
 گفتاری در مسئلە ملی

و با شرکت  ٥٩٩١در سال  این گفتار در سمینار دو روزەای کە از طرف فرهنگسرای اندیشە

های سیاسی ایرانی تشکیل شدە بود و بە مسئلە ملی اختصاص داشت، توسط من کە بە عنوان  سازمان

 منفرد شرکت کردە بودم، خواندە شدە است.

نیست، اما همچنان بە قوت خود باقی است چرا کە مسئلە حل نشدە سخن از مسئلە ملی در ایران تازە 

زند. کسانی هستند کە هرنوع  طلبی دامن می است. عدەای برآنند کە بحث در این بارە بە تفکر تجزیە

لت و یک زبان و یک دانند و همچنان بر این تفکر کە ایران یک م خواست ملی را جدائی طلبی می

ها گاە از نبودن مطالعە است و گاە بازتاب آموزشی  قضاوت کنند. این نوع  فشاری می فرهنگ است، پا

صی، گروهی و سازمانی است تاریخی کە از کودکی باما بودە و هست. اما بیشتر از همە بە منافع شخ

مان را گرفتەایم و حاضر بە تجدید نظر هم نیستیم. مخالفین همدیگر  شود. از پیش تصمیم ما مربوط می

کنندگان حاکمان جامعە باشند،  گیرد. زمانی کە این قضاوت کنند و عمال تجزیە صورت می یرا طرد م

 نتیجەای جز لشکرکشی و کشت و کشتار نخواهد داشت.

** 

جا کە ساختار جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی ایران دیکتاتورزا است، برای آزاد کردن مردم و  از آن

سیستمی ی، از سلطە دیکتاتورهای رنگارنگ، باید ضرفنە یک مشت خاک محصور شدە در خطوطی 

بە وجود بیاید کە این آزادی را تضمین کند. این تضمین جز دادن حق حاکمیت بە خود مردم نیست. در 

ها بحث  ترین آن صهای فراوان کرد کە یکی از شاخ حثتوان ب های این حق حاکمیت می مورد فرمول

یک کشور چند ملیتی است و مسئلە ملی نە در تئوری بلکە کە ایران  حق تعین سرنوشت است. چون

 زندە و فعال وجود دارد.

کە طرفداران آن بە دالیلی کە خواهم گفت،  بندی هم همیشە مورد مناقشە بودە است. چون این فرمول

کنند، را بە آیندەای نامعلوم، کە مردم بیایند و تعین  را معلوم کنند و همیشە آن نخواستەاند مابەازاء آن

حوالە دادەاند. گرچە در موارد دیگر از پیش برای مردم تعین کردەاند. اما در این مورد گویی خودشان 

سئوال "چە باید کرد" مردم را بدهند. بە باور من باید این  خها نیستند کە باید پاس ند، یا آنجزو مردم نیست

بود و بە شکل سراب قابل تفسیری  ای نخواهد حق را از پیش مشخص کرد وگرنە شامل هیچ چیز واقعی

 برحسب قدرت، باقی خواهد ماند. 



بردن سوء تفاهم ناچار شدەاند مابەازای این  تمام متفکرانی کە با این فرمول کار کردەاند برای از بین

فرمول را تعین کنند. در غیر این صورت فرمولی بسیار گنگ و نارساست و بستگی بە برداشت ما از 

. بە عنوان نمونە لنین کە از همە بیشتر بە دفاع از این فرمول کند نوشت و حق پیدا میمعنای ملت، سر

ها بە استقالل  گوید: " حق ملل در تعین سرنوشت خویش، هیچ معنایی جز حق آن معروف است می

 سیاسی، بە آزادی جدائی سیاسی ندارد."

و ٢و ٥ست و در منشور سازمان ملل مواد دانیم کە این فرمول در اعالمیە استقالل آمریکا قید شدە ا می

، کسانی چون مانیسنی، رنان و مارکس ٢٢و ٥٩و قرن  ٥١تاکید شدە است.  متفکران اواخر قرن  ١١

گذاران انقالب فرانسە تا انقالب اکتبر همە بر این اصل پافشاری  و انگلس بە آن پرداختەاند. بنیان

 کردەاند.

چرای یک ملت است و پیشروان مبارزە آنان هموارە بدون هیچ  بە باور من حق استقالل حق بی چون و

 هاست و نە چون و چرای اجرای آن. را پیروی کنند. بحث برسر پرنسیپ استثنا باید آن

شود" ایران یک ملت واحد است و  جا پیش از هرچیز جواب این تفکر را بدهم کە اغلب گفتە می در این

هایی است کە مستعمرە بودەاند. ما همیشە  ید مربوط بە سرزمینگوی چند ملیتی نیست و این کە شما می

یرەهایی هستند در داخل ملت ایران و... شترک و بلوچ و کرد و لر قوم و عە و... میباهم زندگی کردەا

 وینیستی آشنا هستیم.شتدالالت شاهنشاهی، سهمە با این نوع االبتە 

و خواهان حقوق  داند رسد و خود را یک ملت می میکە یک جامعە بە آگاهی و باور مشترکی  زمانی

کند، باید این حق را بە رسمیت شناخت.  شود و برای بەدست آوردن این حقوق مبارزە می ملی خود می

 چیزهایی مانند تاریخ و فرهنگ و زبان مشترک، فرع بر این اصل هستند.

ە در کشورهای مختلف تقسیم شدە یادآوری کنم در کل این گفتار ملیت بە معنای بخشی از یک ملت ک

 آوردە شدە است، و نە بە معنای بخشی از ملت ایران. 

برمبنای این باور بە حق تعین سرنوشت، اگر امروز مردم کردستان از من بپرسند بە چە سرنوشتی 

خواهم از این گزینە، با توجە بە شرایط زمانی و  جا می رای بدهیم، خواهم گفت: استقالل. و در این

م کە در مخالفت با آن زیکانی مبارزە در ایران، دفاح کنم. دفاع من از استقالل نە در راستای ناسیونالم

طلبانە، شوینیستی و نژادپرستانە است. چە از نوع  است. در مخالفت با ناسیونالیزمی است کە عظمت

ە نهایتا از فاشیزم سردر اش باشد، چە از نوع پان اسالمیستی، یا پان کردیسم و پان ترکیسم، ک آریامهری

 آورند. می



اما با حفظ استقالل و آزادی و احترام بە تساوی  ،ما خواهان همگرایی و همزیستی جوامع بشری هستیم

دانیم کە بەدست آوردن قدرت و حفظ آن است کە دیگران را برآن  ها و می ها و ملت ها، اتنیک همە رنگ

 شناسند.دارد کە این حق را برای ما بە رسمیت ب می

های  کنیم کە بەخاطر وجود تکنولوزی پیشرفتە، ماهوارە و کامپیوتر و شرکت ما در دنیایی زندگی می

های اقتصادی مرزهای جغرافیایی و ملی  شود و بازار رقابت هم فشردەتر می فراملیتی روز بە روز بە

عیف توسط قوی است و اگر راهی جدی خود بە خود بە معنای پایمال شدن ضو این  درنوردیدە استرا 

ود سرنوشت بشر و حتی کرە زمین کە بەخاطر سود در حال نابودی است، چیزی جز شو قاطع پیدا ن

 فاجعە نخواهد بود.

ائل انسانی و اجتماعیش داشتە شدە و بسیاری از مس در منطقە ما کە یک مرحلە از تاریخ را عقب نگاە

آزادی مطرح است و حل هر بحرانی در گرو آن است، اما تامین دە است، پیش از هرچیز شهنوز حل ن

 توان یافت؟ و تضمین این آزادی را چگونە می

احترام بە استقالل رای هر ملت تنها شرط بقای همزیستی جوامع انسانی است.استقاللی کە نە تنها برای 

کە کسی بە صرف اعتقاد یا  دانیم دیگران قائل باشیم، بلکە از این حق طبیعی خود نیز دفاع کنیم. می

 اخالق یا در راە مقدسات، آن را برای ما حفظ نخواهد کرد.

ساختار جغرافیایی و اقتصادی  های منطقە و در بحث ما ایران، تمرکز و استبداد است. ویژگی حکومت

ها شدە است. کمبود آب در بسیاری از  منطقە در گذشتە و تا حدودی حال موجب بازتولید این ویژگی

های فاحش اقلیمی و  تفاوت بە اضافە لیل قرار گرفتن در مسیر بازرگانیمناطق و اقتصاد دالل بە د

طلبیدە است.  فرهنگی از جملە مسائلی هستند کە کنترل مرکزی قلدرمابانەای را )نە الزاما( می

از مردم باج  ها بە بهانە دفاع از آب و خاک یا حراست در مقابل تجاوز و البتە هر بهانە دیگری حکومت

 گرفتەاند و خود متجاوز اصلی بودەاند. و خراج می

تند و حال برسر ذخائر نفت. در دست داشتن ثروت سنش برسر راە کاروان رو ابریشم میدر گذشتە 

کە پول و ارتش را در  باشد. آن کند کە حفظ آن نیازمند بە لشکریانی می مردم خود قدرتی ایجاد می

و تمام سرزمین و سرنوشت مردم است. البتە در دراز مدت این بە تنهایی کافی اختیار دارد، مالک تام 

ها  وجود آوردن تربیتی فرهنگی مذهبی داشتەاند. کە آنەنیست، لذا برای دوام و بقای "ابدی" سعی در ب

را بە صورت یک نیروی مافوق انسانی، ازلی، ابدی و نمایندە خدا جلوەگر سازد. برخالف تصور 

مت وها حک مین مردم بودەاند کە بر آنان هموارە از خارج نیامدەاند و اغلب پهلوانان هبرخی، این

 کردەاند. همانند هر جای دیگر.



هاست بەسر آمدە  دیگر ندارد و دوران تاریخیش مدتکە هایی هم داشتە است  اما این نظام اگر کارآیی

های  و غیرە تنها مصرفش در پادگان است. عباراتی چون قلمرو پادشاهی، سرزمین اسالمی، مهد پرگهر

 نظامی است، هنگامی کە بخواهند سربازان را برای کشتار مردم آمادە کنند.

های اصلی خود نظام است. در مقابل تمرکز، عدم تمرکز و در مقابل  تنها آلترناتیو هم متضاد ویژگی

البتە این دمکراسی و عدم  تر. دیکتاتوری، دمکراسی قرار دارد. تجزیە بەخاطر ترکیبی در سطح عالی

های مختلف جوامع انسانی در همە جا فرمول واحدی ندارند. شرایط تاریخی  تمرکز بەخاطر ویژگی

 سازد. اجتماعی، مردم شناسی، مرحلە رشد و اوضاع سیاسی آن را بە شیوەهای مختلف نمودار می

دیگر دنیا، بەخواست و رضای دانیم کە مرزهای جغرافیایی این منطقە، همچون بسیاری از مناطق  می

دەها و گاە دهەها درحال تغیر بودەاند. بنابراین شکل فعلی آن هم سان آن بەوجود نیامدەاند. در طول ساک

تواند مورد توافق مردمان ساکن آن نباشد. این بار یک  تواند مقدس باشد و در هر زمانی می نمی

دهد، بلکە خود مردم، یک بار هم شدە  را تغییر می گشای دیوانە یا دولت امپریالیستی نیست کە آن جهان

 خواهند تصمیم بگیرند. خودشان می

تمام کشورهای موجود در این منطقە چند ملیتی هستند و ایران بیشتر از همە از این ویژگی برخوردار 

دانی های خان ملت نیستند، بلکە دولت سرزمین هستند و تا این اواخر حکومت –ها دولت  است. یعنی این

 داشتەاند. مثل صفوی، عثمانی، قاجاری، پهلوی و...

توان دمکراسی را عمال بە اجرا گذاشت، اما بە حق آزادی ملل ساکن این  در چنین ساختاری نمی

سرزمین بی توجە بود. اگر مردم چنین خواستی دارند، باید بە آن پاسخ داد. البتە نەبا گلولە یا با انکار 

گیرند." یا " ما  ها عدە قلیلی هستند کە از بیگانە دستور می وارە شنیدەایم: "اینچیزی کە هم آن خواستە.

 "و... مسئلە ملی نداریم ، این مسئلە ساختە و پرداختە احزاب ناسیونالیست است.

یادآوری کنم: دمکراسی چند جملە زیبا یا یک قطعنامە نیست کە آن را برروی کاغذ بنویسیم و بعد 

خویش برود. دمکراسی یک تربیت تاریخی است. یک فرهنگ است و احتیاج  هرکس بە دنبال کار

بەکار فرهنگی جدی و پیگیر دارد. بەویژە زمانی کە با یک منطقە روبرو هستیم کە در عمر تاریخی 

 خویش هیچگاە آن را تجربە نکردە است.

ها بە   برای این کە ترکمنگفتم حق انتخاب و اضافە کنم در واحدهای ملی و نە استانی یا امثال آن. مثال

زبان خودشان درس بخوانند، بیاییم از استان خراسان رای بگیریم. یا برای تعین مرزهای جغرافیایی 

 آذربایجان، استانبندی امروز را مبنا قرار دهیم.



های داخل جغرافیای ایران، همچنان کە گفتم، این  برای پاسخ دادن بە سئوال تردید در ملت بودن، ملیت

این خودآگاهی ملی یک شبە و بە خواست یک گروە سیاسی بە وجود  کنند. ها هستند کە تعین می خود آن

 توان بە سە مرحلە تقسیم کرد. گذرد کە با کمی اهمال این پروسە را می آید، بلکە از پروسەای می نمی

 ، داستان و...آید. شعرهای غنایی فرهنگی دارد و ایدە ملی بەوجود می –مرحلە اول جنبە ادبی  

گیری گروە پیشاهنگان و مبارزان این ایدە است. در این مرحلە اقلیت فعال در  کلشمرحلە دوم دورە 

گیرد و اغلب متقارن با آغاز و رشد دوران سرمایەداری  مبارزە سیاسی حول مسئلە ملی صورت می

 است. 

ملت است. و  -یعنی ایجاد دولتمرحلە سوم جلب حمایت تودەای برای برنامەهای ملی و تشکیل دولت، 

این زمانی است کە تضاد سرمایە باعث آسیب جدی بە زندگی مردم شدە و خود را در داشتن رنگ، 

های ملی شکل  شود سپس ویژگی تدا دولت تشکیل میبدهد. گاهی نیز ا ی متغیر نشان میزبان یا فرهنگ

را بە وجود آوردیم، حال ایتالیایی هم درست " کە: ما ایتالیا ید. بە مصداق این جملە "گاریبالدنگیر می

 کنیم. می

توان با تاکید  های ساکن جغرافیای ایران، فارس، آذری، ترکمن، بلوچ و کرد و عرب، می در مورد ملت

کنم با درنظر  های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی هرکدام بە تنهایی بحث کرد. اما من سعی می بر ویژگی

ها را بە عنوان نمونە از کردها اخذ کنم کە شناخت بیستری از آن دارم و  گرفتن جنبە عام مسئلە مصداق

 جا عمال حادتر است. مسئلە در آن

 آیا کردها بە این درجە از خودآگاهی رسیدەاند؟ -

شوند. یا اگر باهم هستند  چە عواملی موجب خواست تعین سرنوشت خود، جدا از بقیە ایران می -

ساختاری نیاز دارد؟ ترکیب خواست ملی و همگونی با دیگران  کنند بە چە آیندەای کە ترسیم می

 چگونە خواهد بود؟

چنان کە معمول است باید در ادبیات و تاریخ مبارزات سیاسی یک جامعە  جواب پرسش اول را آن

شک این افکار یک شبە بەوجود نیامدەاند و ثمرە فروپاشی شوروی هم نیستند، چنان کە  جستجو کرد. بی

جا کە  راە بودەاند. از آن زمان و هم کنند.  در مورد کردستان مرحلە اول و دوم نسبتا هم ح میعدەای مطر

تن و نشر آثار ادبی بە زبان شان و عثمانی زبان رسمی نبودە، نوزبان کردی در دورە امپراتوری ایر

بەوجود  های سیاسی این فرصت را برای ادبیات کردی هایی رخ دادە کە جنبش کردی همیشە در زمان

ها  چە در تاریخ آوردەاند. بنابراین طرح ایدە استقالل و مبارزە برای آن توأمان بودە است. بر اساس آن



گردد. در  خود در کردستان بە قرن شانزدهم برمین ایدە استقالل و حاکمیت خود بر آمدە اولی

و تشکیل یک حکومت مستقل های کرد برای اتحاد  التواریخ و شرفنامە موارد متعددی از تالش والی تاج

 ذکر شدە است.

کشان کرد و  رزوی زحمتاولین اثر ادبی کە در آن آرزوی داشتن کردستان مستقل، اتحاد کردها، آ

م و زین" اثر احمد خانی است کە امسال )سال زبان کردی بیان شدە، منظمومە "م   نرسمیت یافت

هایی برگزار شدە و  مناسبت کنفرانسمناظرە( سیصدمین سالگرد نوشتە شدن آن است و بە این 

 ویژەنامەهایی هم منتشر شدە است.

 برم. ها نام می های بعد از آن را بدون ارزیابی کم و کیف آن من تیتروار جنبش

م و تشکیل حکومت بابان بە رهبری عبدالرحمان پاشا کە بخش بزرگی  ٥١٢١جنبش بابان در  -

 تە و شهر سلیمانیە را بنیاد نهادەاند.شعلی و ایران فعلی را زیر تسلط دااز عراق ف

م تمام مناطق کردستان فعلی عراق و کردستان ایران ٥١٨١جنبش میر محمد سوران کە در  -

فعلی از منطقە قطور تا مرزهای مراغە را در اختیار داشتە و نام آن را کردستان مستقل گذاشتە 

 نشد. بود. محمد شاە قاجار جز با کمک روس موفق بە عقب راندن او

م شروع شد و مناطق وسیعی از جنوب ٥١٨٩نهضت بدرخان کە از کردستان سوریە فعلی در  -

ترکیە، شمال عراق، کردستان ایران فعلی تا ارومیە را بە اضافە تمامی کردنشین سوریە فعلی 

 ها بود. در اختیار بدرخانی ٥١٨١را زیر سیطرە گرفت. این مناطق تا سال 

نفر  ٢٢٢٢م، او توانست حدود ٥١٨٢-٥١١٢عبیدەللا شمزینان  جنبش هکاری بر رهبری شیخ -

های ترکیە، بخشی از  حد کند و بر بخش بزرگی از کردستان )کردنشینتاز امرای کرد را باهم م

 خاک ایران تا غرب ارومیە و بخشی از شمال عراق.( حاکم شود.

 بە نام کردستان در قاهرە منتشر شد. ٥٩٩١اولین روزنامە کردی در  -

 در استانبول دایر گردید. ٥٩٢١ولین مدرسە بە زبان کردی در ا -

های روشنفکری در ارض روم، موصل و بتلیس برپا شد کە بە عنوان نمونە در کلوب  کلوب -

ها و اعدام و  در ترکیە باعث قلع و قمع این کلوب ٥٩٢٩نفر عضو بودەاند. کودتای  ٨٢٢بتلیس 

 زندانی کردن رهبران جنبش ملی کرد شد.

ها روزنامەهای  ن سالجنگ جهانی اول ادامە داشت. در ایام درسیم، موصل، سلیمانیە تا قی -

ها بە اوج خود  هایی هم بە وجود آمدند. در زمان جنگ این فعالیت و جمعیت ندزیادی منتشر شد

 رسیدند. در همین زمان قیام شیخ محمود روی داد.



های  م و جنبش٥٩٥٥،٥٩٨٢اک در بخش ایران، جنبش شمال بە رهبری اسماعیل خان شک -

ها و  جمعیت کوچک دیگری در جنوب کردستان همە خواست استقالل طلبانە داشتەاند.

کردەاند. خودمختاری طلبان  ها کال دو جریان فکری را نمایندگی می های مسلحانە این سال جنبش

 کە در ترکیە بودند و در پارلمان نمایندە داشتند و استقالل طلبان. 

ها بە اضافە سیاست دول پیروز در جنگ و وقوع انقالب در روسیە شرایطی را فراهم آوردند  تالشاین 

، گردید. در بخش سوم این پیمان ٥٩٢٢اگوست  ٥٢کە منجر بە طرح مسئلە ملی کرد در پیمان سور، 

 ابتدا حق خودمختاری و سپس طبق شرایطی حق استقالل برای کردها بەرسمیت شناختە شدە، همجنان

 کە برای ارمنستان این حق شناختە شدە است.

ە را برهم زد، چنان کە در های جوان در ترکیە و کشف نفت در کرکوک معادل روی کار آمدن ترک

 وبات پیمان سور تا حد خودمختاری در چهارچوب ترکیە نزول کرد.پیمان لوزان مص

امە مبارزات اسماعیل خان بعد از جنگ جهانی اول قیام شیخ احمد بارزانی در شمال عراق، اد -

شکاک و شیخ محمود، قیام شیخ سعید پیران در شرق ترکیە و از همە مهمتر جنبش آرارات بە 

م و چند سال بعد قیام مجدد در درسیم کە منجر بە ٥٩٨٥تا ٥٩٢٨رهبری "جامعە ملی کرد" از 

های حاکم بر  بازیقتل عام کامل مردم این منطقە گردید، همە نشان دادند کە کردها بە معاملە 

 گذارند. جامعە ملل گردن نمی

تشکیل کومەلە ژ.ک. و پس از آن حزب دمکرات کردستان، تشکیل جمهوری کردستان،  -

همکاری آن با جنش کردستان عراق بە رهبری بارزانی و همکاری با جمهوری آذربایجان 

 دهد.  مرحلە جدیدی را در معرفی خودآگاهی ملی کردها نشان می

مارس  ٥٥م در عراق منجر بە تصویب قانون خودمختاری ٥٩٨٢، ٥٩١٢های  جنبش سال -

 گردید. ٥٩٨٢

با دید طبقاتی توسط گروە موسوم بە گروە معینی،  ٥٩١٨فعالیت مجدد جنبش در ایران در سال  -

 زادە. شریف

 م٥٩٨١های استقالل طلب جدید ترکیە از جملە پ.ک.ک. در  تشکیل سازمان -

و جنبش اخیر  ٥٩٨٩کردستان ایران و تشکیل کومەلە در فعالیت مجدد حزب دمکرات  -

تان عراق همە و همە بە اضافە گنجینەیی از ادبیات و فرهنگ نوشتاری بە زبان کردی سکرد

ملت کرد فراهم نشدە است اما  -المللی برای تشکیل دولت دهند کە گرچە شرایط بین نشان می

یش گذاشتە است. در این بارە ماکسیم ملت کرد بەطور کامل خودآگاهی ملی خویش را بەنما

 ارزد. کە بە شنیدنش می رودنسون سخنی دارد



"حق مردم کرد ظاهرا باید برهمگان روشن و آشکار باشد. ما در برابر خود مردم مشخص و 

کنند و  معینی را داریم. با زبان و فرهنگی از آن خود در ناحیە جغرافیایی بەهم پیوستەای زندگی می

زنند.  کوشند برآن تحمیل کنند، سر باز می هایی کە دیگران می ز جذب شدن در فرهنگهمە با هم ا

این مردم بە مدت بیش از یک سدە بارها و بارها آگاهی خود را از این کە گروە قومی و نژادی و 

کوشند نهادهای سیاسی خاص خود را بنیاد نهند و آزادانە دربارە خود  ملی ویژەای هستند کە می

گیرند، ابراز داشتەاند. شخص ممکن است در بارە اقدامات تاکتیکی و استراتژیکی رهبران تصمیم ب

گذشتە و کنونی این مردم، کە اغلب جای ایراد هم بودەاند، بە بحث بنشیند یا در بارە سایر جنبەها و 

جوانب مسالە بحث کند، اما مشخصاتی کە در بارە ویژگی این مردم برشمردیم چیزهای عینی و 

 ها نیست." ضایای انکارناپذیری هستند کە هیچ مفسری جدی قادر بە رد و نفی آنق

پرسش دوم این بود کە چە عواملی باعث طرح آلترناتیو استقالل در میان آلترناتیوهای دیگر 

 شود؟ می

الحقوق با همسایگانشان در  گاە خود را متساوی پاسخ در یک کالم این است کە کردها هیچ

 و فارس و عرب ندیدەاند. های ترک حکومت

نمایانند ذهن تاریخی این خواست چگونە بەوجود آمدە  نمونەهای زیر مشتی از خروار است کە می

 است.

رەوەرتی را فرو گرفتند و بە نزد من آوردند. من بینی و : ف  داریوش در کتیبە بیستون نوشتە است

وی را در درگاە من بەزنجیر کردند و هایش را بریدم. زبانش را بریدم و چشمانش را برکندم.  گوش

همە مردم آمدند و او را دیدند. سپس فرمودم تا بر دارش زدند و کسانی را کە ازجملە پیروان اصلی 

 وی بودند در دژ "دیدە" در هگمتانە زندانی کردم."

 سال رنگ آفتاب ندیدە است. ٢١٢٢دیدە سیاەچالی بودە است در هگمتانە کە هنوز هم بعد از 

زمان صفویە بە دلیل واقع شدن کردستان در میانە دو قدرت ایران و عثمانی، هرکدام بەنوبە در 

نشینی غذا و علیق  سوزاندند تا آن دیگری در موقع حملە یا عقب کردند و می خود آن را ویران می

طول گویند ما در  هایی کە می گیرش نیاید. موارد بسیار است. چند نمونە ایرانی آن جهت اطالع آن

 کنم. تاریخ برادرانە باهم زیستەایم و مشکلی در گذشتە و حال نداریم، ذکر می

 بیند. رسد یک برگ سبز سر راە خود نمی "طهماسبی" تاریخ نویس: سپاە عثمانی تا بە تبریز می



شاە اسماعیل با لشکر فراوانی بە اطراف خوی رفتە و بارگاە انداخت. امیرهای کرد همە برای 

بە بارگاە آمدند. شاە هرکدام را بە دست یکی از سران )در اینجا نام سران هم ذکر  آمدگویی خوش

)کشتند( و سپاە اسالم را برای تسخیر مناطق ایشان روانە شدە( قزلباش دادە سیاست فرمودند. 

ها را از زمین برداشتند. )این متن عالم آرای  افزاید: بەیاری خداوند تخم و ترکە آن کردند. سپس می

 باسی پر از صفات عربی است من آن را خالصە کردەام(ع

لو را از  ها، ایل قهرمان شاە اسماعیل برای تقویت مرزهای خراسان در برابر یورش ازبک

های زنگنە، چگنی، زیگ و کلهور  کردستان بە خراسان کوچ داد. پسرش طهماسب قسمت عمدە ایل

گەزەک" را اول بە اطراف تهران و از را بە خراسان کوچ داد. شاە عباس ایل بزرگ "چەمش 

 عبدالحسین نوایی( -یدیحەللا تو ە خراسان کوچ داد. )کلیمجا ب آن

عام  در درە قاسملو )ارومیە(، محاصرە و قتل مداستان یورش لشکریان شاە عباس بە قلعە دمد

 ساکنین آن منشا الهام یکی از مظومەهای تراژیک ادبیات کردی است.

نویسد: بە حکم الهی و )چهار کلمە عربی دیگر(  یخ نویس همزمان شاە عباس میمال جالل منجم تار

نفر از  ٩٨سرطان بود، قبادخان را با  ٥٨الثانی، هنگامی کە آفتاب در درجە  ربیع ٥١در روز 

جا مفصال داستان چگونگی  سرکردگان کرد در بارگاە بهشت آیین بە دیار نیستی فرستاد )در این

همان هنگام فرمان دهد( و  ها با نیرنگ و سرسفرە مهمانی کشتنشان را شرح می بەدام انداختن آن

 عام جماعت مکری عز صدور یافت" قتل

ابجد  بعام مکری حق" کە هردو بە حسا قتلعام در جملەهای "عید فتح از شاە عباس" و " این قتل

 ها آمدە است. )عالم آرای عباسی( شود، در تاریخ هجری می ٥٢٥٩

شود. بە گفتە میرزا رشید "بە  عام ایل بلباس می خان از طرف فتحعلی شاە مامور تقل قلی ینسح

فرمان او در دامنە کوە قندیل از سرهای بریدە شدە مردان دو منار برپا کردند و موذنین برای اذان 

ها ایسستادند و بعد آن سرها را بار اسب کردە بو عنوان هدیە برای فتحعلی شاە  بر روی آن

 ادند."فرست

باس میرزا در زمان جنگ با روسیە غارت کردن همین منطقە را بە احمد خان مقدم و عسکرخان ع

 افشار داد بە شرطی کە هزار تومان از آن بە دیوان "پایە بلند" عباس میرزا بفرستند.

های بزرگی چون گلباخی را بە بهانە تختەقاپو  شکاک، ایل لاە گذشتە از کشتار ایدر زمان رضا ش

 گلباخی صد هزار نفر تلف شدند. لکوچاندند کە بە قولی تنها از ای کردن بە اطراف تهران



یس، اعدام لسرکوب کردستان بە دستور محمدرضا شاە بعد از جنگ دوم بە کمک نیروی هوایی انگ

ها و کشتار سال  قاضی محمد و یارانش، نظانی کردن کردستان و سپردن سرنوشت مردم بە ژاندارم

ها در راستای سیاست آمریکا، همە و همە تاریخ  نطقە سردشت، خلع سالح بارزانیدر م ٨١

 معاصر است و همە بەیاد دارند.

دانیم کە خمینی هنوز آرە یا نە اش را از مردم نگرفتە بود کە دستور کشتار مردم سنندج را  می

ش اوامر حاکمان سالح شدە شاهنشاهی بە فرمان آموزش تاریخی خوی صادر کرد و ارتش تازە خلع

جدید را بدون چون و چرا اجرا کرد. چهار ماە بعد خمینی اولین و آخرین جهادش را علیە مردم 

کردستان صادر کرد، کاری کە در مدت هشت سال جنگ علیە صدام نکرد، و مردم و ارتش را بە 

بە بهانە دفاع  سوی کربالی پاوە فرستاد. کشتار مردم سنندج، سقز، قارنە و قەالتان و دیگر مناطق

ها جزو این  کرد بەوجود آورد کە آن متواند احساسی جز این در مرد از اسالم در مقابل کفار نمی

 سرزمین نیستند، وگرنە چە کسی با ملت خویش چنین کند؟

های کرد با این کلمات نام بردە شدەاند: طغیان، فتنە،  ها و ادبیات سیاسی ایران، جنبش در تاریخ

 توطئە بیگانە و...شورش، غائلە، 

، گبر یزیدی، کردها هم با این القاب ثبت شدەاند: اشرار، اوباش، طایفە ظالە، طاغی، شقاوت نهاد

 منشاء فتنە و فساد، اشرار مسلح، کافر و...

 البتە فاتحان را مسلمان، غازی، شیر، دلیر، قهرمان، مجاهد، شهید و... نامیدەاند.

شوند، چند نمونە آماری نشان  ها حوادث تصادفی نیستند و مرتب تکرار می دانیم این چناکە می هم

 تە و بە اصطالح خون در شیشە کردە شدە است.شدر عرصە اجتماعی نیز مابەازاء دادهد کە  می

درصد و در  ٨٢درصد، در کردستان  ٨٢تعداد باسوادان در استان تهران  ٥٩١١طبق آمارگیری 

 یابد. کاهش می درصد ٨مناطق روستایی تا حد  درصد بودە است. البتە این تعداد در٨١ستان بلوچ

 ٨٨درصد، در بلوچستان  ٩٢رفتەاند در سمنان و دامغان و گیالن  کودکانی کە بە مدرسە می -

روند تا  درصد بودە است. این رقم برای نوجوانانی کە بە مدرسە می ١٢درصد و در کردستان 

 آید. پایین میدرصد  ٢١

نفر یک پزشک وجود داشتە، در کردستان برای  ٨٢٢٢بەطور متوسط در تمام کشور برای هر  -

 هر هشت هزار نفر یک پزشک.



 ١بین  های موجودکارگاەاز دادی عت یست.های بزرگ اثری ن کارگاه در کردستان از کارخانە و -

 کمترند.کارگر  ١کارگر داشتە و اکثرا از  ٥٢تا 

ران پهلوی کسی بەیاد ندارد کە مدیرکل، مدیرعامل یا رییس یک ادارە کردستان کرد بودە در سراسر دو

 باشد و اگر تصادفا چنین اتفاقی رخ دادە حتما جزو مقامات امنیتی بودە است.

درحال حاضر برطبق قانون اساسی جمهوری اسالمی حکومت از آن شیعە اثناعشری است و کردهای 

های  مت را خودبەخود از دست دادەاند. در بسیاری از شهرها و شهرکسنی مذهب حق شرکت در حکو

فرستند کە مردم بە او رای بدهند. اگر هم ندهند باز  آخوندی را از قم می ، کردستان در زمان انتخابات

 تنها او از توی صندوق بیرون خواهد آمد.

ران جدایی هستند باید توجە کنند هایی کە نگ سازند. آن های موجود می آری ذهنیت جدایی را این جدایی

 اکنون در ماهیت و بەطور عملی وجود دارد. کە این جدایی هم

مجمع عمومی سازمان ملل مصوب اکتبر  ٢١٢١چە کە گفتە شد، حتی اگر ما قطعنامە  با توجە بە آن

دهد  میرا قبول کنیم کە ضمن تایید مجدد حق ملل در تعین سرنوشت خود، تعبیر دیگری از آن  ٥٩٨٢

المللی خواهان  توان رسما در مجامع بین گیرد، باز هم می ها قرار می و این بخش مورد استفادە خیلی

 استقالل شد.

 در این قطعنامە چنین آمدە است:

"حق تعین سرنوشت ملل نباید مجوز یا مشوق اقداماتی باشد کە موجب تجزیە کلی یا جزیی و یا تهدید 

شود کە خود براساس حق ملل نسیاسی هر کشور دارای حاکمیت مستقل  کنندە تمامیت ارضی یا وحدت

در تعین سرنوشت خویش عمل کند... و در نتیجە دارای حکومتی است کە مجموعە مردمان ساکن 

 کند." ها نمایندگی می نظر از تمایزات نژادی و اعتقادی و رنگ آن قلمروش را صرف

کند.  س حق تعین سرنوشت ملی بەوجود نیامدە و عمل نمیبینیم کە ایران اوال بر اسا با کمی دقت می

دارای وحدت سیاسی نیست. دوما حاکمان آن نە در گذشتە و نە در حال مجموعە مردمان ساکن 

این مصوبە کە در واقع  بان را داشتەاند. کنند و همیشە نقش زندان قلمروشان را نمایندگی نکردەاند و نمی

شود. مانند  های ناشی از آن نوشتە شدە، شامل ایران نمی ازارها و جنگبرای جلوگیری از تقسیم مجدد ب

کش مرزهایشان را در کلوب پاریس بر روی  ها با خط بسیاری از کشورهای دیگر کە در زمان تقسیم

دانند کە دە بە دو قسمت تقسیم شدە،  هایی کە بە شهرک بایەوا در کردستان رفتەاند، می نقشە کشیدەاند. آن

 دە بە آن سو بپرد ملک عراق خواهد شد، یا بە عکس. از روی جوی آب نیم متری وسط  مرغی کە



پیشنهاد شدە کە بە کمترین خواست از "حق  "در جنبش کردستان همیشە شیوە "خودمختاریمتاسفانە، 

 شود. تعین سرنوشت" شمردە می

کومت مرکزی باقی های خودمختاری تا بەحال پیشنهاد شدە سە نیروی بنیادی در دست ح در طرح

 ماند. در تمامی دنیا پایگاە قدرت همین سەتا است. ارتش، اقتصاد و سیاست خارجی.  می

ها آمدە است بە هیچ وجە  برخی شعارهای جنبی مانند دمکراسی و آزادی مدنی و... کە در طرح

اری و قدرت های اجتماعی نیستند. سیستم اقتصادی است کە سیستم اد تضمینی برای حقوق ملی و آزادی

کند. منطقە خودمختار مجبور است از حکومت مرکزی پیروی کند. قانون را  طبقاتی را تعین می

گذارد. اکثریت هم دیدیم با کمال رضایت بە خمینی و قانون شریعت رای  تصویب و بە اجرا میاکثریت 

باید تبعیت شود. از نظر داد. حتی اگر فدرالی هم باشد قانون فدرال حاکم بر قوانین محلی خواهد بود و 

کج اگر اقتصادی هم باید منطقە خودمختار چشم بەراە لطف و مرحمت حکومت مرکزی باشد. پا را هم 

رسد چرا کە روابط خارجی باز  صدایش هم بە جائی نمیبگذارد ارتش برای سرکوبی آمادە است. 

 دردست حکومت مرکزی است.

ها  ثریت نخواهد داشت و آنهیچگاە رای اک شود، اقلیتاگر دمکراسی پارلمانی واقعی هم برقرار  

گردانند و منطقە خودمختار هم ابزار دفاعی را از دست  هروقت بخواهند، شرایط را بە نفع خود برمی

 ها نخواهد داشت.  دادە و کاری جز دوبارە پناەبردن بە کوه

حق تعین سرنوشت" نبودە و گوی " کە شعار خودمختاری، الاقل در سرزمین ما جواب کوتاە سخن این

 آورد. د نمیوبردن استثمار بەوج هیچ فرصتی برای از بین

ها ما بر این باوریم کە برای همزیستی و در صلح و برابری زیستن و ایجاد جامعەای کە در  با همە این

تنها بر ها مجال رشد و تعالی پیدا کنند، برای تامین و تضمین آزادی و دمکراسی باید تنها و  آن انسان

 آرای خود مردم مراجعە کرد و مطمئنیم کە مردم مشکلی در آزادی برای دیگران ندارند.

** 

 ٥٩٩١طیفور                                                                                                 

 

 

 



 


