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 صراحت نەچندان صریح

 طیفور بطحائی

 ١٣چاپ شدە در مجلە  آرش شمارە 

 باکم از ترکان تیر انداز نیست

 کشد.  آورانم می طعنە جنگ

شود،  های چاپ ایران بخثی جستە گریختە اما کامال جدی طرح می گفتار کتاب ها، مجالت و پیش اخیرا در روزنامە

کە کردهای  زبانند" و حرف آخر این اند"، "با ما هم االصلاند"، "آریایی  االصل کە کردها "ایرانی مبنی بر این

کردستان عراق نیز باید بە مام وطن باز گردند. کە این البتە بعد از رویدادهای موسوم بە "جنگ خلیج" است و 

شرایط ویژە آن بخش از کردستان. و تنها حکومت ایران نیست کە بەیاد آریایی بودن کردها افتادە است بلکە 

 کنند. را طرح می اران ترکیە نیز بەیاد زندە کردن "والیت موصل" افتادەاند و هرازگاهی آنسردمد

این موضوع جدا از هر چیز ما را با مسئلە مهم، گرهی و حل نشدەای روبرو مێکند، تعنی مسئلە ملی در ایران 

فنگ نیست. در خارج کشور شک در ایران کنونی کسی را یارای طرح این مسئلە جز با گلولو و ت چند ملیتی. بی

های سیاسی در نوشتارهای خود گاە دلی  نیز تا بەحال این مسئلە بەطور جدی طرح نشدە است. سازمان

پردازند و هموارە مقاالتشان دربارە آمریکای التین چندین برابر  ، اما هیچگاە بە عمق مسئلە نمیسوزانند می

 ها و مسائل منطقە خاورمیانە است. جنبش

( مطلبی از محمد رضا شالگونی بە چاپ رساندە کە بە مسئلە ملی در ٢٧)اردیبهشت  ٧٢ش در شمارە مجلە آر

توان گفت از نگاە تزەای برخوردار است. خواندیم و منتظر ماندیم کە مخاطبان نویسندە جوابی  ایران پرداختە و می

کە مخالف طرح مسئلەاند و دستە دیگر  کە سکوت را ترجیح دادەاند. دستەای بە این دلیل بنویسند، اما مثل این

جا کە  هایشان را از دست دادەاند یا از ابتدا نداشتەاند. تا آن خواهند حساسیت بەوجود بیاید. عدەای هم حساسیت نمی

 ها سهمی داشتە باشم. خواهم در تحریک حساسیت هم نمی بە این نوشتە مربوط است مە

هایی است  ا شاە و شیخ جز در میدان نبرد کاری نیست. روی سخنم با آنقبل از هر چیز خاطر نشان کنم کە ما را ب

ترف میدان ایستادەاند و در این بحث بە مصداق "در با توام دیوار بشنو" نە تنها رویم با نویسندە نوشتار  کە در این

 کە با مخاطبان او هم هست.

رسد، من هم بە نوعی  "سئوال کلیدی" میجا کە بە طرح  در خطاب شلگونی و در مضمون مقدمە نوشتارش تا آن

گذرم  گیرم و مانند او از مجادلە نظری دربارە تعریف ملت و "ملیت" و اصول و فروع می در کنار او قرار می

های  کنم مسئلە ملی یک مسئلە مشخص است کە نە تنها تعریف شدە است بلکە قانون بینم. فکر می چونکە نیازی نمی

 ارد و بە باور من کشمکش در این مقولە هیچگاە بر سر تعاریف نبودە است. اش را هم د المللی بین
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مسئلە ملت کرد هم مسئلەای کامال مشخص است و هویت، تاریخ و روند مبارزات خودش را دارد و نیازی بە 

های جدید و سردرگم نیست. بنابراین مستقیما بە موارد طرح شدە در نوشتە "ما بە صراحت  تعریف و توصیف

دهد شروع  را پس و پیش بخوانم و از تعریفی کە از ملت می خواهم مقداری آن یازمندیم" میأپردازم و اجازە مین

 کنم.

دانند در  "وقتی افراد یک قوم یا ملیتی با احساس همبستگی با همدیگر و در تمایز با دیگران خود را یک ملت می

 اند"ترین شرایط وجود یک "ملت" را ایجاد کردە واقع اساسی

شود بگذریم.  باید تاکید کنم  اگر از خطای انشایی این تعریف کە "ملیت" با احساس همبسگتی تبدیل بە "ملت" می

دانیم کە مسئلە ملت  ترین شرایط وجود یک ملت است، و می و خواست مشترک اسای کە بیشک "احساس مشترک"

کە مسئلەای است تاریخی، طرح شدە، زندە و کرد یک مسئلە صرفا تئوریک و مجرد و مختص بە ایران نیست. بل

گردد و شالگونی تنها و تنها این بخش را دیدە، طرح  موجود در خاورمیانە. بخشی از این مسئلە بە ایران برمی

تواند کلیت آنرا دربر  کردە و خواستە است بە آن پاسص بدهد کە روشن است پاسخ بە یک بخش از یک قضیە نمی

های تاریخی  جا کە بە مصداق انگاری ناشی شدە باشد. بهرحال تا آن ت و ملیت نیز از این سهلگیرد. شاید اشتباە مل

گردد دشمنان ملت کرد این تعریف را رد نکردەاند بلکە در این "احساس همگانی" و این "همبستگی مشترک"  برمی

تطمیع کردەاند، بە احساسات مذهبی را "دروغ و توطئە بیگانگان" خواندەاند. عدەای را  خلل وارد آوردەاند، یا آن

قشری از جامعە دامن زدەاند، و جاش و پیشمرگ مسلمان و پاداران مرزی و... ساختەاند، در مقابل نمایندگان 

کاران" ملت را از دم  کاران، اشرار و نوکر بیگانگان" خواندەاند و بە بهانە سرکوب "خراب واقعی ملت را "خیانت

جاست کە در مابەازاء مقولەها بە اندازە کافی  یر از تعریف شالگونی نیست، خطا از اتنتیغ گذراندەاند. این تقص

 دقت نشدە است.

شالگونی در سطر سطر نوستەاش از فرمول قدیمی و گنگ "حق تعین سرنوشت" بە عنوان رمز گشایش معما 

"حتی  بە -بیات چپ ما مرسوم بودتر در اد کە پیش -قسمت دوم جملە: "تا سرحد جدایی را  کند و البتە استفادە می

 جدایی" تبدیل شدە است. کە این خود گامی بە پیش است.

های خودمختار شوروی هم  این جملە "حق تعین..." تاریخ خود را دارد. فرمول جمهوری شوراها بود و جمهوری

شد تعین کنند.  دیکتە می چە کە بهشان ها حق نداشتند سرنوشتی جز آن با همین فرمول بە وجود آمدە بودند. آما آن

گشایندە گرە نیست. این فرمول گنگ است چرا کە همە چیز را بە آیندەای نامعلوم با کلماتی  پس فرمول صرف

ها  گیرد. )آن های نمیندە ملت را نادیدە می کند و خواست فعلی و شعار کنونی نیروها و سازمان نامشخص موکول می

است کە  -چە صرفا در کردستانگر–خواهند بگویند مهم نیست. رای عمومی مردم در آیندەای نامعلوم  هرچە می

وقت دنیا را چە دیدەای شاید پشیمانشان کردیم.( این صدایی است کە در پس پشت این کلمات  تعین خواهد کرد. تا آن

های  های رای همیشە ارادە مردم و خواست داند و اشارە هم کردە است کە از صندوق نهفتە است و شالگونی می

در سرانجام مناقشە راهی جز این وجود ندارد، اما این راە را نیروهای مترقی  آید. گرصە دمکراتیک بیرون نمی
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ها شک کردە باشند و نیروهای سیاسی و رزمندگان  گذارند کە بە حقانیت خواست آن روی مردم می هنگامی پیش

 ها را نمایندە واقعیشان ندانن. آن

 ت و من هم خواهان طرح آن هستم. سئوال این است:رسیم بە سئوال کلید شالگونی کە سئوالی کامال بەجاس حال می

 کنید؟" های ایران بخواهد از ایران جدا شود شما چە می "اگر یکی از ملیت

گوید باید  می -و نە با صراحت -داند اولین کسی کە باید پاسخ این سئوال را بدهد خود اوست و ظاهرا شالگونی می

 کند: شود و اضافە می پذیرفت. اما بالفاصلە مانع قا بد فهمی می

های ایران است و نە دامن زدن بە رویارویی  "دفاع از جدایی، دفاع از شرایط برابری، همبستگی و همگرایی ملیت

 ها". و جدایی در میان آن

شیوەای دیالکتیکی برای مقابلە با یک خواست واقعی و نە نظری. و صرفا یک تاکتیک و نە یک اعتقاد. این 

پذیرد. نقض غرضی آشکار!  مفهوم دیگری ندارند. او "حق جایی" را بەخاطر "جدا نشدن" می کلمات جز این هیچ

کند "من مبلغ جدایی نیستم بلکە مجالف آن هستم، من از کسانی هستم کە  البتە خود او واقف است لذا اضافە می

ادار آتشین بقا و شکوفایی ایران دانند و نە فقط هو مردم ایران و منطقە می تجزیە و تالشی ایران را فاجعەای برای

های آن هستم بلکە حفظ زبان فارسی را نیز بە عنوان وسیلە ارتباط این  ملیت -البتە آزادانە و دمکراتیک –و اتحاد 

ها  ترین شرایط شکوفایی و تحکیم و اتحاد آن یکی از مهم -و البتە فقط زبان دوم غیر فارسی زبانان -ها ملیت

قابل توجە  –من است[ ابتدا دو نکتە مثبت را کە در این جواب وجود دارد خاطر نشان کنم دانم" ]تاکید از  می

  -نیروهای سیاسی کرد

 یک: اتحاد آزادانە و دمکراتیک.

 دو: حق خواندن و نوشتن بە زبان مادری.

ها و  استاجازە بدهید کمی بیشتر در مورد این دو نکتە مثبت تاکمل کنیم. شالگونی منبای نوشارش را بو خو

مواضع حزب دمکرات گذاشتە و این حزب را نیروی اساسی و نمایندە اصلی ملت کرد )در کردستان ایران( 

های ایران  کند کە حزب، جدایی از ایران را مد نظر ندارد و هموارە بە اتحاد ملیت معرفی کردە و همە جا تاکید می

شود و همە  ر مسجد کردە است و هیچ حقی را شامل نمیتاکید کردە است. بنابراین شلگونی گوسفند گم شدە را نذ

این حکایت برای آن است کە جدایی طلبان )خدای نخواستە( تقویت نشند. یعنی ترتیب این ''پرانتز'' هم از اعتقاد بە 

 شود، بلکە یک معادلە صرفا سیاسی است. "حق تعین سرنوشت" ناشی نمی

کردها )حتی حزب دمکرات هم( هنها حق خواندن و نوشتن زبان  در مورد نکتە دوم همینقدر باید گفت کە اگر

 رسید. جنگید ند و کاروان شهیدانشان تا اطریش و آلمان نمی خواستند چهاردە سال نمی مادری می
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آن و هواداری آتشین از "تحکیم  خواندن بقیە جواب سئوال نیز خود گویای مخالفت با هر نوع "جدایی" و "فاجعە"

هایی هم کە مستقیما و با  ا و شکوفایی و ... است. ایراد من بە خود نظر نیست چون تازگی ندارد. آنو اتحاد" و بق

برند. ایراد من بە این است کە دیالکتیسین ما  اند همین کلمات را و با همین مفاهیم بەکار می صراحت مخالف خدایی

نیم چرا اگر کردها سرزمین مستقل خودشان را داشتە دا کند. ما نمی هیچ نوع دلیلی برای گفتن این ادعاها ارائە نمی

باشند، "فاجعە"ای برای مردم ایران است و منطقە است؟ چرا زبان فارسی ضامن "شکوفایی و تحکیم اتحاد" است 

های این نوع نظرها را با کمک گرفتن  توانیم بە خودمان حق بدهیم کە مابەازاء و مصداق و ... بە این خاطر ما می

 ە تاریخی بسنجیم.از تجرب

کند. بعدا  این گفتارها در وهلە اول حکم توصیەهای دوستانە و جیرخواهانە را دارند. خوب. شرایط چنین ایجاب می

آیند و چون  آیند. در مذاکرە و صحبت برسر اتحادهای گروهی بە صورت "شرط" در می بە صورت گوشزد در می

شود. من با هشدار شالگونی در مورد  دهد، تاریخ تکرار می ها پذیرفتە نشوند و فردا دگرگونیی هم رخ شرط

های خونین آیندە  های امروزشان را رویاروئی نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسالمی موافقم کە مابەازاء حرف

فهمم. اما از  کە مخالفان جمهوری اسالمی خود بە همان شیوەهای او دست یازند می داند. نگرانی او را از این می

کند، گرچي بە  ها را تکرار می هم برداشتی جز این ندارم کە او هم همان حرفات خود او در جواب سئوالش کلم

شیوەای دیگر. همچنانکە جمهوری اسالمی با تمام شعارهای "ضد امپریالیستی"اش نە تنها از شیوەهای شاهنشاهی 

و دفاع از سرزمین کورش" تبدیل شد بە استفادە کرد بلکە از آن هم پیشی گرفت. سرکوب "بەنام تمامیت ازضی 

تواند تبدیل شود بە "بە نام حقانیت تودەهای تحت ستم و بەنام جلوگیری از  "بەنام حقانیت اسالم" و این بار می

های آن" و همیشە عنوان  تجزیە طبقە کارگر" و بشود "بەنام هوادار آتسین از بقا و شکوفایی ایران و اتحاد ملیت

 هم چاشنی این نوح شعارهاست.توطئە بیگانگان 

گرا، چپ و...(  طلب، مجاهد، ملی کمی از حملە مخاطبان او )اعم از سلطنت بینید دفاعیە شلگونی هم هیچ دست می

هاست. تربیت تاریخی  تر از این دانند مسئلە عمیق کند. چرا کە می ندارد و کردها را بە همان اندازە نگران می

تفکر روشنفکر و غیر روشنفکر ما رسوخ کردە است. این تربیت تاریخی است کە سرباز سالیان دراز در بند بند 

کند. این ینها حکومتیان نیستند کە  عام ملت کرد می برد و دو ماە بعد پاسدار اسالمی را روانە قتل شاهنشاهی را می

کند و روشنفکر ما هم بر  یاش شلیک م دهند. کسی هم هست کە بالفاصلە بە فرمان تربیت تاریخی فرمان شلیک می

گیری روشنفکران  . تاریخ مبارزات خلق کرد و موضعتراشد کند یا دلیل و توجیە می اساس همین تربیت سکوت می

و سیاسیون ایران و "نیروهای بەنام سراسری" بە اندازە کافی گویای عدم درک و درد عمیقی است کە وجد داشتە 

 و دارد.

دانند، معلوم  ت خودمختاری طلب را تجزیە طلب و مستوجب هرنوع مجازات میهایی کە امروز حزب دمکرا آن

گویند و چە خواهند کرد. اما دیگرانی کە بە این نتیجە الاقل در لفظ  ها چە می طلب است کە در مورد جدایی

کە شود شود سخن گفت تا وحدت را حفظ کرد معلوم نیست برای حفظ این وحدت  رسیدەاند کە از جدائی هم می
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طور کە در گذشتە نە چندان دور همین حزب دمکرات با  نامند، چە خواهند کرد. همان خود را هوادار آتشین آن می

 نماید بترس!" گویند "از رودخانەای کە آبش ساکن می عنوان "ماهیت بورژوایی" زیر باران تهمت بود. کردها می

تعریف ملت شروع کنم و بعد بە اثبات ملت بودن  خواهم دوبارە از خواهید پرسید پیشنهاد من چیست؟ من همی

ههای عمومی تاریخ  توان بە کتاب کردها بپردازم و از حقوق ملی و ملت کرد دفاع کنم. برای تعاریف و حقوق می

خواهم از هرکس کە بە  الملل و بە ویژە تاریخ مبارزات مردم کرد رجوع کرد. می و جامعەشناسی و حقوق بین

های مشخصی کە در این رابطە وجود دارد و  پردازد خواهش کنم کە پیش از همە بە سئوال میمسئلە ملی کردها 

شود در مورد مسائل فنی  ها را محمد رضا شالگونی مطرح کردە است پاسخ صریح بدهند. آنگاە می یکی از آن

کار داریم نە با امکان سرو قضیە بحث کرد. و پیشپیش اضافە کنم کە در بدو امر با قبول داستن یا نداشتن یک حق

 وقوع آن.

 ها از این قراراند: سئوال

 دانید؟ سوریە( تقسیم شدەاند را یک ملت می -ترکیە -عراق -آیا کردها کە بین چهار کشور )ایران -

المللی آمدە است شما هم قائل بە حق داشتن یک سرزمین واحد و مستقل  های بین چنانکە در میثاق آیا هم -

 د؟برای این مردم هستی

آیا برای کردستان بخش ایران این حق را قائلید کە یک حکومت مستقل، فدرال، خودمختار( برای خود  -

 داشتە باشد؟

را موکول بە اما و  کنید و آن اگر شما برسرنوشت ایران حاکم باشید بالفاصلە این حقوق را اعالم می -

 کنید؟ )پیشمرگ( و .. نمیهای مسلح  اگرهایی مثل رای عمومی، تشکیل پارلمان، انحالل ارگان

 شوید؟ های همسایە کە مجالف چنین امری هستند نمی آیا در این رابطە تسلیم فشارهای دولت -

های دیگر ساکن ایران مانند آذری، بلوچ، لر و حرب و ترکمن قائلید؟ با توجە بە  آیا این حق را برای ملیت -

 کە اینان فردا همان کردهای امروز خواهند بود؟ این

 اگر نە، چرا؟  و... -

٣١-٣١-٣ 


