست آن عراق از سوي عوامل آن جنبش شد بلكه در نهايت  کردستانشده 

بي شك استفاده معقول و . جنبش و كشته و آواره شدن هزاران كرد انجاميد
درست از تضاد رژيم ها، جلب افكار مترقي جهان و جنبش هاي سياسي و 
اجتماعي جهان و طرح هر چه بيشتر ماهيت واقعي و حقانيت جنبش كرد در 

في نفسه مثبت است اما  سطح نهادها و سازمانهاي بين المللي، دولتها و پارلمانها
هرگونه تفرقه و جنگ برادر كشي، ارجعيت منافع حزبي ـ تجاري به مصالح ملي 

  .و عمومي بزيان جنبش و بنفع دشمنان آن تمام خواهد شد 
نكته شايان توجه ديگر سياست احزاب چپ و راست در ارتباط با مساله ملي در 

برنامه مشخص براي حل  يي بودن آن، عدم ارائه سطح كشوري و مشكل منطقه
احزاب . اين مشكل ديرينه در كشورهاي چون ايران، تركيه و سوريه است

راستگرا عمدا اين مساله را ناديده گرفته، هيچ خلقي را بعنوان واحد مستقلي كه 
در اين . يي داشته باشد برسميت نمي شناسند  ميتواند مصالح و عاليق ملي ويژه
نيز بعلت نداشتن برنامه مشخص در دنياي پر  ميان نيروهاي تحول طلب و چپ

تالطم امروز در تحليل و ارزيابي اين جنبش ناتوان وضعيف بوده، حتي شناسايي 
هرگونه حقوق ملي خلق هاي تحت ستم را بعنوان خطري كه ميتواند در آينده 

تماميت ارضي اين كشورها را تهديد كرده، در نهايت به تجزيه بينجامد، قلمداد   
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در  کردستانكنند و اين در حالي است كه احزاب با نفوذ و بويژه سنتي مي 
محصور مانده، در پي ائتالف و »  کردستانخودمختاري براي « چارچوب شعار 

حتا حزب كارگران . اتحاد با نيروهاي سرتاسري در كشورهاي خود هستند
، را كنار گذاشته کردستانسال است شعار استقالل  3نزديك به  کردستان

در واقع وجود يك رشته موانع . خواهان حل مساله ملي در چارچوب تركيه است
مي شود كه برخي از  کردستانعيني و ذهني مانع طرح و گسترش اين شعار در 

   :آنان عبارتند از
را در  کردفقدان جبهه واحد و فراگيري كه بتواند نمايندگي جنبش  •

واست و اراده توده هاي و خارج از آن ايفا كرده، نماينگر خ کردستان
  .در چهارگوشه آن باشد کردكثير 

مستقل و تغيير  کردستانفقدان پشتيباني جهاني از طرح شعار ايجاد  •
  . مرزهاي بين المللي در منطقه

اتحاد و عمليات مشترك چهار دولت ايران، تركيه، عراق و سوريه در  •
  . و دفاع از تماميت ارضي خود کردسركوب جنبش 

ي در بخش هاي مجزاي آن کردستانبهه مشترك احزاب عدم وجود ج •
و وجود اختالفات و درگيريهاي مكرر نظامي در بين احزاب سياسي 

نه تنها در سطح داخلي هر كشور بلكه در سطح  کردستان
و حدك وهمچنين . ك.ك.آخرين نمونه آن درگيري پ(يي منطقه

  ).حدك و امك بوده است
ي با يكي از كشورهاي همسايه تانکردساتكا و پيوند برخي از احزاب  •

  . هاي خودي را سركوب مي كنندکردكه 
كشور تقسيم كننده آن  4اي در بين  چون جزيره کردستانقرار گرفتن  •

  .و عدم وجود يك مرز آزاد
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وجود قدرت طلبي و جاه طلبي هاي شخصي وحزبي و ارجعيت منافع  •
  . فردي و گروهي بر منافع و مصالح عمومي

با  کردي محكم اجتماعي و اقتصادي بورژوازي نوپاي وجود پيوند ها •
  . کردستانبورژوازي كشورهاي حاكم و عدم سرمايه گذاري در 

در داخل هريك از اين كشورها  کردستانمختل شدن مرزهاي واقعي  •
ها از سوي نظام هاي حاكم و امكان کردبعلت سياست همگونسازي 

  . ا ساير خلقهاي كشورايجاد اختالفات بين قومي و درگيريهاي مرزي ب
از سوي حزب با نفوذي چون  کردستانعدم موفقيت شعار اسقالل  •

ك و عقب نشيني و عدول آن در حد پايين تر از حق .ك.پ
  . خودمختاري

واقعيتي است عيني و انكار ناپذير  کردميليون  30معذالك مساله ملي نزديك به 
ي براي حل اين مشكل كه نياز به درك درست و يافتن راه حل منطقي و اصول

در حال حاضر با توجه به شرايط ذكر شده، حل واقعي . ديرينه و تاريخي دارد
مساله ملي در هر يك از اين كشورها در پيوند با وضعيت عمومي آن كشورها، 
برقراري حكومتي فدرال و دمكراتيك، اعطاء دمكراسي واقعي به مردم براي 

داري و دادن حق تعيين سرنوشت به  شركت داوطلبانه و آزاد در امور كشور
چه بسا تالش براي تشكيل اتحاديه و بازار مشترك . خلقهاي تحت ستم مي باشد

كشورهاي منطقه و از بين بردن موانع مرزي بتواند نقش مشخصي در حل مشكل 
  . و ساير خلق ها ايفا كند کردي ا منطقه

تار آزاديخواهان هاي قهريه براي ايجاد رعب و وحشت و كش بكارگيري شيوه
نخواهد  کردكرد نه تنها قادر به خاموش كردن نداي برحق و انساني ميليون ها 

بقول . بود بلكه به شعله ورتر شدن هر چه بيشتر آتش خشم مردم خواهد انجاميد
چه كسي ميتواند ملتي را محو و نابود سازد كه براي  …« :جواهر لعل نهرو 
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مي كند و آماده است بهاي اين آزادي را كسب آزادي خود پيگيرانه مبارزه 
  .»بپردازد 

        
  ميالدي 2001سال 
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  رد آزادي حکمتيست، توهم يا واقعيت؟گا
  

حکمتيست در پلنوم سوم خود در خارج از  -جديدا حزب کمونيست کارگري
آن تصميم به  "عراقيزه شدن"کشور با تحليل اوضاع و شرايط ايران و خطر 

و در پي آن در سرتاسر  کردستاندر مرحله نخست در  10"گارد آزادي " ل تشکي
و ايران  کردستاناين که اين حزب تا چه حد در ميان مردم . ايران گرفته است

آمادگي پذيرش چنين  کردستانمحبوبيت و پايگاه مردمي دارد و يا شرايط 
ت هاي ملي مردم نيرويي را دارد که همواره با خصومت و تنفر و انزجار با خواس

مطلبي است جدا که مورد بحث اين , ي برخورد کرده استکردکرد و احزاب 
قصد نگارنده اين سطور نقد مختصري از هدف تشکيل چنين , نوشته نيست

است که براي بسياري از احزاب همواره نقش موش  کردستانگاردي آن هم در 
اگر نيم نگاهي به . تآزمايشگاهي براي تمرين ايده هاي خيالي شان داشته اس

تشکيل اين گارد به اصطالح آزادي بکنيم متوجه خواهيم شد که در    علت
سراسر بيانيه حکمتيست ها نامي از مبارزه اين گروه با جمهوري اسالمي به چشم 

در پروسه "  کردستان نمي خورد و هدف اصلي آن مبارزه با نيروهاي ملي  قومي 
است که حکمتيست ها با عنوان " د از آنسرنگوني جمهوري اسالمي و يا بع

از آن " دار و دسته هاي مسلح اسالمي، قومي و گانگسترهاي سياسي"هايي چون 
بورژوازي اپوزيسيون و دار و دسته "ها ياد مي کنند و با اين پيش بيني داهيانه که 

هاي مذهبي و قومي ميتوانند در رابطه ميان خود با جنبش ها و احزاب سياسي 
متوسل به نيروي نظامي شوند  ،بويژه با طبقه کارگر و جنبش آزاديخواهانه ،ديگر

و تجربه در ايران و عراق و ساير نقاط جهان نشان ميدهد که اين کار را خواهند 
به اين نتيجه رسيده اند که بايد از همين حال براي مقابله به مثل با آنها  ،"کرد

                                                 
10 http://www.hekmatist.com/Garar%20Garde%20Azadi.htm 
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ن و عراق نشان داده است که اين خود را آماده کنند بخصوص وقتي تجربه ايرا
حکمتيست ها بدون توضيح ماهيت جنبش ها و احزاب . کار حتما خواهد شد

مورد نظر خود قصاص قبل از جنايت کرده و براي توجيه آن به تجربه خيالي 
نيروهاي مذهبي و قومي در ايران و عراق بر عليه طبقه کارگر و جنبش 

بود آقايان به نمونه هاي واقعي اين تجارب بهتر . آزاديخواهانه متوسل مي شوند
ماهيت دوست و دشمن   اشاره مي کردند تا حداقل براي مردم و خوانندگان آن 

طبقه کارگر ايران و جنبش هاي آزاديخواهانه بهتر مشخص مي شد تا مجددا 
  .تجربه گر آزمون هاي پيشين نباشند

سياسي اپوزيسيون  بخش زيادي از نيروهاي" با اين توجيه که " ب"در بند 
جمهوري اسالمي و دارو دسته هاي قومي و مذهبي مسلح هستند و به سياست در 

به اين نتيجه مي رسند که براي عقب نماندن از اين " ايران بعد نظامي داده اند
يک تنه به جنگ تمام " گارد آزادي" قافله بايد آن ها هم مسلح شده و با تشکيل 

رفته و به سادگي چرخش ) ؟!ه جمهوري اسالمين(نيروهاي به اصطالح قومي 
رسالت بزرگ خدمت به طبقه کارگر , قلمشان نيروهاي قومي را سرکوب کرده

هيچ نيروي " کردستانرا يک شبه به انجام برسانند و با توجه به اين امر که در 
سياسي بدون داشتن پتانسيل و قدرت نظامي کوچکترين شانسي براي دخالت 

طبيعتا اين حزب بايد با تشکيل گارد " ياسي جامعه را نداردموثر در حيات س
آزادي بتواند در حيات سياسي جامعه نقش خود را ايفا کند و با نشان دادن 

و . قدرت طبقه کارگر از لوله تفنگ در حيات سياسي جامعه عرض اندام کند
تحت فشار واقعيت  کردستاناين در حالي است که امروزه بيشتر احزاب عمده 

منطقه اي و داخلي بطور عمده به شيوه هاي مسالمت آميز , هاي محسوس جهاني
سياسي روي آورده اند و بيشتر روي ايجاد تشکل ها و اجتماعات توده اي و 

پتانسيل و "عمده کردن لزوم . رشد فرهنگ سياسي در بين مردم تاکيد مي کنند



                    38                   و ���
ەه�ه�  �����

نها نشان دهنده براي ايفاي نقش جدي در حيات سياسي جامعه ت" قدرت نظامي
عدم اعتقاد به منطق سياسي خود و بي بهايي به نقش سياسي توده هاي مردم در 

  . وقايع سياسي جامعه است
رابطه ميان  کردستاندر "همچنان اشاره به اين مساله شده است که   "ت"در بند 

مردم با جمهوري اسالمي، بين احزاب سياسي با هم و با مردم بـُـعد نظامي داشته 
کالبدشکافي اين جمله پرده از شيوه تفکر اين ". يا به سرعت پيدا خواهد کرد و

پرده " مردم با جمهوري اسالمي"گروه برمي دارد چرا که طرح بعد نظامي رابطه 
پوشي سرکوب نظامي مردم توسط جمهوري اسالمي است و اين شبهه را ايجاد 

رعليه جمهوري هستند که حرکت مسلحانه را ب کردمي کند که اين مردم 
اسالمي آغاز کرده اند و طبيعتا جمهوري اسالمي براي مقابله با آنها به نيروهاي 

در صورتي که همگان مي دانند جنگ مسلحانه به . نظامي خود متوسل شده است
تحميل شده است و مردم صلح دوست  کردستانعنوان شيوه اي از مبارزه بر 

واهان جنگ و نظامي شدن خاک و بوم برخالف تبليغات سوء نه تنها خ کردستان
پس از کشته شدن شوانه در مهاباد و  کردستانخود نيستند بلکه وقايع جديد 

و به خاک و  کردستاندر شهرهاي مختلف  کردهاراهپيمايي هاي مسالمت آميز 
خون کشيده شدن اعتراض مسالمت آميز مردم و دستگيري خانم طلوعي و 

نشان دهنده اين امرروشن در  کردسياسي  بسياري از روشنفکران و فعاالن
از   از سوي ديگر گردانندگان حکمتيست که تعدادي . ايران بوده است کردستان
ايران هيچ گاه  کردستانتشکيل مي دهند خوب مي دانند در  کردهاآنها را 

حرکت توده اي ـ نظامي خودبخودي مردم و غيرمتشکل و غيروابسته به احزاب 
حرکات پراکنده نظامي در  60نداده است و تا اواسط دهه روي  کردستانعمده 

له انجام مي گرفته  و کومه کردستانعمدتا برهبري حزب دمکرات  کردستان
تنها توهين و بي احترامي به مردم صلح  کردجنگ طلب دانستن مردم . است
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دوستي است که در تاريخ صد ساله اخير ايران بيش از همه از تحميل جنگ هاي 
  .ر سرزمين خود رنج برده اندمکرر د

نيزبه اين توهم دامن " بين احزاب سياسي با هم و با مردم" جمله مبهم بعد نظامي 
رابطه شان را با هم براساس داشتن  کردستانمي زند که گويا احزاب سياسي 

خود را بر هم و بر مردم , نيروهاي نظامي تعيين مي کنند و بر اساس قدرت نظامي
اگر اين تز را مطابق با . پس چرا آنها از اين قافله عقب بمانند ,تحميل مي کنند

 کردستانفرض کنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد که در  کردستانواقعيت هاي 
نداشتن , حکمتيست با توجه به نيروي قليل خود -حزب کمونيست کارگري 

 يي و وجود چنين رابطه غيراصولي که در شرايط جنگي دور از پايگاه توده
گارد "واقعيت نيز نخواهد بود يک روز هم امکان حيات نخواهند داشت و 

مرده به دنيا خواهد آمد و چنين حرکاتي با نتايج مصيبت باري " آزادي شان
  .همراه خواهد بود که فاجعه انساني آن جبران ناپذير خواهد بود

عدم قلم فرسايي هايي که در بيانيه رهبران حکمتيست آمده است نشان دهنده 
و  کردستانموقعيت نيروهاي ملي , فرهنگ سياسي, آشنايي آنها با محيط

تاريخ مبارزاتي آنها و شيوه جنگ , خواست هاي عاجل مردم اين منطقه
خود بزرگ بيني و غير واقعي جلوه دادن نيروهاي بالقوه و بالفعل خود , مسلحانه

آن ها آمده است نه ايجاد چنين گاردي با اهدافي که در بيانيه . در ايران است
اعالم جنگ به جمهوري اسالمي بلکه اعالم جنگ به نيروهاي اپوزيسيون 

و ساير نقاط ايران است که بنابر اعتقاد آنان  کردستانجمهوري اسالمي در 
دولتهاي غربي و آمريکا به تبليغ فدراليسم قومي در ايران روي آورده "همگام با 

را به شدت افزايش داده " سناريو سياه"و کردن جامعه ايران " عراقيزه"و خطر 
حکمتيست از هم اکنون براي جلوگيري از به  -  حزب کمونيست کارگري ". اند

بگذارد و تحت " القاعده"اصطالح عراقيزه شدن ايران مي خواهد پا در جا پاي 
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لواي دفاع از منافع طبقه کارگر و مردم ايران به عمليات نظامي برعليه نيروهاي 
امري که نه در توانايي آن است و نه شرايط جامعه کنوني . ومي بپردازدق -ملي 

  .ايران به آنها چنين اجازه اي را مي دهد
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  سرمست از فدراليسم قومي،"   به  پاسخي کوتاه

  " امين آوه  هراسان از نفوذ حکمتيستها،پاسخي به

  آقاي مجيد حسيني  نوشته
  

سرمست از فدراليسم قومي، هراسان از " که تحت عنوان دررابطه با نوشته شما 
از سوي سايت حزبي تان پخش شده   11" پاسخي به امين آوه, نفوذ حکمتيستها

اشاره کوتاهي به , است الزم ديدم که جهت اطالع شما و خوانندگان محترم
  :بعضي از مندرجات آن کرده باشم

ه شما است که هيچگونه اولين مساله اي که جلب توجه مي کند عنوان جوابي
توهم يا  -گارد آزادي حکمتيست ها "همخواني با موارد ياد شده در مقاله 

من فکر نکنم که شما در هيچ جايي از آن . و نظرات اينجانب ندارد  "واقعيت 
ويا ترس و هراسي از   نوشته به سرمستي نگارنده از فدراليسم و پرداختن به آن

بالعکس با توجه به نيروي قليل و نفوذ بسيار اندک  .حکمتيستها مواجه شده باشيد
چنين حرکات و برخوردهايي کامال انتحاري ارزيابي  کردستانشما در ايران و 

شده است که مي تواند به فاجعه انساني بينجامد حتا اگر قربانيان آن تعداد اندکي 
  . هم باشند

دکتر "خصي بنام تشکيل گارد آزادي، ش" شما نوشته خود را با اين جمله که
من نميدانم کي هست و يا از سران کدام جريان سياسي را که " کامران امين آوه

روان شناختي اين جمله نمودار اين . شروع مي کنيد". ، برآشفته کرده استاست
است که از نظر شما شناخت از نويسنده بيشتر از مطلب مورد مطالعه اهميت دارد 

حکمتيست  -تان در حزب کمونيست کارگريو با توجه به مقام شامخ رهبري

                                                 
11 http://www.hekmatist.com/64Majid.htm  
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طبيعتا شما بايد تمام افرادرا بشناسيد يا آنها قبل از نوشتن چيزي خودشان را به 
تاکيد بر چنين مسائلي تنها نشان دهنده خود بزرگ بيني  .شما معرفي کنند

و توهمات نابجا از قدرت و ونفوذ سازماني و يا انديشه اي شما مي    بيمارگونه
  . باشد

شما درنوشته بسيارمحترمانه خود که نشان از فرهنگ حزبيتان دارد مرا متهم به 
قضاوت . کرده ايد" گاردآزاديتان" بيانيه هدف از تشکيل به اصطالح "تحريف 

مربوط به نوشته خود و شما را به خوانندگان واگذار مي کنم تا با خواندن دو 
به باورمن خدمت . د را بدهندنوشته و مقايسه آنها با کل بيانيه شما نظر خو

حرکات به ظاهر انقالبي و سرخ برخي ازاحزاب به اصطالح انقالبي به جمهوري 
اسالمي اگربيشتر ازخدمت طرفداران آگاه وناآگاه آن نباشد کمتر نبوده و 

دادن شعارهاي سرخ و انقالبي جرياناتي که هيچگونه پايگاهي در . نخواهد بود
  . انده توخالي بودن آنها استبين مردم ندارند تنها نش

   "سقوط به تمايالت و نفرت نژادي"اشاره به    شما در قسمتي از نوشته خود
بهتر است قبل از نوشتن بعضي از اصطالحات براي درک , کردەايداينجانب 

حداقل به واژه نامه هاي سياسي  بهترو جايگزيني درست آن در نوشته هايتان 
" نژادي با قومي و ملي "فرق مقوله هايي چون   بهمراجعه کنيد تا ضمن آشنايي 

  .آن ها را در جاي مناسب به کار بگيريد و تهمت نژادپرستي به کسي نزنيد
عليه کومه له و علم  کودتاي جالل طالباني" در قسمتي از نوشته تان اشاره به     -

يا له و  اينجانب قصد دفاع از کومه". کرده ايد  کردن باند زحمتکشان مهتدي
آقاي عبداهللا معتدي را ندارم فقط يادآوري مي کنم که سال هاي سال شما و 

زير بيرق آقاي مهتدي سينه مي زديد و حال که ايشان راه    رفقاي امروزيتان
 کردەاندله شروع به فعاليت سياسي  اند و تحت عنوان کومه ديگري را برگزيده
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اين شکل . تان دريغ نمي ورزيد شما ازابراز هرگونه توهين و افترا به ياران قديم
  .برخورد تان تنها نمونه کوچکي از پرنسيب حزبي تان است

باچشم , اگر به نوشته من مراجعه کرده  در رابطه با شيوه مسالمت آميز مبارزه هم
خواهيد شد با توجه به اينکه بحث من  بصيرت يک بار ديگرآن رابخوانيد متوجه 

احزاب مورد نظراينجانب نيز بطورعمده , ن استايرا کردستانمربوط به ايران و 
روي آوردن احزاب " در جمله من تاکيد بر. ايران مي باشند کردستاناحزاب 

بطور يي و داخلي  منطقه, تحت فشار واقعيت هاي محسوس جهاني  کردستان
در مبارزه آنها در ايران است و اين   " به شيوه هاي مسالمت آميز سياسي عمده

تاکيد بر کاربرد . ندي با مثال هاي شما و نتيجه گيري نهايتان نداردجمله هيچ پيو
هاي ديگرمبارزه و يا مسلح  عمده شيوه مسالمت آميز سياسي دليل برانکار شيوه

شما با توجه به تاريخ . بودن آنها نيست و اين نوع مبارزه را مطلق نمي کند
  .سياسي را بدانيد درخشان مبارزيتان طبيعتا بايد فرق اين مقوله هاي ساده

هم پيشنهاد دوستانه من به شما اين است از آب  کردستاندر رابطه با وقايع جديد 
گل آلود ماهي نگيرد وبراي خود و کارنکرده تان افتخارآفريني نکنيد تا مبادا 

  حرکات خودبخودي. داريد کردستاندچار اين توهم شويد که که جا پايي در 
هم هيچ ربطي به شما و ساير احزاب  کردستانير و اعتراضات مسالمت آميز اخ

و بهتر است به تاريخ سازي کاذب انقالبي براي حزب    کردي و سراسري ندارد
نوشتن و پخش محدود چند اعالميه دليل برنقش شما . خود روي نياوريد

  .درخيزش خودبخودي و مردمي و برپايي اعتصاب نيست
کنم که نقد تفکرات انحرافي در  آقاي حسيني در پايان مي خواستم يادآوري

جنبش چپ ايران نه براساس ترس و واهمه از نفوذ و يا عدم نفوذ يک حزب و يا 
از قدرت نداشته جريانات پا در هوايي چون حکمتيست ها دربسيج توده  وحشت 

پاکسازيهاي قومي فدراليست چي  اي عليه به اصطالح سناريوي من درآوردي 
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است بلکه بيشتر براي افشاء جرياناتي مثل شما    کردت هاي جريانات ناسيوناليس
است که مي خواهند از آب گل آلود ماهي گرفته و با قهرمان سازي هاي کاذب 

براي خود تاريخ پرافتخاري ,و دروغين وزدن تهمت هاي ناروا به نيروهاي ديگر 
    .بسازند که در عمل بي بهره از آن هستند 
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 نوشتە آقاي محسن قائم مقام دررابطە باتاملي بر 

  »حزب دمکرات کردستان«تاملي بر بيانيه " 

 "طلبي، گروههاي مسلح و تجربيات قرن بيستم آزادي، تجزيه
  

تآملي بر " در سايت ايران امروز نوشتەيي از آقاي محسن قائم مقام تحت عنوان 
ي مسلح و طلبي، گروهها آزادي، تجزيه» کردستانحزب دمکرات «بيانيه 

منتشر شدە است کە تنها در چارچوب بە اصطالح انتقاد از 12" تجربيات قرن بيستم
نوشتە   .نماندە، حوزە فراتري را در برگرفتە است" کردستانحزب دمکرات "

مزبور حاوي اطالعاتي بغايت نادرست و تحريف شدە در رابطە با شخيصت هاي 
حزب "ايشان تنها منحصر بە  اگر نوشتە. است کردستانو وقايع  کردتاريخي 

مي بود بي گمان نگارندە اين سطور در پي پاسخگويي آن " کردستاندمکرات 
  . برنيامدە،  اين امر را بعهدە حزب مربوطە مي نهاد

اما متاسفانە آقاي قائم مقام بە تکرار مکررات همفکران و دکترين سياسي دو نظام 
يت ارضي خواە ايران پرداختە شاهي و اسالمي و بە اصطالح اپوزيسيون تمام

است، با اين تفاوت کە ايشان حداقل زحمت مطالعە در رابطە با تاريخ و 
را نيز بە خود ندادە، آگاهي ناقص خود را مالک ارزيابي و  کردشخصيتهاي 

براي اينکە سخن بە گزاف نگفتە باشيم اشارەاي بە . نتيجەگيريهايشان قرار دادەاند
  . يمدو مورد از آنها مي کن

پس از رضا شاه و ظلم او درمنطقه، مردم را به : .... آقاي قائم مقام نوشتەاند کە
پشتيباني از خانها و بزرگ مالکين کرد و در نقاط ديگر ساير خانها و بزرگ 

که با استفاده . مال مصطفي بارزاني از خانهاي همانگونه ايالت بود. مالکان کشاند

                                                 
12http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/31275/  
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رکزي در ايران و با کمک روسها همزمان هاي حکومت م عدالتي از ضعف و بي
در آذربايجان، در زمان " فرقه دمکرات"با حکومت تحت حمايت روسهاي 

هايشان  و لباس ارتشيحضور ارتش سرخ در ايران، اعالم خود مختاري نمودند 
 کردهابدنبال آن، در کشتار سبعانه بسياري از . هم را شبيه ارتشيان روسها دوختند

از مردان شريف و مورد  شرمانه قاضي محمد، بدار آويختن بيمله را کشتند، از ج
در زماني که از ايران دوستي  پسرانش در مهاباد،اعتماد مردم در زمان خويش و 

از حکومت مرکزي را بيشتر از  کردهاو دفاع از ايران پشتباني کردند، نفرت 
   .پيش ساخت

در اين زمان حزب :" ...  ايشان در جايي ديگر از نوشتە خود چنين مي نويسند
. هاي کرد در برابر خانها و سران ايلها بوجود آمد از شهري کردستاندمکرات 

و زنده  زنده ياد دکترعبدالرحمن قاسملومردان شريف و ايران دوستي همچون 
اولي در جواني از هواداران دکتر مصدق ياد دکترمحمد صادق شرفکندي، که 

ايران بشمار ميرفت، از جمله رهبران اين حزب  و دومي از دانشوران دلسوز بود
و استبداد مذهبي وجود هر دوي اين رهبران ايران دوست را بر نتابيد و . گرديدند

  .  ]تاکيد از من است[. با بيرحمي هر دو را بقتل رساند
نظري اجمالي بە نکات فوق نشان مي دهد کە ايشان متاسفانە حداقل اطالعات 

جهت اطالع آقاي قائم . ا مسالەيي کە بە آن پرداختەاند، ندارنددر رابطە برا الزمە 
نە توسط مال مصطفي  ١٣٢٤در دوم بهمن  کردستانمقام بايد گفت جمهوري 

بارزاني بلکە توسط همان قاضي محمدي کە بنا بە اعتراف ايشان از مردان شريف 
اە در دهم فروردين م. و مورد اعتماد مردم در زمان خويش بود تشکيل شد

قاضي محمد همراە با برادر کوچک خود صدر قاضي کە نمايندە مردم ١٣٢٦
نە پسران [در مجلس شوراي ملي ايران بود و پسر عمويش سيف قاضي  کرد

در ضمن، . توسط نظاميان ايران محاکمە و در مهاباد اعدام شد ]قاضي
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عضاي دکترعبدالرحمان قاسملو در جواني نە از هواداران دکتر مصدق بلکە از ا
حزب تودە ايران بود کە ديرتر با جدا شدن از حزب نامبردە در بازسازيي حزب 

بە خودمختاري  کردهانقش اساسي ايفا کردە و در راە رسيدن  کردستاندمکرات 
شهيد  کردستانسر خود را در همان راهي نهاد کە رهبر و باني حزب دمکرات 

   .قاضي محمد جان خود را بر سر آن گذاشتە بود
را مفتخر بە سرحدداري از مرز  کردهااي قائم مقام در نوشتە خود از سويي آق

مي نمايد و از سوي ديگر با تجزيە طلب ... پرگهر ايران در مقابل حملە اسکندرو 
را در خدمت استعمار و استبداد مي  کرد، عمال مبارزە ملت کردخواندن احزاب 

مە احزابي کە مورد تهاجم خود قراد اگر آقاي قائم مقام نظري اجمالي بە برنا. داند
دادەاند، بکنند، متوجە خواهند شد کە خط مشي و فعاليت احزاب نامبردە در 

در حال حاضر . راستاي حفظ همان تماميت ارضي ايران مورد عالقە ايشان است
هيچيک از احزاب نامبردە ايشان پا از برقراري يک سيستم فدرال در چارچوب 

را در گرو ايجاد حکومت  کردە درست يا غلط حل مسالە ملي ايران فرا ننهادە، ب
چيزي کە با توجە بە انبوە تفکرات شوينيستي در ميان اپوزيسيون . فدرال مي بينند

در رابطە  کردايراني نيازمند بە تجديد نظر اساسي و ابراز شفاف خواستەهاي مردم 
الزم بە توجە است . با دولت آيندە ايران بعد از سرنگوني جمهوري اسالمي دارد

رنگي رهايبخش بە خود بگيرد بي  کردستاندر تمام  کرداگر زماني مبارزە مردم 
شک اين مبارزە در راستاي وحدت، يگانگي و بهم پيويستن مردم سرزميني 

 ٤٠خواهد بود کە خاک آن در ميان چهار کشور تقسيم شدە و با نفوسي بيش از 
سي و رسيدن بە حقوق ملي خود مبارزە مي ميليون براي رسيدن بە آزادي، دمکرا

  .کند
آقاي قائم مقام خرسند از نتيجەگيريهاي خود در رابطە با تاثير منفي و ديکتاتوري 
زاي اعتماد مردم بە گروهاي مسلح در مبارزات رهائي بخش ملل در بند در قرن 
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ايران و عراق، خواب و خيال خواندن جمع  کردستانبيستم، تحليل اوضاع  
در يک کشور و شک و ترديد بە تقسيم احتمالي نفت کرکوک از  کردهادن نمو

" کشورهاي همجوارو در نهايت خاتمە دادن بە  کردهايعراق با  کردهايسوي 
تجزيەطلبي را در مبارزە با استبداد مذهبي در  ]بخوان هرز[رشد علفهاي هرزە 

ک حکومت بودن ي"و فريب نخوردن از جدايي طلبان را در پرتو " ايران 
اگر آقاي قائم مقام کوچکترين اعتقادي بە واژە . مي دانند" دمکرات و آزاد

ميداشتند، مي بايست آزادي و حق انتخاب يک ملت در " آزاد'يا " دمکرات"
تعيين سرنوشت خود را، چون ستون اساسي يک جامعە آزاد پاس داشتە، از 

ر در خدمت دولت گوش بفرمان رهبران تفنگدا"جملەهاي تحقير آميزي چون 
جواناني کە آگاە بە حقوق ملي " ناآگاە خواندن"و  کردهادر آمدن " هاي بيگانە

آقاي قائم . خود پا بە صحنە نبرد با جمهوري اسالمي مي نهند، پرهيز مي کردند
مقام مطمئن باشند کە شيوە پوليميک ايشان نمي تواند تاثيري در اهداف سياسي 

  .مختلف داشتە باشدآنها با ديدگاەهاي  يا نمايندگان فکري کردمردم 
در رابطە با تغييرمرزهاي جغرافيايي سياسي نيز فراموش نکنيم کە مرزها تحت 
تاثير تغييرات داخلي و خارجي و وضعيت ژئوپليتيک منطقە بسي شکنندە مي 

احتماال هيچگاە بە فکر خيلي ها خطور نمي کرد کە  ١٩٩١قبل از سال . باشند
ناوراتحاد جماهير شوروي سوسياليستي با آن قدرت اقتصادي روزي سرزمين په

نظامي و تاثير گذاريش در سياستهاي بين المللي، بە اين سادگي تجزيە شدە، از  –
  .... .درون آن اين همە کشورهاي مستقل برآيد  و 

اميد است آقاي قائم مقام و پاسداران انديشەهاي مشابە ايشان واقعيت ها را آن  
تاريخ درس هاي بسيار مفيد و . "ست ببيند نە آنگونە کە مي پسندندچنان کە ه

تنها هنر ممکن توانايي فهم و درک اين حقيقت " خردمندانەيي بە انسان مي دهد
  .و آموختن از آن است
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حمالت گالديوتورها براي تخريب شخصيت ملت " بر   کوتاه نقدی

  آقاي هنرور  نوشته" کرد
  

حمالت "ز آقاي  عدنان هنرور تحت عنوان يي ا در سايت رنساس نوشته
نظر   از نقطه  متاسفانه  که  پخش شده" گالديوتورها براي ترور شخصيت ملت کرد

  يکسري تجديد  نظرها در شيوه  ، نياز به بوده  وقايع نگاري بدور از دقت الزمه
ر در اين سطو  نظر نگارنده  به. نگارش ايشان دارد  گيريها وشيوه استدالل، نتيجه

مد   را در مورد مساله  بايد حداقل آگاهي الزمه  يي، نويسنده هنگام نگارش مقاله
در ديالوگهاي سياسي   ايشان بويژه  باشد تا از ارزش و تاثيرنوشته  نظر خود داشته

  .  نشود  کاسته
  :است   ايشان آمده  در اولين پاراگراف نوشته

کر ملت کرد، در سايت ها و حمالت شديد گالدياتورها ترور شخصيت بر پي 
و . ها در شرايطي که رو به انتخابات پارلمان در ايران نزديک مي شويم روزنامه

هاي آذري به ملت  هتاکي ها و توهين هاي مکرر و زنجيروار سايت ها و روزنامه
عنوان اهرم فشار   آذري ها به  در طول تاريخ همواره  کرد بيانگر تراژديي است که

  و در طول تاريخ همواره  ي بارز آن کارشکني ند که نمونهاەکردل عم کردهابر 
پشت کردن به پيمان هاي مابين قاضي  کردهاعنوان اهرم فشار بر   آذري ها به

 کردستانکه در نهايت به شکست جمهوري . محمد و شيخ محمد خياباني است
  " .انجاميد

شخصيت بر پيکر ملت کرد حمالت شديد گالدياتورها ترور : "   جمله  ـ متاسفانه
ناسيوناليستهاي افراطي آذري  در    حمالت مغرضانه  نامفهوم مي باشد و مقايسه  "

هر   که کردستانايران و خارج از کشور با اختالفات  حکومتهاي آذربايجان و 
مي کردند    ارتجاع دولت حاکم وقت در ايران مبارزه  بر عليه  دو در يک جبهه
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گيري و  بزرگ تاريخي  و نتيجه  در مورد اين واقعه  ي نويسندهناشي از کم اطالع
اين دو مورد  ,محترم  نويسنده  داوري غير واقعي ايشان از آن است، تا آنجا که

حق از برخوردهاي   ، با دلخور بودن به هم پيوند داده  به   کامال متفاوت را ناشيانه
يي ياد مي  آن بعنوان فاجعه ناسيوناليستهاي افراطي پان ترکيست از    خصمانه
عنوان اهرم فشار بر   از سوي آذري ها به  در طول تاريخ هموارهگويا در    کنند که

طبيعي پشت   نيز نتيجه کردستان، و نهايتا شکست جمهوري  اعمال شده کردها
است   بوده کردن آذريها به پيمان هاي مابين قاضي محمد و شيخ محمد خياباني

رژيم شاهنشاهي و همکاري دولت بريتانيا و عدم توازن قدرت در هاي  توطئه  نه
....! با نيروهاي مسلح رژيم شاهي و کردستانبين حکومتهاي محلي آذربايجان و 

از شهادت شيخ محمد خياباني   در زمان عهد اين قرار داد  سالها  نماند که  ناگفته
    .ار داشتوري در راس حکومت آذربايجان قر ، سيد جعفر پيشه گذشته

پس از   ماه 5بود و  1299محمد خياباني رهبر قيام مردم آذربايجان در سال شيخ 
شهادت   در چهل سالگي به دست قزاقان رژم ايران به 1299شهريور 22قيام، در 

  .رسيد
اولدوز   نامه با کارگزاران  هفته  در نقد و مقابله  آقاي هنرور که  در مجموع  نوشته

، ازنظر استدالل و آناليز پان ترکيستها  احساسي داشته  بيشتر جنبه است  شده  نوشته
کور شدن چشم بصيرتشان،  : ها مانند ، کاربرد يکسري واژه بسيار ضعيف بوده

هاي معلوم الحال، گالديوتورهاي ديو  ي واويال، عمله کمال بي شرمي، زوزه
شتن چنين نوشتارهايي نو. است  را نيزپايين تر آورده  سطح اين نوشته... صفت و  
پان ترکيستها   شيوه  مثل به  به  نقد و افشاي پانترکيستها نمي کند  و مقابله  کمک به

آقاي هنرور   براي نمونه. مي شود  موجب ايجاد سوتفاهم  در بين دو ملت همسايه
، و صفات منفي  نسبت کردها  اولدوز به  نامه براي رد اتهامات و توهينهاي هفته

،  گسسته  ، مهاج، بي دولت، جامعه قوم، قبيله"  ملت کرد،  مانند  به  دهش  داده
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ي کاخ سفيد و کرملين، و در نهايت  دار، قاچاق پسند، اجيــر، بازيچه تفرقه
ي جغرافيايي و بدون نام و نشان استاندارد بين اللملي  را بدون مشخصه کردستان

ودش، آذري ها تمامي اين حتما در خيال خام خ"  با جمله را" قلمداد کردن
  ي مباهات خودشان و فخر فروشي بر ديگر ملل شده صفات را ندارند که مايه

  .قبول اين صفات براي هر دو ملت است  در واقع بمنزله  اند،  که پاسخ داده" است 
اصطالح   ي خود  بر جدا کردن  حساب به آقاي هنرپرور هرچند در نوشته

از مردم با فرهنگ آذري زبان " دوز و آراز آذربايجان هاي معلوم الحال اول عمله"
تاکيد مي ورزند، معهذا در بيشتر جمالت مرز بين پانترکيستها و مردم آذربايجان 

نوشتن و پخش چنين . ، مي تواند بر حد اختالف دو ملت بيفزايد مخدوش شده
آسياب   جاي افشاي نظرات شونيستهاي پان ترکيست بيشتر آب به  هايي به نوشته

  .مي ريزد کرددشمنان ملت 
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  "ما، ايران ما و ادبيات چند زباني" بر   نقدي کوتاه

  ماني  نوشته
  

  ماني عزيز سالم
يران ما و ما، ا" با   در رابطه  يي را که امروز مقاله. اميدوارم سالم و تندرست باشي

در اينجا من بعنوان يک . بودي در اخبار روز خواندم  نوشته 13" ادبيات چند زباني
يي،  آنها پرداخته  به  دو مورد از مسائلي که  کوتاهي به  اشاره  کرد الزم ديدم 

  .باشم  داشته
با تاثيرزبان پارسي بر انديشمندان غير فارس   ات در رابطه  ـ  در جايي از نوشته

کسي نيماي طبرستاني و نجف دريابندري و محمد قاضي کُرد : " ايەکرد  هاشار
  .را وادار به سرودن و نوشتن به پارسي نکرده بود

کسي شاعران و انديشمندان و نويسندگان گيالني، لرستاني، آذربايجاني،  
. گيري از زبان پارسي نکرده است ي، بلوچي و قشقايي را وادار به بهرهکردستان
نان همه را با ميل دروني به سوي نوشتن و گفتن به پارسي دري کشانده آنچه اي

  "هاي واالي اين زبان ملي وسراسري است همانا ارزش
ملل ساکن آن سهمي در قدرت و تعيين سرنوشت   باور من در کشوري که  به

است،   زبان مادري نيز از آنها سلب شده  ، حق فراگيري و نوشتن به خود نداشته
زبان   به  اجبار پناه  به  دان آنها براي بيان احساسات و نوشتن و ترجمهانديشمن

اگر محمد قاضي، علي اشرف درويشان، احمد . رسمي آن کشور مي آورند
ند اين تنها دال بر اەکرديي  يا ترجمه  زبان فارسي نوشته  به کردمحمود و يونسي 

سيستم حاکم بر کشوري اين نقص   است بلکه  ارزشهاي واالي زبان فارسي نبوده
نويسندگان و مترجمين غير فارس ساکن آن بعلت ستمهاي ملي   است که

                                                 
13 http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=10272 
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ابراز   ، اجازه دولتهاي حاکم، امکان فراگيري زبان مادري خود را نداشته
  . نداەکردزبان مادري پيدا ن  احساسات  به

بي از باشد ولي زبان انتخا  از سوي ديگر زبان پارسي  شايد زبان تحميلي نبوده
...  و آذري و  کردامروز بسياري از مردم . است  سوي ملل غير فارس هم نبوده

اين زبان آشنايي ندارند، در   در روستاها زندگي مي کنند به  بخصوص آنهايي که
يک کشور چند مليتي شايد بتوان از زبان فارسي بعنوان زبان مشترک براي پيوند 

سهم   من  به. زبان ملي ملل غير فارس نيستملل داخل آن نام برد ولي اين زبان، 
بسا بيشتر از   اين زبان چه  زبان فارسي دارم و تسلط من به  بسياري به  خود عالقه

  . زبان مادريم است، ولي در هر حال، اين زبان، زبان دوم من است
به هر روي، هريک از ما ايرانيان، نخست : " يا کرده  ـ در جايي ديگر اشاره

هريک از ما نخست ايراني . ستيم، بعد ترک يا کرد يا بلوچ يا فارسايراني ه
هر ايراني، . دين، دموکرات، چپ يا راست هستيم بعد مسلمان شيعه، سني، بي

نخست ايراني است و پس از آن داراي اين يا آن نظرگاه ، زادگاه ، زبان يا 
  ."فرهنگ است
، تابع قرار کردوان يک ايراني بودن من بعن  تو، فکر ميکنم که من برخالف

. در چارچوب جغرافياي سياسي ايران است کردستانگرفتن بخشي از سرزمين 
مرزهاي يک کشور تحت تاثير شرايط مختلف جهاني و داخلي مي تواند 

اخير   تحوالت همين چند دهه. گردد  دستخوش تغييرات غيرقابل پيش بيني شده
با فروپاشي . جديدي شد موجب از بين رفتن کشورهايي و زايش کشورهاي

کشور پهناور اتحاد شوروي و بسياري از کشورهاي بلوک شرق، ملل قبلي آنها، 
پيشين خود را از دست دادند ولي ماهيت ملي ـ   شهروندي کشورهاي نابود شده

  . و نخواهد بود  ايران نيز از اين قانون مستثنا نبوده. قومي آنها تغييري نکرد
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يي از جهان و يا  در هر گوشه کرديک   است که  ادهشخصي من نشان د  تجربه
مي داند و براي او فرقي بين  کردقرار بگيرد اول خود را   تقسيم شده کردستان

شرايط کنوني   به  فرض کنيم با توجه. وجود ندارد...واقع در ايران تا عراق و  کرد
اعالم  عراق کردستان  ، عراق و تحوالت غير قابل پيش بيني شده در آينده

عراقي شهروندي اين کشور را از  کرداستقالل کند، در اين حالت شايد يک 
بودن خود را از دست  کرددست بدهد  ولي مليت اصلي خود يعني ماهيت 

  به. و آذري و بلوچ ايران هم صدق مي کند کرداين حالت براي . نخواهد داد
  از دريچه  زبان فارسي، بلکه  تنها ازچشم يک اديب شيفته  نه  اين مساله  باور من به

حفظ . کرد  منافع ملتهاي مختلف براي ماندن در چارچوب يک کشور بايد نگاه
تماميت ارضي هر کشوري نهايتا در گرو نقش، نياز و ذينفع بودن ملتها و قومهاي 

خواهي نخواهي يکپارچگي آن را   عدم تامين موارد ياد شده. ساکن آن است
  . متزلزل خواهد کرد
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  ايراني کمونيست يا کمونيست ايراني
  

  آقاي سهيل آصفي
  با آقاي رئيس دانا درج شده  معترضان مصاحبه  اي خطاب به در سايت شما، نوشته

نظر   اول چنين ديالوگي به  هر چند در نگاه. خود جلب کرد  مرا به  توجه  است که
در دو نگرش بسيار متفاوت يي عميق  مي آيد اما در واقع اين بحث ريشه  دوطرفه

، مي بايست با تجديد نظري  تجارب تلخ گذشته  چپ مدرن با اتکا به  دارد که
مناسبات   و بر اساس منافع ملي خود به  جدي و ديدي کامال متفاوت از گذشته

  .بين احزاب و دول بنگرد
 تلخ انقالب بهمن، سرنوشت سوسياليسم واقعا  تجربه  باور من افرادي که  به

اتحاد با   داري و بالطبع فاجعه رشد غير سرمايه  موجود، ناکجاآباد بودن تئوري راه
نيروها و دولت هاي ضد امپرياليست و درعين حال ديکتاتورمنش و سرکوبگر را 

رهبران چپ سوسياليست در   اند نمي بايست ازچنين انتقادهايي به آزموده
ا و کمونيستهاي وطني مي بايست سوسياليسته. خاطر شوند  آمريکاي التين آزرده

تنها   انتخاب دوست و دشمن نه  باشند که  رسيده  ساده  درک اين مساله  حداقل به
  از مجراي منافع ملي و احترام به  از مجراي تنگ ايديولوژيک و حزبي،  بلکه

بخاطر   آيا آنهايي که. اصول دمکراسي مي گذرد  ارزشهاي انساني و پايبندي به
ايراني و نمايندگان مليتهاي   خون هزاران انسان آزاده  به   د دست آلودهمنافع خو

رنج ها و حرمان هاي   به  شده  هم که  مختلف را مي فشارند، براي يک لحظه
شدن هزاران   داغدار شدن هزاران مادر پير، بيوه, برادران هم مسلکشان در ايران

دور از مهر پدر بايد بزرگ شوند ب  دربند و کودکاني که  همسر در انتظار دلداده
  !!اند؟ انديشيده
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مواردي ازسياستهاي   به  عقب برگردم و با نگاهي کوتاه  مي خواهم کمي به
  با دو واقعه  همزيستي مسالمت آميز اتحاد شوروي سابق و همپيمانانش در رابطه

اين رويکرد کالسيک در احزاب چپ حاکم   به  يي کوتاه تلخ تاريخي، اشاره
امروز حاکمان سوسياليست در برخي از کشورهاي آمريکاي   باشم که  شتهدا

  .آن هستند  دهنده  التين ادامه
يي و  هسته   براي خلع سالح   هر چند دفاع از جنبش هاي ملي ـ رهايبخش، مبارزه

مخالفت با کاربرد سالحهاي شيميايي مي بايست سياست اصلي احزاب 
تشکيل دهد، معهذا چنين سياستي مشمول کمونيست حاکم  در بلوک شرق را 

استثناهايي بر اساس منافع دولتي و يک سري روابط و مناسبات بين المللي ـ 
گرفتن کشتار جمعي   بارز آن ناديده  نمونه. ديپلماتيک و بي شک تجاري مي شد

توسط رژيم  کردستاندر جنوب   در شهر مرزي حلبچه  هزاران کرد بي گناه
 67ايراني در شهريور  هزارآزاديخواه 5قتل عام بيش از سوسياليست بعث و 

جهاني ضد امپرياليستي   در جبهه  توسط دولت  ضد امپرياليست ايران است که
رشد غير   ، مي بايست در مسير راه متحد استراتژيک رفقا محسوب شده

 !!!سوسياليسم را هموار سازد  رسيدن به  متحد خلق راه  داري و در جبهه سرمايه
اصطالح   کمتر از يکساعت بمبهاي شيميايي حکومت به  هنگامي که در فاصله

سوسياليست و ضد امپرياليست بعث عراق و متحد استراتژيک اتحاد شوروي 
را گرفتند و   آمريکا جان هزاران کرد بيگناه  با اياالت متحده  سابق در مقابله

،  م نيروهاي آزاديخواهبازتاب اين هيروشيماي دوم قرن بيستم موجب اعتراض تما
تنها   مدافع حقوق بشر، جنبش جهاني ضد جنگ و طرفدار صلح جهاني شد،  نه

اتحاد جماهير   نماينده  بانگ اعتراضي از سوي مدافعان چپ حاکم بلند نشد بلکه
هاي  رسانه  شوروي سوسياليستي در سازمان ملل متحد با وقاحت تمام آن را توطئه

  در دوران حاکميت خود نه  راق خواند، دولتي کهگروهي غرب برضد دولت ع
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  خاک و خون کشيد، بلکه  را به  بيگناه کردتنها با سياست نژاد کشي خود هزاران 
  حزب کمونيست عراق را نيز بيرحمانه  اکثر اعضاي رهبري و کادرهاي برجسته

  .  بود  قتل رسانده  به 
شامل قتل   که 67در شهريور  بازتاب کشتار جمعي زندانيان سياسي  هنگامي که

ايران و سازمان فدائيان   و کادرهاي جوان حزب توده  عام اکثر رهبران سالخورده
اکثريت نيزمي شد اعتراض جهاني نيروهاي چپ و دمکرات غير حاکم را بر ضد 

برانگيخت، حزب کمونيست اتحاد شوروي سکوت مطلق   اين حرکت ددمنشانه
از سوي رهبران سازمان فدائيان اکثريت   ارسال دو نامهاختيار کرد و تنها پس  از 

برادر، حزب کمونيست اتحاد شوروي در   ايران به رهبري حزب  و حزب توده
چاپ رسيد،   پراودا به  در روزنامه  و تنها در چند سطري که  ي کوتاه اطالعيه

گويا   ،بدستشان رسيده  طبق اطالعاتي که  "اعتراضي اظهار داشت   بدون هيچگونه
، خواهان قطع  شده  ايي از آزاديخواهان ايراني در زندان هاي ايران کشته عده
هاي  تنها بازتابي در رسانه  اين کشتار بزرگ نه) معني  نقل به." (آن هستند  ادامه

ليتراتورنايا   در نشريه  يي کوتاه غير از نوشته  به( عمومي اتحاد شوروي نداشت 
  هر گونه  بلکه)  يکي از رفقاي فدايي از تاشکند  نامهگازيتا، آن هم بر اساس 

حرکت اعتراضي برخي از ايرانيان مهاجر براي انجام راهپيمايي در مقابل سفارت 
دفتر سازمان ملل در مسکوبا مخالفت برادران   به  ايران در باکو و مسکو و مراجعه

اين سطور   نگارنده!!!. شد؟؟  ايران مواجه  مسئولين حزب توده  حاکم و از جمله
تحصيل در کالج پيش دانشگاهي پزشکي راستف   در آن زمان مشغول به  که

افشاي اين جنايت   همراهي چند تن از ايرانيان دانشجو مبادرت به  کنار دن بود به
  اين امر با توجه. کرد  هاي دانشگاه ديواري در يکي از خوابگاه  از طريق روزنامه

با ايران ضدامپرياليستي   ياست وقت دولت شوروي در رابطهمغاير با س  آن که  به
دار کردن  موجب خدشه!!! ميتوانست   يي در روسيه بود و در شهر دورافتاده
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سيماي مردمي و ضدامپرياليستي دولت ايران در ميان دانشجويان خارجي شود  
. شد  مواجه 67کردن ليست شهداي   با مخالفت مسئولين، احضار و پاره  بالفاصله
داري جزو حقوق طبيعي مردم آن  در کشورهاي سرمايه  امري که  متاسفانه

مهاجرين سياسي محسوب ميشود در کشورهاي سوسياليستي   کشورها و از جمله
  .محسوب مي شد  هاي کبيره سابق جزو گناه

  يي ديگر تکرار مي گردد و چپهاي حاکم به شيوه  اکنون اين سناريو مجددا به
با آمريکا تنها ياوران واقعي دولت ايران در جهان   خود در مبارزه خاطر منافع

مي   هم مسلکهايشان را ناديده  خاطر منافع خود مسائل مربوط به  هستند، آنها به
گيرند، سرکوب جنبشهاي کارگري، دانشجويي و نهضت هاي ملي مردم 

آنها در . دنمي ساز  کرد،آذري، بلوچ و عرب در ايران خاطر برادران را آزرده
ضد امپرياليستي دنبال متحد استراتژيک مي گردند و ماهيت واقعي رژيم   مبارزه

رفقا بر   نمي تواند مانعي براي اين پيوند راستين باشد چرا که  هاي ايران و سوريه
همپيمانان واقعي خود را " دشمن دشمن من دوست من است"   شعار کهنه   پايه

  .مي يابند
" کتاب   در مقدمه کردشاعر و مترجم نامدار " هژار" شرفکندي استاد عبدالرحمان

خالد بکتاش دبير وقت حزب کمونيست   يي خطاب به در جمله" کردستانبراي 
  بودن، بخاطر ضد امپرياليست بودن دولت سوريه، کرددر عين   که   سوريه

و   خود و پايمال شدن دمکراسي را در سوريه کردسرکوب برادران و خواهران 
اگر کمونيست هم هستي، : " مي گرفت   مي گويد  ناديده کردستاندر   بويژه
آيا کمونيستهاي وطني بهتر نيست از ".  کردکمونيست   کمونيست باش نه کرد

را بياموزند اگر مي خواهند کمونيست باشند   ساده  دانيل اورتگا و چاوز اين نکته
 ".رانيکمونيست اي  ايراني کمونيست باشند نه" حداقل
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  آقاي دکتر معين

  مسولين محترم سايت امروز
  .... و

حمام خون راه انداخته  کردستاندر طي چند هفته اخير نيروهاي سرکوبگر در 
ايران را به خاک و خون کشيده و يا  کردستاندسته دسته مردم بي دفاع , اند 

ر سقز در طي دو روز اخير تنها در شه. راهي زندان و شکنجه گاه ها مي سازند
نفر را در خيابان ها در مال عام با استفاده از مسلسل هاي سنگين به  10بيش از 

در شهر .رگبار بسته و يا بدون هيچ گونه دادگاهي و جرمي اعدام کرده اند 
آنان را به , سنندج نيز بعد از سرکوب خونين تظاهرات مسالمت آميز مردم 

اجالل , ن خانم دکتر طلوعي گلوله بسته و شبانه شخصيت هاي برجسته اي چو
اما جاي تعجب در اين .... ! را دستگير و روانه زندان کرده اند و ... قوامي  و 

است که در سايت شما و دوستان اصالح طلب ديگرتان نشاني ازبازتاب اين 
زماني که براي جمع کردن آرا نياز به مردم آنجا . کشتار و سرکوب ها نيست

ام اصيل ايراني مي شوند و  براي جلب آراي آنها سخن  داريد مردم کرد جزو اقو
پردازي ها مي کنيد ولي حاال که  در آنجا حمام خون براه انداخته شده است 

از شما انتظار مي رفت . بخشي از خاک ايران است, انگار نه انگار که آن گوشه
ار در اين روزهاي سخت حامي مردم باشيد نه اينکه با سکوت خود مهري بر کشت

تنها جايي است  که از هيچ قاتل و  کردستان, آري آقايان عزيز. مردم کرد بزنيد
سرکوبگري براي کشتار مردم بي دفاع کرد بازخواهي نمي شود و کسي براي 
. کشتن صدها فرزند آن ديار نيازي به پاسخگويي در مقابل هيچ ارگاني ندارد

عه بزرگتري است که سرآغاز فاج کردستانفراموش نکنيد اعمال خشونت در 
  :به قول برتولت برشت.دود آن به چشم شما آقايان نيز خواهد رفت

  "هيچ کس نماندە بود"



                    60                   و ���
ەه�ه�  �����

  نخست براي گرفتن کمونيستها آمدند
  من هيچ نگفتم

  زيرا من کمونيست نبودم
  بعد براي گرفتن کارگران و اعضاي سنديکا آمدند

  من هيچ نگفتم
  زيرا من عضو سنديکا نبودم

  رفتن کاتوليک ها آمدندسپس براي گ
  من باز هم هيچ نگفتم

  زيرا من پروتستان بودم
  سرانجام براي گرفتن من آمدند

  .ديگر کسي براي حرف زدن باقي نماندە بود
  برتولت برشت

  "در هنگامەي فاشيست نازي"
  

اگر واقعا به اندازه سر سوزني به گفته هاي دوره انتخابات خود باور داريد بايد 
      .ايران تنها تهران نيست. يدسکوت را بشکن

 با بهترين آرزوهاي نيک                    
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  يادبودها
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  مرضيە فريقي بانوي موسيقي کردي درگذشت
  

  
  

  تا هست در زمانە يکي جان دوستدار

  کي مرگ تواند،

  نام مرا بروبد از ياد روزگار؟

  بسيار گل، کە از کف من، بردە است باد

  غمين اما من

  گلهاي ياد کس را، پرپر نمي نمي کنم

  من، مرگ هيچ عزيزي را باور نمي کنم

  سياوش کسرايي      

  
قبل از ظهر بە وقت اروپا قلب خانم  ١١در ساعت  ٢٠٠٥سپتامبر  ١٨يکشنبە 

ي و يکي از چهرەهاي سرشناس و کردمرضيە فريقي بزرگ بانوي موسيقي 
. م براي هميشە ااز تپش بازايستاددر بيمارستاني در استهکل کردستانمحبوب 

ي با نامهاي ناصر و مرضيە آشنا هستند، زوجي کە کرددوستداران موسيقي 
ي کردەاند و اکنون کردخدمت بزرگي بە شناساندن و پيشرفت موسيقي و ادب 

ي در کردو دوستداران موسيقي  کردستانناصر و سە فرزندش همراە با مردم 
ستەاند کە صداي دلنشين و اهواريي او براي سوگ از دست دادن بزرگ زني نش
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هميشە خاموش گرديد اما بي گمان ياد و آثار بە جا ماندە از او براي هميشە در 
  .جاودانە خواهد ماند کردخاطرە تاريخي مردم 

او مي . خانم مرضيە فريقي براي رسيدن بە چنين مقامي راە سادەاي را نپيمود
خانوادە و جامعە مردساالر، تفنگ بە دست بايست با گذشتن ز سد فرهنگ سنتي 

همراە با همسر و يارانش در مبارزەاي نابرابر با ارتجاع حاکم در ايران کوەهاي 
را پشت سر بگذارد و سرانجام با مهاجرت بە سوئد  کردستانصعب العبور 

توانايي خود را در عرصە موسيقي بعرصە نمايش گذاشتە، با صداي گرم و دلنشين 
تبديل  کردستاني از با ارزشترين و بە يادماندني ترين چهرەهاي هنري خود بە يک

اميد است هنرمند عزيز ناصر رزازي و خانوادە کوچک او در مهاجرت . گردد
بتوانند با غم از دست دادن مرضيە از در آشتي درآمدە، بار اين غم بزرگ را با 

  .دوستان و ياران خود تقسيم کنند
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  .از طپش باز ايستاد" وفا"رجسته کرد عمر سلطاني قلب شاعر ب
   

  شاعر

  شبي 

  كدام شب؟ 

  شبي  

  شبي ستاره اي دهان گشود 

  چه گفت؟

  نگفت از لبش چكيد 

  سخن چكيد؟ 

  سخن نه اشك 

  ستاره ميگريست  

  ستاره كدام كهكشان؟

  ستاره اي كه كهكشان نداشت 

  سپيده دم كه خاك

  در انتظار روز خرم است 

  ي كه در غم شبانه اش غروب كرد ستاره ا 

  نهفته در نگاه شبنم است 

  )سايه( هوشنگ ابتهاج 

  ستاره اي ديگردر آسمان هنر و ادبيات   ٢٠٠۵نوامبر  ٢٢سه شنبه   سپيده دم  
از ياران ديرين , " وفا"قلب عمر سلطاني متخلص به . کردي و فارسي خاموش شد

بدنبال بيماري طوالني و عمل از همنشينان نصرت رحماني  سعيد سلطانپور و
" وفا"زنده ياد . ناموفق قلبي در زادگاهش بوکان براي هميشه از طپش باز ايستاد

شفيعي کدکني . ايران به زبان فارسي بود کردستاناولين سراينده شعر نيمايي در 
را از جمله شاعران تواناي امروزي مي دانست که چون شاعري غير فارس "وفا "

در دوره قبل از انقالب در " وفا "اشعار . فارسي به خوبي درخشيددر سرودن شعر 
آسياي جوان و خوشه به , ترقي , سپيد و سياه , اميد ايران , مجله هاي آدينه

. سردبيري زنده يادشاملو و بسياري از مجالت ادبي آن دوره به چاپ رسيد
ن اشعار جواني که يکي از زيباترين و به يادماندني تري" پرستو" مجموعه اشعار 
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به همت شهيد سعيد سلطانپور در تهران به چاپ  ١۹۶٣مي باشد در سال " وفا"
منجر به اعطاء جايزه بهترين " دهلي"در راديو " وفا"انعکاس اشعار . رسيد

زنده ياد عمر سلطاني چون يکي از . به او شد ١۹۶۴شاعرفارسي زبان در سال 
ه اي در آسمان ادب کردي و برجست   اجتماعي جايگاه -شخصيت هاي ادبي 

بي شک آثار او نياز به کاوش و بررسي بيشتر از سوي انديشمندان . فارسي داشت
" وفا"آثار ادبي و اشعار زيباي , و بزرگان شعر و ادب فارسي و کردي دارد

همواره چون برگ زريني در تاريخ ادبيات کردي و فارسي به يادگار خواهد 
  .ماند

نده ياد عمر سلطاني برادر بزرگ استاد ارجمند انور الزم به ذکر است که ز
اديب و مترجم برجسته کرد است که آثار ارزشمند تحقيقي , سلطاني محقق

  . تاريخي و ادبي او از جمله کارهاي سترگ و بيادماندني سده معاصر ما مي باشد
  .روانش شاد و يادش گرامي باد
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 14ڵنواي سحرآميز شمشا

  " زاده  قادر عبداهللا" ت هنرمند نامي کردبمناسبت درگذش
                                                          

محل تجمع جوانان و روشنفکران شهر   آذري،  سکوت سنگيني فضاي کافه 
هاي مايوس و  نگاه.  در افکار خود بودند  غرق  ، همه بوکان را در خود گرفته

. بر قلب شان سنگيني مي کرد  ي از دردي بود کهحاک  هاي در هم رفته چهره
هاي  حلقه.  کسي را ياراي سخن گفتن، شوخي و مزاحهاي هميشگي نبود

در حال رقص بودند و چشمان بي نور و نااميد جوانان   خاکستري دود سيگار
نشان از داد از بي دادي فشار سنگين جو سرکوب و اختناق سپاهيان اسالمي را 

خيال فتح کانون کفر و شرک را در  کردستانسرزمين   ود خود بهبا ور  داشت که
سالح و زنجير پيام   مي بايست با اتکا به  هايي که رسيده  تازه. سر مي پروراندند

،  با از دم تيغ گذراندن پير و جوان تخم  رسانده کردمردم   جهاد امامشان را به
 .ترس، ياس و نااميدي را در دل آنها بکارند

ريش جوگندمي و   ن دود  و بوي سيگار، پير مردي با سبيلي پر پشت، تهدرميا 
  به. باز ميکرد  کنجي در کافه  خود را براي رسيدن به  راه  خميده  کمري نيمه

  فضاي سنگين کافه. اطراف خود انداخت  آرامي پشت ميزي نشست و نگاهي به
چنين جوي را   بود کهرا با تمام وجود احساس ميکرد،  اين جوانان اولين بار 

او در قلب . بود  او ماالمال از خاطرات غم انگيز گذشته  ميکردند، اما سينه  تجربه
و اعدام پيشوا قاضي محمد و  کردستانخود هنوز سنگيني شکست جمهوري 

يارانش را احساس مي کرد، هنوز زخم از دست دادن سليمان معيني، اسماعيل 
دگر بار مي بايست  ,نبود  التيام نيافته  ود زنگنه، احمد شلماشي و  محم شريفزاده

                                                 
 ين 14
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شاهد از دست دادن فرزنداني ديگر اين آب و خاک از سوي وارثان تاج و 
اما او را سر آشتي با دشمن نبود، از خفت و . تخت در زير بيرق سبز اسالم باشد

  .ياس بيزار بود
  زمين مادراني هستند کهدر اين سر  اميدوار بود، تا زماني که  آينده  مي بايست به 

فرزندان اين آب و خاک   عزيز يوسفي ها را در دامن خود بپرورانند، تا زماني که
مي دارند بايد   ور نگه شعله کردستانرا در بلندترين ارتفاعات   آتش سرخ مبارزه

آرامي   اطراف خود انداخت و به  پيرمرد باز نيم نگاهي به. اميدوار بود  آينده  به
. بود در آورد  شده  دور آن پيچيده  به  خود را از الباليي دستمالي که ڵشمشا

مي   نوايي سحر آميز که. صدا در آورد  را به ڵآرامي شمشا  کرد و به  گلويي تازه
خواست پيام آور اميد باشد، مي خواست فرياد بکشد و برق شادي در چشمان و 

  او که. نگي ديگر سخن مي گفتاو داشت با آه ڵشمشا. نور اميد در دلها بتاباند
قبال تبحر شگفت انگيز خود را در بازخواني ملوديهاي سنتي کردي و حتي آيات 

بود، اين بار با اجراي سرود ملي کرد مي   نمايش گذاشته  قرآني با شمشال به
  : اوج خود برساند  نقطه  بايست آنرا به

  و پابرجاست  اي دشمن، قوم کرد هنوز پاينده
  شکست او نيست  سالحي  قادر به خالق هيچ

  است  است، کرد زنده  کسي نگويد کرد مرده
  15خواهد ماند  برافراشته  است و پرچمش همواه  زنده

                                                 

�  ر �و� 
	� ه� ي ر� �� 15 �ن ري �ۆ�� ز� �ن   ������ دا��و� ��رد ز  

�ن وێ ���� ت ���� 
�   ز��"و�                ، ��رد ز��"و�  ��رد  دو� س �� ��       
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رقص   بيرون مي آمد تمام سلولهاي بدن شنوندگان به ڵاز شمشا  با هر صدائي که
ا او ب. در وجودشان مي دميد  در عروق  و روحي تازه  در ميآمد، خوني تازه

  :او بانگ بر ميآورد  ڵگويي شمشا. فرداهاي بهتري را نويد ميداد خود ڵشمشا
 

  سخت است و گران  زخم اسيري چه  دانيد که
  رستگاران  زمره   بر خيزيم تا درآئيم  به  بايد که

   برادر کشته کردتا  کي اشک خونين دختر 
  دشمنان  بزم مستانه  گردد در قدح باده
  سخت است و دشوار   يخبندان بيدادي گرچه

  چو روز بر من است عيان، آيد  بهار از پس زمستان 
  عالم، تاريخ آزادي   همه  نشان به  داده

 فرودست گردد ستمگر در مقابل رزمندگان
                                           '(16کردشاعر ملي  ه   

  علي محمدي: از کردي  رگردانب                                                    
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براتراز سالح دشمن بود و فضاي يخ و بي  ڵنواي سحر آميز و دلنشين شمشا 
بخشيد،   مهمانان آن اميد و نيرويي تازه  را کامال دگرگون کرد، به  روح کافه
سوي فردايي   ، جوانان را به نيرويي بالفعل تبديل شده  مي بايست به  نيرويي که

فداکاري،   آن بي شک نياز به  رسيدن به  فردايي که. راخواندروشن وآزاد ف
  .تحمل رنجها، دردها، بردباري و گذشتن از پستي و بلنديهاي بسيار دارد


��9"   ملقب به  زاده  استاد قادرعبداهللا  �شمسي در  1304سال   در اول دي ماه " ڕ� 
در همان اوان کودکي با از او . دنيا آمد  شهر بوکان به از توابع  روستاي کوليجه

، زندگي اش دستخوش ناماليمات و دشواريهاي  دست دادن والدينش يتيم شده
 ڵنواختن شمشا  سالگي شروع به 11در . شد  بسياري براي تامين معاش روزانه

. يي از خود دور نکرد فلزي و زرد رنگش را براي لحظه ڵشمشا  کرد و هيچگاه
با   تفريح و گذراندن اوقات فراغت نبود، چرا که يي براي او تنها وسيله ڵشمشا

اماکن تفريحي و پر رفت ها و  کافههاي شهر،  و پس کوچه  نواختن آن در کوچه
شايد اگر چرخ .  يي از خرج زندگي خود را تامين کند و آمد مي بايست گوشه

گردون زندگي او را در سرزمين ديگري رقم  مي زد سرنوشت او شکل ديگري 
  ناني به  براي در آوردن لقمه  مي گرفت، اما او مي بايست در حالي کهخود  به

روي مي آورد با الهام از سرزمين نياکان ... انواع کارها از چوپاني تا کارگري و 
و طبيعت زيبا و وحشي آن زيباترين  کردستاننام و گمنام   خود و پهلوانان به

  ملتي است که  درد و تاريخ زنده او ماالمال از  سينه. آهنگهاي ملي را خلق کند
  است و هر تکه  آمالهاي خود بهترين فرزندان خود را فدا کرده  براي رسيدن به

هاي سربازان گمنام آن  سنگي از سرزمين پهناور آن يادآور جانفشانيها و حماسه
  .است

  نبي فقهکا" نام   حکايت از نبرد مردي به  که" کانبي" آهنگ   به  زاده  استاد عبداهللا
و مرگ تراژيک او دارد   يکي از اربابهاي مراغه" احمد خان" در جنگ با " ويس
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خلق   جشنواره" او در  شده  کارهاي عرضه  اين از جمله. عشق بيشتري مي ورزيد
بخش   به  هنر ايران وابسته  از سوي کارگاه 1358سال   در بهمن ماه  بود که" ها 

خلق ايران در شهرهاي بوکان، مهاباد و سنندج فرهنگي سازمان چريکهاي فدايي 
از  ,براي آشنايي مهمانان غير کرد چند بيتي از آن  در اين جشنواره. برگزار شد
 ڵ، قبل از اجراي آن با شمشا شده  فارسي ترجمه  به17 پارسا  اد طهي سوي زنده

هنرمند و  ـ  برنامه  از سوي گرداننده 18جان  و صداي گرم حمه  زاده  استاد عبداهللا
  :تئاتريست کرد ابراهيم فرشي قرائت شد

در جنگ با احمدخان   کانبي بعد از مبارزات و قهرماني هاي زيادي باالخره" 
در اين ماجرا . گوش خواهرش ميرسد  خبر قتل وي به. قتل ميرسد  يي به مراغه

                                                 
1. 

ان خلق يجنبش چپ و سازمان فدائ  با سابقه ياز کادرها يکيپارسا   شادروان طه 17

 1361  ر موضع سازمان، در چهارم خرداد ماهييپس از تغ  ت بود کهيران ـ اکثريا

 يي در خانواده 1328پارسا در سال   طه. در شهر مهاباد ترور شد يتوسط  افراد ناشناس

شهر  يلومتريک 45در  يت از توابع محال آختاچيرسول س  قلعه يدر روستا يدهقان

را در شهر   متوسطه  خود و دوره  را در زادگاه ييالت ابتدايتحص.  ا آمديدن  بوکان به

  دانشگاه يسيات انگليزبان و ادب  از دانشکده 1350در سال . ندان رسايپا  اندوآب بهيم

آرمان خلق   با گروه يبعلت همکار 1353در سال .  ل شديز فارغ التحصيتبر

و تا   بوکان بازگشته  از زندان به يپس از آزاد 1355در اسفند سال . بازداشت شد

. شد يسيس زبان انگليکار و تدر  مشغول به يخاقان ييراهنما  در مدرسه 57انقالب 

سازمان   انقالب به يروزي، پس از پ در انقالب بهمن شرکت کرده  او فعاالنه

فتح  يتا ترور ناهنگامش در مهاباد در فردا. وستيران پيخلق ا ييفدا يکهايچر

 . ان و مردم بوکان بوديفعال و محبوب سازمان فدائ ياز کادرها يکيخرمشهر، 

 
18  
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خواهر اسب را حسابي . اسب  کانبي  دسترسي پيدا کند  دشمن نمي تواند به
. بزند  دشمن ضربه  ارمينمايد تا در جنگ هاي بعدي بتواند هرچه بيشتر بهپرو

با غنايم بسياري  هر بار  که  ياد رشادتها و دالوريهاي برادر بوده  خواهر کانبي به
 .از دشمن مي گرفت از جنگ برمي گشت  که

ند يي و کريم خان ز بود در مقابل احمد خان مراغه  چطور برادر توانسته  اين که 
  بهتر است بقيه  مقاومت کند و حتا آنانرا شکست  دهد داستاني است که  مردانه

زحمتکش روستايي  19 حمه دالوريها و ماجراي کانبي را از صداي دلنشين کاک
  20." بشنويم

هنر خود را در خدمت آرزوها و   هنرمنداني بود که  از جمله  زاده استاد عبداهللا
، در طول زندگي پر فراز و نشيب خود مورد بي  داشته  آرمانهاي ملي اش عرضه

با مترجم   او در مصاحبه.  دوستان نادان نيز قرار گرفت  تنها دشمنان بلکه  مهري نه
اگر من خودم را در : "توانا و زبر دست کرد، محمد رمضاني مي گويد  و نويسنده

 ڵاو شمشا اما..." چيز بودم   خدمت قدرتهاي وقت قرار ميدادم امروز صاحب همه
  و هنر وااليش را تنها در خدمت فرهنگ ومردم خود بکار مي گيرد تا براي لقمه

خارج از  کردهاي  در پيامي به  درهمان مصاحبه. باشد  خفت نداده  ناني تن به
  به... چاپ برسانند   دهند، کتابها را به  کردايتي خود ادامه  به: " کشور مي گويد

ديدار هم شاد   به  نجات خواهيم يافت و انشااهللا  سياهاميد خدا از اين روزگار 
او نيز  ڵبا مرگ او صداي شمشا  استاد بر اين باور بود که 21!!"خواهيم شد

است تا پس از مرگش تنها يار و همدم   او وصيت کرده. خاموش خواهد شد
. کنند هديه  کردستانشهر هولير در جنوب   موزه  ش را بهڵچندين دهه او، شمشا

                                                 
 بود يک کرديفولکرول يقينندگان موساز خوا يکيجان   حمه 19
  آذرماه 27، يرش م فهيز، برايي، من و پا هڕ مه  قاله 20
  آذرماه 27، يرش م فهيز، برايي، من و پا هڕ مه  قاله 21
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در شهر   2009  مي 21مصادف با  1388ارديبهشت  31در   زاده  استاد عبداهللا
  .روانش شاد و يادش گرامي باد. بوکان درگذشت
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  !از تپش باز ايستاد" سوران"قلب استاد حسن صالح 
  

 
 
 در" سوران"و تواناي کرد، استاد حسن صالح   ومحقق آزاده  قلب شاعر، نويسنده 

در منزل شخصي وي در  1388شهريور  25  بعد از ظهر روز چهارشنبه 12ساعت 
 . از تپش بازايستاد  کرج براي هميشه

در روستاي  1941سپتامبر  23مصادف با  1320  مهرماه 2استاد صالح سوران در  
دنيا   و فرهنگ دوست به  يي آزاده تو از توابع بوکان در خانواده غه ساروقاميش جه

 کردستاننيروهاي پيشمرگ جمهوري   پدر او ابراهيم صالح فرمانده. آمد
. فرمانروايان مکريان و بداق سلظان بود  در شهر مهاباد و از خانواده 1944-1945

بيگ رئيس   خانم گالويژ نيز فرزند فيض اهللا  مادر استاد صالح سوران ـ آمينه
خان اردالن ـ حاکم سقز  سردارسيف الدين  بيگي و خواهر زاده  فيض اهللا  عشيره

برادر بزرگ صالح سوران ـ . شد  دار آويخته  بدست ترکان عثماني به  بود که
مرکزي   ، فعال سياسي کرد و عضو کميته دکتر علي گالويژ ـ شاعر، نويسنده
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توسط جمهوري  1367سال   شهريور ماه  در فاجعه  ايران بود که  حزب توده
 .اسالمي شهيد شد

خود در بوکان   سوران بعد از اتمام تحصيالت ابتدايي و متوسطهاستاد صالح  
ايران   پس از اتمام تحصيل و بازگشت به. بريتانيا رفت  تحصيل به  براي ادامه
هاي ايران  استاد زبان و ادبيات انگليسي در مدارس و دانشگاه  نيم سده  نزديک به

 . بود
يالت سياسي نبود اما چون شخصيتي هيچ سازمان و تشک  به  وابسته  او هر چند که 

، با نوشتن  حقوق ملي خود تالش نموده  براي رسيدن ملت کرد به  همواره  آزاده
رشد و اعتالي فرهنگ سياسي   سياسي، فرهنگي و علمي به  ها کتاب و رساله ده

 2008استاد صالح سوران در سال . جهانيان ياري رساند  کرد و شناساندن آنها به
ـ ايران کانديداي  کردستانزمانهاي دانشجويي و انجمن هاي صنفي از سوي سا

 . صلح نوبل در نرويژ شد  جايزه
  مقيم مرکز، معاون مسئول شعبه کردهايوي مسئول بخش فرهنگي جمعيت  

، استاد زبان و ادبيات  1964ـ  1966برلن غربي در سالهاي   کردشناسي دانشگاه
آثار . بود... و  2001ـ  2002ران در سالهاي علم و صنعت ـ ته  کردي در دانشگاه

 :ايشان است  کارهاي برجسته  زير از جمله
 1978زبان انگليسي، چاپ لندن   ي کرد ـ به و کشتار خانواده  ـ شکنجه 
 .Wزبان آلماني با مشارکت وهمکاري دکتر   بگي هاي بوکان ـ به  ـ فيض اهللا 

Rudolf  
زبان کردي، جلد اول   جلد، به  در سه) ي کرديبيبلوگراف( سوران   ـ کتابخانه 

 چاپ لندن
 ......و  1979 
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  يادش گرامي باد 
 :منابع 
  bokan.deمختصرحسن صالح سوران، سايت بوکان   زندگينامه. 1 
 نگ قادرپور با حسن صالح سوران، سايت گياره  مصاحبه. 2 

www.giareng.com  
 کردستانسايت . صلح نوبل مي شود  زهاستاد صالح سوران کانديد جاي. 3       

 تێن
kurdistannet.info 
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  "کردستان" سرزمين من 

  22"ياد احسان فتاحيان  به
                                                                                              

  .هزاران نفر بوديم ما  
 شدندهزاران نفر از ما شهيد  

  .يا در زندان ها پوسيدند
از ما به ميدان  مبارزه پشت  هزاران نفر 

  .کردند
 .هزاران نفر در نيمه راه ماندند 

  .هزاران نفريم اما ما هنوز                            
                                                                         عزيز يوسفي                  

  از اوان کودکي زير سايه  آزادگاني است که زادگاه " کردستان" سرزمين من 
پس   در کوچه   ، هجومهاي مکرر متجاوزين بزرگ شده و  سنگين مرگ

و جنگلهاي سر سبز اين   فلک کشيده  هاي سر به، در کوه هاي شهر و ده کوچه
  .و آزار را با تمام وجود احساس مي کنند  يوغ، شکنجه  سرزمين اهورايي درد

مادرانشان براي   که  صبح، آنگاه  سپيده  در  آزادگاني است که  سرزمين من زادگاه
هاي  گلوله  ستبرشان النه  گرفتن وضو و نيايش پروردگارشان برميخيزند، سينه

  .ميگردد سربازان اسالم
با قلبي گرم و سرشار از عشق   اني است کهآزادگ  سرزمين من، زندان من، زادگاه

دشمنان آزادي، طلوع خورشيد رهايي و گسستن   يي بي پايان به ميهن و کينه  به
  .شان را انتظار مي کشند بند و زنجيرهاي در هم تنيده

                                                 
 .در زندان سنندج اعدام شد ١٣٨٨آبان  ٢٩احسان فتاحيان در   22
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کانون عشق، مهر، محبت، فداکاري و از خود گذشتگي " کردستان" سرزمين من 
را در دامن خود " احسان"مرواريد شان هزاران هاي  با قطره  مادراني است که

  .پرورش ميدهد
  .من الهام بخش فرزندان دلير آن و گورستان دشمنان آن است کردستان
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 کردستان  آسمان غمزده
 

 اي به زمين ميکشند هر شب ستاره
 و باز اين آسمان غمزده، غرق ستاره هاست 

  سياوش کسرايي                                                  

 
 
  به  يي ست که شاهد ماتم و درد ملت زخم ديده کردستان  باز آسمان غمزده 

 ۱٣٨۹ارديبهشت  ۱۹دم  ، در سپيده معصومانه  است که  سوگ فرزنداني نشسته
  اين نه. شدند  دار کشيده  توسط ماموران مرگ و خوف جمهوري اسالمي به

دست حاکمان جور   به  هاي سرخ ملتي ست که آخرين غنچه  نه  اولين و متاسفانه
سرخي   سرشار از هزاران الله کردتاريخ . مي شوند  پژمرده کردستانو ستم در 

آيا با ايجاد رعب . کردەاندآزادي آن   مادران سرزمين من پيشکش راه  است که
چشم  سکوت واداشت و از مردم صلح طلب آن  و وحشت مي توان ملتي را به

  ي بزرگتري نيست که ترس گرفت؟ آيا اين حرکت در راستاي شروع فاجعه
بيشتر مردم ايران تدارک   حاکمان امروزين ايران اسالمي براي سرکوب هر چه
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  بايد هميشه کردهاجمهوري اسالمي   اند و طبق روال تاريخ سي و چند ساله ديده
 اولين قربانيان مرگ آن باشند؟

دار روند   پيشواز چوبه  مي بايست به  فرزاد کمانگرها چي بود که  راستي گناه  به 
هاي اين عزيزان و  نامه  هاي سربين شود، آنهايي که هايشان آماج گلوله يا سينه

آن   سراينده  خوبي مي دانند که  باشند به  بخصوص شهيد فرزاد را خوانده
اش، نمي تواند در  کودکان و سرزمين غم ديده  هاي مهر و محبت و عشق به نغمه

اصطالح ملي آقايان حاکم باشد ،   پي آزار کسي يا خطري براي امنيت ناامن به
قانون بي قانوني   خون کشيدن فرزندان سرزمين من به  به  اما چي مي توان کرد که

  خاطر پايمال کردن حقوق آن و کشتن، غارت و به  از کسي به  که  تبديل شده
شايد بتوان با سرکوب و کشتار، صداي . نمي شود آتش کشيدن آن بازخواستي
مدتي خاموش کرد اما نمي توان جلوي زايش   آزاديخواهان را براي کوتاه

فرزاد کمانگر، علي حيدريان، فرهاد وکيلي،   بي گمان راه  قهرماناني را گرفت که
کارگيري   به. خواهند داد  شيرين علم هولي و مهدي اسالميان ها را ادامه

خاموش کردن نداي بر حق و   براي ايجاد رعب و وحشت قادر به  هاي قهريه شيوه
کسي مي تواند ملتي را محو و نابود   چه"راستي   انساني مردم ما نخواهد شد به

است بهاي اين   مي کند و آماده  مبارزه  براي کسب آزادي خود پيگيرانه  سازد که
   ۱ ."آزادي را بپردازد

  جواهر لعل نهرو. ۱ 
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 !مامە غني هم درگذشت

                          
غني بلوريان پس از 23! مامە غني هم درگذشت! خبر کوتاە و دردناک بود

دهە مبارزە و مقاومت قهرمانانە در زندانهاي رژيم شاهنشاهي و  ٦نزديک بە 
مامە غني در طي . تحمل درد بزرگ مهاجرت، براي هميشە ما را ترک نمود

ر فراز و نشيب فعاليتهاي سياسي اش، با ايمان و صداقتي کە از مختصات سالهاي پ
شخصيتي او بود، راهي را در پيش گرفت کە بە باور او و هزاران همفکر و همراە 

را بە رهايي ملي، از بين بردن فقر، بيسوادي و  کرداو، مي بايست ملت 
ين راستا از اوان او در هم. نابرابريهاي اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي برساند

جواني با الهام گرفتن از بينش چپ عدالتخواهانە پا بعرصە مبارزەيي نهاد کە تا 
آخرين دم بە آن وفادار ماند و هيچگاە بە آرمانهاي انساني و آزاديخواهانە خود 

در همين راستا بهترين ايام و دوران زندگي خود را در پشت ميلەهاي . پشت نکرد
شايد سخن گفتن از نزديک بە سە دهە . و در تبعيد گذراندزندان، مبارزە مخفي 

                                                 
 .در آملان درگذشت ١٣٨٩اسفند  ١٨مامه غنی در  23



                    81                   و ���
ەه�ه�  �����

اما هر کسي را ياراي گذراندن چنين دورەيي و سربلند ! زندان، آسان بە نظر آيد
شايد اگر مامە غني و بزرگ مرداني چون . درآمدن از چنين آزمايشي نيست

و زندەياد عزيز يوسفي، رضا شلتوکي، حسن قزلجي، علي گالويژ، رحمان قاسمل
،محمد امين سراجي، طە پارسا، محمد امين شيرخاني و هزاران چهرە با نام و بي 

و ايران، کە با ايمان و اعتقادي راسخ بە تودەهاي  کردستاننام جنبش چپ و ملي 
کار و زحمت بە پيشواز سختيهاي چنين راهي رفتە، مورد شکنجە و آزار جسمي 

اران آگاە و ناآگاە نيزقرار گرفتند، و روحي نە تنها دشمنان بلکە گاها بي مهري ي
در گوشە ديگري از اين دنياي بزرگ قرار مي گرفتند، زندگي و مبارزە منحصر 

اما فرهنگ . بفرد آنها سوژەيي براي نوشتن دهها رمان و منظومە و فيلمنامە مي شد
 سياە و يا سفيد ديدن، باعث بي مهريها و داوريهاي ناعادالنە در رابطە با چهرەها و
شخصيتهايي شدە است کە هر لحظە از زندگي سياسي ـ اجتماعي و خانوادگي 

در اين ميان کم نيستند . آنان مي تواند درس بزرگي براي نسلهاي آيندە باشد
گماشتگان و پژوهشگران دروغين و جيرەبگيران جمهوري اسالمي ايران کە 

يي جهت دار، بە گونە کردستانتحت پوشش بە اصطالح دکترا و تحليلگر تاريخ 
چنگ بە چهرە چنين شخصيت هايي انداختە، مي خواهند چهرە سياسي اين 

مقاالت منتشرە در سايتهاي . (بزرگان را در مقابل اذهان عمومي مخدوش سازند
خود گوياي .... امروز در رابطە با مرگ مامە غني و  کردستاننظير تابناک و 

کات مذبوحانەيي از وجە و اما آنچە عيان است، چنين حر). چنين امري است
شخصيت بزرگاني چون مامە غني نمي کاهد و سيەرويي تاريخي را براي 

  .  بە جا خواهد گذاشت کردخودفروشان و دشمنان جنبش ملي ـ رهايبخش 
در پايان نمي توان از چنين راد مرداني بدون اشارە بە ستون و پشتوانە زندگي 

صديقي، يار وفادار زندگي مامە " ە خانممرضي"نمي توان از . شخصي آنها ياد کرد
ياد نکرد، کسي کە در تمام زندگي پر فراز و نشيب وي، بزرگترين پشتيبان 
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روحي او بودە، با بزرگ منشي منحصر بخود، در بدترين شرايط، لحظەيي او را 
تنها نگذاشت، پا بە پاي او بە استقبال ناماليمات زندگي رفتە و با مهر و محبت 

مامە غني در خاطرات خود در رابطە با همسر . گ صبورغني تبديل شدخود بە سن
روزي . همسرم مرضيە بود کە از من غني بلوريان ساخت:" خود چنين مي گويد

دچار اشتباە : براي مالقاتم بە زندان آمد و از پشت ميلەهاي زندان بە من گفت
. را شرمسارنکن توبەنامە ننويس و من و فرزندانت. فريب اينها را نخوري! نشوي

کش قد خم  کرداين جا بمان و آرزوي مرا بە گور ببر، اما در مقابل اين رژيم 
  .او نيز چنين کرد و بە اسطورە مبارزە و مقاومت خلق تبديل شد!" نکن

جنبش  نيست، اما ياد او بي شک در تاريخمامە غني ديگر در ميان ما 
  جاودانە خواهد مان و ايران کردستانآزاديخواهانە و عدالت خواهانە 

  

  

  

  

  
  

  

  

  



                    83                   و ���
ەه�ه�  �����

  نقد کتاب
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  اثر جان اشتاين بک" مرواريد"  نگاهي به
  

در اثر نيش عقرب در معرض خطر مرگ قرار مي  ”کينو ”کودک خردسال... 
دکتر شهر بعلت بي پولي کينو از پذيرش و معالجه کودک او خوداري مي .گيرد
بطور غير " کويوتيتو" فرزند آنها , ”کينو ”همسر "جوانا " در اثر تدابير . ورزد

کينو با جوانا , در گرماگرم اين جريان .منتظره اي از خطر مرگ نجات مي يابد
براي يافتن مرواريد قابل فروشي به دريا روي مي آورد و تصادفا به مرواريد 

خبر پيدا شدن مرواريد در کل منطقه مي .بزرگ و زيبا و قيمتي دست مي يابد
از گدايان شهر .يچد و توجه همگان به سوي کينو و مرواريدش جلب مي شودپ

گرفته تا کشيش کليسا و از خريداران شيادمرواريد تا دکتر شهر که با شنيدن اين 
  .به منزل کينو مي رساند" کويوتيتو" خبر شتابزده خود را جهت مداواي 

« مرواريد مي بابد رفع نياز و احتياجاتش را در فروش, کينو تجلي آرزوهايش 
شهوات و گرسنگي همگي نيز به , احتياجات , آينده , نقشه ها , طرحها ,افکار

ولي تنها يک شخص سر راه وصول به آين آرزوها , مرواريد ختم مي گردد 
کينو با داشتن مرواريد به خواسته ها و . » است " کينو" قرار مي گيرد و آن نيز 
ما در کليسا به عقد هم درخواهيم « : مي گويدبه جوانا , آرزوهايش مي انديشد

يک نيزه جديد , يک قالب ماهيگيري» « ما لباس هاي نو خواهيم خريد» « آمد
خواهيم خريد و سرانجام بزرگترين » آهني و يک تفنگ وينچسترکارابين

پسر من خواهد خواند و کتاب ها را , پسر من به مدرسه خواهد رفت« آرزويش 
پسر من حساب ياد خواهد گرفت و , تن را خواهد دانست خواهد گشود و نوش

چرا که او خواهد دانست و از طريق او ما , اين چيزها ما را آزاد خواهند ساخت
خريداران مرواريد . کينو درصدد فروش مرواريد برمي آيد. » ...خواهيم دانست 
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ونه که در سطح شهر پراکنده و بسيارند بعلت کارگزاربودن تک منبع خاصي بگ
اي شيادانه مي خواهند مرواريد را به نازلترين قيمت از دست کينو در آورند و 

کينو سر به اعتراض مي کشد و تصميم به . مرواريد را تحفه اي ناچيز جلوه دهند
جهت فروش تنها دستمايه , عدم فروش مرواريد به خريداران شهر خود کرده

بنابراين يکه و تنها در مقابل . گرانمايه اش تدارک سفر به پايتخت را مي کند
نه تنها در مقابل « " : خوان توماس" کل قرار مي گيرد و به گفته برادرش 

بلکه در مقابل کل ساخت و کل روش زندگي قدعلم مي , خريداران مرواريد
کينو حرکت خود را شروع مي کند و با همسر و تنها فرزندش پس از . » کند

لومپن ها و شيادان مامور ,ي بسيارشارالتان ها دست به گريبان شدن با توطئه ها
به سوي ... قايق  و , با از دست دادن خانه , شده از سوي خريداران مرواريد 

به تعقيبش مي , اين بار نيز دست از سر او بر نمي دارند. شمال عزيمت مي کند 
و در عليرغم موفقيت کين,  پردازند تا اينکه در اثر درگيري با سه نفر از آنها 

فرزندي که اميد و , تنها فرزندش را از دست مي هد, سرکوب اجير شده ها 
, در اينجاست که آرزوها و اميدهاي آنها به ياس تبديل شده . آرزوي کينو بود 

طلسمي که تنها فرزندشان را مي . مرواريد بمثابه طلسم سياهي جلوه گر مي شود
انداختن مرواريد به دريا طلسم را از کينو و جوانا به شهر برميگردند و با . گيرد 

موسيقي ترانه مرواريد به زمزمه اي « خود دور مي کنند و به قول اشتاين بک 
  .» تبديل شد و ناپديد گشت
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 اوژنى گرانده

  بالزاک : اثر            
                

مسيو گرانده پدر . اوژنى گرانده داستانى است مربوط به زندگى خانواده گرانده
واده که صاحب امالک بسيارى از منطقه سومور فرانسه است شخصى است خان

, طال برايش حکم زندگى دارد, گذشته ٧٠سن او از مرز . خسيس و پول پرست
شادى و . در امور خانوادگى داراى تفکرات و اخالقى خشک و خشن است

خوشى همسر و فرزندش همواره در گرو موفقيت گرانده در معامله ها و بدست 
وگرنه آسايش آنان در مقابل طال امرى است فرعى , وردن سودهاى کالن استآ

تنها و تنها پول و طال رفع , فقط مال دنيا براى او مسئله اصلى بوده. و غيرعمده
جنون گرانده تا حدى است که در . کننده شهوات جنون آميزش مى باشد

بوجود مى آخرين دقايق زندگى نکبت بارش ديدن طال لذت خاصى را دراو 
به اجبار روى صندلى , آورد و اين در حالى است که قسمتى از جسم او فلج شده

اوژنى  –احساسات وعواطف دخترش , بود و نبود خانواده. چرخدار نشسته است
بعنوان چيزى بى سود و ثمرتعبير مى گردد تا جايى که در واپسين , نسبت به او

  : لحظات در جواب اوژنى که مى گويد 
  » .در جان دعاى خير در حق من بکنيد پ«  -
  : جواب مى دهد   
  » ! در آن دنيا بايد بمن حساب پس بدهى ! همه چيز را خوب بپاى «  -

که در زندگى , با انعطاف و مهربان, متين, مادام گرانده نمونه زنى است بردبار
 زناشويى خود هيچوقت از لطف و مهر همسرش برخوردار نبوده است و تا هنگام

 ٢٣تنها دلگرمى او اوژنى دختر . مرگش نيز از چنين لطفى برخوردارنمى گردد
مادام گرانده در هنگامى که . ساله اش و در واقع تنها سرمايه زندگى اش است
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. اوژنى مورد خشم پدر قرار مى گيرد بهترين پشتيبان و حافظ اسرار او مى باشد
نوى در طول زندگى زناشويى مادام گرانده بى بهره از هرگونه لذت مادى و مع

در اثر تقبل رنج ها و حرمانهاى روحى و جسمى که از سوى گرانده بر او , خود
با مرگ او اوژنى تنها و بهترين ياور . زندگى را بدرود مى گويد, رفته است 

گرانده تمام مکر و حيله خود را به کار مى بندد تا . خود را ازدست مى دهد
فرزند را از آن خود سازد و با استفاده از احساسات پاک  ميراث رسيده از مادر به

  . انسانى اوژنى موفق به اين کار نيز مى شود
در طول زندگى کوتاه خود . زيبا و مهربان, ساله ٢٣اوژنى گرانده دخترى است 

عشق و زندگى او همواره دستخوش . از خوشى هاى واقعى محروم بوده است
ت که خباثت و بى رحمى پدر نقش اساسى در حوادثى مالل آور و درد ناک اس

خوشترين لحظات بيادماندنى اوايام کوتاهى است که پسر عموى . آن داشته است
او شارل گرانده در خانه شان اقامت مى گزيند و اوژنى عاشق و شيفته او مى 

عهدو پيمان شارل با او و اولين و آخرين بوسه آنها زيباترين خاطره بياد . گردد
سال به  ٧پاکى و صداقت اوژنى تا حدى است که . براى اوژنى مى گردد ماندنى

انتظار شارلى مى نشيند که بخاطر ورشکستگى و خودکشى پدرش راهى افريقا و 
هند مى شود تا با ثروت زياد بديار خود برگردد وعهد و پيمانهاى عاشقانه را 

حظه به عهد خود اوژنى معصومانه تا آخرين ل. فداى جاه و مقام و ثروت بکند
حتا زمانى که شارل با دوشيزه اى زشت رو ازدواج مى کند براى , وفادار مى ماند

جبران ورشکستکى پدر شارل و حفظ شرافت خانوادگى آنها به او کمک مادى 
از پرداخت , و اين در حالى است که شارل عليرغم ثروت اندوخته خود. مى کند

ادعا مى کند تا موقعى که شارل پول  قرض هاى پدر سرباز مى زند و پدر زنش
طلبکاران را ندهد و از او اعاده حيثيت نشود اجازه ازدواج با دخترش را به او 

 ٤٠سرانجام اوژنى بدور از هرگونه عشق و عالقه با مسيو کروشو . نخواهد داد
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. ساله که سالها در فکر بدست آوردن اوژنى و ثروتش بوده است ازدواج مى کند
اوژنى با . " د شوهر اوژنى مى ميرد و اوژنى براى هميشه بيوه مى ماندسه سال بع

  " . تمامى احساس و عواطف پاک و مقدسش قربانى مى شود 
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  فصل دوم
  

  ها هترجم
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 شرکت کردهاي عراق در تشکيل دولت جديد

 اولگا ايوانونا ژگالينا 
               
  عراق با ليست واحد در انتخابات پارلمان عراق در ماه دهايکرشرکت 

با اين حال تاکنون . بود  کرسي براي آنها همراه 57با کسب ) ـ م2010(مارس
 کردهادر چنين موقعيتي . اند تشکيل دولت نشده  نيروهاي سياسي عراق موفق به

ظ منافع آنها براي حف. در پي انجام مذاکراتي با تمام فراکسيون ها هستند
و تدوين " يکردستانائتالف فراکسيون " تشکيل   در اين مذاکرات، به کردستان

اين گزارش . اند مورد مبادرت ورزيده 19ي عمل و گزارشي در  برنامه
قبل از . است  دولت ائتالفي آينده  شروط الزم براي ورود در هرگونه  دربرگيرنده

قانون اساسي عراق اصرار مي  140  اجرا درآوردن ماده  براي به کردهاهرچيز 
مشکل کرکوک را با   مي تواند  اختالفات مرزي و از جمله  ورزند، چيزي که

  استخراج نفت و گاز، موقعيت پيشمرگه  آنها خواهان حل مساله. بغداد حل کند
   .هستند کردها  به  و واگذار کردن پست هاي کليدي  دولتهاي آتي عراق و غيره

  عراق به کردستانانواع احزاب و جريانات سياسي   رسد، کهنظر مي   چنين به
. باشند  هاي مهم زندگي سياست داخلي کشور رسيده با جنبه   توافق نظر در رابطه

  و اتحاديه) پدک(کردستان، پارت دمکرات "ن/ۆڕا" همزمان جنبش جديد 
ن اين حزب بر اي. را مورد انتقاد شديد قرار مي دهد) امک(کردستانميهني 
  را مورد توجه کردستانامنيت ارضي  کردستانپارت دمکرات   است که  عقيده

   ، در ارتباط با دنياي مدرن و جامعه است، روياروي بغداد قرار گرفته  قرار نداده
اين حزب و رهبر آن خواهان تغيير   اينکه  به  در مجموع،  با توجه. مدني نمي باشد

  .از دست مي دهندرا  کردخود نيستند، احترام مردم 
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هدف تضعيف نفوذ آنان در برخي مناطق   از پدک و امک  به" /ۆڕان"انتقاد 
بطور عمودي  کرد  از يکسو، اين امر موجب تقسيم جامعه. عراق است کردستان

، تا حد مشخصي از ظهور خودکامگي آنها ممانعت بعمل مي آورد، از سوي  شده
تنها   تالش براي حفظ ثبات نه. مي کندشدن آن را تسهيل   ديگر روند دمکراتيزه

در سرتاسر کشور، و همچنين تحقق منافع مردم   عراق، بلکه کردستاندر 
 کردهاجهت نمايندگي کردن   معامله  را وادار به کردستان، حکومت کردستان

  .در دولت جديد مي نمايد
هاي  وهمتحد گر  که "دولت قانون"نوري المالکي رئيس ائتالف   پس از مذاکرات

، پيشرفتهاي معيني در کردهادر انتخابات پارلماني است با   شرکت کننده  شيعه
المالکي با داشتن مقام نخست وزيري در هنگام . مي شود  اين روند مشاهده

او با . مورد پاسخ داد 19در خصوص  کردهاخواست   تشکيل دولت، رسما به
ود را با بسياري از پيشنهادهاي مسعود بارزاني موافقت خ  يي خطاب به ارسال نامه

  ي براي مالقات با تمام جناح ها از جملهکردستانائتالف فراکسيون . او ابراز نمود
و تسريع روند تشکيل دولت جديد  کردستان  منظور گفتگو در مورد   به"  العراقيه"

ذينفع بودن نوري المالکي براي کسب حمايت   .است  عراق ابراز آمادگي نموده
  رين تعداد نمايندگان و آغاز روند تشکيل دولت جديد، او را وادار بهبيشت

براي بدست آوردن مقام ) ـ مکردها(حمايت آنها . است  کرده کردهابا   مصالحه
قول پيش بردن حل  کردها  در مقابل، او به. نخست وزيري براي او مهم است
پرسي  مانع انجام همه   او اعالم کرد که. است  مسائل مورد اختالف ارضي را داده

نوري المالکي در موصل، کرکوک و . کرکوک نخواهد شد  با مساله  در رابطه
پرسي براي   قانون اساسي عراق و انجام همه 140  ظاهرا براي اجراي ماده  دياله

قلمرو   در پي ملحق شدن به  نفت خيز کرکوک که  تعيين سرنوشت منطقه



                    92                   و ���
ەه�ه�  �����

در بحثهاي   فعاالنه کردهابا اين حال،  .24است، اعالم آمادگي کرد کردستان
حل چنين . نامزدي پست هاي کليدي دولت جديد شرکت مي کنند  مربوط  به

مسعود بارزاني در همين . همفکري تمام ائتالفهاي سياسي دارد  يي نياز به مساله
از تمام ائتالفهاي سياسي   نماينده 8ـ  12يي مرکب از  مبتکر ايجاد کميته  رابطه

تمام   بايد نماينده  با ترکيب دولتي شد که  ي شروع مذاکرات در رابطهبرا
با اين پيشنهاد مسعود بارزاني "  العراقيه"ائتالف . نيروهاي سياسي کشور شود

با اين .  يي است تشکيل چنين کميته  نوري المالکي حاضر به. 25موافقت نمود
همکاري ممکن است با  اين  حال برخي از تحليلگران خارجي بر اين باورند که

با واگذاري   شود که  مواجه  عرب ـ سني نينوا، کرکوک و ديالهاياالت مقاومت 
  . مخالفت مي ورزند کردها  اين سرزمين نفتخيز به

،  درگيري صورت گرفته  جديد بدون هرگونه  ، تشکيل کابينه مهم اين است که
نگرانند   ها، از جمله در همين رابطه، آمريکايي. موجب بي ثباتي سياسي نشود

موجب بروز جنگ داخلي در کشور   کرداز سوي رهبري   مبادا حرکت ناسنجيده
  . 26شود

کرد از   توصيه کردرهبري   جو بايدن در هنگام مالقات با مسعود بارزاني، به
جالل طالباني رهبر دومين   براي حفظ  پست رئيس جمهوري عراق که  مبارزه

دار آن است، چشم  عهده) امک( کردستانميهني   ديهـ اتحا کردستانحزب مهم 

                                                 
24 Al-Maliki promises Sunni Figures he wouldn’t concede to Kurds 
on Kirkuk Referendum – peyamner.com 07.10.10. 
25 Al-Iraqiya welcomes Barzani’s initiative- 
http://www.peyamner.com 09.10.10. 
26 Kurds:deal closer on settling Iraq political limbo- peyamner.com 
09.10.10. 
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يکي از جناحهاي   نماينده  کاخ سفيد در نظر دارد اين پست را به. پوشي کنند
واگذار ") دولت قانون("يا نوري المالکي ")   العراقيه(" عرب ـ اياد عالوي   برنده

ياست کشور ، براي حکمفرمايي در س بيش از نيم سال با هم رقابت کرده  کند که
  .مي کنند  مبارزه

. 27دارد  مذاکره  مقام رئيس جمهوري نياز به  مساله  جالل طالباني معتقد است که
ي گفت اگر کردستانهمزمان محمود عثمان يکي از اعضاي ائتالف فراکسيون 

ممکن است از پست  کردهاقانون اساسي عراق تضمين شود  140  انجام ماده
  نماينده  واگذار کردن پست رياست جمهوري به .رياست جمهوري صرفنظر کند

از سوي سياستمداران   جو بايدن است که  گان جناح عرب يکي از موارد برنامه
سازمان امنيت ملي   دادن پست رهبري اداره  در اين برنامه،. بود  عرب پيشنهاد شده

گتن در از سوي واشن کردهانظر مي رسد   به. است  شده  در نظر گرفته کردها  به
خروج نيروهاي ارتش آمريکا از عراق بعنوان يکي از نيروهاي سياسي در   دوره

  ، به شده  واشنگتن براي تحقق کامل  پيشنهادهاي داده  مي شوند که  نظر گرفته
  . آنان فشار خواهد آورد

در پست رهبري وزارت امنيت  کردبا انتصاب يک   واشنگتن تصور مي کند که
ميان سني هاي مورد پشتيباني کشورهاي عربي با   نثي کند کهملي، خصومتي را خ

. هاي مورد حمايت ايران و ساير  نيروها ي سياسي خارجي موجود است شيعه
براي . وجود دارد کردهابا پستهاي کليدي براي   پيشنهادهاي ديگري نيز در رابطه

 .ق شوددار مقام مهم  سخنگوي پارلمان عرا عهده کرد، ممکن است يک  نمونه
. را براي فعاليت در روند تشکيل دولت جديد تشويق مي کند کردهاکاخ سفيد، 

از   همين منظور جو بايدن، مسعود بارزاني را فراخواند تا خط مشي اتخاذ شده  به
                                                 
27 Experts warn US is turning its back on Kurds/ – peyamner.com 
10.10.10. 
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با ورود تمام   در رابطه کردستان  او موضع رهبري . دهد  سوي آنها را ادامه
جو . خابات را در ترکيب دولت تائيد نموددر انت  نيروهاي ائتالفي شرکت کننده

از نامزد خاصي حمايت نمي کند و واشنگتن   اياالت متحده  بايدن يادآور شد که
  از مسعود بارزاني مي خواهد براي تشکيل يک دولت مشروع وقانوني که

  .  28پاسخگوي نيازهاي مبرم مردم عراق باشد، تالش کند
منافع خود   براي تحقق بخشيدن به کردهااز آمريکا   بدين ترتيب، اياالت متحده

پيشنهاد اشغال رياست مقام . مي کند  استفاده" با حفظ اعتبار در يک بازي بد"
اين مقام مهم   اين واقعيت است که  به  با توجه  کردها  وزارت امنيت ملي عراق به

ري مي تواند نيرويي را رهب  يک غير عرب واگذار شود، چراکه  دولتي بايد به
، تحت نفوذ ايران و  هاي متخاصم قرار گرفته در بين سني ها و شيعه  کند که

  کشورهاي عربي قرار نمي گيرد و تا حد مشخصي خواستهاي اياالت متحده
  .خواهد کرد  آمريکا را برآورده
مقام رياست جمهوري را  کرديک   بسيار مهم است که کردهادر عين حال براي 

با اين حال، امکان   .مقام وزارت امنيت ملي نيز مهم استاشغال کند، هر چند که 
محکم آنان در بغداد وجود   ضعيف شدن اين موقعيت و از دست دادن جايگاه

چنين موقعيت قوي   آمريکا خواهان  اياالت متحده  نظر مي رسد که  چنين به. دارد
و همچنين در بغداد دارد براي  کردستاندر  کردرهبري   و مهمي که

اطميناني   با اين حال مسعود بارزاني با استناد به .خود نباشد" عراقي"استمداران سي
  رئيس جمهور باراک اوباما و جو بايدن معاون رئيس جمهوري مبني بر عالقه  که

  اند، بر اين باور است که او داده  حفظ  موقعيت خود در عراق به  واشنگتن به

                                                 
28 http://www.institutkurde.org 08.10. 2010. 
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، آنها را تنها نخواهد  اق حمايت  کردهعر کردهايآمريکا  از   اياالت متحده
  .گذاشت

  انستيتو خاور نزديک                            
        http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/24-10-

10b.htm  
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 و عراق  برخي از مسائل کردهاي ترکيه

 

 اولگا ايوانونا ژگالينا
 

معذالک روند سياسي در . تنيک هستندا کردستان" قلب"و عراق  ترکيه  کردستان
اين امر، هم در ارتباط با . يابد و عراق بطور متفاوتي جريان مي  ترکيه کردستان

رهايبخش،   ، آزمون مبارزهکردفاکتورهاي داخلي، هم خارجي، موقعيت جنبش 
اين روند ناشي از . رهبري صاحب اعتبار و يکسري فاکتورهاي ديگر است

. ـ سياسي، فرهنگي و ويژگي اين کشورها مي باشد شرايط مشخص اجتماعي
مي کنند، ايجاد و   براي حق تعيين سرنوشت خود مبارزه که  ترکيه  کردهايبراي 

موفقيت ها و تجارب . عراق بيشترين اهميت را دارد کردستان  پيشرفت منطقه
براي برسميت  ترکيه دارد که  کردهايعراق اهميت بسياري براي  کردهاي

تالش   ترکيه کردستانو ايجاد خودمختاري در  کردها" اتنيکي"دن هويت شناسان
 .مي کنند

. کميسيون اروپا است  يکي از موانع ورود آن به در ترکيه  کرد حل نشدن مساله  
براي کاهش تنشهاي ناشي   در جريان سال جاري رهبري ترکيه در همين رابطه، 

ـ مين کنفرانس بين المللي 7نهايي  عنامه در قط. تالشهائي زد  دست به  از اين مساله
پيشرفت مشخص  به  2010نوامبر سال  18در " کردهاو  کميسيون اروپا، ترکيه"

،  شهروندان کرد در ترکيه  در ارتباط با اعطاء حقوق شهروندي به  رهبري ترکيه
ي و کردي در رايو و تلويزيون کرداز زبان  ليبراليزاسيون قوانين، حق استفاده 

عدم رعايت برخي از پروتکل   به همزمان در اين قطعنامه . است شده   دانها اشارهزن
از  موجب نقص حقوق بشر، که  ها و کنوانسيونهاي بين المللي از سوي ترکيه 

  شده  اشاره کردستاناوجالن رهبر حزب کارگران  جمله حبس و سالمتي عبداهللا 
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 کرد با مساله  در رابطه  براي ترکيه شرايط کميسيون اروپا  است، در اين قطعنامه 
مطالبات اين بندها در جهت کاهش تنش ميان . است  بند تشريح شده 22در 

آزادي بيان و از  يکي از اين بندها مربوط به  براي نمونه . است کردهاترکها و 
هاي گروهي  ژ تي وي و ساير رسانهۆي رکردفعاليت کانال تلويزيون  جمله 

 .کند آنها فعاليت مي  عليه  ترکيه  ست کهي در اروپا اکرد
کميسيون اروپا درصدد کمک سياسي و مالي براي ايجاد   مهم اين است که، 

براي حل  کردمنظور مذاکرات نمايندگان ترک و   پالتفرمي دمکراتيک به
  و تحقق يافتن کامل حق آزادي، آزادي بيان و احترام به کرد مسالمت آميز مساله 

در اين قطعنامه همچنين شروع مذاکره . است کردها و شخصيت هاي تمام سازمان
آن چنين آمده،  15در بند  از جمله . است پيشنهاد شده  کردهاآميز ترک ها ـ  صلح 
و برسميت شناختن حزب کارگران  29اوجالن  الزم است با آزادي عبداهللا 

تمام  بعنوان يک سازمان غير تروريستي، شرايط شرکت دمکراتيک کردستان
در  30يي درازمدت براي تدوين قطعنامه احزاب سياسي و سازمانهاي مدني جامعه 

کنفرانس کميسيون اروپا براي دست . در ترکيه فراهم شود کرد  با مساله رابطه 
آمريکا خواست تا  يي از کميسيون اروپا و اياالت متحده چنين مذاکره يابي به

 .نهاي تروريستي حذف کنندرا از فهرست سازما کردستانحزب کارگران 
کردن آن  و دمکراتيزه  کنفرانس، تالش دولت براي اصالح قانون اساسي ترکيه 

از  شده  مهلت آتش بس ارائه  کنفرانس پيشنهاد کرد که . را مثبت ارزيابي کرد
و قطع تمام عمليات نظامي فرامرزي در مرز  کردستانسوي حزب کارگران 

                                                 
29Final resolutions to the 7th international conference on EC, Turkey 
and the Kurds. http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=16543 
30 The 7th International EUTCC Annual conference 17-18 Novermber 
2010 
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از سوي (ضي عراق، حقوق بشر و حکومت قانون تماميت ار  عراق و احترام به
، از قرباني شدن ساکنين غيرنظامي جلوگيري  شده برسميت شناخته ) ـ م ترکيه
و عدم ثبات اين  کردستانعمليات نظامي باعث نگراني حکومت محلي . شود

کميسيون اروپا را   به  عدم مراعات اين شرايط، زمان ورود ترکيه. شود مي منطقه 
 .ير مي اندازدتاخ  به
مبارزان حزب کارگران  با قطع تعقيب مسلحانه  با اين حال، دولت ترکيه  

 کرد  با مساله ـ عراق تا حدي موضع خود را در رابطه  در مرز ترکيه کردستان
رجب طيب اردوغان تاکيد کرد، در صورت   در همين رابطه. ستکردهاتعديل 

، نيروهاي امنيتي مجبور به تانکردسفعاليت حزب کارگران  هرگونه  مشاهده 
 12پرسي قانون اساسي در  در جريان انجام همه. انجام وظايف خود خواهند شد 

يي براي انجام مذاکرات با  سپتامبر، دولت اردوغان با برداشتن گامهاي محتاطانه
را بطور  کرد ، مساله زمين گذاشتن سالح نموده ، تالش کرد آنها را وادار بهکردها

 .آميز حل کندمسالمت 
در اوگوست سال جاري را بنابر   آتش بس اعالم شده کردستانحزب کارگران  

طرف ترک   به  شده  ي داده اوجالن تمديد کرد، اين امر در نامه رهنمود عبداهللا 
با عبداهللا  داراي تماس بالواسطه   که  نمايندگان رسمي ترکيه. بود قيد شده  
 .31امتناع کردند" تروريستها با معامله "اوجالن بودند از  

با اين  در رابطه   مانع بروز مخالفت در رهبري ترکيه  ايجاد شرايط براي مذاکره 
و  کرد  با مساله آنها با خط مشي اردوغان در رابطه   ، همه مي شود، چرا که  مساله

براي نمونه . نيستند  همعقيده کردبا مخالفين  تالش براي ايجاد روابط حسنه 

                                                 
31 Turkey says scaling down military action after Kurdish truce .-
http://www.institutkurde.org/en/info/latest/turkey-says-scaling-
down-military-action-a 
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اهين اعالم کرد خطاب نمايندگان حزب شمحمد علي   گوي پارلمان ترکيهسخن 
  احزاب سياسي است که  ي متناقض با ماده کردپارلمان بزبان   دمکراسي و صلح به

ها و  ، کنگره کاربرد زباني غير از ترکي در اساسنامه  طبق آن احزاب سياسي اجازه
در آن چنين قانوني وجود   ت کهتنها کشوري اس ترکيه . تبليغات خود را ندارند

 32.خواهند شد متخلفين با مشکل مواجه  دارد، سخنگوي پارلمان متذکر شد که 
پيشرفت حل مسالمت  در ترکيه  کردي ملي  توام با اين، فقدان جنبش يکپارچه 

، تنها منحصر به  معذالک، ماهيت اين مساله. کند را بغرنجتر مي کرد  آميز مساله
در رهبري آن اختالف  نيست، که  کردستانت با حزب کارگران تنظيم مناسبا 

بس و  آتش  ، مخالف هرگونه بخشي از آن موضع سختي داشته. نظر وجود دارد
رهنمود عبداهللا  سمت گيري جناح ديگر، بر پايه . باشند مي تماس با رهبري ترکيه 

. است ه مسالمت آميز با حکومت ترکي  منظور رشد روند مذاکره اوجالن به  
هاي  گروه آزادي عمل به کردستاناختالف نظر در رهبري حزب کارگران 

بس  مخالف آتش  اوجالن مي دهد که  افراطي هم عقيده با ايدئولوژي عبداهللا
عمليات بمب گذاري  دست به  که " کردستانبازهاي آزاد " ،  براي نمونه  .هستند

 اين دست به   يي که ار کنندهدر ضمن، انتح. اند در استانبول زدند، فعال شده
در مجموع  عمليات مشابه   33.بود کردستانعمليات زد، عضو حزب کارگران 

 .نخواهد بود کردهاو  کردستانبنفع حزب کارگران 

                                                 
32 Speaker warns MPs speaking Kurdish in parliamentary meeting-
http://www.peyamner.com/details.aspx?1=4&id=210018 
33 Radical Kurdish group claims Istambul suicide bombing.- 
http://www/institutkurde.org/en/info/latest/radical-kurdish-group-
claims-istambul-suici 
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، مي توان مدعي تحوالتي کردهاصرفنظر از تنش ماندگار در مناسبات ترکها ـ  
در ترکيه  کرد  و فصل مسالهو کمرنگ در روند حل   مثبت، اما بسيار غير قاطعانه

ممکن است وضعيت   در سال آينده  توان منتفي دانست، که همزمان نمي. شد 
. خواهد بود  پرسي عمومي در ترکيه اين در ارتباط با همه. شديدا تغيير کند

بس با  ي و در نظر گرفتن آتشکردمخالفين اردوغان با حفظ موضع شديدا ضد 
ناآرامي، از تالش او براي کاهش تنش در چون عاملي براي شروع  کردها

از سوي ديگر، . کنند اردوغان استفاده مي و اطراف آن، عليه  ترکيه  کردستان
 .باور برخي از تحليلگران کامال پايدار است  موضع سياسي دمکراتهاي اسالمي به

در . است در واقع بوقوع پيوسته  در ترکيه  کرد با اين حال، درک جديد از مساله 
نيز در جستجوي   محافل حاکم ترکيه ، بلکه کردتنها روشنفکران  اين ميان، نه 

، تغيير مناسبات رهبري  هستند، براي نمونه کرد  حل مساله رويکردي جديد براي 
پيشرفت ارتباطات با رهبري آن، . عراق گواهي بر اين امر دارد کردستانبا  ترکيه 

 .باشد عراق و ترکيه  کردهايسبات آنکارا امکان مي دهد تا مراقب منا  به
عراق و در مجموع، شرکت رهبري آن در روند سياسي  کردستانوضعيت در  

در سياستهاي داخلي و خارجي عراق  کردستان موجب تقويت اهميت منطقه
در  شرکت کننده  در روند مذاکرات فراکسيونهاي مختلف سياسي . شود مي

، مسعود بارزاني با اتخاذ موضعي بسيار 2010مارس سال  انتخابات پارلماني ماه 
در  يي همسان يک پالتفرم راي مذاکره  موجب امضاء موافقتنامه ظريف و عاقالنه 

اين آغازي براي خروج عراق از بحران . با تشکيل مجلس جديد عراق شد رابطه 
رام باور مسعود بارزاني بر مبناي دوستي و احت  ، به اين توافقنامه. دولت شد ماهه  8
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مناسبات بين  او همچنان تاکيد کرد، که. ها و مذاهب استوار است تمام مليتها، فرقه
 34.اربيل و بغداد منحصرا بر اساس قانون اساسي عراق خواهد بود

آمريکا از تالش مسعود بارزاني براي  باراک اوباما رئيس جمهور اياالت متحده
به  اياالت متحده د که ، تاکيد نمو حل مشکالت بغرنج سياسي قدرداني کرده

   .35خواهد داد ادامه  کردستان  عراق و منطقه کمکهاي خود به 
با حفظ مقام رئيس جمهوري عراق، اميدوارند مقام وزير دارايي يا صنايع  کردها 

نوري المالکي نخست وزير جديد در صدد است . نفت و گاز را بدست بياورند
در حال حاضر . پايان برساند ديگر به  ه جديد وزيران را تا يک ما  تشکيل کابينه

 36 .است تنها نام سخنگوي پارلمان و دو نفر از معاونهاي او معلوم شده
دولت جديد سياست  يي براي عراق است، چرا که  تعيين کننده اين کامال لحظه  

مسعود بارزاني در .تعيين خواهد کرد 2014داخلي و خارجي عراق را تا سال 
، و مسائل خود را  بخشي از عراق بوده کردستان منطقه  يد کرد، کهتاک همين رابطه 

هاي مذهبي و جريانات  عاليق ساير ملتها، فرقه احترام به  با بغداد بر پايه  همراه 
 37 .سياسي حل خواهد کرد

                                                 
34 President Barzani’s Initiative Culminates in Agreement on New 
Government.-http://www.peyamner.com/details.aspx?1=4&id=210324 
35 President Obama Commends President Barzani’s Role in 
Government Formation.- 
http://www.peyamner.com/details.aspx?1=4&id=210403 
36 Kurdistan strives to obtain finance or oil portfolios.-
http://www.peyamner.com/details.aspx?1=4&id=210597 
37 Q&A: Iraqi Kurdistan leader Masud Barzani.- 
http://www.peyamner.com/details.aspx?1=4&id=210682 
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بر سهم خود در داالنهاي حکومت مرکزي  کردسياستمداران   در اين هنگام که 
گيري  و همچنين سمت کردستان  م رهبري منطقهمي افزايند، مخالفين، سيست

خط مشي   آنها معتقدند که. سياست خارجي آنها را مورد انتقاد قرار مي دهند
  و اتحاديه کردستاناز اعضاي پارت دمکرات  بطور عمده که  رهبري اين منطقه 

 کردهستند، جوابگوي عاليق و خواستهاي اکثريت جمعيت  کردستانميهني 
از نظر آنان  را که ) تغيير، تحول، اصالح" (/ۆران" موضع جنبش آنها . نيست

باشد، بعنوان  عراق مي کردهايو در جهت حل مسائل مبرم   دمکراتيک بوده
دياسپور در اروپا و اياالت  کردهاياين جنبش از پشتيباني . کشند بديل پيش مي

ا پشتيباني از رژيم آمريکا ب طرفداران آن بر اين باورند که . مند است بهره متحده 
 کردستاني حکومت محلي کردستانمنظور رهبران احزاب " (خشن و سرکوبگر"

با  ثبات اين منطقه  معتقد است که " رانۆگ. "مي کند اشتباه ) ژيگالينا. است ـ ا
فساد اداري، خويش و قوم پرستي و حکومت  بر عليه  اعتراضات و شورشهايي که 

 .38د خوردمحلي است، بهم خواه خودکامه 
پايان موفقيت آميز سياستهاي سال جاري  تمام اين موارد گواهي بر اين دارد که 

نيروهاي ائتالف از عراق  که   معناي امکان پيشرفت آن در سال آينده  کامال به
صرفنظر از اطمينان بخشيدن باراک اوباما مبني . خارج خواهند شد، نخواهد بود

. مناطق ديگرخواهد بود واشنگتن معطوف به جه عراق، تو کردهايبر پشتيباني از 
و عراق  ترکيه  کردهايممکن است سالي دشوار و مشکل ساز براي   سال آينده

مسعود بارزاني  ممکن است به   حل و فصل مشکل مناطق مورد مناقشه. باشد
اين امر، امکان احراز مقام رئيس . فرصتي براي تحکيم مواضع سياسي او بدهد

درغير اين صورت، اين . او خواهد داد سوم به  را در دوره تانکردسجمهوري 
                                                 
38 The US and the International Community Should Support Gorran.-
http 
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  و جنگ ساالر سابق به کردسنتي نخبگان  گان پست ممکن است از دست نمايند
اين وضعيت تا حد مشخصي . برسد نسل جديد تکنوکراتهاي غربزده  نماينده 

عراق را  کردستانممکن است سمتگيري رشد سياسي و اجتماعي ـ اقتصادي 
 .يير دهدتغ
نتيجه   به تا حد مشخصي وابسته  در ترکيه  کرد  دورنماي حل و فصل مساله 
از نيروهاي سياسي   نزديک و موضع آن دسته  پرسي همگاني در آينده همه 

براي   همزمان تالش ترکيه. خواهند داشت  را بعهده رهبري ترکيه  خواهد بود که
 کردستاندر  کرد حل و فصل مسالهکميسيون اروپا موجب پيشرفت روند  ورود به

 .خواهد شد  ترکيه
سايت انستيتو شرق شناسي : منبع

  http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/03-12-10.htm روسيه
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 است؟  آيا ادبيات کردي عقب مانده
                                   

  1294 ـ 1363  حسن قزلجي

                                                                       
           

  پيش سخن مترجم
  ادب و هنر کردي قرار مي گيرد  آن در دسترس عالقمندان به  ترجمه  اي که مقاله

چاپ اروپا  کردستان  روزنامه 25  در شماره 1349فروردين  25در تاريخ 
  گذشته  از نشر اين مقاله  هک  اي دهه 3بيش از   بي شک در فاصله. است  منتشرشده

با داشتن تاثير   که  و جهان صورت گرفته کردستانيکسري تغييرات بنيادي در  
. است  بيشتر آن شده  ادبيات کردي موجب اعتالء و رشد هر چه  مستقيم در حوزه

است   کرده  هايي  اشاره نکته  ، شهيد حسن قزلجي به با اين وجود، در اين مقاله
  جانبه  ، مي تواند چون نگرشي دقيق و همه عليت خود را از دست ندادههنوز ف  که

استاد حسن قزلجي يکي از ستارگان درخشان آسمان . قرار گيرد  مورد استفاده
  کردي است که  ادب و هنر کردي  و از پيشکسوتان و بنيان گذاران داستان کوتاه

تا  1324در مهاباد ـ  تانکردساز دوران اعالم جمهوري   از اوان جواني و بويژه
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سال    هنگام دستگيري توسط نيروهاي امنيت جمهوري واقعا اسالمي در بهمن ماه
رشد ادبيات   اي به هنر وادبيات کردي درخشيد و خدمات ارزنده  در عرصه 1361

شاعر ميهني و مبارز کرد، استاد قزلجي از ياران "  هيمن"   بنابر گفته. کردي نمود
  اي که قاضي محمد در پاسخ نويسنده. احترام قاضي محمد بودنزديک و مورد 

بود با ستايش و   در مورد خوب نويسي  اما کم نويسي  استاد قزلجي انتقاد کرده
  :بود  کرده  دو بيت از شعر سعدي اشاره  کارهاي ارزنده حسن قزلجي به   تمجيد از

  
  

  کنند  ام که ک مغرب شنيدهخا

  چيني  چهل سال کاسه  به

  روزي کنند در بغداد  صد به

  الجرم قيمتش همي بيني
  

  له در شهر بوکان بدنيا آمد، در تشکيل کومه 1294استاد حسن قزلجي در سال 
و  تجديد حيات آن بعد از سقوط جمهوري  کردستانژک و حزب دمکرات 

ارگان  کردستان  او يکي از نويسندگان نشريه. نقش فعال داشت کردستان
  ، سردبير مجلهکردستاندر دوران جمهوري  کردستانات مرکزي حزب دمکر

ريگا بعد از سقوط   در بوکان، از دست اندکاران اصلي چاپ مجله  الله هه
مردم   بخش کردي راديو پيک ايران و سردبير نامه  ، گويندهکردستانجمهوري 

   يژهبيشتر آثار او در مهاجرت و بو. بود 1357زبان کردي بعد از انقالب بهمن   به
اي از  مجموعه  گدا که کتاب خنده. چاپ رسيد  به] عراق[کردستاندر جنوب 

ترين آثار  يادمانده  ترين و به کردي او است يکي از ارزنده  داستان هاي کوتاه
  به  کرد که  برجسته  علي اشرف درويشان نويسنده. است کردستانرئاليستي  در 
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گدا مبادرت  خنده  داستان کوتاه  ملهبرخي از داستانهاي کردي  و از ج  ترجمه
  :کردي چنين مي نويسد  است در  پيشگفتار کتاب داستان هاي کوتاه  ورزيده

« حسن قزلجي، از پيش كسوتان و بنيان گذاران داستان كوتاه كردي، در داستان 
با روايتي ساده و رآليستي، حكايت مردي را به نگارش در مي » خنديدن گدا 

و توان خود را در خدمت كساني گذاشته كه اينك، به هنگام آورد كه جواني 
درماندگي اش، حتي از دادن تكه اي نان براي رفع گرسنگي او، خودداري مي 

با خواندن زندگي نامه نويسنده، در . كنند و داستان با طنزي تلخ به پايان مي رسد
ت فرسا و مي يابيم كه نوشتن در شرايط دربدري و بي سروساماني، چه كار طاق

  .مشقت باري است
استاد حسن قزلجي مانند بسياري از روشنفکران هم نسل خود، با اعتقاد و تصور 

ملت کرد در گرو   رهايي و سعادت ملل تحت ستم و از جمله  راه  اينکه  به
ايران روي   هاي سوسياليستي و حزب توده انديشه  استقرار سوسياليسم است به

دستگير و بعد از  1361  رهبران اين حزب در بهمن ماه  آورد و در يورش اول به
 .آزادي پيوست  کاروان شهيدان راه  به 1363  ، در مهرماه سالها مبارزه

 است؟  يا ادبيات کردي عقب ماندهآ
  

معياري مي   اين سوال الزم است بدانيم ادبيات کردي را با چه  براي پاسخ دادن به
ادبيات کردي در ذات   مي کنيم و اينکه  ايسهآن ر ا با کدام ادبيات مق ,سنجيم

  است؟   خود چگونه

  است؟   با کدام ادبيات عقب مانده  ادبيات کردي در مقايسه. 1
ادبيات کردي مانند ادبيات تمام خلق ها و ملل ديگر، بخشي از روبناي زندگي 

  رحلهدر م  مي دانيم خلق کرد تا اوايل اين سده  چنانکه. اجتماعي است -اقتصادي
 کردستانپس از جنگ جهاني اول مناسبات بورژوازي در . فئودالي بسر مي برد
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  اما هنوز به ,رشد رسيد  مرحله  پس از جنگ جهاني دوم به  بويژه ,شکل گرفت
بخشي از   بدين ترتيب ادبيات کردي تا اوايل اين سده. است  اعتال نرسيده  درجه

هاي روبنايي نو مي  دانيم بعضي از پديدهمي   چنانکه. فئودالي است  روبناي حيات
همين خاطر بعضي از عناصر ادبيات   به. کهن سر برآورد  تواند از بطن جامعه

بيستم   دمکراتيک هم در ادبيات کردي ماقبل سده -بورژوازي و حتا بورژوا 
  . بارز آن است  حاج قادر کويي نماينده  مي شود که  ديده
ادبيات کردي هنوز   اي است و نمي توان ادعا کرد که فهنط  اين هنوز بمثابه  البته

با ادبيات خلق هاي کشورهاي   در مقايسه] م.اين ادبيات.[فئودالي دارد  هم روبناي
زندگي مي   داري رشد يافته سرمايه  در مرحله  داري اروپا و ديگران که سرمايه

ستي زندگي مي در نظام سوسيالي  و از ادبيات خلق هايي که  کنند عقب مانده
  .عقب تر است  کنند چندين مرحله

  است؟  ادبيات کردي در ذات خود چگونه. 2
شکل و موضعگيري  ,ادبيات کردي هم مانند ادبيات ملل ديگر داراي نوع

در اينجا براي ما اهميت دارد و آن را مبناي   چيزي که. مختص بخود است
احساسات   نشاندهنده  نکهداوري قرار مي دهيم موضوع ميهني آن است، يعني اي

. رويدادهاي سياسي و مسائل مهم اين خلق بطور اعم است ,ميهن دوستي
و   از کل زندگي مردم  يعني آن چيزي است که ,همچنين مضمون آن اجتماعي 

آزادي و زندگي جديد   راه  ,ميان آورده  مشکالت مختلف اجتماعي آنها سخن به
  : مي گويدپوشکين . مردم نشان مي دهد  را به

  خلق و مردم مي دهد که  اي به نوع حکومت و ايدئولوژي سيماي ويژه ,کشور"  
  تمام مردم و خلق ها داراي شيوه. شعر آنها منعکس مي شود  کم و بيش در آينه

  ."خود هستند  نظرات و آداب و رسوم مختص به  نقطه ,احساس ,تفکر



                    108                   و ���
ەه�ه�  �����

  گي آن و نوع حکومت هايي کهپار  پاره ,کردستاندر واقع نيز موقعيت طبيعي 
  خلق کرد داده  اي به سيماي ويژه کردهاو باور  کردەاندحکومت  کردستانبر 

تفکروآداب و  ,احساس  اين خلق شيوه. در شعر کردي انعکاس مي يابد  است که
  .خود را دارد  رسوم ويژه

  شجاع و شکست ناپذير است، متکي به ,خلق کرد عاشق آزادي و استقالل است
مينورسکي در فصل ششم کتابش بعد از پرداختن . خودو عاشق ميهن خود است

پويايي فکر کرد از اينجا معلوم مي :" مي نويسد کردهاشجاعت و هوشياري   به
يا تک   يا دره  هيچ صخره...را دوست دارند کردستانآنان طبيعت   شود که

  نشده  د آن نوشتهيي در مور باشد يا قصه  نام خاصي نداشته  درختي نيست که
  ."باشد

و قرار گرفتن  کردستانموجب تقسيم   که]م.جنگ چالدران[ 1514رويداد سال 
حکومت عثماني شد تاثير بزرگي بر اين ملت   بخش بزرگي از آن در زير سلطه

يي عمومي  مساله  استعمار عثماني به  عليه  مبارزه  ,داشت و رهايي از دست بيگانه
اين احساس را چنين ابراز مي ) 1706 -1650(حمد خاني ا. براي مردم کرد شد

    :کند

  ما هم پادشاهي داشتيم            چنانکه"

  تاجي مي کرد  و خدا او را شايسته 

  عثمانيان بر ما غالب نمي شدند            

  نشين نمي شديم واز دست جغدها خرابه 

  از ازل چنين تقدير کرد   اما اين خدا بود که 

 39 .نيان و ايرانيان را بر ما غالب  نمودو عثما 

                                                 
      ?      ه� ��د6�  +�ا � ه� ردێ /�"  39
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تفصيل و بطور واضح   اين احساس را به) 1892-1815(بعدها حاجي قادر کويي

  .منعکس کرد شعرهايشدر 

  بينوايان خاک کردستان  ]چنانچه[

  تا چوپان  از گاوچران گرفته

  رحمت از خواب جهل و مستي  با نغمه

  بيدار شوند 

  ر باشندو همگي از کار نابجا برحذ

      40  اسفل ميرانند  عثمانيان را تا دره] آنگاه[ 
         

                                                                                              
  E��?F �9�G ه D�E +"�� �5دێ     

              ف رۆم ر� �� �0  +� �9 د� ��     
  I0 +�م              د� ي را+� �5  +��� د ��     
       0� � د ل �5دێ و� ز� )� ز �� ��    
    "را�  ر � �0  م �9 :� م و @�ف رۆ ��    

 

 40 �� + ���5 ���ن           ��رد40� وا�     
                       شوان  گاته گاواني تا ده  ر له هه     
                                                                   ت    فله ستي و غه هل و مه وي جه خه  له     
          ت K)� ي ر� G)� ��  ر +' +� +� �5  به     
          ل حه مه  ي نا بهکار  رچن له پاکي ده   
           ل �N0 ي �� ر� رۆ� را��M' +ۆ د�  
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 , شده  اين مضمون اضافه  ضداستعمارانگليس نيز از جنگ جهاني اول به  مبارزه
  شعري که  يي فراگيرتر و جديترشد، ديگر نظر افکار عمومي مردم به وارد مرحله

بيستم   ازاوايل سده. و تالش مردم نباشد جلب نمي شد  مبارزه  منعکس کننده
. باشد  فرا نخوانده  تالش و مبارزه  مردم را به  کمتر شاعرکردي يافت مي شود که

، خواستار زمين براي آنها مي  از کشاورزان دفاع کرده  شاعراني درخشيدند که
  .، از شيخ و مال انتقاد مي کردند برده  فئودالها يورش  شدند و به

نيست  کردستانو رويداد سياسي مهمي در   واهانهو جنبش آزاديخ  هيچ مبارزه
  براي نمونه. نشود  اثر آن حتا اگر مختصر نيز باشد در ادبيات کردي ديده  که

 کردستاناستقالل   راي به  که 1920در سال   41با پيمان سور  احمد مختار در رابطه
  :داد چنين ميگويد

  

  مردم مي گويند  ملل که  اين راي جامعه" 

  منافع کردان است  در جهت

  تنها سخن خالي است 

  42و سخن هم جيب را پر نمي کند
           

                                                 
41 Sever 

42  "�� �
          �� '9 د� وا �5  راري @O;� م 
                     + +ۆ ��رد ��     
    ��و  ش ��(�4 و 
�P  ي رو�� ر 
�P ه�     
 " وه رفانهگي        
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استعمارگران پس ازجنگ جهاني اول تا   يا در مورد عدالت و حقوق بشر که
  :اي براي آن تبليغ مي کردند مي گويد اندازه

  

  و دروغ  است  اسم  وجدان و عدالت بي مسما" 

  بانها  افتاده  استخاطر سياست بر سر ز  اين سخن به 

  اگر اسم عدالت درست است، پس چراکودکان کرد

  43ها ويالن و سرگردان بگردند بايد درکوه   
شاعران . شد  جانبه  بعد از جنگ جهاني دوم اين رويکرد بار ديگر فراگير و همه 

  بودند که  پي برده  اين مساله  ، به مبارزات گذشته  و نويسندگان با افتخار به
در . است  خورده  سرنوشت ديگر خلق ها و ملتها گره  ت خلق کرد باسرنوش

استعمار و استثمار، ضد امپرياليست هاي   ادبيات کردي عليه  مبارزه  همين رابطه
و کنگو و   ، الجزاير انگليس و امريکا و براي همدردي با خلقهاي کره

سوسياليستي  رضايتمندي و تمجيد از پيروزيهاي اتحاد شوروي و دگر کشورهاي
اي وسيع آغاز شد و آرزوهاي سوسياليستي نيز جاي خود را در ادبيات  گونه  به

  .کردي باز کرد

شاعران و . آوردن براي تمام اين موارد موجود نيست  امکان نمونه  در اين مقاله
س، سالم، حمدي و قانع و ديگران  مرد، گوران، بيکه پير: ياد نويسندگان زنده
هم   در اين راستا شاعران زنده  خوشبختانه. ادبي هستند  مبارزهنمايندگان اين 

  .بسيار داريم

                                                 
  و درۆ    P)���ت +�  دا�9 ا0)� و�Qدان و @�"  43

      و�  ر �9ا�� �0  و�ۆ�� ��  م 
�P ت �� +ۆ 0	��0      
  ت +ۆ(� �"ا��E ��رد  دا�9 را0)� @� /� را�40      

    "و� ر ��ا�� �0  ردان +�Pر�ۆ +� ر/� و� و �0       
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ادبيات کردي در ذات خود   گرفت که  ميتوان نتيجه  شده  از تمام موارد گفته
علت  ,اي تابناک در انتظار آن است، با اين حال است و آينده  ادبياتي پيشرفته

  .ددار  بحثي جداگانه  عدم گسترش آن نياز به
  

چاپ  کردستان  روزنامه 25  در شماره 1349فروردين  25در تاريخ   اين مقاله
  .است  اروپا منتشر شده

  1986سپتامبر  8  چاپ سوئد، شماره � �ۆي رد� �0روزنامه : نقل از به
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  !داشتن ممنوع استاحساس 

  حسن قزلجي                                                                            

  
، زبان شناسي بي  يي نابغه با مرگ حسن قزلجي، دانشمندي بزرگ، نويسنده" 

، کردي ميهن پرست، انترناسيوناليستي معتقد، شخصيتي  همتا، داستان نويسي آگاه
يي خوش سخن و  براي ملت خود،  نابغه  متواضع و صادق، انساني پاک باخته

  ".ک کردتردست و دل باز ما را 
     حسامي کريم                                                    

                                                             
با مرگ تراژيک حسن قزلجي، خلق کرد يکي از فرزندان راستگو و با وفاي "

                    ".خود و ادب کردي و جهاني داستان نويسي بزرگ را از دست داد
  بالوجويس                                                                                                    

 

  !ممنوع است احساس داشتن
  

نفر نوبت  4ـ 3درد مي کرد، نزد دندانپزشک رفت و بعداز " دولتي" دندان آقاي 
                                          . صندلي نشست او رسيد، وارد اتاق شد و روي  به

  .                                           دهانتان را باز کنيد: دندانپزشک
  .دولتي دهانش را باز کرد

  احساس درد مي کنيد؟)  دندانش زد  يي به ميله :(دندانپزشک 
  نخير: دولتي

، سوال را تکرار کرد و هر  م دندانهاي او زدهتما  ترتيب به  رابه  دندانپزشک ميله
  .بار دولتي جواب مي داد نخير
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  .در اين صورت دندانتان درد نمي کند: دندانپزشک
  ام؟ چطور دندانم درد نمي کند، پس چرا اينجا آمده: دولتي

  .گفتيد درد نمي کند  تمام دندانهايتان زدم و شما هر بار  را به  ميله :دندانپزشک
آيا احساس درد مي کني؟ از " مي گوييد . ما درست سوال نمي کنيدش: دولتي

  "؟ من بپرس درد مي کند يا نه
  فرقي مي کند؟  چه: دندانپزشک

  .دندانم درد مي کند اما احساس درد نمي کنم. فرقشان زياد است: دولتي
بود و از برخي   بعد از اتمام تحصيالتش از اروپا برگشته  تازه  دندانپزشك كه

اين   هاي مخفي دولت بي خبر بود، تعجب کرد، اما بيشتر فکر مي کرد کهکار
  اين قضيه  دوست دارم مرا متوجه: است، با خونسردي گفت  مرد قاطي کرده

  .چرا سوالم درست نيست  بکنيد که
  چون احساس داشتن قدغن است :دولتي

حساس احساس داشتن قدغن است؟ مگرميتوان ا): با تعجبي بيشتر( دندانپزشک
  داشتن انسان را ممنوع کرد؟

  .چطور ممنوع نمي شود. ممنوع است  بله: دولتي
. اولين بار است چنين چيزي مي شنوم. اين چيز بسيار عجيبي است: دندانپزشک

  خاطر ممنوعيت جواب نمي دهيد؟  شما به
   بله: دولتي

  است؟  کي ممنوع کرده: دندانپزشک
  . وزارتخانه: دولتي

  ؟ وزارتخانه کدام: دندانپزشک
   .وزارت داخله: دولتي
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  .ام چنين چيزي نشنيده: دندانپزشک
  .کارمند دولت نيستيد  شما حق داريد نشنويد، شما که: دولتي

  يعني کارمندهاي دولت حق احساس کردن ندارند؟: دندانپزشک
   بله: دولتي

  گفتند احساس نکنيد و شما ديگر احساس نمي کنيد؟:  دندانپزشک
  .کردەاندهم   گفتن نبود، مرا معالجهتنها : دولتي

  مگر احساس کردن بيماري است تا درمان شود؟: دندانپزشک
   بله: دولتي

بخاطر   ازحرف هايتان سر در نمي آرم، خيلي مي بخشيد، شما که: دندانپزشک
آور مانند مرفين، بنگ و از اين قبيل چيزها مصرف  دندان دردتان مواد سرگيجه

  ؟کردەايدن
  .ام و هوش و حواسم هم کامال سر جايش است خدا چيزي نخورده  به  نه: دولتي

احساس نمي کنم، : زير لب حرفهاي دولتي را تکرار مي کرد(دندانپزشک 
کي مي ): ام و ديگر احساس نمي کنم شده  احساس داشتن ممنوع است، مداوا

  ؟کردەاندشکلي درمان   چه  گويد احساس داشتن بيماري است، شما را به
شما بگويم، شما دندانم   نمي توانم به): اتاق مي اندازد  با ترس نگاهي به(لتي دو

  را درمان کنيد، چرا اينقدر اصرار مي کنيد؟
از   حرف هايتان خيلي عجيب است، دلم مي خواد بفهمم مساله: دندانپزشک

نيد، من اعتماد ک  نيستم، به  هيچ طرفي وابسته   قرار است؟ من  دندانپزشکم و به  چه
  من تمام دندانهايتان را رايگان درست مي کنم تنها بمن بگوييد موضوع از چه

  .قرار است
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ام دور است  و هر روز با اتوبوس سر  هستم، خانه  من کارمند وزارتخانه: دولتي
مان سوار شد،  رئيس اداره  روزي در اتوبوس بودم که. کار ميروم و بر مي گردم

  .او دادم  ، جاي خودم را به بلند شده
خواست کمي با . ام تعمير کند ، آن را گذاشتم تا راننده اتومبيلم پنچر شده: گفت

  .من حرف بزند
شما کار خوبي مي کنيد با اتوبوس رفت و آمد مي کنيد، از منزل تا : گفت

اين ورزش . مي رويد  اتوبوس تا محل کار پياده  اتوبوس و بعدا ازايستگاه  ايستگاه
هر روز . ان سالم مي ماند و احساس چست و چاالکي مي کنيدخوبي است، بدنت

آدمهاي مختلف مي بينيد، حرفهاي عجيب و غريب زيادي هم مي   اين همه
  .شنويد، اين هم مثل گردش و تفريح مي ماند

آقاي رئيس مي فرمائيد ما چيزهاي زيادي را احساس مي کنيم اما اين : گفتم
  .دجانگدازن  چيزها عجيب نيستند بلکه

  چطور، مثل چي؟: گفت
، منتظر هستند  اتوبوس ايستاده  احساس مي کنم افرادي زيادي در ايستگاه: گفتم

بخورم،   بسياري از روزها حتا نمي رسم  صبحانه. و خيلي دير نوبت من مي رسد
زير گرماي   وقتي که. اتوبوس برسم  ، ميدوم تا به بيرون آمده  با شکم گرسنه

اتوبوس مي   ايستگاه  باران و کوالک زمستان خودم را بهشديد آفتاب بهار و 
در انتظار اتوبوس هستند، از شدت گرما   مردمي که  رسانم، احساس مي کنم

، يا از سرما مي لرزند، مي ترسند  سر کارشان نرسند و خرج معاش  عرق کرده
را در فرزند بيمارش   زني را مي بينم که  وقتي که  .دست نيارند  آن روز را به
دکتر برساند و   تاکسي  به  ، بعلت نداشتن پول نمي تواند او را با آغوش گرفته

شود، درد و   اش خفه کمي مي ماند بچه  او فشار مياورند که  دراتوبوس چنان به
، از  پولم را فراموش کرده  بعضي روزها که. غم زيادي را احساس مي کنم
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رمي گردم درد هزاران انساني را احساس اتوبوس بدو براي برداشتن آن ب  ايستگاه
با اتوبوس رفت و آمد کنند و   آنها در حدي نيست که  حقوق روزانه  مي کنم که

و   مي روند و خسته  دور و درازي را پياده  در گرماي بهار و سرماي زمستان راه
وقتي مي بينم . همان ترتيب هم بر ميگردند  ، به تا عصر کار کرده  درمانده

اتوبوس آدامس و سيگار   جاي درس خواندن در ايستگاه  به  ساله 8ـ9ان کودک
. ناني بدست بياورند غم زيادي را احساس مي کنم  مي فروشند تا لقمه

وضع شما خوب است و با اتومبيل رفت و آمد مي کنيد و اين چيزها   خوشبختانه
  .را نمي بينيد و ناراحت نمي شويد

بعد از   يک ماه  بود، نزديک به  زها را براي وزير نوشتهاين چي  رئيس اداره  نگو که
را برايمان خواند و مفصل    ، دستور وزارتخانه ما را صدا زده  آن روز، همه

ريچارد "با احساس کردن از  در رابطه: بود  وزير نوشته. برايمان صحبت کرد
رد، نوع احساس وجود دا 2: متخصص آمريکايي سوال کرديم، مي گويد" هيلمز

بزرگي، عظمت، نبوغ   احساس مثبت مانند باور به. احساس مثبت و احساس منفي
رژيم سردار خان بهترين رژيم است و داشتن اين   و دانايي سردارخان و اينکه

است   وضعيت موجود طبيعي است و ساليان سال بدين شکل بوده  احساس که
   44."االمکان ابدع مماکان فيليس "

مانند احساس اين کارمند و برخي از افراد منحرف " يرانگرو" احساس منفي يا 
چنين احساسي تازگي پيدا . احساس منفي شان از اين هم بيشتر است  است که

  ، سريعا به بوده" مسري"اين بيماري . ، از نظر روحي يک نوع بيماري است شده
ب خود الزم شود تا مواظ  کارمندان توصيه  الزم است به. مردم سرايت مي کند

تنهايي در يک   بيمار مي شوند به  آنهايي را هم که. ، دچار اين بيماري نشوند بوده

                                                 
 .بهتر از اين امکان ندارد 44
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اين بيماري نشود و خود   دارند تا شخص ديگري از طريق آنها مبتال به  مکان نگه
،  اين بيماران کمک کرده  به  دولت براي اينکه. شوند  آنها نزد متخصص معالجه

  مي کند تا رسيدن نوبتشان آنها را در شهرباني نگه  هنکند، توصي  پولي هم هزينه
بفرستد تا از سوي متخصصين " يي بيغوله "  دارند، وقتي نوبتشان رسيد آنها را به

  .شوند  آمريکايي و اسرائيلي معالجه
  کردند؟  شما را چطور معالجه :دندانپزشک

بودند،   کرده  آمادهرا   در آنجا مقدمات معالجه. شهرباني بردند  من را به: دولتي
  .، مداوام کردند  فرستاده"  يي بيغوله"  بعد مرا به

  شما را چطور مداوا کردند؟: دندانپزشک
يک نوع آن شرقي است، با ابزارآالت قديمي . نوع درمان وجود دارد 2: دولتي

  ، يک نوعش هم غربي است بويژه45" اخَرالدّواءاَلکَي "مانند داغ کردن 
  .سايل برقي و مانند آنآمريکايي با و
  بهتون دارو نمي دهند؟ : دندانپزشک

تف " ، "دشنام دادن"آن را از   دارو هم مي دهند، معجون سياهي که: دولتي
  طبق تجويز متخصص به. قرص تبديل مي کنند  ،  به گرفته" کتک زدن" و" کردن

  .بار مي دهند 3بعضي افراد روزي يکبار و بعضي ديگر روزي 
 اين مريض ها زود مداوا مي شوند؟: دندانپزشک

روز  2ـ3اگر اين بيماري جديد باشد، بار اول باشد، خفيف باشد در طي : دولتي
اين . خوب مي شود اما اگر بيماريش سنگين باشد بمدت بيشتري نياز دارد

  آنها خيلي ديرتر معالجه. بيماري، بيشتر بيماري زحمتکشان و روشنفکران است
  .مي ميرند  آنها در اثر اين معالجه، بسياري از  شده

                                                 
 آخرين عالج تمرين کردن است 45
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  ؟کردەانداين کارمندها، ارتشي ها و پليس ها را درمان   همه: دندانپزشک
اگر هم بيمار شوند . اند، بيمار نمي شوند آنها ياد داده  احساس مثبت را به: دولتي

  .آنها را با قرص سرب مداوا مي کنند
  مردم چطورند؟  پس اين همه: دندانپزشک

خطرناکند، شناسايي   دولت آنهايي را که. هشتاد درصد آنها بيمارند: دولتي
  .، مداوا مي کند، آنهاي ديگر هم هيچ کرده

گفتيد بيشتر مامورين دولت احساسشان را از   خوب، چنانکه: دندانپزشک
مي کنند  و نظرشان در مورد   آنها نگاه  ديدي به  اند، اين مردم با چه دست داده

  ؟اين افراد چيست
  .بحساب مي آورند  ما را مرده :دولتي

اين تنها   به" بيمار"   يک روزي اين همه  شما فکر نمي کنيد که:  دندانپزشک
  خواهند کرد؟  حمله" سالم" تن 

  .در اين شکي نيست: دولتي
. در دوا آن را وارد سوراخ دندان دولتي کرد  دندانپزشک بعد ازآغشتن پنبه

  .د آن روزامي  به: با خود گفت دولتي
  . فردا هم بياييد: دندانپزشک

  ...! ما چيزي نگفتيم، ها : در حال خارج شدن دولتي
  !مطمئن باشيد: دندانپزشک

       -147  شماره" نو  انديشه"  روزنامه
  26/05/1975  
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  توسط فئودال ها) بوکان  منطقه(کشتار دهقانان

  و ماموران حکومتي تهران

  کريم حسامي
  

اثر زنده ياد "  کردستانکارواني از شهيدان " ه بخشي از کتاب اين نوشته ترجم
روزنامه , گوينده و مفسر,محقق , کريم حسامي مبارز. کريم حسامي مي باشد

) شمسي 1305دي ماه  19( 1926ژانويه سال  9نويسنده ومترجم کرد در , نگار 
ومور مغزي م در حوالي مهاباد چشم به جهان گشود و به علت ت يره در روستاي به

آثار . در بيمارستاني در استهکلم چشم از جهان فروبست 2001اکتبر  6در
مادر ماکسيم , آزادي يا مرگ, بسيارارزشمندي چون ترجمه نان و شراب

مساله کرد در پارلمان , زمين کوچک , رودينکو–گورگي ؛ افسانه هاي کردي 
انتشار نشريه عصر , جلد خاطرات زندگي او  11, به زبان کردي ...  سوئد و 

جديد و ده ها اثر ديگرازجمله خدمات ارزشمند زنده ياد کريم حسامي به هنر و 
 –کريم حسامي در اوان جواني به صفوف کومه له ي ژ . ادبيات کردي مي باشد 

پيوست و درمقاطع حساس  کردستانو حزب دمکرات ) حزب احياي کرد ( ک 
از شخصيت هاي بارز و تعيين کننده  1357تاريخي  بويژه قبل از انقالب بهمن 

او از گويندگان راديو پيک ايران و . بود کردستانسياست هاي حزب دمکرات 
, استاد حسن قزلجي  -ازياران نزديک شخصيت هاي برجسته و فرهيخته کرد 

استاد علي گالويژ و دکتر عبدالرحمان قاسملو و از جمله نخستين افرادي بود که 
ايران در قالب کتاب هاي چون  کردستانايي از تاريخ به بازنگاري گوشه ه

جلدي خود پرداخت که با استقبال  11و خاطرات  کردستانکارواني از شهيدان 
   .و همچنين انتقادهاي بسيارمواجه شد
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و حزب ) حزب احياي کرد ( ک  –پيوستن کريم حسامي به  کومه له ي ژ 
عدالت خواهانه و ضد , ليستيسوسيا -ناشي از روحيه انقالبي کردستاندمکرات 

دراين قسمت ازنوشته حسامي تنفر وانزجارشديد او ازمالکين منطقه . فئودالي بود
هدف از ترجمه اين بخش . با ابراز واژه هاي گزنده به وضوح ديده مي شود

است که  کردستانيادي از بزرگترين وبه يادماندني ترين جنبش هاي دهقاني 
پژوهشگران ايراني تاکنون مورد نقد و ارزيابي  متاسفانه از سوي مورخين و

   .مستقل قرارنگرفته است
  

دکتر مصدق نخست وزير وقت ايران قانون اصالحات ارضي را  1952در سال 
طبق اين قانون مي بايست با اخذ . تصويب کرد, معروف شد% 20که به قانون 

صرف آبادي ديگرآن % 10آن به دهقانان و % 10, از درآمد غله مالکان % 20
هرچند اين قانون به هيچ وجه مساله ارضي را حل نمي کرد معذالک . دهات شود

در . تکيه گاهي براي مبارزه دهقانان جهت گرفتن  حقوق خود از مالکان شد
دامنه  کردستانمبارزه کشاورزان تحت رهبري حزب دمکرات  1953بهمن ماه 

, شامات , مجيد خان , بيگي فيض اهللا, در منطقه بوکان .وسيعتري به خود گرفت
از درآمد %  20شهرويران و نقده  دهقانان براي عملي ساختن اين قانون و گرفتن 

نقش  کردستاناين بار نيز روحانيون . مالکان کميته هاي دهقاني تشکيل دادند
کشاورزان براي پيشبرد اين . سترگي در سازماندهي و اتحاد روستائيان ايفا کردند

سوگند ياد مي کردند که به همديگر خيانت نکنند  و , ردآمده مبارزه نخست گ
از آن جهت هزينه ,سپس با جمع کردن کمک مالي . پشتيبان يکديگر باشند

رفت و آمد به اداره هاي دولتي و خنثي سازي کارشکني هاي ماموران , شکايت
دمکرات [آنها عليرغم ارتباط مخفيانه با حزب . دولت استفاده مي کردند
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براي اجراي قانون مصوبه دولت , به اين مبارزه جنبه حزبي نداده , ]م – ستانکرد
  .تالش مي کردند

مالکين خائن که مورد پشتيباني ارتش نيز بودند به جاي تمکين به  کردستاندر 
هتک حرمت , جريمه , تنبيه , بيرون راندن , خواست کشاورزان شروع به مقابله

ابراهيم آغاي , بادي گل در منطقه آختاچي در آ. و اهانت به آنها نمودند 
و نوکر شناخته شده شاه بود در صدد  کردستانقهرماني که يکي از مالکين خائن 

تحقير و بيرون کردن مال عبداهللا پيش نماز ده برآمد اما کشاورزان مردانه به 
اين فئودال خائن که از .از بيرون راندن او ممانعت بعمل آوردند,اعترض برخاسته 

قديم و نديم به عنوان مزدور رژيم شناخته شده بود از اربابهاي منطقه درخواست 
آنها هم با فراهم کردن دستجات مسلح در صدد غارت کشاورزان و . کمک کرد

 کردستانکميته محلي حزب دمکرات . بيرون راندن آنها از روستاي گل برآمدند
يرون راندن مالکين دراين منطقه خواهان پشتيباني دهقانان ازهمديگر و ب
کشاورزان اين منطقه . ازروستاهايي شد که به کمک ابراهيم قهرماني مي شتافتند

. شروع به مبارزه عليه آنها نمودند, در همه جا دربرابرمالکين خون آشام ايستاده 
رحيم خان و تمامي , شاري که ند , ناچيت , ئه نبار , مه الله ر , روستاهاي گل 
ارباب ها با ترک روستاها .يگ مرکز قيام و مبارزه کشاورزان شدمنطقه فيض اهللا ب

, توطئه گران و دشمنان خلق شده بود, به شهر بوکان که محور تجمع خائنين ,
کشاورزان براي مبارزه و دفاع از خود شروع به سازماندهي دسته . مي گريختند

" اجيفي چون روزنامه هاي ارتجاعي تهران شروع به نوشتن ار.هاي مسلح نمودند 
  .کردند" ... ! به داد فئودال ها برسيد " ... " کمونيستي شده است  کردستان... 

سرتيپ مظفري فرمانده لشکرمهاباد قشوني مجهزبه سالح هاي سنگين را جهت 
در , کمک به فئودال هاي فراري فرستاد که بعد ازانجام جنايت درروستاها 

نيروهاي دولتي پس از . مسلح بودند بوکان مستقر شده و در محاصره کشاورزان
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رسيدن به بوکان و توزيع سالح در بين مالکين و با همکاري ژاندارمها و قشون 
متاسفانه در رابطه با کشتار و جنايات . دولتي قيام کشاورزان را سرکوب کردند 

آنها . ارتش شاهنشاهي و مالکين خودفروش آمار و ارقام موثقي در دست نيست
نطقه و باالخص در روستاهايي که مالکين آن متواري شده بودند در کل اين م

حتا کودکان شيرخوار را با گهواره به , شروع به کشتار و تاراج مردم کردند
, مردم در منطقه شامات و روستاهاي قه باکه ندي . انداختند" هو ته ته" رودخانه 

غرق شده را از خويرياوا و تازه کند جنازه کشته شدگان و گهواره ي نوزادن 
از انجام هيچ جنايتي ابا , مالکين مسلح شده از سوي ارتش. رودخانه مي گرفتند

صدها خانوارکشاورز رانده شده از روستاها آواره دشت و صحرا .نداشتند
رحمان پسر علي آغاي حاجي ايلخاني و  –در روستاي کانيه ره ش .شدند

بابه . به خان را کرده بودندنوکرهايش قصد تجاوز به دختر کشاورزي به اسم با
خان و پسرانش براي جلوگيري از دست درازي اين فئودال خونريز و خائن با 

در اين گير و دارعلي پسر بابه خان بضرب گلوله رحمان علي , آنها درگير شدند
با انتقاد و اعتراض  کردستانسازمان هاي حزب دمکرات . آغا  کشته مي شود

و ماموران حکومتي شاه عمال به ياري و کمک  گسترده عليه جنايت مالکين
برايشان کمک , به خانوادهاي متواري شده پناه داده, کشاورزان درمانده شتافتند
مطبوعات وابسته به حزب توده در تهران جنايات . هاي ملي جمع مي کردند

 کردستانکميته محلي حزب دمکرات . لشکر مهاباد و مالکين را افشا مي کردند
با پس گرفتن شمارزيادي ازگاو وگوسفندهاي تاراج شده کشاورزان که در نقده 

به , توسط  نوکران ارباب ها براي فروش به بازار محمديار فرستاده شده بود
و  کردستانحکومت تحت فشار افکار عمومي مردم .صاحبين اصلي شان پس داد

دستگير و مطبوعات ترقيخواه ظاهرا چند تن از مالکين را بجرم قتل کشاورزها 
روزنامه . اما پس از مدتي تمام آنها با دادن رشوه زيادي آزاد شدند.زنداني کرد 
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ابراهيم قهرماني قاتل روستائيان : " نوشت  1953صداي مردم در اول آوريل 
هزار تومان و سه اسب به سرتيپ مظفري فرمانده لشکر  20با پرداخت  کردستان

   . " مهاباد آزادشد
عليه جور و ستم مالکين با ياري و کمک  کردستانکشاورزان بدين ترتيب قيام 

اکثر کشته شدگان و تاراج شدگان اين دوره از اعضاي . ارتش سرکوب شد
  .بودند کردستانحزب دمکرات 
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  ميهني کردستان  هتحاديبا سايت ا  همصاحبمتن کامل 

  کردستان با چاپ کتاب تاريخ  هدر رابط

  

  "تاريخ کردستان" با مترجمين کتاب   مصاحبه
  

جشن نوروز، انتشارات فروغ در کلن 
را  کردستانآلمان، کتاب تاريخ 

زبان فارسي   براي نخستين بار به
 . منتشر کرد

زبان روسي از سوي   به  اين کتاب که
محوي، . خ. الزاريف، ش. س.م

. حسرتيان و او. آ.وا، م واسيلييه.ي،اي
در مسکو  ۱۹۹۹ژيگالينا در سال . اي

 است،از سوي  چاپ و منتشر شده
  به  آوه و کامران امين منصور صدقي

 .است  شده  زبان فارسي ترجمه
مصاحبه اي با مترجمين اين کتاب انجام  PUKmediaدر همين راستا سايت 

  .داده است
  :متن مصاحبه به شرح زير ميباشد

از چه ديدگاهي مورد بررسي در کتاب تاريخ کردستان، ملت کرد 

  قرار گرفته شده است؟
تا   ، همانگونه قبل از هر چيز مايلم اين را متذکر بشوم که":  منصور صدقي" 

اين   جا در ترجمه  شناسي همه است، از نظر نشانه  حال در زبان فارسي مرسوم بوده
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از ابتکار است، جا دارد   شده  استفاده" کردستان"و " کرد"هاي  کتاب از نشانه
را بکار " کردستان"و " کرد"هاي  نشانه  قدرداني کرد که" پوک ميديا"جالب 

  . گيرد مي
انتشار   آمده و در اطالعيه" معرفي کتاب"در   آنچه... سئوال اول، ببينيد  اما در باره

است و حتما شما   زبان فارسي ذکر شده  ي و چو بهکردزبان   به  کتاب هم، چه
ملت را  -دوران تکوين قوم  بعنوان خلقي که کردايد، از اتنيک  هم آنرا خوانده

اين روند تا تشکيل دولت مستقل   دانيم که مي(است   شده  کند نامبرده  طي مي
.) باشد  داشته  دارد و حتي ممکن است بعد از آنهم براي برخي از ملتها ادامه  ادامه

ادميسين، زبانشناس و در واقع نويسندگان کتاب، تاريخ اين خلق، بقول آک
را ) 9.پيشگفتار،ص"!(فرزندان ناتني تاريخ"، "مار. يا. ن"شناس مشهور روس، کرد

تاريخ سياسي است و   به" اصلي  توجه"باشم،   اگر دقيقتر گفته. کنند بررسي مي
 .شوند  تشريح نمي  كنوني اثر  فرهنگي در  و  اقتصادي   تاريخ مسائل "

  )18همانجا،ص"(
يي،  وظايف عمده" دراين کتاب   که کردەاندکتاب اظهار اميدواري  نويسندگان

يي تمام تاريخ خلق  چون تشريح سيستماتيک مهمترين عوامل و لحظات گره
در   گذشته  را از هنگام پيدايش آن چون قومي مستقل در اواسط هزاره کرد

  )همانجا. (باشند  را انجام داده"  خاورنزديک تا مرز آينده  صحنه
 -بعد سياسي روند قوم"  که کردەاندچنين در همان جا نويسندگان تاکيد هم

است و   انجام گرفته" در شرايط بسيار نامساعد تاريخي" کردها، براي "ملت
هاي  برانداز و سرکوب پايان، تهاجمات خانمان جنگهاي بي"  اند که متذکر شده
ار و تبعيدهاي دستجمعي هاي آشک کشي با قوم  همواره  که کردهاهاي  خونينِ قيام

است، موجب تقسيمات مجدد و مکرر سرزمين قومي   اهالي بومي توام بوده
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، پيدايش کردناپذيري در برابر اتحاد سياسي قوم  و ايجاد مانع غلبه کردستان
  ."است  ي واحد و مستقل شدهکردستانو ايجاد  کرددولت متمرکز 
نويسندگان کتاب براي   کهرسد اين آن ديد و چارچوبي است   پس، بنظر مي

گويم  چرا مي. اند در مقابل خود قرار داه کردستانبررسي سيستماتيک تاريخ 
با نويسندگان کتاب   توفيق ديدار و بحث و مجادله  رسد؟ زيرا، متاسفانه بنظر مي

   .گويم تنها برداشتي شخصي ست از کل کتاب در اينجا مي  ام و آنچه را نداشته
وند تاريخي منطقه و بعضاً جهان چگونه ارزيابي بر ر کردهاتاثير 

  شده است؟

و جالب کتاب   پيشگفتار بسيار فشرده  باز مجبورم در ابتدا به":  منصور صدقي" 
) 9ص (بکنم، در آنجا  است اشاره  شده  از جانب پرفسور الزاريف نوشته  که

  :است  آمده
تقريبا . صد سال خواهدشدبر دو هزار و پان بالغ ] کردها[ حيات تاريخي آنها "

چنين قدمتي . شكل گرفت   اتنيك  يك بعنوان  کرد هزار و پانصد سال پيش قوم 
بسياري از خلق هاي آسيا و  در ميان  را نه تنها در بين خلق هاي امروز اروپا، بلكه 

و  کرد عالوه براين، شكل گيري اوليه خلق. توان مشاهده كرد آفريقا نيز نمي
كه  داد  روي  در همان سرزميني ] تكوين قومي -اتنوژنز[ قوم  به  آن  تبديل

ها را به حق کرد توان بدين ترتيب مي. ستان كنوني در آن واقع شده استکرد 
هايي با  در اين منطقه ملت. (ترين ملت منطقه خاور نزديك محسوب كرد بومي

  ."دباش مي کرداولين ويژگي عمده تاريخ   اين.) اين ويژگي اندك هستند
مستقال در اين   بر روند تاريخ منطقه، درست است که کردتاثير تاريخ   در باره

است،   آمده) 11. ص(  در پيشگفتار  است اما آنچه  نشده  زياد سخن گفته  باره
 کردستانچارچوب ديد نويسندگان را براي بررسي سيستماتيک تاريخ   دوباره

  :دهد نشان مي
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آسياي غربي و همچنين ماوراء قفقاز را تشكيل جزء مكمل تاريخ  کردتاريخ "
ها کردهاي اين منطقه از تاريخ  دهد و در عين حال تاريخ اين كشورها و خلق مي
به همين جهت بررسي آن براي درك كامل . ستان تفكيك ناپذير استکردو 

. است  ضروري تمام روندهاي تاريخي در اين بخش از قاره عظيم آسيا كامال 
طور عمده،  به کردبسياري از عناصر و موضوع هاي مهم تاريخ بدون ترديد 

بوده، از اهميت و ارزش تاريخي ـ  کردو جامعه  کردمختص و ويژه خلق 
  ."فرهنگي مستقلي برخوردار هستند

  : است که  همچنين بحق تاکيد شده
در مقايسه با تاريخ سايرخلق هاي بزرگ آسياي غربي كمتر مورد  کردتاريخ "

اين تاريخ مملو از نكات مبهم بوده، از جهات مختلف . ار گرفته استبررسي قر
از مراحل اوليه اتنوژنز تا  نيازمند مطالعه و بررسي هاي عميق و همه جانبه علمي 

علت نداشتن دولت  ها بهکرد. علت اين عقب ماندگي روشن است. به امروز است
از جمله شناخت علمي را براي رشد آزاد و موفق فرهنگي و   ملي، شرايط الزم

  )همانجا."(اند خود نداشته تاريخ ميهن 
، و  داشته فعال  حضوري   منطقه  سياسي   حيات در   هاکرد: "... آمد است 57. در ص

به   هم را  ]  در منطقه[عمل  ابتكار  بارها  ، بلكه  بار  يك  مينورسكي نه. ف.عقيده و  به
فراوان  برخوردهاي  و  تصادمات  رگذراندن س از  با  کرد  جوامع. داشتند دست   
  ."نشدند  حل يا  و  محو  حوادث  اين  ، در  منطقه سياسي  از اوضاع   ناشي 

   
خود چه نقشي در بدست آوردن حقوق خود داشته و يا به  کردها

براي احقاق حقوقشان  کردعبارتي ديگر مبارزات حق طلبانه ملت 

  چگونه ارزيابي شده است؟
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  هاي و جنبش ها  حركت: "است  در معرفي کتاب آمده":  صدقي منصور" 
يافته  امتداد    خلق  اين   تاريخ در تمام    سرخي  خط مانند  كه   کرد خلق   بخش آزادي

  ."است قرار گرفته  اثر   اين  مؤلفان توجه  در مركز  
صاص تنها اخت محور نگارش اين کتاب عمدتا نه  توان گفت که و براستي مي 

  جنبش"نقد خيزشها، مقاومتها و بطور کلي تاريخ     بررسي، بلکه  دارد به
د قرار ۆرا در مقابل خ کردستان  در چهار بخش تقسيم شده" کردبخش  رهايي

  ..است  داده
برد و  نام مي" کرد  مسئله"بنام "کردبخش  رهايي  جنبش"پرفسور الزاريف از 

  :معتقد است
عقيده رايج اين . نيز مي باشد کردتاريخ مسئله  مزمان طور ه به  کردتاريخ خلق "

  دقيقتر  وجود آمده است، اگر اخيرا به» کردمسئله «است كه، مفهوم و اصطالح 
عثماني توسط كشورهاي پيروزمند آنتانت در   زمان تقسيم امپراتوري ، به  بگوييم

، كه م1920در موقع تدارك قرارداد جهاني سور در سال (جنگ جهاني اول 
  ."گردد مي بر) مرحله اجرا درنيامد به

  :کند و تاکيد مي
يك مقوله  چون  کردمسئله . تر است مراتب قديمي به  در واقع کرداما مسئله "

تاريخي كه نياز به پاسخ معين يا در واقع راه حل دارد عمال در قرون وسطي كه 
وديت مستقل برپا شدند و موج درصحنه خاور نزديك  کرد  هاي نخستين امارت
هاي  يكي از عامل کرداز همان زمان مسئله . كردند، بوجود آمد  خود را اعالم

ها در آن کردثابت در حيات سياسي آن دسته از كشورهاي آسياي غربي شد كه 
تحت تاثير رويدادهاي سريع منطقه  کردبا گذشت زمان، مسئله . زندگي مي كنند

به ترتيب  تغيير كرد و وظايف مختلفي هاي مختلفي را ايفا كرد، محتوي آن  نقش
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براي آزادي و  کرداما همواره مبارزه خلق . آن قرار گرفت  در درجه اول اهميت
  ) 10.پيشگفتار، ص."(استقالل هسته مركزي آن را تشكيل داده است

» کردمسئله »  فصل هشتم کتاب بار ديگر به  پرفسور الزاريف در خاتمه
  :گردد و معتقد است بازمي

و  مهم  تحوالتي  کرد مسئله ملي  حل  در راه  ، اگر چه  بيستم دهه قرن  ر آخرين د"
باقي   الينحل همچنان   مسئله  اين   به طور كلي است، ولي  داده  روي   ترديد  غير قابل

وجود دارد  فراواني   اما داليل. شود مي منتقل  هزاره آينده  به  ارث  عنوان  و به  مانده  
متحد و  ستاني کردبر ايجاد  مبني  کرد  خلق ديرينه  آرزوي   شدن برآورده  تا به 

را  اي  مرحله  و چندين  دشوار  مسيري  امر   اين  اگر چه  باشيم  باور داشته  مستقل 
اين سطور قبل از پايان قرن بيستم   باشيد که  داشته  توجه) 306. ص."(كند طلب  

  .است  شده  نگاشته
ر، هر يک از نويسندگان کتاب در هنگام بررسي هر يک از از طرفي ديگ

هاي  نقاط ضعف و کاستي  خيزشها و مقاومتها، ديدگاههاي خود را در باره
در . سازند بطور مشخص خاطرنشان مي  "کرد خلق   بخش آزادي  هاي جنبش"

است،   شده  توسط پروفسور الزاريف نوشته  که) گيري  نتيجه(کتاب هم   خاتمه
  :است  ن آمدهچني

بر  غلبه "   :كرد فرموله  چنين  توان  مي را  کرد و عمده تاريخ  اصلي   درس "
  اين.  سياسي وحدت  به  و دستيابي  و عمالٌ ارتجاعي  فرتوت  » كولياريسم پارتي«

  هايي موفقيت  با كه  ، خلقي کرد  خلق ملي براي   و عموم يي است مركزي  وظيفه
مبارزه  و استقالل  آزادي  كسب  براي   حنه خاور نزديكدر ص  از پيش  بيش

قرن  در اواخر  كه   مناسبي  توانند از امكانات  مي ها کرد  شرط اين  به   تنها. كند مي 
هم  بكنند آن   برداري ، بهره است  وجود آمده به المللي  بين  در اوضاع ميالدي  20 

  ستانکرد سوي  خود را به  روي  بار  ولين ا براي  و جامعه جهاني  غرب  كه  زماني  
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به آن تالش   دستيابي در پي  با سرسختي   ها مدتهاکرد كه  اند، شانسي  برگردانده
  )310. ص" ( .اند كرده

  همانا جامعه   ، آغوش پدران واقعي خود را که"فرزندان ناتني تاريخ"گويي 
    . يابند جهاني ست، بازمي

و يا چگونگي حضور ملت  کردملت   دهدر کتاب فوق الذکر آين 

  است؟  نحوي ترسيم شده  چه  در ميان ساير ملتها به کرد

ملي   و حل مساله کردملت   نويسندگان اين کتاب آينده:  "کامران امين آوه" 
تقسيم شده و ايجاد دولت واحد ملي  کردستاننمودن   آن را در گرو يکپارچه

ايي و  يکسري شرايط نامساعد جهاني، منطقه   ها معتقدند که  آن. مي دانند کرد
از نظر سياسي و  کردها  ، تقسيمکردستانموقعيت ژئوپلتيک : کشوريي از قبيل

کشور، تقابل منافع آنها با منافع سياسي قدرت هاي غربي و دولت  4قومي در بين 
 کرد  در حل قريب الوقوع حل مساله  عوامل بازدارنده  هاي خاور نزديک از جمله

شرايط   به  اين امر با توجه  واحد و مستقل است و رسيدن به کردستانو ايجاد 
مستلزم عبور از  کردنامساعد داخلي و خارجي و سطح جنبش رهايبخش ملي 

  .مراحلي متعددي از خودمختاري تا درجاتي از استقالل مي باشد
ها، از ملت در ميان ساير ملت ها و مناسبات آن کردبا حضور ملت   اما در رابطه 

در تمام   تنها در آسياي غربي بلکه  ترين ملت نه ترين و قديمي بعنوان بومي کرد
بمرور زمان دراثر تهاجمات   هايي که برخالف بسياري ازخلق  اند که جهان نامبرده

يا دچار آسيميالسيون شدند، هويت ملي خود را   و جنگ هاي متعدد از بين رفته
هاي شاخص ملي و فرهنگ غني از حق   نشانه و عليرغم داشتن  حفظ کرده

از . اند مشروع و طبيعي تعيين سرنوشت و داشتن دولت مستقل خود محروم مانده
در وحدتي تنگاتنگ و در مجاورت  کردهانظرمولفين کتاب، حيات تاريخي 

است و تاريخ آنها جزء   مستقيم با بسياري از خلق هاي آسياي غربي سپري شده
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، پيوند ناگسستني با تاريخ  و همچنين ماوراء قفقاز بوده  منطقه مکمل تاريخ اين
دراين کتاب . است  وارد ترکيب آنها شده کردستان  کشورهايي دارد که

با ملل آذري، ترک، ارمني، آسوري، عرب، فارس و روس بر  کردهامناسبات 
اساس رويدادهاي مهم تاريخي مانند قيام خوارج، جنگ چالدران، جنگ هاي 

، قتل عام ارمني ها،  ، شورش ترک هاي جوان، تاسيس جمهوري ترکيه يمهکر
مورد بررسي جامع قرار ... و  کردستانتشکيل حکومت هاي ملي آذربايجان و 

  .است  گرفته
نظر   به کردەايدرا پيگيري  کردستانتاريخ   شما بعنوان شخصي که 

آن   د شدهدر بخش آزا  بويژه  در منطقه  کردهاکنوني   شما جايگاه

  .مي باشد  چگونه) کردستانجنوب (

  در چند سده  تاريخ شرق نزديک بويژه  اگر نگاهي به : "کامران امين آوه"
در آن ايفاي  کردها  کمتر رويدادي است که  خواهيم شد که  اخير بکنيم، متوجه

و قرار  کردستان  شده  موقعيت ژئوپلتيک سرزمين تجزيه. باشند  نقش نکرده
 4در ترکيب ) هزار کيلومتر مربع 40مساحت   به(سرزمين پهناور آن گرفتن 

و معادن سنگ هاي   ، طبيعت بسيار غني، ذخاير نفتي، منابع آبي کشور منطقه
قدرتهاي بزرگ جهان و همچنين   موجب توجه  همواره... کرم، آهن و مس و 

حق تعيين براي کسب  کردها  اين سرزمين و متقابال مبارزه  دول اشغالگر به
وزن  کردبر همين اساس، فاکتور . است  سرنوشت و کسب استقالل ملي شده

در سطح سياست هاي   بلکه  تنها در معادالت سياسي منطقه  اي نه قابل مالحظه
و سازمان هاي سياسي آنها در هر يک از  کردهاامروز . است   جهاني کسب کرده

براي رسيدن به دمکراسي و   زهآن در روند مبار  شده  پارچه  بخش هاي پارچه
حقوق مدني و عدالت اجتماعي در اين کشورها و يا پاسداري از دستاوردهاي 

. سياسي و گسترش آن در کشوري چون عراق نقش کليدي دارند  بدست آمده
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خونين و پشت   بعد از سال ها مبارزه کردستان  در بخش آزاد شده کردها  امروزه
  به  اند با توجه توانسته  خوشبختانه... و   ل و حلبچههاي انفا سر گذاشتن تراژدي

اين بخش از   تغيير معادالت سياسي و سياست خارجي دول بزرگ نسبت به
اين خلق   بخشي از خواست هاي اساسي و ديرينه  به  در خاور نزديک، کردستان

بي شک وجود دولت اقليم . اداري ـ دولتي دست يابند  و بنياد نهادن دستگاه
پايدار ماندن و پيشرفت   چون خاري در چشم دولت هايي است که ردستانک

هاي اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي ـ فرهنگي آن را در جهت بر هم زدن 
همين امر موجب دخالت هاي . بينند مي  معادالت سياسي و جغرافيايي منطقه

اد آز کردستانآشکار و نهان آن ها براي براي برهمزدن آرامش اين بخش از 
   براي  ، فشارهاي سياسي و اقتصادي، تهديدهاي نظامي و شانتاژهاي روزمره شده

کشاندن آن به بحرانهاي سياسي، جنگ داخلي، برهم زدن روند مسالمت آميز 
شکست و از بين بردن اين دستاورد    رشد اقتصادي ـ فرهنگي و در نهايت انهدام،

 کردستانرست دولت اقليم هاي د در اين جا سياست. است  بزرگ تاريخي شده
بيشتر مردم   ، شرکت دادن هر چهکردستاندر جهت رشد اقتصادي ـ اجتماعي 

  هاي سياسي و اجتماعي در روند نوسازي و دمکراتيزه ها و اتحاديه ، سازمانکرد
کردن تمام جوانب حيات سياسي ـ اجتماعي و حفظ، آموزش و تقويت نيروهاي 

سترگ در حفظ اين دستاورد تاريخي و  تواند نقشي مي کردستانپيشمرگ 
   .باشد  داشته کردستانساير مناطق   گسترش آن به

   بر ساير بخش ها چيست؟ کردستاناز   تاثيرات اين بخش آزاد شده

هاي مکرر  را عليرغم تقسيم ها و تجزيه کردستانما اگر :  "کامران امين آوه"
ميهن   در نظر بگيريم که  چه، بعنوان سرزميني يکپار گذشته  آن در طي چند سده

  ، متوجه  است کردهاتاريخي يکي از قديمي ترين ملت هاي جهان، يعني 
  از اين سرزمين چند پارچه  در يک گوشه   تغيير و تحول  هرگونه  خواهيم شد که
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بي شک تشکيل دولت . است  تاثير بسزايي در ساير نقاط آن داشته  ، همواره شده
عتالء جنبش رهايي بخش ملي در ساير بخش هاي موجب ا کردستاناقليم 

امروز . است  شده کردميليوني  30و برانگيختن احساسات ملي ملت  کردستان
و   است  شده  دوخته کردستاناين بخش از   در تمام جهان به کردهاچشم تمامي 

  با اجتناب از هرگونه کردستانجنوب   در کرداحزاب   همگي اميدوارند که
شود از اين دستاورد  کردهاميتواند موجب انشقاق در صفوف   اختالفي که

بخش هاي   بي شک کشورهايي که. بزرگ و از منافع ملي آنها پاسداري کنند
  با توسل به کردەانداند، سعي  در ترکيب آن ها قرار گرفته کردستانديگر 

  مختلف سياسي ـ اقتصادي، شانتاژ، دخالت هاي نظامي و از جمله  ابزارهاي
را  کردستان، دولت اقليم کردستانخود در   به  نيروهاي آشوبگر وابسته  کمک به

احزاب   فعاليت هاي سياسي  تحت فشار گذاشته، همزمان موجب محدوديت 
  تبليغات گسترده  در آنجا شوند واز سوي ديگر با توسل به کردستانساير نقاط 
. ايجاد کنند کردساير مردم  در اذهان کردستان  اي منفي از اين نقطه خود، چهره
اين تالشها را خنثي  کردستانسطح باالي آگاهي ملي در ساير نقاط   خوشبختانه

و   عليرغم تشديد سرکوبي نيروها و نهادهاي آزاديخواه کرداست و مردم   ساخته
  وحرکت هاي مسالمت آميز اعتراضي از سوي اين دولت ها، ازهرگونه   مدني

، همزمان  استقبال و حمايت کرده کردستانجنوب  هايکردپيروزي و دستاورد 
  .کنند مي  خواست هاي ملي خود مبارزه  براي رسيدن به

   
شما عنوان کرده ايد که از منابع " کردستانتاريخ "به نقل از کتاب  

دست اولي استفاده کرده ايد ، نحوه بکارگيري اين منابع به چه 

ا چه اندازه مورد تاييد شيوه اي بوده و همچنين موثق بودن آن ت
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قرار گرفته است زيرا در کتاب ذکر شده است که برخي از منابع 

   ماخوذه هنوز مورد بررسي قرار نگرفته اند؟

، در واقع ما مترجمين مدعي "نقل از کتاب  به"گوييد  شما مي  :منصور صدقي
عنوان   در معرفي کتاب و از طرف خود نويسندگان اين مسئله  اين نيستيم، بلکه

در اين   نه  م، متاسفانهکردها  در جواب سئوال اول اشاره  همانطورکه. است  شده
دوست و همکار گراميم آقاي   من و نه  بسياري نکات ديگر، نه  درباره  و نه  باره
اميدوارم شما . ايم امکان ديدار و گفتگو با نويسندگان کتاب را نداشته  آوه امين

  .شن در کتاب را بتوانيد با نويسندگان مطرح کنيدموارد ديگر احتماال نارو
  از جانب نويسندگان اشاره  شده آماري از منابع مراجعه  توانم به در اينجا تنها مي

  :بکنم
اين دو فصل -منبع  55منبع، فصل دوم از  65منبع، فصل اول از  9پيشگفتار از 

 -است  شده  تهنوش) 17. ص"(صورت تحقيقات جديد مطابق با آرايش علمي  به"
بخوبي   نسبتا   كرد را  تاريخ از  دوره  اين   روس كرد شناسان "فصل سوم و چهارم، 

. آ.ن( يي از آثار معروف  چكيده  كافي به حد دليل  همين  به  . اند كرده  روشن 
  شده اصالح و  نقادانه  طور  به   شك بي ) الزارويف و جليلي جليل. س.خالفين، م

توان عنوان منابع و نوشته  مي نتيجه  در . گردد مي ارائه  كنوني  اثر   از  شبخ اين   در
منبع، فصل   27از  ، فصل پنجم)18. ص."(ذكر نكرد  مشخص اين مورد  را در  ها 

  .است  شده  منبع استفاده 3منبع و فصل هشتم از  24منبع، فصل هفتم از   4ششم از 
  .اين منابع هستند جزو"  دست نوشته"تعدادي   ضمن اينکه

  
-------------------------------------------    

  

  :بيوگرافي
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دوران 1355در مهاباد، در سال ) م1958(1337منصور صدقي متولد سال  -1
  و سپس در رشته  تحصيل ابتدايي و دبيرستاني را در همان شهر بپايان رسانده

بئه داليلي موفق به اتمام آن نشده که   تحصيل داده  تبريز ادامه  فيزيک در دانشگاه
اخذ مدرک   موفق به -آذربايجان شوروي -در باکو  1992، سپس در سال 
اکنون در کشور آلمان زندگي . است  شده" آکادمي نفت باکو"مهندسي برق در 

هاي  فوق تحصيلي در رشته  اتمام چندين دوره  کند و در همانجا هم موفق به مي
  .است  شده" نويسي کامپيوتري  رنامهب"و " اتوماتيزاسيون"

، عضو  داده  در کنار فعاليتهاي فني، فعاليتهاي سياسي و فرهنگي را هم ادامه
پيام "  نامه و هفته) چاپ آلمان(ي کردزبان   به" هاوار"  شوراي نويسندگان مجله

  .است  ي بودهکردزبان   به" کرد
  است، ترجمه   چاپ شده تاکنون تعدادي از مقاالت علمي او در اين نشريات

  ي کهکرد  از روسي به" دوران دگرگوني: اتحاد شوروي کردهاي"کتاب 
بخشهايي از کتاب   است و ترجمه  بچاپ رسيده" هاوار"  بصورت پاورقي در مجله

در حال حاضر . شود مي  فعاليتهاي ديگر او شمرده  ، ازجمله"کردستانتاريخ "
بنيانهاي خبر، "ي تحت عنوان کردزبان  کردن کتابي است به  مشغول آماده

       ".نگاري نوشتاري در روزنامه  گزارش و مصاحبه
   

در . در شهر بوکان دنيا آمد) شمسي 1342(1963در سال   کامران امين آوه -2
دولتي ـ پزشکي مينسک در   اخذ ديپلم پزشکي از دانشگاه  موفق به 1995سال 

فعاليت . کشور آلمان مهاجرت کرد  به ، بعد از آن سفيد شده  جمهوري روسيه
فارسي پزشک در مينسک، و   با انتشار مجله 1994هاي مطبوعاتي خود را از سال 

در آلمان و بعدها با سايت " هاوار " ي کرد  در همکاري با مجله   1997از سال 
مقاالت پزشکي و اجتماعي او در نشرياتي . شروع کرد ت ـ +ۆ��ن رۆژه�ي کرد
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در کانادا، " شهروند"،  در اياالت متحده آمريکا" گلچين"و " يرانيانا "چون 
و سايت هاي مختلف  کردستاندر جنوب " کردستان"و " کردستانريگاي "

  :ازبخشي از کارهاي او عبارتند . است  ي و فارسي چاپ و منتشر شدهکرد
  :تاليف ها

   2007، چاپ دهوک، )يکرد  به" ( علم پزشکي بزبان ساده" کتاب 
  ، چاپ ايران)فارسي  به" (سالم زيستن آموختني است"کتاب 

  1994، چاپ مينسک، )و تاليف  ترجمه(فرهنگ مختصر پزشکي روسي بفارسي
  فرهنگ پزشکي روسي ـ التين ـ فارسي و فرهنگ زيست شناسي روسي به

  1996، چاپ مينسک، )و تاليف  ترجمه(فارسي 
بوکان "ت ي، در سايکردسي ـ فار  ي ـ فارسي،کردفرهنگ مختصر پزشکي  
  "ت3 ژههۆر
   

  :ها  ترجمه

  ،"کردستانتاريخ "فصل هايي از کتاب   ترجمه
الزاريف، . س. م : فارسي، نوشته  از روسي به" معاصر کردستان"کتاب   ترجمه

  ،1999باقروف، چاپ مينسک . ژيگالينا، ا. اي. محوي، او. خ. حسرتيان، ش. آ.م
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  مهوري واقعا اسالمي ايران،عدالت اجتماعي در ج

  مطبوعات داخل کشور  استناد به

  بدون شرح
  
  

  .جامعه ايران زير خط فقر زندگي مي كنند%  60 •
 دكتر عاشوري استاد دانشگاه جامعه شناسي
 

درصد نيروي كار كشور زير خط فقر  ٦٥متاسفانه در حال حاضر   •
د كه در درصد ديگر زير خط فقر مطلق قرار دارن ٢٥نسبي و بيش از 

 . هيچ كشوري با اين مورد روبرو نمي شويم
سن صادقي رييس كانون عالي شوراهاي اسالمي سراسر كشور ح 

انتخاب اعضاي جديد چهارمين دوره هيات مديره كانون  درمراسم
  شوارهاي اسالمي كار استان قزوين

 5ميليون ايراني زير خط فقر زندگي مي کنند که در اين بين  ١٠ •
مند زير پوشش هيچ نهاد حمايتي نظير سازمان بهزيستي و ميليون نياز

  . کميته امداد قرار ندارند 
  گزارش بانک جهاني

  
ابولقاسم وحدتي عضو " .ايراني يك نفر حاشيه نشين است 5از هر  •

  "هيات مديره سازمان عمران وبهسازي شهري ايران
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د هزار زن سرپرست خانوار وجود دار 200درجامعه ما يك ميليون و  •
هزار نفر تحت پوشش حمايت كميته امداد و  300كه از اين تعداد تنها 

اي كه به حال خود رها شده   آن عده" سازمان بهزيستي هستند و قطعا
  . اند براي تأمين زندگي خود مجبور به كارهاي ديگري هستند

دختران را به كشورهاي حاشيه خليج فارس مي , باندهاي قاچاق 
 نيز نمي تواند منكر افزايش آسيب هاي اجتماعي فرستند و هيچ مقامي

               بهروز معبوديان، كارشناس ارشد امور  .در كشور شود
آسيب هاي اجتماعي در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي 

 ايلنا
 

ميليون و چهارصد و پنجاه هزار  1سال تعداد بيكاران از  6در فاصله  •
  .سيده استنفر به چهار و نيم ميليون ر

 دكتر فريبرز رئيس دانا،استاد دانشگاه
    

درصدي  12افزايش جمعيت جوان و نيازمند شغل موجب رشد  •
بيكار در اداره كار اين  28000بيكاري شده و در حال حاضر بيش از 

  .شهرستان ثبت نام نموده اند كه مسلما آمار به اينجا ختم نمي شود
رئيس اداره كار و امور اجتماعي شهرستان هاي حسن پور                          

  ساوجبالغ و نظر آباد
  

به  1380نرخ تورم ايران از يازده درصد و چهاردهم درصد در سال  •
  .شانزده و هشت دهم درصد در سال جديد خورشيدي رسيده است 

  بانك مركزي ايران
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نرخ تورم در سال جاري خورشيدي به بيست و يك درصد و سه دهم درصد و 
  .در سال آينده به بيست و يك درصد و هفت دهم درصد خواهد رسيد

  شماري از كارشناسان و پژوهشگران اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس
  

افزايش داشته است و % 130سال  12قيمت هاي جاري در جامعه شهري در طي 
% 71به  55سال در بين خانوارهاي شهري از  12هزينه هاي غير خوراكي در طي 

  .ه استرسيد
  پور محي آبادي، كارشناس تغذيه

  
  .هزار نفر شب ها در تهران ، در خيابان ها به سر مي برند 20ـ 

پرويز پيران دبير هيات علمي نخستين همايش       
  پايداري شهر تهران

  
  .از كارگران بخش صنعتي كشور كم سواد و بي سوادند%  90-  

  مسئول دفترنوسازي گسترش و نوسازي صنايع ايران
  

پيامدهاي بيكاري،فقر فرهنگي به شمار مي  80جرايم نسبت به سال % 63افزايش 
  .رود

  دكتر احمد عاملي حقوقدان و عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان
  
  .افراد جامعه دچار سوء تغذيه هستند%40ـ 

  پورمحي آبادي،كارشناس تغذيه    
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زايش اف% 2و ازدواج% 20آمار طالق در سراسر كشوربطور متوسط   •
  .يافته است

  امالك كشورد گزارش روابط عمومي سازمان ثبت و اسنا                    
  

  .ازدواج يك ازدواج منجر به طالق مي شود 4از هر  •
  .افزايش يافته است% 25ميزان طالق 

  .سال رسيده است 26سن ازدواج به 
  محمد رضا عاشوري، جامعه شناس

  
  .هزار رسيده است 600تا   300تعداد زنان خود فروش به  •

  ايلنا معيني كارشناس آسيب هاي اجتماعي
  

  .سال است 16ميانگين سن فحشا در ايران  •
  دكتر معتمدي، مديركل دفترآسيب ديدكان اجتماعي سازمان بهزيستي  

  
كارشناس آسيب هاي اجتماعي، آمار مراكز فحشا در سطح شهر  •

حاضر كف اين در حال : وي افزود. هزار باند اعالم كرد 8تهران را 
سالگي پايين آمده است يعني در ميان نوجوانان به طور  13سن تا 

  .روزافزوني گسترش يافته است
  ايلنا معيني كارشناس آسيب هاي اجتماعي                                                    

  
هزار نفردر  25ماه گذشته صدها عشرتكده فاش و حدود  6تنها ظرف  •

  .حشا دستگير شدندرابطه با ف



                    143                   و ���
ەه�ه�  �����

  2002روزنامه انتخاب در پايان ماه نوامبر                  
  

باال رفته % 365فحشا در بين جوانان و از جمله دانش آموزان دختر  •
  .است

  .دختر از سراسر ا يران از خانه مي گريزند  35هر هفته                
  .قرار مي گيردروزانه يك دختر مورد سو استفاده جنسي                

  محمد رضا عاشوري، جامعه شناس
 

زنان تن فروش در وضعيت بسيار نامطلوب اقتصادي و معيشتي به % 70 •
  .سر مي برند

  121خانم امينه افروز،نشريه پيك زندان شماره                                                   
  

ساله  9ندازه دختران ساله ايراني از لحا ظ اسقامت بدني به ا 17دختران  •
  .هستند
  مهين فرهاديزد،مديركل تربيت بدني دختران آموزش و پرورش                         

  
زنان ايران در خيابانها زندگي %  6هزار زن يعني  700يك ميليون و  •

  . مي كنند
  سازمان بهزيستي اجتماعي                                                                                

  
  .درصد دختران دبيرستاني اهواز افسرده هستند 40 •

  پايان نامه دكتر محسن مبشري دانش آموخته دانشگاه علوم پزشكي اهواز           
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جنين و نوزاد تازه متولد شده در زباله هاي تهران  168سالي حداقل  •
  .پيدا مي شود

  يك مقام شهرداري تهران                                         
  

  .هزار كودك خياباني در ايران شناسايي شده اند 30 •
  .هزار كودك و نوجوان خياباني در كل كشور وجود دارد  200  

  عموزاده خليلي، مدير كل بهزيستي استان سمنان
  

  .هزار كودك خياباني در تهران وجود دارد 25 •
  .نفر به آنها اضافه مي شود 25تا  20روزانه 

و  کردستانبيشترين كودكان از استانهاي محروم خراسان، كرمانشاه، 
  .لرستان وارد خيابانهاي تهران مي شوند

در تحقيقات انجام گرفته بر بخشي از كودكان خياباني آمار زير 
  :بدست آمده است

  .دچارپرخاشگري و خشونت بودند% 80 �
  .معتادند% 37 �
  .دچار بيماريهاي دهان و دندانند% 77 �
  .چار بيماريهاي چشم هستندد% 73 �
  .به بيمارهاي دستگاه تنفسي مبتال هستند% 61 �
  .از بيمارهاي قلب رنج مي برند% 64 �
  .مبتال به بيماربهاي گوش و حلق و بيني هستند% 69 �
  .مبتال به بيماريهاي پوست هستند% 82 �
  .بيماريهاي توارثي دارند% 60 �
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  .بيسوادند% 56 �
  .مشغول گدايي هستند% 21 �
  .ونه مهارت شغلي ندارندهيچ گ% 86 �
  .هزار تومان و كمتر است 30آنها ماهانه % 11ميزان درآمد  �
  .هزار تومان است 50تا  30آنها بين % 28ميزان درآمد �
  .ساعت كار مي كنند 6تا  4بين % 26 �
  .ساعت كار مي كنند 10تا  6بين % 35 �
  .ساعت به باال كار مي كنند 10از % 23 �
  .رار گرفته اندمورد سوئ استفاده جنسي ق% 50 �
  .مشغول خريد و فروش مواد مخدر هستند%  41 �

  
  :سال ممنوع است اما 14طبق قانون كار ايران ،كار كودكان زير  •

  .ساله مشغول كار هستند 14تا  10هزار كودك  600       
  ساله در شرايط   15تا  7در بعضي از كارگاه هاي قاليبافي كودكان         
  .ساعت كار مي كنند 12ور و هوا تا نامناسب ازنظر ن        

  دكتر فاطمه قاسم زاده عضو انجمن حمايت از كودكان    
  

جمعيت زير  کردستانايرج بهرام نژاد دبيراجرايي خانه كارگر استان  •
درصد از اين  10هزار نفر اعالم كرد كه  570سال استان را  15

فقر : وي گفت. كودكان به صورت غير قانوني مشغول به كار هستند
كودكان و نوجوانان را مجبور كرده تا كارهاي ,  کردستانحاكم بر 

     .ناچيز انجام دهند سخت و زيان آوري را در مقابل دستمزدي
  گزارش خبرنگار ايلنا
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كودكان خياباني با مرگ تدريجي در حال نابود شدن هستند و  •
هيچكس نگران آنها نيست، باندهاي قاچاق بسياري از كودكان 

ني را دزديده و براي تخليه و فروش اعضاي آنها، به تركيه مي خيابا
  .برند

  احمد صفاري مدير موسسه غير دولتي آرمان سبز
  

  .هزار كودك از خانه فرار مي كنند 60در سال بيش از  •
سال به دليل ارتكاب جرايم مربوط به  18هزار كودك و نوجوان زير  780

  .مواد مخدر در زندانهاي كشور هستند
مقطع دبستان حدود هزار كودك عامل خريد و فروش مواد مخدر در 

  .هستند
  دكتر عاشوري، جامعه شناس

  
  .كودكان ايراني دچار سوء تغذيه هستند%  15 •

  وزارت بهداشت            
  .هزار كودك ايراني دچار كوتاهي قد تغذيه اي هستند 800 •

  .هزار كودك ايراني به كم وزني مبتال هستند 740   
  .كودكان كوتاه قد هستند%  38سيستان و بلوچستان در استان   

 ٨٠٠ ميليون نفري كودك كوتاه قد در جهان تعداد  ٢٢٦ از جمعيت 
درصد  ١١ هزار كودك متعلق به كشور ايران است، كه در اين ميان 

  . درصد در روستاها كوتاه قد هستند ٢٢ در شهرها و 
شي از پوكي ميليون نفر از جمعيت كشور در معرض شكستگي نا ٧

 .استخوان قرار دارند
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درصد مردم كشور به دليل مصرف كم شير، لبنيات و كمبود  ٤٠
 هستند كلسيم دچار گرسنگي سلولي

  االسالم مدير دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت دكتر ربابه شيخ          
   

در بررسي هاي انجام شده در يك مدرسه راهنمايي دخترانه تهران، از  •
نفر از سالمتي كامل بدن برخوردار  9دانش آموز حدود  150تعداد 

 2نفر  600هستند كه اين تعداد در مدارس شهرستانهاي تهران از هر 
  .نفر است

  غالمحسين زمان آبادي مسئول تربيت بدني پسران آموزش و پرورش               
  تهران              

  
هاي كم درآمد  وادهدر سال تحصيلي جديد ده ها هزار دانش آموز خان •

سيستان و بلوچستان با لباس مندرس و يا دست دوم و پا برهنه راهي 
هزار دانش آموزي كه در سيستان و  550از حدود . مدرسه شدند

بلوچستان در مقاطع مختلف تحصيلي مشغول تحصيل هستند بيش از 
اين بچه ها در . آنها از خانواده هاي فقير و كم درآمد مي باشند% 90
ل زمستان بويژه در مناطق مركزي و شمالي استان كه درجه حرارت طو

درجه زير صفر است از شدت سرما  12تا  8آن در بعضي روزها ميان 
به خود مي لرزند و در ساعات غيررسمي به دنبال مكاني گرم يا آفتابي 

در ماه هاي مهر و . در حياط مدرسه از اين سو به آن سو در حركتند
تا  37رادت هوا در شهرهاي جنوب اين استان حدود آبان كه درجه ح

درجه باالي صفر است، دانش آموزان در كالس هاي پر جمعيت  42
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از بوي تعفن و عرق دم پايي هاي الستيكي قادر به نفس كشيدن 
 .نيستند

  20/7/1381روزنامه رسالت 
  :دراستان آذربايجان غربي  •

  .باب مدرسه در حال تخريب است 265 �
اين ميزان مربوط به %65.5% .  31ينرخ بيسواد �

  .زنان است
پسران از % 23دختران و % 73در مقطع راهنمايي  �

  .ادامه تحصيل بازمانده اند
  سيروس صادقي رئيس سازمان آمورش و پرورش آذربايجان غربي     

  
  .شمار معتادان كشور سه ميليون و هفتصد هزار نفر است  •

   هزار نفر در ايران مصرف كننده مواد مخدر  هفت ميليون وچهارصد                 
  .و داروهاي آرامبخش مخدر هستند                 

  هاي علمي اعتياد گزارش دكترنقوي، در همايش تازه
  

ميزان مرگ و مير معتادان بعلت وجود برخي سموم كشنده در مواد  •
  .افزايش يافته است% 100، 79مخدر در مقايسه با سال 

  ديركل مبارزه با مواد مخدرسردار ابويي م
نفر  300نفر به 3سال گذشته از  5تعداد معتادان در شهر پيرانشهر طي  •

  .رسيده است
  محمد علي پرتوي فرماندار پيرانشهر           
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  . كاهش پيدا كرده است 16به  60سن اعتياد در استان ايالم از  •
معاون فرهنگي و پيشگيري سازمان  -فريدون احمدي

  ن ايالمبهزيستي استا
  

تعداد ورودي افراد در رابطه با مواد مخدربه زندان  1380در سال  •
عده كساني كه در حال حاضر در . هزار نفر بوده است 400كشور

  .هزار نفر است 97ارتباط با مواد مخدردر زندان بسر مي برند 
  24/3/80ميزگرد شبكه يك، رئيس سازمان زندانها،                

  
  .هزار پرونده در قوه قضائيه وجود دارد 200يون وميل 6در حال حاضر •

  رئيس قوه قضائيه                                                   
  

نفر بر اثرمصرف مشروبات الكلي دست ساز در تهران  150هر سال  •
  .جان خود را از دست مي دهند

پزشكي قانوني و مسموميت « دكتر كامران آقاخاني مدير گروه
  »م پزشكي ايرانهاي علو

                 
  .نفراست 15161تعداد مبتاليان به ايدز در ايران   •

  80گزارش،بهمن
درصد موارد مبتال به ايدزاز طريق مواد مخدر  69تا  57در ايران  •

  .است% 12صورت مي گيرد در صورتي كه در  جهان بطور متوسط 
ن دكتر مينو محرز عضو هيات علمي دانشگاه در بخش عفوني بيمارستا

  خميني
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 2سال اخير در ايران  2درصد ابتال به ايدز از طريق روابط جنسي طي  •

  .رسيده است % 24.7به% 14برابر شده و از 
  دكتر اكبري معاون سالمت وزارت بهداشت                

  
هزار مبتال  20هزار نفر ساكن آنجا  60در يكي از شهرهاي مرزي از  •

  .به بيماريهاي مقاربتي آميزشي هستند
 دكتر يگانه رئيس اداره ايدز و بيماريهاي مقاربتي اداره كل 

مفاربتي و مبارزه با بيماريهاي وزارت  پيشگيري بيماريهاي
  بهداشت

  سال 20سكته قلبي در ميان جوانان زير  •
سال به دليل نابسامانيهاي روحي خانواده  20پديده نادر آنفاركتوس  زير 

  .عودي طي مي كندهاي كم بضاعت در شهرهاي صنعتي سير ص
  دكتر ايرج خسرو نيا رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران         

  
بين متوسط سني مبتاليان به بيماريهاي قلبي و عروقي در ايران با  •

بيمارهايي كه در . سال تفاوت دارد 20كشورهاي اروپايي و آمريكا 
ند ايران بخاطر گرفتگي شريان هاي قلب عمل مي شوند افرادي هست

سال است  65-60سالگي شروع مي شود و حداكثر  25كه سن شان از 
در حالي كه عمده مبتاليان اين ناهنجاريها در اروپا وآمريكا بيش از 

  .سال دارند 60
  دكتر هرمز مه منش فوق تخصص قلب و عروق      
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از افرادجامعه مبتال به نوعي از %  20بر پايه پژوهش هاي انجام شده  •
ميليون  12ميليوني كه  70يعني از جمعيت . ي هستنداختالالت روان

ميليون دچار نوعي  14سال تشكيل مي دهند  6نفر را خردساالن تا 
  .اختالل رواني هستند

دكتر ياسمي رئيس اداره بهداشت وزارت بهداشت، درمان 
  و آموزش پزشكي

  
از فارغ التحصيالن دانشگاه علم و صنعت شريف و جنب آن به %  60 •

  .اروپايي و آمريكايي مهاجرت كرده اند كشورهاي
  روزنامه اعتماد                
هزار  450مورداقدام به خودكشي در جمعيت  200,  79-80در سال  •

مورد آن نيز منجر به مرگ شده  20نفري دانشجو صورت گرفت كه 
  .است 

  دكتر مرادي معاون پژوهش دانشگاه تربيت معلم      
  

 10ايران جزء  1997در سال  :طبق آمارهاي رسمي دولت انگليس •
بعنوان  2000كشور اول پناهنده در كشور انگليس نبود اما در سال 

  .اولين كشور پناهنده به انگليس شناخته شد
  دكتر حسين الجوردي جامعه شناس        

  اما يك خبر خوب
هيات مديره سازمان تامين اجتماعي  كمك هزينه كفن و دفن بيمه شدگان را 

هزار  80هزار نفر از  500كمك در شهرها با جمعيت بيش از  افزايش داد، اين
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هزار تومان  75هزار تومان به  50هزار تومان و در ديگر شهرها از  100تومان به 
  .افزايش يافت

  پژواك         
  

  ميالدي ٢٠٠٣سال 
 
 

 


