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ارنده بعد از مطالعۀ کتابی کم حجم اما پر محتوا و پر منازعه از زنده یاد دکتر نگ :توضیح

بحثی کوتاه در بارۀ »عبدالرحمان قاسملو، دبیر کل سابقِ حزب دموکرات کردستانِ ایران بنام 

بعد از مطالعۀ کتاب فوق، دو مجموعۀ دیگر از . تصمیم به نوشتنِ کتاب حاضر گرفت« سوسیالیسم

به قلم زنده یاد دکتر « ر سوسیالیسمکورته باسک له سه»یکی مقالۀ . رد بدستم رسیدنویسندگان کُ

از « نقدی بر سوسیالیسم دموکراتیک قاسملو»و « لهکومه»جعفر شفیعی یکی از کادرهایی طراز اولِ 

هر دو نویسنده نیز « خواهی کُردهاعقل سیاسی ایرانی و هویت»طرف هیرش قادری نویسندۀ کتاب 

یک ماه قبل از ترورش و  BBCمصاحبۀ دکتر قاسملو با . اندمورد بحث قاسملو را نقد کرده کتاب

با  0631له همزمان در اواخر سال مصاحبۀ دکتر قاسملو و دکتر جعفر شفیعی از کادر مرکزی کومه

که از طرف دوستان رسید، از فایل صوتی پیاده و بازنویسی شدند که مجموعۀ مفیدی  BBCرادیوی 

در نتیجه فرصتی بدست آمد که نگارنده موارد فوق را در رابطه با یکدیگر مورد نقد قرار . صل شدحا

م شوربا رومانی با لهشه. نشود« م شوربالهشه»اش و رمان ژارههامید دارد که به قول ماموستا . دهد

 .ژار استارزش و خواندی از ماجراهای زندگانیِ در تبعید ماموستا هه

های دکتر قاسملو، بویژه در کتابِ کم حجم اما پرمحتوایِ حث قصد این است که دیدگاهدر این ب

که در واقع در کنگرۀ حزب دموکرات به عنوان اساسنامۀ حزب مورد « بحثی کوتاه در بارۀ سویالیسم»

یدن البته هدف تخریبِ دیدگاه قاسملو در آن زمان نیست، بلکه ارتقاء بخش. تأیید قرار گرفت، نقد شود

اگر خودِ دکتر قاسملو «  نقد به معنایی انحالل در عین تعالی بخشیدن»به قول هگل؛ . به آن است

شود نقد در ضمن یادآور می. کردهای خود را از نو پردازش میزنده بود، در شرایط جدید دیدگاه

. امرا مطالعه نکردهالذکر است، زیرا سایر منابع منسوب به او نگارنده از وی تنها مربوط به کتاب فوق

شود؛ این کتاب به دلیل کار در محیط پلیسی در تنهایی و بدون هیچ کمکی از چنین یادآور میهم

 .باشدهای آن ناشی از این امر میلذا یکی از عللِ کم و کاستی. سوی دیگران نوشته شده است

 گالبات خانی
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 مقدمه

مستند و بدون  مدونِ ۀراهکار و برنام ۀقالبی بدون ارائهیچ حرکت و ان کهآن است  دیگر زمانِ

 ۀهم .نباید صورت گیرد ،روشن اوضاع و مشخص کردن استراتژیِ دقیقِ بینیِتحلیل مشخص و پیش

های که دشمن برای که خود را برای تسلط بر انواع وسایل و شیوه اند؛ جنبشیعقال با این نکته موافق

راه و روش دشمنان  .خواهد آورد آماده نکند، رفتارش نابخردانه استدست دارد و بدست  مبارزه در

پس طبیعتاً احزاب و نیروهایی کُرد هم باید . کُرد در شرایط حاضر اتحاد و اتفاق علیه جنبش کُرد است

اما واقعاً چنین درک و . های میدانی و دیپلماسیِ جهانی ایستادگی کنندمتحد در مقابل آنان در عرصه

 !ی در میان نیروهایی کُرد وجود دارد؟اروحیه

ها را از خود ترین فداکاریمرگ و گریال بزرگهای مردم کردستان در قالب نیروهای پیشتوده

ها در تاریخ ترین حماسهکردند، بزرگ پارتیزانی را عملی ۀهای بزرگ و کم سابقنشان دادند، جنگ

تر ملتی در جهان چنین پختگی را در ند که کمجهان را آفریدند، نشان داد ۀمبارزات ملل ستمدید

های رد ثابت کرده است که در جنگخصوصاً ملت کُ. اندهای پارتیزانی از خود نشان دادهجنگ

اند، اما برغم این، آن ملل ها از هزاران سال قبل در سرزمین کردستان، سرآمدِکوهستان پارتیزانیِ

های که شکست اساسی را از یاد نبریم ۀاین نکت. سر نهادپشتهای تاریخی و طالیی را با ناکامی دوران

رهبران و گردانندگان بوده  بلکه گناهِ ،اند نبودهرد که با شجاعت جنگیدهرد تقصیر مبارزین کُجنبش کُ

حتی در حال حاضر هم یکی از دالیل ناکامی . اندرهبری در رقابت و نزاع بوده که همیشه بر سرِ است

حتی در شرایط حاضر . مورد استها و تخاصمات بیاین رقابت «ملی کردستان ۀجبه» در امر تشکیل

پیشوایی ممکن است به قدر کافی  ها و احزاب سیاسی از بین مدعیان ناکامِبرخی از اشخاص و یا گروه

ها روی مدت ، ونباشند و صداقت سیاسی رد و شرافت نفسدارای انظباط مبارزه در جنبش کُ

 .د عناد ورزنداشتباهات خو

-طوالنی دارند، باید از خود به پرسند نتیجه چه بوده است؟ هنوز نتوانسته ۀردها که ادعای مبارزکُ

باید گذشته را درست نقد کرد تا آینده را به روشنی . ایم گذشته را رها کنیم و به درستی حرکت کنیم

 .گویدرا به ما می گذشته در مورد آینده چه چیزی دید و درک کرد و فهمید که تاریخِ

دهی، منسجم و آگاه شود، در مبارزات ای که سازمانروحیه. برای مبارزه تنها روحیه کافی نیست

تری از نبرد مسلحانه بدست خواهد تر، دستآوردهای عظیمکم ۀخود از طریق نافرمانی مدنی با هزین

بلکه اکتسابی است و  ،ست آیدسیاست علم و هنری نیست که از آسمان نازل شود و یا مفت بد. آورد

مداران ماهری خود سیاست رد اگر خواهان پیروزی است باید از درونِملت کُ .باید آن را کسب کرد

که از خود دانش و درایت سیاسی بروز  مردم باید بدانند که تنها فرزندان آنان در صورتی. پدید آورد

قادر به رهایی خود خواهند بود، نه  ،ی کننددهند و ملت خود را به معرفت سیاسی آگاه و سازمانده

پیروز  ،ضروری برای پیروزی ترس داشته باشد که از فداکاریِ ملتی .نشستن و چشم دوختن به منجی



5 

 

 ملی کردستانۀ جبه. های مبارزه شویم پیروز خواهیم شداگر چون تنی واحد وارد عرصه. نخواهد شد

کُرد جهت مبارزه تشکیل دهد  ه از تمام نیروهای موجودِباید یک ارگانیسم زند (گیریدر صورت شکل)

های الزم را از های مردم را شنید و درستوان حرفمی .خود درس عبرت بیاموزد ۀو از مبارزات گذشت

-پارچه عمل کنیم خواهیم فهمید که چه نیرو و پتانسیل عظیمی در تودهاگر منسجم و یک .آن گرفت

 .کرد تر وران بردگی را بیش از این طوالنینباید د .های مردم نهفته است

های دور، اوج این مبارزات عالوه بر گذشته. اندبخش بودهها قبل درگیر مبارزات رهاییکُردها از قرن

در پایان جنگ اول . در دوران مدرن از اوایل قرن بیستم و بویژه از زمان جنگ جهانیِ اول به بعد است

التأسیسِ ترکیۀ نوین، عراق و سوریه که بر های جدیدا بین دولتدول اروپایی سرزمین کردستان ر

به عنوان ( شرق کردستان)بخش چهارمِ آن . خاکستر امپراتوریِ عثمانی شکل گرفتند، تقسیم کردند

به . های مهمی را شروع کردندبعد از این مردمِ کُرد شورش و حرکت. ماندبخشی از سرزمین ایران باقی

های فوق ناکام ز حدِ دشمن و عدمِ انسجام و پراکندگی در جنبش کُرد، حرکتعلت خشونتِ بیش ا

کان ادامه جنبش در شرایط حاضر در هر چهار پارچۀ کردستان با افت و خیزهای متعدد کما. مانند

بینی کرده بودند، بیش از گذشته و پیش اوجاالن و بعداًدکتر قاسملو گونه که قبالً دارد و همان

و  یایو جهانی یافته و به یکی از عوامل اصلیِ صلحِ منطقه یایجنبۀ منطقه کوبانینبرد مخصوصآ در 

دینی، نظیر داعش،  تر کُردها در سرکوبیِ نیروهای بنیادگرایهماز همه م. جهانی مبدل گشته است

 .نقش اساسی و اصلی را داشتند.... ها وها، تکفیریسلفی

ک قرن گذشته، بویژه بعد از دو جنگ جهانی، در خاورمیانه چه که در بیش از یبدون تردید؛ آن 

صلح در . گذشته است، روشن شده که صلح در جهان ارتباط مستقیم با صلح در خاورمیانه دارد

های خاورمیانه هم در درجۀ اول منوط به حل موضوع کردستان، آذربایجان، فلسطین و سایر خلق

گر کردستان، به عنوان کشورهای کلیدیِ خاورمیانه، بیش کشورهای چهارگانۀ اشغال. تحت سلطه، است

بنابراین موضوعِ کُرد و کردستان چنان با مسائل جهانی . از یک قرن است که با جنبش کُرد درگیرند

در . ارتباط پیدا کرده است که بدون حلِ آن خاورمیانه روی صلح و دموکراسی را بخود نخواهد دید

های چهارگانۀ فوق در برخورد با دولت. ستقیم بر صلح جهانی داردنتیجه موضوع کردستان تأثیر م

اند که از لحاظ سیاسی هنوز در بربریت سیاسی قرار دارند و اوضاع جهانی و حقوق ملت کُرد نشان داده

های چهارگانه با تضادِ اصلیِ دولت. های را ندارندافکار عمومیِ ملل جهان دیگر تحمل چنین دولت

این دلیل است که خواست و مطالبات دموکراتیکِ جنبش کردستان خیلی فراتر از جنبش کُرد به 

یعنی کُردها از لحاظ تئوریک  .شعور و درک آن دول از آزادی، دموکراسی و جامعۀ دموکراتیک است

 .نسبت به ملل حاکم بر خود، در طرازی باالتر قرار دارند

های از جنبه -گرا و تقلیدیتی، مطلقاستبدادی، شوونیس -های تکامل نیافتۀ سیاسیحکومت

-چنین دولت. اندِ بلوغ و بالندگیِ سیاسی، حقوقی و جامعۀ دموکراتیکمختلفِ حیات اجتماعی مانع

که باشند، از هیچ بلوغی برخوردار  ، به جز خشونت، سرکوب و شکنجه، در هر سن و سالییهای



6 

 

ارض، به  کرهدر  یایتر از نواحیدر کم. اندائیهای دوران کودکیِ توحش و قرون وسطماندهته. نیستند

ها، گونه دولتاین. شوندهای تکامل نیافتۀ سیاسی، یافت میجز خاورمیانه و جهانِ اسالم چنین دولت

و در  عین حال بسیار ارتجاعی و  یایگیرند که مجموعاً الگوی پیچیدهعناصر و نیروهایی را در بر می

است که باید در جستجوی طرح یا  یهایبا وجود چنین سیستم. دهندکار را تشکیل میمحافظه

 .آلترناتیو جدیدی یا به عبارت بهتر، هدفی برای آینده بود

های غیر دموکراتیک و فاشیستیِ کُرد در شرایط حاضر در محاصرۀ دولتکردستان و ملت  سرزمین

های گراترین طیفکه از واپس هی استآشام و نیروهایی سیاهای بسیار تجهیز شده و خوندارای ارتش

-های فاشیستی سازماندهی و تجهیز شدهکشورهای چهارگانه با دولت گرفته و از سوی اجتماعی شکل

گراییِ شوونیستی با بنیادگرایی مذهبیِ فاشیستی، بر علیه ملت کُرد دست به ایم که ملیشاهدِ آن. اند

اند و برای نابودیِ آن ن را در حلقۀ محاصرۀ خود قرار دادهاند که کُرد و کردستااتحادی نامقدس زده

آمیزِ کسب عدالت و راه و روش مسالمت وضعیتِ کردستان چنین است، و وسیله. اندآستین باال زده

، چه در منطقه، چه در اروپا و یا هاییکسان و یا دولت. گونه استبداد، برای کُردها وجود نداردعلیه این

زنند؛ فاقد شرافت، می «تروریسم»که در چنین شرایطی قرار دارد، انگ  ر مبارزات ملتیآمریکا، که ب

ها مطرح است، باید پرسید؛ قضات بنابراین، هرگاه قضاوت در مورد کُرد. اندوجدان و صداقتِ سیاسی

 !اند؟کی

د است، برای خود و همۀ ملل و افرا« تعیین سرنوشت خویش»کُرد خواهان اخذ حق ملل در  ملت

که هرگونه عدم برابریِ حقوق و هرگونه امتیاز و جنبۀ استثنائی برای هر ملتِ خاص را بر  به نحوی

به رسمیت شناختنِ چنین حقی به معنای حداکثرِ . اندازد و ضمانت کند و این به نفع همۀ ملل است

کردستان را در  همارتجاع و شوونیزمِ حاکم بر کردستان، . دموکراسی و حداقلِ ناسیونالیسم است

گیری جنبش داشته و هم مانعِ شکلو اجتماعی نگه های اقتصادی، سیاسیماندگیشدیدترین عقب

. هاستالغای استبداد منوط به همت و فضایل ملت .اندمستقلِ دموکراتیک در کشورهای خود شده

اند سیر مفاهیمِ منسوخهای مستبد، کماکان افرمای کردستان در زیر لوای حکومتهای ملل حکمتوده

  .زنندو هنوز هم، ورای تعالیِ انسانیت؛ در تعصبات کهنِ قومی و مذهبی، دست و پا می

سیاسی  هایها و گروهیک از احزاب، سازمانشود که نگارنده نه وابستگیِ سیاسی به هیچیادآور می

-هیچ یک از احزاب و گروهجهت به این . چه کُرد و چه غیر کُرد دارد و نه اختیاری از سوی ملت کُرد

شود، بلکه کلیت جنبش کُرد در سراسر های سیاسیِ کُرد در این نوشته نه تأیید و نه انکار می

بر پهنای « ملی کردستان جبهه»تنها در صورت تشکیل . کردستان، مورد بحث، انتقاد و سؤال است

. العمر سرباز آن جبهه باشدست مادامجغرافیای کردستان بعنوان استراتژی مبارزات ملت کُرد، حاضر ا

های چون فقط و فقط موفقیت ملت کُرد در انسجام، متحد عمل کردن و سازماندهی بر مبنای آگاهی

 . اجتماعی، ملی، دیپلماسی و توانمندی اقتصادی است -سیاسی
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ستا یکی از منابع آثار دکتر قاسملو در کنار آثار سایر رهبران و نویسندگانِ کُرد و غیر کُرد در این را

 .شودبا ارزش در خصوص موضوع کردستان محسوب می

 

 عبدالرحمان قاسملو کی بود؟

های اروپا و یکی از اساتید برجستۀ دکتر عبدالرحمان قاسملو شخصیتی کُرد، تحصیل کردۀ دانشگاه

نقالب ملل ایران وی بعد از پیروزیِ ا. اسلواکیِ سابق بودهای اروپا، بویژه در چکواقتصاد در دانشگاه

به این دلیل به عنوان رهبر . رهبریِ بخش مهمِ جنبش کُرد در شرق کردستان را بر عهده گرفت

از جنبش کُرد بدان اشاره شد که در آن زمان احزاب و اشخاص دیگری هم مانند سازمان « بخشی»

عزالدین حسینی های مانند شیخ ، نیروهای چپِ غیر کُرد و شخصیت(لهکومه)کشان کردستان زحمت

 دورۀ اولین انتخابات اما در .زاده هم در جنبش کُرد در شرق کردستان حضور و فعالیت داشتندو مفتی

حزب دموکرات کردستان ایران در شهرهایی  0631اسالمی، در آواخر زمستان  شورای مجلس

 هایسازمان یحزب کاندیداها رقبای .کردستان و از جمله در ارومیه اکثریتِ آرا را کسب کردند

 و نیروهایی طرفدار جمهوری اسالمی بودند، خلق فدایی هایچریک و توده حزب کومله، نظیر سیاسی

 .له بعد از دموکرات در ردیف دومِ کسب آرا قرار داشتکومه .شدند ناکام مردم آرایِ جلب در که

 همراه کردستان یشهرها اکثر در دموکرات حزب کاندیداهای پیروزی با که انتخابات این نتایج

 .شد واگذار ایدوره میان مرحله به آن تکلیف و باطل کشور مرحلۀ اول را وزارت سوی دیگر از شد، اما

با یورشِ دوبارۀ ارتش و سپاه پاسداران به کردستان، احزاب و نیروهایی سیاسیِ  0631در بهار سال 

 .دهای بعدیِ انتخابات محروم شدنکُرد عمالً از مشارکت در دوره

 یک به آن سرایت نکرده بود، 0631ای در مهاباد که هنوز جنگِ بهار دوره میان در انتخابات

 پیش نطقِ اولین در مجلس به ورود از پس سعادتی. شد انتخاب سعادتی جسیم مال بنام کُرد روحانی

 مهاباد و شودن پذیرفته اشاعتبارنامه شد باعث امر این. پرداخت کردستان وضع از انتقاد به دستور از

 به (بزعم خو)خود، 0631 سال خاطرات در رفسنجانی هاشمی .بماند نماینده بدون سال چهار

 .است کرده اشاره  «انقالب ضد هایگروهک از نگرفتن فاصله» بدلیل مجلس از سعادتی اخراج ماجرای

 سال دایِیل شب در قاسملو ؛ عبدالرحمن(حدکا)به استناد سایت حزب دموکرات کردستان ایران 

 شهر در ثروتمند زمیندارِ خانواده یک در میالدی 0161 سال دسامبر 11 با مصادف شمسی، 0611

 بپایان تهران در و سپس ارومیه در ابتدا را متوسطه و ابتدایی تحصیالت. گشود جهان به چشم ارومیه

 در خواهانهآزادی افکار و کرد پیدا آشنایی سیاسی مسایل با که نبود بیش نوجوانی هنوز. رسانید

 دربارۀ بحث از پس «آزادی راه در مبارزه سال چهل» کتاب در باره این در وی. گرفت جای ذهنش

نویسد؛ می چنین شوروی دولت دعوت به بنا باکو به کُرد عشایر و رؤسای مالکین از تن 61 سفرِ

 به مرا توجه سیاست دوره نآ کودکانِ از بسیاری مانند لیکن بودم، ساله یازده زمان آن در من اگرچه»
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 زیرا. نمودمی عجیب بسیار من بنظر کار این. بود هیأت آن اعضای از یکی پدرم. بود کرده جلب خود

 پدرم که میآوردند میان به سخن این از بودند، تربزرگ من از که هایمعموزاده و برادران ما خانوادهِ در

 و رک علت همین به. نمایند طلب را کُردها آزادی و قحقو تا اندرفته باکو به دیگر نفرِ چند همراه

 کُردی دوم چاپ. آزادی راه در مبارزه سال چهل)« شد؟ چه کُردها حقوق پس: پرسیدم پدرم از صریح

 (30 ـ 31 صفحات 0631

 دموکراتِ جوانانِ اتحادیۀ تشکیل با را خود سیاسی فعالیت 0611 سال در قاسملو عبدالرحمن

 آن متعاقب. کرد سقوط مهاباد در کردستان جمهوری 0613 سال. کرد آغاز رومیها شهر در کردستان

 پایتخت پاریس، به تحصیل ادامۀ برای 0611 سال در و گشت تهران راهی تحصیل جهت نیز وی

 0611 بهمن 03) تهران دانشگاه در شاه سوی به تیراندازی با مصادف پاریس به رسیدن. رفت فرانسه

 یک مناسبت بدین. شد ایران سراسر در دموکراتیک هایآزادی رفتنِ بیناز  به منجر که بود

 سخنرانیِ قاسملو عبدالرحمن آن در که گردید برگزار پاریس در ایرانی دانشجویان وسیعِ گردهمایی

 مخابره محمدرضاشاه به اعتراضی پیام یک دانشجویان نتیجه در و نمود ایراد شاه علیه شدیدالحنی

 سرانجام تا. شد وی بر فرانسه حکومت حتی و پاریس در ایران سفارت فشارِ موجب ماقدا این. کردند

 به «دانشجویان المللیبین اتحادیه» ایرانی بورسیه اولین عنوان به و کرده ترک را پاریس گردید ناچار

 تنِ چند همکاری با فرانسه در خود اقامت مدتِ همان در. کند عزیمت چکسلوواکی پایتخت پراگ

 .کرد تأسیس را اروپا در «کُرد دانشجویان انجمن» کُرد دانشجویان از ردیگ

 نیز دانشجویان المللیبین اتحادیۀ هایفعالیت در بود، تحصیل مشغول پراگ در که مدتی طی

 که سازمان آن کنگرۀ دومین در ایرانی دانشجویانِ سوی از نمایندگی به 0661 سال. داشت شرکت

 هاگردهمایی بیشترِ در ایران نمایندۀ عنوان به مدت همان در. کرد شرکت یدگرد برگزار پراگ شهر در

 سال. کردمی شرکت مجارستان پایتخت بوداپست، شهر در جوانان جهانیِ فدراسیون هایکنفرانس و

 موفق پراگ دانشگاه در کهاین  از بعد قاسملو عبدالرحمن مصدق، دکتر ملیِ حکومت زمان در 0660

 دموکرات حزب میان موقع آن در. بازگشت ایران به شد، سیاسی و اجتماعی علوم سِلیسان اخذ به

 ماه شش از پس قاسملو عبدالرحمن. داشت وجود تشکیالتی وحدت ایران تودۀ حزب و کردستان

 کودتای از بعد. گرفت عهده به را حزبی مسئولیت کار آنجا در و برگشت مهاباد به تهران در فعالیت

 کردستان و تهران در مخفیانه و آورده روی مخفی فعالیت به شد ناچار 0661 سال مرداد 11 شوم

 حزب مرکزیِ ارگان «کوردستان» روزنامه سرپرستیِ ایشان فاصله این در. شود حزبی فعالیت مشغول

 یک که بود مدت همین در نیز و رسید چاپ به مخفیانه آن شمارۀ پنج تنها که داشت عهده بر را

 قاسملو. گردید تشکیل وی سرپرستی به کردستان دموکرات حزب هایفعالیت جهت سراسری کمیته

 چکسلوواکی به دیگر بار 0663 سال کردستان، در بویژه و ایران در سیاسی فعالیت سال پنج از پس

باشور )عراق  کردستانِ در جنبش رشد و عراق انقالبِ پیروزی از پس (0661/0131) سال در. رفت
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عراق  خاک در اقامت ضمن نمودند کوشش حزبی مسئولِ اعضای از چند تنی با ههمرا ،(کردستان

 از بعضی کارشکنیِ دلیل به لیکن. نمایند احیا کشور داخل در را حزبی هایسازمان ،(باشور کردستان)

 عراق دولت دستور به 0661 سال در و نبردند، پیش از کاری عراق کردستان دموکرات حزب رهبران

  .برگردد پراگ به و گوید ترک را کشور آن شد ناچار

 نایل اقتصادی علوم رشتۀ در دکترا درجۀ اخذ به پراگ دانشگاه در قاسملو (0610/0131) سال

 رشد تئوری و سوسیالیستی اقتصاد و داریسرمایه اقتصاد» درس دانشگاه آن در 0611 سال تا و آمد

 مشکالت با رابطه در را جزوه و کتاب چند لوقاسم دکتر فاصله این در. کردمی تدریس را «اقتصادی

 «کُرد و کردستان» کتاب هاآن ترینِمعروف که درآورد تحریر رشته به سیاسی و اجتماعی اقتصادی،

 هایزبان به تا کنون است درآمده تحریر رشته به چکی زبان به اصل در که کتاب این. باشدمی

 منتشر و ترجمه فرانسه به نیز آن از هاییبخش و رسیفا کُردی، عربی، لهستانی، سلواکی، انگلیسی،

 روسی و چکی انگلیسی، فرانسه، عربی، ترکی، فارسی، کُردی، هایزبان با قاسملو دکتر. است شده

-می احتیاج رفع نیز اسالو هایزبان و آلمانی مانند دیگر هایزبان از برخی به و داشت کامل آشنایی

  .کرد

 دولت با عراق کردستانِ جنبش رهبری میان توافق و مارس 00 یانیۀب صدور از بعد 0611 سال

 اروپا از قاسملو دکتر فرصت این در. شد بیشتر ایران کردستانِ در سیاسی فعالیت امکان کشور آن

 دموکرات حزب هایسازمان احیای مسئولیت خود نزدیک یارانِ از نفر چند یاری به و بازگشت

 دکتر شد، برگزار 0631 سال خردادماه در که حزب سوم کنفرانس رد. گرفت عهده به را کردستان

 آن از و شد انتخاب کردستان دموکرات حزب دبیرکلیِ به سپس و مرکزی کمیتۀ عضویت به قاسملو

 به سال هیجده مدت به ترتیب بدین و شد برگزیده دبیرکل عنوان به حزبی هایکنگره همۀ در بعد به

 در را ایران کردستان دموکرات حزب امور ادارۀ مسئولیت، اولِ مقام در تهشایس و کاردان رهبری عنوان

  .کرد رهبری را حزب این مبارزه شرایط ترینسخت از یکی

( از لحاظ کاری)ترین ترین و پر حجمبعد از پیروزیی انقالبِ ملل ایران، دکتر قاسملو در سخت

ها دوری از وطن در شرایطی به کردستان الحزب دموکرات بعد از س. کردحزب دموکرات را هدایت می

سو با کمبود امکانات، سازماندهیِ ضعیف و از سوی دیگر با خروش ملتی مواجه بود بازگشت که از یک

به مرکزیت مهاباد و از سوی دیگر با « جمهوری کردستان»که خشم و نفرتِ به جا مانده از سرکوبیِ 

عالوه بر حزب دموکرات نیروهایی دیگری نیز مانند . ودانباشته شدنِ مطالبات مردم کُرد مواجه ب

حزب »و « مجاهدین خلق»، «سازمان فدائیان خلق»له، یا کومه« سازمان زحمتکشان کردستان»

عالوه بر آن دو . حضور داشتند« پیکار»و چند سازمان دیگر مانند « کمونیستی کارگری ایران

زاده نیز حضور داشتند که شیخ عزالدین از وجهۀ تیشخصیت روحانیِ کُرد؛ شیخ عزالدین حسینی و مف

 . مردمی برخوردار بود
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کردستان به مردم در سنندج  11در اولین بهار انقالب، شهر سنندج به خون آغشته شد و لشکر 

بعداً . اهلل طالقانی موضوع بطور موقت فیصله یافتبعد ازقتل عام خونین با میانجیگریِ آیت. حمله کرد

دکتر قاسملو به عنوان نمایندۀ مردمِ کُرد در ( 0631/0111)در سال . نقده بوجود آمدفاجعۀ شهر 

اهلل خمینی در پاریس به جایی مجلس مؤسسان که آیت« خبرگان»استان آذربایجانغربی برای مجلس 

قبل از تشکیل مجلس خبرگان حادثۀ شهر پاوه و اعالم جهاد علیه . وعدۀ آن را داده بود، انتخاب شد

اهلل خمینی، امکان حضور وی در مجلس خبرگان که قرار بود قانون اساسی را دستان توسط آیتکر

اهلل خمینی در زیر سایۀ نگارنده در روز دیدارِ نمایندگان مجلس خبرگان با آیت. بنویسد، وجود نداشت

به سخنان  درختان سر سبز، زیبا، سر به آسمان کشیده در نزدیک خانۀ روستایی پدرم از طریق رادیو

اون »دادم که وقتی به موضوع کردستان رسید با عصبانیت چنین گفت؛ اهلل خمینی گوش میآیت

کرد اهلل خمینی به عنوان سندی ننگین از عملسخن آیت« ....که نیامدهقاسملوی خائن، کو مثل این 

کردستان بود، با عین این وی که بیانگر جنایات بعدیِ رژیم مذهبیِ ایران در تاریخ ملل ایران و کُرد و 

به چاپ رسیده  0631در جلد مربوط به رویدادهای تابستان و پاییز « صحیفۀ نور»ادبیات در کتاب 

 ....... است

... »گوید؛ یک ماه قبل از ترورش در این مورد چنین می  BBCدر مصاحبه با  دکتر قاسملوخودِ 

اعالم جهاد داد و من که آن موقع به عنوان خمینی علیه ما ( 0631/0111)مرداد  11در نتیجه در 

تنها نمایندۀ الئیک مجلس خبرگان انتخاب شده بودم و قرار بود برم تهران و در جلسۀ مجلسِ 

نمایندگان مجلس را ( خمینی)خبرگان شرکت کنم، همان شب یعنی قبل از این که من حرکت کنم 

دانید که در عرف االرض خواند شما میفیجمع کرد به شخص من دشنام داد، ناسزا گفت و منو مفسدِ

به همین جهت من دیگر به تهران نرفتم و جنگی شروع شد که سه ماه . اش اعدام بودخمینی معنی

. طول کشید که در این جنگ موفق شدیم ارتش را شکست دادیم و مجدداً به شهرها بر گشتیم

شش ماه ما با آخوندها . ما مذاکره بکنندخواهند با خواستن نشان بدهند که میآخوندها ظاهراً می

ولی بعداً . قدر آخوند ندیده بودم که طی این شش ماه دیدمام اینصحبت کردیم و من در تمام زندگی

خواهند خودشان را برای جنگی دیگر آماده بکنند و معلوم شد قصد آنان فقط کسب وقت است و می

نگ را در شمال یعنی منطقۀ ارومیه و هم در مجدداً ج( 0111/ 0631)به همین جهت از نوروز 

 . «منطقۀ کامیاران دوباره از سر گرفتند

-راه به دستیابی برای که حالی در 0631 سال ماه تیر 11 روز قاسملو عبدالرحمن دکترسرانجام، 

 بر وین در اسالمی جمهوری حکومت نمایندگان از چند تنی با ایران در کُرد مسأله آمیزِمسالمت حلِ

 دست به مرکزی کمیتۀ عضو ،قادری عبدهلل کاک مبارز رفیقِ همراه بود، نشسته گفتگو میز رس

 کُرد ،رسول فاضل دکتر ناجوانمردانه ترورِ این در. رسید شهادت های جمهوری اسالمی بهتروریست

 .رسید شهادت به هاتروریست همان دست به نیز وین در دانشگاه استاد و عراقی
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 مرگ. شد ترکوتاه دموکرات حزب و ردکُ قوم قامت قاسملو دکتر مرگ با»؛ ریهیرش قادبه قول 

البته ناگفته نماند که با « .بود حزب و ملت یک سر بریدنِ بلکه ،نبود نفر یک مرگ دکتر قاسملو،

تر و حزب دموکرات کردستان ایران به سوی فروپاشی قامت ملت کُرد کوتاه دکتر شرفکندیمرگ 

چه یگر بعدِ از دست دادنِ این دو شخصیت استثنائی در تشکیالت حزب، اکنون آنبه عبارت د. رفت

قاسملو فردی . چه که از قبل بود، از زمین تا آسمان تفاوت داردمانده است، با آنکه از آن حزب باقی

خسرانی را که فقدان . جهاندیده و پراگماتیسم بود و رابطۀ تئوری و عمل را به خوبی درک کرده بود

. این دو شخصیتِ مبارز، صادق و فداکار بر جنبش کُرد و حزب دموکرات وارد کرد، بسیار سنگین بود

هم گرفتارِ بحران تئوری . هم اکنون شاهد تضادِ تئوری و عمل در هر دو شاخۀ حزب دموکرات هستیم

فکر استراتژیک تعیین استراتژی مستلزم ت. اندو هر دو فاقد استراتژی روشن و هم ناتوانی در پراتیک

در نتیجه تفکر استراتژیک « .چه که هست، باید عبور کرداز آن»تعیین استراتژی بدان معناست . است

فقدان آن به معنای . این دو رابطۀ ارگانیک با هم دارند. است موجود واقعیت از فرارفتنهم به معنای 

  .فقر تئوریک است

ای را از دست ارزشمند، کارآمد، الیق و شایسته یهایدر چنین شرایطی بوده که تا کنون انسان

دهد که نشان می ستانجنبش کرد همین تجربۀ. ایمخورده یهای هولناکایم و از این بابت ضربهداده

گیر تواند خطرناک باشد، زیرا اگر رهبر کشته و یا دستمی کاریزماتیکبیش از حد بر یک رهبر  تأکیدِ

کار آمدنِ و یا روی یا احتمال دارد منتهی به دیکتاتوری. رددشود ممکن است موجب فنای جنبش گ

در آغازِ قرن بیستم اعدام شیخ رضا، شیخ سعید پیران، شیخ عبدالقادر گیالنی،  .شود رهبران ناالیق

های وسیلۀ نقلیه در تهران، کشته شدنِ قاضی محمد و له کردنِ ژنرال احسان نوری پاشا در زیر چرخ

عبداهلل اوجاالن و مرگ جالل طالبانی و  قاسملو و دکتر شرفکندی، دستگیری ترکاک فواد، ترور دک

حتی قبالً مرگِ همراه با ظن و گمانِ ژنرال مصطفی بارزانی در آمریکا، ضمن این که مصائب بزرگی 

ردها در مبارزات کُ .های آموزنده و عبرت آمیزانددرس ملت کُرد بودند، در عین حال حاویبرای 

بدون . بندی و نقد نشده استغنی هم دارند که تا کنون جمع ۀهای آن، تجربود، برغم تلخیخ ناموفقِ

کراسی غیر ویا ایجاد دم و رهایی ، انقالبسیاسیِ آنان یروهایو حتی ن اکثریت مردم ۀکهن عقاید تغییرِ

سیاسیِ  نیروهایو  هاتوده سیاسیِ ۀاین تغییر را هم، نه تنها از طریق تبلیغات، بلکه تجرب. ممکن است

. دیکتاتورهای جدید بود افراد ناالیق و ای نگرانبه همین جهت باید در هر مبارزه .نمایدایجاد می آنان،

شود بدون رهبری هم می ،مبارزه و رهبری را کشف کنیم ، دانشِکاریزماتیک اما اگر به جای رهبریِ

کاریزماتیک وی بیانگر آن است که اقتدارِ و شخصیت  اهلل خمینیآیتمورد از جهت دیگر؛ . کرد مبارزه

 .فردی، ناشی از عدمِ بلوغ و خامیِ اقشارِ تحت سلطه است

-اقتدار انتسابی بر نسبت نیاکانی یا نوعی . اقتدار سیاسی ممکن است انتسابی یا اکتسابی باشد 

است با  تدار اکتسابی ممکنکیفیت نسبت دادۀ دیگر مانند الوهیت یا تقدس مبتنی است؛ اما اق

اهلل خمینی در ایران، آیت.نظامی، موفقیت در انتخابات، اثبات اخالقی یا نظایر آن به دست آید پیروزی
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بعد از او هرچند به ظاهر از « والیت فقیه»اما . بود( کاریزماتیک)دارای اقتداری مبتنی بر نوعی کیفیت 

البته )به یک نوع کاست  شود اما خودِ مجلس خبرگان متعلقطریق مجلس خبرگان انتخاب می

که غیر از آن، اشخاص دیگری حق مشارکت در انتخاب  است« روحانیت»بنام ( مندکاستی قدرت

 .به عنوان قدرت مطلق امتیازی است در اختیار یک کاست« والیت فقیه»بنا براین . شدنِ آن را ندارند

دردناک  در عصر ما موردِ ترین موردترین و نزدیکرد، تلخجنبش کُ عالوه بر تجارب مختلفِ

 .در سریالنکا است (ببرهای تامیل) هاتامیلی

ترین، گونه از سوی سیاهدکترقاسملو تنها رهبر مبارزات جنبش کُرد و کردستان نیست که این

این مورد بعد از وی . شودهای اجتماعی ناجوانمردانه ترور میگراترین طیفترین و از واپسفاشیست

قبل از وی مردم کُرد در سوک کاک فوأد به . نیز بود( دکتر سعید)ق شرفکندی سرنوشت دکتر صاد

قبل از اینان مردم کُرد تابوت شهدایی مانند شیخ سعید پیران، شیخ رضا، شیخ . عزا نشسته بودند

 .بودند بر دوش خود حمل کرده..... عبدالقادر گیالنی، ژنرال احسان نوری پاشا وووو

 

 به خشونت گراید؟( 8221/8171)سال  چرا جنبش کردستان در

های ها و نیز تبعیضکه در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی از کم و کاستیکُردها در ایران 

نقش بارزی ایفا نمودند، ( 9191/9539)گسترده و گوناگونی در رنج بودند و در جنبش همگانیِ سال 

همان روزهای نخستِ پیروزیِ انقالب  آمدند که دراز آن دست نیروهای اجتماعی به شمار می

کُردها خواهان . ، بیان داشتندیایهای خود را به به شیوۀ دموکراتیک در یک بیانیۀ هشت مادهخواسته

 .فدراتیو در بین ملل ایران بودند

سیاسیِ کُرد  -اجتماعی ایران از سوی نمایندگانِ نیروهایانقالبِ ملل بیانۀ فوق در ابتدای پیروزی 

انقالب، صادر شد که هم دولتِ موقت و هم  نوروز خونینِ سنندج، اولین نوروزِ انقالب، برای ادامهو در 

ها و مطالبات فوق، از کُرد به خاطر خواسته حتی مردمِ. سایر ملل ایران بدون توجه از کنار آن گذشتند

توانست نیۀ فوق میدر واقع بیا. شان شناخته شدندسوی رهبران انقالب مستوجب اعالم جهاد علیه

-اما هنوز برای ملل ایران درک روابط فدراتیو بین. مبنای یک قرارداد اجتماعی بین ملل ایران باشد

واقعیتِ امر  .کنندطلبانه از سوی ملت کُرد تلقی میشان، چندان مفهوم نیست و آن را یک اقدام تجزیه

 بودند، کرده زندگی استبدادی سلطۀ رژیم زیر در سال صدها کُرد که ملت و ایران هایاین بود؛ خلق

 به و باشند خواستند آزادداشتند، و بویژه مردم کُرد می نیاز مبرمی دموکراسی و آزادی به ازاین جهت

 .کنند زندگی آزادی

که  شودتمام نمایان می سیاسی هنگامی با وضوحِ -به نیروهای اجتماعی یایجامعه تقسیم هر

بین  ها مجبورند درچنین شرایطی دولت در. را متشنج ساخته باشد های عمیق تمام کشوربحران

حاکم و سراسر  شرایط مذهبیِ در. کنند هایی را برای خود جستجوگاهطبقات مختلف جامعه تکیه

ها منحصراً از دین فراهم سیاسی جمهوری اسالمی ایران، احساسات و هیجانات توده و حیات اجتماعی
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و ملل  قید گذاشتن طبقات پایین جامعه دست دولت، برای در به ابزاری درشود و از آن به مثامی

 کرده و محصول و شرایطی را به بار پیروزمند ردای فلسفی در بر ارتجاعِ. جویندسود می تحت سلطه،

 . اندخرافات باقی گذاشته محسور در محصور و آورده که شاهد آنیم که مردم را

قید و بند، دو  داشتن مردم درکه رژیم مذهبی برای نگه نشان دادگذشته  ۀدهچهار بیش از  ۀتجرب

که توسط آن به مردم نشان دادند چه چیزی شدنی و چه چیزی  روش نخست قهر است،: روش دارد

گری، افترا، وعده و وعیدهایی توخالی، سوءاستفاده از بازی، توطئهروش دوم فریفتن، حقه. نشدنی است

 .اهمیت جهت حفظ اهمیتعطای امتیازات بیاحساسات مذهبی مردم و ا

 چه درکه آن اندکه از تحلیل وضعیت ناتوانند، مدعی کارهای فریببعضی از افراد، احزاب و جریان

تر کردستان اوایل انقالب درکردستان اتفاق افتاد موجب تقویت رژیم مذهبی گردید یا به عبارت روشن

رد و احزاب آن این بود که تنها گناه ملت کُ حالی است راین هم د. مسئول وضعیت فعلی ایران است

نظام سلطنتی مطرح کردند به این  کراتیک خود را به دنبال فروپاشیِوبر حق و حقوق دم که مطالباتِ

 .عدالتی پایان داده استامید و با این تصور که انقالب به دوران سرکوب، خفقان و بی

هایی بود که ماهیت نظام و جریان واقع محکِ کردستان در یهابرخالف این ادعا، مسائل و رویداد

ها کرد و از حمایت گروهرژیم به تدریج که کردستان را سرکوب می. حاکمیت از آنان تشکیل شده بود

رد حق ملت کُ خود در ۀگرانایران از اقدامات سرکوب اجتماعی و ملل دیگرِ -های سیاسیو جریان

اجتماعی و اقتصادی  -شعار اساسی را مطرح کرد که کل ماهیت سیاسی شد، دوگرم میمطمئن و دل

ترین وجهی نشان داد، به نحوی که انسان باید فقط سفیه سیاسی باشد تا متوجه آن خود را به عریان

یا روسری یا »مورد زنان؛  و شعار بعدی در« اهللاهلل، رهبر فقط روححزب فقط حزب»نباشد، شعار اول؛ 

آلودی فروبرد و جایگاه و فضای مه کراتیک ملل ایران را دروفوق جنبش دم هر دو شعارِ .بود« توسری

نظام  ها و عقاید گوناگون اجتماعی، ادبی، هنری، سیاسی و زنان را درموقعیت ملل، افکار، آرا، اندیشه

 .اسالمی به خوبی ترسیم کرد

. عقیده بود و یکپارچگیِ ین وسطایگر تالش اساسی نظام برای احیاء مناسبات قروشعار اول بیان

 ۀجامع بدین ترتیب، نفوذ عمیق مذهب در. زنان را نشان دادجایگاه اجتماعیِ  تاریکِ ۀشعار دوم آیند

 هایایران که موقعیت بسیار با نفوذی را برای روحانیت بوجود آورده بود، آنان فرمان بازگشت به سنت

 ۀجدید این بود؛ جامعه با گذشت رژیم مذهبیِ تالش اصلیِ. دگرا بوروحانیت کهنه. کردند کهن را صادر

 .کافی معاصر شودۀکهن به انداز

توجه به استثناء جنبش  العمل جدی و درخورِبه دنبال طرح شعارهای فوق رژیم که عکس 

آن  که در های سیاسی نظیر سازمان مجاهدین خلقگروه کردستان در برابر خود ندید و حتی بعضی از

جامعه را  میان ملل ایران داشت از آن دفاع کردند، یعنی روسری اجباری در ن جایگاه خاصی را درزما

آن است، شعارهای خود  که مانتوی فعلی نمونه کردند، و حتی الگوهایی هم به رژیم ارائه دادند تأیید
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یاسی به سوی های اجتماعی و سرا به راحتی عملی کرد و با تمرکز اقتصادی و سیاسی و نقض آزادی

 .فاشیسم حرکت کرد

بلکه میان دو دوره از تاریخ همان  ،کشور و نه تنها میان دو ؛هیچ کشوری شبیه کشور دیگر نیست

ای از آن کشور و یا حتی یک کشور یا دوره ۀلذا تجرب. کشور هم همیشه اوضاع و احوال متفاوت است

های همه چیز، در شرایط و موقعیت. دقطعی به ما بده های«درس»تواند یک ایدئولوژی کهن، نمی

ناشی از آن ( درونی و بیرونی)های وجه یکسان نیستند، باید گذشت زمان و دگرگونیمتفاوت، به هیچ

که برای هر وضعیت و فرصتی  کسانی این اساس و به عنوان یک اصل کلی باید به بر. را مد نظر داشت

درک این وضعیت از خود ضعف و ناتوانی  لل ایران درم. مظنون بود ،دهندهای فوری ارائه می«درس»

کهنه،  سان فکربدین. علیه آن صادر شد بار آن نرفت، فرمان جهاد بر کردستان زیر .نشان دادند

( کردستان مانند)که حداقل  زمان ملل ایران درک نکردند نآ در. موجب از دست رفتن آزادی گردید

 .نباشدکه اصالً  کمی طغیان بهتر از آن است

چندان ناخرسند نبود  سابق همسایگی شورویِ آن زمان هم از دولت مذهبی در که در جهان غرب

توانست مرداد مورد تنفر مردم بود، نمی 11کودتایی  و هم به خاطر اقدامات استعماری سابق مانند

آن شرایط  والً درکردستان داشته باشد و اص کراتیک مردم ایران به ویژه دروتأثیر مثبتی برمبارزات دم

ایران برای آنان اهمیتی نداشت و حتی خودِ جهان غرب،  کراسی درومسائلی مانند حقوق بشر و دم

از سوی دیگر برغم تعارضات ظاهری بین . رژیم مذهبی در ایران داشت نقش اساسی در روی کار آمدنِ

-ه ارتش سرخ مبارزه میعلی آمریکا و جمهوری اسالمی، هر دو دولت در افغانستان در یک سنگر بر

 .گفته تا عمل فاصله زیاد است که از دادندکردند، و نشان می

فاسدتر  ،تر باشدرژیم مذهبی ایران نشان داد، قدرت هر اندازه بیشتر و مسئولیت آن کم ۀتجرب

 که اندکه کاری کرده انددهه از انقالب، تازه ملل ایران متوجه شدهچهار بعد از گذشت بیش از . است

توانند یکدیگر را به این سادگی از آن بیرون آورند و مجبورند تاوان اند و دیگر نمیگِل فرو رفته همه در

 .سنگینی بابت این اشتباه خود بپردازند

جنگید درک نکردند و کرد و میرد به خاطر آن مبارزه میملل ایران دالیل و اهدافی را که ملت کُ

برابر  ها و مطالبات خود دررد با قرار دادن خواستهواقع ملت کُ در. آن عاجزند هنوز هم از درک درستِ

که  بردو برخورد با آن از سوی گردانندگان انقالب، به سرعت پی( شورای انقالب)انقالب  ۀت حاکماهی

انقالب تنها طبقات نوین، شرایط نوین جور و ستم و اشکال نوین مبارزه را جانشین اشکال و شرایط 

ها بر علیه سلطنت که مردم بخاطر بدست آوردن آن یهایی ساخته است و تمام آزادیرژیم سلطنت

 . پندارهای مذهبی و سیاسی پیچیده و مستور ساختند ۀپرد در ،شوریده بودند

. رسدهای دیگر بیهوده به نظر میما، تمام تالش ،کنونی ۀبدون اصالحات تمام عیار سازمان جامع

نهایت تنگی اند، چنان خرد آدمی را به افق فکری بیهبی را تشکیل دادهروحانیت بنیان استبداد مذ
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چاپلوس اصول سنتی، هرگونه علو طبع  ۀمطیع خرافات و برد ۀاند و با تبدیل آن به بازیچمحدود کرده

 .اندو توان تاریخی را از آنان سلب کرده

 .دیطلبای دیگری را میهملل ایران گزینه ۀشرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری جامع

که وجود آن  پرستی است، سرگردانی ناشی از جهل عمومی هنگامیخوش هیستری خرافهکشور دست

 .ای استجامعه ترین فاجعه برای هرپذیرفته شود، بزرگ

بشنویم که چرا جنبش کُرد در شرق کردستان از همان ابتدا  دکتر قاسملوبهتر است از زبان خودِ 

در  دهیم قرار توجه مورد را حزب اگر مبارزات...»نویسد؛ ید؟ قاسملو در این باره میبه خشونت گرای

 آغاز در .است عوض کرده را خود تاکتیک بار چند ما حزب امروز به تا ایران از انقالبِ بعد که یابیممی

وی  رژیم و نیخمی رهبری از ما .بود آمده کار سر بر انقالب بعد از که بود رژیم با همکاری ما تاکتیک

 علیه را مبارزۀ مسلحانه ماهه سه در جنگ .نبود مطرح مسلحانه مبارزۀ مسئلۀ و کردیممی پشتیبانی

 پیروزی از بعد .کرده بود تحمیل ما بر رژیم را مبارزه شیوۀ این واقع در که شروع کردیم خمینی رژیم

 رژیم از پشتیبانی جای به بار این لیکن دادیم؛ تغییر خود را تاکتیک دیگر بار ماهه سه جنگ در

 مذاکره به دولت با مسئلۀ کوردستان برای ایچاره راه کردن پیدا منظور به خواستیمخمینی، می

 توجه لیکن اگر .شد آغاز مجدداً مسلحانه مبارزۀ و نکرد دوامی نیز چندان« مذاکره»تاکتیک  .بپردازیم

 در مانمسلحانه مبارزۀ تاکتیک با ما کنونی حانۀمبارزۀ مسل تاکتیک که یافت در خواهیم باشیم داشته

 اکنون اما بنماییم، به مذاکره ناگریز را رژیم که جنگیدیممی هنگام آن در دارد؛ تفاوت سه ماهه جنگ

 هیچ خمینی رژیم چارچوب در ما اعتقاد به چرا که سرنگون سازیم، را رژیم آن که برای جنگیممی

 .«شودنمی برآورده ایران هایخلق و نکوردستا مردمِ هایاز خواست یک

یک ماه قبل از ترورش، در پاسخ به این پرسش که چرا  BBCدر جایی دیگر در مصاحبه با  قاسملو

ما مردم کردستان در انقالب »؛ (نقل به مضمون)در کردستان جنگ زود شروع شد؟ چنین پاسخ داد 

یم و به همین جهت هم انتظار داشتیم بعد از های ایران سهیم بودیم و شهید دادیم، فداکاری کردخلق

. های ما پیاده شودهای ما تحقق پیدا نکند، حداقل برخی از خواستهپیروزیِ انقالب اگر همۀ خواسته

متاسفانه هنوز چند روز از انقالب نگذشته بود ما متوجه شدیم رژیمی که در تهران سرِ کار آمده بود، 

هنوز اولین نوروز بود که در سنندج آخوندی جنگ ..... شودل مینسبت به مردم کردستان تبعیض قائ

-بعد از آن هم وقتی ما می. علیه جوانان کُرد راه انداخت و عدۀ زیادی در آن جنگ کشته شدند

خواستم پشت تریبون آمیز برگزار کنیم و وقتی من میخواستیم در شهر نقده یک متینگِ مسالمت

ه متینگ ما کردند، جنگ در گرفت که سه روز طول کشید و عدۀ صحبت کنم شروع به تیراندازی ب

به دیدار شخص خمینی رفتیم و ( 8531/8191)ما در آغاز فروردین .....زیادی از طرفین کشته شدند

در دیدار با وی از او خواستیم اعالم کند حق خودمختاری برای خلق کُرد در جمهوریِ اسالمی تصویب 

شرط ما حاضریم در رفراندوم شرکت کنیم و به جمهوری اسالمی رأی  شود و به او گفتیم به این

کار را نکرد ما از همان اول نه به جمهوری اسالمی و نه به قانون اساسیِ آن رأی ولی چون این. بدهیم
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هم یکی از علل همان تبعیضی کنم که اینمن فکر می. ندادیم و نه در هیچ رفراندومی شرکت کردیم

 .«سبت به مردم کردستان داشتبود که خمینی ن

دموکراسی بو ایران خودمختاری بو )شعار دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کُردها 

از قرار اطالع . شعاری استراتژیک بود که از سوی حزب دموکرات کردستانِ ایران مطرح شد( انستکُرد

جنبش کُرد . به سوی دموکراسی بود محتوایی این شعار حرکت. بانیِ این شعار دکتر قاسملو بوده است

ای که در جامعه قدرت به به هر اندازه. با طرح این شعار خواهان تقسیم قدرت در میان ملل ایران بود

یابد که مقدمۀ سوسیالیسم مردم واگذار شود، به همان اندازه دموکراسی عمق و گسترش می

 ما»کند؛ ه چنین اظهار نظر میخود در این مورد در همان مصاحب قاسملو .دموکراتیک است

دموکراسی را برای ایران قبل از خودمختاری قرار دادیم، نه برای این که از نظر ما دموکراسی کل و 

خودمختاری جزء است، بلکه برای این که ما اعتقاد داریم که بدون تأمین یک دموکراسیِ پیگیرِ مستقر 

یم، خودمختاری در معرض خطر قرار خواهد در ایران، حتی اگر ما خودمختاری هم بدست بیاور

االن تنها ضمانت ما اسلحه است، ولی نمیشود اسلحه را برای همیشه نگه داشت و باید انرا .گرفت

دموکراسی برای ما یعنی . گیرد فقط دموکراسی استاسلحه را می چیزی که جای جایگزین کرد،

ملی، آزادی فرهنگ و البته  هایزبان ، آزادیلورالیسم، آزادی برای همه، آزادی عقیده، آزادی بیانپ

 .«احزاب، حکومت مردم بدست مردم آزادی

های فوق نظیر کردستان برای بر آوردنِ منافع دموکراسی و پیش کشیدنِ که جنبش تا جایی

انقالبی و دموکراتیک و بویژه جریان  نیروهای چنین منافعی با استبداد درگیر بودند، در آن شرایط

ها و کرد و رابطۀ مبارزۀ دموکراتیکِ آنایستی با رهبری جنبش کارگری از آنان پشتیبانی میبچپ می

چپ در ایران و بویژه در این زمینه خصوصاً در رابطه با . دادندشان را برای کارگران توضیح میمنافع

 .جنبش کردستان بر عکس عمل کرد

ها در زندگی سیاسی از یکدیگر، بازهم جریانها با آمیختنِ جریان نظر از تالش برای درهمصرف 

( کشورهای چهارگانه)گر کردستان ها در کشورهای اشغالو گروهترین احزاب روچپ. یکدیگر متمایزند

« تعیین سرنوشت خویش»و بویژه در ایران، بطور جدی و آگاهانه از بحث پیرامون حق ملل در 

داد که بدون درهم کوبیدن دستگاه لشکری و  خالصه، مورد کردستان نشان. کنندخودداری می

که از سوی رژیم مذهبی در حال بازسازی و سازماندهی مجدد بود، تحصیل  کشوریِ استبدادِ سابق

ها به اهمیت موضوع پی ایاما جریان چپ بویژه توده. یک دموکراسیِ گسترده و معنادار محال است

 . نبردند

هایی که به حساب نیامدند جنبش تنها گروه( 9539/9191)در اوایل انقالب  در هر حال،

بعداً جنبش زنان و روشنفکران نیز . ها و بطور مشخص جنبش کردستان، و جنبش کارگری بودقومیت

 . به این فهرست اضافه شدند
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کرد؛ یکی خمینی به سه دلیل با ما مخالفت می»دارد؛ در همان مصاحبه چنین اظهار می قاسملو

هم اعالم کرد که دموکراسی چیزی است که از ( خمینی)تار دموکراسی بودیم و او این که ما خواس

خواستیم که اصوالً در فلسفۀ به اصطالح ما خودمختاری می. غرب وارد شده و قابل قبول نیست

سنی بودنِ ما و در ضمن اسلحه هم بدست . اسالمیِ او ملیت وجود نداشت تا خودمختاری اعالم کند

 .«{مزیدِ بر علت بودند}نبودیم زیر بار زور دولت مرکزی بریم  داشتیم و حاضر

ترین انقالب باشد و رهبرش اعالم جای تعجب است ملتی در آستانۀ هزارۀ سوم خالق یکی از عظیم

شان هم نگزد و بدون نگرانی از کنار آن کک« !دموکراسی از غرب وارد شده و قابل قبول نیست»کند؛ 

در نتیجه جنگ . و دگراندیشان در این خصوص کامالً منفعل عمل کردندحتی روشنفکران ! بگذرد

درک عواقب چنین جنگی . علیه کردستان نه تنها هدف رژیم بود، بلکه خواست سایر ملل ایران هم بود

های خود، فقط به حفظ تمامیت برای آنان مفهوم نبود و تنها در تصور خود به جایی توجه به آزادی

 .داندیشیدنارضی می

که تاریخ  آدمیان هستند»: چنین آمده است« هیجدهم برومر و لوئی بناپارات» مارکسکتاب  در

شرایطی که خود انتخاب کرده باشند،  خواهد، یا درشان میگونه که دلولی نه آن ،سازندخود را می

بار . گیرند آنان بطور مستقیم با آن در که میراث گذشته است و خودِ ایشرایط داده شده بلکه در

که  حتی هنگامی. کندمغز زندگان سنگینی می های گذشته با تمام وزن خود برنسل ۀهای همسنت

شوند تا وجود خود و چیزها را به نحوی انقالبی دگرگون کنند و چیزی آن می این زندگان گویی بر

ز ارواح گذشته مدد که با ترس و لرز اهای بحرانی است یک سر نو بیافرینند، درست در همین دوره

 آراسته و درخورِ هایشان را تا در این ظاهرِگیرند، شعارها و لباسهایشان را به عاریت میطلبند، ناممی

ها با گونه هم دستیبررسی این« .ظاهر شوند تاریخ جدیدِ ۀاحترام، و با این زبان عاریتی، بر صحن

-اشغال) چهارگانهخاورمیانه و به ویژه کشورهای دیرین، ما را به عمق وضعیت  ۀتاریخ و گذشت مردگانِ

 .سازدها و تحرکات متفاوت نیروهای موجود در آن متوجه و رهنمون میو ایده (کردستان انگر

کند از راه انقالب نیروی دوباره برای حرکت یافته یک ملت، که گمان می گونه است که تمامیِبدین

که امکان پیشرفت  اند و ضمن اینی سپری شده بازگردانیدهابیند که وی را به دورهاست، ناگهان می

 .گردند اول باز ۀها زمان الزم است تا به نقطوجود ندارد، بلکه سال

 و به ویژه انقالب ایران بطور خاص گواهی بر چهارگانه وضعیت خاورمیانه بطور عام و کشورهای 

اند، پس از پایان بی را به سرانجام رسانیدهزند که انقالچه بسا کسان و یا ملتی الف می. این مدعاست

چه که گونه شباهتی با آنانقالب هیچ ۀکه نتیجکنند و ایندانستند چه میاند که نمیکار متوجه شده

گونه بوده در ایران از انقالب مشروطه تا وضعیت حاضر این .خواستند به وجود بیاورند نداشته استمی

انقالب مشروطه و علل ظهور و شکست آن را درست تحلیل کنند تا در  ملل ایران قادر نبودند. است

 .درست عمل کنند( 0631/0111)انقالب 
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اند یعنی خواسته! ها نظیر انقالب ایران بوده است و یا خواهد بود؟انقالب ۀآیا سرنوشت هم

همان زشتی و فسادی از نو بسازند؟ یا به قول ولتر؛ ما جهان را به  ،انداستبدادی را که سرنگون کرده

که بازیافته بودیم ترک خواهیم گفت؟ و یا به عبارت دیگر؛ تاریخ عمل برگشت به توحش است؟ آیا به 

دیگری زندگی کنیم؟ آیا  ۀنیست طور دیگری عمل کنیم یا به شیو نبود و هنوز هم وجه قرارهیچ

گونه که به نظر ما چیزها آن گاهی میان کنیم باید باشد؟ یاکه تصور می گونه استجهان همیشه آن

توانیم نمود را شکاف و اختالف وجود دارد؟ آیا ما همیشه می، گونه که خودشان هستندرسند و آنمی

-همین رابطه بخوبی نشان می دیگری در ۀهای عدیدها و پرسشاز واقعیت متمایز کنیم؟ این پرسش

ذشته، برداشت مناسب و معتبری از آن ندارند، که عمدتاً به دلیل آگاه نبودن از گ هاییدهند؛ انسان

این اوضاع الزم است؛  برای چیره شدن بر. دانندای از تکرارها، دقیقاً مانند فصول سال میزمان را رشته

 ،چنین باید بدانیم چگونه باید باشد، و نه تنها چگونه باید باشدکه بدانیم جامعه چیست هم ضمن این

پی  باید در. کار فلسفه و علم باید باهم وارد عمل شوندبرای این. آن را بسازیم توانیمبلکه ما چگونه می

کنیم یا به این منظور پاسخ به این پرسش فلسفی دیرین بود؛ آیا ما برای بهتر اندیشیدن زندگی می

 که بهتر زندگی کنیم؟ اندیشیممی

یا به عبارت دیگر؛ . ایمکرده تلف های گذشته راسال که دریابیم تمامیِ ترین چیز زمانی استسخت

که مردم جان خود را به خاطر آن از دست  افکار و عقایدی که بیشترِ ترین طنز تاریخ آن استتلخ

-سال در که کسانیالخصوص سرنوشت خود ما و علی ۀتجرب! آید آور از آب درعمل خنده در ،اندداده

آموزد، بدبخت کسانی اند بما میکرده روشن فدا ۀای آیندایران بر شان را درهای گذشته تا کنون جان

 .که بتوانند بفهمند، تعلیم دهند که بخواهند مردم را زودتر از مدتی هستند

نشینی سیر قهقرایی و این عقب. قرار بود ملل ایران به جلو رانده شوند، اما به عقب کشیده شدند

آن  آن تفکر وجود ندارد و مردمِ که در ی استاچنین وضعیتی محصول جامعه. بود توی گور رفتن

های بحران در»: گویدمارکس می. شوندگیرند و بعد پشیمان میباشتاب و از روی جهالت تصمیم می

ها و یا انقالب ۀهم ۀتجرب. شوندها متوسل به آداب و رسوم گذشته و شعارهای پیشین میانقالبی آدم

تر گیرتر و احمقخوارتر، سختمیان جمعیت و غوغا خون در که مردم دهداعتراضات جمعی نشان می

 .«باشنداز حال انفراد می

هر فرد و یا هر قوم و ملتی برای کسب حقوق خود باید لیاقت و استحقاق خود را نشان دهد و به 

کند که کسب این حقوق اگر سودی برای آنان نداشته باشد، موجب زیان هم  سایر مردم و ملل تفهیم

که حقِ داشتنِ حقوق خود را داشته باشند، باید کُردها و هم سایر ملل برای این هم . گرددنمی

شایستگیِ خود را نشان دهند و به سایر ملل نشان دهند که این حقِ آنان گرفتنی است و زیانی هم 

کُردها و  کنند که عدمِ تحقق این حقوق برایچنین به دیگران تفهیم هم. برای دیگران در بر ندارد

که در نهایت منتهی به دیکتاتوری بر همه خواهد شد و چنین  سایر ملل، خسران و زیانِ بزرگی است

سایر ملل ایران تاکنون نه تنها به بطور عمومی و سازمان یافته خواهان حقوق و مطالبات ملی، . هم شد
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اند، بطور هایی را مطرح کردهستههرگاه کُردها چنین خوااند، بلکه اجتماعی، سیاسی و قومیِ خود نشده

... »گوید؛ در ادامۀ این موضوع در همان مصاحبه می قاسملو .اندجدی از درِ مخالفت با آنان درآمده

در خانوادۀ مشترک . …دانیمهای ما در چارچوب ایران است، ما خودمان را ایرانی میتمام خواسته

وطنِ درجه دو زندگی نکنیم، بلکه همۀ ما وان هممان توجه بشود و به عنخواهیم به حقوقخود می

های دموکراتیک کنیم خواستهبرابر قانون مساوی باشیم و به همین جهت هم فکر می( های ایرانخلق)

های ستمدیدۀ دیگرِ ایران هم منظور بشود، تمامِ این ما مربوط به حقوق ملی که البته باید برای خلق

وکراتیک ممکن است و به همین دلیل ما دموکراسی برای ایران را موارد در چارچوب یک ایرانِ دم

اهلل این دیدگاه قاسملو نه تنها در آن زمان نقطۀ مقابلِ نگرش آیت« .شعار اصلیِ خود قرار دادیم

گذاریِ کالنِ کشور است، مغایرت خمینی بود، بلکه اکنون نیز با بینشِ روحانیت که حاکم بر سیاست

 .اندوردی است که هنوز سایر ملل ایران به درستی دربارۀ آن قضاوت نکردهوجود دارد و این م

شان و حاصل کار و تالش. اندنشین بودهشان حاشیهتمردم کُرد، همیشه نسبت به حاصلِ زحما

. این مصادیق بارزِ استعمار است. شان عاید دیگران گردیده و به خودشان چیزی نرسیده استمنابع

های چهارگانۀ در گذشته دولت. ستعماری مادون استعمارِ کالسیک بوده و هستندکُردها گرفتار ا

های رقیب طلبی و هم به جهت همکاری با قدرتگرکردستان، جنبش کُرد را هم به بهانۀ جداییاشغال

های های فوق با قدرتدولت بر عکس، اکنون وابستگی و همکاریاما . دانستندبرای خود تهدید می

عضویت دولت ترکیه در ناتو، تسلط آمریکا بر . تهدید علیه جنبش کُرد تبدیل شده است جهانی، به

عراق، سلطۀ روسیه بر سوریه و ایران و قرارداد بیست و پنج سالۀ چین با ایران که در زمانِ نگاشتنِ 

 ها سبب شده کهاین وابستگی. های آن استنمونه... این سطور بحثی داغ در جامعۀ ایران بود و

ها و سرکوبیِ کُرد و کردستان، بویژه از سوی ترکیه، بدون نگرانی از قوانین و مقررات جهانی، سازمان

که در طول قرن بیستم تا برغم این . ها و فشار افکار عمومی، بدون دغدغه صورت گیردنهادها، قدرت

ئل و سپر بالیی بین ها حاکنون، کردستان منطقۀ مرزی بین چهار دولت بوده، در گذشته در طول قرن

-و ساسانی، اعراب و امپراتوری( بیزانس)ها، رم شرقی دو یا چند امپراتوری، نظیر هخامنشیان و یونانی

ای نبوده هر چند کردستان در گذشته دارای ویژگیِ سیاسیِ برجسته. های صفوی و عثمانی بوده است

از طرف دیگر . عثمانی تقسیم شده بودصفوی و  بیش از پنج قرن بین دو امپراتوریاست، اما در طول 

اند بر سراسر گران فقط به صورت محدود توانستهبه سبب موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی، اشغال

سلطه بر کردستان تأثیر عمیقی بر تشکیالت اجتماعیِ مردم کردستان داشته . کردستان سلطه یابند

 .است

در راستای احقاق حق و حقوق ملیِ خود  یایمبارزه( 8191/8531)مبارزۀ مردم کُرد در اوایل سال

از نگرش جنبش کُرد منافع حکومت و اجتماع از یکدیگر . و ضد استبدادی که در حال تکوین بود

پذیر بودند، بدین معنا که مبارزات مردم کُرد نه علیه هیچ یک از ملل ایران، بلکه اساساً ضد تفکیک

رژیمِ جدید در همان اوایل تالش کرد آن را  اما. نقالبِ ملل ایران بودظهور استبدادِ حاکم و بر آمده از ا
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های بسیج عمومی علیه کُرد و اقدامی ضد ملت، ضد انقالبِ ملت و کشور به شمار آورد تا زمینه

این . آمیز مطرح نبودگونه نرمش، رأفت و راه و روش مسالمتجهت هیچبدین. کردستان را فراهم سازد

شد که حاکمانِ جدید برای خود  قائل به منشاء الهی بودند و حکومتِ خود جا ناشی میموضوع از آن

گونه حتی خیال مبارزه علیه حاکمان جدید و تغییر بدین. کردندرا تجلیِ ارادۀ الهی معرفی می

شد و هنوز هم این نگرش نسبت به مبارزات ملل حکومت از سوی مردم، گناهِ کبیره محسوب می

علیه ( خمینیاهللآیت)در نتیجه زمینه و بسترهای اعالم جهاد از سوی رهبر انقالب . قی استایران، با

ها را علیه مردمِ کردستان مورد تهاجمِ وحشیانه قرار گرفتند و شدیدترین مجازات. کردستان فراهم شد

رِ تر و خشک از همۀ گیمجازات دامن. از آن بود یاینمونه تنها خلخالیهای بیدادگاه. آنان اعمال کردند

هر کس در گرو نفسِ اعمال خود »که  بویژه و مغایر با آیۀ قرآن مبنی بر این. اقشار ملت کُرد شد

هراس و کینه و کدورتِ حاکمان نسبت به . ، خانواده، بستگان و تبار مبارزین کُرد در امان نبودند«است

گناه با همین صدها جوانِ بی. کشتندرا میمردم کُرد تا حدی بود که تنها به توهم مخالفتِ کسی، او 

 . تیرباران شدند خلخالیتوهم از سوی 

دولتِ بر آمده از انقالبِ ملل ایران، فاقد عنصر اجتماعی و انسانی بود، در نتیجه رژیمی نبود که 

برای حمایت و پشتیبانی از حقوق ملل ایران و تضمین آزادی و شکوفا کردنِ استعدادها و حقوق آنان 

. بوجود آمده باشد، بلکه از همان ابتدا با تهاجم به کردستان، با حقوق ملل ایران در تعارض قرار گرفت

مبارزات مردم کردستان را . ترین رفتار را با ملل ایران، با تهاجم به کردستان آغاز کرددر نتیجه خشن

اکنون بعد . به حساب آوردنه تالشی برای کسب حقوق خود، بلکه تعرض به اجتماع و منافع ملل ایران 

گذرد، کشتیِ همه به گِل نشسته است و رژیم همۀ ملل از چهار دهه که از حاکمیتِ رژیم مذهبی می

ناپذیری بوده یانی گرفته و خالق جنایات وصفراند و از همۀ ملل ایران قربانایران را با یک چوب می

ژیم مذهبی به عنوان مجرمِ سیاسی، تروریست اکنون تمام کسانی که از سوی عوامل امنیتیِ رهم. است

تر از محاکمه کنندگان آنان شوند، به مراتب از نگرش مردم، محبوباالرض محاکمه میو یا مفسد فی

اند که پنجاه درصدِ آن های کشور مملو از مردمی است که به اتهام سیاسی دستگیر شدهزندان. هستند

از این طریق از تفکیک مجرمان . اند که مجرم سیاسی ندارندکُرداند، اما مقامات رژیم مدعی مردم

. یان سیاسی نشوندزندان زایایکنند تا برای آنان قائل به مسیاسی از مجرمان عادی، پرهیز می

بیشترین زندانیان سیاسی . شوددر مورد جرایم سیاسی نادیده گرفته می ارفاقیبنابراین، اِعمال رژیم 

موفقیت خود را در . بوده و است« و نصرت بالرعب....»اند، شعارشان ترور زادهخود . در ایران کُراند

به همه  8511این موضوع را با قتل عام مردم در تظاهرات آبانِ سال . دانندتهدید و ایجاد وحشت می

. کننداین سیاست را نه تنها در درون مرزهای کشور، بلکه در بیرونِ مرزها هم اعمال می. ثابت کردند

زا و خطرناک به منظور ایجاد ترس و وحشت برای رسیدن به اهداف و استفادۀ عمدی از وسایل وحشت

مقاصد خاص، برای برهم زدنِ شدیدِ نظم عمومی حتی در خارج از مرزها به وسیلۀ ارعاب و یا وحشت 

کنند، به همۀ این اعمال زشت و پلید و غیر انسانی را که خود اجرا می. و بر هم زدنِ امنیت جامعه
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اما خود از . دهنددموکراتیک، نسبت می -انقالبی و سایر نیروهای رهایی بخش آنمردم کُرد و جنبش

اعتراف به این امر که همۀ جنایات را برای سلطه بر مردم و بقای استبداد خود بر علیه جامعه بکار 

ها و تجاوز به ناموسِ ته تا شکنجههای خلخالی گرفشان، از بیدادگاهتمام اقدامات. گیرند، ابا دارندمی

یان زندان شود تا قربانهای رژیم که نماد جنایات آن از زندان اوین شروع میدخترانِ زندانی در زندان

نهم  در ماجرای عاشورای «نکبت ملی»های مردم در روز کهریزک و حرکت با ماشین از روی جنازه

گیری ارتش، بسیج، نیرویی انتظامی، وزارت اطالعات و و جنایاتی که در کردستان با بکار 8511دیماه 

دهند، مصادیق بارزِ جنایت علیه بشریت و ترور دولتی انجام می.... های زمین به زمینحمله با موشک

پرسد ضد کدام کسی هم نمی! شوندگاه مردم کُرد تروریست معرفی و متهم به ضد انقالب میآن. است

لت کُرد در چهار دهۀ گذشته، مخالفت، مبارزه و مقاومت علیه به اصطالح تمام افتخاراتِ م!! انقالب؟

اش جهان را فرا گرفته و کشوری را به گستردگیِ انقالبی بوده که بوی گند جنایات و غیر عقالنیت

تمامیِ جنایات ضد بشری را به مقاصد سیاسی و تثبیت . ایران از هر جهت به نابودی کشانیده است

دهد و مبارزات رهایی بخش بین جنایاتی که دولت انجام می. دهندشان انجام میدیحاکمیتِ استبدا

جنبش کُرد برای رسیدن به حقوق مشروعِ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیی خود، تفاوت 

آمیزی در پیش نداشتند، تنها در که هیچ راه مسالمت مردم کُرد به دلیل این. اساسی وجود دارد

دفاعِ مشروع در هیچ قانونی و در هیچ شرعی ترور تلقی . اندۀ خود، از خود دفاع کردهسرزمین و خان

ترور اعمالی است که سپاه، بسیج، اطالعات، حشد شعبی، داعش، ارتش و پلیسِ ترکیه، در . شودنمی

اش اشغال شده، در بدترین شرایط غیر ملتی که خانه و سرزمین. شوندحق مردم کُرد مرتکب می

این اتهامات تنها با منطق ماکیاولی قابل توجیه . برد، تروریست نیستی در فقر و فاقه به سر میانسان

  .است

از . شوندانداز ثابتی انگاشته میهای مستبد، واقعیتِ ایستا و چشممحیطِ نهادها و مؤسسات دولت

ین آن زمینۀ چنمحیط هم. مانندهای دیگر باز میهمین جهت از شناخت ماهیتِ تنوع در محیط

های باید از میان گزینه. گیردکرد داشته باشد، نیز در بر میفرهنگی را که یک فرد باید در آن عمل

که تنها منافع  ترین مخاطره را در برداشته باشد، نه آنبه عمل آورد که کم یایگوناگون آن گزینه

 . احتمالیِ گستردۀ یک گزینش در نظر گرفته شود

شوونیستی، طبقاتی، مذهبیِ )ها را در جهت منافع خاص تماعیِ ما همۀ گزینهدر محیط حیات اج

و فسادِ گسترده « ژینوساید»اند که همه منجر به انتخاب کرده( خاص و تأمینِ منافع سلطۀ حاکم

که مستبدین در مقابل جوامعی، است  یایمقاومتِ شدید تا سرحدِ مرگ و نابودی تنها گزینه. اندشده

های خود منطبق کنند، خواهند به اجبار با شرایط و خواستهها و غیره، که میدها یا فلسطینینظیر کُر

 .ماندبه عبارت دیگر تنها راهی است که برای آنان باقی می. دهندقرار می

ها و مطالبات ملت کُرد، به این امید که انقالب به دنبال پیروزی انقالبِ ایران و مطرح شدن خواسته

های طبقاتی، سیاسی، جنسیتی، فرهنگی، قومی، ملی و اجتماعی خاتمه خواهد داد، و تمبه همۀ س
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موقتِ برآمده از انقالب، که به آغاز نبرد خونین شهر  پاسخِ تند و توأم با خشونت و سرکوب دولتِ

ردند، سنندج در اولین نوروزِ پس از پیروزی انقالب انجامید و اولین بهار کردستان را به خون آغشته ک

عصر سرکوبِ حقایق از طریق . آمدبه عبارت دیگر، بوی استبداد نوینی می. دادخبر از آیندۀ شومی می

 .خشونت آغاز گردید

هایش واقعیتِ خویش را مطرح ساخت، سیمای مندیکه ملت کُرد با مقاومت و تفاوت هنگامی 

ملت کُرد، رهبری رژیم اجتماعیِ  -گسترش جنبش سیاسی. فاشیستیِ رژیم مذهبی هویدا گشت

 .کرد 8531مرداد 81را وادار به اعالم جهاد بر علیه کردستان در ( اهلل خمینیآیت)مذهبی 

 «یهودیان ابن قریظه در صدر اسالم»اهلل خمینی در فرمان و اعالم جهادِ خود، کُردها را با آیت 

این طریق حمایتِ سایر ملل  مقایسه کرد، تا به جنگ بر علیه کردستان رنگ و بوی مذهبی دهد و از

کسی هم نه پرسید ضد . هم شد« ضد انقالب»عالوه بر این ملت کُرد متهم به  .ایران را جلب کند

انقالب بر علیه چه چیزی؟ ملل ایران در آن زمان توجه نکردند که؛ چسباندنِ یک اتیکت ایدئولوژیکی 

های فاشیسمِ مذهبی رمان بود که شکوفهدر همین ف. کندشان را عوض نمیبر جوامع کیفیت( اسالمی)

بر فرهنگِ سیاسی و . ها از همین نقطه آغاز شد« ما و آن»بزعم روحانیت، تئوری . کم جوانه زدکم

ای و کُردها خواهان آن بودند که شرط غیر قابل اغماض برای هر کشور و جامعه دموکراتیکی که

-طلبی و جداییهای قرن بود، فوری مهر تجزیهالبترین انقای که خالق یکی از عظیمخصوصاً جامعه

کُشی پیش رفتند، پنهان و که تا سطح نسل خواهی و حتی بدتر ارتداد زده شد و بدین ترتیب اقداماتی

چنان نشان دادند که مسئلۀ کُرد هیچ ارتباطی با حقوق، آزادی و دموکراسی ندارد . گردیدند یا توجیه

 .چه که مطرح کرده بودند یا به عبارت دیگر تهمت زده بودند، نیستاز آنو فاقد تعریف و عنوانی غیر 

مدعی بودند که با این . بر علیه کُردها اعالم جهاد شده بود« ضد انقالب»ظاهراً در برابرِ عناصر 

که جنبش کردستان به هیچ عنوان یک حرکت حال آن. کنندهای انقالب دفاع میاقدام دارند از ارزش

که در دوران انقالب به همۀ ملل ایران وعده داده « برابری و آزادی»مردم کُرد حقوقِ . ی نبودضد انقالب

کردند که این خواست، هم دموکراتیک، هم حقوق سایر ملل ایران و هم دارای شده بود را طلب می

انقالب و های هیچ توجیه تاریخی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و یا دفاع از ارزش. های تاریخی بودریشه

کردستان یا مشارکتِ مستقیم  که در سرکوبیِ کسان و یا نیروهایی. تمامیت ارضی وجود نداشت

-گرفته را نداشتند و نمی کردند، شناختی از واقعیتِ فاشیستی شکلداشتند و یا آن را تأیید می

علیه کُردها اِعمال فاشیسمی که بر . خواستند دستگاه فاشیسمی که با آن رو به رو بودند را درک کنند

، تقریباً 8532مرداد  82در . شد، اکنون سراسر کشور را در برگرفته و هیچ کس از آن در امان نیست

اکثریتِ روشنفکران و هنرمندانی که آوازه و اعتبارشان تا حدی ثمرۀ مبارزات قبلی آنان بود شاهدان 

ترین ر علیه کُرد و کردستان و وحشیانهخمینی باهللخاموش در برابر صدور فرمانِ جهاد از سوی آیت

افروزیِ بعدیِ توانست نوعی آگاهی نسبت به جنایات ضد انسانی و جنگبودند که می یهایکشیقوم

آن روز، روزی بود که نماد تالشی و فروپاشیِ زندگی کُردها و گسترش فضای . بنیادگرایی مذهبی باشد
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سرکوبی کُردها که همانند پیش آزمونی بود که . ودبیشتری برای مرگ و اسارت و گسترش خرافات ب

ها و ایانقالبی، مجاهدین خلق تحت عنوان منافقین، توده نظیر سرکوبیِ نیروهای اَعمال مشابهی

 -نگاران، نویسندگانها به عنوان خائنین و مزدور بیگانگان، سرکوبی فرزندان ملل ایران، روزنامهچریک

سازی اساتید ها، تصفیه و پاکه دشمن، به تعطیلی کشاندن دانشگاهتحت عنوان پایگا -از همه رنگ

مجرب در به اصطالح انقالب فرهنگی یا به امر واقع کودتایی فرهنگی و یورش به علم و دانش، 

بنام سران فتنه، تجاوز به فرزندان  8522سرکوبی اصالحات، سرکوبی بعد از کودتای انتخاباتی سال 

آزمون را توضیح که بعدها روی دادند به غایتِ عالی آن پیش. . .و  8563خود در کهریزک، کشتار 

خالصه جیب رژیم پر از برچسب بود و است، هر کسی دست به اقدامی انسانی و شرافتمندانه ! دهندمی

چسبانند که یا کشته یا زندانی و یا از دور خارج و به حاشیه زد یا بزند، فوری بر چسبی بر وی میمی

اش که حیات بنیادگرایی -به اصطالح تسلیحات ایدئولوژیک -رژیمِ مذهبی از طریقِ. شوندیرانده م

گاه نبودند، این اقدامات از سوی رژیم، گاه و بی. آوردهاست، رقیب خویش را از پای در میحاوی آن

ارای انحصارِ بخشند و اقداماتی رسمی و دمند و تا کنون شدیدتر گردانیده و به آن تداوم میبلکه نظام

 .باشنداند و بر تمامی نهادهایِ استراتژیک حاکم میایدئولوژیکی

از ذهنیتِ ملل ایران  یایاند که انگار استقالل و آزادی به صورت ریشهوضعیتی را بوجود آورده

-با غرق شدن در لجنزارِ خرافات، جهان را از پنجرۀ وابستگیِ مطلق ادراک می. زدوده گشته است

هویت ایرانی آزاد و دموکراتیک . که دشمنِ آنان است استقالل فردی و جمعی و آزادی، گویی. نمایند

غیر از این موارد، هیچ . سقط جنین شده بود. در معنای معاصرِ خود، هنوز به دنیا نیامده، مرده بود

 .آورد دیگری از سرکوبی کردستان حاصل نیامده استدست

هر . کُرد است ت به ملل و به ویژه در منطقۀ ما علیه ملتهرجنگی عبارت از قهر و خشونت نسب

مبارزه . شود که آن را بکار برده استو یا دولتی میکسی  نوع توسل به قهر، موجب انحطاط اخالقیِ

های سیاسی و اگر جریان. گیردها را میها و زیانگرانه جلوی خیلی از ویرانیهای سرکوبعلیه سیاست

از سرکوبیِ مردم کُرد از سوی رژیم مذهبیِ ایران ( 8131/8532)ماعی در سال سایر نیروهای اجت

افراد و یا . کردندکردند، هم کُردها و هم خودِ آنان شرایطی غیر از وضعیت فعلی پیدا میحمایت نمی

که بر این تصور بودند؛ سکوت و تسلیمِ بدون قید و ( 8131/8532)های یاد شده در سال جریان

 .برده باشندکُرد و نیروهای آن بهترین راه حل بود، اکنون باید به اشتباه و خطای خود پیشرطِ ملت 

های بررسی سرکوبیِ جنبش کُرد و اعالم جهاد بر علیه آن خسارات تاریخیِ بزرگی در عرصه

کُرد و نادیده گرفتن اگر چه سرکوبیِ ملت . دهدسیاسیِ ایران را نشان می -مختلفِ حیات اجتماعی

های مشروعِ نسل شان، منجر به از دست رفتنِ حقوق شهروندی، آزادی بیان و سایر آزادیطالباتم

چه روشن است، آن. های آینده هم خواهد شدجاری شد، اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، برای نسل

به قول  .های جوامعِ ملل ایران منجرشدای و سرکوبی آزادیهای زنجیرهسرکوبی کردستان به بحران
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؛ اشتباهات بنیادین را تنها از طریق از میان برداشتنِ آن اشتباهات و جایگزینیِ موارد عبداهلل اوجاالن

 .توان تصحیح کردصحیح و بنیادین می

با این قبیل ... آمیز بودراه حل، راه قساوت. ای در کار نبودبه هر حال، هیچ مذاکره یا مصالحه 

ای را از ، تا کنون خطر انقالب تازه(بویژه در کردستان)کارجوی مردم ها، یعنی کشتن بخش پیفصادی

 .اندسر دور کرده

ترین عاملی که رژیم از طریق آن توانست میان ملل ایران زمین تفرقه ایجاد کند، عامل مهم 

) ترین عصر و بیش از چهل سال که از انقالب ملل ایرانوقتی انسان در مدرن. مذهبی بود و است

دختر چهارده سالۀ شهر طالش در شمال ایران در خرداد  رومیناانگیزِ ه، شاهد ماجرایی غمگذشت

باشد، از که قربانیِ کورِ تعصبات مذهبی بین سنی و شیعه و قتل ناموسی شد، می( 8511/8282

کورِ مذهبی، شوونیستی و خرافات  باید به دور از تعصبات. شودحیرت انگشت به دهان می

یابی به تی، ضمن احترامِ متقابل نسبت به عقاید مذهبی و دینی همدیگر، جهت دستناسیونالیس

اهداف ملی، قومی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی حفظ محیط زیست در جبهۀ مشترکِ 

-های قومی، زیست محیطی، بیعلیه بحران واحدی با تعریف روشن از حقوق برابرِ یکدیگر، مبارزه

برای ملت کُرد قابل قبول نیست . برداقتصادی و فرهنگی را سازماندهی و به پیش های سیاسی،عدالتی

ها ها، سوریاهلل لبنان، حوثیها، حزبکه سایر ملل ایران بزعم خود، از ملل دیگرِ جهان نظیر فلسطینی

 .حمایت کنند اما در عین حال در سرکوبی برادران کُرد خود در کردستان مشارکت کنند... و

هاست، طبیعتاً هدف نهایی نیز که نفی هویت کُردها به معنای انکارِ واقعیتِ هستی آن یآنجای از 

اثبات این ادعاست که کُردها به عنوان یک ملت وجود ندارند و فاقد تاریخ، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، 

ردستان نه کُرد، اش، مردم کخمینی و پیرواناهللبزعم آیت. جامعه و اساساً هر نوع سیمای ملی هستند

که مقایسه کُردها با یهودیانِ ابن قریظه و یا عنوان کردن این موضوع ! بلکه یهودیان ابن قریظه هستند

در هر صورت این کفار مردم کُرد بودند، به منظور  «!جنگیم نه با کُردما در کردستان با کفر می»

 .می بودجنبش ملی کُرد به عنوان تهدیدی علیه امت اسال ینمایبزرگ

وجه قابل تداوم بدون آن، حیات به هیچ. دفاع یک کارکرد یا نقش ویژه و اساسیِ اجتماع است

جنبش کردستان اساساً دفاع ذاتیِ مردم کردستان در برابر یورش سنگینی بود که بر علیه آنان . نیست

 بود کهدفاعِ مسلحانه در آغاز تنها جهتِ دفاع از موجودیتِ خود . تدارک دیده شده بود

کردستان به مرحلۀ دفاعِ مشروعِ  ها بهکور و خودسرانۀ خلخالیهای با گسترشِ تهاجم و اعدام 

که به دفاع مشروعِ مردمی تبدیل شد، مورد  کردستانجنبش. متکی برخشونتِ متقابل گذار نمود

رور رهبران کُرد، ریزی شده، نظیر قتل و تهای برنامهتهاجم نیروهای هژمونیکِ ذیربط و بویژه یورش

که کُردها رفته رفته با تصرف دوبارۀ شهرهای کردستان به سمت رقم زدن  یجایاز آن. قرار گرفت

کردند، تمامیِ نیروهایی که از برهم خوردنِ تعادل منطقه سرنوشت خود در کردستان حرکت می

 .ستان پشتیبانی کردندبه کرد 8531توسط کُردها بیم داشتند، از تهاجمِ دوباره و گسترده در بهار 
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ترین شرط زندگیِ مشترکِ ملل ایران، ضمانت مبتنی بر قانون اساسیِ دموکراتیک اکنون حداقل 

آکنده از  ی،ایکُردها با تابلوهای زنده. است تا هویت ذاتی و حیات آزادانۀ همۀ ملل ایران حفظ گردد

شان در که پای موجودیت وم یعنی هنگامیها به هنگام لزخلق. اندها رویارو گشتهها و ناگواریتلخی

هیچ روشی به غیر . جنگندشان رویارو باشند، ناگزیر میمیان است و با از دست دادن آزادی و شرافت

کُردها با چنین شرایطی روبرو بودند . شودشان نمیاز جنگ منجر به حفظ موجودیت، آزادی و شرافت

شان دیگر با اعالم جهاد بر علیه. آنان بوده و هست جنگ تنها روشِ هستی یافتن برای. و هستند

-اش به هر نحوی که شکل میبود و نتیجهجنگ به هر قیمتی که می. شان باقی نمانده بودروشی برای

 .گرفت، تنها یگانه راه هستی و شانس زندگی آزاد و سرپا ایستادن برای کُردها بود

د از پیروزی انقالب نیروهای ارتجاعی اجازه بع. حقوق دموکراتیک، حقوقی است متکی بر تنوع

رواج یابند تا در برابر قدرتِ مرکزی و  -یا حداقل شبه فدرال -های حقوقیِ فدرالندادند نظام

که ملل ایران و از جمله کُردها به سبب این . انحصارگر، منافع ملل ایران را به حالت توازن در آورند

وقتی در این رابطه . اند حقوقی مختص به خود داشته باشندهشان انکار گردیده، نتوانستموجودیت

کردستان و یا سایر ملل آمیز و دموکراتیکِ مسئلۀ حل صلحشود؛ مقصد از راهبحث از صلح مطرح می

تنها . که به خودمختاریی دموکراتیک منتهی شود سازش بر مبنای قانون اساسیِ ملیِ دموکراتیک است

توان بر مبنای سازش و توافق به جامعۀ بر اساس معیارهای دموکراتیک میاز طریقِ قانون اساسی 

 . دموکراتیک و حل مسئلۀ ملیِ ملل ایران دست یافت

هیچ کس . دار بودانگار همه چیز و همه کس مرتبط با هویت کُردی، از منظر رژیم مذهبی، مسئله

مسئله در اصل به . نه نیاندیشدگودار احساس نکند و آننبود که در این موضوع خویش را مسئله

ماهیتِ واقعیتِ در حال جریان مرتبط بود؛ به رویکردهای متفاوتی که در قبال چیستی و چگونگیِ 

دار به شمار البته وقتی هر چیز و هرکس مسئله. گردید، مربوط بودطبیعت اجتماعی کُرد اتخاذ می

. ماندیق، تفحص و پژوهش دربارۀ آن باقی نمیماند و ارزش تحقآید، ماهیتِ مسئله از انظار پنهان می

 .گرفته استصورت( فریبیعوام) بیش از حد دربارۀ مسئلۀ کُرد دماگوژی 

اساساً حقوق »اند که در مقدمۀ اعالمیۀ حقوق بشر آمده است؛ مسببین این جنایات فراموش کرده

عالج به قیام بر ضد ظلم و فشار انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین 

. اندمردمِ کُرد به عنوان آخرین عالج در کشورهایی چهارگانه دست به سالح برده« .مجبور نگردد

های انقالب در چهل سال گذشته در حق ملت کُرد، در ها و اَعمال دادگاههای صحرایی خلخالیدادگاه

مجمع  8191انی حقوق بشر، مصوب دهم دسامبر اعالمیه جه 81هر چهار کشور تماماً مغایر با مادۀ 

هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیلۀ »دارد؛ عمومیِ سازمان ملل بوده که مقرر می

طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او دادگاه مستقل و بی

 .«رده باشد، اتخاذ تصمیم بنمایدیا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا ک
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اتحاد . استراتژیِ مردم کُرد با سایر ملل اتحاد و همبستگی بوده و است، نه نفاق و جدایی و تخاصم

مان، بشدت از آن هراسناک کند که دشمنِ مشترکو اتفاقِ ملل پتانسیل اجتماعی عظیمی ایجاد می

یل عظیم اجتماعی بینجامد از طرف هر که لذا هر سیاست و اقدامی که به کاهش این پتانس. است

بدون تردید، رعایت و حفظ تمامیت ارضی، . که باشد خدمت به دشمن است ایباشد و با هر انگیزه

های که هر روز سنگ دغدغه کسانی. کندمساواتِ حقوقیِ همۀ ملل را در یک سرزمین، اقتضاء می

، باید بیش از همه بر ضرورت رعایت مساوات زنندامنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی را به سینه می

حق تعیین »حقوقیِ ملل بر مبنای، حقوق، مزایا و تعهدات برابر و به رسمیت شناختنِ متقابلِ 

-یدر غیر این صورت هرگونه ادعایی در مورد دموکراسی و آزاد. برای یکدیگر، تاکید کنند« سرنوشت

  .ستخواهی، حداقل از نظر ملت کُرد، فریبی بیش نی

و ساختار سیستم حاکم، ایدئولوژیِ  در واقع شرایط استثنایی ملل ایران بیانگر ناکفایتی در بدنه

تر هر به بیانی روشن. دهدایش است که امکان تغییرات دموکراتیک را نمیاشتباه و بینش غلطِ برنامه

انقالب یعنی دگرگونی راهی اعم از اصالحات و تغییر و تحول تدریجی و یا انقالب برویم، کار به 

خودِ ساختار حاکم از این امر آگاه بوده و در راه هرگونه تحول بنیادین . شودساختار حاکم منتهی می

. نمایداین موضوع به خودی خود کار را به انقالب به شیوۀ کالسیک منجر می. کندمانع ایجاد می

 .ز این نبوده و نیستآورد سرکوبیِ کُرد و کردستان برای ملل این چیزی غیر ادست

-جامعه .است ملتی به آن دست یافته که هر تمدنی است ۀمعموالً نوع حکومت متناسب با مرحل 

و  های مطلقهالعمر، پادشاهیهای رهبری، ریاست جمهورهای مادامکه دارای حکومت سلسله یای

 .والیت فقیه است، هنوز برای حکومت برخود آماده نیست

خاورمیانه بدون توجه به ارتجاع سیاسی،  ها و بسترهای اجتماعی آن درو زمینهکراسی ودم بررسیِ

این موارد تنها بخشی از . ممکن نیست ،های فوقاجتماعی و مذهبی و تشخیص منافع اقتصادی گروه

 .علل جنگ و خشونت در کردستان بود و هست

، تمام لل ایرانکنونی م ۀجامع سازمان بدون اصالحات تمام عیارِرسد؛ اکنون نیز چنین به نظر می

اند، چنان خرد روحانیت بنیان استبداد مذهبی را تشکیل داده. دنرسهای دیگر بیهوده به نظر میتالش

 ۀمطیع خرافات و برد ۀاند و با تبدیل آن به بازیچنهایت تنگی محدود کردهآدمی را به افق فکری بی

 .انداریخی را از آنان سلب کردهاصول سنتی، هرگونه علو طبع و توان ت چاپلوسِ

ناپذیر و که مرتکب جنایات وصف اندرا چنان وحشی پرورده هاتوان فراموش کرد که انساننمی 

مذهبی برای چنین  -که ارزشی بیش از وظایف ملی آنشوند بیجمعیت شهرهای بزرگ می سالخیِ

حوادث کردستان نتوانست  .قد باشندمعت یایددمنشانه اعمالی قائل باشند و به پرستش طبیعت خامِ

با  11و  0613های و سال 0611خرداد  11حوادث بعد از انتخابات  تنها در ملل ایران را بیدار کند،

ها سال است با مردم صورتی که ده از جنایات رژیم در مالء عام آشنا و از آن آگاه شدند، در یهایگوشه
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منفعت خصوصی روحانیت و هیئت حاکمه هنوز هم  .کنندمی کردند ومی کردستان چنین رفتار

 .نتوانسته است با منفعت عمومی هماهنگ شود

 رژیم را نشان داد، فقط کر ۀگراندیگر ماهیت سرکوب ۀحادث حقیقت حوادث کردستان زودتر از هر 

 .طلبان متوجه آن نشدند و یا نخواستند بشوندکورها، سودجویان و فرصت و

. های دینی پیوسته هیرارشی را در جامعه تعالی بخشیده استستفاده از سنتتاکنون روحانیت با ا 

مذهبی، ملل ایران را به عقب راند که مدت زمان طوالنی الزم است تا به  راهبری انقالب توسط ارتجاعِ

-خود کهنه ،جایگزین نظام کهنه شد 0631که در سال  شکل و مضمونی. خود باز گردند ۀجایگاه اولی

دانند که جهل آنان خوب می بود و با خود هیچ نظم و ترتیب و منطقی به همراه نداشت ۀکهن ره تر از

 ..خرافات است ۀمردم هم در اشاع سازد و نادانیِشان ناتوان میمردم، آنان را از تشخیص منافع

 

 پارلمانتاریسم و آیندۀ ملل ایران بعد از حذف نمایندگان واقعی ملل و اقشار اجتماعی 

چنین شرایطی  در. اهلل خمینی از وعدۀ خود در مورد تشکیل مجلس مؤسسان عدول کردآیت

 مجلس مؤسسان داده بودند، آن تدوین و تصویب آن را در ۀکه وعد قانون اساسی بعد از رژیم سلطنتی

رد دادند و نمایندگان ملت کُکه اکثریت آن را روحانیون تشکیل می را در مجلسی تحت عنوان خبرگان

آن مانند رژیم سابق از حقوق ملل  که در نظیر زنده یاد دکتر قاسملو را به آن راه ندادند، دیکته کردند

 . ملی آنان خبری نبود ۀایران و مسئل

هر  کردند؟ در با تشکیل مجلس مؤسسان مخالفت اهلل خمینیبه رهبریِ دکترین آیت چرا آخوندها

 حکومت موقتِ. مؤسسان و حکومت موقت است کراتیک، مجلسوانداز جنبش دمانقالبی، چشم

کوبد، بنای سیاسی استبداد را فرو می -که آخوندها تشکیل دادند خالف حکومت موقتی بر -انقالبی

نیروهای ضد استبدادی،  ۀآن خواست و اراد کند و شرایطی را که درنیروهای استبداد را سرکوب می

تمام اقشار و  شرکت مستقلِ. آوردبخود بگیرند، فراهم میبتوانند آزادانه متبلور شوند و شکل همگانی 

دولتی انقالبی و . کندسیاسی و توازن نیروها محتوای حکومت موقت را تعیین می ملل در انقالبِ

جدید، هیچ ملتی را تحت ستم  ۀقدیم و نه به شیو ۀگاه و تحت هیچ شرایطی، نه به شیومردمی هیچ

 .کندبراساس زور زندگی نمی دهد و یا با هیچ ملتیقرار نمی

 ۀعمالً فرارفتن از کلی ،گرفته بودند اکثریت آخوندها که در رهبری انقالب قرار ۀخواست و اراد

 .مظاهر رژیم قبلی نبود، به این خاطر نتوانستند از ساختار رژیم قبلی فراتر روند

رد در تدوین و ملت کُاند که نمایندگان بدین ترتیب قانونی را به مردم کردستان تحمیل کرده

در تاریخ معاصر ایران این . گاه آن را تأیید نکرده استرد هیچملت کُ تصویب آن نقشی نداشتند و خودِ

نه به رژیم مذهبی جمهوری اسالمی و نه به  0631رد است که در بهار و زمستان از افتخارات ملت کُ

رد باعث شد جریان ضد جنبش کُ بدین ترتیب عدم حمایت از. قانون اساسی آن رأی نداده است

که مدعی بودند  کسانی که خودِ کراتیک در حاکمیت انقالب تثبیت شد، به نحویودمانقالبی و آنتی
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. رژیم شدند ۀگرانیان بعدی اقدامات سرکوبحوادث کردستان موجب تحکیم نظام مذهبی شد، قربان

از این جهت، تشابهات زیادی . ط تعریف شدندایران زمین غل ضد انقالب در و که انقالب گونه بوداین

 .فرانسه وجود دارد 0111بین انقالب ایران و انقالب 

که ملل  تاریخی غیر مهم کدام است؟ این پرسشی بود ۀتاریخی مهم از واقع ۀمعیار تمایز واقع 

. ی ناتوان بودندبلکه اساساً از طرح چنین پرسش ،که قادر به پاسخگویی به آن نبودند این ایران عالوه بر

از این نظر . که به تحول ساختاری بینجامد شودایی مهم و انقالب محسوب میاز نظر تاریخی واقعه

اگر . ساختار جامعه منجر نشد چون به تغییرات اساسی در. شودانقالب ایران اصالً انقالب محسوب نمی

اساس  بر. روی بوده استسجهت عکس پیشرفت یا به عبارت دیگر پ تغییراتی هم در آن بوده در

توان عنوان که آیا اساساً می سال گذشته این پرسش مطرح استچهل طول بیش از  شواهد و قرائن در

( ضد انقالب)با چنین مفاهیمی ! هم مطرح باشد« ضد انقالبی»مورد آن بکار برد یا نه؟ تا  انقالب را در

. شود، محو گرددمند میکه از انقالب بهره آن کند وکه انقالب می که تمایز میان آن کردند تالش

ضد »هایی نظیر چسب بر کاربردِ که چه رخ داده است و چرا؟ نه اساسی عبارت است از این ۀمسئل

یکی با واقعیت . های با معنا فرق قائل شدهای سطحی یا تصادفی و شباهتباید میان شباهت. «انقالبی

ملل ایران هنوز از . انجامدری به درک غلط از موقعیت واقعی میکه دیگ حالی خورد درمهم گره می

به عبارت دیگر، میان عینیت و جانبداری فرقی . اندناتوان« ضد انقالب»و « انقالب»تمایز بین مفاهیم 

 .رد درک  روشن از این مفاهیم استگناه ملت کُ. بنیادین قائل نیستند

ف مرتجعین مذهبی به انحراف کشانده شد و تبدیل به با مرور تاریخ انقالب ملل ایران که از طر

های حاکمان جدید ریاکاری، پیمان گردد که اولین تاکتیککراتیک شد، مالحظه میودمحرکت آنتی

گوی، از سخن گفتن برای دروغ»به قول مارکس؛ . نیرنگ بود و گری، نفاق افکنی، خدعهشکنی، حیله

دست و پا تنها  آزادیِ. کنندی دزدی و از پا برای فرار استفاده میچینی، از دست برااز مغز برای توطئه

کنون کارشان نظم  تا« .خدمت سر هستند پا در و یابد زیرا دستبا رهایی مغز اهمیت انسانی می

داخل و  سازی و هیجان و ماجراجوی درمکر، بحران و دسیسه، بهره بردن از تقیه و بخشیدن به خدعه

... افترا، دروغ و ریا و و تحقیر ملل، قتل و شکنجه، تفتیش عقاید، تهمت. یگران استهای دسرزمین در

برای مشروعیت اجتماعی خود با سوءاستفاده از اعتقادات . به تشکیالت دائمی آنان تعلق داشته و دارد

. داند تا مردم را مرعوب کننکرده شبح وحشتی ایجاد ۀمذهبی مردم، با قتل و شکنجه و سرکوب، هال

 .درجه اول بهتان و افتراست شان درمهمترین سالح

جنگد که از سوی سایر ملل ایران درک کند و میرد دقیقاً با چنین ماهیتی مبارزه میملت کُ 

 ۀواقع رژیم با حرب در! حال و آینده هم چنین خواهد بود؟ آیا در. نگردید و متهم به ضد انقالب شد

 روز بیشتر دامن زد به نحوی ردها جدا ساخت و به نفاق ملی روز بهز کُایدئولوژیکی سایر ملل ایران را ا

رد سرشار از بغض و کینه های سایر ملل ایران نسبت به ملت کُکه با تأسف باید گفت؛ هم اکنون توده

 . اندو کدورت و نفرت
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گونه پرورده این های مردم راانقالب با ابراز تعلق خاطر خود به نظام کهن، دقیقاً توده ۀهیئت حاکم

های خوش طوفانایران دست ۀرد و سایر ملل ایران، جامعکُ صورت عدم رعایت حقوق ملت در. است

های اندک بدست نیاید و یا حتی هزینه امنیت و آرامش ممکن است با و تری خواهد شد و ثباتعظیم

د حکومت مذهبی برای ملل عملکر ۀترین نتیجنتوان بدان دست یافت و این منفی یایبا هیچ هزینه

 .ایران خواهد بود

های الیق و کاردان در مقام نمایندگانِ واقعیِ ملل ایران از پارلمان، ایران به بعد از حذف انسان

ند، آنان پارلمان و حکومت را به نمایندگی از جانب خود اکراسی مردموشروع دم ۀنقطکدام سو رفت؟ 

کراتیک باید از فرآیند انتخابات شروع وه برای سنجش فضای دماز این جهت است ک. کنندانتخاب می

ها را از شرکت در کشورداری و آزادی اجتماعات و مطبوعات و توده خاصیت کردنِ پارلمانبا بی .کرد

های قانونی و مناصب دولتی فقط در دسترس گروهی اقلیت و ملیت حمایت در نتیجه .کردندغیره دور 

ای دارد؛ اگر کنند چه فایدهها برگذار میکه دولت رسی و انتخابات چند حزبیهمه پ .ماندقیخاصی با

ها و ملل تحت ستم های طبقاتی،تبعیض جنسی و انقیاد اقلیتعدالتیکاری برای پایان دادن به بی

 انجام ندهد؟ 

شهروندان که آیا در فرآیند انتخابات  طرفی انتخابات و ایندامنه، عمومیت، استقالل، درستی و بی

 ۀکه شدیداً رابط شوند و حق رأی دهندگان جهت تغییر ترتیبات نوع حکومت و ترتیباتیبرابر تلقی می

در دنیا هیچ انتخاباتی بدون تجزیه و تحلیل  .انددهند، مسائل حائز اهمیتمردم و حکومت را تغییر می

ها و تجزیه و تحلیل دیدگاه. اشدکراتیک بوتواند آزاد و دماحزاب و مطبوعات نمی ۀو بررسی آزادان

در ایران . کراتیک استوانتخابات دم ۀهای شرکت کننده در انتخابات شرط اولیهای احزاب و گروهطرح

های سیاسی به مفهوم واقعی خود و مستقل از حاکمیت وجود ندارند و اگر باشند نظیر احزاب و گروه

ها، مذاهب و پیروان ادیان حق ندارند در قومیت زنان،. انداحزاب کُردها و جریان چپ غیر قانونی

تواند رهبر، رئیس جمهور و سایر مقامات طراز اول تنها مرد شیعی می. مناصب طراز اول انتخاب شوند

رهبری؛ تنها آخوندها حق انتخاب شدن را دارند که هر انسانی را بیاد مجلس  در مجلس خبرگانِ. شود

عالوه بر آن نقش شورای نگهبان در هر انتخاباتی، حتی برای . اندازدها در دوران باستان ایران میمغ

 در پارلمان کشورهای اگر .بردکراتیک بودن آن را کالً به زیر سؤال میوهای دمها هم جنبهخودی

 ینمایندگان کُرد تشخص و هویت کُردی خود را تابع ایدئولوژی و بینش حاکم نکنند جای چهارگانه

کراتیک برای وگرکردستان هنگام تشکیل پارلمان، یک سلسله اصول غیر دملاشغا هایدولت. ندارند

 .بینند تا از حضور نمایندگان کُرد جلوگیری کنندجعل در انتخابات تدارک می

های حزبی با تقسیم بندی مردم است که فهرست ۀحقیقی اراد ۀسیستم انتخابات فقط زمانی نشان

در . ها منعکس شده است تطبیق نمایدی حزبی که در این فهرستهامردم به آن گروه واقعیِ

که در انتخابات  چه رسد به این ردی اصالً حق موجودیت ندارد تاهیچ حزب کُچهارگانه کشورهای 

حتی اجازه به احزاب . شودردی بالفاصله غیر قانونی و منحله اعالم میهر حزبی کُ. آزادانه شرکت نماید
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کراسی پوشالی ترکیه هیچ حزبی حق انتخاب نام ودر دم. دهندنمی( دولت)خود را  ۀدست نشاند کُردِ

های فوق برگزار بنابراین انتخاباتی که از طرف دولت. با پیشوند و یا پسوند کُرد و کردستان را ندارد

 .کراسی استوشود، فاقد مشروعیت مردمی و بر خالف اصول اولیه دممی

امکان انتخاب نمایندگان واقعی مردم وجود ندارد و برگزاری  باید دقت شود در صورتی که 

که حدت و دهد به ویژه در شرایط انقالبی برای اینهای حاکم مشروعیت میانتخابات تنها به رژیم

همه با انتخابات پارلمانی که . شدت شرایط انقالبی کاسته نشود، نباید در چنین انتخاباتی شرکت کرد

. آشنا هستند ،دهندمی و یا داده های ترک و آخوندهای ایرانی انجاموریه و ژنرالعراق و س ها دربعثی

مردم به صدام حسین رأی دادند،  در آخرین انتخابات عراق در زمان صدام، نزدیک به صد در صدِ

در چنین . های او را پایین کشیدندهای آمریکا مجسمههمان رأی دهندگان چند ماه بعد با کمک تانک

مدنی و پارلمانتاریسم به حقوق خود دست  ۀتواند از طریق مبارزملت کُرد چگونه می یهایمسیست

 جدی وجود دارد؟  ۀیابد؟ چه راهی جز مبارز

( جدید با کمی تفاوت عراقِ) گرکردستان را بررسی کنید،های اشغالتمام قوانین و مقررات حکومت

-و عدم حضور نمایندگان کُرد در مجالس قانون شود که به دلیل همان انتخابات دروغینمشاهده می

های زیرا وقتی حقوقدان. شودرد یافت نمیها، چیزی به نفع ملت کُهای آن حکومتگذاری و پارلمان

ا و هکردند و دهترین مقررات را تدوین میهای دور و نزدیک جزئیهای یاد شده در سالدولت مرتجعِ

رد را مورد تضییق قرار نوشتند که حقوق ملت کُقوانین می ضیحِقوانین و تو ۀصدها جلد کتاب دربار

گذارند و از هر فرد تهیدست رد را در قید و بند گذاشته و میدهند و دست و پای تهیدستان ملت کُمی

-رد قرا رداده و میگیرند و هزاران محضورات را در برابر ملت کُو زحمتکش هزاران ایراد قانونی می

بیند که صحبت به زبان کُردی اقدام بر شود وقتی در قوانین دولت ترکیه میثر میانسان متأ. دهند

در چنین مواردی هیچ . شود که تاوان سنگینی داردعلیه امنیت ملی و تمامیت ارضی محسوب می

ملل ستمگر حتی یادی هم از ملت  به اصطالح مترقیِ روشنفکر و مبارز و انترناسیونالیستی و احزابِ

کراتیک امکان مشارکت در وغیر دم کُردها هم به دلیل سیستم انتخاباتیِ خودِ. کنندده و نمیرد نکرکُ

 .اندهای منطقه پیدا نکردهگذار دولتهای قانوننهاد

مدافع  هزاران وکیلِ. های مدیدی هم زندانی کردترکیه نمایندگان کُرد را از پارلمان اخراج و سال

توانند آن قوانین و مقررات ارتجاعی را دار وجود دارند که میصبمنطقه و من های ارتجاعیِحکومت

ای به خارج این قوانین رخنه خاردارِگاه از حصار سیمرد هیچملت کُ ۀکه تود چنان تعبیر و تفسیر کنند

آزمند و پلید و حامیان اروپائی و  این است ماهیت حقوقی زورگویان، استثمارگران، دیکتاتورانِ. نیابد

حق » کُردها باید با طرح خواست رفراندومِ .اندرد هنوز سیراب نشدهکه از خون ملت کُ ائی آنانآمریک

ای و هم حامیان و مدعیان غربی را در هم مدعیان دمکراسی و اخوت اسالمی منطقه« تعیین سرنوشت

یش و این آزما 1101کما این که در سال  .شان به چالش به طلبندخواهیکراسیوزمینه صداقت دم

 .تست را در باشور کردستان انجام دادند
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جدی و  ۀطلب را از مبارزتوانند افراد ترسو و ساده دل و یا شهرتهای ارتجاعی گاهی میدولت 

از طرف . دهندهمیشه از این طریق بخش مهمی از کُردها را رو در روی هم قرار می. انقالبی جدا کنند

کند حکومت کهنه و مستبد سرنگون ه منافع آنان ایجاب میدر جامعه وجود دارند ک یدیگر نیروهای

های افغانستان و عراق اما نمونه. بلکه فقط تضعیف گردد تا از آنان وزیر و وکیل تعیین کند ،نشده

کند تمام آداب و رسوم و مناسبات قرون نشان داد که منافع تهیدستان و ملل تحت سلطه ایجاب می

مؤسسات و نهادهای مدافع آن منحمل شوند و مجلس مؤسسان با  وسطائی از سیاست زدوده شود،

های مصرف بودن پارلمانباید بی. اختیارات تام با حضور نمایندگان تمام اقشار و ملل تشکیل شود

شورای »ارتجاعی را به ثبوت رساند و نشان داد که اثبات و انحالل پارلمانی که همیشه شمشیر 

های شوونیست قرار دارد و آن هم از های ژنرالو یا زیر سر نیزه و پوتین را باالی سرخود دارد «نگهبان

از ضروریات  ،های اجتماعی استترین الیهماندهها از واپسآن ۀشود که فکر و اندیشکسانی تشکیل می

-تر میای خود ژرفثمر بودن چنین پارلمانی است که مبارزه را در شکل تودهاثبات بی. سیاسی است

کنند را نیز باید به های هم که در چنین پارلمانی شرکت میدر ضمن نااستواری افراد و یا جریان. کند

 . ثبوت رساند

دهند که اکثریت از نوکرهای آنان های مطلقه و مستبد قانون انتخابات را چنان تغییر میحکومت

شته حداقل در ایران تجربه این مورد را در بیش از چهل گذ .اندها همواره ناپایدارآن حکومت. باشند

مانند پیام صلح خمینی به مردم کُرد . شوندهای میفقط در اثر فشار مبارزه وادار به گذشت .کردیم

گرکردستان در زمان درکشورهای اشغال. 0631بعد از سه ماه از فرمان جهاد بر علیه آنان در پائیز 

 1111مانند انتخابات . گیردیعی به خود میوس ۀهای تبلیغاتی دامنبند بارترین شیوهانتخابات بی

خوران و داران، رانتتمام احزاب رنگارنگ که سر به ارتجاع و سرمایه. ریاست جمهوری در ایران

های اخیر نشان داد، ایران در سال ۀنمون .کنندانحصارگران هستند، با تبلیغات وسیع خود را مطرح می

مردم پایین است، تبلیغات سیاسی مردم را به مراتب در جوامعی که سطح آگاهی و دانش سیاسی 

اندازد که افشای آن بسیار دشوارتر خواهد بود و فریب در چنین شرایطی بیشتر بیشتر در گمراهی می

گرکردستان و یا سایر کشورهای ها و اشخاص، چه در کشورهای اشغالعناوین احزاب و گروه. دوام دارد

کرات در ترکیه و سوریه و یا عدالت وعی چپ و سوسیالیستی و دمهای مدخاورمیانه، نظیر جریان

 .شوندطلبی در ایران، صرفاً به منظور تبلیغات، انتخاب میاسالمی و اصالح

کرد آن شناخت و به این موضوع توجه کرد؛ در حالی که منافع حیاتی هر حزبی را باید از عمل

-رگران و ملل تحت ستم مطرح است، چگونه رفتارمیداران، دهقانان، کاجامعه، سرمایه طبقات مختلفِ

از اهالی و ملل حزب  یایشوند و معموالً هر طبقههنگام انتخابات مردم به احزاب تقسیم می. کنند

علنی  ۀدهند، بدین مناسبت در کشورهای آزاد حکومت بر مردم از طریق مبارزتشکیل می یایجداگانه

-در طول تاریخ تا کنون در کشورهای حکم. گردددیگر عملی میآنان با یک بین احزاب و سازش آزادِ

رد، بلکه در کشورهای فوق نه تنها ملت کُ. رد سلب شده استفرمای کردستان این حق هم از ملت کُ
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 علت این. انددیگر نظیر دهقانان و کارگران از داشتن حزب مستقل خود محروم شده ۀاقشار ستمدید

احزاب نزدیک به حاکمیت و یا بخشی از حاکمیت به ویژه در ترکیه و که در چنین کشورهایی بعضی 

که آنان نیروی ثروت، سازمان و معلومات الزمه و  شوند، این استایران به راحتی در انتخابات برنده می

های ایران، جریان پس از پیروزی انقالبِ. کاری را در اختیار دارندتمهیدات و امکانات تقلب و دغل

که در زمان رضا شاه مخالفت خود را با جمهوری نشان داه بودند، خود را  علیرغم ایناسالمی 

 .کردندخواه معرفی میجمهوری

راه برون شدن از پارلمانتاریسم در محو مؤسسات انتخابی و اصل انتخابات نیست، بلکه در البته، 

 .مورد به مؤسسات فعال استانتخابی از بگو مگوهای بی ۀتبدیل مؤسس

از مجلس خبرگان که قرار بود قانون اساسیِ ملل ایران را تدوین کند، و با توجه به  قاسملو حذف

هایی توتاليتر، زایدۀ یك کارنامۀ پارلمان ایران تا کنون، روشن شد که پارلمان در کشورهایی با حكومت

ه به سلطۀ حاکم و سر و ته، وابستاین مجالس مرکب از عناصری بی. نيست« دموکراتيك»رژیم حقيقتاً 

های صالحيت انجام کاری به نفع توده. اندو عاری از تأثير مثبت و خالقيت فاقدِ هرگونه استقاللِ عمل

اگر عضوی و یا اعضای از آنان بخواهد . های قومی، دهقانان و کارگران را ندارندمردم و از جمله اقليت

چهارگانه از پارلمان  های کشورهایپارلمان در استقالل عمل خود را حفظ کند، مانند نمایندگان کُرد

هنوز در پارلمان  قاسملو. شوندهای سنگين میاخراج و به دادگاه جلب و محاکمه و محكوم به مجازات

بایستی اعدام االرض اعالم شد که میفیاهلل خمينی بدون محاکمه مفسدشرکت نكرده، از سوی آیت

های آوری در دادگاهیا به طرز خنده. شور اتریش اجرا هم کردندشد، که نهایتاً این حكم را در کمی

ترکيه که فاقد هرگونه استقالل و دارای سيمای کامالً فاشيستی است، برای شماری از نمایندگان کُرد 

 !در مجموع هزاران سال زندان از سوی دادستانی تقاضا شد

گرایند و به ی و مذهبی و مطلقهای شوونيستبدین ترتيب، کشورهای چهارگانه گرفتار حكومت

کشی و استثمار مردم را مورد بهره. بين آنان و مردم شكاف وجود دارد. دهندخود اجازۀ هرکاری می

 . دهندفكری و فيزیكی قرار می

وقتی کُردها در راستای احقاق حقوق خود به هر نحو و راه و روشی مبارزه کنند، یا کمونيست، 

کسان و یا نيروهایی که چنين برخوردی با . خوانندحاضر تروریست می عوامل بيگانه و در شرایط

جنبش کُرد کامالً سياسی و از بطن جامعۀ کُرد . اندجنبش کُرد را دارند، فاقد شرافت و صداقت سياسی

-های نابجا برای بیها را در خارج جستجو و یا با برچسبچرا باید علت این جنبش. سر بر آورده است

؟ چرا باید خود و مردم خود را فریب داد؟ اگر جنبشی است به این دليل !ها تالش کرددن آناعتبار کر

ملتی که در چنين . وجود دارد... عدالتی، سرکوبی، استثمار، استعمار واست که نقض حقوق، ستم، بی

ر خودِ های آن دعوامل و ریشه. برد، نياز به تحریك از سوی عوامل بيگانه نداردشرایطی به سر می

ای برای ترقی و ها به جز سرکوبیِ کردستان، برنامهاین دولت. گر کردستان استهای اشغالحاکميت

 . پيشرفت ملت کُرد ندارند
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های دولت نه تنها بدون حضور مردم، بلكه بدون تردید در برابر مردم در ایرانِ بعد از انقالب، برنامه

های خارجی، سياست. ستی حاوی نكات مثبت نبوده استهم با محتوایی که به راگيرد، آنصورت می

زیرا . ها با ناکامی مواجه بوده استهای سياسی و تمامیِ این طرحاقتصادی، زیست محيطی، پروژه

در صورتی . اندهر کاری را سياسی، امنيتی و یا ایدئولوژیكی تلقی کرده. شيوۀ کار خودسرانه بوده است

دانند ای میشود، باز این مقاومت را به غلط مسئلهتی بنيادین روبرو میشان با مقاومهم که استراتژی

های استبدادیِ آشكار مهار توانند با مبارزه و کارهای سياسی و در صورت لزوم با روشکه با سادگی می

های فرهنگی یا به امر واقع یورش به از سرکوبی کردستان تا سرکوبی دانشگاه از طریق انقالب. کرد

 .شاهد چنين اقداماتی هستيم 8511تا قتل عام آبانِ  8511شان فتنۀ و دانش و بزعمعلم 

طلبی حتی بطور جزئی نيز قابليت آن را نداشت ها با اصالحطلبان ایدۀ پيوندِ شيوهدر دوران اصالح

ست داد که از همان ابتدا محكوم به شكبحران ساختاریِ دولت نشان می. طلبانه ناميده شودکه اصالح

نهادی و اقتصادیِ ایران که تفاوت بنيادین اگر نگویم با همۀ کشورهای  -زیرا در زمينۀ سياسی. است

توانست حتی خراشی بر سطح جهان حداقل با بيشترِ آنان دارد، تغيير پوشش سياسیِ رهبران نمی

مغز استخوان مرید  مدارانی که تاسياست. بحرانی وارد آورد که جامعۀ ملل ایران گرفتار آن بوده و است

توانند انجام دهند و یا به امر واقع اند و روحانيت نيز حافظِ وضع موجوداند، کاری نمیو مقلد روحانيت

 .اند به بحرانی دیگر منجر شده استهرکاری انجام داده

و  با غير قانونی کردنِ هرگونه اتحادیه. تنها چيزی که مطرح نيست، رابطۀ کار با سرمایه است 

ترین نيرویی دیكا و منع هرگونه اعتراضِ خودانگيختۀ طبقۀ کارگر، به عنوان مؤثرترین و انقالبیسن

با . انداجتماعی، آنان را از حقوق خود محروم و عمالً به حاکميت لجام گسيختۀ سرمایه تسليم نموده

ين کارگران اقدام های اسالمی به جای اتحادیه و سندیكاهای کارگری به تجزیه و تفرقه بایجاد انجمن

شدند و با « آگاهی تودۀ فراگير»کردند و از این طریق مانعِ  رشد آگاهی طبقاتی کارگران به عنوان

و منفصل در  سازمانشكل و بیای بیاستحالۀ بخش فعال و دارای آگاهی طبقاتی به صورت توده

را از دولت بگيرند و به مردم که همه چيز  به جای این. تر شدشان هرچه بيشتر سستجایگاه. آوردند

گو هم گر و پاسخدولتی که مستبد و سرکوب. بدهند، همه چيز را از مردم گرفتند و به دولت دادند

های دولتی را کنترل کرد، بلكه مسئوليت روحانيت پس از انقالب نه تنها مستقيماً فعاليت! نيست

اسیِ جامعۀ مدنی و حتی زندگیِ خصوصی نظارت کلی و جزئیِ فرایندِ بازتوليد مادی، فرهنگی، سي

یعنی « نهاد کالن»های اساسیِ نهادهای خُرد نظام نيز نمایانگر خصيصه. اندمردم نيز بر عهده گرفته

چنين تحولی نوع منحصر به فردی را از مناسبات اجتماعی، سياسی، اقتصادی، . روحانيت و حوزه است

ملل ایران  که به یك کاستِ برتر در جامعه( روحانيت)همين قشر . توزیع فرهنگی بوجود آورده است

زمان در اِعمال شدیدترین خودکامگی و استبداد اشتراك داشتند و دارند و در تبدیل شده است، هم

ها و اعمال موجودیت جمعی گيریگرایانی قرار دارند که مشخص کنندۀ خصلت تصميمزمرۀ اراده
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تضاد طبقاتی است، از نظر ایدئولوژیِ حاکم توطئۀ دشمن تلقی  نافرمانیِ کارگران که ناشی از. هستند

 .شودو سرکوب می

ترین گرانه بود از تصویب پارلمان گذشته است، حتی بدون مخالفت یا با کمهرچه قوانين سرکوب

وخامت . اندگاه نمایندگان واقعی خود را در پارلمان نداشتهمخالفت، چون کارگران و دهقانان هيچ

ها انسان به طرز دردناکی آشكار ساخته است که نظام در حل مسائل مردم با روزیِ ميليونتيره فزایندۀ

در حال و آینده نيز شاهد تحميل هرچه بيشترِ احكام سياسیِ . باری روبرو بوده استشكست خفت

ز دارد که حل مشكالت ملل ایران، به اصل بنيادینی نيا. تر در زندگی روزمرۀ مردم خواهيم بودارتجاعی

 .همانا تجدید توزیع قدرت و ثروت است

آورد، زیرا تغيير در نهایت ناگزیر باید آگاهی با تمام اهميت آن بطور خودکار تغييری را بوجود نمی

مشكالت موجود در مقابل . های سياسی انجام شودهایی غالب در ابزار و ميانجیاز مجرای شيوه

کراتيك به تغيير شرایط تاریخی، تغييری را در ماهيت این دمو -واکنش مناسبِ نيروهای انقالبی

آورد، حتی اگر تعارضاتِ بالقوه را در مقياس زمانی یعنی چارچوب فوری و گستردۀ شرایط بوجود نمی

بدون در نظر گرفتن تأخيرها و انحرافاتی که ممكن است در . تاریخیِ رویدادها و تحوالت برجسته سازد

چه در نهایت تعيين کننده خواهد بود، خصلت عينی ِ شرایط جدیدِ آنشرایط مشخص پدید آید، 

باید تضاد عمده را مورد تأکيد قرار داد؛ فقدان ابزار و وسایل سياسیِ کافی برای تبدیل . تاریخی است

های کند آگاهیِ سازمانچه از این جهت وضع را بدتر میآن. امكانات بالقوه به امكانات بالفعل است

که ها با وجود این کدام از آنهيچ. اندهای سابق ماندهار است که هنوز تحت تأثير افسانهاندکدست

های شان دگرگونیِ اساسی و بنيادینِ کل جامعه بود، اما نتوانستند از محدودهیهدف استراتژیك و نهای

اری با جنبش در اوایل انقالب با خودداری از همك. مبارزه برای اهدافی مشخص و محدود فراترروند

کردستان، نتوانستند پایگاه اجتماعیِ پایداری را برای ادامۀ انقالب در مقابل نيروهای ارتجاعی و 

شان تحت بدترین شرایط استبدادی بوجود آورند و نتوانستند بر اساس معيارهای بنيانیِ سازماندهی

تجربۀ حدود چهار دهۀ ملل . رحمانۀ حكومتِ پليسی از خود دفاع کنندکاری در برابر حمالت بیمخفی

ترکيه، عراق و )چنين وضعيتِ دیگر کشورهای حاکم بر کردستان و هم 8539ایران بعد از انقالب 

دموکراتيك ممكن است از  –های انقالبی ، این امكان هنوز وجود ندارد که برای دگرگونی(سوریه

-واقعيت به قوت خود باقی است که هيچبا وجود این، این . آميز استفاده کردهای صلحامكانات و شيوه

 .ای صرفاً با زور حل شده و نه حل خواهد شدگاه نه مسئله

. رژیم از ابتدا حاضر نبود تغيير و تحول بنيادی را در نظامِ برجا مانده از دوران سلطنت بوجود آورد

ی شریك شود که هدف پذیر نبود، حتی برای مدت کوتاهی نيز قادر نبود با نيروهایتازه نه تنها اصالح

نشاندگان خود را بازرگان و جبهۀ حتی دست. ساختار رژیم سلطنتی بود ه فراسویشان گذار بنهایی

. طلبی را تصفيه کردو بعداً جنبش اصالح. صدر را نيز سریع از قدرت پس زدملی، نهضت آزادی و بنی

اند و یا اگر به هر پارلمان راه نيافتههنوز هم نمایندگان واقعیِ مردم و بویژه کارگران و دهقانان به 
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ترین و شان تا کنون سختپارلمان. شوندطریقی از تيغ شورای نگهبان بگذرند، کامالً منزوی می

بدان « حقانيت قانون»ترین مقررات را بر مردم و بخصوص کارگران تحميل کرده و بنام ارتجاعی

را « امت واحد»کار ن، سياستِ پدرمآبانه و محافظهبدون توجه به حقوق ملل ایرا. اندمشروعيت بخشيده

 .کننداِعمال می

دار و سنتی، تسليم بدون به چالش کشيدنِ بنيادی و برچيدن ساختارهای عميقِ نهادهای ریشه

سازی نهادهای کهنه و سنتیِ به جامانده از گذشته با خنثی. شدن به قدرتِ این نظام قطعی است

. کاری که هنوز روشنفكر ایرانی بدان اقدام نكرده است. ول خواهد رفتقدرت روحانيت هم رو به اف

اند گيری در حاشيۀ نظامِ حاکم داشتن با شكست مواجه شدهطلبانی که انتظار تغييرِ چشمتمام اصالح

رژیم ادعای قدرت توليدی و اقتصاد مقاومتی و حياتیِ جامعه . و نتيجۀ کارشان بدتر شدن اوضاع است

-ادامۀ بقاء آحاد جامعه در گرو آن است و از این راه جامعه را با منافع خود یك کاسه می را دارد که

 .کند

کوشش جوامعی در حال گذار در جریان تغيير شيوۀ قدیمیِ بازتوليد اجتماعی، برای تغييرِ ساختار 

هتر قابل مجموعۀ درهم تافتۀ نهادها و ابزاری به جای مانده، ناچار با مشكالت وخيمی روبروست، ب

 .نباید اجازه داد شرایط کثيف گذشته باز تكرار گردد. درك است

چون و چراییِ قيد و رو محكوم به شكست بود که در عين پذیرش بیطلبیِ ایرانی از آناصالح

که تغييری در جوهر نظام بوجود  سان بدون آنبدین. بندهای ساختار نظام، قصدِ اصالحِ آن را داشت

طلبانه کند، به خوش نوعی دگرگونیِ اصالحبا توسل به روشی متناقض آن را دست خواستآورد، می

اما باز هم در زنجيرهای . که با گذشت زمان آن را به نظامی دموکراتيكِ انقالبی تبدیل کند اميد آن

. شان محكوم به شكست بودهای بعدیبه همين دليل تمامیِ کوشش. ارتجاعیِ نظام گرفتار ماند

زیرا تالش . شان در دولت موقت بازرگان بودکرد همتایانتناقض چنين اصالحاتی همان عملخصلت م

آنان بر آن بود که نظامِ موجود را بدون هيچ تغييری در ساختار فرماندهی از باال و سلسله مراتبی و 

ت سر خود ای پشطلبان جنبش عظيمِ تودهبنابراین شيوۀ اصالح. استثمارگرانه بار دیگر نوسازی کنند

جنبش که از چنان پتانسيل و دیناميسم اجتماعی برخوردار بود که . را دوباره به دامن نظام باز گرداند

-با وجود این چرخش رویدادها را نمی. توانست بطور اساسی ارتجاع را به حاشيه راند، اما خثی شدمی

دی از خود نشان ندادند و در طلبان تا ظهور جنبش سبز مقاومت جاصالح. توان پایان راه تلقی کرد

شان بحران را رو به کاریبرعكس سازش. نتيجه نتوانستند حتی یكی از تضادهای نظام را حل کنند

های آوردهای حتی اندك را برای تودهتضادهای نظام، دامنۀ عمل مخالفت و کسب دست. تعميق برد

ون وسطاییِ سرمایه در شرایط مردم و از جمله کارگران و ملل تحت سلطه به نفع حفظ شيوۀ قر

ادامۀ این مسير در آینده به احتمال زیاد با مقاومت هر . بحران ساختاریِ نظام بتدریج محدودتر کرد

سوابق رژیم از گذشته تا کنون نشان ميدهد که  .های ملل ایران روبرو خواهد شدچه بيشترِ توده

ی سرِ خود دارد، راه را برای تغييرات اساسی پيروزیِ بزرگ انتخاباتی مادامی که حكم حكومتی را باال
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دهد که اکنون رژیم رو نشان میشرایط عينی و درماندگیِ رژیم از حل مشكالت پيش. باز نخواهد کرد

رژیم در نهایت مردم ایران را به سوی درگيریی ویرانگر با . غير قابل تداوم و غير قابل دفاع شده است

و یا . که بسيار ویرانگرتر از مورد عراق، سوریه و ليبی خواهد بودهای جهانی سوق خواهد داد قدرت

چنين نقصانی . این که درگير جنگ داخلی خواهد کرد که نتيجۀ آن بالكانيزه کردنِ ایران خواهد بود

تنها راهِ عالج عبور از این رژیم قرون . ترازِ آن قابل رفع نيستدیگر با تدابير اصالحی و اقدامات هم

بحرانی که بنيان جامعه را تحت . تردیدی در مورد بحران ساختاری آن وجود ندارد. ستوسطایی ا

تردیدی در مورد خطراتی ناشی از این بحران ساختاری برای بقای ملل ایران . تأثير قرار داده است

-لقرژیم با مط. اگر ایران به سوی فروپاشی و تجزیه برود، این نظام مسئول آن خواهد بود. وجود ندارد

گرایی و ابدی نشان دادنِ خود و نسبت دادن آن به خدا و گذشتۀ دور، دور باطلی را بوجود آورده است 

که  چرا کسانی که  چه که قابل درك نيست، این استآن. کند که گریزی از آن نيستو چنين القا می

دانند، باید این آن می که خود را متعهد بهحتی دورادور ادعای توافق با نظام را دارند و چه کسانی 

های ملل ایران حفظ بينشِ گرفتار در دور باطل را بپذیرند که در آن رژیم فشار مرگ بارش را برتوده

شود یا باید وقتی بحث از نابودی می!! دهد؟کند و آنان را بدست خویش به سوی نابودی سوق میمی

. محيطی تبدیل به خطرِ ویرانگر شده است های زیستتعجب کرد و یا آن را اغراق خواند، تنها بحران

کسانی که بال و مصائب را باور ندارند، آن را . شودبنگرید خوزستان را، تقریباً دارد غير قابل سكونت می

 .انددرك نكرده

فایده، بدتر کاره از انجام کاری بیاند؛ که اقدامات نيمهنبردهطلبان هنوز به این موضوع پیاصالح

ون رژیم تنها تعيين کنندۀ سرنوشت انسانِ ایرانی و محيط زیستِ اطراف او و در واقع هم اکن. است

خوشی ویرانی هاست، جامعه دستحتی تعيين کنندۀ مقدار و ميزان استفاده از قدرت خریدِ انسان

-های سنگين جان میشوند، زیر بهمنسو وآن سوی پرتاب میکار به اینهای بیانسان. گردیده است

کار کردن انسان، هستی فيزیكی، روانی و با بی. اندخوابند و یا عاطل و باطلد، زنده در گور میبازن

با نابودیِ پوشش حفاظتیِ نهادهای . تنيده شده در آن را نيز دور انداخته است« انسان»معنویِ

نون مردم اکهم. اندفرهنگی و آموزشی اخالق، ارزش و معنویت مردم را در معرض نابودی قرار داده

. انداند که در نتيجۀ فساد، انحراف، جنایت له شدههای حادِ اجتماعیایران چنان قربانیِ نابسامانی

اش تقليل یافته، شهرها و روستاها به تباهی کشيده شده، دریاها و رودها آلوده، طبيعت به عناصر ساده

خطر است، توليدِ اقتصادی در  خشك و یا از مسير طبيعی خود منحرف شده، امنيتِ نظامی و ملی در

اند، مسير رودخانه را به ضرر بعضی مناطق و به نفع نظم طبيعت را بهم زده. آستانۀ فروپاشی است

در برابر اثرات چنين نظامی  یایهيچ جامعه. اندتغيير داده... دیگران در قم، اصفهان، اراك، کرمان و

وان بدون اولویت دادن به توليدِ وسایل توليد، بطور مداوم تاقتصادِ ملی را نمی. تواند پایدار بماندنمی

 .گسترش داد
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تواند مردم را به توسعه کند هيچ بدیلی در برابر نظامِ موجود وجود ندارد، نمیجنبشی که خيال می

 .اندطلبان افراد سهيم در این نظاماصالح. و پيشرفت و آزادی و دموکراسی رهنمون باشد

ر بحران است که علت وجودیی مشروعيتِ آن از نظر تاریخی، مانند سلطۀ نظام از آن جهت دچا

گونه جا به جای و سرکوبِ عریان قادر به برقراری دوبارۀ کليسا در قرون وسطا، به پایان رسيده و هيچ

ها ميليون انسان به طرز دردناکی آشكار ساخته وخامتِ فزایندۀ تيره روزیِ ده. این مشروعيت نيست

باری روبرو بوده ِ خفتظامِ حاکم حتی در بهترین حالتِ خود، در حل مسائل مردم با شكستاست که ن

ملل . کندهمين مسئله در مورد بُعد سياسیِ کنترل مكانيزم اجتماعی در این نظام نيز صدق می. است

سيكِ تر از مرحلۀ کالایران در شرایطی قرار دارند که بُعد سياسیِ کنترل اجتماعی بسيار برجسته

طلبان، در تحقق زیرا حتی در بهترین شرایطِ خود، یعنی در دوران اصالح. دوران قرون وسطایی است

نابودیِ سيستماتيك . هایی مشروعيت بخش و مورد ادعایش با شكست روبرو بوده استتمامیِ وعده

های خود، ترین نيازها ميليون انسانِ گرسنه از ابتداییطبيعت و محيط زیست، محروم نمودن ده

های های نجومی و هزینههای فراموش شده و بر باد رفتنِ ميلياردها دالر از ثروت ملی در غارتانسان

بحران سياسی در سراسر کشور که . نظامیِ خارج از کشور، جنبۀ فلج کنندۀ انسانی در این نظام است

ها در برابر فعاليت سياسی به نشبنیِ بردبارانۀ آنعمدتاً شكل قابل فهمِ تلخكامی تودۀ مردم و عقب

ادعای واگذاری قدرت به مردم، با . ناپذیری از بحران ساختار نظام استگيرد، بخش جداییخود می

های تر از آن است که حتی توسط کسانی که دائم با نغمهپذیر، ابلهانهنانابرابریی ساختاری و درمان

به احتمال زیاد و در صورت ادامۀ حيات . شود کنند، جدی گرفتهسرشار از ستایش عرفانی تمكين می

تر در زندگیِ روزمرۀ مردم خواهيم بود، نه بر نظام، شاهد تحميل هر چه بيشترِ احكام سياسیِ ارتجاعی

 .های تكراریآوردنِ وعده

که بيانگر قدرت واقعیِ کند، بيشتر جنبۀ تشریفاتی دارد تا این انتخاباتی که رژیم بر گزار می

-قضایی تبدیل نمی -ها به مؤلفۀ سياسیدر سطح استان قدرت انتخابات نماینده. مردم باشد اجتماعیِ

ای باشند، حاکميتی که اِعمال آن بدین گذار حاکميت تودهشود که شهروندان از طریق آن امانت

 -قدرتِ حاصل شده از انتخابات به سراسر نظام اجتماعی. ترتيب به راستی در دست مردم خواهد بود

های استقرار توزیعِ واقعيی قدرت به صورت شود تا از طریق آن کانالسياسیِ کشور گسترش داده نمی

شود و قدرتِ گونه قدرت از مرکز به پيرامون منتقل نمیبدین. های متعدد و واقعی بوجود آیدکانون

 .یابدگيریِ واقعی و خودمختار در مناطق خارج از مرکز افزایش نمیتصميم

مردمی، رفراندوم، ابتكارهای مردمی، حق وتو، پس گرفتن رأی، حق عزل و غيره که مفهوم  مجالس

 این. اند، هيچ جایگاهی در نظام انتخاباتیِ کشور، ندارددموکراسیِ مشارکتی و مبتنی بر حاکميت مردم

قلمرو  شهر باقی خواهد ماند، در محدودۀتواند تحقق یابد یا به صورت آرمانکه چنين نظراتی می

تواند تعيين گردد، زیرا همين قلمرو سياسی خود نياز به چنان دگرگونیِ بنيادین و سياسیِ رژیم نمی

هنوز ملل . خواهد داشت« زوال تدریجی دولت»انداز دارد که از همان ابتدا نشان از چشم یایریشه
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در آن، از خود نشان نداده  ایران، طغيان خود را بر ضد بيهودگیِ چنين انتخاباتی با خودداری از شرکت

 .است

های سياسیِ سنتی، سوءاستفاده از نظام انتخاباتی برای مشروعيت بخشيدن به رژیم با فعاليت

ادعای دروغينِ قبول مأموریت از سوی اکثریتِ رأی دهندگان، نظام انتخاباتیِ پوچ و پدرساالرانۀ از این 

تواند دليلی وسيعِ مردم در انتخابات نيز نمیشرکت . نوع باید هم به شدیدترین شكل محكوم گردد

گرایی، گرایی، منطقهبا رواج قوم. ها باشدمحكمی بر اثبات وجود توافقی عمومی و دموکراتيكِ آن

 .های رأی بكشانندکنند مردم را به پای صندوقگرایی و ایجاد منافع متضاد بين مردم، تالش میگروه

اده از قدرتِ سياسی و نقض حقوق بشر وجود ندارد و یا اگر هيچ تضمنی قانونی بر ضد سوءاستف 

حق آزادی و کاری توأم با حق فرد به داشتن وسایل تأمينِ . گرددمواردی هم باشد، رعایت نمی

ها در زاد و نزیستی سالم، حقوق انساهای کنونی و آتی برای زندگی در محيطاجتماعی، با حق نسل

 .افراد، چندان مطرح نيست ولد و حمایت از قلمرو خصوصیِ

گيری اهداف استراتژیكِ چنان الینحل مانده و بدون تغييرِ بنيانی در جهتکه هم اییمسئلۀ

«  والیت فقيه»دموکراتيك به صورت خود باقی مانده، همانا قدرت حاکميت مطلقِ  -دگرگونی انقالبی

در واقع . انداین مسئله را نداشتهطلب هرگز جرئتِ رویاروییِ مستقيم با مداران اصالحسياست. است

. شدشان علنی و آشكار میناپذیری استراتژی متناقضشان از آن جهت بوده که خصلت تحققجرئتیبی

که در صدد اصالح چيزی غير قابل کنترل بودند، به عنوان اهرم اعمال فشار برای  زیرا آنان ضمن این

-تكيه می -جنبش اجتماعیِ مردم –بر قدرتی  سياسیِ حاکم، –تحقق دگرگونی در نظام اجتماعی

« والیت فقيه»این واقعيت که نظامِ. کردندکردند که خودِ آن را در آینده تهدیدی عليه خود تلقی می

-را می« اصالحات»ها وپيامدها ناپذیر است و فقط در سطح معلولبه عنوان قدرت مطلقِ حاکم، کنترل

پذیر نبوده و های نظام، به این معناست که نظام نه تنها اصالحنپذیرد و نه تغيير و تحول را در بنيا

-نيست، بلكه حتی برای مدتی کوتاه نيز قادر نيست در قدرت با نيروهایی شریك شود که هدف نهایی

برای « اصالحات تدریجی»های به همين دليل، سرنوشت استراتژی. شان گذار به فراسوی آن است

طلبی هيچ بخش از نظام را در نتيجه در چارچوب سياست اصالحات. ودمعنا بسره بیدگرگونیِ یك

 .توان به چالش گرفت یا درمان کردنمی

های این جنبش هم از لحاظ تئوری و هم پراتيك هنوز نتوانسته است ملل ایران را به بدیل

ند که هنوز نيروهایی در درون جنبش وجود دار. استراتژیكِ عملی به جای نظام حاکم توجه دهد

تالش دارند توجه مردم را از این امر استراتژیك منحرف و مشاجرات را بر مسائل اقتصادیِ جزئی و 

از این طریق ممكن است فقط به توانند اندکی از سطح رژیم را . های سياسی محدود سوق دهندآزادی

د به عمر خود توانبه بهای پيچيده کردن مسائل خود و مشكالت جامعه می نظام تنها. خراش دهند

گرایانِ مطلق. که تغيير دهد توان سرنوشت محتوم خود را به تعویق اندازد و نه اینادامه دهد و تنها می

آوردهای مادی بشر اند، فقط جدیدترین دستاند و رواج دادهحاکم، در مقابل فسادی که خود بانی آن
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و منطق جدیدترین دانش بشر و روشنگری  به همين خاطر در حوزۀ عقل. دانندروی و فساد میرا زیاده

 .گرایان باید به صورت نسبی بيان گردداین موضوع در برابر مطلق. دانندرا ارتداد می

 

 کُرد ستیزی و روشنفکری

های دکترقاسملو بپردازیم، بهتر است کمی با جوامع قبل از این که به موضوع اصلی، نقد دیدگاه

های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر یم تا متوجه باشیم در چه زمینهحاکم بر کُرد و کردستان آشنا شو

 .شودعلیه کُردها اِعمال استبداد می

از منظر اکثریت اقشار مختلفِ جوامعِ اقوام حاکم بر سرزمین کردستان، فارس، عرب و ترک 

به . ی زمین پاک کردشان، کُردها را باید از روهای مردم گرفته تا اکثریتِ روشنفکران، از توده(عثمانی)

این جهت فراخوان جهاد علیه کُردها به عنوان مشتی انگل، مرتد، یاغی، باغی، تروریست، ضد انقالب 

در چنین جوامعی خشم و تنفر . انداز استدر قلب فاشیسزمِ حاکم بر کشورهای چهارگانۀ طنین... و

تواند درک کند که اصلِ اکم نمیفاشیسمِ ح. شودعلیه کُردها مرتب بازتولید و بر سرشان خالی می

-در نتیجه به توجیه و دفاع از وضع موجود یاری می. وحدتِ نوع بشر پیشاپیش تحقق یافته است

ها و دیگر تمهیداتِ ترین تهدیدات، به یاری سیاستِ مدافعِ اقلیتکوشش برای دفعِ هولناک. رسانند

کیِ روشنگری و سلطه در کشورهای تنیدگیِ دیالکتی درهم. حقوقی و دموکراتیک وجود ندارد

سازیِ آنان از طریق اجبار و ایدئولوژیکی چهارگانه، نه در پی احقاق حق کُردها، بلکه در پی همگون

های های ملل حاکم بر کُرد و کردستان همواره به خاطر انگیزهکُردستیزی از طرف توده. است

طلبی، ضد انقالبی، خودِ کُردها برگردانند، تجزیه اند اتهام آن را بهشود که حاکمان مایلبرانگیخته می

از آن به عنوان ابزار . سودمندی آن برای حاکمان امری بدیهی است. تروریست و موارد دیگر است

اگر چنین شرایط و اوضاعِ . برندای ارزان برای فساد و هشدارِ تروریستی بهره میپراکنی، وسیلهحواس

ژرف در بطن جامعه وجود داشته باشد و نتواند از طریق معرفت به نحو نابسامان و غیر انسانیِ چنین 

تواند به یاری فهم، از شدت آن بکاهد، حتی اگر حُسن نیت درخوری تبیین شود، به ناچار فرد هم نمی

های ضد آن، قادر نیستند های عقالنی، اقتصادی و سیاسیِ قابل قبول و استداللتبیین. هم داشته باشد

نشانند، زیرا خودِ عقالنیت، یا به عبارت دیگر، خودِ روشنگری نیز با سلطه گره خورده و آلوده آن را فرو

زنند و چه در جالدان و قربانیان، چه در مقام کسانی که کورکورانه ضربه می. به همین بیماری است

هر دو . واحداند بارِکنند، هر دو متعلق به یک چرخۀ معیوبِ فاجعهمقام آنانی که کورکورانه دفاع می

های کَر و کور شده و گسلد که انسانرفتارِ کُردستیزانه در شرایطی زنجیر می. اندقربانیِ سلطۀ حاکم

های کنشِ آنان، برای آنانی که درگیرند، در حکم واکنش. ها رها شوندعاری از ذهنیت، به عنوان سوژه

کنند ها را ثبت میدست که رفتارگرایان آناز همان  یهایمعنایند، واکنشبار و با این حال بیمرگ

کُردستیزی به یکی از آداب و رسوم در میانِ ملل حاکم بر کُرد و کردستان . که تفسیرشان کنندآن بی

گونه کُردستیزیِ اصیل و مادرزادی وجود هیچ. در کشورهای چهارگانه، تبدیل و نهادینه شده است
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فاشیسمِ شوونیستی و یا مذهبیِ حاکم تحریک شده و زمینه و که از قبل و از طرفِ  ندارد، مگر این

اسالفِ حاکمان فعلی، که فراخوان برای خونِ کُرد، از زمان مادها و . بستر آن را فراهم کرده باشند

ها تا صفویان و فاشیسم مذهبیِ حاکم و به همین ترتیب در هخامنشیان، امویان و عباسیان و عثمانی

شان شده است، به اندازۀ جوانانی که بناست این خون را بدل به طبیعتِ ثانوی ترکیه، سوریه و عراق،

دانند، نه بیزار از حاکمان که مسلماً دلیل آن را می. اندبر زمین ریزند، بر دلیلِ این امر نادان بوده

و  کُردهایند و نه دوستدار پیروان خویش، آنان همواره هم از نظر اقتصادی و هم از نظر جنسی، کم

تابند، زیرا با زدایی و آرامش را بر نمیحد و حصراند، آنان هیچ نوع تنشکسر دارند، واجد نفرتی بی

از این رو به واقع نوعی ایدآلیسمِ پویاست که دزدان و جانیانِ سازماندهی شده را . اندکامیابی بیگانه

آورند در باب خاندان، بوجود می را یهایهایشان ایدئولوژیگریآنان برای توجیه غارت. بخشدحیات می

-گیرد، زیرا هیچ چیزی را در نمیدر نتیجه کوری، همه چیز را در بر می.... سرزمینِ پدری، بشریت و

رسد او در زند؛ به نظر میها را بهم پیوند میشود و آنتصویر روشنفکری نیز به این دو اضافه می. یابد

چنین از جان کندن و عرق کنند، و همویش دریغ میبرد که دیگران از خفکر از چیزی لذت می

 . ریختن با کارِ بدنی معاف است

گرایی و جوامعِ کشورهای چهارگانۀ حاکم بر کردستان که در آن احساسات دینیِ بدوی، مذهب

شوند، که در آن رهبرانِ فاشیست در پسِ درهای بسته، سرزمین و زندگیِ شوونیسمِ ملی رواج داده می

گزد، شان هم نمیشان ککهای مردم و روشنفکرانکنند، در حالی که تودهو اقوام را سودا میها ملت

ستیزی در ایران و یا سایرِ کشورهای کُردستیزی و یا بطور کلی اقوام. رو به آیندۀ مبهم و تاریک دارند

-های دورتر سلطههاگر در گذشت. پوشاندنِ سلطۀ نهفته در تولید. چهارگانه هدفِ اقتصادیِ خاصی دارد

گذاشتند، گر بودند، بطور کلی نه تنها کار را منحصراً بر عهدۀ زیردستان میواسطه سرکوبگران بی

ها بود که همواره تحت ها، رعیت و سرفکردند که ویژۀ بردهچنین کار را بسان ننگی اعالم میبلکه هم

به . تولید مناسبِ نظام سلطه گشت. دداری دگرگون شاین اوضاع در دوران سرمایه. سلطه چنین بود

دیگر از نظر . ترین تولید هم وجود نداردهای مانند کردستان، ابتداییاین دلیل است که در سرزمین

آنان هرچند خود را در صف . تر کارِ دیگران را تصاحب کنندآنان کار ننگ نیست تا به نحوی عقالنی

کنند، منابع ملل را هایشان پول پارو میگریکه با غارت اندهای قدیمیمولدان جای دادند، همان انگل

اند که برای ایگران حرفهآورند، قاچاقغارت و بازار مصرف و نیروی کارشان را تحت سلطه در می

شود؛ جلوی قاچاق های مردم بلند میتوده وقتی صدای. دوزندعی و قانونی میهای خود کاله شرتخلف

. بندنددهند و به گلوله میکشِ کُرد را در مرزها نشان میزحمت کولبرانِ چیان را بگیرید،و قاچاق

-های جزئی، بلکه بیچینیها و توطئههم نه فقط برای نقشهکولبر به واقع در حکم سپرِ بالست، آن

 . شودعدالتی، غارت و قاچاقِ کل طبقۀ حاکم به گردن او انداخته می

کنند و در فقر ها حقوق دریافت نمیگر در سراسرِ کشورها ماهکه تحت عنوان کار یهایتمام انسان

راه دستیابیِ طبقۀ حاکم به منبعِ ارزش افزودۀ . هایندبازیبرند، قربانیِ این حقهو فاقه به سر می
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در . این راه تنها بر مولدانِ واقعیِ آن ارزشِ اضافه کامالً سد شده است. اجتماعی کامالً باز است

شوند که به وضعیتِ موجود و م بر کشورهایی چهارگانه، تنها کُردهای پذیرفته میهای حاکسیستم

گذارند کُردها ریشه نمی. پذیرندنهند و وضعیت موجود را میاش گردن میزبانانسرنوشت اسفبارِ هم

یافتگی مالمت و گاه کُردها را بخاطرِ عدم توسعهرفت دست یابند، آنبدوانند و به توسعه و پیش

به این جهت است که کُردها به لحاظ اقتصادی از سایر مردمِ فارس، ترک و عرب . کنندرزنش میس

بخش اعظمِ ثروت  .اندها و اعرابها، ترکنشینانِ پیشرفتِ فارسدر واقع مردمِ کُرد مستعمره. تراندعقب

، بغداد، دمشق و سایر و سامانی که در شهرهای آنکارا، استانبول، آنتالیا، تهران، قم، اصفهان، شیراز

های کشورهای چهارگانه، ثروت و سامانی است که از ارزش افزودۀ اجتماعی، بازار مصرف، متروپل

ثروت و . حاصل شده است..... نیروی کار و غارت منابعِ ارزشمند مردم کردستان، نظیر طال، نفت، گاز و

این موضوع در مورد . ارزِ استعمارگری استو این مصادیق ب. اندسامانی که خودِ مردم کُرد از آن محروم

اکنون کُردها را . کندنیز صدق می... ها، اعراب خوزستانها، بلوچسایر ملل تحت سلطه نظیر آذری

گاه به کُردها اجازه داده نشده است که از حقوق مدنی، ملی، هیچ. اندکامالً در حاشیه قرار داده

 .وندفرهنگی، طبیعی و انسانیِ خود بهرمند ش

کُردستیزیِ شوونیستی در ترکیه، سوریه و عراق در زمان سلطۀ سنیان، سر و کارش نه با دین، 

گری درهم تنیده اما در ایرانِ معاصر شوونیسم و شیعه. بلکه با خلوصِ نژاد و ملتِ ترک و عرب است

بازاند که ه همان اندازه حقهروحانیتِ حاکم بر ایران ب. انداند و به واقع کُردها را در منگنه قرار دادهشده

خصومت دینی و مذهبی هنوز نه تنها محو نشده، بلکه کماکان و . کشیشان در اعصار پیشین بودند

روشنفکری و روشنگریِ ایرانی، تا . گیر کُردهاستحتی بدتر از دوران صفویه در عصر معاصر گیربان

انجام نداده است، بلکه شور و کنون نه تنها هیچ کاری در خصوص محو خصومتِ دینی و مذهبی 

. کندخواهیِ ملل ایران، ضمانت تمامیت ارضیِ ایران تلقی میگری را در مقابل هویتاشتیاق شیعه

 .اندها را مهار کردهگرایی آذریمخصوصاً از این طریق تا کنون ملی

ر سرِ شود؛ بحث در این خصوص به هدف مخالفت با مذهب شیعه نیست، بلکه بحث بیادآور می 

سودجویی نامعقول از مذهب و به بازی گرفتنِ احساسات پاک و خلوص مذهبیِ مردم به نفع نظام 

در واقع، . اندبحث از جنایات، غدر و خیانتی است که مذهب را هالۀ تقدس آن قرار داده. سلطه است

ها و و یا بهائیچنین پیروان سایر مذاهب، چه شیعه و چه سنی هم کُردها و هم سایر ملل ایران و هم

روشنفکرانِ ایران، اگر بتوان آنان را روشنفکر نامید؛ . دوراویشِ گناآبادی، قربانیِ این سیاست پلیداند

نظیر سیدجواد طباطبایی، عبدالکریم سروش، مهاجرانی و امثالهم، تالش دارند هر چه بیشتر شکل 

اتحاد میان روشنگری و . غام نمایندگری را در میراث فرهنگیِ ملل ایران ادافراطی و خرافیِ شیعه

ئ اند و در همان حال صوَرِ شیسلطه، حقیقتِ نهفته در دین را از ورود به عرصۀ آگاهی باز داشته

این اشتیاقِ . شودهمۀ این موارد در نهایت به سود فاشیسمِ حاکم تمام می. اندگشتۀ آن را حفظ کرده

گرانِ نوادگان صفویان به توطئه. شودژادی هدایت مین -مهار نشده به درونِ طغیان ناسیونالیستی
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گری به منزلۀ یک نهاد، با رژیم سان شیعهبدین. اندجماعتِ قسم خورده، و یا پاسدارانِ نخبه بدل شده

ایمانِ . ها انتقال یافته استای و راهپیماییدرهم تنیده شده است و به عرصۀ جاه و جاللِ فرهنگ توده

های گذشتگان برای تحت سلطه به واقع تمام ادیان، چیزی نیست مگر همان آموزهمتعصبانۀ دین، یا 

تمام ادیان و مذاهب، چه شیعه، چه سنی و یهودیت و . شانهای مردم و توجیه جنایتدر آوردنِ توده

-مذاهبِ اربعۀ اهل سنت، همانند شیعه. شان چیزی غیر از این نبوده و نیستمسحیت، ماهیت و هدف

. های امویان، عباسیان و عثمانیان بودندناپذیرِ خالفتگرِ جنایاتِ وصفیۀ، صداها سال توجیهگریِ صفو

گری صرفاً ابزاری از نگرشِ سلطۀ قومیِ فارس، شیعه. دهشتی که ریشه در اعصار گذشته دارد

 از این طریق هم. های مردمِ تحت سلطۀ آذری استایدئولوژیک در درجۀ اول برای کنترل بر توده

-کنند تا با ایجاد نفاق سلطهها را تحت سلطه دارند و هم آنان را عیله کُردها به تحریک ودار میآذری

 .کنندپرستی را در هیئت معنوی شده، تولید میدر واقع بت. دارندشان را پایدار نگه

حق تعیین »رهایی جوامعِ فارس، ترک و عرب از کُردستیزی مستلزمِ به رسمیت شناختنِ 

در ... های خوزستان وها، عربها، بلوچبرای ملت کُرد و سایر ملل تحت سلطه، بویژه آذری« شتسرنو

موضوعی که برای روشنفکری و روشنگریِ ملل فارس، ترک و . ایران و سایر کشورهای چهارگانه است

سایرِ ملل و به همین ترتیب برای مردمِ کُرد و آذری و . عرب، مفهومی ناشناخته و غیر قابل قبول است

حق تعیین سرنوشت، به معنای . تحت سلطه، به همان اندازه غیر قابل انکار و غیر قابل گذشت است

در منطقه و  یایدر غیر این صورت هیچ دموکراسی. ضامنِ تحقق حقوق ملل تحت سلطه است

خود، به  این بدان معناست، که محرومیتِ ملل تحت سلطه از حقوقِ. تواند تحقق یابدخاورمیانه نمی

گرِ، فارس، ترک، عرب، از فضایل دموکراسی و جامعۀ دموکراتیک معنای محرومیت ملل حاکم و سلطه

چهارگانه شعار استراتژیک  و جامعۀ دموکراتیک را در کشورهایوقتی کُردها کسب دموکراسی . است

و ملل تحت سلطه به ( فارس، ترک و عرب)گراند، هنوز برای سایر ملل اعم از ملل سلطهخود قرار داده

 !درستی قابل درک نیست که این استراتژی به چه وضعیتی منتهی خواهد شد

را « انستدموکراسی بو ایران خودمختاری بو کُرد»از همان ابتدا شعارِ  قاسملو به این خاطر بود که 

. است مطرح( هادموکراسی برای خلق)و به همین ترتیب در باکور و روژآوای کردستان . مطرح ساخت

. خواهند بردمعنایی ایدئولوژی خود پیسان و برابریِ حقوقی است که کُردستیزان به بیدر شرایط یک

شرایط موجود، بویژه در مورد کُردها . هاستسودمندیِ اجتماعی در به رسمیت شناختنِ چنین تفاوت

 از همان ابتدای. کندمی ن متبادرقدر غیر انسانی است که بوی تندِ کثافت و فساد را به مشام و ذهآن

گری علیه پیکارجویانِ ضد فاشیسم، اعم کار آمدنِ رژیم مذهبی در ایران؛ انرژیِ روانی توسط شیعهروی

تحریک شد و هنوز هم ... از کردستان، نیروهای چپ، دگراندیشان، زنان، جنبش کارگری، دانشگاه و

و ! گری را در خون خود نداشته باشدسنیباوری نیست که شوق کُردستیزییِ هیچ فرد شیعه. شودمی

های اتحاد اجتماعیِ ملل ایران را از این طرق تمام زمینه. گری نیز به همین ترتیبدر واکنش، سنی

 .دار کردندخدشه
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افکنانه و دشمن گیری کرد؛ مذهب و شوونیسمِ ملی، دو امتیاز نفاقتوان نتیجهبه همین ترتیب می 

رفت به این جهت اگر جامعه و یا کشوری خواهان ترقی و پیش. هاستنسانا( اشتراکیت)کلکتیویسم 

روشن . مذهب و شوونیسم ملی را درهم تنیدند. باشد، باید مذهب و شوونیسم را از سیاست جدا کند

ها و شوونیسم مانعِ استقالل سیاسی و ایجاد شد که مذهب مانعِ بزرگ در راه استقاللِ روانیِ توده

شود که ملل نتوانند هدفی با وجود این دو مورد و ادغام آن در سیاست؛ باعث می .تجامعۀ مدنی اس

توانند به زمانی می .یابی به آن همدیگر را گرامی بدارندواحد بر گزینند تا در راه تالش برای دست

، این واقعیت. کُردها قربانیِ نظم مسلط هستند. چنین امری دست یابند؛ که به عقالنیت باز گردند

چون شود به منزلۀ تحریکی است برای تعقیب و آزار او، صِرف واژۀ کُرد همکسی که کُرد نامیده می

کل سیمای قضائی کشورهای چهارگانه علیه مردم کُرد در این . گرددشکلکی خونین نمایان می

 .کندچارچوب عمل می

جهانِ پیشرفته هم تحت شوند، عام میکُردها تحت عنوان اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قتل

نماید، اما حق عام را تأیید میها این قتلها و دولتالمللی و تمامیت ارضیِ ملتعنوان قوانین بین

بدین ترتیب . آیداش که توسط دیگران غصب شده است، به حساب نمیحاکمیتِ ملت کُرد بر سرزمین

ی نسبت به هر نوع اِعمال خشونت خواهو نهادهای حقوق بشری و دموکراسی( غرب)جهانِ پیشرفته 

 . اش، تساهل دارنددر حق ملت کُرد در سرزمین

شرایطی که « شوداز خرد برای خردگریزی استفاده می»؛ کانتبریم که به قول در دورانی بسر می

روشنفکری و روشنگریِ . است« ناشی از بالهت نهفته در با هوشی»در آن قرار داریم به قول معروف؛ 

گونه که در گذشته و بعد از شکست انقالب مشروطه زمینه را برای ظهور رضا شاه فراهم مانایرانی ه

راه را برای سلطۀ ارتجاع مذهبی فراهم ( 8191/8539)کردند، در دورانِ انقالب ملل ایران در سال 

ها ناسیونالیسمِ مذهبی -نمودند، چون خودشان غرق در ارتجاع مذهبی بودند و به اصطالح ملی

در ! چنین افرادی را روشنفکر باید نامید یا ابله؟. گراییِ ارتجاعی را درهم تنیدندوونیستی و مذهبش

بیش از چهار دهه از زمان . بیش از چهار دهه تجربه شد که ارتجاع مذهبی ضد عقل و انسانیت است

. ، از دست دادندشد در آن کارهای بزرگی انجام دادترین مقاطع تاریخی را که میملل ایران در حساس

 .ها زمان الزم است تا به نقطۀ اول باز گشتاکنون در شرایطی قرار داریم که سال

. توانند آزادانه با هم گفتگو کنندها و افراد هم نمیملل، گروه. بحث و مناظره رو به زوال است

وشنفکریِ ایرانی های داخلی، ردر نهایت و بعد از سرکوبی. اندسان فرهنگ سکوت را حاکم کردهبدین

گروه داخل کشور یا کامالً . گروه  مهاجر و پناهنده در غرب و گروه داخلِ کشور. به دو گروه تقسیم شد

گروهِ در مهاجرت نیز چنان . ها و یا در خدمت نظام سلطه استبه حاشیه رانده شده یا در سیاه چال

 .خود را از دست داده است در لیبرالیسم و نئولیبرالیسم غرقه شده که قدرت دید انتقادیِ

تجربۀ سیاسیِ بیش از چهار دهۀ گذشته نشان داد؛ . فاشیسم آشکارا نمایندۀ منافع خاص است

اما در . مانندشان مصون از هر نوع رقابت است، معاف از خطا باقی میکه قدرت ناآگاهان تا زمانی
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دن هستند، بلکه به دلیل صفاتی چون ها نه فقط به همان اندازه قادر به خطا کرعرصۀ جهانی فاشیست

است، « اقتصاد مال االغ»بینی، رذالت، جهل نسبت به نیروهای اقتصادی، مانند نظریۀ معروفِ نزدیک

چنین به لحاظ ذهنی به سوی ناتوان از درک منفی و ادغامِ آن در تخمین از وضعیت در کل و هم

در جای که زبان و اندیشۀ روشنفکر به . نیستند همگام با جریان حیات اجتماعی. شوندفاجعه رانده می

فقط یک بیان برای . توجیه چنین شرایطی به پردازد، بدان معناست که از قبل فاسد شده است

 .کندعدالتی را نفی میحقیقت وجود دارد؛ تفکری که بی

کرد،  حاصلِ انقالبِ ایران، فاشیسمی بود که زیرعَلَم ایدئولوژیِ مذهبی سلطۀ خود را تحکیم

فاشیسمی که محیط زیست، اقتصاد ملی، سیاست ملی، فرهنگ ملل ایران، اخالق، وجدان و حتی 

ملل ایران باید علیه آن دست به مبارزۀ همه جانبه . دیانت خلوصانه و راستینِ مردم را تخریب کرد

اشیسم دست به تا کنون فقط مردم کُرد از ابتدا بطور جدی علیه این ف. بزنند، راه دیگری وجود ندارد

ها نه تنها به این مبارزه نه پیوستند، بلکه در صف ولی سایر ملل ایران و بطور اخص آذری. مبارزه زدند

مردم کُرد، هم رفراندوم تعیین نظام سیاسی، به . فاشیسم حاکم، کُرد و کردستان را سرکوب کُردند

و هم رفراندوم قانون ( ری اسالمیجمهو)دلیل تنها یک گزینه و مبهم بودنِ محتوای نظام مورد نظر 

. اساسیِ رژیم که دارای محتوای ارتجاعی بود و از حقوق ملیِ ملل این بحث نشده بود، بایکوت کردند

در تاریخ معاصرِ ملل ایران، این از افتخارات ملت کُرد است که شریک جنایات فاشیسمِ مذهبی نشد، 

شوند و گروه گروه دست به دارند متوجه موضوع میکم ملل ایران تازه کم. بلکه قربانیِ آن گردید

نظامِ جمهوری اسالمی « والیت فقیه»زنند و خواهان عبور از های سرگشاده و صدور آن مینوشتنِ نامه

زنند که از چهار دهۀ قبل ملت کُرد خواهان در واقع تازه دست به کاری می. اش هستندو قانون اساسی

از سوی سایر ملل ایران که در رکاب رژیمِ مذهبی شمشیر علیه کُرد و آن بود و به خاطرِ همین امر 

 .کردستان بر کشیده بودند، سرکوب شدند

نباید خطاهای گذشته را تکرار کرد، وقتی این فاشیسمِ دهشناک به پایان رسد، ملل ایران باید بر 

ر این صورت ممکن است در غی. ریزی کننداساسِ اصول و قاعدۀ قرارداد اجتماعی، آیندۀ خود را پی

اش ملل ایران علیه یکدیگر درگیر جنگ داخلی شوند و در نهایت به فاشیسمی در غلتدن که قبالً علیه

مضمون . بر آن تأکید داشت BBCدر مصاحبۀ خود با  قاسملواین همان موردی بود که . اندشوریده

ن بر سرِ کار آید و یا تبدیل به تواند در ایراسخن قاسملو این بود که هیج گروهی به تنهایی نمی

 .دیکتاتور شود، جنگ داخلی راه خواهد انداخت

نباید اجازه داد شکست فاشیسمِ حاکم به وضعیتی که در یوگسالویِ سابق، عراقِ بعد از حزب  

تجارب فوق نشان داده است که عوارضِ فاشیسم بعد از . منتهی شود...  بعث، لیبی، سوریه، افغانستان و

بدون . که ملل آگاهانه از آن مرحله بگذرند اش است، مگر اینتر از خودِ سلطهخطرناکسقوطش 

گونه که اکنون تأثیر دارد، اما همان. تردید، چگونگیِ آیندۀ ایران، بر کل خاورمیانه تأثیر خواهد داشت
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بل از ق 8539نباید به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی مانند سال . در شکل و ماهیت ارتجاعی

 .تصمیم به انتخاب بدتر گرفته شود

های اخیر، از زمانِ تهاجم اعراب تا صفویان و عثمانیان تا دورۀ قاجار، سلطنت مردم کُرد در سده

ها و رژیم مذهبی در ایران و به همین ترتیب در امپراتوری عثمانی تا ظهور ترکیۀ نوین، سوریه پهلوی

های همواره تحت سلطۀ ایدئولوژی. اندای نداشتهدگیِ آسودهو عراق از خاکستر امپراتوریِ عثمانی، زن

گاه از شرایط وجدان اجتماعیِ ملل حاکم بر کُرد و کردستان هیچ. اندمذهبی یا شوونیستی بسر برده

عدالتی سهیم در نتیجه در تحقق بی. اند، معذب نبوده استغیر انسانی که مردم کُرد در آن قرار داشته

شود و تاریخی که در جریان است، تنها تاریخ ظاهری که به عنوان تاریخ از آن یاد می چهآن. اندبوده

رسد تنها زمانی که فاشیسم به قدرت می. است، در زیر پوستۀ این تاریخ، تاریخ دیگری نیز وجود دارد

یک عیان گاه است که پیوند تاریخِ آشکار با آن وجهِ تارشود، آنآن تاریخِ پنهان به تدریج ظاهر می

گران همیشه در پی انکار و یا توجیه تاریخِ پنهان همان بخشی از تاریخ بوده و هست که سلطه. شودمی

 .انداز تاریخِ پنهان بوده یهایهر کدام بخش... ها،وها، سرکوبیها، نکبتها، مصیبترنج. اندآن

ه از قِبَلِ کار دیگران روزگار به کام هم.... ها، وزادگان، اشراف، روحانیت، آقازادهزادگان، نجیبشاه 

های مردم هر چه آنان روزگار در رفاه، ناز و نعمت بگذرانند، به همان اندازه بر دوش توده. گذرانندمی

ایدئولوژیِ که . دارنداین بردگی بازتاب ایدئولوژیکیِ ستمی است که بر آنان روا می. شوندتر میسنگین

ها خود را با ترینی و دینی به دقت کاشته و تغذیه شده است، فرودستزمانی از سوی فرادستانِ دنیو

این ایدئولوژی همواره هنرِ کشورداری بوده . گیرندزنند و در خدمت نظام سلطه قرار میآن پیوند می

این است . ناپذیر برای نیمۀ تاریک تاریخ استشدگان با زندگی و منبعی پایاندشمنِ برده. است

 !چهارگانه یران و سایر کشورهایضعیت حاضرِ او

دو . آیندآنان فرومایگان به حساب می. اندملل استعمارزده مانند مردم کُرد بخشی از ستمدیدگان

رهایی در پیوند با نوعی دگرگونیِ . اند، فرادستان و فرودستاننوع انسان و یا دو نوع ملت مطرح

اش کرد توان تصاحبمنزلۀ چیزی که می فقط فرهنگ است که با تن به. دهدفرهنگیِ عام رخ می

فقط در فرهنگ است که تن از ذهن، یعنی همان عصارۀ قدرت و فرمان، به مثابه ابژه، . کندبرخورد می

( 8539/8191) های ملل ایران از همان اوایل انقالبتوده. یابدتمایز می( جسد)شیء مرده یا همان 

مذهبی کردند که در   آسایِ رژیمساالریِ غولهادها و دیوانبدون نیاز به شمشیر خود را بدل به بردۀ ن

چه که از آن. ریزی کرد و در مرحلۀ اول بر سرِ مردم کُرد فرود آوردنهایت رژیم شمشیر را نیز قالب

 . عدالتی نفی نگردیده است، بلکه با تغییر شکل بازتولید شده استشود؛ بیتاریخِ بشر بازخوانی می

خاورمیانه، ایدئولوژییِ ارتجاعیِ دینی و مذهبی به بازتولید مناسبات  کشورهای در ایران و سایر

این موضوع هرگونه اصالحاتی را در جهت توسعه در جامعه به زیر سؤال . اجتماعی کمک کرده است

-گرایی، بنیادگرایی و امامایِ مذهبیِ اصولاین مسئله به ظهورِ هر چه بیشترِ نهادهایی توده. برده است

ها منجر شده که کارکردشان حفظ وضع موجود یا به عبارت دیگر بازتولید مناسبات اجتماعیِ زاده
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کهن بوده است که کارشان بازتولید روابط طبقاتی بوده که از این طریق اجتماع را کنترل و مخالفان را 

 .کنندسرکوب می

-منبر و محراب است و وجدان هنوز عقایدشان در اختيارحاصل کالم؛ روشنفکر و روشنگرییِ ایران 

در کشوری . شودجهل و خرافات به عنوان عنصری الزم در اجتماع تلقی می. سازدشان را روحانيت می

برای ( از غذا و لباس تا مسكنِ قابل زیست و آب آشاميدنیِ سالم)رسی به نيازهای اوليه که حتی دست

تر بر طبق با گشاده دستیِ هر چه تمام که مدعيان خودها انسان ممكن نيست، در حالی ميليون

های نجومیِ ثروت ملل و ناپذیرشان با غارتشان یا به امر واقع در راستای حرص و ولعِ سيرینيازهای

های مجللِ تفریحی در شمال و نقاط گاههای مخصوص، استراحتبا ایجاد شبكۀ وسيعی از فروشگاه

-، موعظهتوانندترین کلبی مسلكی میفقط با رذیالنهدیگرِ خوش آب و هوای کشور و حتی در خارج، 

گرچه قدرتِ حاکميت خودکامه بد است، اما بدتر از . در خدمت به بشریت را ایراد کنند هایی ابلهانه

-اصوالً قدرت مطلق و خودکامه نتيجۀ فقدان حاکميت ارادۀ توده. آن فقدان قدرت و ارادۀ مردم است

 .ز همان ابتدا عليه این خودکامگی بودقيام کُردها ا. های مردم است

 

 و سوسیالیسم دموکراتیک از منظر دکتر قاسملو کراسی بورژواییودم

که در ایران و کردستان یا  یهایهای دکتر عبدالرحمان قاسملو نسبت به سایر چپیکی از ویژگی

ر این بود که قاسملو کردند، دفرسایی میدر عرصۀ میدانیِ مبارزه بودند و یا در زمینۀ روشنگری قلم

داری در غرب و شرق اروپا، هم یاد گرفته بود و هم هم در جهان سوسیالیستی و هم در جهان سرمایه

داری و سوسیالیسم زیست تاریخی داشت و از نزدیک و هم با سرمایه( تحصیل و تدریس)یاد داده بود 

گر در خاستگاه سوسیالیسم علمی ها و روشنفکران چپِ دیاما بیشترِ چپ. لمس و مشاهده کرده بود

به این دلیل ما اکنون بعد از گذشت  .نزیسته بودند و با تأخیر و هم با واسطه با آن آشنا شده بودند

در  قاسملو به این خاطر. دانیمکردِ آنان و نتایج آن میبیش از چهار دهه بیشتر در مورد آنان و عمل

ما به عنوان یک حزبِ پیشرو سوسیالیسم را بدان » سد؛نویمی« بحث کوتاهی دربارۀ سویالیسم»کتاب 

ایم که بسانِ یک شعار خوشایند مردم باشد یا این که فالن دسته یا گروه ما را منظور انتخاب نکرده

ما  .ایمما سوسیالیسم را پس از مطالعۀ کافی و تجزیه و تحلیلِ ژرف انتخاب نموده! حزبی پیشرو بخواند

کنیم بطور کلی ستم ملی را از بین ببریم تا خلق ما بین سعی میبیِ واقعبه عنوان یک حزب انقال

لیکن . تواند فرهنگ ملیِ خود را گسترش دهداحساس کند که حاکم بر سرنوشت خویش است و می

کشان کردستان را  که اکثریت خلق کُرد را کنیم پیش از هر چیز زحمتدر همان حال سعی می

شان برسانیم و راه دستیابی به چنین آرزوی چیزی جز قتصادی و اجتماعیدهند به حقوق اتشکیل می

 .    «استقرار سوسیالیسم نیست

 در. ملی، مدنی، سیاسی و انسانی است هایآزادی ۀبرگیرند ، دردر مفهوم واقعیِ خود کراسیومد

که  حال آن. اردسیاسی تأکید د ۀفردی و حوز آزادیِ کراسی بورژوایی یا لیبرالیسم بروکه دم صورتی
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درآمد و ابزار تولیدِ  ۀهای اقتصادی، توزیع عادالنمقوله ۀبرگیرند خود در مفهوم واقعیِ کراسی درودم

کراسی بدون وبحثی از دم هر. باشدحقوق ملی می و اقتصاد اجتماعی، آموزشی، رفاهی، حقوق بشر

یبرالیسم به مسئله نگاه کنیم، با اگر از منظر ل. واقع بحثی است ناتمام های فوق درتوجه به مقوله

 اگر وابستگی انسان در. بایست بیش از پیش خود را نشان دهدپیشرفت جامعه، فردیت اشخاص می

نظر  داری را درداری، فئودالیسم و کلیسا تا سرمایهقبایل، برده تیره، طایفه، اتحادِ نظام اجتماعیِ

که فردِ فاقد مالکیت و  صورتی اقعی فردیت خود را درداری معنای ونظام سرمایه بگیریم، آیا انسان در

ترین پیدا کرده است؟ پست ،جهت به اجبار وابسته به مالکیت و کار برای غیر است ابزار تولید از هر

که تمدن و مسیحیت  دهد، همانا خصلتیذات بشر را نشان می یخویسطح تباهی، همانا بردگی، درنده

داری را از دو شکل چه که شیوۀ تولید سرمایهآن .وانسته آن را ریشه کن کننداما نت اند،اش کردهتعدیل

کند این است که اوالً کارگران آزاداند و داری و فئودالیسم متمایز میجامعۀ طبقاتیِ پیشین، یعنی برده

رو ینبخشی از دارایی قانونیِ طبقۀ حاکم نیستند؛ ثانیاً، کارگران مالک وسایل تولید نیستند و از ا

دهند، مجبورند دائماً نیرویی کار خود را به سرمایه بفروشند؛ و ثالثاً، کاری که برای سرمایه انجام می

دهقان در دورۀ فئودالی، معموالً فرآیند کار خودش را . در معرضِ نظارت و کنترل سرمایه قرار دارد

چه تولید شده بود، سر و آن فقط برای گرفتنِ سهم خود از هر( آغا -ارباب)کرد و مالک کنترل می

-دار فقط به لطفِ کنترل خود بر فرایند کار است که میدرست بر عکس، سرمایه. شداش پیدا میکله

داری، اجبارِ طبقۀ پرولتاریا در تحلیل مارکس از سرمایه». تواند کار اضافیِ کارگر را از آنِ خود کند

رو، نه تنها کارگران صنعتیِ یدی، بلکه از این. تکار خود اس تصادی و اجتماعی به فروختن نیرویاق

همۀ مزدبگیرانِ غیر مولدی که در معرض قیود بنیادینِ مشابهی هستند، جزوی از طبقۀ پرولتاریا به 

به زمین )آیند؛ عدم مالکیت وسائل تولید، فقدان دسترسیِ مستقیم به وسایل امرار معاش حساب می

پول ناکافی برای وسایل امرار معاش که همراه است با !( داشترسی توان بدون دردسر دستهم نمی

کالینیکوس الکس -طبقۀ متوسط جدید وسیاست سوسیالیستی)« .فروش کمابیش دائمیِ نیرویی کار

 ( 01ص

 0161در سال  کارچدیرو، سرمایه در فرایند تولید نقشی اساسی دارد و همان طور که از این

کارکردی دارد که متناظر است با حفظ استثمار و سرکوب »د گفته است سرمایه در این فراین

سازِ این اهمیت سرنوشت« نامیماقتصادی، کارکردی که ما آن را کارِ کنترل و مُبصری و نظارت می

داری دید، یعنی این واقعیت که کار تحت نظارت و کنترل مداومِ توان در تاریخ سرمایهواقعیت را می

 .شودسرمایه انجام می

آن با جامعه، توزیع  ۀمالکیت و رابط ۀشود، مسئلکراسی بحث میودم اقتصادی از ۀحوز وقتی در 

ترین شخصیت در به عنوان برجسته مارکس. گرددفقیر مطرح می و درآمد و ثروت و غنی ۀعادالن

عمال بیان و انجمن که به وسیله غیر مالکین ا هنگامی که آزادیِ»: گویدمی تعریف سوسیالیسمِ علمی

که نهادهای  داران کامالً آماده خواهند بودکند، سرمایهمالکیت و سود را تهدید می شود، امنیتِمی
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منحل نماید، حتی  ،توانند نظم و مالکیت را تضمین کنندتر میکه آسان آزاد را به نفع کسانی سیاسیِ

های مورد را تنها با جنبش سال اگر این «.عمل نمایندگان پارلمانی خودشان را هم گرفتار کنند اگر در

و جنبش اجتماعیِ خرداد ماه  1101و  1101اخیر در یونان، جنبش جلیقه زردها در فرانسه در سال 

در نظر .... بدست پلیسِ دولت آمریکا و( جورج فلوید)در آمریکا بعد از قتل یک سیاه پوست  1111

 .بگیریم، این موضوع بهتر قابل درک است

ضرورت دارد در مورد دموکراسیِ لیبرالی و دموکراسیِ  دکتر قاسملو بهترِ نوشتۀبه منظورِ درک 

 .اجتماعی یا سوسیالیسمِ دموکراتیک یک بررسیِ تطبیقی انجام گیرد

ها از لحاظ کاهش این نابرابری .زندهای اجتماعی و اقتصادی به برابری سیاسی لطمه مینابرابری 

-داری ممکن به نظر نمینظام سرمایه که در میت فراوانی استکراتیک شدن حائز اهوسیاسی برای دم

گردند این زمینه پیشنهاد شده و یا عملی می کنون در که تا داری اقداماتیسرمایه جهانِ در. رسد

روابط تولید و  اقتصاد و خانواده و در ها درنابرابری ۀآن به ریش اصالحی دارند، و در ۀحداکثر جنب

 که درحال آن. ملی توجه نشده است گریِآن با ستم ۀهای اقتصادی و رابطنابرابری ۀشبازتولید و به ری

 اکنون »نویسد؛ می قاسملواز این بابت  .باید به این حوزه پرداخته شود کراتیک شدنِوهر راهبرد دم

 ایران نِکوردستا ایم؟کرده انتخاب را علت سوسیالیسم چه به که بدانیم اقتصادی دیدگاه از خواهیممی

 که آنجا از و آیدحساب می به افتاده عقب کشوری داخل در افتاده عقب یایکلی منطقه بطور

 عقب بردن بین از برای کندمی حل بهتر و تررا سریع اقتصادی مشکالت و مسائل سوسیالیسم

 درآمدِ رد کهآومی  بوجود را امکان این سوسیالیسم .ایمکرده انتخاب را سوسیالیسم کشور، ما افتادگی

 عادالنه طرز به درآمد این یابد و افزایش   )کشوری هر اقتصادی اوضاع شاخص ترینبعنوان مهم( ملی

 .«گردد توزیع تری

 با سوسیالیستی را کشورهای در ملی درآمد رشد میزان اگر کلی بطور»نویسد؛ وی در ادامه می  

 داریسرمایه کشورهای در رشدی ه چنینک شد خواهیم متوجه کنیم مقایسه داریسرمایه کشورهای

 ٨از  سوسیالیستی کشورهای در در حالی که بوده درصد ٣ ساالنه سال گذشته پنج و بیست طی

 خود، اوایل استقرار در مخصوصاً سوسیالیسم که است این اختالفی چنین علتِ. است بوده بیشر درصد

 در و ماندنمی باقی استثماری که آنجا از و اندازد به کار را کشور انسانی و مادی نیروی تمامیِ تواندمی

 بحران دهند،می نشان خود از بیشتری تالش و دلبستگی و کنندمی کار خود مردم برای واقع

 آید؛در نمی مانعی صورت به و رودمی بین از داری است سرمایه نظام هایویژگی از که نیز اقتصادی

 .«کندمی رفتپیش زودتر و ترکاری سریع هر نتیجتاً

های متفاوت مطرح سیاسی از دیدگاه لیبرالی و سوسیالیستی بحث قدرتِ خصوص قلمرو توزیعِ در

ها تنها داری باشد، زیرا به باور آنکراسی سرمایهوکراسی باید دموکه دم این باورند ها برلیبرال. است

کراتیک بر آن را فراهم وداری است که محدودیت قدرت دولت را تضمین و امکان نظارت دمسرمایه

 . کندمی
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ها را های لیبرالباختری خالف این استدالل اروپایِ داری درسرمایه ۀتجرب اما تحلیل و بررسیِ

 داران تنها جهت آزادی عملِدار است و ثانیاً سرمایهسرمایه ۀاوالً دولت، دولت طبق. دهدنشان می

 .راستای منافع اکثریت جامعه رکنند نه دقدرت دولت را محدود می ،خود بیشترِ

کنند عنوان می ،تولید زمین و ابزار عمومی بر اقتصاد سوسیالیستی یا مالکیتِ مقابلِ ها درلیبرال 

کسانی  خواهد بود قادر ،مالکیت و نظارت خود داشته باشد های تولیدی را درکه اگر دولت همه دارائی

امرار معاش  امکانات محروم کند و یا حتی مانعِ اشتنِکنند از دهایش مبارزه میضد سیاست که بر را

 .آنان شود

زیرا مالکیت . دهدها ضعف تئوریک آنان را نشان میگونه از طرف لیبرالطرح مسئله به این 

 سر مالکیت اجتماعیِ حقیقت به معنای مالکیت دولتی نیست، بلکه بحث بر سوسیالیستی در عمومیِ

. این موضوع را به روشنی مطرح کرده است دکتر عبدالرحمان قاسملو .است تولید و منابع زمین، ابزارِ

، سابق را همین موضوع اشتباه شورویِ و ترین خطابزرگنیز؛  عبداهلل اوجاالنسایر رهبران کُرد مانند 

-عنوان کرده است و ایراد اساسی را که به آن وارد می یعنی مالکیت دولتی به جایی مالکیت اجتماعی،

یا ) کامل کراسیِودم وی. اجتماعی بود کراسیِوتوجه به اقتدار دولتی به جای توجه به دم داند،

دیدگاه  .داندمی و دولت مطلقه را وضعیت بدون دموکراسی را وضعیت بدون دولت را( سوسیالیسم

« دفاع از یک خلق»وی در کتاب  .اوجاالن در این خصوص به دیدگاه دکتر قاسملو بسیار نزدیک است

که راه گرفت این است  -انقالب کبیرِ اکتبر -درسی را که باید از آزمون بزرگ قرن بیستم»نویسد؛ می

یابند که اقدامات و رفتارهای داری، تنها زمانی تحقق میهای پایدار و اصولی در برابر سرمایهحل

موکراتیزاسیون و که دالبته تا زمانی . های دموکراتیک کردها را تبدیل به نظامدموکراتیکِ خلق

 مارکس خودِ «.دموکراسی از بیماری دولت شدن رهایی نیابند، نظام دموکراتیک تأسیس نخواهد شد

همبستگی در  ۀاین حتی مورد لهستان و اتحادی عالوه بر. نظر دارد گذار در ۀهم دولت را بعنوان مرحل

کند، ها را تأیید نمیلیبرال تحوالت شوروی به لحاظی، این دیدگاه ربع آخر قرن بیستم و حتی خودِ

را ( خصوصاً مورد لهستان)فوق  ائلدوران جنگ سرد و تأثیر آن بر مس غرب در و شرق چند رقابتِ هر

های فعالیت لیبرالی، هیچ کنترل و نظارت همگانی بر کراسیِودم از سوی دیگر در. نباید نادیده انگاشت

کنترل و نظارت )که همین مسئله  حالی ندارد، در های چند ملیتی و فراملیتی وجودشرکت اقتصادیِ

کنترل و  هم تأکید فراوان بر لنینای است که کراسیودم هر ترین ابزار و بنیانِیکی از مهم( همگانی

 .نظارت همگانی داشت

نظریه پردازان لیبرالیسم هم، بر برابری سیاسی و کنترل و نظارت همگانی  که بیشترِ علیرغم این 

داری سرمایه های اقتصادی و اجتماعی درولی عمالً کنترل و نظارت همگانی بر فعالیت ،رندتأکید دا

توان های تولیدی و اقتصادی نمیفعالیت واقع بدون کنترل و نظارت همگانی بویژه بر در. وجود ندارد

مطمئن به که اپوزیسیون سیاسی به دسترسی  این باورند، چنین برها هملیبرال. کراسی شدودم مدعیِ

مبارزه و انتشار اطالعات نیاز دارد و این دسترسی را فقط ( از جمله منابع مالی)ابزار سازماندهی 



51 

 

جا لُب مطلب را بیان این ها درحقیقت لیبرال در. توانند تضمین کنندنهادهای مالکیت خصوصی می

داران و تنها هم در سرمایه ۀقاختیار طب اند، یعنی این امکانات فقط دراساسی توجه نکرده ۀولی به نکت

. کنندکه خود آن را هدایت می شودراستای منافع آنان یعنی تثبیت و تحکیم دولتی بکار گرفته می

لیبرالیسم  در حقیقت معنای واقعیِ. برگیرد کراسی باید کل جامعه را بدون استثناء دروکه دم حال آن

گرایی اقتصادی قرار داده شود خدمت انحصار در کامل کراسی غربی این است؛ دولت باید بطورودم در

 .سیاسی به دولت اقتصادی مبدل شود و دولتِ

-کنند به خوبی میکرده و یا کار می محیط مالکیت خصوصی بعنوان مزدبگیر کار که در کسانی 

 محیط کار و ایجاد روابط سالم و برابری اقتصادی غیر ممکن است، زیرا کراتیک کردنِوکه دم دانند

سرمایه، نه کارگران، یعنی اکثریت جمعیت محیط  داران و صاحبان اصلیِمدیریت در برابر اقلیت سهام

که  شان استشان تجاوز به استقاللزندگی کاریِ یِمحیط اساس کارگران در انقیاد. کار، پاسخگو است

داری عیان سی سرمایهکراودم اصلی در ۀکه نکت اینجاست در. شودشان هم میمانع از استقالل سیاسی

 .تغییر مضمون است عدم همآن. شودمی

شکل  کند یا درشکل مالکیت خصوصی بیشتر رشد می کراسی؛ آیا ثروت درواز منظر دم

ثروت  کدام شکل توزیعِ که در چه اهمیت دارد این استاول مطرح نیست، آن ۀسوسیالیسم، در درج

 پوشاک کافی و مسکن مناسب خواهند داشت و کدام شکلِعمومیت خوراک و  ها درتر و انسانعادالنه

داری شدت بخشیدن به سرمایه خصلت ذاتیِ. محرومیت بشر خاتمه خواهد داد و تولید به فقر

درخصوص »در این مورد براین باور بود؛  قاسملو .امکانات مادی و اقتصادی است ها درنابرابری

در رابطه با ( و یا هنوز هستند)م سوسیالیستی بودند دموکراسیِ اقتصادی، کشورهایی که دارای سیست

. شودشد و میتر توزیع میزیرا درآمد ملی عادالنه. کردِ بهتری داشتندداری عملکشورهایی سرمایه

داری درآمد بحث بر سرِ کم یا زیاد بودنِ درآمد نیست، که ممکن است در کشورهایی صنعتیِ سرمایه

در کشورهایی سوسیالیستی بیشتر باشد، مسئله این است که درآمد  رتبهیک کارگر با کارگرِ هم

کارفرما برابر نباشد،  و که مبادله میان کارگر تا زمانی در حقیقت« .شودشد یا میتر توزیع میعادالنه

داران از سودکارگران و که سرمایه کارگر خواهد بود و تا زمانی هم کارفرما مترادف با زیانِ سودِ

. که قانونی باشد تواند برابر باشد ولو اینکنند، مبادله نمیاز کار خودشان امرار معاش می کارگران

. شوندها، چه سیاسی و چه مدنی صرفاً برحسب خواست مناسبات اقتصادی تنظیم میگذاریقانون

د، گیرمورد همگان یکسان و همگون صورت نمی داری، پیشرفت درسرمایه کراسیِودم براین اساس در

پیشرفت  اثرِ افراد بر همین امتیازات و برتریِ. شودکه از امتیازات برخوردارند شروع می بلکه با اقلیتی

وضع زندگی گردید و جوامع را براساس  ۀطبیعی و از پیش تعیین شد که موجب اعتقاد به نابرابریِ بود

برده متولد  ذاتاً بعضی افراد کراسی یونان باستان اعتقاد داشت کهودم در ارسطو. هیرارشی بنا نهاد

 .شوندمی
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هر چه دولت  .گرتر باشدها باید سرکوبها بیشتر باشد، دولت برای مهار نارضایتیچه نابرابری هر

طبقاتی  هایکراسیودم» ؛اوجاالناز نظر  .شودتر میگرتر باشد، امکان تحقق دموکراسی کمسرکوب

. کراسی استودولت و هر دولتی مستلزم انکار دممستلزم اقتدار هستند، هر اقتداری مستلزم 

های نمونه «.باشندبلکه اقتدار دولتی می ،کراسی نیستندوهای طبقاتی در گوهر خود دمکراسیودم

هر اندازه دولت حاکم باشد به همان . کنداین موضوع را ثابت می و کرۀ شمالی چین ،شوروی، کوبا

موارد . طالیی شناخت ۀباید این قاعده را به عنوان قاعد. کسکراسی ضعیف خواهد بود و بالعواندازه دم

 تظاهرات دانشجویان در فرانسه و یونان و در کراسی اروپا، یعنی درومهد دم در این خصوص، درزیادی 

  .در آمریکاست 1111و حوادث خرداد ماه  1101سال  انگلستان در

مرزهای ملی به  ها را از داخلِود این نابرابریغنی و امکانات خ داری با تکیه بر تجاربِسرمایه جهانِ

بین )جهان  فقیرِ و مرزهای فراملی هدایت کرده و آن را تبدیل به نابرابرهای بین کشورهای غنی

 .کرده است (جنوب و شمال

امپریالیستی بعد از جنگ  کارگر در اهم کشورهای ۀطبق افزایش مستمر و یکنواخت سطح زندگیِ

. ل بوده استداری متروپسرمایه حفظ پایداری سیاسیِ در یایحال عامل تعیین کننده دوم تا به جهانیِ

اثرات  ۀهای مرسوم دربارها بدان، که موضوع نزاعگذاری تودهتأیید و صحه اما همین عاملِ مادی

تصاعدی  باعث افزایشِ یایزیرا همین عامل به گونه. نفسه ناپایدار و فرّار استرفرمیسم است، فی

تواند به تنهایی آن را حتی در دوران ملی نمی یایکه هیچ یک از اقتصادهای سرمایه شودانتظارات می

المللی کامالً برآورده سازد، تا چه رسد به برآورده کردن آن در دوران رکود اقتصادی؛ اقتصاد بین رونقِ

که رشد اقتصادی  مواقعی اند درتوناپایدارکننده است و می ۀبطور بالقو عاملِ« پویایی»بنابراین همین 

هم « کنزی» که هیچ سیاستِبه نحوی. های جدی شودزند موجب بحرانکند و یا درجا مینوسان می

تحلیل  و داری را باید از این زاویه تجزیهسرمایه عملکرد جهانیِ. قادر به جلوگیری از آن نخواهد بود

تواند تمامیِ نیرویی مادی و انسانیِ جامعه را می سوسیالیسم» نویسد؛در این خصوص می قاسملو .کرد

کنند و دلبستگی و ماند و در واقع مردم برای خود کار میجا که استثمار باقی نمیبه کار اندازد و از آن

-داری است از بین میهای سرمایدهند، بحران اقتصادی که از ویژگیتالش بیشتری از خود نشان می

از « .سوسیالیسم پدیدۀ ملی نیست، بلکه یک سیستم جهانی است. آیدنمیرود و به صورت مانع در 

سرمایه یک رابطۀ اجتماعی است و معیارِ حقوق انسان در سوسیالیسم با معیار حقوق  قاسملونگرش 

در سوسیالیسم . وی تأکید دارد که در جامعۀ سوسیالیستی معیار کار است. داری مغایرت داردسرمایه

سه جنبۀ کار، کمیت، کیفیت و . رود، مذهبی و غیره از میان مییایارثی، عشیره امتیازات نژادی،

اگر در مقام مقایسه دیدگاه قاسملو را با سایر . های سوسیالیسم استاهمیتِ کار برای جامعه، از ویژگی

ر همین مثالً اوجاالن د. توان یافترهبران کُرد در برابر هم قرار دهیم، نکات مشترکِ فراوانی را می

جا، جایی برای ظلم و استثمارِ اگر در جای دموکراسیِ واقعی وجود داشته باشد، در آن»گوید؛ مورد می

حکومت خود مدیریتی و . ناروا، فرمانبری بسان گوسفند، حکومت شونده و تحت سلطه وجود ندارد
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جاد نگردد بسیار غیر های جدید در دنیا ایاگر دموکراتیزاسیون .....حاکمیتِ خود برخود وجود دارد

هایش و اروپا با حقوق و دموکراسی خود بتوانند از بحران رهایی ممکن است آمریکا با جنگ و کمپانی

در نگرش دموکراسی اوجاالن نیز مانند نگرش دکتر قاسملو؛ تبعیض طبقاتی، جنسیتی، « .یابند

است که همیشه محتاج دموکراسی بسان گیاهی . اتنیکی، دینی و روشنگری و شغلی وجود ندارد

 ..... باشدمی( آموزش)آبیاری 

ماهنگی بین جنبش کُرد مداران و روشنفکران کُرد ضرورت دارد به منظور هنویسندگان، سیاست

های مشترکِ رهبران و چهارگانه و دستیابی به یک استراتژی مشترک بر دیدگاه در کشورهای

 .نیروهایی کُرد تأکید داشته باشند

داری از نظر افکار عمومی به ویژه پس از تحوالت بلوک شرق، ناشی از حجم ی سرمایهمقبولیت فعل

رسانی و تحریف و وارونه اطالع ۀتبلیغات با استفاده از ابزارهای پیشرفت ۀگسترده، سازمان یافت عظیم،

 .نشان دادن حقایق است

دست  جامعه را در ی مادیِای که نیرواند، طبقههای حاکمهر عصری ایده حاکم در ۀهای طبقایده

اختیار دارد،  که وسائل تولید مادی را در ایطبقه. آن نیز است عین حال نیروی معنوی حاکمِ دارد در

که فاقد وسائل تولید  های کسانیهکه اید بطوری. دست دارد مهار وسائل تولید معنوی را هم در

 .اندمعنوی هستند، بطور کلی تابع آن

اند، بدان معناست که مطرح کرده« بحثی کوتاه در بارۀ سوسیالیسم»در کتاب  سملوقا چه دکترآن 

 و مربوط به مقام مافوق مفاهیمِ ۀهم. کار خود نیست ۀحاضر، انسان مالک نتیج عصر کراسیِودم در

 ترین اصولاین ابتدائی ۀاصالت، همه نتیجبااصالت و بی ۀکوچک، خانواد و نوکر، بزرگ و مادون، آقا

این  کن کردنِریشه ،قرار باشد که این نابرابری بر تا زمانی. مالکیت است رعایت نشده و نابرابری در

 یابدها فقر نیز به همان شدت رشد میاین نابرابری در. مفاهیم و الغای ضوابط آن ممکن نخواهد بود

ها را از میان برخواهد ریبورژوازی، از ابتدا مدعی بوده و هست که این نابراب. کندکه ثروت رشد می

ها و هم که هم علت این نابرابری دولتی. ها را از میا ن برداردکه علت این نابرابریداشت، بدون این

در مورد پایداریِ  قاسملو .خاتمه دهد هاتواند به این نابرابرینمی ،مالکیت است ها درمخلوق نابرابری

قتصادِ یک کشور شیوۀ خاصی حاکم گردد، آنقدرها هم به اگر در ا» نوسید؛داری میاقتصاد سرمایه

گونه است؛ به هر اندازه حزب، نیرو و یا فردی در در سیاست هم این« .سادگی از بین نخواهد رفت

این تجربه تقریباً در . قدرت بماند، به همان اندازه جدا کردنِ آن از سیاست و قدرت مشکل خواهد بود

 .دتمام جوامعِ بشری وجود دار

بدون تردید هر ملتی توانایی آن را دارد »کند؛ به خوبی و روشنی موضوع را چنین بیان می قاسملو 

اما برای چنین کاری مشارکتِ تمامیِ مردم ضرورت تمام . که مسائل و مشکالت خود را از میان بر دارد

ئل مختلف آزادانه ابراز دارد و قدم اول آن است که به مردم اجازه داده شود نظرات خود را دربارۀ مسا

جاست که یک مسئلۀ بسیار اساسی، یعنی دموکراسی مطرح در این. به پردازنددارند و به تبادل افکار 
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گردد و روابط سالم میان آنان به عنوان های مختلفِ اجتماعی مطرح میوقتی بحث از عرصه« .شودمی

عاد گوناگون نظیر دموکراسیِ اجتماعی، ز ابشود، ضرورتاً دموکراسی را باید ادموکراسی مطرح می

 .های سیاسی مطرح کرداقتصادی و در عرصه

عصر جهانی شدن وجود دارد صنعتی نیست، بلکه  که هم اکنون در ها رقابتیخالف تصور خیلی بر

تولید، مستقیماًً در خدمت تجارت و . صنعتی فقط در رابطه با تجارت وجود دارد ۀمسابق. تجاری است

عظیم مردم گرفتار  حاضر اکثریتِ عصر تجارت جهانیِ در. خدمت مصرف است ر مستقیم درتنها غی

که  عفاف، عشق، اعتقاد، دانش، وجدان و غیرهاشاره کرده؛  مارکسگونه که قبالً همان. جنون سودند

( ژواییکراسی بورودم)عصر حاضر  ها، نه قابل فروش و نه قابل مبادله بودند، درگذشته از نظر انسان در

جهانی منحصراًً براساس  ستدِ و داد. اند و این عصر فساد عمومی استگرفته ستد قرار و مورد داد

 که در شوندکاالهای زیادی تولید می .افراد های مصرفِچرخد و نه نیازمندیهای تولید مینیازمندی

ر، مواد مخدر، مواد های مخدخود، نه نیاز جامعه، بلکه افیون آن است، نظیر سیگار، قرص اساسِ

های مردم و دولت ۀکه علیرغم مبارز.... مضر، بمب اتم و دیگر جنگ افزارهای مخرب و  شیمیائیِ

این باره چه  دنیای بعد از ما در. کندمردمی با آن، منافع اقتصادی دستورات خود را به همه دیکته می

کنیم، فکر می اجداد خود بربریتِهای توحش و دوران ۀکه ما دربار گونهگفت؟ آیا همان خواهد

 مورد ما، فکر خواهند کرد؟  آیندگان در

بورژوایی، قانون هم مالکیت زمین و هم ابزار تولید  کراسیِوگیری نهاد دولت تا عصر دماز بدو شکل 

 موروثی در کار را نیز بعنوان یک امتیازِ را بطور دائم به افراد و یا خانوادهای معین واگذار کرده،

اساس  روابط سالم و عادالنه بر چنین شرایطی ایجاد در. کندهای معیین ثبت میکاست ۀدودمح

 ترین مفهوم خود، توزیعِتوان ممکن کرد؟ توزیع در سادهاقتصادی چگونه می ۀمقول حقوق بشر در

ید، های گوناگون تولوسایل تولید، توزیع اعضای جامعه در شاخه کسی به توزیعِ هاست، دیگرفرآورده

قبلی است  ۀای از رابطکه خود، شکل ویژه خاص، یعنی محکوم کردن افراد به قبول مناسبات تولیدیِ

 . توجه ندارد

چند در شرایط جدید و بویژه بعد از تحوالت بلوک شرق یا بعبارت دیگر انحطاط کنونی  هر 

اما باید توجه کرد رسد، های قدرتمند سوسیالیستی غیر محتمل به نظر میسوسیالیسم، ظهور جنبش

. داری نیستمشکالت سرمایه سابق به معنای پایانِ کمونیستی حداقل در شورویِ ۀکه پایان تجرب

حال توسعه و برای ظهور  های شمال و جنوب، هم اکنون درداری و به ویژه نابرابریمشکالت سرمایه

های امکان ظهور مجدد جنبش لذا عاقالنه نخواهد بود که. کندتجربیات کمونیستی انگیزه ایجاد می

آید، که به علت آزادی بازار پدید می نابرابری در ثروت. گرفت سوسیالیستی را برای همیشه نادیده

 .کندمعموالً از برابری سیاسی مؤثر جلوگیری می
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 دموکراسی در حوزۀ سیاسی

اعتراف کرد که در باید . کندچه که تا کنون تجربه شده، وضع فرق میاما در حوزۀ سیاسی آن 

سیاسی  در دموکراسیِ. داری، بویژه در غرب در حوزۀ سیاسی وضع بهتر بوده استکشورهای سرمایه

اما در کشورهایی دیگر که تحت سلطۀ . شودغربی به آزادیِِ فردی اهمیت زیاد داده می در کشورهای

فردی به حدی محدود است که  دی، آزاانداند، مانند ایران و یا ترکیه که گرفتار شوونیسمایدئولوژی

های که محدودیت. کنندحتی برای مردم و بخصوص برای زنان شیوۀ لباس پوشیدن را  هم معیین می

 مالً. در جمهوری اسالمیِ ایران وجود دارد، در کشورهایی دیگر یا وجود ندارد و یا بسیار محدود است

امروزه به جز چند کشور « .ممنوع شده بودسوسیالیستی هم کراوات  در کشورهای»نویسد؛می قاسملو

نظیر جمهوری اسالمی عالوه بر پوشش اجباریِ ویژه زنان، کرۀ شمالی و یا کشورهایی ترکیه، سوریه، 

پوشش مردم کُرد که آداب و رسوم شکل و مد خود را دارد، لباس ملی مردم کُرد، حتی اگر در .... ایران

دلیل تمسخر از سوی قوم حاکم، فرد کُرد در هنگام پوشیدنِ  ظاهر هم محدودیت نداشته باشد، اما به

در ترکیه به هیچ عنوان . کندآن، بخصوص در مناطق غیر کُردنشین احساس راحتی و امنیت نمی

لباس و پوشش در . توانند در مدارس و کالس درس با لباس کُردی حاضر شوندآموزان کُرد نمیدانش

 .دارد رفتارهای فردی و اجتماعی  تأثیر

-های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در دو نظامِ متفاوتِ سرمایهدموکراسی را در حوزهقاسملو 

 در سوسیالیستی کشورهای در کلی کند؛ دموکراسی اقتصادی بطورداری و سوسیالیستی را مقایسه می

-می تر توزیععادالنه ملی درآمد چرا که است، یافته بیشتری رشد داریکشورهای سرمایه با مقایسه

 یک زندگیِ سطح که است درست این باشد؛ یا زیاد کم است ممکن درآمدی چنین که پیداست .شود

 داریسرمایه کشورهای پیشرفتۀ در مشابهی کارگر زندگی سطح از شوروی اتحاد متوسط در کارگر

 و شودمی قسیمت تریعادالنه بطور موجود درآمد لیکن تاریخی دارد، علل خود این که است ترپایین

 همین بر وضع نیز اجتماعی دموکراسی خصوص در .باشد پوشیده کسی بر که نیست یایاین مسئله

 بهداشت، پرورش، آموزش و برای سوسیالیستی کشورهای در دولت که اعتباراتی است زیرا منوال

 گیرچشم ربسیا حقیقتاً دهدمی اختصاص غیره و مؤسسات فرهنگی درآمد، کم هایخانواده به کمک

 این در و است برداشته از میان را ناعادالنه امتیازات از بسیاری باره این در سوسیالیستی و جامعۀ است

 .نیست مقایسه قابل اصالً داریسرمایه جوامع با خصوص

نخست  بخش .کندتقسیم می بخش دو به را سیاسی دموکراسی بحث، شدن ترروشن منظور به

 او خوشایند که آنطور را خود زندگی خصوصی بتواند کس هر که معنا ینا به است، فردی دموکراسی

 شیوۀ حتی که محدود است قدری به دموکراسی نوع اسالمیِ این جمهوری در مثالً .نماید اداره است

 هاییمحدودیت چنین کلی بطور سوسیالیستی در کشورهای .است شده مشخص نیز پوشیدن لباس

 سیاسی دموکراسی دارد گفتگو و بحث جای آنچه بنابراین .است نادر سیارب باشد هم اگر و وجود ندارد

 در آیا .شودمی مربوط و حاکمیت دولت رژیم، مقابل در فرد گیریموضع به که است کلی در سطح
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 به را نظر این و دارد؟ ابراز دولت دربارۀ سیاست را خود نظر تواندمی فرد سوسیالیستی کشورهای

 از و کند دولت انتقاد از تلویزیون و رادیو و مطبوعات در تواندمی کسهیچ ؟ آیابرساند مردم آگاهی

 از غیر سوسیالیستی کشورهای در که گفت باید تأسف فراوان با بایستد؟ دولت مقابل در سیاسی لحاظ

در  ندارد، وجود چنین دموکراسی مجارستان، حدی تا و دارد وجود هاییآزادی آن در یوگسالوی که

 نماییم روشن را را نکته این اکنون هم است بجا .هست این آزادی داریسرمایه کشورهای در که حالی

 در صرفاً موارد از بسیاری و در است شده کانالیزه و دموکراسی آزادی داریسرمایه کشورهای که در

دارد  حق هرکس قانون، طبق مثالً .نیست ساده چندان آن پیاده کردن عمل در و دارد وجود تئوری

 دارد الزم هنگفتی پول روزنامه اما انتشار گردد؛نمی وی مانع کسی هم حقیقتاً و نماید منتشر روزنامه

 تواننداشکال می با نیز سیاسی بزرگ احزاب و سازمان حتی و شودفراهم نمی کسی هر برای که

 وجود سیاسی آزادی حدی تا این وجود با لیکن .دهند انتشار دردسر بدون و مرتباً را خود روزنامۀ

 کتاب صورت و به هاروزنامه در را خود نظر بدهد، رأی آزادی به تواندمی انتخابات هرکس در .دارد

 کشور از خارج به آزادانه گردد، عضو خود سندیکاهای دلخواه و سیاسی هایسازمان در سازد، منتشر

نه  فعالین این یک از هیچ برای و بگیرد تماس دیگر کشورهای سیاسی هایبا سازمان و نماید سفر

 . شودنمی و محکوم زندانی گیرد،نمی قرار تعقیب تحت تنها

. در هر حال وقتی بحث دربارۀ دموکراسیِ سیاسی است، رابطۀ فرد با دولت و حاکمیت مطرح است

های ادیبرغم این که بخاطر انسانیت طرفدار سوسیالیسم بود، اما در عین حال در مورد آز قاسملو

سوسیالیستی بود و به درستی تشخیص داده بود که این موضوع در  سیاسی سخت منتقد کشورهای

به همین خاطر از طرف نیروهایی چپِ افراطی و حزب . نهایت به زیان سوسیالیسم تمام خواهد شد

در »نویسد؛ خودِ وی در این خصوص می. شدکار خوانده میتوده مورد هجمه و به عنوان فردی سازش

توانست نظر خود را در مورد سیاستِ دولت و نقد آن ابراز کند و به سوسیالیستی فرد نمی ورهایکش

ها از دولت انتقاد کند و از لحاظ سیاسی با دولت تواند در مطبوعات و رسانهنمی. آگاهی مردم برساند

 کشورهای در ،شد اشاره که مسائلی بر عالوهخوانیم؛ باز هم در کتاب قاسملو می« ...مقابله کند

 اصول با که دارد دولتی وجود و حزبی عالیرتبۀ اعضای برای موردبی امتیازات یایسوسیالیستی پاره

 این اساسی مشکالت از یکی .گرددمی چندی پیدایش مشکالت باعثِ و دارند مغایرت سوسیالیسم

 چنین نتیجۀ .رندندا با مردم چندانی مستقیمِ ارتباط حزب برجستۀ کادرهای و که مسئوالن است

 شیوۀ به حزبی کادرهای موارد از بعضی در کهی ایبه گونه است، مردم از گرفتن فاصله وضعی

 دوری که است پیدا .اندعادت نکرده آن به عادی مردمِ که یایشیوه زنند،می حرف مخصوصِ خود

مردم  هایخواست و ورهابا اعتقادات، با را مرداندولت انجامد به طول مدتی اگر عادی مردمِ از جستن

 .کرد خواهد بیگانه کلی به

داری آزادی و دموکراسی کانالیزه شده است، اما در عین حال در سرمایه که در کشورهایدر حالی  

شود؛ فرد آزاد است هر چه گفته می. رسدبسیاری از موارد صرفاً در سطح تئوری است و به عمل نمی
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طبق قانون هر کس حق دارد روزنامه داشته باشد، . مل نرسدبخواهد بگوید، بشرطی از حرف به ع

های روزنامه تر شدنِ فاصلۀ طبقاتی، تأمین هزینهاحزاب آزاداند، اما به دلیل توزیع ناعادالنه و عمیق

حدی که در کشورهایی . اما برغم این تا حدی آزادیِ سیاسی وجود دارد. برای هرکسی ممکن نیست

تواند به آزادی رأی داریِ غرب هر کس میسرمایه به هر حال در کشورهای. ممکن نبودسوسیالیستی 

هایی سیاسی و سندیکاهایی دلخواه خود عضو شود، آزادانه به خارج از کشور سفر کند دهد، در سازمان

چه که در بر خالف آن. های سیاسیِ کشورهایی دیگر تماس بگیرد، بدون پیگرد قانونیو با سازمان

اما در عین حال فقدان توزیع عادالنه و تصاحب بیشترین ثروت ملی از سوی . است ایران معمول

ترین اقلیتِ سرمایه دار، از نظر معیارهای انسانی، دموکراتیک و دموکراسیِ اجتماعی، هیچ کوچک

 .توجیهی ندارد

دون یکی ب. از این جهت است که دموکراسیِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی الزم و ملزم یکدیگراند

( اوایل انقالبِ ایران)در آن زمان دکتر قاسملو اگر نگویم . رابطۀ دیالکتیکی دارند. دیگری ناقص است

. توان ادعا کرد که یکی از آنان بودتنها کسی بود که این ضرورت را تشخیص داده بود، حداقل می

رین عیب و نقص هم در ترگدر کنار هم، بز( برابریِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی)فقدان هر سه مورد 

ترین مصیبت برای بشریتِ معاصر  داری و بزرگسرمایه تی و هم در کشورهایسوسیالیس کشورهای

دموکراسیِ واقعی عبارت است؛ . راه رهایی انسان در عصر معاصر، عبور از تنگناهای فوق است. است

هم  .سمِ دموکراتیکاین یعنی سوسیالی« دموکراسی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توأمِ با هم»

این امر مستلزمِ اقدام . دیکتاتوریِ پرولتاریا و هم تجمیع ثروت در یک قطبِ جامعه را باید کنار گذاشت

 .این یعنی انقالب جهانی. های نظامی تا حد ممکنآمیز و کاهش هزینهجهانی، سیاستِ مسالمت

اداتی مطرح کرد که اگر در آن سوسیالیستی قبل از فروپاشیِ سوسیالیسم، انتق در مورد کشورهای

وی . شدندشد، شاید به چنین سرنوشتی گرفتار نمیزمان در کشورهای فوق بدان توجه و عملی می

های حیات اجتماعی باید شرایط دموکراتیک بوجود ضمن این که بر این باور است که در تمامِ عرصه

 پیش پرسش این شاید»دهد؛ میآید، وضعیت کشورهای سوسیالیستی را در آن زمان چنین توضیح 

 جواب این شد؟ خواهد چه بپردازند انتقاد به آشکارا کشورهای سوسیالیستی در حزب اعضای اگر آید

 به اینان !است کوبیدن دیوار بر سر به مثابۀ کارها قبیل این حزب اعضای اکثریت اعتقاد به که است

 است، هاحق آن کردن انتقاد که شود گفته هاآن به ابتدا در است ممکن که گرچه انددر یافته تجربه

 در اکنون شد اشاره چنان که .گرفت قرار خواهند مجازات مورد دستاویزی با فرصت اولین در لیکن

 حدی مجارستان تا و یوگسالوی در .دارد وجود هاییتفاوت خصوص این سوسیالیستی در کشورهای

 این اگر شک بدون .دهدنمی نشان یریِ چندانیگسخت مردم انتقادات مقابل در رژیم و است بهتر

 بهتر کشورهای سوسیالیستی مشکالت کنند، بیان را خود نظرات آزادانه مردم آید که بوجود امکان

 سوسیالیسم برای هم بسیار افتاد، بلکه نخواهد خطر سوسیالیسم به فقط نه و شد خواهد رجوع و رفع

 این چهارم و کنگرۀ بیست به فرانسه کمونیست حزب مرکزی کمیتۀ گزارش در .بود سودمند خواهد
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 باعث پیشرفت اروپا سوسیالیستی کشورهای آمده است؛ برای شد، تشکیل ٢٨٨١ سال در که حزب

 این که دارند احتیاج پیشرفت اجتماعی به کشورها این ....گشته متعدد تناقضات و پیدایش مشکالت

 و . .... گردمی کشورها آن هایملت میان در یایتازه هایپیدایش نیازمندی موجب خود نوبۀ به نیز

 دموکراسی .باشد موجود مشکالت و ساز مسائلچاره تواندمی نظر هر از که دارند نیاز دموکراسی به نیز

 آیدنمی اداری بوجود دستور چند با صرفاً دموکراسی .است جامعه پیشرفت شرایط برای ترینضروری

مخالف  آن کامالً با ما و شودمی گرفته کار به ایدئولوژیکی سیاسی و مبارزۀ جای به کشورها این در که

 .«گیرد صورت دموکراتیک عمیق تغییرات اجتماعی حیات هایجنبه تمام در باید .هستیم

-بدون تردید اگر دموکراسیِ سیاسی در کشورهایی سوسیالیستی با دموکراسیِ اقتصادی همگام می

شدند و از طرف کردند و به سرنوشت کنونی گرفتار نمیتر عمل میموفقشد، آن کشورها به مراتب 

کاری، تورم، تضاد طبقات اجتماعی و قشربندی ای و بیهای دورهدیگر اقتصاد جهانی نیز گرفتار بحران

. ترین شرایط برای پیشرفتِ هر جامعۀ استدر هر حال دموکراسیِ واقعی ضروری. شداجتماعی نمی

های حیات اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد و تغییرات دموکراتیکِ راسی باید تمام جنبهبنابراین دموک

 . عمیقی را در آن بوجود بیاورد

چهارگانه و خاورمیانه این سطور را مطالعه کنند، ممکن است آن را اتوپیا  کسانی که در کشورهای

که در کشورهای »آید؛ بر می( ردمردم کُ)تلقی کنند، اما در هر حال این سخنان از حلقوم مردمی 

گردند و در اروپا شوند، در خاورمیانه درک نمیسان با دیگران پذیرفته نمیچهارگانه با حقوق یک

شان که تنها جنبش دموکراتیک در بارتر جنبششود و از همه مصیبتنمیشان شنیده نمیصدای

های توتالیتر، کالت اساسیِ حکومتیکی از مش« .شودتلقی می« تروریسم»خاورمیانۀ معاصر است 

ایدئولوژیک و شوونیستی این است که امتیازاتی برای قوم برتر یا حاکم وجود دارد که ملل تحت سلطه 

 .اندبهرهاز آن بی

. مشکالت اساسیِ دموکراسی اجتماعی فقدان و یا محدود بودنِ دموکراسی سیاسی است

« گذردراه سوسیالیسم از دموکراسی می»؛ لنینه قول سوسیالیسم نباید دموکراسی را محدود کند، ب

در هر صورت به هراندازه ارادۀ مردم حاکم باشد، به معنایی دموکراسیِ واقعی و مقدمۀ سوسیالسمِ 

 .دموکراتیک یا به تعبیر دیگر دموکراسیِ اجتماعی یا دموکراسیِ مستقیم است

پیکار »نوشته است؛ « رباره کمون پاریسد»های تحت عنوان در بیانیه مارکسدر این مورد خودِ 

که این حاکمیت به صورت یک نیرویی بزرگِ انقالب عبارت است از سپردنِ حاکمیت به مردم تا آن 

که به شکل نیرویی قد علم کند که مانند یوغ برگردن وی قرار  زنده و اساسیِ مردمی در آید، نه آن

دیکتاتوریِ پرولتاریا استبداد نیست،  حتوایعناست که به اعتقاد مارکس ماین بدان م« گیرد

از نظر . این موضوع را بیشتر روشن کرده است «یهود ۀمسئل»مارکس در کتاب،  قبالً .دموکراسی است

اما پیش شرط این . انسان است زندگی جمعیِ ۀاش، عرصکراتیک، بنا به ماهیتودولت دم» وی؛

 کراسیِوپس، در دم. مدنی است ۀجامع ۀهنانسان در پ فردی و خصوصیِ جمعی، زندگیِ زندگیِ
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که  از یکسو شهروند، و از سوی دیگر بورژوا، از یک سو موجودی: شودسیاسی، حیات انسان دوپاره می

خویش منتزع شده و بطور غیر واقعی و بدلی زندگی جمعی یافته، و از سوی دیگر  از فردیت واقعیِ

. ر واقعی و بدلی از زندگی فردی برخوردار شده استای غیو بگونه که از جماعت جدا شده موجودی

که  آنهای دولت بعنوان شهروند از دست مالکیت خصوصی رها شود بیتواند در عرصهپس، انسان می

انسان از مالکیت  رهایی واقعیِ. مدنی و بعنوان بورژوا از این مالکیت آزاد شده باشد ۀجامع ۀدر گستر

کراسی وبه بیان دیگر، برای آزادی انسان، باید از دم. انسان است خصوصی در گرو آزادی اجتماعیِ

 .«کراسی اجتماعی و یا سوسیالیسم رسیدوسیاسی فراتر رفت و به دم

 کراسی در عین اعتقاد به اینودر خصوص توجه به اقتدار دولتی به جای دم لنین از اوجاالن انتقاد

سخن مارکس یعنی  آخرِ ۀدر همین نکت «کراسی استوراه رسیدن به سوسیالیسم، فقط دم»که 

 .کراسی اجتماعی نهفته استودم

خاورمیانه بطور کلی و در  اساسی را از یاد ببریم که در شرایط و اوضاع حاضرِ ۀالبته نباید این نکت 

 کراسی سیاسی در عین اینوگرکردستان بطور اخص آزادی سیاسی یا دملاشغا چهارگانۀ کشورهای

 کراسیِوسیاسی یا دم یدر واقع بدون آزادی. گامی به پیش است سی بر آن وارد است،که انتقادات اسا

اجتماعی آزادی سیاسی  کراسیِوشرط دمکاریست مشکل و پیش کراسی اجتماعیوبحث از دم ،سیاسی

از آن غفلت کردند و به  حزب تودهاین یک نکتهِ استراتژیک بود که جریان چپ در ایران، بویژه  .است

در  .ایت و پشتیبانی از جنبش رهایی بخشِ کردستان دائماً چوپ الی چرخ آن قرار دادندحم جای

یا  کراسی اجتماعیوهای تحقق دمکراسی سیاسی بستر و زمینهوشرایط حاضر دستیابی به دم

که آزادی سیاسی آزادی نهایی  اما در همین حال نباید از یاد ببریم. است سوسیالیسم دموکراتیک

وی بر این باور است . موضوع از دید قاسملو پنهان نمانده است و آن را تشریح کرده استاین . نیست

 دستاوردهای از گیریبهره معنای به هم این گفته .باشد دموکراتیک که ساخت سوسیالیسمی باید که

 مستقیم و مشارکتِ سیاسی و فردی هایآزادی از بودن بهرهمند معنای به هم اجتماعی و و اقتصادی

 نه و اجتماعی و اقتصادی زمینۀ در فرد نه سوسیالیسمِ دموکراتیک در .است ادارهِ کشور کار در مردم

 آن در سوسیالیستی که کشور یک شهروندِ .گیردنمی قرار کشیبهره سیاسی مورد لحاظ از

 .کندمی زندگی آزادی به و است آزاد شهروندی است، شده پیاده دموکراتیک سوسیالیسمِ

 کهچون  .پردازددموکراتیک می سوسیالیسمِ مورد در سوءتعبیری تصحیح به ضرورت بنا بر قاسملو

با « دموکراتیک سوسیالیسم»! اندنبرده پی درستِ سوسیالیسم دموکراتیک مفهوم به افراد برخی

 به که است رفرمیستی مشی یک خط دموکراسی سوسیال دارد؛ زیادی فرق «دموکراسی سوسیال»

 را به کارگران سوسیالیسم نام به !چرخاندمی آن را و کندمی داری دفاعسرمایه از مسوسیالیس نام

 اجتماعیِ و اقتصادی سیاسی، مشکالت مسائل و خواهدمی خالصه و کندمی تشویق داریسرمایه قبول

در  .هم شکند در را چارچوب این آن که بدون نماید، فصل و حل داریچارچوب سرمایه در را کارگران

 آن از گذشته .است نوین ایجامعه و ایجاد داریسرمایه کاملِ انهدام معنای به سوسیالیسم حالی که
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 یک مشی خط دموکراسی سوسیال آن که و حال گرددمی اطالق اجتماعی نظام یک بر سوسیالیسم

 مانند« دموکراسی سوسیال» با «دموکراتیک سوسیالیسم» شباهت واقع در. است سیاسی سازمان

-می گفته اقتصاد دانشِ به« سیاسی اقتصاد» .است «اقتصادی سیاست» با «سیاسی اقتصاد» هتشبا

 سیاست« اقتصادی سیاست» در حالی که کندمی مطالعه را اقتصاد های عمومیِقانونمندی که شود

 .است اقتصادی عرصۀ در دولتی یا حزب مشخصِ

 مردود نتیجتاً و داریسرمایه نای نفیمع به خود این خواهیممی سوسیالیسم ما گوییممی وقتی

 سوسیالیسم» خواهان کنیممی اعالم که هنگامی لیکن .است دموکراسی سوسیال شناختن

 سوسیالیسمی اما سوسیالیسم هستیم خواستار صرفاً ما که است این آن معنای هستیم« دموکراتیک

 بیست و کنگرۀ به فرانسه تکمونیس حزب گزارش .دهد آن را گسرش و باشد دمساز دموکراسی با که

 سوسیالیسم به دستیابی جهت در دموکراتیک پیشرفت»گوید؛ می باره در این حزب آن چهارم

 هدف است این باشد؛ سازگار امروز های دنیایعینیت و کشورمان واقعیات با کامالً که دموکراتیک

 ویژۀ هر باید شرایط که این از نظر صرف سوسیالیسم ساختمان امر در که پیداست« !ما حزب بزرگ

 شد اشاره چنان کههم  نخست .گردد رعایت باید نیز اصول کلی از ایپاره شود، گرفته در نظر کشوری

 انسان معیار «کارِ»آن  در که ایست جامعه ایجاد و کشی بهره میان برداشتنِ از معنای به سوسیالیسم

 از باید آن کار ساختمان در دلیل مینه به و تاریخی ایستتجربه سوسیالیسمِ دوم .است اساسی

 و گردد انتخاب مطلق الگوی عنوان به خاصی کشور بدون آن که کرد، استفاده کشورها همۀ تجربیات

  .شود گرفته نادیده کشوری هیچ ارزش با تجربیاتِ بدون آن که

گرۀ بیستم در کن»در این مورد به استناد حزب کمونیست شوروی و آثار مائو اشاره دارد؛  قاسملو

حزب کمونیستِ اتحاد شوروی سابق هم از حاکمیت عمومی خلق صحبت شده و تا پایان فروپاشی 

از روز اول به جای  مائوتسه دونگدر چین هم (. اما عملی هم نگردید)شوروی هم نفی نشده بود 

ی دموکراسی دیکتاتور»او در کتاب « .کردصحبت می« دیکتاتوریِ دموکراسی»دیکتاتوریِ پرولتاریا از 

حتی در شرایط « دیکتاتوری علیه دشمنان خلق و دموکراسی برای خلق»گوید؛ به اختصار می« خلقی

بدون شک  .توان آن را سوسیالیسم دولتی و یا بازار نامیدحاضر چین در موقعیتی قرار دارد که می

معموالً رهبران  .باشدکراتیک و خودگردان ودم ۀانقالب باید جامع ۀعقیده داشت؛ نتیجه و ثمر مارکس

عالوه بر دکتر قاسملو، عبداهلل . جنبش دموکراتیک کردستان بر سوسیالیسم دموکراتیک تأکید دارند

هیچ » نویسد؛می« دفاع از یک خلق»وی در کتاب . اوجاالن هم بر سویالیسم دموکراتیک تأکید دارد

ها ای و اصولی برای خلقدار، ریشهتر از پیدا کردن راه حلی پایتر و هیچ کاری مقدسچیز با ارزش

 کراتیک و اشتراکیِوها قرار ندادن مواضع و اقدامات دماز دست رفتن ارزش علت اساسیِ ....نیست

 . «باشدها میخلق

 باید که است اصلی چنین با رابطه در»تر بیان کرده است؛ در این خصوص موضوع را واضح قاسملو

 حزب و هواداران اعضا از بعضی سوی از گداری گاه که «اریاپرولت دیکتاتوری»از  طرفداری گفت
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 دیکتاتوریِ از طرفداری یک طرف از چرا که و نامعقول؛ مورد بی است امری شود، می ابراز دموکرات

 دیگر طرف از و معنایی استبی امر ما حزب مانند ملی – دموکراتیک حزب یک سوی عضو از پرولتاریا

 به هیچ پرولتاریا دیکتاتوریِ از طرفداری بنگریم مسئله به مارکسیست نیز فردِ یک دیدگاه از اگر حتی

 حزب چون بزرگی حزب .شود در نظر گرفته بحث غیر قابل و تغییرناپذیر اصلِ یک مانند نباید وجه

چهارم  و کنگرۀ بیست در و کرده نفی را پرولتاریا دیکتاتوری است که سال چندین فرانسه کمونیست

 از غیر .است پرداخته روشنگری به تفصیل به شناختنِ استالینیزم محکوم و مسئله این مورد در خود

 اگر بنابراین .دارند را همین دیدگاه غربی کشورهای کمونیست احزاب اغلبِ فرانسه حزب کمونیست

غیر از  کند جانبداری پرولتاریا دیکتاتوری از ملی – دموکراتیک یک حزب از عضوی شرایطی چنین در

وی در مورد خودِ وضعیت ایران این « !گذاشت؟ او بر توانمی دیگری نامی چه «آش از ترداغ اسهک»

. های ایران را تأمین کندتواند اهداف خلقهیچ نوع دیکتاتوری در آینده نمی»کند؛ گونه اظهار نظر می

دیکتاتوری، حاال چه این دیکتاتوری شاهنشاهی باشد، چه این دیکتاتوری اسالمی باشد، چه این 

عقیده داریم که ایرانِ ما احتیاج به یک رژیم دموکراتیک دارد که با در نظر . دیکتاتوریِ پرولتاریا باشد

گرفتنِ ما، تاریخ ما و با حفظ اصول دموکراسی، با حفظ اصولی که در منشور سازمان مللِ متحد آمده 

 .«جلو بردتواند کشور ما را واقعاً به و در بیانیۀ حقوق بشر آمده می

آنرا  بلکه است، نکرده مطرح اصل یک صورت به را دیکتاتوری پرولتاریا امر، ابتدای در مارکس 

 آمدنِ بوجود و طبقات کلیۀ رفتن از میان»آن  نتیجۀ که داده قرار توجه مورد گذار ایمرحله بعنوان

 در ) ٢٨٨١ارسم پنج میلر، وایت یوزیف برای مارکس نامۀ( .بود خواهد« طبقه جامعۀ بی یک

 قدمِ» اند؛نوشته انگلس و مارکس است منتشر شده ٢٨٨٨ سال در که نیز کمونیست حزب مانیفست

 برای خود در مبارزۀ بتواند تا است حاکمه طبقۀ مقام به پرولتاریا رساندنِ طبقۀ کارگر انقالبِ اولِ

 پیکار»گوید؛  می پاریس کمون دربارۀ نوشتۀ خود مارکس در آن بر عالوه «.گردد پیروز دموکراسی

 نیروی یک صورت به این حاکمیت آن که تا مردم به حاکمیت سپردن از است عبارت بزرگِ انقالبی

 وی قرار گردن بر یوغ مانند که کند علم قدم نیرویی شکل به نه آن که درآید، مردمی اساسیِ و زنده

 محتوای مارکسیسم ینانگذارانب به اعتقاد که گرددمی آشکار حقیقت این سخنان این از «.گیرد

  .است دموکراسی استبداد نیست، پرولتاریا دیکتاتوری

أی دهندگان حاضر نشوند که اگر اکثریت ر کراسی بورژوازی هنوز تا آن حد خالص نشده استودم

 .تر تضمین کندبه شکلی عالی« مضمون»تغییرات اساسی را در  ،مانند سابق زندگی کنند

-داران مربوط است، سراپا غرق در رکود و کهنهه با هزاران رشته با سرمایهماشین دولتی هم ک 

کراتیک به منظور جلوگیری وواقعاً دم آمیز و انتخاباتِتغییر مضمون آن از طریق مسالمت پرستی است، 

 و اقتصاد درو قدرت سیاست  ۀاگر توازن در توزیع ناعادالن. رسدهای آینده بعید به نظر میاز بحران

 .بشری خوشبخت خواهد شد ۀجامعه بوجود آید جامع



61 

 

سیاسی ما شاهد تمرکز  کراسیِوعلیرغم دم. مفیدی در برابر ماست ۀکراسی آمریکا و اروپا تجربودم

 کراسیِودم. اکثریت جامعه از آن هستیم کوچک و محرومیتِثروت و مالکیت در دست اقلیتی 

کراسی وسیاسی را در بر دارد، آزادی سیاسی یا دمکراسی واجتماعی یا سوسیالیسم به خودی خود دم

های کراسیودر دم. کراسی اجتماعی نیستوآزادی انسانی و دم ۀسیاسی به خودی خود دربرگیرند

حاضر، انسان از نظر سیاسی آزاد شده است، اما از نظر مذهب، مالکیت  کراتیکِودم -لیبرال

ردها کراسی ترکیه کُواگر امروزه در دم. ده استخصوصی،گرایشات ملی، امتیازات و عوارض آن آزاد نش

آزادی  ۀماهیت و مقول از نظر ملی، سیاسی، مدنی و انسانی آزاد نیستند؛ نقص و تضاد آزادی، در

کراسی ترکیه و حتی فراتر وهمین مسئله یکی از دالیل پوشالی بودن دم. ترکیه نهفته است سیاسیِ

 .ستکراتیک غربی اودم -هایی لیبرالکراسیودم

بینی کرد و دانش نو نظام سلطه را توان کامالً پیشهای یک نظام را هرگز نمیپیامدهای کنش

چون نظام سلطه بر توانایی بازاندیشیِ اجتماعی نیز سلطه . اندازدای میهای تازهپیوسته در جهت

گر در دموکراسی تواند جهان نوین را کامالً تحت نظارت داشته باشد، میافته، انسان به طور عام نمی

اجتماعی یا به عبارت دیگر جهانی کامالً دموکراتیک در معنای واقعی خود تا از این طریق انسان ضمن 

های زندگی در جهان نوین به نوعی تعادل بر های خود و واقعیتحاکمیتِ ارادۀ واقعی خود، بین آرمان

شود که اشد براین تنگناها افزوده میکه نظام سلطه در پی اهداف سود و انباشت ب مادامی. قرار کند

های اجتماعی را در راستای برای غلبه بر این موارد، باید جنبش. دهدآیندۀ تار و تاریکی را نشان می

را به بشریت نشان داد که در آن  یایکه جامعه یایکاهش این خطرات هدایت و گسترش داد به گونه

این جنبش دقیقاً با . بزها برای حفظ محیط زیستمانند جنبش س. یابنداین خطرات تخفیف می

شناسیِ یا به اصطالحِ جامعه به هرحال، آینده. و انباشت سرمایه در نظام سلطه تضاد دارد یسودجوی

تر شدن گری و انسانینوین، جهانِ مابعد نوگرایی، به دموکراتیزه شدنِ بیش از پیش، حذف نظامی

تر از تکنولوژی و سود بردن از آن در راستای منافع ری انسانیگیتکنولوژی یا به سخن دیگر، بهره

 .عمومی بشریت، نه سود اقلیت الیگارشیک مالی، بستگی دارد

 

 اقتصاد سیاسی

مفهوم این دو مقوله و . سیاسی و سیاست اقتصادی اشاره کردند قاسملو در بحث خود به اقتصاد

 .داری و دموکراسی ضرورت داردم و یا سرمایهتفکیک معنایی آن دو در هر بحثی در مورد سوسیالیس

. نیست روشن چندان هم چپ افراد از خیلی برای حتی و است پیچیده کمی سیاسی اقتصاد مقولۀ

 سیاست با هم گاهی و شودمی تدریس هادانشگاه در هاسال که است هم گسترده بحثی ضمن در

 سیاست و سیاسی اقتصاد. گرددمی سخت دو این مفهوم و تفکیک و شودمی مطلب خلط اقتصادی

 اقتصاد، مورد در هادولت و هاسازمان احزاب، روش و راه. هستند جدا مقولۀ یا و تعریف دو اقتصادی

 محض، اقتصادِ دیگر عبارت به اقتصاد، علم و دانش سیاسی اقتصاد. شودمی تعریف اقتصادی سیاست
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 روش یک. است انسانی جامعۀ تکامل مختلفِ حلمرا در مادی هاینعمت توزیعِ و تولید قوانین علم

 اقتصاد اندازۀ به انسانی جامعۀ در یایپدیده هیچ. است اجتماعی هایپدیده دربارۀ علمی مطالعۀ

انسان، ابزار و منابع کار  نیازهای جغرافیایی، محیط به بسته سریع یا کُند دائماً اقتصاد. نیست ناپایدار

 هستی لحاظ از. هستند اقتصادی تغییرات تابعِ اجتماعی هایپدیده سایر. است تغییر حال در ...و

 اقتصادی مناسبات. است اقتصاد تابع سیاست و سیاست بر مقدم اقتصاد تاریخ، مادییِ تکامل و شناسی

 تحوالت که یافته دست جدیدیِ انرژی به انسان که یایمرحله هر در. است اجتماعی تحوالت ریشۀ

 .است رویداده بشری جامعۀ در فرهنگی انقالب داشته، دنبال به را اقتصادی

 درک برای و است جامعه زیربنای وضع و تولید طرز تغییرِ مولود بشری جامعۀ تحوالت تردید بدون

 مادیِ مناسبات و روابط و عصر آن اقتصادیِ وضع باید نخست یایدوره هر در اجتماع حقیقیِ وضع

 زندگیِ هایپدیده پیچیدگیِ تمام با اجتماع تاریخِ علم. مودن تشریح و توضیح یکدیگر با را مردم

 اجتماعی تکامل قوانین عملیِ تطبیق برای تبیین و و شود دقیقی علم بیولوژی مانند تواندمی اجتماعی

 خصوصیات و( اقتصادی) مادی حیات همیشه که است آن بیانگرِ تاریخ جریان. گردد استفاده قابل

  .است آن نتیجۀ و حاصل بشر فکریِ و معنوی زندگیِ و ولا درجۀ در مردم زندگیِ

 هایسازمان و عقاید و اجتماعی هایتئوری و مفاهیم اساسِ و اجتماع معنویِ حیات نباید بنابراین

 زندگیِ شرایط در باید بلکه نمود، جستجو هاسازمان و عقاید و هاتئوری و مفاهیم خودِ در را سیاسی

 باشند،می آن از انعکاسی عقاید و تئوریها مفاهیم، این که اجتماعی جودو در و( مادی) اقتصادی

 هایسازمان و عقاید و مختلف اجتماعیِ نظریات جامعه، تاریخ مختلفِ ادوار در اگر پس. کرد جستجو

 می بر سیاسی سازمان و نظریه عقاید، با داریبرده دوران در اگر و کنیممی مالحظه متفاوت سیاسیِ

 هیچ داریسرمایه دروان در بعد و شود،می مالحظه آن از دیگری انواع فئودالیسم عصر در و خوریم

 موارد این همۀ علتِ. شویممی مواجه نوین هایسازمان و هاصورت و با نبوده موجود آنان از کدام

 تغییرات این بلکه نیست، سیاسی هایسازمان و نظرات و هاتئوری خاصیت و طبیعت در اختالف

  .است اجتماعی حیات تکامل گوناگونِ ادوار در جامعه( مادی)اقتصادی حیات گوناگونِ شرایط لولمع

 آن به مربوط آثارِ ترینبرجسته. یافت توسعه هیجدهم قرن از سیاسی اقتصاد مورد در مدون آثار

 در یکل است بحثی سیاسی اقتصاد. است مارکس کارل کتاب «کاپیتال» سایرین و اسمیت آدام از بعد

 کار جزئیات به اقتصادی سیاست اما. جوامع مورد در همگانی و کلی قوانین اقتصاد، کلیِ قوانین مورد

 نظر به مجرد صورتِ به سیاسی اقتصاد ظاهر در چند هر. است اقتصاد مادرِ علمِ سیاسی اقتصاد. ندارد

 و طبیعت با انسان ارگانیکِ رابطۀ یک دارای شد؛ اشاره بدان باال سطور در که گونه همان اما رسد، می

 دیگر هایانسان و طبیعت با انسان پیوند کار، سیاسی؛ اقتصاد اجزاء. است دیگر هایانسان با انسان

 انسانی تاریخ برندۀ پیش نیروی انسانی فعالیت. شود جامعه پیشرفتِ موجب تواندنمی فردی کارِ. است

 و اساساً صورت هر به باشد، هم دیگری چیز هر شاطبیعت به بنا انسان»: فاینبرگ دیدگاه از. است

 از برخی حتی. اوست جمعیِ کارِ حیوان با انسان هایتفاوت از یکی« .است اجتماعی فرآوردۀ ذاتاً
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 بر گورگی ماکسیم «است کار فرزند انسان» گویند؛می که دهندمی اهمیت انسان کارِ به آنقدر فالسفه

 کاالی که کاری «است انسان کار همآن باشد، داشته وجود مقدس چیزی جهان در اگر» بود؛ باور این

 که آیدمی بوجود کار تقسیم نوع یک جا این در. دارد معنوی تولیدِ که کاری و کندمی تولید مادی

 طبقات جااین در. کند می ارتزاق دیگران کارِ از دهد، انجام مادی کارِ که این بدون جامعه از اقلیتی

 میان تفاوت حال، هر در. شوندمی جدا هم از قدرت و کار تر؛علمی تعبیر به. آیدمی بوجود اجتماعی

 .است مهم مسئلۀ اقتصادی هایشیوه و سیاسی اقتصادی

رابطۀ علوم طبیعی  و بر حتی اندیشمندان در دوران مدرن در رابطه با نقش اقتصاد پا را فراتر نهاده

 طبیعی فعالیت عظیمی را گسترانده، مجموعۀ اطالعات رو بهعلوم . و صنعت و تکنولوژی تأکید دارند

آوری، عمالً علوم طبیعی به واسطۀ دگرگونیِ صنعت و تکنولوژی و فن. رشدی را گردآوری کرده است

کامپیوتر در اصل به قیاس با ذهن انسان ساخته شد، ولی وقتی ظرافت . وارد زندگی انسان شده است

کامپیوتر از یک طرف به . گیرداز آن یاد می یج دربارۀ ذهن خود چیزهایبیشتری پیدا کرد، بشر بتدری

 دهد و از طرف دیگر، با نوعی جریانِ تعاملی یا کنش و واکنشِ متقابل پیشما دربارۀ خودمان یاد می

لذا ما با کنش و واکنش یا تعامل هم بین فلسفه و علم و هم بین فلسفه و . شوندروند و متحول میمی

-ما نمی. است( بشر)تکنولوژی بخشی از سرنوشت ما »: گویدمی ویلیام برت. وژی روبرو هستیمتکنول

های چه به عنوان انسانآن. تکنولوژی، به یک معنا، هستی ماست. توانیم بدون تکنولوژی زندگی کنیم

 .«....که از برکت فن و صناعت هستیمامروزی هستیم، بعضاً آن چیزی است 

را ( بشر)که در نظام کاپیتالیستی علم، غیر انسانی شدن و تحقیر او  برغم این؛ مارکس از قول 

صنعت و تکنولوژی رابطۀ تاریخیِ . تشدید کرده است، مقدمات رهایی بشریت را هم فراهم کرده است

های ذاتی صنعت و تکنولوژی شکل بیرونی تحقق توانایی. واقعیِ طبیعت و علوم طبیعی با انسان است

یابد، در پیدایش جامعۀ بشری، جوهر و که در تاریخ بشر تکامل می طبیعت به ترتیبی. تآدمی اس

یابد، طور که به واسطۀ صنعت تکامل میبنابراین طبیعت همان. آیدخمیرۀ واقعیِ انسان به حساب می

وندی کند، رتکنولوژی شیوۀ ارتباط انسان با طبیعت را روشن می. واقعاً طبیعت انسان شناسانه است

چنین به واسطۀ آن مناسبات اجتماعی بخشد و هماش را تداوم میتولیدی است که انسان با آن زندگی

 .گیرندکه از این مناسبات اجتماعی نشئت می گیرد؛ مفاهیم ذهنیاش شکل میو مفاهیم ذهنی

تشخیص و دید که این شالودۀ مادی را به حساب نیاورد، فاقد قوۀ  یهر تاریخ مذهبی یا ایدئولوژی 

 .انتقادی است

 

 در تضاد با عدالت اقتصادی سرمایه

خاورميانه را به وضعی بدتر از هر زمانی دیگر در  خاورميانه،« مدرنيزه کردن»با برنامۀ به اصطالح  

نابودی و تخریب منابع غير قابل برگشت کرۀ زمين با هدفِ کسب . اندتاریخِ این منطقه، کشانده

مادی و  بدون چنگ انداختن بر تمام منابع تواندکاپيتاليسم نمی. سرمایه استحداکثر سود برای 
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تر و به اشكال مختلف، گسترش سرمایه را در انسانی و بازار مصرفِ سراسر جهان در ابعاد هرچه وسيع

کاپيتاليسم نظامی . مانده استهنوز چين خارج از چارچوب این نظام باقی. مقياس الزم تضمين کند

طبيعی است که با چنين دیدی ارضای هر چه بيشترِ . سمت و سوی گسترش با انگيزۀ انباشت است با

نيازهای انسانی مطرح نيست، بلكه گسترش سرمایه به عنوان هدفی در خود و در خدمت نظامی مد 

تر امكان بقا اش به صورت شيوۀ بازتوليدِ هر چه گستردهنظر است که بدون تحميل دائمی قدرت

تضاد ميان . شودغالب می« داشتن در تمامیِ قلمروهای زندگی بر بودن»در این نظام؛ . داشتنخواهد 

ناپذیر ميان منافع سرمایه و منافع کار و از کار مولد و غير مولد بخش غير قابل تفكيك از تضاد آشتی

داشته باشد،  بدین معنی که هر اندازه مقاومت در برابر سلطۀ سرمایه وجود. این رو غير قابل حل است

کنترل سرمایه بخشی از وظایف استثمارِ فرایند اجتماعی . بر این مقاومت است چيرگیسرمایه ملزم به 

چنان بطور کامل در مانده تا به امروز همجهانِ عقب. شكل چنين کنترلی استبداد است. کار است

 .داری ادغام شده استجهانِ سرمایه

قدرت و منابع هم در درون  دی و اجتماعی نیازمند باز توزیعِدر وضعیت حاضرِ جهانی، حقوق اقتصا

-سرمایه سو، در جهانِبه این( تحوالت بلوک شرق) 0111بعد از تحوالت دهه. و هم بین کشورهاست

بازار )جهانی شدن  فرآیند معمولِ. داری موقعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی حتی بدتر هم شده است

طبقات محروم  اند و وضعیت اقتصادی و اجتماعیِی پیشرفته عمل کردههمواره به نفع کشورها( جهانی

در این مدت نوعی سیاست بازتوزیع در جریان . تر کرده استرا در بسیاری از کشورها و جوامع خراب

به عبارت . بوده، اما هم در درون کشورها و هم بین کشورها، ثروت را از فقرا به اغنیا انتقال داده است

بحران  .ایمتدریجی ثروت به سمت پائین، طغیان آن را به سمت باال شاهد بوده جای ریزشِدیگر، به 

کار کردنِ صدها میلیون انسان در سراسرِ هم تضادها را بیشتر عیان کرد و با بی 1111کرونا در سال 

 .جهان به آن شدت بخشیده است

جهان از نظر علمی،  (سیالیسمبعدِ فروپاشیِ سو) نود به بعد ۀاز ده که مسلم است چهآن 

و و اجتماعی اما از لحاظ سیاسی  ،و اطالعات بسیار تغییر کرده استتکنولوژی، فناوری، مهارت 

 بینیغربی عقیده داشتن و پیش گرانِچه برخی از تحلیلکمتر از آن (توزیع عادالنۀ ثروت) اقتصادی

نظیر رشد . موارد یاد شده منفی هم بوده است حتی گاهی تغییرات در .تغییر کرده است ،کرده بودند

که بین شمال ثروتمند و جنوب فقیر  و شکاف بزرگیو اقتصادی های بنیادگرا و بحران مالی گروه

های آینده است، نباید اجازه دهد شالوده و اگر بشریت واقعاً خواهان جلوگیری از بحران .وجود دارد

قرن  برای بشریتِ. ریزی شودهای گروه دیگران پیمصیبت وبر بدبختی  یایاساس خوشبختی عده

هائی هنوز در بخش ،اعالم کند 1113اش در سال که دبیرکل سازمان ملل آور استو یکم شرم بیست

 .داری به سیاق سابق وجود دارداز جهان برده

سرمایه ست؛ به روشنی تحلیل کرده ا« سرمایه فراسوی»وان مزاروش در کتاب همان گونه که ایست

آميز خود فرایند کار، در همسویی با جدایی و وظيفۀ سازماندهیِ موفقيت نبرای به انجام رساند
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کن شدن از زمين است که بيش از این که برای انسان کُرد جدایی و بنه)بيگانگیِ وسایل و مواد کار، 

ترین یعنی کار را به کوچكسازی را به کار گيرد، باید فرایند ضد انسانیِ همگون( صورت گرفته است

پذیر باشد، تجزیه شمول سنجشداری قابل استفاده است و به طور جهانعناصری که از نظر سرمایه

سازی در واقع به شدیدترین وجهی منجر به بخش بخش شدن و به تباهیِ کار و این همگون. کند

در ذات نحوۀ تعریف رابطۀ ارزشِ  «تجمل»شيوۀ اساساً جدیدِ برخورد با . شودحامل آن یعنی کارگر می

حمله برده  یدر این تعریف به قيد و بندهای. داری نهفته استمصرف و ارزش مبادله توسط سرمایه

نسبی کردن و مشروعيت بخشيدن به . شود که با توليد جهت ایجاد ارزشِ مصرف مرتبط استمی

به معنای  هدف غاییِ بشر ناگزیر تجمل، و پذیرش توليد ثروتِ مادی با هدف مصرفِ فردی به عنوان

هر چيزی در مقایسه با چيزهای دیگر  و اهميت و یا جایگاهی . نيز خواهد بود یهایارزش نسبی بودن

هر چيزی که خوشایند ما باشد خير است و بنابراین قاعده، . که برای آن قائل هستيم، خير یا شر است

تالش . خود بدون توجه به همسایگان خویش استهر انسانی با تمام توانش در جستجوی خوشی برای 

برای کسب دانش در بارۀ روابط استثماریِ سرمایه بر انسان جای خود را به کوشش برای توجيه این 

 .روابط داده است

( یعنی تبدیل کاالهای اساسی به کاالهای مصرفی و یا کم دوام) برداری از کاال کاهشِ ميزان بهره

در . داری وضعيت غير قابل کنترل پيدا کرده استاقتصادیِ سرمایه -تماعیدر چارچوب ارگانيسم اج

ترین کشورهای های کمر شكن برای توليدِ تصاعدی حتی در پيشرفتهنتيجه نياز به تأمين هزینه

های جویی در تمامیِ زمينهشود با قطع بودجه با صرفهتالش می. دهدداری خود را نشان میسرمایه

ابتدایی بيمۀ اجتماعی، به  تر نيازهاین مهمتا بهداشت، و از آ عی، از آموزش گرفتهتوليد اجتماباز

سرمایه  با ارزش مصرف، که با نياز مطابقت مستقيم دارد، و ارزش مبادله به . اهداف خود دست یابند

رو  به هيچبرای این نظام . سازدکند، بلكه اولی را تابع دومی میعنوان دو مقولۀ جدا از هم برخورد نمی

مهم نيست که رابطۀ فرد با کاال برمبنای حداکثر ميزان استفاده از کاال قرار دارد یا حداقلِ آن، امكانات 

کاهش ميزانِ استفاده از یك کاال، یعنی . شودیِ جدیدی برای سرمایه در این شرایط ایجاد میبالقوه

امكان ( با تشویق مدگرایی)مصرفیِ زودگذر  تر توليد کاالیکوتاه کردن عمر یك کاال، یا به بيان روشن

استقرار مازاد از طریق فشار و اجبارِ سياسی زیر . آوردفروشِ تعداد دیگری از همان کاال را  بوجود می

توان موضوع را از لحاظ تاریخی با به کار بردنِ هزاران برده می. طبقات صاحب امتياز مستقيم کنترلِ

 .ستان تشبيه کرددر ساختن اهرام ثالثۀ مصر با

داری با تكامل نيازهای انسان ارتباط ندارد یا به در شرایط فعلیِ گسترش و رشد روزافزونِ سرمایه

مخصوصاً این مسئله در جوامع . چون گذشته محرك این تكامل نيستعبارت دیگر این نيازها هم

کُرد به طور اخصِ جامعۀ داری است و خاورميانه که تحت تأثير سياسی، اقتصادی و فرهنگیِ سرمایه

هایی این تكامل حتی در خودِ کشورهای پيشرفته، به توانایی. کندکه موضوع بحث ماست، صدق می

شود، بلكه مند نمیدهد و از آن بهرهبالقوۀ ناشی از پيشرفتِ دانشِ توليد نيز مستقيم واکنش نشان نمی
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نطق سرمایه اقتضا کند باید خود را در چه مچون وسایل توليد به سرمایه تبدیل شده است، چنان

را که مستقيماً به نفع تضمين انباشت « نيازهای توليدی»مقابل نيازهای انسان قرار دهد و به اصطالح

در فرهنگ سرمایه و منطق . ها تحميل کندسرمایه است بر نيازهای موجود و در حالِ شكوفایی انسان

شود که از نظر عنوان وسایل توليدِ یك جامعه تلقی می داری؛ وسایل توليد فقط تا جایی بهسرمایه

. کردی داشته باشداقتصادی ثابت کند که بخش ارگانيك از سرمایه است و خود نيز چنين عمل

گونه دیگر نه برمبنای نيازهای انسان و یا واکنش به این های علمی نيز به همانپيشرفت در مهارت

ع نظام سرمایه را تأمين کند، به وسایل توليدِ مورد استفاده تبدیل نيازها، بلكه فقط در صورتی که مناف

پژوهشی که ماهيتی پویا و سازنده دارند  هایاست که نه تنها برخی از رشتهبه همين دليل . شودمی

شمار و مفيد یا راه با اختراعاتِ بیهای زیادی از دانشِ موجود همشوند، بلكه حتی بخشپيگيری نمی

-شوند و یا در صورتی که با منافع سرمایه تناقض پيدا کنند، به کلی از اعتبار ساقط میبایگانی می

 .شوند

تودۀ »است، بلكه « یكی از عوامل توليد»از دیدگاه سرمایه، کار نه تنها تحت عنوان نيروی کار 

جنبۀ گيرد که برای گردش طبيعیِ بازتوليد و تحقق ارزش اضافی ای را نيز در بر می«مصرف کننده

داران دیگر دار عالقۀ زیادی دارد که قدرتِ خرید کارگرانِ سرمایهرو، هر سرمایهاز این. حياتی دارد

جا که بهبود وضع طبقۀ کارگر دار به واقع در شرایط مناسب یا به عبارت دیگر تا آنسرمایه. بهبود یابد

هایی اصولی با چنين بهبودیبا مقتضيات سودآوریِ سرمایه تعارض پيدا نكند، در مجموع از نظر 

توان از منابع رشد باروریی کار در چارچوب پویاییِ هایی را میزیرا بودجۀ چنين بهبود. مخالفتی ندارد

و یا انواع « اقتصاد با مزد باال»و همين دليل امكان و در واقع لزومِ . بازتوليد گستردۀ سرمایه تأمين کرد

 . وقفۀ سرمایه استیتحت شرایطی گسترش ب« های رفاهدولت»

این دو یعنی نيروی . دار به بازارِ مصرفِ همانند نياز به نيروی کار محتاج استاز سوی دیگر سرمایه

این موضوعی است که حتی اگر کسی به نقش بالقوۀ . و مصرف کننده در واقع یكی هستند( کارگر)کار 

هم مصرف، به کارگران موقعيتی بخش آن آگاه هم نباشد از دو جهت، هم از جهتِ کار و رهایی

گسترش دایرۀ مصرف مستلزم قبولِ وظيفۀ دشوارِ اقتصادی در بر قراری . بخشداستراتژیك و عينی می

از . شبكۀ پيچيدۀ بازرگانی است تا به تواند به مناطق جدیدتر و در عين حال نامطمئنی گسترش یابد

ير در الگوی غالبِ توزیع و رویارویی با تمام گتری از مصرف متضمن تغيير چشمسوی دیگر دایرۀ وسيع

رقابت آزاد همانا رابطۀ سرمایه با خود به مثابه سرمایۀ دیگر . های ایدئولوژیك و سياسی استگرفتاری

از . شودشوند، بلكه سرمایه است آزاد میدر رقابت آزادِ سرمایه دیگر افراد نيستند که آزاد می. است

داری نخستين هدفِ ایدئولوژیكی به منظور ماهيت ستيزگرانۀ نظام سرمایهميان بردنِ آگاهی نسبت به 

چه که  به راستی آشكار بنابراین، آن. نمایی تداومِ حاکميت سرمایه استمشروعيت بخشيدن و موجه

های است، نه طبيعی بودنِ نظام سرمایه، بلكه منافع ایدئولوژیكیِ عریانی است که در بنيان بحث

 .اندمنطقی نهفته است که به نفع سرمایه علم شدهبیآميز و سفسطه
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آور است، زیرا بسيار شرو« آزاد و دموکراتيك»گذاریِ نظام اقتصادییِ موجود به عنوان نظامی نام

پيش شرط مطلقاً مادیی این نظام بيگانه کردن شرایط توليد از توليد کنندگان و شيوۀ کارشان، 

استبدادی از باال، چه در سطحِ کارخانه و چه در کل جامعه، است  تحميل دائمیِ یك ساختار فرماندهیِ

 .تا از این طریق بهرکشی کار اضافی با هدف توليد گستردۀ سرمایه تضمين شود

شمول و زد و بند آن با بورژوازیی حاکم بر کردستان، کارگران کُرد از در شرایط نفوذ سرمایۀ جهان

فیِ مطلق، ناشی از شدت کار انسانی، به عامل مهمی در رشد طریق استثمار دائم به صورت ارزش اضا

های کارگاه»توان در استفاده از این شواهد را آشكارا می. شوندداری حاکم و جهانی تبدیل میسرمایه

هر چند . به عنوان کارگران مهاجر، کارگران مهمان، کارگران پيمانی و غيره مشاهده کرد« طاقت فرسا

ارزش اضافیِ مطلق را در  كل نواستعماریِ نظام توليدیی سرمایه شيوۀ استخراجمدرنيزه کردن به ش

کرد با منافع کند، اما این عملبرخالف روح زمانه حفظ می( گرکردستاناشغال)فوق  کشورهای

ها در مرحلۀ ترین مانع برای این سرمایهمشی کمهای توسعه نيافته یا در حال توسعه، و خطسرمایه

های مختلفِ سرمایۀ دقيقاً برپایۀ همسانیِ منافع است که بخش. مل مطابقت کامل داردکنونیِ تكا

ترین نوع استثمار و شرمانهتوانند از طریقِ مشارکت خائنانه با یكدیگر و با استفاده از بیجهانی می

ترین مانع در چارچوب توليد عمومیِ مشی کمهای اقتصادیِ کهن و پيروی از خطحفظ فعاليت

 .داری با موفقيت عمل کندرمایهس

این واقعيت که سرمایه قادر است به انباشت خود از طریق شدیدترین نوع استثمار چه از نوع ارزش 

اضافیِ مطلق و چه از نوع نسبیِ آن ادامه دهد و در عين حال الزامی به گسترش محيط دایرۀ گردش 

گيری وسعت طلبیِ سرمایه به طور چشمکاال نداشته باشد، بدان معناست که حد و مرزهای توسعه

گيری های سودآور به طرز چشمیافته وشرایط عينیِ اشباع شدنِ چارچوب جهانیِ سرمایه از فعاليت

 .تغيير کرده است

بعد از جنگ جهانی دوم، صنایع نظامیِ ژاپن و آلمان محدود شد و این امر به رشد صنایع نظامیِ 

گونه نيست که صنایع نظامیِ کشورهای فوق لزوماً با وجود این. کشورهای پيشرفته و پيروز جنگ شد

ها سازیِ اسلحهچنين به کهنهکند، بلكه از طریق رقابت تسليحاتی بين ملل و همجنگ توسعه پيدا می

در این زمينه بسيار  9-های خارج از گروه جیسياست دولت. به مدرنيزه کردنِ این صنایع ادامه دهد

زایی برای صاحبان این صنایع های ایران در راستای تنشاز این جهت سياست. دارد نقش تعيين کننده

ها و فروش اسلحه ثروت کشورهای جنوب را و به ویژه در از طریق همين رقابت. نعمت بوده است

داری عبارت از صنعتی برای توسعۀ سرمایه -نوآوری بزرگِ مجتمع نظامی. اندخاورميانه غارت کرده

در واقع صنایعِ نظامی به معنای به هدر دادنِ منابع و به . ز حياتی ميان مصرف و نابودیمحو تمای

. شودچنين وظایفی با شعارهای ميهن پرستانه توجيه هم می. ها انسانهمان اندازه گرسنگیِ ميليون

ید تصور کرد پس لزوماً نبا. توليدِ انگلی و خود مصرف، توليدی که با نيازهای واقعیِ انسان بيگانه است

های حتی با عقدِ پيمان. مند برای گسترش صنایع نظامی بوده استهر جنگی در جهان به نوعی هدف
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های اتمی های دوران صلح را در مورد ژاپن و آلمان بجز در مورد توليد سالحنظامی، محدودیت

ز جنگ کره برای حتی آغا. اندهای نظامی نقش مهمی در توسعۀ این صنایع داشتهسفارش. برداشتند

 .آمریكا و حتی ژاپن و آلمان نقطۀ عطف بود

-به همين ترتيب، تالشِ شدید سرمایه برای جهان. داری، بازتوليد خود استنكتۀ اصلی سرمایه

مند و از نظر شمولی نيز فقط معطوف به گسترش جهانیِ آن  به نفع باز توليد خود است نه توليد هدف

مند انسانی گيری هدفاری کامالً  فاقد معيار یا چارچوبی برای سمتدپس سرمایه. انسانی ثمربخش

 .است

های حاکم بر کردستان که چگونه باید قدرت خود را در هنوز هم نگرانیِ کُردها در مورد نقش دولت

ها کامالً مصون بمانند و تهيدستان کامالً بكار گرفته شوند، پا درون کشورهای فوق بكار برند تا ثروت

-چون هنوز هم استعمار کردستان به سود گسترش ثروتِ کشورهای فوق است، بدون بهره. ستبرجا

 .مندی کُردها

رهایی کار از سرمایه، چه به شكل رسمی و چه واقعی، بدون به چالش طلبيدن بنيادیِ سلطۀ 

ن حال شماری پيدا کرده است و با ایداری بر کار و استثمار آن که در طول تاریخ اشكال بیسرمایه

چنان همۀ محتوای انقيادگر خود را حفظ کرده است، و نيز چيرگی بر این عوامل در تماميت آن هم

اند، ای که تجسم سرمایهاشخاص ویژه. یعنی این موضوع نيازمند عزم جهانی است. ناپذیر استتصور

د و الزم برای ادارۀ توانند از نظام دیدگاهی فراگير داشته باشند، بلكه فقط دارای عقالنيت محدونمی

 .مؤسسۀ توليدی خود هستند

حتی نقد مارکس هم به . داری در توليدِ انبوه تردیدی نيستدر خصوص قدرت پيشرفت سرمایه

مسئلۀ مورد . داری، بلكه نقد سرمایه بوده استداری؛ نه نقد سرمایهترین منتقدِ سرمایهعنوان بزرگ

بلكه وظيفۀ تاریخیِ عظيمِ رهایی بشریت از « دارییهتوليد سرما»توجه وی نه اثبات عدم کفایت 

توليد ثروت به شكل . شودمی« توليد سرمایه»شرایطی است که ارضای نيازهای انسان در آن تابع 

-عدالتی گوش نمیهای بورژوازی یا به منتقدین این بیتئوریسين. اجتماعی اما تملك خصوصی است

ای به پردازند، حاضر نيستند به چنين مسئله. وجود ندارد های شنوایی برای شنيدندهند و یا گوش

 .زیرا چنين روندی با برخی از عناصر فكری آنان تناقض دارد

داری مفهومی به غایت بغرنج؛ نه از همان ابتدا برای سرمایه« گراییاکثریت»که  حقيقت این است

مطلقِ انحصار به عنوان نقطۀ آغازِ  تنها به دليل گرایشِ آن به سوی انحصار، بلكه به دليل پيش فرض

آن، یعنی انحصار مالكيتِ خصوصی در اختيار شمار محدودی و حذف اکثریتِ عظيمِ مردم به عنوان 

گاه بيش از گرایی در نظام سرمایه هيچمعنای کثرت. شرط کنترل اجتماع توسط سرمایه، استپيش

فقط تفاوت در . لقِ سرمایۀ انحصاری نبودهزمان تأکيد برحق مطاذعان به چند گونگیِ سرمایه و هم

 .است نه محتوای آن« گراییکثرت»شكل گيج کنندۀ 
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گراییِ ذاتی آن نهفته درست برخالف نظام سرمایه، شرایط اوليۀ پروژۀ سوسياليستی در کثرت 

-یهای موجود آغاز مها و نابرابریگيریی آن با پذیرش و به رسميت شناختنِ تفاوتزیرا شكل. است

هایی که هدف سوسياليسم نه حفظ آن، بلكه جایگزین ساختن تنها شكل ها و تفاوتگردد؛ نابرابری

 .اندهاست که در این امر ذینعگرای به جای آن یعنی تضمين شرکت فعالِ تمام گروهممكنِ کثرت

ود گيری در نهادی دموکراتيك، که به نوبۀ خروشن است که بدون بر قراریِ یك فرایند تصميم

-توان بر نظام فاشيست و نهادینۀ بیریزیِ اصيل تصور ناپذیر است، نمیبدون یك فرایند برنامه

-در این زمينه تضاد دیگری باید کنار گذاشته شود و آن تقابل ميان برنامه. مسئوليتِ موجود پيروز شد

زیرا . نی استها موضوعی الینحل و دست نيافتریزیِ مرکزی و انتخاب فردی است که به نظر خيلی

-ها و جوامعِ ملل در سطح محلی و بومی به واسطۀ ضرورتهای خودمختارِ افراد و گروههرگاه انتخاب

های مادیِ سلطۀ حاکمِ استبدادی در ساختار عمومیِ سلطۀ سياسی نفی شود، انتخاب فردی و 

 . تواند نه مفهوم و نه معنا داشته باشدخودمختاریِ محلی و بومی مطلقاً نمی

طوری که قبالً بارها اعالم شد که استبداد حاکم بر کُردها به هزاران شاخه تقسيم و هر کس همان

کند؛ منشاء فساد در در جایگاه خود این استبداد را به نيابت از استبداد حاکم بر عليه کُردها اِعمال می

ازندۀ آن نظمی این مورد آن است که نظم سلطۀ حاکم چه در کلِ آن و چه در ریزترین اجزای س

در نتيجه فقط در خيال ممكن است که بتوان برتریِ انتخاب فردی و . فاشيستی و خصمانه است

خودمختاریی محلیِ راستين و بنيادین را در عين حفظ کاملِِ احكام ساختاریی متناقض بورژوازی 

 .حاکم عملی کرد

-اکم فقط با تجدید ساختار ریشهتحقق یك بدیل عملی و پایدار در مقابل تمرکزگراییِ بورژوازیِ ح

های سازندۀ نظم ها و یاختهایِ حقوقی، اقتصادی و سياسی یعنی دموکراتيزه کردنِ بنيادین سلول

زیرا چارچوبِ فراگير و متضاد نظامِ موجود که هم تجسم دنياهای خُردِ سرشار . پذیر استموجود امكان

های نظام سلطۀ حاکم دنياها را مطابق با ضرورت هاست، که ایناز تضاد است و هم بازتاب خود در آن

تجربۀ عراق، سوریه، ترکيه و ایران هم در زمان رژیم سلطنتی و هم رژیم مذهبی، که . دهدشكل می

دارای قدرت متمرکزِ جهنمی بودند، نتوانستند بر عناصر سرسختِ دنياهای کوچكِ خصمانۀ خود، 

هرگونه اصالحاتی را هم اگر بخواهند انجام . مسلط شوندترین ابزار با موفقيت حتی با کاربرد خشن

دهند، تغييرات تعيين شده از باال است که تضادِ موجود در این دورِ باطل را در واقع دست نخورده 

با توجه به ساختار . شودگذارند، وضعيتی که به نفع وجود یك مرکزیتِ استبدادی تمام میباقی می

ارای ماهيت فاشيستی، قدرت باید از باال بر اجزای گریز از مرکزِ آن، یعنی های دسلسله مراتبی در نظام

رحمانه زیر سيطرۀ زیرا همه چيز باید بطور بی. اند، تحميل شودمللی که خواهان تقسيم قدرت و ثروت

بدون چنين شيوۀ حتی یك روز . قرار گيرد یهایِ چنين نظامهای ساختاری و سلسله مراتبیضرورت

که برای یك دورۀ تاریخی تداوم  توانند به ساختار فاشيستیِ خود ادامه دهند، چه رسد به آنهم نمی

در . بنابراین، مسئلۀ واقعی، همانا دیالكتيك رابطۀ ميان کل و اجزای سازندۀ آن است. داشته باشند
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را فلج و فاسد  کل رانی با مرکزگراییِ بيمارگونههای باالی ساختار حكمهای فاشيستی، ردهچنين نظام

بنابراین، . کندشوند و یك سونگریِ خود را به عنوان منابع کلی تحميل میکند و بر اجزا مسلط میمی

هایی متضمن تجدید ساختار دیالكتيكیِ عينی ميان جزء و کل، از بدیل دموکراتيكِ چنين نظام

توليدی و توزیعی به شكلی ترین اجزایی سازندۀ حقوقی و مدنی تا فراگيرترین روابط سياسی، کوچك

مسئوليتی نهادی که مالزمِ مقتضيات خصمانه و ساختار نظام سرمایه رفع این بی. غير خصمانه است

تشخيص این که محصولِ توليد به کارگر تعلق دارد و . پذیر استاست، صرفاً با تغيير ساختار امكان

عدالتی است، پيشرفت عظيمی یك بیاش از شرایط تحقق آن محصول به دليل رابطۀ تحميلیِ جدایی

داری است و ناقوس آید، پيشرفتی که خود محصول توليد سرمایهدر آگاهی کارگران به حساب می

توانند آورد به همان نحو که بردگان با رسيدن به این آگاهی که دیگر نمیمرگ آن را به صدا در می

 .های توليد محروم کردبنيانداری از تأمين تحت تملك فرد دیگری باشند، نظام برده

در واقع توسط دیكتاتورها و بر ... ، ملت عرب، ملت یهود و(عثمانی)افسانۀ ملت ایران، ملت تُرك 

ها، کُردها، ها ازجمله؛ آذریهایی مختلف ملی و قومیِ آن کشورها و تنزل دادن آنپایۀ تحقيرِ گروه

عملی مطلقاً ( ها و یهودیانها، عربها، تركسبه استثناء فار)های صرف به گروه... نيان وفلسطی

شيوۀ تفكر »تواند با اصول دموکراتيك و آزادی بخشِ انسانی و روشنگرانۀ خودسرانه است که دیگر نمی

. تاریخیِ معين بوده است -های اجتماعیمنشاء این ادعاها، غالب ساختنِ ارزش. تداوم یابد« جدید

ها و به برکت قدرتِ فراگير بایست با این ارزشتاریخی می -اجتماعیتضادهای دردآور و آشكارِ واقعيت 

آشكار است که کشورهای فوق و . های اعالم شدۀ شيوۀ تفكر فاشيستی حل شوددرستی مشهودِ برنامه

-های قومیِ متفاوت شكل گرفتهاز جمله ایران، ترکيه، سوریه و عراق باید بياد داشته باشند که از گروه

 .اند

ترین که خالق عصر روشنگری، انقالب صنعتی و عظیم غربی ف باید گفت، روشنفکرانِبا تأس

 سیاسی و مکاتب گوناگون فلسفی، ادبی، اجتماعی، اقتصادی و تحول شگرفِ -های اجتماعیانقالب

-بالد، در عصر حاضر چنان در خدمت نظام سرمایهفرهنگی بودند که بشریت از این جهت به آنان می

کرده و  بشری نقش منفی بازی ۀاجتماعی حاکم بر جامع که در رکود فکری و کند ذهنیِ داری بوده

که سطح معلومات عصر ما از تمام برغم این . های کاپیتالیسم باشندنتوانستند منتقد رادیکال نابرابری

برای روشنفکران  این. گذشته باالتر رویم هایزمان ۀایم از نوابغ برجستاعصار بیشتر است، اما نتوانسته

 .ها بیان کرداین وضعیت را باید از زبان خود غربی. آور استو اندیشمندان غربی شرم

 دانشگاهیِ ۀگسترد ۀجامع در»: گویدمعروف آمریکایی در این باره می شناسِزبان نوام چامسکی 

ند به وضع موجود آمریکا کسانی هستند که یا بیش از حد ترسو یا بیش از حد وابسته هستند که بتوان

 . «حمله کنند

-می( انسانی ۀتوسع اهداف اساسیِ) اساسی برای برآوردنِ ۀبعنوان اقدامی فوری، منابع مالی و برنام

ها تأمین شود، مشروط بر های کنونی به سمت فقیرترین کشورها و گروهتواند از طریق هدایت کمک
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 ۀو بازارهای سازمان همکاری و توسع شود یایهای توسعههای نظامی صرف کمککه هزینه این

ساختار و مناسبات . المللی کاهش یابدهای بینسوم باز گردد و بدیهی اقتصادی به روی کاالهای جهانِ

که به  یمند به نفع شمال و به ضرر جنوب، به ویژه کشورهایای نظامالمللی بگونهمالی و تجاری بین

المللی که اقتصاد بین نهادهایی. کنندعمل می ،متکی هستند ی اولیهشدت به صادارت اندکی از کاالها

شمال  ۀبه وسیل...( المللی پول، بانک جهان، سازمان تجارت جهانی وصندوق بین)کنند را تنظیم می

های چند ملیتی گذاری و شرکتهای سرمایهها، صندوقشوند و برای حفاظت از منابع بانکنظارت می

اند و حقوق اقتصادی منابع را از جنوب به شمال شدت بخشیده کنند و جریانِیشان عمل مو فراملیتی

آمریکائی یا  که هم اکنون یک فردِ اند، به نحویها را بیشتر تضعیف کردهفقیرترین انسان و اجتماعیِ

ییر این آمار متغ) .بردزمین از منابع زمین بهره می ۀهای کربرابر یک فرد در سایر قسمت 03اروپائی 

 (است

. کراتیک استودم ۀکراسی و جامعوثروت از معیارهای سنجش دم ۀعادالن کاری و عدم توزیعِبی 

-ثروت صورت نگیرد، آن جامعه نمی ۀکاری وجود داشته باشد و توزیع عادالنای بییعنی اگر در جامعه

که از  هر انسانیجانگذارترین مصائب زندگی کارگر و . کراتیک باشدودم ۀتواند به حقیقت یک جامع

کنی آن داری درمان قطعی برای ریشهکه در نظام سرمایه کند عدم اشتغال استطریق کار زندگی می

 . وجود ندارد

 فعال در میلیون نفر از نیروی کارِ 011اول هزار سوم،  ۀهای سازمان ملل، در دهطبق گزارش

شاغل بیش از  دو و نیم  میلیارد افرادِ کارند، ازداری هستند بیکشورهای جهان که عمدتاً سرمایه

-این آمار مربوط به سال .کنندنیمی از آنان دارای چنان درآمدی هستند که زیر خط فقر زندگی می

در  سالم امید داشت؟ کراسیِوتوان به دمدر چنین شرایطی چگونه می .های قبل از بحران کروناست

ت و این بیانگر آن است که سرمایه به جز سود و دوران بحرانِ کرونا وضع به مراتب بدتر شده اس

اگر بشر فاقد برنامه . کند و نه برنامۀ مصوبی داردانباشت به چیز دیگری برای آیندۀ بشریت نه فکر می

جهانی که منابع غنی و دانش عظیم انسانی دارد، وسایل و  .گرددمی باشد در آینده گرفتار آشفتگی

-کسی از این وسائل محروم شود قربانی نوعی بی باید تأمین شود و هرمایحتاج اساسی زندگی هر فرد 

 .ما در محیط زندگی خود شاهد این وضعیت هستیم ۀهم. بزرگ است عدالتیِ

در حوزۀ »گوید؛ می. به روشنی تفاوت بین سرمایه و سوسیالیسم را نشان داده است قاسملو 

های کم آموزش و پرورش، کمک به خانواده دموکراسیِ اجتماعی یا سوسیالیسم، اعتباراتی که به

یابد، چشمگیر است و جامعۀ سوسیالیستی بسیاری از درآمد، مؤسسات فرهنگی و غیره اختصاص می

 .«داری ممکن نیستچیزی که در جامعۀ سرمایه. داردامتیازات ناعادالنه را از میان بر می

خود به  کرد اقتصادیِا در نظارت بر عملهحکومت ی، از توانایو در شرایط موجود در این فرآیند 

بدست نیروهای بازار و محافل مالی  ،سازکه تصمیمات مهم و سرنوشت شدت کاسته شده به نحوی
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تحوالت بلوک شرق موجب تقویت مواضع پایدارترین مخالفان تفکر حقوق اقتصادی و . افتاده است

 .حوالت بلوک شرق برای بشریت استاین موارد عوارض ت ۀهم. اجتماعی یعنی دولت آمریکا شد

ناپذیر است و سرانجام گرد و غبارها در هر حال باید تأکید کرد که تحول تاریخی فرآیندی پایان

و مسائل چند که مدتی طول خواهد کشید تا هر کسی نسبت به این بحث  کنار خواهند رفت، هر

نها الزم است حقایق را به طور عریان برای درک این دنیا نه ت. مهم دید شفافی پیدا کند بنیادینِ

کار تفکر در مقیاس ضرورت این. کنیمو نظریه تدوین این حقایق نوعی دیدگاه ۀبلکه باید دربار ،ببینیم

ممکن  ،کند کفایت داری، که برای تشریح طرز کار جهانفراگیر و دامنه ۀهیچ نظری. گسترده است

افزارهای توانیم بعنوان نرمکه وجود دارند می د و مهمیهای متعددیدگاه. است وجود نداشته باشد

در کل، هیچ . فکری بکار بریم تا بتوانیم جوانب متفاوت و بعضاً متضاد دوران مدرن را تشریح کنیم

 .می نامند در دست ندارد« حقیقت»چه را که کس انحصار آن

ما اصول بنیادین هنوز همان هستند که هر چیزی تغییر کرده ا کنیماین نکته را نیز نباید فراموش 

که  ای را ایجاد کردهو فناوری عدیدهکه تغییرات تکنولوژیکی  داری علیرغم اینسرمایه. که بودند

پس  ۀخود در دور ۀو در مواردی بهبود بخشیده است، اما در تجلی تاززندگی مردم عادی را تغییر داده 

رسد در آن نسبت به انسجام که به نظر می گرفتاز کمونیسم شکلی متمرکز و فشرده به خود 

 .آخر سال در گردش است ۀکنند و همه چیز حول سود و تراز نامو رفاه بشر خیلی فکر نمیاجتماعی 

 و ناامنی درکه این نظام منتقد رادیکالی نداشته باشد که بتواند به رشد نابرابری  طبیعی است 

کمتر توسعه  هایوگرسنگی، فقر و بدهی فلج کننده در بخش( شمال)داری سرمایه ۀکشورهای پیشرفت

هایی پولی سبب ایجاد نظامی از تأکید بر روی انباشت ثروت و ارزش. کند اشاره( جنوب)جهان  ۀیافت

 های ویروس انواع گرفتار و تباه که بشر را ای بوجود آوردهو جامعهکه طبیعت را نابود کرده  تولید شده

های تغییر فعالیت ۀمحیطی، فرآیند پیچیدکاهش آلودگی هوا و زیست برای. کند می کرونا مانند تازه

و افراد های دولتی، مقامات محلی گروه وسیعی از ۀصنعتی یا اجتماعی الزم است و در این تغییر دامن

انند عمق توو کارشناسان می توان بر نقش دانش تأکید کرد، دانشمنداندر این مورد می. نقش دارند

که افکار عمومی جهان بتواند نفوذ قابل  فاجعه را برای همه به روشنی توضیح و بیان کنند به نحوی

 .ها و بویژه نهاد مالکیت خصوصی بگذارندای بر دولتمالحظه

تواند زیرا محیط زیست یا نمی. مشترکی برای تمام بشریت است ۀمحیطی فاجعبحران زیست 

کافی وجود ندارد، زیرا مانند گذشته جایی برای  و مکانکار، زمان که برای این ترمیم شود و یا این

برداری از آن به منظور انباشت وقتی دسترسی به منابع مشترک و بهره. کوچ کردن باقی نمانده است

-ثروت آزاد است و تابع هیچ نظمی نیست، نفع فردی و یا گروهی هر استفاده کننده در حداکثر بهره

های و شرکتو نهاد مالکیت خصوصی  داریعالوه براین نظام سرمایه. ری از آن منابع قرار داردبردا

های فسیلی را به گیری از سوختو بهرهمواد خام  برداری از منابع اساسیِآن هر روز به بهره فراملیتیِ

. کننداوزون کمک می ۀرسانی به الیبخشند، به آلودگی هوا و آسیبکه شتاب بیشتری می همان اندازه
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 جا کشانده است، در واقع حرص نهاد مالکیت خصوصی به انباشتِکه وضعیت را به این چهدر واقع آن

پایدار،  ۀداری؛ امید به توسعرقابت برای انباشت هر چه بیشتر ثروت در نظام سرمایه. بیشتر بوده است

های آینده برای رفع نیازهای توانایی نسل داختنِکنونی را بدون به خطر ان که نیازهای اییعنی توسعه

برداری بیش از حد یا آلودگی هوا نگردد و که موجب تخریب محیط زیست و بهره ایخود به گونه

کار عبور از نظام راه حل این. رسدکشورهای شمال و جنوب بیشتر نگردد بسیار بعید به نظر می ۀفاصل

 های هولناک از جمله، زیست محیطیریت بعد از فاجعهداری است، اما ممکن است بشسرمایه

 .به  این نتیجه برسد وتغییرات بیولوژیکی

بر آن تأکید  قاسملوبه لحاظ درک این اوضاع و احوالِ تاریخی بود که در چهار دهۀ گذشته از سوی 

ت بشریت را ها در آینده بود که اکنون شاهدیم، سعادعدالتیبینیِ توسعۀ این بیشد و بر اساس پیش

مانده و در کشوری ای عقبکردستان منطقه»تشخص داد و اعالم کرد « سوسیالیسم دموکراتیک»در 

ها چیره ماندگیتوان بر این عقباست و در آینده با راه و روش سوسیالیسم دموکراتیک می« ماندهعقب

 .موکراتیک تعیین کردجا بود که استراتژییِ بلند مدتِ حزب دموکرات را سوسیالیسم ددر آن. شد

پیمانانش، از له و هماما چرا قاسملو بر خالف جریانات چپِ کمونیستی، رادیکال و جوان مانند کومه

ما از همین اآلن برای سوسیالیسم مبارزه »له ادعا داشتند؛ کادر مرکزیی کومه دکتر حعفر شفیعیقول 

نوان استراتژی حزب دموکرات در آینده ، سوسالیسم پروژۀ بلند مدتِ قاسملو بود و به ع«کنیممی

 تعیین کرد؟

دارتر از آن است تر و ریشههای سرمایه که بدان اشاره شد، بسیار عمیقعدالتیعلل نابرابری و بی

ترین عواملِ تعیین کننده و های کامالً بنیانی در درونبدون اقدام به دگرگونی. که توضیح داده شد

ای که نه تنها قلمروهایی نترلِ سازوکار بازتولید اجتماعی، شیوهساختار سرمایه در حکم شیوۀ ک

گیرد، ترِ فرهنگی و ایدئولوژیکی را نیز در بر میسیاسی، نظامی و اقتصادی، بلکه روابط متقابلِ پیچیده

یکی از علل فروپاشیِ شورویِ سابق ناتوانی در گسترشِ . مقابله با این علل بنیانی ممکن نیست

قبالً به دنبال فروپاشیِ امپراتوریِ روسیه و پیروزیِ  لنینخودِ . دار بوداز فرهنگ سرمایه فرهنگی فراتر

انقالب در یکی از تزهای خود به اعضای حربش هشدار داد؛ درست است که ما سرمایه و ابزار تولید را 

. اید از آن استفاده کردتوانیم فرهنگ آنان را از آنان بگیریم، بلکه بداران گرفتیم، اما ما نمیاز سرمایه

که  اینتیجه .بعداً این موضوع را گرامشی تحت عنوان رهنمود فرهنگی توسعه داد( لنین مجموعه آثار)

چند که روبنا  کند، زیرا هرهای روبنا را مهم تلقی که دیدگاه چپ پدیده گرفت این است تواناز آن می

تصادی باشد، ماهیت روابط در روبنا از اهمیت زیادی در تولید در مبنای اق بازتابی از روابط اجتماعیِ

روابط متقابل بین مبنا یعنی . تعیین میزان استعداد یک جامعه نسبت به تغییر و تحول برخوردار است

و فرهنگی با یکدیگر نظم خاصی را تقویت اجتماعی و روبنا یعنی اقدامات سیاسی  –روابط تولیدی

و تحلیل تنها به روابط اقتصادی و یا به سیاست و عقاید از طرف دیگر  توان در تجزیهنمی. کنندمی

گروه حاکم عامل اصلی در  بنابراین اگر قدرتِ. ها حائز اهمیت استتعامل آن بلکه بررسیِ ،اکتفا کرد
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-تواند تغییر کند که جایگاه قدرت بطور موفقیتآن باشد، پس جامعه تنها در صورتی می ۀتقویت سلط

که در آن قدرت  مدنی است ۀضد قدرت در جامع ۀاین امر مستلزم مبارز. کشیده شودالشآمیز به چ

 .شودرود و بلوک تاریخی دیگری ساخته میحاکم به تحلیل می

مدنی مربوط است و قهر  ۀبه جامع( یا رهنمود دهندگی یا قدرت فرهنگی)از نظر گرامشی هژمونی 

توان چه که مییکی آن. روبنایی را مشخص کنیم طح اصلیِتوانیم دو ساینک می. به دولت( یا سلطه)

اند، و که معموالً خصوصی خوانده شده نهادهایی ۀخواند که متشکل است از مجموع« جامعه مدنی»

« هژمونی»سو با کارکرد این دو سطح از یک. یا دولت« جامعه سیاسی»که عبارت است از  دیگری آن

یا « سلطه مستقیم»کند مشابه است و از سوی دیگر با عمال میکه گروه مسلط در سراسر جامعه ا

 .گردداعمال می« قانون»که توسط دولت و حکومت سیادت و استیالیی 

و اکنون شاهدیم، حرکت سرمایه در شکل طرح یک دولت  دکتر قاسملوچه که در زمان بنابراین آن

یا به عبارت دیگر دارای چنین زمینه و  دارملیِ بسیار قدرتمند که در شرایط موجود آمریکا طالیه

است که بطور بسیار جدی هژمونیِ فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادیِ خود را در جهان  یبسترهای

های برخاسته از منطق حرکت سرمایه است و تالش دارد برای کند، طرحی که پیامدِ ضرورتاِعمال می

بورژوازی در . به خودکشیِ جامعۀ بشری منجر شودتواند های دیگر، فقط میکنترل قدرتِ همۀ دولت

ذات خود در همان زمانی که در حال نطفه بستن بود، در مقابل اشرافِ فئودال که خواهان قدرت غیر 

باید تشخیص داد که تضادِ به ظاهر حل نشدنی . متمرکز بودند، در پی تأسیس حکومت مطلقه بود

تواند حل شود که بر پایۀ برابریِ کامل فقط در صورتی میهایی ملی و انترناسیونالیسم، میان آرمان

بنابراین اگر بخواهیم  با . عمل شود؛ اصلی که در ساختار سلسله مراتبیِ سرمایه تصورناپذیر است

سلطۀ جهانیِ امپریالیسم مبارزه کنیم باید راه حلی بیابیم که از نظر تاریخی قابل دوام باشد، باید با 

کار توسط  اش به زیر سلطه کشیدنِ  نیرویدفایه مقابله کنیم، ضرورتی که هضرورت ساختاریِ سرم

هایی این موارد ضرورت. هر عامل اجتماعی است، که بر حسب شرایط بتواند این نقش را به عهده گیرد

تاریخی بودند که در چهار دهۀ گذشته بعد از انقالب ایران نه تنها از طرف نیروهایی چپِ جوان و 

قابل درک نبود، بلکه حتی حزبی پخته و با سابقۀ تاریخی مانند حزب توده در تشخیص این رادیکال 

این امر یکی از مواردی بود که موجبِ اختالف نظرِ عمیق بین حزب . امر دچار خطایی استراتژیک شد

ه بعد البت. توده و قاسملو شد که در نهایت قاسملو توانست راه حزب دموکرات را از حزب توده جدا کند

 خود رفقای به دیگر طرف ازقاسملو . هایی که حزب دموکرات از طرف حزب توده متحمل شداز زیان

خودِ  آثار حساب باید کنند، پیدا آشنایی واقعی مارکسیسمِ خواهند بامی چنانچه کرد که تفهیم

 گمراه هایدسته و ها گروه از اینظرات پاره و توده حزب انحرافی عقاید از را لنین و انگلس و مارکس

 روز و ایستا نیست ایپدیده هرگز علمی تئوری که داندمی باشد علم معتقد به کسی اگر .نمایند جدا

 اندگفته که را آنچه اندنبوده باور این بر هرگز مارکسیسم نیز بنیانگذاران .کندمی پیدا تکامل روز به

 و است عمل مارکسیسم راهنمای که اندفتهگ آشکارا هاآن !شود دستکاری نباید و آسمانی است وحی



75 

 

شود؛ قاسملو چرا بر مطالعۀ آثار جا این پرسش مطرح میدر این .باشد می تکامل حال در نیز پیوسته

 گذارانِ مارکسیسم تأکید داشت؟بنیان

انگیز و به لحاظ ماهیت ست و در حقیقت بسیار پیچیده، بحثیکه باشد، ساده ن مارکسیسم هر چه

شود بستگی به که از مارکسیسم ارائه می هاییدیدگاه. ش، توصیف آن به کوتاهی دشوار استاسیال

که آیا نقد از  این موضوع قابل بررسی است. ها دارداین دیدگاه ۀاعتبار و اقتدار منابع ارائه کنند

ه مارکس را توان این واقعیت دربارنمی. مارکسیسم عادالنه یا ناشی از خوانش نادرست آن بوده است

که کارهایش نه بر محور متافیزیک، نه بر  کسی است برجسته، میان اندیشمندانِ که وی در انکار کرد،

 محور مردان و زنان معمولیِ افراد استثنایی و نه فرار از زندگی مدرن در طلب دنیای باستان، بلکه بر

تر و در تر، بنیادینقیقتی عمیقنظریه مارکسیستی تالش دارد تا ح. دنیای مدرن و مناسبات آن است

 های  خاصِها جهان را نه به صورت مستقل، بلکه از دیدگاهنظریه. حقیقت پنهان را آشکار سازد

 .سیاسی و اجتماعی می نگرند

اگر مارکسیسم . شودنیروهای اجتماعی ساخته می ۀدولت همانند دیگر ساختارهای اجتماعی بوسیل

های سال به ویژ آثاری از او که در)های مارکس دیدگاه ارزیابی مجددِآن بدون  کالسیکِ ۀرا به شیو

گرفتار  آن در شرایط جدید بپذیریم، این خطر وجود دارد که گذارانِو سایر بنیان( اخیر منتشر شده

توجه به غنی و متنوع بودن تفکرات مارکسیستی در مورد  با. نوعی خشک مغزی ارتجاعی شویم

تحلیل . داری هرگونه شرحی بدون آن ناقص و تصادفی خواهد بودیهسیاست جهانی و سرما

این . داری جهانی استسرمایه عمل پنهانِ ۀالملل به دنبال آشکار کردن شیومارکسیستی از روابط بین

 .دندهالمللی رخ میسازد که در آن حوادث بینپنهان بستری را فراهم می عملِ ۀشیو

او بطور غیر ( متدولوژی)شناسی ری مارکس و ماهیت روشهای نظالبته گستردگی فعالیت 

مفاهیم متعلق به مارکس . که آثار مارکس مشروط و ناتمام است ناپذیری به این معنی استاجتناب

که تکرار شدنی نیست و باید مطابق تغییرات جامعه از نو بررسی  مفاهیمی دیالکتیکی و تاریخی است

 .شود

خدمات مارکس به جامعه شناسی و . کیفیتی دیگر از زندگی است ۀسوسیالیسم حرفی دربار 

که بعد از او به وقوع  که تحوالت عظیم و مهمی حال مارکس پیش از آن به هر. اقتصاد مهم است

مسائلی را که مارکس فیصله . ایم، زندگی کرد و نوشتتا کنون شاهد آن بوده( بشریت)پیوسته و ما 

های مختلف که عقاید او در طول زمان به شیوه باتوجه به این. اندراواننیافته رهایشان کرده است ف

مانده از او در معرض تفسیرهای متعدد و اغلب توسعه و تغییر یافت، جای تعجب نیست که آثار باقی

 ۀبشریت صرف هزین عظیمی از ثروت مادی و معنویِ ۀعالوه براین تا کنون سرمای. متضاد بوده است

اعتبار مردم جهان بی لیه مارکس و مارکسیسم شده است تا آن را در برابر افکار عمومیِع تبلیغات بر

داری و و امنیتی جهان سرمایههای اطالعاتی وقتی اسناد و مدارک مربوط به برخورد سازمان. سازند

می  گیرد، معلوماقمار و ضمائم آنان در سراسر جهان در برخورد با جریان چپ مورد بررسی قرار می
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گری، غدر و خیانت در حق جریان چپ و بطور کلی نیروهای شود که چه حجم عظیمی از توطئه

در . در هر حال قضاوت در این مورد را باید به تاریخ سپرد. خواه در سراسر جهان اعمال شده استترقی

باورند که تاریخ  ها بر اینچند خیلی هر. مربوط به گذشته است واقع تاریخ در پی یافتن و احراز حقایقِ

حاضر تجدید نظر در  شرایط و اوضاع و احوالِ ۀدر این مورد قضاوت کرده است، اما با توجه به هم

که حقیقت را در مورد تاریخ بدانیم یا  زیرا جدای از آن. رسدضروری به نظر می( تاریخ)حکم آن 

 .آن وجود دارد ۀهای بهتر و بدتری برای نوشتن دربارندانیم راه

. پذیر استر نتیجه رویارویی با سرمایۀ جهانی فقط از طرف آلترناتیوی از بنیان متفاوت امکاند 

امپریالیستی و با هدف پروژۀ  -آلترناتیوی در برابر حرکت سرمایه به سوی جهانی شدنِ انحصاری

ورت این بدیل زمانی به ص. ایِ در حال شکفتن متبلور خواهد شدسوسیالیستی که در یک جنبش توده

فقط در آن . «وطن، جامعۀ بشری باشد»پذیر در خواهد آمد که به قول خوزه مارتییک واقعیتِ دوام

هنگام است که تضادِ میان پیشرفت مادیی و روابط سیاسی از نظر انسانی ثمربخش، برای همیشه به 

 . تاریخ گذشته سپرده خواهد شد

 نیروهای)نیروهای چپِ ملل تحت سلطه  بگیریم، وحدت مبارزه بیناگر همین موارد را در نظر 

کردند با نیروهایی چپِ ملت حاکم و که رهبریی جنبش کارگری را هدایت می( چپ در کردستان

آنان قبل از وحدت . النفسه کار درستی بود، اشتباه در راه و روش و شیوۀ کارِ آنان بودستمگر، فی

حق تعیین »وح بیان کنند و بدون قید وشرط عملی از لحاظ تئوریک نتوانستند این موضوع را به وض

گاه این موضوع را بطور علنی در مخصوصاً حزب توده هیچ. را به رسمیت بشناسند« سرنوشت ملل

 .ایران مطرح نکرد

موارد یاد شده در مبارزات ملت کُرد در شرق کردستان موارد استراتژیکی بودند که مورد توجه 

قاسملو از قبل در .. میدانی بین تئوری و پراتیک تضاد وجود داشتدکتر قاسملو بودند، اما در عرصۀ 

جهان غرب با این موضوعات آشنایی بیشتری داشت و درک کرده بود که هدف سرمایه، باز تولید خود 

به هر قیمت ممکن است و این کار دستِ کم در زمان حاضر، فقط از طریق ویرانگری در اشکال 

 . دتواند تحقق یابمختلفِ آن می

 

 (در گذشته، حال و آینده)کردستان قربانیِ سرمایه 

تعیین کرد و بر این باور « سوسیالیسم دموکراتیک»قاسملو استراتژی بلند مدتِ حزب دموکرات را 

اکنون تا زمانِ نگاشتنِ این . بود که حداقل بیست و پنج سال زمان الزم دارد تا به تحقق آن برسیم

از آن تاریخ تا ! ایم؟ستادهن موضوع گذشته است، اکنون در کجایی ایسطور بیش از چهار دهه از ای

بینی کرده بود، سوسیالیسم به دلیل گونه که قاسملو پیشهمان. تحوالت عظیمی رویداده است کنون

داری نیز به دلیل بی توجهی به دموکراسیِ د، جهان سرمایهیتوجهی به دموکراسی سیاسی فروپاشبی

، به سوی انحصار حرکت کرد که موجب انباشتِ هر چه بیشترِ ثروت بشری در اقتصادی و اجتماعی
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حرکت به سوی انحصار اقتصادی موجب تمرکز قدرت سیاسی شده که . دست اقلیت کوچکی شد

بعد از تحوالت بلوک شرق و انحالل پیمان « ناتو». تمرکز قدرت سیاسی تمایل به فاشیسم دارد

در نتیجه به بهانۀ نظم جدید جهانی حضور نظامیِ خود . دیدخود نمی، رقیب جدی را در برابر «ورشو»

( یوگسالویِ سابق)های بالکان به عراق و افغانستان حمله کرد، در دگرگونی. را در خاورمیانه توسعه داد

اکنون روسیه و چین و اقمار آنان مانند ایران در . سرانجام چندان موفق نشد. مداخلۀ نظامی کرد

. چنان دو پایگاه عمده در خاورمیانه دارد، ترکیه و اسرائیلآمریکا هم. انددماغ ناتو شدهمنطقه موی 

و جهانی  یایبینی کرده بود، بیش از گذشته جنبۀ منطقهپیش قاسملوگونه که جنبش کُرد هم همان

تا . استبا ترکیه شده ( ناتو)این موضوع موجب اختالفات شدید بین اروپا و آمریکا . پیدا کرده است

های اخراج ترکیه از ناتو به گوش جا زمزمهجا و آنحدی که بر کنگرۀ آمریکا تأثیر گذاشت و از این

مخصوصاً تمایل ترکیه به روسیه که سبب شد ترکیه هرچه بیشتر از آمریکا و ناتو فاصله . رسدمی

 .بگیرد

هر کُردی این موضوع را . کنیماکنون ما وضعیت کُرد و کردستان را در چنین شرایطی بررسی می 

داری غرب است که دودش از کنفرانس اش، نتیجۀ برخورد سرمایهقبول دارد که وضعیتِ اسفبارِ کنونی

ترکیۀ جدید که به ناتو پیوسته و رژیم  پایدر یک قرن گذشته نیز در . پیکو بر خاسته است -سایکس

ت دارد بدانیم در شرایط جهانی اکنون ضرور. سلطنتی و حتی جمهوری اسالمی قربانی شده است

 .شدن جایگاه کُرد و کردستان در کجا خواهد بود

 

 اقتصاد جهانی  -الف

شود جایگاه و موقعیت ملل و جوامع تحت سلطه نظیر کردستان را در شرایط که سرمایه تالش می

ی قاسملو شود، بررسی کنیم تا روشن شود چرا حل مسائل اجتماعیِ مردم براهر چه بیشتر جهانی می

-حائز اهمیت فراوان بود و حل این مسائل در سرزمین مادری از چه فجایعی در آینده جلوگیری می

 کرد؟

اند که تصور زندگی بدون های جامعۀ صنعتی چنان بخشی از زندگی روزانه شدهاکنون فرآوردههم 

-صنعتی به این نکته پی ترین جوامعِ به اصطالح ماقبلماندهحتی در عقب. ها برای ما دشوار استآن

در . که با محصوالت ملل صنعتی و پسا صنعتی آشنایی نداشته باشد نیست یایاند هیچ جامعهبرده

. شدتر تکنولوژی برتر نامیده میکنندکه تا چند سال پیشهایی استفاده میعصر حاضر همه از فرآورده

های توانیم منافع و زیاندی و صنعتی، میماندۀ خود از لحاظ اقتصابا وجود این، حتی در مناطق عقب

جوامعِ غربی با گذار از صنعتِ اکنون . زندگی در جوامع مابعد صنعتی را در جهان مشاهده کنیم

  .شوندنامیده می« مابعد صنعتی». . . سنگین به صنایع الکترونیکی و بیوشیمی و 

. کنندمان دیگر در تاریخ، مهار میرا بسیار بیشتر از هر ز یایفنون نوینِ صنعتی، انرژی سرانه

که از منابع با  یایتنها استفاده( ملل خاورمیانه و از جمله ملل ایران)صاحبان اصلی این منابع انرژی 
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که درآمد آن نیز به قول  کنند فروش ارزان قیمت آن به کشورهای صنعتی استارزش خود می

تری تقریباً غیر از این تاکنون استفادۀ معقول. های مردم هویدا نیستمعروف، بر سرِسفرهای توده

 .اند از منابع خود بکنندنتوانسته

قراولِ صنعتی شدن عامل اصلیِ استعمار بوده، تر در کشورهای پیشحتی تولید انبوه و مصرف کم

زیرا مکانی در جهان وجود . روی بشر تبدیل شده استهای عظیمِ پیشاکنون نیز به یکی از بحرانهم

. در واقع جهان را اشباع ساخته است. گرایی به آن رخنه نکرده باشدرد که کم و بیش صنعتندا

 . گیر و بهای آن نیز بسیار سنگین استکه این دگرگونی بسیار چشم بنابراین به راحتی روشن است

اند و هر یک تنها طیف محدودی از ها یا کارخانجاتِ شهری بسیار تخصص یافتهامروزه کارگاه

کیفیت یا دقت در ساخت، . کنند که غالباً حجم و کیفیت بسیار باالی دارندحصوالت را تولید میم

گذاران به جای تنوع در تولیدِ با صنعتی و تخصصی شدن کشاورزی، سرمایه. عنصری حیاتی است

. ورزندشان تأکید میهایگذاریکشاورزی متناسب با نیازهای معیشتی، بر درآمد نقدی و بازدۀ سرمایه

-دهند به بازار میکه اکثریت جامعۀ کُرد را تشکیل می کُرداین موجب وابستگی بیش از پیش دهقان 

با ورود خانوادۀ روستایی به مرحلۀ وابستگی به بازار، در واقع آن تمایزِ مهمی را که متمایز کنندۀ  . شود

 .روداو از یک خانوار شهری بود از بین می

های حمل و نقل شود که وابستگی به بازار با صورتده زمانی سخت آشکار میکننگوناین پیامدِ هم

اند، دیگر باهم غذا که از این طریق بسیار جدا از هم افتادههای خانواده. راه گرددو ارتباطات صنعتی هم

به کنند و عموماً کنند، با زبان هم صحبت نمیپوشند، باهم تفریح نمیخورند، با هم لباس نمینمی

دهند که به های فرهنگی خود را از دست میدر چنین شرایطی زمینه. کنندسانی زندگی نمیشیوۀ هم

فرهنگی « ژینوساید»در واقع این وضعیت آشکارا . شودشان آسیمیله میهمین راحتی فرهنگ و زبان

-ها و سازمانهای مردم متوجه آن نیستند و افکار عمومی مردم جهان و حتی نهادکه خودِ تودهاست 

مؤسسات فرهنگی و تبلیغاتی نظام سلطۀ کاپیتالیستی که  ایحقوق بشری تحت تأثیر پروپاگاند های

 !تفاوتمانند یا بیخبر میشان فراتر از سود اقتصادی نیست، یا بیهیچ انسانیتی برای

شود که این برای بسیاری از روستانشینان جاذبه دارد، اما مالحظه می« زندگیِ شهری»هرچند که 

دی، فرهنگی و شهرنشینانِ اصلی و قدیمی آنان را از نظر نژا. شودروی چندان هم ارزان تمام نمیدنباله

آنان در اجتماعات . دانند و تماس اجتماعی بسیار اندکی با آنان دارندخودشان نمی پایهاجتماعی هم

آیند و این درست آن چیزی ار مینشین به شممهاجرین از هر نظر حاشیه. کنندجداگانه زندگی می

های اجتماعیِ گروه های فراملیتی نیاز دارند، یعنی انبوهی از کارگرانی که با ارزشکه شرکتاست

 .کننداند و به اندک نعمات جامعۀ تجاری قناعت میمسلط بیگانه

رشکستکی را گذاران؛ اتکا به محصوالت قابل فروشِ نقدی، خطرِ ویازسوی دیگر برای خودِ سرمایه

گرایی، این خطر افزایشِ بیشتری ِکشاورزیِ عمیق به صنعتچنین با روی آوردنهم. دهدافزایش می

با دگرگون شدنِ سازمان محل کار، روابط اجتماعی نیز تغییر کرد که  توان تبیینبه راحتی می. یابدمی
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گیرد، خانوادۀ کشاورز از آن یکشاورزیِ مبتنی بر تجارت جای کشاورزی سنتی را موقتی  .پذیردمی

که زمانی از نظر روابط متقابل اجتماعی و کار و وام به آن متکی بود، بیش از پیش شبکۀ خانوادگی 

های خویشاوندی دیگر هیچ نقشی در تولید و یا توزیع ندارند و در محل کارِ شهری،گروه. افتدجدا می

، یایهای حرفهطبقۀ اجتماعی، وابستگی. اند تا خانوادهتهشان وابسقطارانها بیشتر به همکاران و همآدم

ها، کارکردهای مسئولیت و حمایت متقابلی را که پیش از این قومیت، فرهنگ و عضویت در اتحادیه

که خویشاوندان و قومیت دیگر این به آن معنا نیست . گیرندمی محدود به خویشاوندان بود، به عهده

-برای برآوردن نیازهای ها هر چه بیشترخانواده. هایش دگرگون شده استرداهمیت ندارد، بلکه کارک

آورند غالباً خوراکی که از این راه بدست میشوند و از درآمدی کار وابسته می شان به فروش نیروی

مکانیزاسیون و بازرگانی شدنِ بخش . توانند بخرندتوانستند تولید کنند، میچه که خود میتر از آنکم

گذاران خودِ کشورهای های فراملی و یا سرمایهشاورزی، خصوصاً با سرمایۀ خارجی و از طریق شرکتک

،که بخش اعظم جامعۀ یهای روستایگرکردستان، این راه کسب درآمد را برای بیشترِ خانوادهاشغال

توانند به میشوند، نیانی که ناچار به مهاجرت میروستائی. بنددکُرد از آنان تشکیل شده است، می

نتیجۀ این کار . شان هم کار کنندکه کودکان اندازۀ گذران زندگی درآمد کسب کنند مگر آن

ها و ها، تخصصآوریمحرومیتِ کودکان از آموزش خواهد بود که عوارضِ بعدی آن محرومیت از فن

 .شوندب میشوند که در واقع پایۀ اشتغال پایدار محسودانشی است که از طریق آموزش حاصل می

تنها همین مورد کل دموکراسی لیبرالی و فقدان دموکراسیِ اجتماعی و اقتصادی، خصوصاً آزادی 

آوریِ مبتنی بر آن در نظام دهد که تکنولوژی و فنبرد و نشان میلیبرالی در اقتصاد را زیر سؤال می

سان ، رشد فرهنگیِ یکداری، از هر جهت عامل پیشرفت، خصوصاً در زمینۀ توزیعِ عادالنهسرمایه

چه که در هر توسعۀ اقتصادی و به دنبال آن توسعۀ آن. جوامع، و آموزشِ برابر و همگانی نیست

که در عصر به سیاسی و فرهنگیِ اجتماعی اهمیت دارد، اولویت دادن به اهداف عدالت اجتماعی است 

نوین، به کلی به فراموشی  اصطالح، مدرنیسم و یا پست مدرنیسم، پسا صنعتی و حتی فراتر، عصر

مورد نیست که ما شاهد انباشت ثروتی عظیم در دست اقلیتی الیگارشیک و به بی. سپرده شده است

های تاریخ ها هستیم که در هیچ یک از دورانهمان اندازه محرومیتِ اکثریت بسیار عظیمی از انسان

 !بشریت سابقه نداشته است

که هم در تولید و هم توسعۀ اقتصاد ع و مللی، نظیر کُردهاست خصوصاً، این سرنوشت و آیندۀ جوام

کردستان در چنین . شان تحت اشغالِ دیگران استداشته شده است و هم سرزمینملیِ خود عقب نگه

کنترل و نظارتی بر فرآیند تولیدِ اقتصادی و ادارۀ امور گونه شرایط و اوضاع و احوالی قرار دارد و   هیچ

اش، همانند تجزیۀ سرزمین. . . از این طریق همبستگیِ ملی، فرهنگی، زبانی و . ندارد اش راسرزمین

ترین زبان را گرفتار به این راحتی ملتیِ تاریخی و دارای کهن .گسلدبیش از پیش از هم می

، ترینبا توجه به این اوضاع، فوری. کنندمی یفرهنگی، اقتصادی، قومی، زبان و جغرافیای« ژیونسایدِ»

در غیر این صورت، . ترین کار برای ملت کُرد، مبارزۀ جدی و مؤثر در راه رهاییِ ملیِ خود استضروری
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ارامِ خط تولید گیر کرده و بدون داشتن های بیاز کارگری که در میان دنده چاپلینچارلیتصویر 

 .خواهد بودهرگونه قدرتی در برابر کار ماشین گیج مانده است، تصویری از آیندۀ ملت کُرد 

رسد تحولِ کشاورزی چرخشی به نظر می. کندتمرکز ثروت تمایزِ طبقات اقتصادی را تشدید می

. جدید به سمت آن نوع مدیریتِ کشاورزی است که در گذشته خصلتی بسیار استثمارگرانه داشت

ن دیگر داری در جهانِ پست مدرن یا به سخیعنی بازگشت به فئودالیسم و حتی بدتر و دورتر برده

تر از ما رسد مردگانِ ما راحتبه نظر می! شناسیِ آمریکا مدعی آن استعصر مابعد نوین که جامعه

 .زندگان هستند

-های فراملیتی در سرزمینیکی از پیامدهای کشاورزی وسیعِ صنعتی با سرمایه و تجهیزات شرکت

های این دهقانان در کانون. استکن شدن کشاورزان و دهقانانِ خرده مالک هایی مانند کردستان، بنه

سازمان این نیروی کارِ . روندبزرگ شهری ماندگار و یا به دنبال کارهای فصلی به این سو و آن سو می

اکنون در هم. پذیردشان سودمند باشد، دگرگونی میکه چه نوع تنظیمی برایمتحرک، برحسب آن 

در چنین شرایطی  کُردها راتب بهتر از ایران را دارد،ایران و بویژه در ترکیه، که اوضاع اقتصادییِ به م

های صدهزار نفری در در گروه شانگانِ مردم ترُک از مزارعهکاران و رانده شدخودِ بی. گرفتارند

اند که از کارشان انجات اروپای شمالی مشغول کارند که در زمان بحران اقتصادی نخستین افرادیکارخ

انگار به عقوبت رفتار . برندایی اجتماعی و تبعیض در کشورِ میزبان رنج میشوند و از انزواخراج می

 ! اندملت ترُک در حق کُردها گرفتار شده -دولت

در کشورهای . اندکشورها شهرنشین اکنون خیلی بیش از نیمی از جمعیتدر خاورمیانه هم

به شهرهای غیر کُردنشین مهاجرت کنند هستند، زیرا آنان ناچارند  کُردهاچهارگانه، قربانیانِ اصلی هم 

ترین و از نظر چنین محرومهم. شان در معرض تهدید و آسیمیله شدن استکه فرهنگ و زبان

دهند و میزانِ عدم اشتغال، بزهکاری و های مردم و شهر را تشکیل میاجتماعی نشاندارترین بخش

چنین نه تنها به خاطر دگرگونیِ هم کُردها.های توسری خورده در میان آنان بسیار باالستمسکن

رحمانه، ویرانگر، ویرانی و های بیاقتصاد کشاورزی و یا تحت تأثیر اقتصاد جهانی، بلکه بر اثر جنگ

شان، قحطی و سرکوبیِ سیاسی و نظامی دیارشان را ترک تخریب روستاها و محیط زیست و طبیعت

. فروشیِ اشیاء بنجل کسب درآمد کنندجمله دست های گوناگون، ازآنان ناچارند به شیوه. اندگفته

سازد فقدان آموزش، تبعیض قومی و را از یک شغل با ثبات محروم می( کُردها)که آنان  یایعامل عمده

های روستایی چنان به سنتشان همچنین در روابط اجتماعیِ درون اجتماعآنان هم. مذهبی است

-دار در فراگردهای سیاسی خارج از اجتماعهرگونه مشارکت معنی تر ازاز همه مهم. اندوابسته مانده

اگر خدماتی را هم از سوی دولت دریافت کنند، این خدمات را به عنوان حقوق شهروندان . شان بدورند

ها شان هنگام انتخاباتدر برابر رأی. انگارندگیرند، بلکه آن را به عنوان یک لطف میدر نظر نمی

شان در ترکیه برای تخفیف ، نهار و شام در ایران و یا ذغال سنگ برای سوختخدمات شخصیِ کوچک

فقر بیرون شود که از چنبرۀ ها این امکان داده نمیدارند ولی هرگز به آنبرخی مسائل دریافت می
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گیرانه در فراگرد های کارگریِ درست و یک نقش تصمیمآیند، یعنی از مشاغل مناسب، اتحادیه

ترند و از تر و منزوینشینحاشیه( کُردها)با گذشت زمان، هنوز هم این مردم . هستند سیاسی محروم

اند و خارج از جریان گیری، خصوصاً در ایرانِ تحت سلطۀ رژیم مذهبی، به دور ماندهمنابع تصمیم

فقیر  همۀ این موارد به از خود بیگانگیِ اجتماعی و سیاسیِ مردمِ بسیار .اصلیِ اجتماعی قرار دارند

 .شودمنتهی می

تر به کمبود اند، کمنشینیکه گرفتار اجتماعات حاشیه این مسائل در میان مردمی لوئیس؛به نظر 

نفسۀ مادی، بلکه بیشتر به شکافی ارتباط دارد که فقر میان محرومان و طبقۀ متوسطِ مرفه در یک فی

مردمِ . دهدصعودی را به مردمِ فقیر میای که وعدۀ تحرک اندازد، یعنی همان جامعهجامعۀ صنعتی می

فقیر شهری با اعتقاد به این که باید از این فقر بیرون آیند ولی امکانات یک چنین رهایی را از آنان 

نامد، یعنی عقیدۀ پیوستۀ فعالِ می فرهنگ فقرشوند که لوئیس اند، گرفتار آن چیزی میدریغ داشته

انگارد پذیری که لوئیس آن را یک نوع تطبیق و واکنش میسلیمگریزگرایی، ارضای فوری، ناامیدی و ت

شان در یک جامعۀ قشربندی شدۀ طبقاتی و بسیار انفرادیِ ایجایگاه حاشیه»که مردمِ فقیر نسبت به 

راه برون آمدن از این فرهنگ فقر، رشد انسجام اجتماعی . دهنداز خودشان نشان می« داریسرمایه

که این  -برای کُردها رهایی ملی -یک اتحادیه، فعالیت برای یک هدف سیاسی است؛ مانند پیوستن به

-که برای کُردها ممنوع می این همان فعالیتی است. آیندموارد فشار برای ایجاد دگرگونی به شمار می

مهاجرین روستایی در شهرهای بزرگ؛ از جهت  هایجوامع وگروهشود همۀ این موارد باعث می. شود

 .مانندشهری ولی از نظر روابطِ اجتماعی روستایی باقی میآرزوها، 

تر های ملی افزونآسای فراملی، از بودجۀ بیشتر دولتهای غولاکنون بودجۀ عملیاتی شرکتهم

های چند ملیتی و فراملی تا دو برابرِ نرخ رشد تولید های عملیاتی شرکتدر دهۀ هشتاد، بودجه. است

ها بر آن چیزی این رشد شرکت. های صنعتی و پیشرفتۀ دیگر، رشد داشتناخالص ملی آمریکا و ملت

ها هیچ مرزی را شود؛ امروزه این شرکتها نامیده میاین شرکت« رسی جهانیِدست»که بنا شده است

یعنی . گیردها از عملیات برون مرزی سرچشمه میاکنون بیشترین منافع آن شرکتهم. شناسندنمی

شان زندگی و کار های فوق درخارج از کشورهایاز کارمندانِ شرکت یدرصد باالی .استعمار ملل دیگر

اند جا سر بر کشیده های فراملی و یا چند ملیتی مانند قارچ در همههای اخیر، شرکتدر دهه. کنندمی

 .شودخصوصی اداره می یایاند که به گونهجهانی را بوجود آورده و یک اقتصاد

شان، خودشان را از بسیاری ز طریق گسترش و متنوع سازیِ محصوالت تولیدیهای جهانی اشرکت

برای پرهیز از مالیات، . همه چیز را تحت نظارت خود دارند. اندفشارهای سیاسی و بازار مصون ساخته

ن خرند و برای بیروتر از قیمت بازار میمواد خامِ مورد نیاز را از یک کمپانی تابعِ خود به قیمتی پایین

. فروشدهایش در آن کشور میاش از یک کشور، کاالهایش را به قیمت باالتر به شعبهکشیدن سرمایه

توانند چنین میهم. توان تحت نظارت در آوردها را به راستی نمیدر یک چنین شرایطی، تثبیت قیمت

یک چنین جا به  .جا پایین استعملیات خود را به مناطقی انتقال دهند که هزینۀ نیروی کار در آن
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های این واقعیت که شرکت. بار باشدکند، فاجعهکارشان میتواند برای کارگرانی که شرکت بیمی یجای

. دهندها قرار میرسی دولتها را در فراسوی دستفراملیتی در یک سطح جهانی فعالیت دارند، آن

افی در اختیار ندارند و در های جهانی اطالعات کمؤسسات نظارت کنندۀ ملی برای بازرسیِ شرکت

این موضوعی است که پوشالی بودن . بسیاری از موارد صالحیت قانونی برای چنین مواردی را ندارند

یعنی . دهد که تأثیر بدتری بر حوزۀ سیاسی دارددموکراسیِ لیبرالی درحوزۀ اقتصادی را نشان می

کنترل و  .خزدبه سوی فاشیسم میتمرکز اقتصادی منتهی به تمرکز سیاسی و تمرکز قدرت سیاسی 

 بارنِت و مولر؛از قول . گرددترین ابزار دموکراسی است، عمالً غیر ممکن مینظارت همگانی که مهم

های ملی چنین که دولتکرد جهانی دارند، حال آنریزیِ متمرکز و عملهای  جهانی برنامهشرکت»

 .«توانند عمل کنندنمی

 

 .دۀ کردستانپدیدۀ جهانی شدن و آین -ب

کند و از این رو باید خوراک، پوشاک،  گزارۀ تاریخِ انسان این است؛ انسان باید زندگینخستین پیش

به  ییاتمام زندگیِ هر جامعه. که بتواند تاریخ خود را بسازدها را داشته باشد تا این سرپناه و جزء آن

در . کنندروابط اجتماعی را تعیین می نیروهای مولد، شکل. شودوسیلۀ شیوۀ تولیدِ آن تعیین می

 .شودها تبدیل میها به پا بست آنجریان تکاملِ نیروهای مولد، شکل روابط کهنه به جای انطباق با آن

دولت شکل و قالبی . مالکیت باستانی، فئودالی و بورژوازی هرکدام روابط اجتماعیِ خود را دارند

بیان و جامعۀ مدنی یعنی روابط اقتصادیِ یک عصر که در که طبقۀ حاکم منافع مشترک خود را  است

روابط اقوام و ملل مختلف هم، بستگی به میزان پیشرفت نیروهای مولد و روابط . شودآن خالصه می

و رابطۀ یک قوم یا ملت با ملل دیگر به درجۀ تکاملِ تولید و روابط داخلی . شان دارداجتماعیِ داخلی

 .ها بستگی داردخارجی آن

درجۀ تکاملِ نیروهای هر ملتی به باالترین وجهی از درجۀ تکامل تقسیم کار در میان آن ملت 

اولین تقسیم کار در میان هر جوامعی یا کشوری از جدایِی کارِ صنعتی و بازرگانی از . شودمعلوم می

ی کار  جدای. ها منجر میگرددکارکشاورزی، و در نتیجه به جدایِی شهر و روستا و تقابل منافع آن

-تر میتر و پیچیدهدر عصر ما این تقسیم کار هر روز گسترده. بازرگانی از صنعتی، مرحلۀ بعدی است

که در انواعی از  های یاد شده تقسیم گوناگون در میان افرادیکار در درون شاخهبه دنبال تقسیم. شود

در روابط مللِ مختلف با یکدیگر تر دهد، همین شرایط در سطحی عالیکار مشارکت دارند، توسعه می

توانیم کشف تنها از طریق مقایسه و تطبیق یک جامعه با جوامع دیگر است که می. شودمشاهده می

 .کنیم هر جامعه در چه جهاتی در نوع خود منحصر و یگانه است

-یترین سطح تکامل نیروهای مولد و فناوری در تولید، در عالهم اکنون ملل غرب به دلیل عالی

با ملل دیگر قرار دارند و در جهان به راحتی برای ( گرانههر چند ناسالم و غارت)ترین سطح از روابط 

ها کنند و تغییراتی را که با منافع آنپارچه اعمال نفوذ میحفظ منافع ملی خود به صورت یک
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اش، حاکم میناما ملت کُرد به دلیل مداخالت خارجی، تجزیۀ سرز. آورندهماهنگی دارد بوجود می

اش و عدم ی برداری از ثروت و سامان و منابع طبیعاش، سلب فرصتِ بهرهشدنِ دیگران بر سرنوشت

ترین درجۀ تکامل نیروهای مولد برخوردار است و اصوالًً تولیدی از خود اش، از پایینپارچگیِ ارضییک

-الملل خود در پستدر روابط بین ندارد و تبدیل به کارکن و بازار مصرف کاالهای دیگران شده است و

به این ترتیب یکی در اوج رفیع، دیگری در پست حضیض . ترین سطح در میان ملل جهان قرار دارد

 .قرار دارد

رسد که از حد اعالی قدرت تولیدی برخوردار یک قوم یا ملت زمانی به اوج ترقیِ تاریخیِ خود می

اق دوبارۀ شهر کرکوک به سرزمین کردستان به خاطر مخالفتِ شدید کشورهای منطقه با الح. شودمی

که در صورت دستیابی و استفاده از منابع نفتیِ  کُرد است نگرانی آنان از همین قدرت تولیدیِ ملت

این . البته به شرطی هدف غارت و سوءاستفادۀ عواملِ خاص نگردد. کرکوک بدان دست خواهد یافت

این « ثروت شاخ مردان است»: شودکه گفته میردی است المثل کُموضوع درست مصداق این ضرب

. کندرا در ذهن متبادر می( رابطۀ قدرت، دانش و ثروت) المثل دیدگاه فلسفیِ میشل فوکوضرب

-متفکر معروف توسعه می لوئیس. ماندشاخ باقیدیگران ثروتمند و شاخدار شدند، ملت کُرد ندار و بی

بلکه ثروت دامنۀ   دهد،که ثروت و خوشبختی را افزایش مییست فایدۀ رشد اقتصادی این ن»: گوید

تواند انسان را قادر سازد تا کنترلِ بیشتری بر طبیعت و ثروت می. دهدانتخاب بشر را گسترش می

 .«محیط مادی بدست آورد

ای اقدام تولید اقتصادی از ابتد. توان ثروتمند و دارا شد؟ با کار، فعالیت و تولیدِ اقتصادیچگونه می

زمین عبارت است از . بشر به تولید، در درجۀ اول مستلزم نیروی کارِ انسانی، سرزمین و منابع آن است

بعد از زمین در شرایط حاضر نیاز به . آن( منابع)و زیر زمین ( اقلیمِ آن)سطح زمین، باالی زمین 

های اقتصادی هر از فعالیتناپذیر سرمایه یکی از عوامل اصلی تولید و عنصری جدایی. سرمایه است

نیروی کارِ . جامعه و چگونگی تأمین آن از منابع داخلی و یا خارجی در شرایط حاضر مورد بحث است

وسایل . آوردگیری از تکنولوژی، عوامل یاد شده را ترکیب و فرآیند تولید را بوجود میانسانی با بهره

اند و اشکال همواره عوامل تولید( نیروی انسانی) و کار( اعم از زمین، ابزار، منابع و تکنیک)تولید 

که از ولی اینان تا هنگامی . ماننداجتماعیِ تولید هرچه باشند، این دو مورد همواره عوامل آن باقی می

که تولیدی انجام گیرد الزم  برای این. روندیکدیگر جدا هستند فقط بالقوه عامل تولید به شمار می

-که به وسیلۀ آن، این پیوند انجام می یایویژه نوع و شیوه. به هم پیوند یابندکه این دو عامل  است

و  کارِ آدمینیروی . دهدسیاسی را نشان می -و ساختار اجتماعی های مختلف اقتصادیگیرد دوران

را تنها در شرایط  یایاینان چنین خصلت اجتماعی ویژه. وسایل تولید طبیعتاً سرمایه نیستند

صنعتی برتولیدِ  به تدریج که سرمایۀ . شوندآید، دارا می، که طی تحول تاریخ بوجود میمشخصی

تاریخیِ جامعه  -کند، تکنیک و سازمان اجتماعی روندکار و لذا نوع اقتصادیاجتماعی تسلط پیدا می

زِ تمرک. این دگرگونی، در امر وضعیت قدرت سیاسی در جامعه نقش مهمی دارد. شودنیز دگرگون می
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قدرت سیاسی بسته به نوع ساختار . قدرت سیاسی نیز در بسیاری از موارد توأم با قدرت اقتصادی است

با ساختار کشاورزی قدرت در دست زمین داران، یا در  یایدرجامعه. کنداجتماعیِ جامعه فرق می

و اربابان  جوامع دیگر قدرت در دست تجار و بازرگانان، در جوامع صنعتی در دست صاحبان سرمایه

 .صنعت است

گذاری و اند، مانعِ سرمایهکُرد را از نظر اجتماعی و اقتصادی در شرایط سنتی باقی گذاشتهجامعۀ 

که در آرامشِ عاری از  آن است  های چنین اجتماعیمشخصه. اندبومی شدن صنعت در کردستان شده

ترین بسیار ابتدایی است، مهم تکنیک یا در آن وجود ندارد و یا در سطح. بردحرکت به سر می

شود و تحوالتی در آن پدید هم به شیوۀ سنتی تولید میمحصوالتش، محصوالت کشاورزی و دامی آن

این اوضاع از . تغییرات و تحوالت اقتصادی و اجتماعی یا وجود ندارد و یا بسیار کُند است. آیدنمی

ها را رو به ذوب شدن باید یخ این سنت. استکُرد عمداً به کردستان تحمیل شده  سوی دشمنانِ ملت

برد و جمود سنتیِ جامعۀ کُرد را که محصول منافع و سود دیگران و سلطۀ استعمارگری آنان است 

خروج از  .را بر گسترۀ جغرافیای کردستان فراهم ساخت یایدرهم شکست تا تحرکِ اجتماعی و حرفه

از فرآیندهایی که خصلتی تصاعدی  یایمجموعهسکون و آغاز به تحرک شرط اساسیِ توسعه است، 

 ایه و بسیج منابع؛ تحولِ نیروهایسرم( یا انباشت)فرآیند تشکل . دارند و در عین حال مقوّم یکدیگراند

گیری هویت ملی؛ گسترش حقوق مشارکت تولید و افزایش بارآوریِ کار؛ تأسیس دولتِ مستقل و شکل

در برگیرندۀ (... مادری)و تربیت رسمی به زبان ملی  سیاسی؛ گسترش شهرنشینی؛ گسترش تعلیم

 .اندی توسعهمقوله

-، سازمان اجتماعی و نقش آن در اقتصاد اهمیت پیدا مییایبا گسترش فرآیند تولید در هر جامعه

ترین شیوه و نوع سازماندهی مهم. شودبا گسترش و تنوع تولید احتیاج به سازماندهی بیشتر می. کند

های تشکیالت و مؤسساتی با اسامی مختلف نظیر وزارتخانه، بنیاد، مراکز، بانک و بانک .مسئله است

هر یک از این موارد منطبق با مرحلۀ خاصی از پیشرفت . گیرندشکل می... تخصصی، مرکز آمار و

ها با وظایف مشخص و اهداف بعبارت دیگر تنوع و پیچیدگی و تناسب آن. گیرداقتصادی صورت می

گر نوع نظام حتی از لحاظ سیاسی بیان. کنندسطح تکامل اجتماعی جامعه را نیز مشخص می ها،آن

 .باشندحاکم نیز می

در این فرآیند نیروی کار و یا پرورش نیروی کارِ مطلوب یکی از عوامل مهم در مسیر انتقال از یک 

و پرورش و ندی آموزش شرط چنین فرآی. مانده به یک جامعۀ نوینِ پیشرفته استجامعۀ سنتیِ عقب

این آموزش در کردستان با اجبار با زبان غیر مادری . بویژه آموزش به زبان مادری در سطح ملی است

-کُرد، نتوانسته است و نمی  گیرد و چون در راستای اغراض دیگران است نه شکوفایی جامعۀانجام می

ها را کردن منجر شود و یا نابرابریت خرافی در جامعۀ کُرد و یکنواخ  تواند به شکستن قیدوبندهای

که فاقد قوام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد و در زیر سلطه و یوغ دیگران  یایجامعه. کاهش دهد

تواند ثروتمند و ی دیگران باشد، نمیاش را غارت کنند و نیروی کارش بندهبسر برد و سرزمین و منابع
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طبقات پایین یا ملتی تحت سلطه و استعمار عالوه بر  .پایان دهددارا شود و به فقر توأم با بیسوادی 

به سخن . گر و استعمارگر را هم تأمین کندمصرف خود، باید مصرف طبقات غیر مولد یا ملت سلطه

ها باید بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف تولیدِ مازاد اقتصادی کنند که طبقات باالتر دیگر؛ آن

 .کنندمی گر تصرفیا ملت سلطه

از این لحاظ هم، . توانند بر این تگناهای خود غلبه کنندکُردها تا به رهایی ملی دست نیابند نمی

در صورت فقدان فرآیند دموکراتیزاسیونِ واقعی، این . بخش استجنبش کُرد یک جنبش ملی رهایی

کشورهای اشغالگرکردستان  اگر. آوردها انگیزۀ قوی برای ایجاد دولت مستقلۀ کُرد بوجود میعدالتیبی

کُرد از طرح موضوع با این کردنِ واقعی با مشارکت برابریِ همه نشوند؛ جامعۀ حاضر به دموکراسی

یابی بخواهد و درست حرکت کند، امکانِ دست یایاگر جامعه. صراحت نباید هراسناک و مأیوس شود

 .اندم کُرد را پایین آوردهتا کنون احزاب کُرد سطح مطالبات مرد. به آن غیر ممکن نیست

برداری از منابع و زمین و تولید و توسعۀ اقتصادی در هر جامعه و کشوری ارتباط مستقیم با بهره

های در شرایط حاضر انرژی عبارت است؛ از منابع سوخت. انرژی و رابطۀ آن با سطح تکنولوژی دارد

شیدی و منظور از سطح تکنولوژی در ، منابع هیدرولیکِ آبی، انرژی خو(نفت،گاز و ذغال)فسلی 

پژوهشی و یا  -جامعه، تکنولوژیِ علمیِ موجود در یک جامعه در محافل دانشگاهی و مراکز علمی

کشور نیست، بلکه منظور از سطح تکنولوژی، تکنولوژی موجود و مورد  تکنولوژی حاکم بر رده باالی

وژیِ واقعی در یک جامعه، باید تمامیِ یعنی تغییرات تکنول. استفاده در سطح عمومی جامعه است

و نحوی زندگیِ روزمرۀ  ، ارتباطات، تشکیالت اداری، حکومت های تجاری، صنعتی، کشاورزیزمینه

 .مردم را تحت تأثیر قرار دهد

گیرد، سطح تکنولوژی در آن جوامع داری توسعۀ ناموزون صورت میگونه که درجوامع سرمایههمان

در ایران، . گرکردستان همگن و یکسان نیستضر در خاورمیانه و کشورهای اشغالبه ویژه در شرایط حا

های کشاورزی در سطح نسبتاً ترکیه و حتی سوریه هر چند دانش علمیِ کشاورزی در سطح دانشکده

ها از آن و صنعتباالی قراردارد، اما در حال حاضر فقط در سطح مؤسسات رده باالی نظیر کشت 

ابعاد این . ، اما بخش سنتی کشاورزی از نظر تکنولوژی در سطح بسیار پایین قرار داردشوداستفاده می

و دامداری  کردستانِ تحت اشغال تنها دارای تولید کشاورزی. مسئله در کردستان وحشتناک است

-ی، در خیلی از مناطق هنوز با گاو و االغ زمین شخم زده معالوه بر این. سنتیِ بسیار عقب مانده است

های فسیلی و آبی در که بیشترین منابع انرژی در خاورمیانه، بویژه انرژی این هم در حالی است. شود

انرژی مورد نیاز ترکیه در شمال کردستان % 12عالوه بر ایران و سوریه، . سرزمین کردستان قرار دارد

 منابع نفت و گاز عراقبیشترین . شودباشد قرار دارد که استحصال میکه تحت اشغال دولت ترکیه می

که جزء چهار کشورِ اول در جهان دارای منابع نفتی است در جنوب کردستان که تحت اشغال دولت 

 .باشد، قرار داردعراق می
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گرایی کردستان را از هرگونه های منطقههای اشغالگرکردستان با اعمال سیاستاز سوی دیگر دولت

گرانه سطح تولیدِ بسیار سنتی هم به دلیل اقدامات سرکوباند، حتی در سطح تکنولوژی محروم کرده

که سرزمین کردستان به  هم در شرایطی استاین. اندداشتهماندگی بیشتری نگهو تخریبی در عقب

های خیز مستعدترین مناطقِ توسعه به ویژه در زمینههای جاری و خاک حاصلدلیل فراوانی آب

های زیتون در غرب کردستان که در تنها باغ. آید ا آن به حساب میکشاورزی و صنایع تبدیلیِ مرتبط ب

 .اشغال دولت سوریه است، در جهان کم نظیرند

های باالی استفاده از های مورد بحث به دلیل هزینهگریِ ملی بر کردستان دولتافزون بر ستم

موالً مردم را نسبت به های قانونی ناشی از انحصارات، معبرتر و با محدودیت تکنولوژی و تکنیکِ

این هم ناشی از حکومت آداب و سنن در . دارنداطالعی نگه میاهمیت تکنولوژیِ برتر در جهل و بی

کُرد به درستی از این وضعیتِ غیر انسانی و غیر قابل اگر مردم . کردستان استفرمایجوامع حکم

ی تغییر وضع موجود پیدا خواهند های آن مطلع شوند، در آن صورت آگاهی عظیمی براتحمل و ریشه

 .کرد

ها کار و ها و فرهنگگیری کرد؛ منشاء کلیۀ ثروتتوان چنین نتیجهچه که بیان شد میاز آن

جا که انسان از آن. گیردکه کارِ انسانی به عنوان بخشی از طبیعت بر روی آن صورت می طبیعتی است

عوامل و اسباب کار، در مقام یک مالک رفتار کرده و  از آغاز نسبت به طبیعت، یعنی منشاء اصلیِ تمام

به منشاء ارزش مصرف و در نتیجه ( جامعه)طبیعت را در تملک خود دانسته است، کارِ جمعی انسان 

مایملکی « کُرد»در نتیجه انسانِ . بنابراین کار وابسته به طبیعت است. منشاء ثروت، مبدل گشته است

های ندارد، بردۀ انسان( کندکه برآن زندگی میی کار انسانی و طبیعتیاعم از نیرو)جز قدرت کار خود 

گرانِ تنها با اجازۀ اشغال« کُرد»اند، پس انسانِ دیگر است که خود را مالک شرایط مادی کار او ساخته

 .تواند کار کند و روزگار بگذراندسرزمین خود می

تواند ثروتی بدست آورد، کس در جامعه نمیهاست، پس هیچکار منشاء کلیۀ ثروت که یجایاز آن

مگر به عنوان محصول کار، در نتیجه، اگر شخص و ملتی خود کار نکند، باید از حاصل کار دیگران 

های اشغالگرکردستان و مردم کُرد همین موضوع اساس علمی یا رابطۀ حقوقیِ حکومت. کندزندگی 

و ( سرزمین کردستان)کند بیعتی که بر آن زندگی میتمام شرایط مادی کارِ ملت کُرد، اعم از ط. است

لذا به راحتی . نیروی کارِ او به عنوان کار انسانی و نتیجۀ حاصل از آن در تملک و اختیار غیر است

ی چاره! مادون استعمارکالسیک یایحتی مستعمره. توان ثابت کرد که کردستان مستعمره استمی

 .از این طریق، بساط این نفرت اجتماعی و سیاسی را برچید کار در درجۀ اول رهایی ملی است تا

های داری و حکومتدر شرایط فعلی تمام ابزار و شرایط مادی کار در کردستان در انحصار سرمایه

اگر در . های آن استاین شرایط، علتِ فقر و بندگی ملت کُرد در تمام جلوه. اشغالگرِ حامی آنان است

دی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی تفاوتی وجود نداشت، تفاوتی میان های مختلفِ اقتصازمینه

ملل را فقط هنگامی . توانست وجود داشته باشدنمی( فرمای کردستانحکم)کُرد با سایر مللِ  ملت
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سان و فقط از جنبۀ شخصی و واحد ها از دیدگاهی یکسان سنجید که آنتوان با معیارهای یکمی

 .ار دادمورد ارزیابی قر

های اشغالگر با کردستان بر این پایه استوار است که شرایط مادیِ تولید اعم از بنیاد روابط حکومت

تنها مالک شرایط « کُرد»که فردِ  گر قرار داشته باشد، در حالیزمین و سرمایه در تملک ملل اشغال

 .انسانی تولید، یعنی نیروی کاراند که مجبورند به غیر به فروشند

وار درخدمت استثمارگران، باید امکان ها زحمت کشیدن برای دیگران و کار بندهدها پس از قرنکُر

این . ها و فرهنگ بوجود بیآوردترین تکنیکها، تازهیی پیشرفتکار برای خود، آن هم متکی بر کلیه

ی و بدون مبارزۀ ترین تحول در تاریخ بشر است، به آسانوار به کار برای خود که بزرگتبدیل کار بنده

های اقتصادی، سیاسی، آموختنِ طرز کار کردن در زمینه. آیدجدی بر علیه استثمارگران، بدست نمی

ایست که جنبش باید با تمام دامنۀ آن در مقابل مردم به وظیفه... اجتماعی، فرهنگی، هنری، ادبی و

 .گذارد

داری با صنعت و ترین پایگاه سرمایههای غربی، بویژه آمریکا بعنوان قدرتمندترین و اصلیدولت

کردن سرمایۀ خود از اکثریتِ  های چند ملیتی و فراملیتی و جهانیتکنولوژی خود از طریق شرکت

-صنعت بزرگ طبقه. ناپذیر شده استکه برای مردم تحمل کرده، به نحویعظیمِ بشریت سلب مالکیت

افع یکسان دارد و برایش ملیت و انسانیت و حفظ ها منکه در میان تمامیِ ملتایجاد کرده است  یای

 .محیط زیست مرده است

داشته شده از ترین مناطقِ عقب نگهداری به دور افتادهجهانی شدنِ اقتصاد و گسترش سرمایه

و اقتصادیی نظام به دنبال بحران مالی . لحاظ اقتصادی، نظیر کردستان به زیان آنان تمام خواهد شد

-و مواد غذایی، سرمایهکشاورزی  توجه دوباره به تولیدات ویکم وربع اول قرن بیستداری در سرمایه

ماندۀ در مناطق عقب یایکارخانه اعمال قانون. داری متوجه اراضی زراعتی در سراسر جهان خواهد شد

این قانون در الزام بخشی به . و مصیبت خواهد بود ای از نعمتاقتصادی مانند کردستان آمیزه

جانبۀ معیارهایی عمومی در مناطق فوق فقط دگردیسیِ کامل جامعه در راستای حاکمیت همه 

و مالکیت در عرصۀ اقتصادی، نتیجۀ آن صرفاً نابودیِ تولید کوچک . بخشدرا سرعت میداری سرمایه

که  استو غیره  یایدهقانی به سود سرمایۀ بزرگ، افزایش تمرکز سرمایه، تقویت نظام کارخانهخرده 

 کسانی. شان، چیز دیگری عایدشان نخواهد شدکُرد صرف نظر از دست دادن زمین در کردستان مردم

کنند، قائل به داری جهانی را در کردستان نسبت به وضعیت قبل از آن پیشرفت تلقی میکه سرمایه

 .ها نیستندو فراملیِ شرکتداری ملی تفاوتِ اساسی بین سرمایه

و گذاری از لحاظ یکسانی در میان ملل در واقع جهانی نیست، بلکه تجارت، سرمایه اقتصاد جهانی

 .ها متمرکز استامورمالی در سه بلوک آمریکا، اروپا و ژاپن و بین آن

بکارگیری تکنولوژی . تأثیر سرمایۀ فراملی بر کشاورزی کردستان، بیشتر از جاهای دیگر خواهد بود

مانده که دارای هیچ گرایشی هم برای مشارکت ملل عقب های فراملیمدرنِ صنعتی با سرمایۀ شرکت
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دهند نابود و کُرد را که تودۀ بزرگ جامعۀ کهن را تشکیل میکردستان، دهقان  نیستند، در کشاورزی

مکانیزاسیونِ . نشاندو سود خود ویران و به جای آن مزد بگیران را میدهقانی را به نفع مالکیت خرده 

کُرد،  و مشارکت اشغالگران، بدون سهیم شدنِ ملت و از طریقهای فراملی ی با سرمایۀ شرکتکشاورز

و درست مانند آغاز صنعتی شدن در گذشته تأثیر نامساعدی بر تک تک دهقانان کُرد خواهد داشت 

-مهم. شدفرما ادغام خواهند ها خواهد راند که به تدریج در جامعۀ حکمبخش اعظم آنان را به متروپل

کنده های عظیم بشری اجباراً از وسایل تولید معاشِ سنتی ها، آن لحظاتی هستند که تودهترین لحظه

در آن . اساساً تمامیِ این تحول سلب مالکیت از دهقانان است. شوندو ناگهان به بازارکار پرتاب میشده 

-گردید و ملزم به تحمّل قوانین بیداری غرق خواهد از پیش در گرداب سرمایهکُرد بیش  شرایط ملت

کُرد به پیروزی دست نیابد، بازهم ابزار  بخش ملتبنابراین اگر جنبش ملیِ رهایی. رحم آن خواهد بود

 .کُرد تبدیل خواهد شد نوایی مردمکشی و بیگی، بهرهکار، به وسیلۀ برده

ای درهم شکستن حیات فردی، کار به شیوۀ سازمان یافته برترکیب سازمان اجتماعیِ فرآیندهای 

کُرد انسان . و حال تغییر حالت خواهد دادکُرد خیلی بیش از گذشته  و استقالل کارگر و دهقانآزادی 

پس ما از هر سوی گرفتار . اش نخواهد داشتهیچ کنترلی بر فرآیند تولیدِ اقتصادی در سرزمین مادری

را هم از سر ( از لحاظ تولید معیشتی)میِ طبیعی های قدیامواج نمو و گسترش خواهیم شد که آزادی

 .داردراه خود بر می

که تولیدِ کاالییِ  هم با تحلیل خود نشان داد؛ به میزانی مارکسکه گونه از لحاظ تاریخی هم، همان

های یافت، اشکال پیشین تولید را که در اساسِ خود متوجه رفع نیازمندیداری گسترش میسرمایه

. کرد گر اعمالآور و انحاللنمود، اثری تالشیکاال مبدل می د و فقط مازاد محصول را بهمستقیم بو 

. داری موجب آن شد که فروش محصول مبدل به هدفِ مهم و عمده گردیدتولید کاالیی سرمایه

ید ور شود، اما بعداً ریشه دواند و همۀ اشکال تولکه ظاهراً به خودِ شیوۀ تولید حملهآن نخست بی

کار شخصیِ تولید کننده و یا فقط بر اساس فروش مازاد که برپایۀ  کاالیی را ویران ساخت، اعم از آن

مرحله  بهبدواً تولید کاالیی را عمومیت داد و سپس مرحله . محصول به مثابه کاال قرار گرفته باشد

ی هنگامی وسعت کامل خود را دارتولید سرمایه. داری در آوردرا به صورت سرمایه یتمام تولید کاالی

اکنون نیز تالش دارد . را نیز به کارگر مزدور مبدل کرد یبدست آورد که تولید کنندۀ مستقیمِ روستای

مفهوم جهانی . آخرین مناطقی در جهان را که هنوز دارای تولید معیشتی است به زیر سلطۀ خود ببرد

 .شدنِ اقتصاد در عصر حاضر چیزی بیش از این نیست

ها و اعراب ها، هندیداری بر اقوامی مانند چینیرسی تجربۀ تاریخیِ اولین تجارت جهانیِ سرمایهبر

 .کنددر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم به تبییّن مسئله کمک می

درعصر حاضر نیز جهانی شدن موجب به هم خوردن موازنۀ انباشت شده و کاالهایی را در برگرفته 

ها مبتکر و حامیِ زبان، نمادها، نظام دولت. قلمروگرا دارند ی به جغرافیایتراست که وابستگی کم

جهانی شدن . اندساز بودهها سرنوشت، که برای تکوین ملتاندهایی بودهها و جنگآموزشی، زیر ساخت
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 هایو سایر ویژگی و رسوم، صنایع دستیها، آداب تا اندازۀ زیادی موجب تشدیدِ درهم تنیدگی زبان

 .ها از یکدیگر بسیار دشوار شده استو روشن ملتدر نتیجه، اغلب متمایز کردن دقیق . ملی شده است

ها به اجرا در آمده کُردها و آذری برای ادغام یایهای ویژهدر ایران، ترکیه، سوریه و عراق سیاست

و صنعت مثالً بازرگانی . نداند پایدارترکه باعث رشد جوامع ملی شدهاست، اما هنوز بسیاری از شرایطی 

اند و قلمرو سرزمینی دربارۀ منابع ملی، گرایی است از بین نرفتهقدیمی وابسته به قلمرو که منشاء ملی

بنابراین هنوز هیچ . اندکرده احساسات هویت ملی و خیلی از جوانبِ دیگر آشکارا اهمیت خود را حفظ

ها و اعیاد ملی، زیر تقویتِ زبان ملی، جشنواره. خوردیهای ملی به چشم نمنشانی حاکی از زوال دولت

 .نگاری ملی هنوز هم رونق دارندو تاریخهای ملی ساخت

مساحتی از کرۀ « کردستان»اش که عضوی از مجموعۀ ملل جهان و سرزمین کُردها عالوه بر این

در . اندل جهان پیدا نکردهاز آن نبرده و هیچ جایگاه مهمی در میان مل یایارض است، هنوز هیچ بهره

امروزه انسان و  .ترین واقعیت استنداشتن هولناک  نداشتن یک مقولۀ صرف نیست،. نتیجه هیچ ندارد

زیرا بطور کلی از هستی و بطور اولی از هستی انسانی جدا شده  .که هیچ ندارد، هیچ است یا ملتی

تملکِ بسیار واقعی و . عینیت خود استاست، زیرا شرطِ عدم تملک، شرط جداییِ کاملِ انسان از 

و خون، سیاه چال و کُرد، گرسنگی، سرما، بیماری، تبهکاری، تحقیر، بالهت، آهن مالکیت مشاع ملت 

اند، اش لطمه زدهمندی از سرزمینبه حقِ بهره. هاستقاعدگیها و بیشکنجه، ژینوساید و کل نامردمی

بدین . ندی از آن محروم و مورد سوءاستفادۀ دیگران استمصاحب زمین اما از حق استفاده و بهره

 .کننداش را رد میو مالکیت یک قوم تاریخی بر سرزمینترتیب حق حاکمیت 

هویت »ملت باید داشته باشد، یعنی همانکه یک  کُردها هنوز تفاوتِ میان وضعیت و موقعیتی

چه که با آن« م شدن بر سرنوشت خوداجتماعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی و حاک

تحت سلطه، سرزمینی اشغال شده، سرکوب شده، تحقیر شده، خود خوارانگاری »اکنون واقعاً هست هم

تحلیلِ شکاف میان دو موقعیت متفاوت را به . است به درستی تشخیص نداده« . . .و استعمار زده 

های تاریخی، سیاسی، اقتصادی، عالوه بر بررسی. اندعمل نیاورده یا حداقل به درستی به عمل نیاورده

 .اجتماعی، فرهنگی؛ این موضوع نیازمند یک روانکاویی اجتماعی نیز هست

-کنند و نه در موقعیتِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادیشان را انتخابتوانند آزادانه راهکُردها نه می

بری کنند و تحت تنها آزاداند که فرمانرسد که آنان به نظر می. شان برداشت آزادانه داشته باشند

های تکامل نیافتۀ سیاسی در که از طرف دولتاین نتیجۀ رفتار کثیفی است . سلطه و استعمار باشند

ناپاکیزه، نیمه »گیرد؛ کثیف وظایفی را در بر می کارهایگافمن، از نظر . گیردحق ملت کُرد انجام می

 .«گر خوار و خفیف کنند باشندرحمانه و یا به دالیل دیقانونی، بی

سازند، اما این ساخت شناختی، واقعیت اجتماعی را میها از جهت هستیهر چند که انسان

ها برای مردم کُرد، این الزام. گیردآور صورت میهای یک جهان اجتماعیِ الزامدرچارچوب محدوده

مبارزۀ خلق کُرد در اساس تالشی  .موقعیت و جایگاه مادون استعمار کالسیک است که گرفتار آن است
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-شان نمیکُردها باید تالش کنند تا چیزی را که در جهان. هااست برای از میان بر داشتن این الزام

سرنوشتِ تمام مبارزات خلق کُرد در همین تغییر . اش دهندیابند، بسازند و در همین جهان سامان

 .نهفته است

ترین شرایط از ابزار آالتی در ابتدایی. از دست داده استکُردها زمان ارزشمندی خود را برای 

و دوامِ عمر پیوندها  کردستان طول هایماندگیعقب. کند که خود قادر به تولیدشان نیستاستفاده می

کند، از چنان بر جنبش کُرد سنگینی میکه هم کند و این وضعیتهای کهن را بیشتر میو وابستگی

 .شودگر به آن دامن زده میلهای اشغاطرف حکومت

ها، گرکردستان و رونق بازرگانی و توسعۀ کار در کارخانههای اشغالداری درکشوررشد سرمایه

هم و آنناپذیری را به دنبال داشت های سهامیِ جدید و غیره ورشکستگی اجتنابها و شرکتبنگاه

 کارگر و سایر تهیدستان هایتوده خراب شدند وکوچک بود که خانهکارانورشکستگی تودۀ صاحب

های که در اثر فقدان زمین برای زراعت، عدم وجود کارگاه تمام کسانی. کُرد را به صف بیکاران راند

کارهای پست رانده شدند،  کوچک و عدم امکان اشتغال در کردستان به صف بیکاران وکارگرانِ

خرده بورژوا   وضعیت خود بینوا و از لحاظ ایدئولوژیها از لحاظ آن. آمدندپرولتاریا هم به حساب نمی

 .بودند

گرفت وجود صورت می یایهای اقتصاد مبادلهدرکردستان حتی تولید کوچک هم که بر ویرانی

امان به ارکان تولید دارد به طورگریزناپذیری و بیکه علم و صنعت بجلو بر میهر قدمی . نداشت

داری در مورد کردستان توأم با این قانون سرمایه. شودوارد می داری خدشهکوچک در جامعۀ سرمایه

به کُردها فرصتی داده نشده  یایکه در هیچ زمینه خشونت و سرکوبی وحشیانه بوده است، به نحوی

-داری آنها در شرایط سرمایهکه بقاء و یا رشد آنکار تولید کنندگانِ کوچک و ثابت  در نتیجه. است

با . دهدبست قرار میستعماری امکان ندارد، اقتصاد روستایی را در چنین شرایطی در بنهم با رفتاری ا

های خود ویرانی هزاران روستا، کشاورزیِ کردستان را نابود و روستائیان را وادار به مزدوری در ارتش

 .کردند

های ستمسی» به « های ارتباطیشبکه» به هرحال جهانی شدنِ سریعِ اقتصاد جهانی و تبدیلِ 

نظران عنوان طور که برخی از صاحبهما. های ملی را پاک نخواهدکردمرزها و هویت« اطالعاتیِ جهانی

-دارند، جهانی شدن به معنای پایان جغرافیا و ژئوپلیتیک نبوده، بلکه یک نظام ژئوپلیتیکیِ پیچیدهمی

قابله با فشارها و نیروهای داخلی و های ملی مجبور به مدر داخل این نظام، دولت. کندتری را ایجاد می

 .خارجی هستند که در گذشته سابقه نه داشته است

های جغرافیایی و نزده، بلکه خود را با زمینهسرمایه در شرایط جهانی شدن جغرافیا را کنار  

به جای پیامدهای عمومی، تأثیرات آن در کشورهای ملی و مناطق . دهدتغییرات درآن تطبیق می

جریانات سرمایه و تولید در کشورهای مختلف را به دلیل پایین بودن هزینه در . شودیاحساس م

حرکتِ بیشتر به سوی . های جهان شاهد نیستیمها، به طور مساوی در تمامی بخشبرخی از آن
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رسی و کارگر فراوان و که از بازارهای بزرگ، سهولتِ دست های ساحلیِ کشورها و مناطقی استبخش

-چنین در واکنش به مالحظات سیاسی نیز صورت میگسترش صنعتِ مدرن هم. رخوردارندارزان ب

 -مثالً در زمان جنگ سرد، آمریکا برای جلوگیری از فشار و نفوذ روسیه بر حاشیۀ آسیا. گیرد

کمکِ بازسازیی آمریکا به اروپایی غربی . کند اقیانوسیه ناچار شد کرۀ جنوبی، تایوان و ژاپن را تقویت

نماید که آن کشورها در واقع چنین می. ر پایان جنگ جهانی دوم به خاطر همین مالحظات بودد

چه که تا کنون روشن آن. پیشرفت کنونی خود را مدیون موجودیت کمونیسم در آن شرایط هستند

های از جهانِ در حال توسعه که عمیقاً تحت تأثیر مثبت جهانی شدن شده است، حتی در آن بخش

شکاف میان طبقات بهرمند از جهانی شدن و . اندند نیز گرفتار درجاتی از پیامدهای منفی بودهابوده

ها گسترش یافته و مشکالت طبقات شهری با درآمد پایین و کشاورزان و دهقانان و کارگران در آن

بازارهای عالوه براین، وابستگیِ اقتصادهای در حال توسعه به . ای را ایجاد کرده استاجتماعی تازه

ها و اعتبارات مالی خارجی به دلیل کسادی، کاهش مصرفیِ کشورهای ثروتمندِ جهان و نیز سرمایه

مانند بحران . شوند، راهی برای فرار از پیامدهای آن وجود نداردها، کوچک میتقاضا یا سنگینی بدهی

 .مالی و اقتصادی در ربع اول قرن بیست و یکم در غرب

مند از جهانی اری جهانی، تأثیری منفی برکشاورزی بسیاری از کشورهای بهرهورود به اقتصاد باز

که به تجارت آزادتر مربوط بوده و شامل باز کردنِ بازارهای داخلی به روی  شدن داشته است

-کارآمد و مدرنِ العادههای فوقمحصوالت بخش. شودتر از خارج میمحصوالت کشاورزیِ ارزان

تواند اقتصادهای کشاورزی را بیشتر به عقب ی نظیر آمریکا، کانادا و استرالیا میکشاورزی از کشورهای

 .ببرد

ها در برخی ترین نگرانیکشاورزی و حفظ طبیعت روستایی از مهماگر چه حمایت از بخش

 باشد، ولی اقتصادهای آنان تواناییی صنعتی نظیر اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن میکشورهای پیشرفته

در مقابل چنین ظرفیتی را در اقتصادهای جهانِ در حال . های دیگر را داردجذب کشاورزان در بخش

-جا، ایجاد شغل در بخش صنعتی همگام با تقاضا برای شغل پیش نمیدرآن. توسعه را شاهد نیستیم

به  ها را نداشته یا سعی در مهاجرتآیند که توان جذب آنکشاورزان نیز به شهرهایی می. رود

این موارد برای دهقانان کُردِ رانده شده از . گیردکشورهای دیگر دارند که بیشتر غیر قانونی انجام می

های سیاسی و آپاتایدیِ قومی و به دلیل برخورد. راه استهای دیگر نیز همزمینِ خود، با نگرانی

ها کارهای پست رای آنسوادی یا کم سوادی، تنها شانس بمذهبی و زبانی و ناتوانیِ تخصصی و بی

شکل « جهانی شدن»بنابراین اگر ادعا شود که . فروشی و قاچاق استسازی، دستخدماتی و ساختمان

 .است، چندان نامعقول نیست« داریکشیِ سرمایهاستثمار و بهره» دیگری از 

از . کندیه میهای پیرامونی تغذداری خود را به هزینۀ بخشهای کانونیِ سرمایه؛ حوزهتیلوراز قول 

از طریق اینترنت افراد . که ویژگی دیگر جهانی شدن است سوی دیگر استفاده از تکنولوژیِ اطالعاتی

ولی مردم باید . های جهان آگاهی یابندتوانند از تحوالت دیگر بخشگر میدر اکثر کشورهای سرکوب
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که چنین چیزی . ی داشته باشندرسها دستهم به سخت افزار و نرم افزاری الزم و دانشِ کاربرد آن

که بخشی از  کشورها و حتی در داخل کشورهایی در بین. پذیر نیستبرای بیشترِ مردمان جهان امکان

ی گرانههای سرکوبرسی دارند، به عنوان عاملِ فشار ضد جنبهمردم به شبکۀ اطالعاتِ جهانی دست

ها و چنان در آداب و رسوم و سنتکه همنی ولی چنین چیزی در مورد مردما. کنندها عمل میرژیم

در واقع شکاف جغرافیایی میان این . مذهبی گرفتارند، صادق نیست -های شوونیستی ملیایدئولوژی

. تواند به دو دستگیِ سیاسی منجر شودکشورها و مردمان دو گروه در داخل هر یک از کشورها می

 .مشاهده است گرکردستان قابلچنین مواردی درکشورهای اشغال

ترین هدفِ انقالبیون، روشنفکران، نویسندگان، وکال و سایر اقشار ملل حاکم تسریع بنابراین مهم

وظیفۀ آنان . کردستان استهم رهایی تنها راه تسریع آن. و سیاسی در کردستان استانقالب اجتماعی 

پیش کشند و آشکارا از  که در همه جا مسئلۀ اختالف بین ملل منطقه با کردستان را این است

-که به کارگران، دهقانان و سایر اقشار ملل حکم وظیفۀ اساسی این است. کردستان حمایت نمایند

خواهانۀ  ها رهایی ملیِ کردستان نه یک امر و مسئلۀ عدالتفرمای کردستان قبوالنده شود که برای آن

 .هاستو سیاسی خود آنی اجتماعی انتزاعی یا احساسات بشردوستانه است، بلکه اولین شرط رهای

-کار ماشینی تولید پیشه های اشغالگرکردستان، اسلوببه تدریج با رشد صنعت در اقتصاد کشور

کردستان را نابود و کردستان را به قلمرو تولید مواد خام و کشاورزی اقتصاد ملی خود وری اندک

های متشکل از اند، یعنی دولتظ ملی رنگارنگکه از لحاهاییبه این خاطر است؛ دولت. کنندتبدیل می

-بندی داخلیهایی هستند که صورتهای ملی متمایزند، همیشه دولتکه از دولت هایی مختلفملیت

که  به این جهت است. اندباقی ماندهمانده عادی و یا تکامل نیافته و عقب شان به دالیل گوناگون غیر

 .فرمای آن هم شده استگی ملل حکمماندکردستان موجب عقبسرکوبی 

-در طول بحران. داری است، بحران، یک عنصر اساسی در بازتولید سرمایهدیوید هارویاز نگرش 

پردازد تا ها میکند و دوباره به مهندسی آنداری نقاط عدم ثبات خود را پیدا میکه سرمایههاست 

عقاید و حتی اصول زیادی در . خود ایجاد نمایدنسخۀ جدیدیی ازکاپیتالیسم را برای رسیدن به اهداف 

. تری داشته باشدآید، نقایص کمکه بوجود می شوند تا شکل جدیدیراه این بازبینی کنار گذاشته می

های قدیم شود، کاربری کارخانهکه قبالً به تولید اختصاص داشت، تبدیل به مکان دفن زباله می زمینی

شوند تا با ی کارگر جامعه تعلق داشتند طوری متحول میقبالً به طبقه که یهایکند و محلهتغییر می

رعیتی  -های کوچکی که قبالً نظام اربابدر اطراف شهرها، مزرعه. سلیقۀ طبقۀ متوسط سازگار باشند

-های جدیدی میها حاکم بود تبدیل به مکانی برای کشاورزیِ صنعتی یا محل تأسیس کارخانهدر آن

ی ی فناوری، مراکز تجاری، انبارهای مختص عمده فروشی و مراکز توزیع کاال در حومههاپارک. شوند

شهرهای مرکزی در کشورها . شوندهای پهن و زیبا به هم متصل میگیرند و با اتوبانشهرها شکل می

کنند و های ادراری و زیبایی مراکز یاد بود فرهنگی با هم رقابت میبر سرِ بلندیِ ساختمان

که با هرج و مرج و  در حالی...... آورندها سر بر میساژهای خرید در مرکز شهرها و اطراف آنابرپا
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های فقیرنشینِ این کشورها هیچ تناسبی ندارند، اما مسئلۀ مهم در مورد دستیِ موجود در محلهتنگ

که در اری است بها نیست، بلکه تغییرات اسفها و سر در آوردن کارخانه، تغییر کاربری زمینبحران

ها تفکر آن. دهدشان روی میهای حاکم بر جامعهنحوۀ تفکر و درک افراد نسبت به نهادها و ایدئولوژی

های سیاسی، اهداف سیاسی، تکنولوژی، تغییرات ساختاری، روابط اجتماعی، نسبت به تعلقات و پروسه

که به تازگی در این  افرادی.... دهدشان را تشکیل میکه زندگی روزمرههاییعادات فرهنگی و سلیقه

هم از طریق نادیده گرفتن اند، مجبور هستند که با این شرایط کنار بیایند آنجهان متولد شده

 ...شان نسبت به وضعیت جدیدهاینارضایتی

داریِ معاصر که نیاز شدیدی به شکل نیز براین باور است که در ساختار سرمایه استین نپرالرسن

شود، یعنی تبدیل به تبدیل به یک نیروی استراتژیک برای تولید می« دانش»تولید دارد، جدیدی از

در کاپیتالیسمِ . شوندهایی از این کاال میها نیز تبدیل به اقالم یا بخشمفاهیم و ایده. کاال شده است

در اختیار منفعت  های انسانیِ خود راخواهند که تمام پتانسیلمدرن، کارفرمایان از کارمندانِ خود می

شود که نیروی انسانی در این دیدگاه به عنوان یک کاال دیده می. های فراملی قرار دهندشرکت

داری چیزی که دائماً باید خریداری شود، باید دائماً از نظر سرمایه. توان آن را خریداری کردهمیشه می

 .هم وجود داشته باشد

بیند که تعداد زیادی از گذشته کارگر را یک کاتالوگ میداریِ معاصر بیشتر از این جهت سرمایه

همه چیز مانند آثار جانبیِ مثبت که معموالً در خارج از . پتانسیل و امکانات در آن لیست شده است

مانند  -و حتی کاالهای عمومی -جریان تولید قرار دارند مثل عالقه، آشتیاق، دلسوزی و غیره

ها بسیار آن برای تولیدکندگان و منافع اقتصادی... ه افشانی گیاهان وخورشید، باد، باران یا حتی گرد

های غیر اقتصادی به عنوان شوند؛ یعنی پدیدهاند و اصوالً وارد جریان تولید در بخش خصوصی میمهم

هم ماهیت انسان و . شوندهای اقتصادی میاهرمی برای انباشت سرمایه و کسب سود، تبدیل به پدیده

های کنند که سوآوری داشته باشند و هدف نهایی تالشای رفتار اجتماعی به نحوی تغییر میهم الگوه

ها، یعنی همان داران این خواهد بود که این دو را با هم در اختیار بگیرد تا مأموریت شرکتسرمایه

نبیِ در حقیقت  چالش اصلیِ کاپیتالیسم معاصر این است که آثار جا. کسب سود بیشتر، تحقق یابد

برای بدست . شودمثبت را در خدمت بگیرد، اما کاپیتالیسم در این مسیر دچار یک تغییر عمده می

داری مجبور بود در داخل فرآیند تولید قرار آوردن این آثار جانبیِ مثبت، برخالف گذشته که سرمایه

عه وارد شود تا بتواند بگیرد تا سود بیشتری کسب کند، باید از فرآیند تولید خارج  شده و در بطن جام

 .ها بیرون بکشدآثار جانبیِ مثبت را از درون انسان

های بیشتری کنند که تواناییها سعی میآن. شوندهای تخصصی میکارگران مجهز به روزنامه

و کار تبدیل « شخصی»نیروی کار . بدست آورند تا در چشم کارفرمایان غیر قابل تعویض جلوه کنند

نام و نشان و بدون مهارت نیست، بلکه جامعه دیگر متشکل از افرادی بی. شودبه امری فردی می

های اقتصادی، کارگران با بزرگ شدنِ اهداف اقتصادیِ بنگاه. کارگرانی از جنس دانش در اختیار دارد
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توان دریافت کرد پیامی که از این معادله می. شوند میزان زیادی از انرژی صرف کنندنیز مجبور می

 .شویدسان است، یا رقابت کن یا نابود مین است که؛ همه جا یکای

های ای که برای دهقان کُرد و اصوالً انسان کُرد به دنبال سلطۀ شرکتدر این روند، مشکل عمده

-که در این فرآیند در تمام سطوح، تقاضای فزاینده فراملی بر سرزمین کردستان وجود دارد این است

های تخصصی در های آموزشیِ مهارتدوره. های فکری وجود داردنوسازیِ مهارت برای بازتولید و یای

ها و از مزرعه. هم به مقداری که تا کنون در تاریخ سابقه نداشته استشود، آنمحلِ کارِ افراد برگزار می

ان دهند ها گرفته تا مدیران میانی و ارشد، همه باید میزان خاصی از خالقیت را از خود نشکف کارخانه

« من به اندازۀ کافی اطالعات دارم»این ادعا که . های قدیمی را داشته باشندو جرئت تغییر عادات

-کنند و سنتکسان و یا مقامات و مسئوالنی که به گذشته نگاه می. شودهرگز از کسی پذیرفته نمی

در نگاه . روندشمار می ای منسوخ بهاز دوران کهن و گذشته یایپرستند، نشانههای پیشین خود را می

اما همۀ این موارد نه در خدمت اهداف . آیداول همۀ این موارد خوب و پیشرفت و ترقی به حساب می

در این . شوندها و سود و انباشت بکار گرفته میاجتماعی و انسانی، بلکه در راستای منافعِ شرکت

های خصوصی و مجریان ولوژیِ بنگاهفضای اقتصادی چهار عنصر وجود دارند که مفاهیم اصلیِ ایدئ

ها را نداشته باشد، به سرعت شخص دیگری را دهند و اگر یک کارمند یا کارگر ایندولتی را شکل می

در چنین شرایطی کار کردن یعنی « .مرتبط بودن، تغییر، نوسازی و خالقیت»کنند؛ گزین او میجای

درست است که این . را در مورد همه بداند خواهد همه چیزتحمل یک پروسۀ نظارتیِ دائم که می

های فراملی حضور واقعی و شود که هنوز شرکتمباحث در شرایطی در مورد کردستان مطرح می

مستقیم در سرزمین کردستان ندارند، بلکه تجربۀ ملل و جوامع دیگر است که در انتظار کردستان 

 . است

قب نگهداشته شده و تحت اشغال و استعمار ای عکه چنین شرایطی که ناگهان به جامعهوقتی 

هم نه با رابطۀ مستقیم با خودِ مردم کردستان، بلکه از طریق واسطۀ دیگر یعنی شود، آنتحمیل می

تنها چیزی . ریزدماند که همه چیز را به هم میگران کردستان، به شوکی مانند برق گرفتگی میاشغال

و سرمایۀ انسانیِ مردم کردستان و به کارگیری نیروی کار مردم ماند، غارتِ منابع سرزمین که باقی می

 .هاترین کارها و ارائۀ خدمات از همه نوع آن به صاحبان سرمایه و آوارگی در متروپلکُرد در پست

گردد که همه های خود، بورژوازی اشغالگرکردستان، به دنبال این میکاپیتالیسم با زد و بند با زمره

در حال حاضر یک . های خوب را تبدیل به طال و ارز کندع گرفته تا تفکر خالق و ایدهچیز را از مناب

دانش نه در خدمت اهداف . رقابت شدیدی برای جلب بهترین مغزها در سراسر جهان ایجاد شده است

میشل به قول . اجتماعی، بلکه تبدیل به یک نیروی استراتژیکِ تولیدی و یک کاالی اساسی شده است

مفاهیم، اقالم حقوقی هستند که هرکدام بر حسب قیمت مخصوص به خود . قدرت -رابطۀ دانش ؛فوکو

که برای نظام سلطۀ  یایدر تقسیم کار جهان، وظیفه. های خاصِ خود را دارندو سایزها و مشخصه

های کاری را تولید کند و به فروشد تا بتواند در که مفاهیم و برنامهغرب مشخص شده این است 
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به همین دلیل، هر روز از تعداد افرادی که از مواد اولیه فیزیکی یک . سازی زنده بماندیان جهانیجر

های سنتی مانند تولید لباس، کفش، پرورش دام و تولید کشاورزی در قالب روش -کنندکاال تولید می

نظیر  -غیر مادیشود و در عوض به تعداد کسانی که کاالهای کاسته می -یا تولید معیشتیِ خانوادگی

تنها مردم کردستان نیستند که از  این. شودکنند افزوده میارائه می... تجربه، طرح، دانش، ایده و 

مند هستند، بلکه سرانجام کاپیتالیسم غربی، رابطۀ نامتعادل و نا متوازن با کاپیتالیسمِ معاصر زیان

 .تر استها ارزاند که نیروی کار در آنشونتولیدات آالینده و کاالهای کثیف به کشورهای صادر می

مبانی کاپیتالیسم در حال فاسد شدن است زیرا در  استین نپرالرنس؛با تمام این اوصاف و از قول 

تحلیل نهایی، این سیستم وابسته به مفاهیمی مانند دانش، تفکرِ خالق، نوآوری فانتزیِ زبان، فرهنگ، 

اگر چه کاپیتالیسمِ صنعتی . راسی و کنشِ ارتباطی استسوزی، دموکاعتماد به نفس، عقالنیت، دل

ها از طریق انتقال تجربه و دانش از کارگرانِ واقعی به ماشین -کرد« کار مرده»را تبدیل به « کار زنده»

در این . ای وابسته به کار زنده استاما کاپیتالیسمِ شناختی و غیر مادی به طرز گسترده -هاو رباط

 .در حال کندن گور خویش است معنا، کاپیتالیسم

های نوآورانۀ اجتماعی، توانای انسان در تولید دانش و قابلیت او در پرورش خالقیت و پروسه

ها در حال حاضر توسط بخش ها و قابلیتضروریات ایجاد نیروی کار مولد است، اما این توانایی

رادایم عملیِ استراتژیک و سیاسی رحم و پاشوند؛ توسط بازار بیداران اداره میخصوصی و سرمایه

نیروهای مولدِ بیشتری . پنهان شده است« خودشناسی»شوند و این کنترل پشت نام مقدسِ کنترل می

بر از میان برداشته روا و فرمانپرورش داده خواهد شد، اگر این رابطۀ رئیس و مرئوسی یا رابطۀ فرمان

در فضای فعلی، . نیروی کارِ خالق کنار گذاشته شودشود و منطق اقتصادی و سیاسی از فرآیند تولید 

کند ماهیت دانش اقتضا می. انددانشِ ذاتی، خالقیت و نوآوری تبدیل به مفاهیمی خشن و متجاوز شده

همه باید به دانش . داران خصوصی باقی بماندکه در انحصار سرمایهکه منتشر و تقسیم شود، نه این 

تر باشد، رشد آن بیشتر خواهد شد و رخۀ دانش و تولیدِ علم گستردههرچه چ. رسی داشته باشنددست

خالقیت باید هم در عرصۀ نظر و هم در عمل، خارج از چارچوب . شودعشق و محبت فراگیرتر می

که  یاییعنی نقطۀ مقابلِ تراژدی استین نپرالرنس؛به باور . های اقتصادی بررسی و عمل شودپتانسیل

وجود غیر اقتصادیِ آن باید محافظت شود، نباید پذیرفت که . ایجاد کرده استکاپیتالیسم برای آن 

دانش، خالقیت و نوآوری عناصر . های غیر اقتصادی را در خود فرو ببردماشین اقتصاد، تمام پدیده

 .ضروری برای ایجاد جهانی ایدآل هستند

زنیم حرف می یایکه از چه پدیده کنیم، باید دقیقاً بدانیمبنابراین، وقتی از کاپیتالیسم صحبت می

 .کنیمآگاه می یایو مردم را از چه خطرها و چه پدیده

 های اخیر و بویژه بعد از تحوالت بلوک شرق، به دنبال رواجِکه در سال ها و اتفاقاتیباندبازی

بۀ ایرانِ تجر. رودبسیار خطرناک به شمار می یایکاپیتالیسم در کشورهای دنیا رخ داده است، مسئله

به عبارت دیگر  «تولید داخلی»ترین خطر در این زمینه متوجه بعد از انقالب نشان داده است که؛ مهم
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چه را که در لیبی، سوریه و آن. شوداست، زیرا موجب رکود تولید و رکود اقتصادی می «تولید ملی»

ارتباط به تولید ملیِ توان بید، نمیچه را به عنوان بهار عربی رویداحتی حمله به عراق اتفاق افتاد و آن

تالش و دخالت کاپیتالیسمِ غرب در آن نه برای تحقق انقالبی واقعی و بنیاد . کشورهای فوق دانست

سازی نهادن دموکراسیِ واقعی، بلکه برای نابودی اقتصادهای ملیِ ملل خاورمیانه و هضم آن در جهانی

خاورمیانه بهترین هدف برای کاپیتالیسم بودند تا اهداف اقتصادی بوده که از این جهت دیکتاتورهای 

 .واقعی خود را خود را پشت آن پنهان کند

رود که این قوانین کمکی به اصالح می «قوانین باز»دولتِ کاپیتالیستی ناخودآگاه به سمت تصویب 

چنان وانمود که با وجود فساد، کاپیتالیسم نکتۀ اساسی در این مسئله این است . کنندوضعیت نمی

ها اجرا شده ولی به ها، بلکه قرنوقتی یک استراتژی سیاسی نه تنها سال. شود که آلترناتیو نداردمی

جز انباشت ثروت دردست اقلیت و تهیدستیِ اکثریت عظیمِ جامعۀ بشریت بازدهیِ دیگری در جهت 

یروی از سیاست دیگری دیگر و پ یایاهداف اجتماعی نداشته است، عقالنیت حکم به انتخاب گزینه

جاست که اهمیت مدرنیتۀ دموکراتیک و کنترل و نظارت دولتِ غیر کاپیتالیستی در این. کندمی

-شود؛ اگر این نظارت قوی باشد، سیاست هم تنظیم خواهد شد و سیاست از سود جدا میمشخص می

های ید به دنبال رفع خالءاین نهاد با. مردم باید به توانند به نهادهای اقتصادی اعتماد کنند. شود

 .اقتصادی باشد نه تأسیس نهادهای دیگر که هیچ تأثیری در اقتصاد ندارند

آید، های فراملی در کردستان و کشاورزیِ آن به میان میوقتی بحث از سود و زیانِ حضور شرکت

ست که در آن خطری از فعالیت انسانی اها بر این موضوع تأکید دارند که کاپیتالیسم عرصۀ بیخیلی

کنند که آثار جانبیِ این تولید ثروت برای عامۀ مردم نیز منفعت ثروت تولید می یایکارآفرینان به گونه

ظهور کاپیتالیسم تا حدودی اعتبار  در ابتدای «آثار جانبی»هر چند که تئوریِ . آوردبه همراه می

در فئودالیسم . کاری همراه بودنرخ بیداشت، زیرا تولیدِ ثروت برای اقلیت با افزایش تولید و کاهش 

اما صنعتیِ شدنِ کشاورزی در . هم امکان اشتغال برای تولید و ثروت برای اقلیت فئودال وجود داشت

چنین با گسترش اقتصاد مالی و ارتباطات فراملی نه با سرمایۀ ملی، و هم سرزمین کردستان با سرمایۀ

که کاهشِ به کارگیری نیروی کارِ انسانی در  متکی به آن آوریِو به کارگیری تکنولوژی مدرن و فن

داری صنعتی در به کارگیری سرمایه. رودمزرعه را به دنبال دارد، همین اعتبارِ ناچیز هم از بین می

کشاورزی در خودِ آمریکا سبب شده که تنها حدود سه درصد از مردم آمریکا به کشاورزی اشتغال 

و فوق صنعتی مانند آمریکا ممکن است امکان اشتغال در شهرها برای رانده  در جوامع  پیشرفته. دارند

که اکثریت تودۀ دهقانِ کُرد که  اما در مناطقی مانند کردستان. شدگان از زمین وجود داشته باشد

سرمایۀ . نشین خواهند شدها آواره و سرگردان و حاشیهاش هم تحت اشغال است، در متروپلسرزمین

های عالم، عیِ هرملت، جامعه و حتی هرگروه و سازمانی، نیروی انسانیِ آن اعم از انساناصلی و واق

ها از دست وقتی همۀ این. متخصص، اندیشمند و نیروی انسانیِ مولد بر روی زمین و منابع آن است

ت برای نمونه؛ کم تجربگی و ضعف مدیری. آوردبرود برای هر ملت و کشوری مصیبت و نکبت به بار می
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های فکور به دلیل برخوردهای سازی نیروهای پرسابقه و آوارگیِ انسانو کارشناسیِ ناشی از پاک

های فعلیِ ترین متغییرهای تأثیرگذار بر بحرانایدئولوژیکی، تجربۀ ایرانِ بعد از انقالب و یکی از مهم

-ورود گستردۀ گروه. است... آن کشور اعم از بحران زیست محیطی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و 

های های فاقد صالحیت در نظام اداری و عدم رعایت مقررات سنجش علمی به جای گزینش

ایدئولوژیکی از سوی کنترل کنندگانِ مستخدمینِ نهادهای دولتی، سوءاستفاده در اعطای مجوزها، 

توجه به با . های بزرگی در برابر ملل ایران تبدیل شده استسیستماتیک شدن فساد، به مصیبت

گذاری و قضای ناشی از های سیاسی و قانونساختار رژیم مذهبی و فقدان نیروهای شایسته در حوزه

های شوم کاهش این پدیدهقادر به یوجود همین نیروهای فاقد صالحیت، این رژیم دیگر به تنهای

انداز روشنی چشم بدون مبارزه با فساد هم، در عمل هیچ. پذیردرژیم هم هیچ مشارکتی را نمی. نیست

های گسترده ناشی از هم که تحتِ تأثیر فقر و نابرابری یایدر جامعه. رویِ ملل ایران قرار نداردپیش

های به همین خاطر افق. گذاردیابد و تأثیر منفی بر اخالق میهمین وضعیت است، جرایم افزایش می

احساسی از یأس و ناامیدی جامعه را . تارند های تازۀ ملل ایران پر از ابهام و تیره وآینده برای نسل

 .گرایی شده استفراگرفته و موجب گسترش خرافه

-های فراملی تحت نظارت نهادهای مالیِ جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بینوقتی شرکت

سازیِ تجاری، بدون توجه به آمادگی و شرایط ویژۀ حاکم بر سرزمینِ هدف المللی و تحت عنوان آزادی

های آن، عمالً موجب افزایش فقر و محرومیت و بحران ملی و و فراهم نبودن زمینه( مانند کردستان)

های فراملی در سرزمین کردستان به شرکت. دریِ مردم از سرزمین مادری خواهد شدآوارگی و دربه

یتِ فروشِ ها، وجود بازارهای پرجمعدنبال نیروی کارِ ارزان و در نتیجه کاهش هزینۀ تولید در آن

 گذاران خارجی احساس بحرانهرگاه هم سرمایه. محصوالت، کاالها و خدمات با هدف سود بیشتر است

اند همراه با سرمایۀ بومی از کشورِ کنند، سرمایۀ خود را به اضافۀ انباشتی که از ثروت ملل کسب کرده

مانند کشورهای جنوب ِ کشورهای جهان این موضوعی است که در بیشتر. هدف خارج خواهند کرد

 .شرقی آسیا تجربه شده است

های نظیر کردستان، بدون کنترل های فراملی در سرزمیناجرای الگوهای اقتصادی از سوی شرکت

و نظارت و بدون مشارکت سرمایۀ ملیِ مردمِ سرزمین هدف، سبب ایجاد دو طبقۀ ثروتمند با ثروتی 

یایی را جامعه خواهد شد که در نهایت توسعۀ ناموزونِ جغرافترِ اقشار پایین دست انبوه و فقر روزافزون

. تر خواهدکردکردستان نسبت به سرزمین کردستان هرچه بیشتر عمیقفرمایدر سرزمین ملل حکم

کند که گذاری و فعالیت میهای سرمایهکه در بخش زیرا ویژگیِ اصلی لیبرالیسمِ اقتصادی این است

این موضوع است که باعث شده جغرافیای ملل . سودهی بیشتری هم جذابیت بیشتری دارد و هم

تر و فقیرتر شده و تنها تر و کردستان محروماشغالگرکردستان نسبت به سرزمین کردستان توسعه یافته

-این پدیده. برداری دیگران استهم تحت نظارت و کنترل و بهرهکارش تأمین مواد خام برای غیر آن

که از سال  به نحوی. گیری کشورهای شمال و جنوب هم شده استایست جهانی و سبب شکل



98 

 

کشور  3درصد تولید ناخالص ملیِ جهان به گروه هفت یعنی  63تا دو هزار و چهار حدود  8163

به این سو که روند جهانی شدن آغاز شده، طبقۀ متوسط  8132از سال . صنعتیِ جهان تعلق داشت

زدایی، های اخیر نشان داده که مبادالت آزاد، قاعدهتجربۀ دهه. جامعه بیش از پیش تحلیل رفته است

گرایانه وجه تمایز آن است، حتی اگر در مناطقی اقشار ضعیف ها، دخالتِ حمایتجریان آزادِ سرمایه

 . تواند چندان پایدار بماندجامعه تبدیل به طبقۀ متوسط شوند، این طبقه نمی

کشور ناچار از رقابت با آن  شوند، گروه تولیدی در آنهای فراملی وارد کشوری میوقتی شرکت

این موجب افزایش . هاست و به این منظور ناچار از افزایش دستمزدهاست تا به تواند رقابت کندشرکت

این . تواند در رقابت دوام بیاوردشود تولید ملی نمیهزینۀ تولید خواهد شد که این امر موجب می

اند که در این بین مردمِ مناطقی که مشابه کردستان. انددارای تولید ملی کهاست  یوضعیتِ کشورهای

المللی از های نهادهای مالیِ بینبینیهمۀ پیش. هیچ تولیدی از خود ندارد، قربانیانِ اصلی خواهند بود

این در . گر مخاطرات و وخیم شدن اوضاع اقتصادیِ جهان استالمللی پول بیانجمله صندوق بین

های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و به طور اخص در سرزمین کردستان است که تهدیدات و تنش حالی

 .مزیدِ برعلت شده است

الگوهای » گوید؛ المللی پول در پیوند با همین موضوع می، اقتصاددانِ صندوق بیناولیویه بالنشار

های رهبر کاتولیکفرانسیس پاپ « .گو باشندتوانند برای آینده جواباقتصادیِ گذشته، دیگر نمی

الگوی اقتصادیِ جهان از سازوکارهای »جهان این موضوع را با زبانی ساده چنین بیان کرده است؛ 

انسان به یک . رسیده است -انسان به تفاله -عبورکرده به فرهنگِ تبدیل -بهره برداری از انسان -سنتی

شود و آنگاه که ارد از آن استفاده میکه ارزش مصرف د کاالی مصرفی تبدیل شده است، تا زمانی

پاپ بر این باور است ؛ نباید بازارهای مالی و « شودارزش مصرف ندارد مانند تفاله به دور انداخته می

طور که با دیکتاتوریِ سیاسی همانوی بر این باور است؛ . اقتصادِ بازار آزاد بر انسان تسلط پیدا کند

 .ول و اقتصاد بازارِ آزاد نیز باید مبارزه شودشود، با دیکتاتوریِ پمبارزه می

های خود دربارۀ سخنان پاپ فرانسیس نوشت؛ چاپ انگلستان در یکی از سرمقاله گاردینی روزنامه

-او افزایش بی. که مشکلِ نظام اقتصادیِ جهانِ ما کجاست پاپ فرانسیس خیلی خوب فهمیده است»

داند و برای از آسیب اصلیِ نظام اقتصادی کنونی میهای اجتماعی و درآمدی را مشکل و عدالتی

خودِ روزنامه در آخر چنین « ها را کاهش دادعدالتیسرگیری رشد اقتصادی نیز ضرورتاً باید این بی

داریِ محض کند؛ وقتِ آن رسیده است که در رویکرد خود به نظامِ لیبرالیسم و سرمایهگیری مینتیجه

 .تحوّل ایجاد کنیم

-کس درمانِ درست را تجویز نمیاند، اما هیچرا احساس و تقریباً بیماری را تشخیص داده همه درد

داریِ های فوق در اقتصاد و اجتماع، سرمایههای بیماریهنوز حاضر نیستند به پذیرند که ریشه. کند

 .ها عبور از آن استافسارگسیخته است و تنها راه عالج این بیماری
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ترین صلۀ طبقاتی به شکاف در تأمین نیازمندی و الزاماتِ زندگی در نازلفا یایوقتی در جامعه

که  این دقیقاً معضلی است. شودشود به یک مصیبت و نکبتِ تمام عیار منجر میاش تبدیل میسطح

این مسئله هم ناشی از آن است و در آینده هم . اکنون مردم کردستانِ تحت اشغال به آن گرفتارندهم

های گران فعلی و چه با سرمایۀ شرکتخواهد بود که بخش خصوصی چه با سرمایۀ اشغال ناشی از آن

آن میزان نیروی . های فراملی رقابت و اظهار وجود کندتواند در مقابل شرکتفراملی در کردستان نمی

چون سطح آموزش و تکنیک در . های فراملی نیاز دارند، باید دارای تخصص باشندانسانی که شرکت

ترین سطح خود است، از کار فرمای کردستان در پایینردستان نسبت به سایرِ مناطقِ ملل حکمک

اند و دیگر زمینۀ اشتغال و کسب درآمدی کردن در محیط کاری که سطح تکنیک آن باالست، ناتوان

در کالن . هایندناچار از سرازیر شدن به متروپل. منطقی، پایدار و الزم برای آنان وجود نخواهد داشت

 .کنداش، میشهرها نیز تفاوت در سطح زندگی، آنان را حاشیه نشین با تمام عوارض

سبب شده که مسائل  سودجویی. شودمربوط می« گرم شدن جهان»تأثیرِ دیگر جهانی شدن به 

است، نادیده گرفته  یایهای توسعۀ پایدار در هر کشور و جامعهزیست محیطی که یکی از شالوده

دهد، حقیقتی علمی است، ولی که سطح آبِ دریاها و دمای آن را افزایش می «یاییرِ گلخانهتأث».شود

 .گنجدباشد، که بسط آن در این مختصر نمیمتفاوت می یتأثیر آن به لحاظ جغرافیای

صلح و امنیت، کاهش تسلیحات نظامی، تقسیم عادالنۀ ثروت، عدالت اجتماعی برای طبقات، اقشار، 

آیا نظم جدید یا جهانی . های قومی، ملی و مذهبی نیازهای فعلی بشریت استطه و گروهمللِ تحت سل

تواند حقیقتاً آن نظامیِ جهانی باشد که در آن جهان از طریق سازمان ملل، به صورت شدن می

توان به که می وجود دارد یا این «صلحِ آمریکایی»کند؟ آیا امکانِ نجات جهان از طریق هماهنگ عمل

جمعی جهت ایجاد برای اقدامی دسته( آمریکا، اروپا، چین،روسیه و ژاپن)راکز مهم قدرت در جهان م

 الملی اتکا کرد؟ثبات و افزایش کارایی نظام بین

نشان داد که آمریکا به . . . مورد افغانستان، عراق، فلسطین، ترکیه و کردستان، ایران، سوریه و 

هانی، بویژه، نظمِ توأم با عدالت را، نه دارد و نه در ذات سلطۀ تنهایی توانایی ایجاد نظم جدیدِ ج

 .کاپیتالیستیِ آن است

 

 سوسیالیسم و عدالت اجتماعی

های سوسیالیست و کمونیست به حفاظت از حقوق اقتصادی و اجتماعی تعهد روشنی رژیم اغلبِ

های ، مسکن، مراقبتیایایهتأمین شغل، درآمد پ ۀاقتصادی، در زمین ۀتوسع داشتند و در سطوح برابرِ

اعتبار سوسیالیسم،  از بین رفتنِ. داری داشتندهای سرمایهبهتری از رژیم ۀبهداشتی و آموزش سابق

سیاسی و  ۀکشورها را از ایدئولوژی سازمانده برای مبارز ۀهم طبقات محرومِ( در شرایط حاضر)

 .باز توزیع، محروم کرده است سیاستِ
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سوسیالیستی  کشورهای در ملی درآمد رشد میزان اگر کلی بطور»نویسد؛ یم قاسملودر این مورد 

-سرمایه کشورهای در رشدی که چنین شد خواهیم متوجه کنیم مقایسه داریسرمایه کشورهای با را

از  سوسیالیستی کشورهای  در در حالی که بوده درصد ٣ ساالنه سال گذشته پنج و بیست طی داری

 اوایل استقرار در مخصوصاً سوسیالیسم که است این اختالفی چنین علتِ .است بوده بیشر درصد ٨

-نمی باقی استثماری که آنجا از و اندازد به کار را کشور انسانی و مادی نیروی تمامیِ تواندمی خود،

 دهند،می نشان خود از بیشتری تالش و دلبستگی و کنندمی کار خود مردم برای واقع در و ماند

در  مانعی صورت به و رودمی بین از داری استسرمایه نظام هایویژگی از که نیز دیاقتصا بحران

 .«کندمی پیشرفت زودتر و ترکاری سریع هر نتیجتاً آید؛نمی

های تری را هم، نظیر فروپاشی نظامسابق تاثیرات خاص برای دول کمونیستِ مپایان کمونیس 

در این . ر بالکان و آسیای مرکزی را در بر داشتجنگ داخلی د ۀامنیت اجتماعی و گسترش دامن

ناامید کننده، وقتی صدها میلیون و یا به استناد گزارش سازمان ملل حدود سه میلیارد انسان  تحوالتِ

پذیری در مقابل امراض و گرسنگی هستند، بحث از حقوق اقتصادی و گرفتار مشکالت تغذیه و آسیب

اگر وضعیت فعلی و نقش بیماریِ کرونا را در  .ر کار بیهوده استاجتماعی و ربط دادن آن به حقوق بش

 .نظر بگیریم، این آمار بیشتر است

 داران،های سرمایهولخرجی مقابلِ در. برابری و آزادی به مفهوم جدید مسبوق به مناسبات تولیداند 

های موجود محدودیت. خاصی در ارضاء نیازها هستند ۀشیو بندِاشیاء خاصی و نه پای کارگران نه مقیدِ

 .اند نه کیفیهای کمیهای وی محدودیتمندیبرای بهره

معاش و برای  ۀکارگر وسیل مبادله برای. داری وجود داردکارگر با سرمایه ۀتفاوت اساسی در مبادل 

-نمی ،تمام مبادالت دیگر است که اساسِ این نابرابری در مبادله. کسب ثروت است ۀدار وسیلسرمایه

ای ندارد جز چاره ،کارگر اگر بخواهد کسب ثروت کند .سالم یا واقعی منتهی شود کراسیِوتواند به دم

کارگران در نظام  اندازِدر واقع پس. فرساخویش و یا کار طاقت پوشی از ارضاء نیازهای مادیِچشم

دوران پیری،  هایخود است، برای تأمین هزینه های ضروری فعلیِکاستن از هزینه داری،سرمایه

ها را باید که این هزینه در صورتی. گیری نشودکه محکوم به گدائی و صدقه ها و یا اینبیماری، بحران

بورژوازی چقدر  ۀریاکاران های سرشار از بشردوستیِپردازیبنابراین، عبارت. داران بپردازندسرمایه

 ۀخویش، مساوی با چشم پوشی از هموادار کردن کسی به فروش کار  به قول مارکس؛ !اندمتناقض

 .های کار استثمره

های تمدن با افزایش نیروهای تولید اجتماعی، تکنولوژی، اختراعات، پیشرفت ۀبنابراین هم 

دار را غنی که شاهد هستیم، سرمایه گونهآوری، تکنولوژی ارتباطات، بازار جهانی، هماناکتشافات، فن

داری و یا اصالح توزیع در عین رو ادعای الغای سرمایهیدستان را از اینسازد نه کارگر و یا سایر تهمی

در واقع هنوز هم سوسیالیسم  .اعتبار استخود بخودی بی گوئیِمزد بگیری نوعی تناقض حفظ نظامِ

مزاروش به نقش  « یا سوسیالیسم یا بربریت» ایستوان مزاروشبه قول . داری استآلترناتیو سرمایه
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های چند ملیتی و یا فرا ملی و انحصارات آنان در جهانِ امروز اشاره  لیِ صنعتی و شرکتهای اصدولت

مکان و ملت، بیدولت، بیهای سیال، بی، متشکل از سرمایه«امپراتوریِ نامرئی»نویسد؛ یک دارد و می

. کنندتعیین خواهد کرد که رشد و توسعۀ کشورهای جهان در آینده چه روندی را طی « جهانی شده»

 (01کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت ص : مزاروش)

داری ایجاد ثروت از طریق کار اضافه است، سرمایه تاریخیِ در واقع نقش بزرگِ ؛مارکساز نگرش  

این نقش سرمایه زمانی به پایان خود . که اگر منظور از کار صِرف معیشت باشد، کار اضافی زائد است

 تبدیل به نیاز عامِ ،مازاد بر ضرورت خود اضافیِ و توسعه یابند که کارِ رسد که نیازها به نحوی رشدمی

دار اعمال کرده، به که سرمایه کوشیناشی از نیازهای فردی شود، از سوی دیگر انظباط و سخت

خصلت مشترک بشریت عصر جدید تبدیل شود و سرانجام پیشرفت نیروهای تولیدی که سرمایه به 

از رشد و توسعه برسند که تأمین ثروت  یایچنان مرحلهو حصر توسعه داده، بهحد انباشت بی منظورِ

جامعه باشد و بشریت برای تکرار آن به نظامی  اجتماعی مستلزم زمان کار کمتری از سوی تمامیِ

روز شکوفاتر در فرآیند تولیدی برسد که انسان از کارهای که ماشین قادر به انجام آن علمی و روز به 

 .بشری به چه سعادتی دست خواهد یافت ۀارغ شود، جامعاست ف

یابی به چنین اهدافی های علمی، فنی و تکنولوژی برای دستهرچند در عصر حاضر بستر و زمینه 

کند که کار داری تنها در صورتی ماشین را جایگزین انسان میوجود دارند، اما علیرغم آن نظام سرمایه

چه برای آن مهم است سود چون آن. تر از کار انسان تمام شودثروت ارزان ر و تولیدداآن برای سرمایه

داری با هم اکنون سرمایه. متصور نیست( داربرای سرمایه)که بدون آن هیچ نفع عمومی  سرمایه است

ترین کشورها افراد کشی را تشدید کرده است و در صنعتیاستفاده از تکنولوژی و تدابیر اجتماعی، بهره

 .ل بیشترندعاط

-که از خصائص ذاتی سرمایه روابط است، غربی درک نادرست از ماهیت واقعیِ کراسیِودر واقع دم 

تری که ظاهر عریانی تر از گذشته استداری است که در عصر جهانی شدن بسیار شدیدتر و پیچیده

روزی انسان ختی و سیهکه بر منشاء تمام نکبت و بدب بیش نیست یایبورژوازی لفافه کراسیِودم. داشت

سیاهی کشیده که هیچ چیز در زیر آن پیدا نیست و بشریت را بطور کلی و  ۀارض چنان پرد ۀبر کر

روشنفکران را بطور اخص گمراه کرده و تمام دستاوردهای دانش و علوم بشر را که حاصل تجارب 

. بردت سود خود بکار میهزاران هزار سال اجداد بشر است به تملک خصوصی در آورده و تنها در جه

 .جوئی در کار الزم  و ایجاد کار اضافی استتکنولوژی مدرن در تولید، صرفه اصلیِ ۀممیز

اند، مجبور به که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با تولید در ارتباط یهایدر عصر حاضر تمام انسان

. پذیر باشدشان امکانزندگی برایاند تا گذران چند شغل گوناگون ها کار و تالش و یا انجامِساعت

 انسانِ. داری مشابه زندگی ماهی در آب استسرمایه مدنی در تولیدِ ۀجامع اکثریت عظیمِ زندگیِ

داری با ارزش گیرد زنده است، و سرمایهمزدور و یا کارمزد در نظام فوق با مزدی که از سرمایه می
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-نمی ،ر نکند و ارزش اضافی برای سرمایه تولید نکنداگر انسان به عنوان مزدور کا. کارگر اضافی کارِ

 .تواند زندگی کند

کار ها را به هر عنوانی بیوقتی سیستمی انسان «رس استدر دست ثروت زمانِ»به قول مارکس؛  

گیرد که به هیچ وجهی امکان  را می( زمان)ترین چیز زندگی او کشد، با ارزشکند و یا از او بهره میمی

 .اش استمدنی مدرن با حقوق شهروندی ۀاین کل ماهیت جامع. و یا جبران آن وجود نداردبازسازی 

تواند کار اضافی نمی بشری نیاز باشد، ۀکار کشور و یا جامع اگر برای نگهداری جمعیت به تمامیِ 

د آنگاه وجود نداشته باش یایاگر هیچ بهره. سرمایه امکان ندارد وجود داشته باشد و در نتیجه انباشتِ

کار کارگر را به جیب  ۀسرمایه هر کاری بکند باز هم نتیج. ملت یا جامعه براستی ثروتمند خواهد بود

در نظام . شودوقتی بیش از اندازه از فردی کار کشیده شود، موجب بیکاری دیگران هم می. زندمی

. کنددیگر را هم ارضاء می کند، نیاز فردکه برای تأمین نیاز خود کار می داری فرد ضمن اینسرمایه

این پدیده در صنعت و کار صنعتی تبدیل به نظام . تر بودعریان و فئودالیسم، داریاین قضیه در برده

کاری شان بدون هیچکه معیشت را بوجود آورد،( دارانسرمایه)کارها از بی یایمزدبگیری شده و طبقه

به استناد آثار مارکس؛ علم . مل، و ولخرجی استگذرد و کارشان، اسراف، تجاز طریق کار دیگر می

اقتصاد با قبول مناسبات مالکیت خصوصی به مثابه مناسباتی انسانی و معقوالنه، در تناقض دائمی با 

فقر، ناشی از مالکیت خصوصی است، یا به عبارت دیگر از آن زائیده . کنداساسی خود، عمل می ۀمقدم

 .اندطب متفاوتفقر و مالکیت خصوصی دو ق. شودمی

سالم و واقعی امکان  کراسیِوامروز، دم ۀحیات جامع بدون از میان بردن کلیه شرایط غیر انسانیِ 

با توجه به این  .است یابی به سوسیالیسمو دست داریاین کار هم مستلزم عبور از نظام سرمایه. ندارد

هم نه سوسیالیسمی که توأمِ با ناوضاع و احوال است که قاسملو سعادت انسان را در سوسیالیسم، آ

این . دیکتاتوری و بدون دموکراسی سیاسی تجربه شد، بلکه بر سوسیالیسم دموکراتیک تأکید داشت

استراتژی که چهل سال پیش از سوی وی مطرح شد که نه تنها از سوی مخالفین و موافقین وی نه 

برای جامعۀ کُرد، بلکه برای بشریتِ  پذیرفته و نه درک شد، اکنون نه تنها یک استرتژی قابل قبول

آیا در آینده ملل کشورهای چهارگانه و خاورمیانه به این حقیقت پی خواهند برد . جهان معاصر است

برای اولین بار از سوی یک رهبرِ مبارز کُرد مطرح شد که ( در واقع فوق استراتژیک(که این استراتژیِ 

انقالب متهم کردند و جنبش تحت رهبری وی را االرض و ضد فیشان وی را به مفسداسالف

 بر قبر وی گل خواهند افشاند؟آیا فرزندانشان .خواندند« تروریسم»

آوری، هرچه بیشتر از نیروی کار انسانی و قدرت در شرایط جهانی شدنِ حاضر کاربرد تکنیک و فن

ر به دلیل نگرانی از انتقال کشورهای شمال، نیروی کا در. ها و سندیکاهای کارگری کاسته استاتحادیه

 ۀمعاصر با مشخص جهانی شدنِ. و مزایا راضی هستنددنیا، با حداقل حقوق  مشاغل به نقاط دیگرِ

که در حالی. اعتنایی و محرومیت روستایی منجر شده استشدیدی که دارد، به تشدید بی شهرگراییِ

بدست  ن است، در توزیع اجتماعیِ منافعِدر جریا( داریسرمایه)جهانی  مجدد به تولیدِ سامان دادنِ
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معاصر اختالفات طبقاتی را تشدید کرده است  جهانی شدنِ. آمده پیشرفت چندانی حاصل نشده است

 . اندهای نابرابری در زندگی ایجاد کردهو فرصت

بازارهای جهانی  دَرِ به هیچ وجه. طبقاتی است ۀداری محصول جامعدانیم که خودِ سرمایهمی

. توانند ببرندرد چه نفعی از آن میملل محروم نظیر ملت کُ. بر روی همه باز نبوده است( رت آزادتجا)

 که بیشترِ در حالی. ثروتمندان تعلق دارد ۀکالن فقط به طبق گذاریِبانکداری، اوراق بهادار، سرمایه

ه در تاریخ جا شوندجابه ۀگسترش سرمای. ساکنان جهان حتی هیچ نوع حساب بانکی هم ندارند

  .های مربوط به توزیع مجدد را متوقف کنندکه بسیاری از سیاست ها را مجبور کرده استمعاصر، دولت

داری چنان بر اقتصاد جهان چنگ انداخته است که امروز تقریباً هیچ دولتی جرأت پیگیری سرمایه 

ها، بعنوان ری از سوسیالیستبسیا. رادیکال را ندارد ۀتوزیع مجدد ثروت پیشروند ۀیک برنام آشکارِ

-های توزیع خود را تعدیل یا معکوس کردهاند، برنامهداری جهانی روبرو شدهکه با سرمایه مردانیدولت

-ولیبرالی را پذیرفته و استدالل میئها بدون سرافکندگی منطق ندر همین حال بسیاری از دولت. اند

ناپذیر افزایش کارایی و تأمین مالی ز آثار جانبی اجتنابثروت و درآمد ا ۀهای فزایندکنند که نابرابری

اند اقدام مؤثر در این خصوص انجام های اجتماعی و سیاسی تا کنون نتوانستهجنبش .عمومی است

اند، با افت صنایع قدیمی، های کارگری که نیروی سنتی اصیل برای عدالت طبقاتیجنبش. دهند

کارگری؛ جنبش  خالف شعار قدیمیِ طرف دیگر بر از. انددهبسیاری از اعضای خود را از دست دا

قلمرو یک  ۀهای کارگری بیشتر به مبارزات ملی و در محدود، اتحادیه«کارگران جهان متحد شوید»

 .فایده استکه تحرک جهانی دارد بی عظیم ۀمقابل سرمای کشور گرایش دارند که این در

عنوان مرکز جهانی شدن در نظر بگیریم، کشورهای جنوب، داری را بسرمایه ۀاگر کشورهای پیشرفت

عدالتی هستند و جهانی شرق و غیره به عنوان کشورهای پیرامون در نظام نوین جهانی گرفتار بی

ها در توجیه این مسئله خیلی. کندتر میطبقاتی را عمیق ۀشود، و فاصلها تمام میشدن به زیان آن

حتی اگر این فرض را . اتی از نظر تاریخی یک امر طبیعی و تصادفی استکنند که تفاوت طبقادعا می

بسیار غیر ، جامعه ایجاد کند های نابرابر در زندگی افرادِطبقه، فرصت ۀبپذیریم، در صورتی که مقول

 . کراسی استوعادالنه و مغایر با دم

جهانی را  تأمین مالیِ شود کههایی ناشی میعدالتی بیشتر در روابط شمال و جنوب از حکومتبی

جهانی به نیروهای بازار واگذار شود، اعتبارات بطور  ۀها و اوراق قرضوقتی تخصیص وام. کننداداره می

حتی توزیع . شود که بیشترین امکانات بازپرداخت را دارندنامتناسب به سوی وام گیرندگانی سرازیر می

در چنین شرایطی ظهور  .ز ناعادالنه بوده استو جنوب نیمربوط به تأمین مالی در شمال  مشکالتِ

بین شمال و جنوب  ها علیه شکاف فزایندههای اجتماعی دور از انتظار نیست، هرچند اعتراضجنبش

بالشک جهانی شدن . اما بدون تردید این آغاز کار است. نتیجه استوجود داشته، اما هنوز ضعیف و بی

البته باید بدانیم که . کنداعی را تداوم و حتی تشدید میعدالتی اجتمداری بیدر سیستم سرمایه

هایی که برای تحقق آن بکار پذیر است، بلکه شیوهآفرین و نه اجتنابنفسه نه مشکلجهانی شدن فی
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-داری انجام مینظام سرمایه ساختار زیرا جهانی شدن در شرایط حاضر در. ساز استمشکل ،برندمی

 .گیرد

های عدالتیهم برای پیشرفت اجتماعی و هم بی یایه دارای امکانات بالقوهداری هموارسرمایه 

 کراتیکِوفرامرزی حاکمیت دم توانند بر شرکتها نمیمعاصر دولت در جهانی شدنِ. اجتماعی است

جامعه بشری  کراسی را روابط و مناسبات سالم و عادالنه درواز این لحاظ اگر دم. کامل اعمال کنند

 .تر هم شده است، روابط ناسالم، گسترش یافته و عمیقتعریف کنیم

توسعه نیافتگی و فقر در بسیاری از کشورهای جهان به دلیل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و 

نظم . المللی قرار دارندبین آید که عمیقاًً تحت تأثیر روابط اقتصادیِداخل کشورها بوجود می سیاسیِ

که منافع دارندگان ابزار  اند، نظمی استگرفتهلب آن این جوامع شکل که در قا جهانی داریِسرمایه

 یهای فراملیتی و کشورهایشرکت دارانِسرمایه ۀانگیز. کندرا تأمین می( های فراملیتیشرکت)تولید 

ها در تسلیم شود که آنجویی است و نظم از نظر آنان، تنها در جای حاصل میاند سودکه در آن واقع

ها و ملل در گروه بین ،و عدالت افراد یِبرابر ،این موارد با روابط سالم ۀهم. دیگران موفق شوند کاملِ

بورژوایی را  کراسیِودم که غرب داریِبنابراین جهان سرمایه. کراسی مغایر استوتضاد و با اصول دم

کافی  ۀملل دیگر به انداز های آن را در موردکنند، ایرادات و محدودیتو تبلیغ می برای دیگران موعظه

ما در مورد  ۀها به ویژه در منطقآن کراسیِواین اساس معدل کارنامه دم بر. دهدمورد توجه قرار نمی

 .مردم کردستان  بسیار پایین است

اقتصادی به صورت روزافزونی تهدیدی برای نظم محلی،  مزایا و منافع لیبرالیسمِ توزیع نامناسبِ

که تولیدِ غذا برای  برغم این ؛جهان با این پارادوکس روبروست. شودی جهانی میو حت یایملی، منطقه

 ۀبرجسته در دور آوردهای جهانیِزمین یکی از دست ۀرو به رشد کر برآورده کردن نیازهای جمعیتِ

 چنان ادامه دارد؟ بعد از جنگ جهانی دوم بوده است، چرا گرسنگی هم

انسانی  یایتواند وجههداری میهانی شدن در ساختار سرمایهاکنون این پرسش مطرح است؛ آیا ج

 چه که مورد نیاز است رویکرد بنیادین و جدید برای توسعه و استراتژی جدیدِپیدا کند؟ در حقیقت آن

 . توزیع را در رأس دستور کار خود قرار دهد ۀای است که نیازهای انسانی و مسئلتوسعه

رد به خاطر پشتیبانی و کُ پا با دولت ترکیه در مقابله با جنبشو همکاری آمریکا و اروحمایت 

ترکیه یکی از بهترین دوستان و شریک معنوی و . حمایت از سرمایه و بازار فروش خود در ترکیه است

که آمریکا، ترکیه و اروپا  به این خاطر است. منافع اساسی آمریکا، اسرائیل و اروپا در خاورمیانه است

 به این ترتیب امنیتِ. کنندو امنیتی خود را در سطح منطقه و جهان هماهنگ می سیاست خارجی

یکی ...دوستان و متحدان غرب، خصوصاً آمریکا در جهان و خاورمیانه نظیر ترکیه، اسرائیل، عربستان و

 ۀکه مدعی مبارز هماهنگی و همکاری جمهوری اسالمی ایران. شوداز منافع حیاتی آن محسوب می

ریالیستی بر علیه آمریکاست، در رابطه با جنبش کُرد با دولت ترکیه مستقیم یا غیر مستقیم در ضد امپ

 .آن است جهت منافع آمریکا و بیانگر توخالی بودن ادعای ضد امپریالیستیِ
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های اقتصادی اگر کشورهای جنوب بتوانند موضع ضد تجارت جهانی اتخاذ کنند و اتحادیه

ترین واقعی شود، این موضوع به مهم کراتیکِوموجب امید به سیاست دمنیرومندی تشکیل دهند که 

و یکم تبدیل خواهد خصوصاً آمریکا در قرن بیست  ،پیشرفته داریِجهان سرمایه نگرانی استراتژیکِ

را وادار به ( غرب)که غرب را در بحران عظیمی فرو خواهد برد، که در نهایت ممکن است یا آن  شد،

عادالنه و برابر با کشورهای جنوب کند و  کراتیک و حتی نظامیِودم اقتصادی، سیاسیِپیوند و روابط 

 .و اشغال بزندکه مانند سابق دست به اقدامات گوناگون حتی جنگ  یا این

با . داری به ویژه در قرن بیستم در این چارچوب قابل تحلیل و بررسی استسراسر تاریخ سرمایه 

جدی به آن را  برای کشورهای جنوب، ارزش توجه و اندیشیدنِ یاییهتوجه به اهمیت چنین اتحاد

که هر دولت و کشوری و یا جنبشی دارای چنین گرایشی باشد با مخالفت و  به این دلیل است. دارد

بدون تردید کشورهای جنوب از لحاظ نظامی تهدید . شودحتی تهدید جدی غرب مواجه می

شوند، اما در صورت تأکید بر تولیدات ملی و تشکیل میاستراتژیک برای جهان غرب محسوب ن

تر در برابر غرب تهدید استراتژیکی مهمی به های بزرگهای اقتصادی و تبدیل شدن به اتحادیهاتحادیه

 .حساب خواهند آمد

ها بر این تصورند که کشورهای جهان سوم یا به عبارت بعد از جنگ سرد هنوز خیلی اگر در جهانِ

 ۀآوری و تکنولوژی پیشرفتو فنمندی از مهارت های جنوب، بدون ارتباط و بدون بهرهدیگر کشور

که جهان غرب  تواند درست هم باشد، اما نباید تردید داشتحیات نیستند، که می ۀغرب قادر به ادام

 نابع، مواد خام و اولیهمصرف و فروش و یا م هایش بدون دسترسی به بازارِهم با تمام توانمندی

 . حیات نیست ۀکشورهای جنوب قادر به ادام

یابی در صورت عدم دست. چه در این فرآیند حائز اهمیت اساسی و حیاتی است، آگاهی استآن

توانند خود، تمام اشکال دانش می های الزم در تشخیص منافع ملیِکشورهای جنوب به آگاهی مردمِ

- در تمایز بین کسانی. رت و سلطه را فراهم نمایندهای جدیدی از قدزمینه را برای پدید آوردن گونه

های تمام رژیم. کنند خطر سلطه نهفته استکه در جهالت زندگی می اند و کسانیکه به حقیقت آگاه

های مدنی و سیاسی و منع آزادی بیان و با سانسور نظیر جمهوری اسالمی ایران که با سلب آزادی

دارند و یا حقایق را وارونه ، جامعه را در جهل و ناآگاهی نگه میشرمانه و با نشر خرافاتشدید و بی

ترین وجهی مردم را ضد امپریالیستی دارند، به فاحش ۀدهند، اما در عین حال ادعای مبارزجلوه می

 . تواند ضد امپریالیست باشدکراتیک در ذات خود نمیودمیک سیستم آنتی. فریبندمی

لذا این تصور . کراتیک عمل نکرده و نخواهند کردوگاه بخودی خود، دمبازارها از نظر تاریخی هیچ 

کراسی وکه از طریق بازارهای جهانی و یا آزاد سازی از طریق سازمان تجارت جهانی امکان حصول دم

شود که دنیا دارای انواع آزادی اما بنابراین به راحتی مالحظه می. رسددرست به نظر نمی ،وجود دارد

بشری بر آن مشکالت  ۀروز به جای حل مشکالت جامع داری روز بهسرمایه. سی استکراوبدون دم



116 

 

جهان به  آن هنوز اکثریت قریب به اتفاق مردمِ ۀافزاید و در اثر تبلیغات مسموم و سازمان یافتمی

 .اندنبردهداری و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است پیکه همانا سرمایه منشاء مشکالت خود

 ۀتولید بطور کلی فاصل ۀاین شیو. داری با عدالت اجتماعی در تعارض استسرمایهجه؛ در نتی

طبقات، در سلسله مراتب اجتماعی به طبقات  ۀبخشد، زیرا این فاصلطبقاتی را در جامعه تداوم می

 -که جوامع کشورهای گروه جی تا زمانی. دهد تا انباشت مازاد خود را افزایش دهندثروتمند امکان می

-اند، دگرگونیبه برکت غارت جهان سوم در رفاه و جوامع جهان سوم یا کشورهای جنوب در خواب 1

اگر . رسدبعید به نظر می و سوسیالیسم دموکراتیک، سالم ،با معنا کراسیِوهای اساسی و عمیق، دم

که اصالحات  ن، اصالحاتی انجام دهند باتوجه به ای(داریسرمایه)فعلی  بخواهند در ساختار اقتصادیِ

توانند پیش های جاری برای اصالحات تا کجا میدارای درجات متفاوت است، معلوم نیست انگیزه

فقر و محرومیت منجر  کنیِتواند به ریشهجهانی هر اصالحاتی انجام گیرد نمی در ساختار فعلیِ. بروند

در واقع اصالحات . ترنگ و لعاب زده اس ولیبرالیسمِئدر نتیجه اصالحات سطحی همان ن. شود

 .متکی باشد ، یعنی سوسیالیسم دموکراتیکپایدار باید بر مالکیت عامه مردم اجتماعیِ

های پنهان و آشکار زیسته بود، موضوع را عدالتی و ستمکه خود در چنین جهانی پر از بی قاسملو

 و آموزش مسکن، نان، هر چند سوسیالیسم .دادداری مورد توجه قرار میهای سرمایهورایی تئوریسین

 گردد، دریغ وی از انسان یک آزادیِ نباید سازد، لیکن از دیدگاه قاسملو هرگزمی فراهم را بهداشت

. شود داده آزادی او به باید داری، در دوران سوسیالیسمسرمایه دوران از بیتشر بر عکس خیلی بلکه

 گسترش آن را بلکه کرد،محدود نمی ار دموکراسی تنها نه بوده که  وی در پی استقرار سوسیالیسمی

جامعۀ  بجای»گویند؛ می کمونیست حزب مانیفست در انگلس و مارکسهمان چیزی که . دادنیز می

 آن در داشت که خواهیم یایجامعه آن، در موجود طبقاتیِ تضادهای و با طبقات داریسرمایه کهنۀ

 .«بود خواهد فرادتمامی ا آزادانۀ شکوفایی شرط فرد هر آزادانۀ شکوفایی

 ۀشیو تمام عیارِ که تنها دگرگونیِ عمیق است یایداری و عدالت به اندازهتضادهای میان سرمایه

داری هیچ سرمایه. حساب و کتاب در روابط اجتماعی را از میان برداردبی هایتواند تبعیضتولیدی می

-دهد و این اساسیکراتیک را نمیودمهای تر، از طریق شیوهوقت اجازه تغییر مضمون به شکلی عالی

 .داری استکراسی سرمایهوترین نقص و مشکل در دم

به ویژه در مناطقی . امان مبارزه کردبی کراسی، عدالت و امنیت باید با این وضعیتِواز نقطه نظر دم

گیرد، دفاع نظری و عملی از آن نظیر کردستان که بیشترین نقض حقوق بشر صورت گرفته و می

 . ترین ضرورت استیفور

حقوق بشر در نظر بگیریم،  ۀکنار سایرحقوق به منزل اگرحقوق اقتصادی، اجتماعی و ملی را در 

حقوق بشر یکی از اجزاء ضروری . دهدمحرومیت و توسعه نیافتگی کردستان عمق فاجعه را نشان می

اما . امالً داخلی استکراسی مربوط به سازمان حکومت و ترتیبات قانونی آن کودم. کراسی استودم

شرایط ضروری برای فرد  ها ارتباط دارد و ناظر بر تأمین حداقلِحقوق بشر به حقوق فرد و دفاع از آن
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کراسی در وهر بحثی از دم. عام و جهان شمول دارد ۀجهت نوعی زندگی سالم و انسانی است که گستر

کراسی را وکه دم و حقوق بشرصورت غفلت از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ملی، آموزش 

دموکراسی برای مسئلۀ ملی باید راه حل داشته » قاسملوبه قول  .شامل نشود، بحثی نیمه تمام است

کراسی وشود، دمکراسی ارزیابی میودم وقتی حقوق بشر بعنوان یکی از اجزاء اصلی و ضروریِ« باشد

حقوق بشر بدین معنی  جهان شمولِ ارِمعی. کندعام و جهان شمول پیدا می ۀهمانند حقوق بشر گستر

 ۀهم. کشور و هر ملتی، برای همه قابل حصول باشد هر جامعه، هر ۀاست که صرف نظر از سطح توسع

-برابر و برخوردار از شرافت برابر انسانی دانسته می احترامِ ۀشان، شایستها صرف نظر از تفاوتانسان

 .شوند

حفظ منافع ملی و  ها، بخاطررد برای دستیابی به این ارزشت کُاروپا و آمریکا در برابر مبارزات مل 

 «تروریسم»اند و آن را و کوری زدهاقتصادی و استراتژیک خود به ویژه با دولت ترکیه، خود را به کری 

بدین ترتیب تعریف آنان از تروریسم غلط و حتی تروریسم دولتی ترکیه و سایرین بر . کنندتلقی می

بدون ( اروپا و آمریکا)غرب  داریِجهان سرمایه !!آورندرا مبارزه با تروریسم به حساب میرد علیه ملت کُ

 کردستان، آن هم بر پهنای جغرافیای کردستان نه به صورت گزینشِ ۀبه مسئل یایتوجه عمیق و ریشه

 .کراسی در خاورمیانه نخواهد بودوبخشی از آن، قادر به پیاده کردن هیچ نوع دم

ارتباطات جهانی در درجۀ اول نه یک طرح دموکراتیک، بلکه نوعی  چه بیان شد؛آن با توجه به

های که ارتباطات دور برد و رسانه تا زمانی. داریِ فرامرزی و سودآورِ گسترش یافته استسرمایه

قرار  شوند، دموکراسی در برابر انباشت سرمایه در جایگاه دومگروهی به مثابه بازارِ آزاد سازماندهی می

 .گیردمی

این شیوۀ . داری با عدالتِ اجتماعی در تعارض استهم تأکید داشت؛ سرمایه قاسملوگونه که هما

بخشد، زیرا این فاصلۀ طبقات، در سلسله مراتب تولید بطور کلی فاصلۀ طبقاتی را در جامعه تداوم می

دکتر قاسملو به این  .فزایش دهنددهد تا انباشت مازاد خود را ااجتماعی به طبقات ثروتمند امکان می

داری پا به میدان گذاشته است و ما سوسیالیسم به عنوان یک نظامِ نفیِ سرمایه»نویسد؛ خاطر می

داری بعنوان یک نظام کنیم؛ خواهان سوسیالیسم هستیم منظور ما این است که سرمایهوقتی اعالم می

 .«اجتماعی از نظر تاریخی محکوم به نابودی است

های اساسی، مندی از آزادیها و بهرهتوانایی ۀجسمانی، ابزار مادی زیست، توسع و امنیتِمت سال

شان سنتی کنند جوامعِکه تصور می کسانی. دهندشروط ضروری حقوق اساسی بشر را تشکیل می

رفتار ترین شوند و غیر انسانیکراسی بخوبی اداره میوبدون وجود هرگونه مفهومی از حقوق بشر و دم

-ها باشد، اما برای همیشه نمیرد دارند، ممکن است در کوتاه مدت نتیجه باب میل آنرا با ملت کُ

رد را هر چه ها است که حقوق ملت کُلذا به نفع آن. کراسی زندگی کنندوتوانند بدون حقوق بشر و دم

ناپذیر های جبرانانرد را متحمل  زیهم خود و هم ملت کُ ،زودتر به رسمیت بشناسند و بیش از این

 .نکنند
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 داریتضاد سوسیالیسم با سرمایه

-می اکنون»کند؛ اش را از انتخاب سوسیالیسم برای آیندۀ کردستان چنین بیان میقاسملو هدف

 ایران کوردستانِ ایم؟کرده انتخاب را علت سوسیالیسم چه به که بدانیم اقتصادی دیدگاه از خواهیم

 که آنجا از و آیدحساب می به افتاده عقب کشوری داخل در افتاده عقب یایبطور کلی منطقه

 عقب بردن بین از برای کندمی حل بهتر و تررا سریع اقتصادی مشکالت و مسائل سوسیالیسم

 درآمدِ آورد کهمی  بوجود را امکان این سوسیالیسم .ایمکرده انتخاب را سوسیالیسم کشور، ما افتادگی

 طرز به درآمد این یابد و افزایش ترسریع (کشوری هر اقتصادیِ اوضاع شاخص نتریبعنوان مهم)ملی 

 .«گردد توزیع تریعادالنه

کردستان، کشورهای  شود تا مسئله در شرایط عینیِچه که بیان شد، باید تالش با توجه به آن

ها و ایجاد زمینه در واقع بحث ما به خودی خود به. گرکردستان، خاورمیانه و جهان بررسی شوداشغال

که دکتر قاسملو  یایتوان به آن سطح عالی از دموکراسیشود که براساس آن میبسترهایی مربوطه می

که این زمینه و بسترها فراهم  تا زمانی. اند، رسیدو سایر رهبران کُرد از جمله اوجاالن بدان اشاره کرده

اس حقوق، مزایا و تعهدات برابر و در نهایت به نشوند نخواهیم توانست به روابط سالم بین ملل براس

دستیابی به »گوید؛ می قاسملوبدین جهت . جامعۀ دموکراتیک و سوسیالیسم دموکراتیک دست یابیم

 یهایکار مانند هرکار دیگری نیازمندِ پیش شرطاین« سوسیالیسمِ دموکراتیک فرآیندی است طوالنی

دستیابی به آن سطح به . هاستبه این پیش شرطدر واقع بحث در شرایط فعلی مربوط . است

که در شرایط فعلیِ  اندیشمندان تاریخ بشریت است« مدینۀ فاضلۀ»دموکراسیِ ایدال در واقع همان 

گر آن، خاورمیانه و جهان با توجه به ساختار اقتصادی و برمبنای آن کردستان، کشورهای اشغال

یابی به آن شرایط دست. رسدی، اتوپیا به نظر میساختارهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگ

طلبد و در واقع مستلزم یک جهش بزرگِ سیاسی است که با توجه به شرایط عینیِ عصر خاص می

 .حاضر، زمینه و بسترهای چنین جهشی کمتر وجود دارد

بررسی  تواند سودمند باشد یا نه قابلاز لحاظ تاریخی هم این موضوع که آیا یک جهشِ بزرگ می 

این . های گوناگونی در رابطه با تحوالت دارندهای متفاوتِ اجتماعی، توانمندیبندیصورت. است

توانند پیش از طور که روابط نوینِ تولید ظاهراً نمیهمان. کندها هم صدق میموضوع در مورد دولت

یک مرحلۀ مشخص که آیند، فکر دور زدن شان پدید آیند، و لذا پدید هم نمیپیدایش شرایط تحقق

بندی اجتماعی هرگز از هیچ صورت. بینانه نیستشرایط مادی و معنویِ آن ایجاد نشده است واقع

کند رشد نیافته باشند، و شود که کلیۀ نیروهای مولدی که کفایت آن را تضمین میپیش نابود نمی

شان ایط مادیِ بوجود آمدنگرد، مگر آن که شرهیچ روابط تولیدیِ برتری جایگزین روابط پیشین نمی

 .در درون جامعۀ کهنه فراهم شده باشد
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 هایعنی موژیک روسیه در روستاها ساکنان شد پیروز اکتبر انقالب قاسملو اشاره دارد؛ زمانی که 

. شدمی نامیده« سرواژ»عمل این .شدندمی و فروش خرید زمین همراه و داشتند بردگان مانند حالتی

 در. بود باقی هنوز آن آثار لیکن .بود شده ملغی رسمی بطور سرواژ اکتر انقالبِ زا پیش واقع مدتی در

-می نامیده(  S.R) ار  .اس  یا  )انقالبی هایسوسیال( سوسیال ریولوسیونر که کسانی ٢٨٢٨ سال

 دهقانان میان در ارها.اس لنینهای نوشته برپایۀ .برخاستند معارضه به هابلشویک مقابل شدند در

را  دنیا که روزی ده»خود مشهور کتاب در «رید جان»نگار آمریکایی روزنامه و داشتند زیادی ذنفو

 .است داده نشان روشنی به را حقیقت این «داد تکان

 ارها.اس با بلشویک حزب دولت، اتحاد در هاآن دادن شرکت و دهقانان جذب برای مخصوصاً لنین

 یک اصل بعنوان بلشویک حزب طرف از که «دهقانان و نکارگرا اتحاد»شعار  رواین از .ساخت مطرح

 انگلس و مارکس زمان در در حالی که مطرح گردید، اکتر انقالبِ جریان در بود گرفته قرار قبول مورد

از  بود عبارت مارکسیسم گذاران پایه شعار و نبود میان در گونهاتحادی بدین چنین از صحبت

 به و نرفتند اتحادی چنین زیر بار ارها.اس سرانجام ر حاله به «شوید متحد جهان پرولتاریای»

 لیکن .بگیرند بدست را سیاسی حاکمیت خود و بزنند کودتا به داشتند دست خیال حتی تاریخ گواهی

 هابلشویک نیز ٢٨٢١ اکتبر در گفتندمی ارها.اس .نمودند پیشدستی و کردند پیدا اطالع هابلشویک

 تلفات تحمل با ابتدا انقالب در که گفتندمی علت بدان مخصوصاً را این و انقالب، اند نهکرده کودتا

کشته  نفری صد چند که بود تزار زمستانیِ قصر تسخیر به هنگام فقط و بود شده پیروز کمی بسیار

 بلشویک علیه که نمودند درخواست شده بودند مسلح که دهقانانی و سربازان از ارها.اس بعدها .شدند

 را هاآن شد بلشویک ناچار حزب که بود هنگام این در شد اشاره قبالً که گونهو همان ایندنم قیام ها

 که عواملی از دیگر یکی. یافت تحقق عمالً دیکتاتوری پرولتاریا استقرار ترتیب بدین و نماید سرکوب

 کشورهای جانب شوروی از اتحاد محاصرۀ نمود تسریع را واحد حزب یک تثبیت حاکمیت جریان

 همکاری با غرب داریسرمایه دولت چهارده سوی از ٢٨١١ سال تا شوروی اتحاد .بود داری سرمایه

 هابلشویک که بود فداکاری بسیار و جنگ سال دو از بعد تنها و بود، شده محاصره ضد انقالبِ داخلی

اتحاد  و شدند متحد شوروی هایجمهوری ٢٨١١ سال در آن، بعد از سال دو .گردند پیروز توانستند

 .شد فراهم کشور یک سوسیالیسم در استقرار امکان ترتیب بدین و آوردند بوجود را جماهیر شوروی

 قبالً که گونههمان دهد؛ لیکنبا تسلط بر تاریخ شوروی و انقالب اکتبر، چنین ادامه می قاسملو

. داشت همراه به نیز را روسیه امپراتوری افتادگی عقب چندین سالِ سنگینِ بارِ کوله این شد اشاره

 مسئله زمین، پرورش، و آموزش کردن کشور، صنعتی چون مسائلی برای بدواً بایستیمی سوسیالیسم

 در که و مشکالتی مسائل. بیابد حل راه دیگر اقتصادی و فرهنگی مشکالت اجتماعی، بسیاری و ملی

 کردن پیاده امر که بود دالیل همین به .شده بودند حل قبالً داریسرمایه کشورهای از بسیاری

 یعنی ٢٨١٨ سال در اقتصادی تنها سالۀ پنج برنامۀ نخستین مثالً. رفتمی پیش با اشکال سوسیالیسم

 اتحاد داخلی اوضاع ٢٨١٨ سال در لنین در گذشت از بعد. گردید آغاز اکتبر انقالب از بعد سال ٢١
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 به را قدرت استالین که کرد، تغییر )بلشویک حزب( حزب کمونیست  داخلِ در شوروی مخصوصاً

 پرولتاریا دیکتاتوری نام تحت کشور در حزب و داخل در دموکراسی جای به بود گرفته دست

 که بلشویک بود حزب مشی خط از مهم انحرافی مسئله این .نمود را تحمیل خود شخصی دیکتاتوری

 .تحوالت بلوک شرق تا زمان قبل از .خوردمی چشم به شوروی اتحاد در آن آثار امروز به تا

دهد؛ اگر ها از جمله انقالب اکتبر روسیه و انقالب ایران نشان میبدین ترتیب، تجارب بیشترِ انقالب

 یایعناصر مادیِ یک انقالبِ کامل یا دگرگونیِ بنیادی مهیا نباشد، برغم این که ایدۀ چنین دگرگونی

واقعی انقالبی است که محرک اصلیِ آن نیاز  انقالبِ. بیان شده باشد، تکامل عملیِ آن جای بحث دارد

 تفکرات تمام بر برتری که است انسانی ایدئولوژی یک  خود به قول یک دوست؛ رهایی .به رهایی باشد

-به سخن دیگر انقالب در سطوحی باالتر از تکامل مادی و معنوی روی می ...دارد را جامعه در موجود

اگر از این دیدگاه به انقالب ملل ایران نگاه کنیم . دهدتمه میدهد و به فقر و تهیدستیِ انسان هم خا

که شرایط مادیِ زندگی در بطن جامعۀ پیش از آن  بنابراین، .آیدهزاران پرسش در مورد آن بوجود می

ها هم گیرد ولو این که افراد و شکل دولتتر شکل نمیکهنه به بلوغ نرسد، مناسبات جدید و عالی

 .راین، باید مسائلی را پیش کشید که قابل حل باشندبناب .تغییر کند

جاست که دکتر قاسملو به خوبی این موضوع را درک و با زبان عامه فهم بیان کرده و درست در این

 اعالم وقتی ما و است میدان گذاشته به پا داریسرمایه نفی نظامِ یک بعنوان سوسیالیسمگوید، می

 و بر این نماییممی نفی را داریسرمایه که است این ما منظور یمسوسیالیسم هست خواهان» کنیم؛می

 . «است نابودی به محکوم نظر تاریخی از اجتماعی نظام یک بعنوان داریسرمایه که اعتقادیم

های چهارگانه، خاورمیانه و جهانی توجه دارد با درایت به شرایط عینیِ کردستان، دولت قاسملواما 

 هنگامی باید داریسرمایه شعارِ سرنگونی که کرد دریافت توانمی سادگی به گفته این از»نویسد؛ و می

 .گرفته باشد قرار روز دستور در مبرم وظیفۀ یک بعنوان شود که امکان استقرار سوسیالیسم انتخاب

-می ما از انتقاد به یکبار هر چند گاه سیاسی که هایگروه و هادسته از ایپاره به است جوابی این

 گنجانیم؟ پیداستنمی را داریضد سرمایه شعار خود شعارهای در چرا آورند کهبر می فریاد و ردازندپ

 امپریالیسم چرا که ایمداده شعار داریسرمایه واقع علیه امپریالیست به بر گوییم مرگمی که هنگامی

 باید است مطرح تانداخلی کوردس مسائل وقتی لیکن .است داریسرمایه کنونیِ جهانیِ مرحلۀ سیستم

 علیه باید کوردستان در ما که معنی این به داد، قرار مورد توجه دیگر یایگونه به را مسئله این

 ؟ «کجاست داری سرمایه این بدهیم؟ شعار داریکدامین سرمایه

در . آیددار یا فئودال به حساب نمیدر واقع هر کس صرفاً پول داشته و دارای زمین باشد، سرمایه

 داریتحلیل سرمایه و تجزیه در که مارکس. رتی که این موضوع از لحاظ علمی تعریف دیگری داردصو

تر این موضوع را روشن قاسملو« .است رابطۀ اجتماعی یک سرمایه»گوید؛ می است، همگان سرآمدِ

 و پول از پر هایجیب یاد به دربارۀ سرمایه بحث محض به که کسانی نظر به شاید»کند؛ بیان می

تنها  حقیقت در لیکن .برسد نظر به عجیب اندکی تعریف ممکن است افتند اینمی دارایی و امالک
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 باشد، به آمده بوجود ایویژه اجتماعیِ که رابطۀ بیآوریم میان به داریسرمایه از سخن توانیممی زمانی

 دو این میان در و کارگر دیگر طرف در و باشد داشته وجود دارسرمایه طرف در یک که معنی این

 نیست تولید وسایل صاحب خود کارگر چون علت که بدان استثمار. باشد برقرار استثماری رابطۀ

 .«فروشد می را کار خود نیروی ناگریز

مانده نظیر کردستان کار چه که بیان شد، پیاده کردنِ سوسیالیسم در جوامع عقببا توجه به آن

مسئله این است که اِعمال مالکیت جمعی  .ش حتی کمتر بودآسانی نیست و در چهل سالِ قبل امکان

این کار مستلزم توسعۀ تکنولوژی در . ها و کارخانه استتر از ملی کردنِ بانکبر زمین به مراتب مشکل

ها را ملی کردند و حتی قانون تقسیم ها و بانکحتی در انقالب ایران ابتدا کارخانه. کشاورزی است

صندوق  یهاسیاست ما شاهدیم دولت ایران در راستای هم اکنون. ب کردندمجددِ اراضی را تصوی

های ملی شده را به حراجِ بخش خصوصی گذاشته است و المللی پول و بانک جهانی همۀ داراییبین

 در اگر گونه که قاسملو اشاره کرده است؛هما. قانون اصالحات ارضی را از همان ابتدا به بایگانی سپرد

 و جایگزین رفت نخواهد بین از سادگی به هم آنقدرها گردد حاکم شیوۀ خاصی کشور یک اقتصاد

  .است درازمدت کوشش و کار نیازمند نوین یایشیوه ساختن

وقتی به استراتژیِ بلند مدتِ قاسملو در مورد استقرار سوسیالیسمِ دموکراتیک ایراد  دکتر شفیعی

هم در شرایطِ بیش از چهار دهۀ آن)کردستان  گیرد، بر این تصور است که در شرایط عینیِمی

گانه را که از طرف قاسملو مطرح شده وی استراتژیِ سه. توان سوسیالیسم را پیاده کردمی( گذشته

کشان پنجاه سالِ دیگر باید صبر کنند و از کارگران و زحمت»نویسد؛ کند و میاست نقد می

بحثِ »رسد و کنیم که چون پنجاه سال به ابدیت میسوسیالیسم بحث نکنند، ولی ما اآلن آشکار می

کند، کشانِ کردستان میرا تبدیل به آرزوی آسمانی برای کارگران و زحمت« کوتاه در بارۀ سوسیالیسم

 (1کورته باسک له سه ر سوسیالیسم ص ) « گاه امکان تحقق آن نیستکه هیچ یآرزوی

مانیفست »گرش قاسملو، نگاهی کوتاه به بر خالف دیدگاه دکتر شفیعی، اگر صرف نظر از ن

هر چند مارکس و انگلس بیندازیم که مبانیِ فکری وی هستند، متوجه خواهیم شد؛ « کمونیستیِ

واقعی، عدالت و رفاه همگانی در عصر کنونی است، اما همین  راه آزادیِ بورژوازی مانعی بر سرِ

آمد که معارضان فئودال خود را ار میخود نیروی انقالبی به شم بورژوازی در دوران شکوفاییِ

های عدالت و رهایی را برای جانشینان سوسیالیست خود به میراث گذاشت و برانداخت، اندیشه

که سوسیالیسم بتواند به صورت طرحی عملی در  توسعه بخشیده است یاینیروهای تولیدی را به پایه

سوسیالیسم  ن را توسعه بخشیده است، خودِداری آآید، زیرا بدون ثروت مادی و معنوی که سرمایه

 .ناپذیر استامکان

دار سرمایه ۀکه از طبق آنکه نیاز دارد نیروهای تولیدی را سراسر توسعه بخشد بی سوسیالیسمی 

برخوردار گردد که این وظیفه را برای آن به انجام رساند، سرانجام سر از آن شکل اقتدار طلب قدرت 

متوسط میراث  ۀکه نتواند از طبق سوسیالیسمی. که به استالینیسم شهرت دارد دولتی در خواهد آورد
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 .بخشدفقط آن خودکامگی را تحکیم می ،های لیبرالی و نهادهای مدنی را به ارث ببردآزادی غنیِ

 .نمونۀ دیگرِ آن خمرهای سرخ در کامبوج بودند

بزند  یسود شخصی دست به کارهای ها، یعنیممکن است بورژوازی از روی کم اعتبارترین انگیزه

ها راه شود این انگیزهکه تا کنون انجام داده است، اما چون بطور جمعی در نظر بگیریم ثابت می

بازسازماندهی  که در آن با فرضِ است یاینیروهای تولیدی به نقطه گیری برای رسانیدنِچشم کارآمدِ

را برای از میان برداشتن فقر و محرومیت از سراسر توانند منابع الزم سوسیالیستی، این نیروها می

 . جهان فراهم آورند

های این طبقه عالوه در برکشیدن فرد به قله. انقالبی فقط مادی نیست متوسطِ ۀآورد طبقدست

آورد که سوسیالیسم همواره چنین ثروتی انسانی را از قوه به فعل در میپیچیده، هم از بالندگیِ یایتازه

 فالن آرمان باید قبول کرد که سوسیالیسم و مارکسیسم موضوع سرهم بندیِ. آن خواهد ماندوامدار 

که تا کنون های زیبایی که چرا آرمان این پرسش است بلکه موضوعِ ،نیست ینیزیبا و نو اجتماعیِ

اند قادر نیستند برای همه کس به تحقق به پیوندند؟ ایم به لحاظ ساختاری ثابت کردهداشته

پذیر ها امکانآن تحقق این آرمان ۀرا فراهم آورد که بر پای یایکوشد شرایط مادیمارکسیسم می

اجتماعی حقیقتاً همگانی و  ۀکه بورژوازی نخستین طبق گونه شرایط این استگردد، و یکی از این

-انی را میشکند و نوع ارتباطات به راستی جهسدهای تنگ نظرانه را درهم می ۀروا است که همجهان

 .سوسیالیستی جهانی را تشکیل دهد ۀپرورد که ممکن است بنیاد جامع

شود که موفقیت و یا عدم موفقیت سوسیالیسم، بیش از هر زمانی دیگر لذا این نتیجه حاصل می 

کارها و  هر چه بیشترِ آوری و اجتماعی شدنِصنعت، تکنولوژی، فن. جهانی پیدا کرده است ۀجنب

ر کشورهای پیشرفته بیش از هر زمان دیگر بشریت را به سوسیالیسم نزدیک کرده تولید د تمرکزِ

-غیر ممکن و بیش از همیشه دست مانند کردستان ماندهبنابراین موفقیت آن در مناطق عقب. است

 .یابی به آن نیازمند عزم جهانی است

ستی خود، اگر دچار رد با توجه به احساسات ضد امپریالیتر در جنبش کُهای چپ و جوانگروه 

مورد و بی گرایِبینانه ارزیابی کنند، به بیماری چپناپختگی در سیاست گردند و وضعیت را غیر واقع

نیروهای چپ در کردستان . مبارزه نباید شریعت جامد تلقی شود تئوریِ. شوندناسنجیده مبتال می

خمرهای سرخ در  انند جریانِهای غلط مالزم است بدانند که هر حرکت افراطی براساس ارزیابی

-و بهترین بستر و زمینه برای پروپاگاندِ سرمایه کامبوج در نهایت به نفع امپریالیسم تمام خواهد شد

که از نظر سیر تکامل  در مناطقی مانند کردستان. داریِ غرب علیه سوسیالیسم را فراهم خواهد کرد

کراتیک ودم -انقالب بورژوا ر عین حمایت و هدایتِد ،اندداشته شدهمانده نگهاقتصادی عقب -اجتماعی

آن رنگ و بوی کمونیستی بزند  بخشِکوشد به جریان رهاییکه می در آن مناطق، باید علیه تمایلی

مانده از موفقیتِ زودرسِ سوسیالیسم و کمونیسم در چنین مناطق عقب .بطور جدی مبارزه کرد
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نابر این استراتژیِ حزب دموکرات که قاسملو معمار اصلیِ ب. دیدگاه علم مارکسیسم، قابل تحقق نیست

 .های تندرویی چپ بودتر از سایر جریانبینانهآن بود، در آن زمان واقع

خواهی و مساوات آزادی که بطور کلی جریان چپ از میراث غنیِ این واقعیت را قبول داریم

این ( عقب ماندگی)شد و در آن شرایط که انترناسیونالیست کمونیستی با برخوردار است، اما کسی

مانده متحد گاه متوجه خواهد شد که باید با بورژوازی ملل عقبدهد، آن موضوع را مورد بررسی قرار

 مالکیت کوچکِ در حال حاضر در کردستان به زیر سؤال کشیدنِهم در چهار دهۀ گذشته و هم . شد

جهانی امکان  قبول کرد حتی اگر در شرایط نوینِ این واقعیت را باید. زمین به نفع پرولتاریا نیست

بلکه باید از آن  ،شود آن را ساختپیاده کردن سوسیالیسم وجود داشته باشد با دست خالی نمی

 .آورد استفاده نمودداری بوجود میکه سرمایه مصالح انسانی و موادی

 در الزم شرایط که شوریک در سوسیالیسم کردن پیاده نشان دهیم که بود این بحث این از هدف

 از که ها خرابی چه و شد خواهد فراوانی روبرو های دشواری و مشکالتی چه با است، نیامده آن بوجود

 است آن اول قدم و دارد تمام ضرورت تمامیِ مردم مشارکت کاری چنین برای. شد خواهد منتج آن

 افکار تبادل به دارند و ابراز آزادانه مختلف مسائل دربارۀ را خود نظرات داده شود اجازه مردم به که

 . آید می میان به دموکراسی یعنی بسیار اساسی، مسئلۀ یک که اینجاست در. بپردازند

توان دریافت که خودِ مسائل گوناگون در برابر بشر زمانی در واقع با تحلیل و ارزیابی دقیق، می

گیری ود یا دست کم در فرآیند شکلشوند که شرایط مادیِ ضروری برای حل آن مسئله موجطرح می

گیری چنین فرآیندی های گوناگون در مورد آینده بخشی از شکلدر حقیقت ظهور خودِ ایده. باشند

لذا در هر تحلیلی باید دقت شود که تولید واقعیِ . اندیعنی شرایط پیشا تاریخِ جامعۀ بشری. هستند

از این جهت . امری غیر تاریخی پدیدار نشوندزندگی در هر شرایط و مناسبات اجتماعی به عنوان 

 با که دموکراتیک سوسیالیسمی است کنیم پیاده خواهیممی که سوسیالیسمی» نویسد؛قاسملو می

بود،  خواهد مصنوعی و وارداتی سوسیالیسمی باشد این از اگر غیر. باشد سازگار ما میهن ویژۀ شرایط

 .«نخواهد گرفت دستان قرارکور جامعۀ پسند مورد و داشت نخواهد خالقیت

به همین . اش استاین نگرش به سوسیالیسم در واقع بیانگر سیاست مستقلِ یک رهبر و حزب 

جنبش چپ در ایران، و بویژه از  لوژیکی مورد موافقت سایر نیروهایخاطر این استقالل سیاسی و ایدئو

کردستان و رهبریِ آن بود و با به این جهت مخالفِ استقالل حزب دموکرات . نبود« توده»سوی حزب 

نفوذ در بدنۀ حزب دموکرات موجب انشقاق و انشعاب در آن شد که هر بار از انرژی و پتانسیل آن 

گونه که مرید رژیم مذهبی و وابسته و مقلدِ بدون قید و شرط در واقع حزب توده همان. شدکاسته می

یاسی و ایدئولوژیک در شرایط بومیِ خود از بلوک شرق و بطور اخص شوروی بود و هر گونه استقالل س

توجیه . خود سلب کرده بود، تالش داشت حزب دموکرات کردستان ایران را نیز به آن راه هدایت کند

حزب توده در . حزب توده در حمایتِ خود از رژیم مذهبی این بود که این رژیم ضد امپریالیستی است

تئوریکِ خود قادر به تشخیصِ مبارزه با  ن همه ادعایو با آاین خصوص دچار خطایی استراتژیک شد 
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 ۀشرط ضد امپریالیسم بودن، مبارزه با تمام اشکال سلط! امپریالیسم از مواضع انقالبی و ارتجاعی نبود

طرح . کراتیک را دائماً جلو برندوها نتوانستند و یا نخواستند جنبش دمیایتوده. سرمایه است اجتماعیِ

توانست انقالب سیاسی کراتیک در جامعه میوهای مشترک دمو یا جلوتر از خواسته های باالترخواسته

داری فراتر سرمایه عۀنیروها به نفع کارگران، بطور اصولی از کادر جام را جلو برد و در صورت توازنِ

قلِ خلق به دنبال خود، کارگران را وادار کردند حدا یها با کشاندن سازمان فدایایوقتی توده. رود

هایی مشترک را با اقشار دیگر چون خواست خودشان بپذیرند، در واقع کارگران را در مبارزه خواسته

بازاریان که با رژیم مذهبی زد و بند داشتند  تجاریِ انحصارگرِ ۀخلع سالح کردند و به سیادت سرمای

 .منتهی شد که بدین ترتیب روند انقالب سیاسی را متوقف کردند

های خود تنها نبودند، اقشار و طبقات دیگری نیز در جامعه؛ جنبش کراتیکِودم ۀارزکارگران در مب

خود علیه استبداد و برای آزادی  ۀمطابق منافع خود و به شیو... ملی، دانشجویان، زنان، روشنگری و

 . بخش کردستان بودترین آنان جنبش ملی و رهاییترین و گستردهکردند که با اهمیتمبارزه می

چنین  کراسی و پیش کشیدنِوهای فوق نظیر کردستان برای بر آوردن منافع دمکه جنبشجایی تا

بایستی با ها و اصوالً سایر جریانات چپ مییایمنافعی با استبداد درگیر بودند، در آن شرایط توده

شان را برای ها و منافعکراتیک آنودم ۀمبارز ۀکرد و رابطرهبری جنبش کارگری از آنان پشتیبانی می

ها در این زمینه خصوصاً در رابطه با جنبش کردستان بر عکس عمل یایتوده. دادندکارگران توضیح می

بورژوایی مبارزه  -لیبرالی هایهای فوق برای آزادیکه جریانها این بود یایاگر توجیه توده. کردند

آن  ۀجامع در میان اقشار دیگرِهایی کارگری بایستی جریانکردند، درست در چنین شرایطی میمی

 هایی بورژوایی در جاییها به جریانسوسیالیست زیرا ایراد اصلیِ. انگیختندروز این نوع مبارزه را بر می

د و برای ها در مبارزه علیه استبداکه آن در گرفته و به پیش رفته، این است یایکه چنین مبارزه

دلیل این را باید از وضع این اقشار و . و پیگیر نیستند بورژوایی قاطع هایاستقرار همین آزادی

 . های آنان در جامعه بیرون کشیدجنبش

 سابق خالصه، مورد کردستان نشان داد که بدون درهم کوبیدن دستگاه لشکری و کشوری استبدادِ

ه و گسترد کراسیِوکه از سوی رژیم مذهبی در حال بازسازی و سازماندهی مجدد بود، تحصیل یک دم

که در نهایت قربانیِ  ها به اهمیت موضوع پی نبردندیایاما جریان چپ بویژه توده. معنادار محال است

شان به دلیل همین خطای استراتژیک برای قاسملوسرنوشتی که از قبل . اشتباه استراتژیک خود شدند

 یهایان خصوصاً آنگرکردستبه هر حال اکثریت جریان چپ در کشورهای اشغال .پیش بینی کرده بود

ملی  ۀکه در حاکمیت سهیم بوده و یا هستند در رابطه با ملت تحت سلطه و ستم کُرد که درگیر مبارز

 ،جنبش آن کاری نکرده که بر علیه سرکوبیِ اند، و ضمن اینمتعفن ۀسراپا الش ،بخش خود استرهایی

. الیست بودن در کردار کار آسانی نیستانترناسیون. بلکه مستقماً در سرکوبی آن شرکت داشته و دارند

تا کنون قتل، غارت، تجاوز و ویرانی در حق کردستان و مردم آن نوعی خدمت به میهن و تمامیت 

 .شودشد و میارضی تلقی می
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کراتیک هیچ راهی جز یک وبرای خروج از جنگ و سرکوبی بر علیه ملل و عقد پیمان صلح دم 

چنین جنبشی در کشورهای منطقه وجود نداشته و . ک وجود نداردکراتیودم جنبش واقعی و سراسریِ

 .خوردگیری آن به چشم نمیسوم نشانی از شکل ۀهنوز هم در هزار

   «دوستانه»ایست رابطه سوسیالیستی کشورهای با ما رابطۀ»نویسد؛ می قاسملودر این مورد 

 خود را خود سیاسی مشی خط ما .چرا و چونرویِ بی دنباله نه و خصومت نه مفهومِ به دوستانه

 بزرگ چه چه کوچک توان کم چه و پرتوان چه و هستیم مستقلی حزب کنیم چرا کهمی تعیین

 اصوالً سوسیالیستی کشورهای که داشت تردید نباید .کرد نخواهیم رها را خود مستقل سیاست باشیم

 .کنیممی دفاع خود و ملی نسانیا حقوق از ما زیرا .باشند ما پشتیبان هم باید و ما هستند پشتیبان

 در خواهد فعالی حمایت صورت به آینده در گمانبی نمودار نیست، چندان پشتیبانی این امروز اگر

 حساب به خود اسراتژیک پیمان و هم دوست را شوروی اتحاد ما خود، ملت درازمدتِ مبارزۀ در... .آمد

 هم عیار ناسیونالیستِ تمام حزب یک اگر حتی. دمان خواهیم باقی بر این اعتقاد همواره و آوریممی

 هم باز ما میهن  )سیاسی – جغرافیایی( شرایط ژئوپولتیک گرفتنِ در نظر با  )!نیستیم که( بودیممی

 سیاسیِ مشی خط باید ما بنابراین .کنیم رعایت اصلی چون را شوروی اتحاد با بایستی دوستیمی

کوردستان  برای خودمختاری کسب و ایران در دموکراسی اراستقر در راه مبارزه که را خود درست

 تنها نه که داریم یقین آنگاه .افزایش دهیم ایمآورده بدست ایران در که را نفوذی و دهیم ادامه است

 کشورهای دیگر آزادیخواهانِ کلیۀ و جهان مترقیِ هایسازمان بلکه تمامی سوسیالیستی، کشورهای

 .«کرد خواهند پشتیبانی ما از پیگیرانه

شود که هر جنبش ملی و رهایی بخش و ضد ستم ملی این استدالل قاسملو از این امر ناشی می

گری است و اصوالً در چنین شرایطی هر چون خواهان تقسیم قدرت است، دارای مضمون ضد ستم

ن زمان از در واقع عدمِ حمایت حزب توده در آ. دموکراتیک باید از آن حمایت کند -نیرویی انقالبی

در هر . استراتژیکِ آن حزب در آن اوضاع و احوال بود کُرد در شرق کردستان دومین خطای جنبش

قاسملو . حال استقالل سیاسیِ در یک جنبش ملی و رهایی بخش یک ضرورت و یک امر حیاتی است

 با اینک ...»کند؛ در ادامه سیاست مستقلِ حزب دموکرات کردستان در برابر شوروی چنین تحلیل می

 منوالی چه بر باید سوسیالیستی کشورهای با رابطۀ حزب ما شد مطرح که مسائلی تمامیِ به توجه

 و هاگروه از یایمانند پاره خصمانه نه یعنی دوستانه باشد، باید رابطه این که این است پاسخ باشد؟

 و شناسانند،می عیار تمام امپریالیستِ یا سوسیال امپریالیست را شوروی اتحاد که سیاسی هایدسته

 هر و آید شوروی پیش در که را یایمسئله هر که حزب توده مانند چرا و چونروی بی دنباله نه

 آن از مداحی به و کندمی قبول دربست شود شوروی درپیش گرفته دولت طرف از که را سیاستی

 بگوییم بخواهند چه دوستانمانآن هر که نیست معنی این به پیوند دوستی ما دیدگاه از .!پردازدمی

درِ  از کشور این با هرگز داشته باشیم هم نظر اختالف شوروی اتحاد با ما چنانچه شک بدون .!لبیک

 که هر کاری آیا .داشت خواهیم محفوظ خود برای همواره انتقاد را حق اما آییم،در نمی خصومت
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 هم ما آن که تا باشد شوروی یست اتحادکمون حزب پسند مورد تواندمی دهدمی انجام حزب دموکرات

 ؟«نماییم تأیید دهد می شوروی انجام دولت که را کاری هر

ثبات ساختار . شود، جامعۀ کُرد طبیعتی محافظه کار دارداگر به خود نگاهی به اندازیم، مالحظه می

اعی جامعۀ کُرد کانون روابط اجتم. گران خود قدرت و دوامِ بیشتری داده استاجتماعیِ آن به اشغال

پیوندهای قومی و خانوادگی است، و پشتیبانی و گسترش خانواده و طایفه و قبیله انگیزۀ بنیادی در 

. شوداین پدیده از طریق انواع رؤسای قبایل و طوایف حفظ می. دهدزندگی هر کُردی را تشکیل می

ی به قدرت سیاسیِ حاکم معیار برای آنان کسب قدرت و ثروت است که آن را کم و بیش در وابستگ

 .موقعیت زنان در جامعۀ کُرد پست و هنوز شایستۀ شأن انسانیِ آنان نیست. دانندمی

 سوسیالیستیِ او خواهان نظام. رسیداز دید قاسملو هم یک جهش ممکن به نظر نمیدر هر حال،  

 به سرنوشت نتعیی حق هم در آن که است( کردستان و ایران)شرایط عینیِ جامعۀ خود  با منطبق

 رفتنِ بین از نتیجۀ در هم و شود تضمین دموکراتیک هایو آزادی دموکراسی و خودمختاری شکل

 به عنوان یک فاکت به حزب .گردد حاکم جامعه بر سوسیالیستی روابط انسان از انسان استثمار

 شعار یک هاتن ٢٨٨١ سال در زمستان خود چهارم و بیست کنگرۀ در فرانسه اشاره دارد که کمونیست

در  که حزبی یعنی« !باشد داشته فرانسوی رنگ که ساختن سوسیالیسمی» همآن بود کرده مطرح را

تر نزدیک شوروی اتحاد حزب کمونیست به همه از غربی اروپای کمونیست احزاب ترینبزرگ میان

 .باشد سازگار فرانسه احوال و اوضاع با که کند سوسیالیسمی پیاده خواهدمی بوده

از نگرش وی؛ . کندآرمان نهایی خود را ایجاد یک جامعۀ دموکراتیکِ سوسیالیستی بیان میاسملوق

 ایرانِ در که است این درست آن که نخست .آیددر نمی جور ما کشور شرایط با این سوسیالیسم.....»

 ست، لیکنا شده داریسرمایه مرحلۀ وارد نیز کردستان کرده، جامعۀ رشد داریسرمایه روابط کنونی

 ما جامعۀ طبقاتیِ ساختار و اجتماعی ترکیب است و نرفته بین از کلی به هنوز فئودالیسم دوران روابط

 به مخصوص سنت فرهنگ و دارای نیز ما خلق دارد، فاحشی هایتفاوت داریجامعۀ سرمایه یک با

 .«دارد تفاوت های دیگرخلق سنن و فرهنگ با که است خود

قبل از )که مرحلۀ قبلی  که مطرح شد، تحوالت بلوک شرق به لحاظ این ثیحتی در رابطه با بح

حتی قبل از انقالب . از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تکامل نیافته بود، قابل توجه است( سوسیالیسم

داریِ تولید را به شکل و سیاق کشورهای اروپایی غربی از روسیه، این نکته را که روسیه مرحلۀ سرمایه

جهشی تاریخی را ( از جمله اُبشچینا در کشاورزی)گذراند، یا نهادهای سنتی اشتراکی  سرخواهد

کند، پرسشی بود که از سوی مارکس مطرح شد که به آن پاسخی قطعی نداد و ما نتیجۀ آن ممکن می

اگر از نگرش مارکس به تجزیه و تحلیل انقالب روسیه بپردازیم و نظر . را در اواخر قرن بیستم دیدیم

مبنا قرار دهیم؛ انقالب سوسیالیستی در شرایط روسیۀ ربع اول قرن « ایدئولوژی آلمانی»وی را در 

بدون شک مارکس عقیده داشت که نتیجه و ثمرۀ انقالب باید جامعۀ . بیستم اقدامی زودرس بود

 و مارکس»کند؛ در این باره از مارکس و انگلیس نقل می قاسملو .دموکراتیک و خودگردان باشد



117 

 

 جهان تمامیِ پرولتاریا وطنِ ندارد، وطن پرولتاریا»گویند؛ می کمونیست حزب مانیفست در انگلس

 پیش انگلس و مارکس .جهانی است سیستم یک و نبوده ملی یایپدیده هرگز نیز سوسیالیسم« است

ند چ در هم آن داریسرمایه کشورهای ترینپیشرفته در باید سوسیالیسم نخست که کردندمی بینی

 را خود ویژۀ هایقانونمندی اما تاریخ .درآید جهانی سیستم یک صورت به آن که تا شود پیروز کشور

 سوی را به جامعه تاریخ گردونۀ لیکن گردد،می وضع تئوری یک تکامل جامعه و پیشرفت برای دارد؛

 پیش چنین تاریخ« .دهد تطبیق واقعیت با را باید خود ناچار به تئوری که اینجاست کشاند؛می دیگر

 کرده بینیپیش انگلس و مارکس چهآن از غیر کشوری جا در هر از قبل سوسیالیسم استقرار که آورد

 کردن پیاده برای وجهبه هیچ اجتماعی و اقتصادی نظر از که روسیه در یعنی .گردد بودند، پیاده

-استبدادی از یکی دولتی تحاکمی لحاظ از روسیه آن بر عالوه .نداشت را کامل آمادگیِ سوسیالیسم

 خود به دموکراسی و روز آزادی یک حتی خویش تاریخ سراسر در که بود اروپایی ترین کشورهای

با  عمالً دیگر هایمارکسیست و لنین و گرفت انجام اکتبر که انقالب بود کشوری چنین در .بود ندیده

 .شدند روبرو سوسیالیسم کردن پیاده مسئلۀ

 در الزم شرایط که کشوری در سوسیالیسم کردن پیاده نشان دهیم که بود این بحث این از هدف

 از که ها خرابی چه و شد خواهد فراوانی روبرو های دشواری و مشکالتی چه با است، نیامده آن بوجود

 . شد خواهد منتج آن

. یابندگیرند، در هر دورۀ تاریخی شکلی تازه مینیازهای جدید که بر رفع نیازهای قدیمی شکل می

یابی به جامعۀ دموکراتیک یا دموکراسیِ اجتماعیِ مورد نظرِ رهبران کُرد، مستلزم عبور از نظام دست

هم مستلزم شرایط مادی و معنوی، آگاهیِ بسی ژرف، شناخت دقیقِ عبور از آن. داری استسرمایه

نظیر ه و فداکاریِ بینهادهای ایدئولوژیک هژمونیِ حاکم، رهنمود فرهنگی، سازماندهی بسیار گسترد

خبره، مکار و بشدت کنترل شدۀ با توجه به ابزارهای گسترده و وسیعِ خبررسانی. ملل جهان است

فرسا اما حیاتی و داری، دستیابی جامعۀ بشری به چنین آگاهی ژرفی نیازمند کاری بسیار طاقتسرمایه

-ن وجود دارد و در واقع افق پیشعلیرغم این مشکالت و تنگناها امکان دستیابی به آ. ضروری است

که  در سرشت ماست. زیرا دگرگونی و بالندگی در ذات و سرشت بشر است. روی آیندۀ بشریت است

در مد نظرند، در چه شرایطی این نیروها را  یکه چه نیروهایمان را تحقق ببخشیم، اما این نیروهای

ر نتیجه بخودیِ خود موضوع کردستان د. به لحاظ تاریخی خاص است یایبخشیم، مسئلهتحقق می

 .کندجنبۀ جهانی پیدا می

اش را که مثالً پای اتاقک رأی در میان باشد شهروندان از قول منتقدین؛ دولتِ بورژوازی، هنگامی

شان دهد که نابرابرهای اجتماعیِ خاصانجام می یایکار را به شیوهشمارد، اما اینبطور انتزاعی برابر می

که این اما هدف دموکراسی اجتماعی یا سوسیالیسمِ  دموکراتیک آن است . سازدو پنهان می را منکوب

که حضور ما در دولتِ  یایو محتوای اجتماعی را از میان بر دارد، بگونهشکاف میان شکل سیاسی 

 .کننده، به معنای حضور ما به عنوان افرادی واقعی باشدکت سیاسی، بعنوان شهروندان مشار
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باید تضادهای واقعی کنونی را . توان از این دوران جست زد تا فالن اتوپیا را تحقق بخشیدینم

که این فرآیند را از  چه منفی است هر چیزی استچه مثبت است بالندگی بشری است، و آنآن. کاوید

 .رفتن باز دارد

ای خود در زندان غیر ههم در بررسی اوجاالن، یا به عبارت دیگر بعد از وی، قاسملوعالوه بر 

به چنین « مانیفست تمدن دموکراتیک»در اثر ارزشمند خود؛ ( گوانتاناموی ترکیه)انسانیِ امرالی 

جوامع باید نه به شکل کلیتی منفرد، بلکه بایستی به مثابۀ »:نویسدرسیده و چنین می یاینتیجه

طبقاتی شدن، هزاران گروهِ : ت ازای متشکل از هزاران واحدِ منفرد درک گردد که اعم اسکلیتی حوزه

و در مقابل طبقاتی که طبقاتی نشده  هایها خانواده، همه نوع جماعتزیر مجموعۀ هر طبقه، میلیون

ها، اقتصادها، ها، سیاستو همان میزان ادیان، زباننمایند، واحدهای گلوبال شده شدن مقاومت می

تضادِ متداخل مربوط به کائوس و  -زار و یک رابطهها و واحدهای بومی، و هالمللها، بینعشیره

که دولت و دموکراسی در درون به میزانی . های پرتنش، آرام، با درگیری و توأم با همبستگیسامانه

آمیز این وضعیتِ بسیار بغرنج و درهم پیچیده همدیگر را متوازن سازند، یک نظم اجتماعیِ تقریباً صلح

گردد، که حالتی بدون دولت ممکن می( گیریشکل)کامل تنها از رهگذر  وضعیتِ صلح. شودبرقرار می

توان بدان اندیشید، اما از حیث پراتیکی هنوز بسیار به دور از این هرچند از نقطه نظر تئوریک می

 .«مقوله هستیم

نباید چنین نگرشی به جامعۀ بشری، یعنی تأکید بر تحوالت بطی، به معنای توجیه وضع موجود 

بدون تردید باید . های بهترِ پیشرفت و تکامل جوامع بشری استشود، بلکه هدف جستجوی راه تلقی

در این راه گام برداشت، زیرا هر چند ممکن است از این مقوله به دور باشیم، اما غیر ممکن و دست 

 .نیافتنی نیست

ترِ مالکیت در تمرکزِ هر چه بیش»: کرده استبینی چنین پیش« ایدئولوژی آلمانی»در مارکس

و در مقابلِ آن فقدان مالکیت در میان همۀ ملل جهان، رقابتی جهانی بوجود دست اقلیتی کوچک 

تاریخی، افراد  -کند و سرانجام حرکت جهانیآورد و هر ملتی را به انقالب ملل دیگر وابسته میمی

از بال و مصائب کنونی  بدین ترتیب نجات بشریت« .کندگرا میمجرب جهانی را جایگزین افراد ملی

که  کشی انسان از انسانحقوقی ملل، جهل و ناآگاهی، جنگ و خونریزی و استثمار و بهرهنظیر بی

پذیر خواهد بود و امکان تغییر مضمون هاست، با حرکت همگام ملل امکانترین روابط بین انسانزشت

به انزوایی انقالب  قاسملودکتر در این خصوص . و عبور از نظام کاپیتالیستی بوجود خواهد آمد

در خاورمیانه تنها یک نیرویی انقالبی وجود دارد »کند؛ کردستان در میان ملل دیگر چنین اشاره می

 -هم خلق کُرد و بطور اعم و جنبش ملیکه تا به حال حمایت چندانی از وی به عمل نیامده است و آن

متأسفانه این واقعیت هنوز کامالً . باشدص میبطور اخ( شرق کردستان)دموکراتیک کردستان ایران 

خواهانِ جهان را به نمایان نگردیده لیکن بدون شک در آینده آشکار خواهد شد و توجه کلیۀ آزادی

 .«سوی خود جلب خواهد کرد و در عرصۀ سیاسیِ خاورمیانه تأثیر عظیم خواهد گذاشت
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کار و مبارزه آبدیده شد و حس  مکتبِالزم است، در در تأیید و عملی کردنِ دیدگاه قاسملو؛ 

کار را به هر انسان شرافتمندی تلقین نمود و به وی نشان داد که به  های خویش دراحترام به قابلیت

گری در راه رهایی خود گری، استبداد، استثمار و اشغالمشروع، عادالنه و جنگ علیه ستم یگانه جنگِ

و  کوبانیمورد  .ای دفاع خواهند کردشری از چنین مبارزهب ۀتمام عناصر شرافتمند جامع. اندمشغول

گذرد ای که میدر چنین شرایطی هر لحظه .تجارب ارزشمندی هستند جورج فلویدانعکاس قتل 

قابلیت حیات و کامیابی  ۀملی متشکل شوند، وثیق ۀنیروها در جبه ۀاگر هم. شودتر میپیروزی قطعی

 -تری از سازمان سیاسیهای سابق طراز عالیه نسبت به حرکتآن عبارت از این خواهد بود که جبه

 .اجتماعی کار را عرضه و عملی سازد

در واقع در بطن . اکنون شاهدیم جامعۀ انسانی روز به روز به سوی انحصار در حرکت استهم

. استرقابت به معنای انحصار است یا به سخن دیگر انحصار نتیجۀ رقابت . رقابت انحصار خوابیده است

تر خورد و دیگری بزرگزیرا در رقابت یکی شکست می. گیرندهای بزرگ شکل میسرانجام شرکت

در نتیجه هر چه اقتصاد از اجتماعی شدن . شوندهای غول پیکر وارد بورس سهام میشرکت. شودمی

بازار سهام  بنا بر این افت و خیزهای که در. آیددور شود و انحصار بوجود آید، قیمت سهام پایین می

هم اکنون دولت ایران . داری است که منافع اجتماع را در بر نداردشاهدیم نتیجۀ همین قمار سرمایه

 .های ملیِ ملل ایران را در بازار بورس به حراج گذاشته استدارایی

و یکم علیه گسترده در سیاتل و آلمان و سایر نقاط جهان در دهۀ اول قرن بیست  تظاهرات

در پیِ خاورمیانه، گسترش تظاهرات علیه قتل جورج فلوید در  های پیجارت جهانی و انقالبسازمان ت

تظاهرات گسترده علیه قتل جورج فلوید نه تنها در آمریکا، بلکه . جهان بروز عالیم چنین حرکتی است

این  در سایر کشورهایی جهان، هرچند برحق بود و مردم کُرد ضمن حمایت از این تظاهرات، اما به

ترین ترین، غیر انسانیمردانهترین، ناجوانجهت برای ملت کُرد جایی بسی تأسف است که وحشناک

های چهارگانه، بلکه حتی از ها از سوی نه تنها نیروهایی امنیتیِ دولتنامردمی تمامترین و ده گستر

العمل د، اما هیچ عکسشود که انسان از بازگویی آن شرم دارسوی مردم ملل حاکم بر کُردها عملی می

زمان با قتل جورج فلوید جوان کُرد در پایتخت ترکیه به صِرف تقریباً هم. افکار عمومی را در پی ندارد

ترین های فاشیستِ تُرک با چاقو قلبش را شکافتند، کوچکگوش دادن به موسیقی کُردی شوونیست

انِ کُرد در عملیات انفال از سوی دولت هزار انس 011وقتی . العمل اجتماعی را به دنبال نداشتعکس

-حزب بعث عراق زنده به گور شدند، شهرهایی حلبچه و سردشت برای اولین بار در تاریخ جهان بمب

باران شیمایی شدند، جنایات دولت ترکیه نه تنها در داخل ترکیه، بلکه در عفرین، سَرِکانیِ و در جنوب 

شوند، مردم کُرد حق میِ جهان به فراموشی سپرده میترین اعتراض افکار عموکردستان، بدون کم

 .مند باشنددارند گله

به قول . این است شعاری درست برای عملی درست! ها خدمت کنیمانسان بمانیم و به انسان 

 .ای است بزرگ، انسان بودن وظیفهماکسیم گورکی
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رت تجریدی و انتزاعی خارج تواند مسائل و مشکالت خود را به صوبا این حساب، ملت کُرد هم نمی

همه در سرکوبی ملت کُرد مشارکت دارند و این ننگ . از نظام نوین جهانی تحلیل و ارزیابی کند

ها تامیلیگونه که در برابر قتل عام همان. که در برابر آن سکوت کرده است بزرگی است برای بشریتی

آن است که جریان اطالع رسانیِ آزادِ این موضوع بیانگر . به دست دولت سریالنکا، سکوت کردند

-این جریان آزادیی اطالع رسانی هنوز در خدمت دولت. جهانی در مورد کُرد و کردستان وجود ندارد

 . های چهارگانه است

 

 رادیکالِ جنبش کُرد نقش نیروهای

کار و حزب دموکرات و شخص دکتر قاسملو از سوی جریان چپِ رادیکال به عنوان حزبی محافظه

وقتی بحث از حزب دموکرات کردستان ایران در این سطور مطرح . شدندشخصی سازشکار تلقی می

کارنامۀ . است، منظور از فعالیت آن از اوایل انقالب تا زمان ترور دکترقاسملو و دکترشرفکندی است

ار داد و حزب را بعد از تاریخ فوق باید به گونۀ دیگر در ترازوی سنجشِ افکار عمومیِ مردم کُرد قر

تا کنون . های یاد شده، دورۀ افول و پارچه پارچه شدنِ حزب استدورۀ بعد از شخصیت. قضاوت کرد

مداران و اندیشمندانی که تمایل و عالیق به حزب فوق داشتند و دارند، از سوی هیچ یک از سیاست

خودِ . اطالع باشداین دورۀ افول بطور جدی نقد و تحلیل نشده است و یا شاید نگارنده از آن بی

نیروهایی رادیکالی که منتقد حزب و شخص قاسملو بودند، به سرنوشتی بدتر از خودِ حزب دموکرات 

 .گرفتار شدند

که ممکن است هم موجب تعریف غلط از  در شرایط فعلی باید از هرگونه اقدام تندروانه و افراطی 

استفاده کنند و با دامن زدن به آن ملل را به آزادی و رهایی از آن سوء رد شود و هم دشمنانِکُ ۀمسئل

ملل،  ۀمبارزه در اساس بر علیه دشمنان هم. جای اتحاد و اتفاق رو در روی هم قرار دهند، پرهیز شود

نشان داد  های اخیردر سالکردستان  شمال که حوادثِ گونههمان. های مستبد استیعنی حاکمیت

رد و ترک را رو در روی هم قرار دهند و اسرائیل و فلسطین کُهای ترک تالش دارند دو ملت شوونیست

گری از اجرای باید با افشاملل  خواهانِمنشان و آزادیکراتوکران، دمفروشن. دیگری را بوجود آورند

های مردم از هر طرف به انحاء گوناگون مخالفت خود را با این سیاست پلید جلوگیری کنند و توده

 .چنین تصادماتی مانند گذشته نتایج تلخی را در برخواهد داشت. براز دارندچنین دنائت و پستی ا

اگر )های توتالیتر و مستبد خاورمیانه و منطقه در شرایط جدید برخورد جهان غرب با حکومت

ولی بعد از آن نباید با تمام . تالقی منافع مشترک مردم و جهان غرب است ۀ، نقط!(برخورد کند

با . که دارای اهداف استعماری و روابط نابرابراست، منطبق بود هاییژه سیاستهای غرب به وسیاست

سوی با توجه به نقش امپریالیستی جهان غرب در گذشته و اهداف جدیدشان ممکن است چنین هم

چه در عراق، نظیر آن. آن مورد توافق تمام نیروها نباشد و به نوعی تندروی از آن حاصل شود

به مبارزه در شرایط جدید با امپریالیسم از مواضع . در جریان است... و ، سوریهافغانستان، لبنان
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، (امپریالیسم)ضمن تأکید بر ضرورت مبارزه با آن . خواهانه باید توجه شودارتجاعی و انقالبی و ترقی

و سومالی که در حال حاضر از ایران و افغانستان گرفته تا فلسطین های ها و دولتنیروها، جریان بیشترِ

ها آن ۀهم. دهندای را انجام میاند، از مواضع ارتجاعی چنین مبارزهمدعی مبارزه با امپریالیسم... و

گذشته، ایجاد  شان احیاءتالش. اندکراتیکودم ۀو جامع کراسیومردم و دم یِدشمن سرسخت آزادی

درست . کراتیک استوو دم مدرن ۀهای قرون وسطای به جای شیوامور به شیوه ۀخالفت دینی و ادار

آور شد توان یادکردستان را می ۀداری غرب در مسئلسرمایه که موارد فراوانی از مداخالت منفیِ است

کردستان بین چهار کشور  ۀهای فرانسه و انگلستان در تجزیاند از؛ نقش دولتکه بازرترین آن عبارت

در جنوب کردستان  0113در سال  دراول، به شکست کشاندن جنبش کُ در پایان جنگ جهانیِ

- کمک به ساقط کردن جمهوریتوسط سازمان سیای آمریکا و رژیم سلطنتی در ایران و حتی 

، مخالفت با رفرادوم تعیین سرنوشت در جنوب کردستان، تنها گذاشتنِ مهاباد به مرکزیتِ کردستان

ر بغداد، رها کردنِ کُردها در برابر در جنوب کردستان در برابر دیکتاتو 0110مردم کُرد در قیام سال 

ترین مبارزه با اهداف کرد، ولی در شرایط حاضر ژرف اشاره....و تهاجم ارتش ترکیه در روژآوا

ای فراتر از خواست آمریکا و کراسیوغرب در خاورمیانه تالش برای بر قراری دم جهان امپریالیستیِ

که منافع آن را تأمین  کراسی استوحدی موافق دم غرب فقط تا اروپاست، زیرا نظام کاپیتالیستیِ

کراسی را محصولی آمریکای تلقی و ولذا نباید دم. کندکند، در غیر این صورت در راه آن مانع ایجاد می

برغم . بخشید غرب آن را توسعه و عمق ه با اهداف استعماریِبلکه باید برای مبارز ،کرد با آن مخالفت

حتی طرح این مباحث را هم . خاورمیانه باشیم کردنِ کراسیوکر نقش غرب در دمتوانیم مناین ما نمی

صرف نظر از منافع، . غرب هستیم... مدیون اندیشمندان و مکاتب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ادبی و

کراسی غرب وآمریکا، از لحاظ تاریخی نباید نقش آمریکا را در فرآیند دم مقاصد و اهداف امپریالیستیِ

البته )دوم بر علیه نازیسم  که در جنگ جهانیِ و قوام اروپایی آن را نادیده گرفت، به ویژه نقشی وامو د

جنگ با ژاپن بعد از  ۀدر کنار نقش شوروی، ادام. ایفا کرد( در کنار بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی

مریکا همراه با ارتش شوروی شکست آلمان، نیروی هوایی و دریایی آمریکا و انگلستان، صنعت و پول آ

 .ها عامل پیروزی بر نازیسم و فاشیسم بودندآن ۀو اجساد مردم روسیه، هم

که ارتش آلمان بعد از شکست به داخل کشور عقب میالدی (0101/0101) بر خالف جنگِ

که نقش آمریکا در آن  عوامل فوق 0113نشینی کرد و صلح از طریق مذاکره انجام گرفت، در سال 

توانند در شرایط حاضر آمریکا و اروپا می. برجسته بود موجب تسلیم مطلق فاشیسم آلمان هیتلری شد

که مانند عراق عمل نکنند که فردی مانند طارق  چنین نقشی در خاورمیانه داشته باشند، به شرطی

که مشروط به  ای مانند ترکیهکراسیویا دم! ها سپرده استعزیز بگوید؛ آمریکا عراق را به دست گرگ

 .رد است بعنوان الگو برای دیگران معرفی کندانکار ملت کُ
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 در صورتی. قطعی است( سکوالریسم)سیاست  امروزه در خاورمیانه برخورد نگرش علم و دین در

باشند، خواهند  «کراتیکودم مستقلِ ۀجبه»خواه قادر به تشکیل که تمام نیروهای انقالبی و آزادی

واقعی، در مقابل اهداف استعماری غرب هم به ایستند  کراسیِودر بر قراری دم توانست ضمن موفقیت

و به روابط متعادل و برابر وادار کنند و از این طریق استقالل خود در مقابل وابستگی به غرب را تأمین 

و دیالکتیکی  ۀاین دو رابط. است زیرا استقالل در مقابل وابستگی و آزادی در مقابل محدودیت. کنند

های های مردم، یا بعبارت دیگر نقض استقالل و آزادیارگانیکی با هم دارند، یعنی با نقض آزادی

 کراسیِوبر این اساس، اتحاد نیروهای طرفدار دم. فردی، به معنای عدم استقالل جامعه و کشور است

ها، رج از حاکمیتهای مرتجع و سایر نیروهای خاواقعی در مقابل اتفاق نیروهای ارتجاعی اعم از دولت

 .در شرایط حاضر یک ضرورت حیاتی است

ها، بدون توجه به شرایط، ها، اتحاد و توافقمذاکرات و تالش ۀافراطی معموالً هم در رفتار سیاسیِ

آمیز، اگر خیانت یابی به توافقات مسالمتو مکان به منظور دست ارزیابی نیروهای موجود و زمان

 ۀها و مبارزتاکتیک ۀکه نقش فعاالن شود و آن وقت استکاری تلقی میمحسوب نگردد، حتماً سازش

کراتیک در ورد ناشی از فقدان جوامع دمکُ در حقیقت وضعیت فعلی ملت. شودمعنی میدیپلماسی بی

کراتیک ودم ۀکراسی و ایجاد جامعوای به گسترش دمهر نیرویی به هر اندازه. منطقه و خاورمیانه است

 .کند و باید از آن حمایت کردمان نزدیک میکه ما را به اهداف ی استکمک کند، قدم

گر حاکم بر کشورهای اشغال دهد که ارتجاعِگذشته تا کنون به خوبی نشان می ۀتمام تجرب 

 یِنیروها در آزادی سیاسیِ -دهد امر تکامل اجتماعیکردستان و سایر کشورهای خاورمیانه اجازه نمی

توان به انسانی بسیار کراسی را میوحاکم، استقبال از دم در شرایط خفقان فعلیِ. کامل انجام گیرد

بنابراین از . نوشدآب تشبیه کرد که حتی اگر یک قطره هم آب پیدا کند آن را میبی تشنه در بیابانِ

لت بدون تردید مخالفت با دخا. کراسی برای گسترش مبارزات آتیِ خود باید استفاده کردوهر اندازه دم

ها و علل آن اول با ریشه ۀمخالفین این مداخالت باید در درج. بیگانگان در خاورمیانه یک اصل است

 .مبارزه کنند ،اندهای توتالیتر، مرتجع و عقب ماندهکه همان حاکمیت

امور شرکت و به  ۀمردم در ادار ۀاول هم ۀدر شرایط کنونی الزم است، تالش کرد که در درج

گری و عدول از مواضع و کردی را نباید صلح با ارتجاع در قالب اصالحچنین عمل. دمدارج عالی برسن

فرما و های در برابر بالی حکمگذشت در اوضاع فعلی بدون تن دادن به. کرداهداف تعریف شده تلقی

کار، این. رودکار از پیش نمی امور از باال تا پایین و بر عکس، ۀطرد تهیدستان و ملل تحت سلطه از ادار

هر ملتی در . کندارتجاع آماده می امور و پس راندن قطعیِ ۀهای مردم را برای بدست گرفتن همتوده

آید گاهی هم موارد دشوار و بغرنجی پیش می. های بوده استتاریخ مبارزات خود شاهد چنین گذشت

یاست گاهی در س. توان خصلت واقعی سازش و مصالحه را بدرستی تشخیص دادکه با سختی می

کاری آسان نیست  آید که تحلیل آنالمللی، بین طبقات و احزاب پیش میملی، بین ۀمناسبات پیچید

 .و نیاز به دقت، ظرافت و دانایی سیاسی دارد



123 

 

 تاریخی یا خاص مهم است، این است ۀچه در مورد مسائل عملی مربوط به سیاست در هر لحظآن 

گردد که مظهر اپورتونیستی و های خائنانه متجلی میترین سازشهکه بتوان مسائلی را که در آن عمد

. تشخیص داد و مساعی خود را متوجه روشن ساختن و مبارزه علیه آن ساخت ،ویرانی را به دنبال دارد

ملتی در راه رهایی خود مانند  ۀمبارز. نباید از مانور استفاده از تضاد منافع بین دشمنان امتناع ورزید

پیروزی بر . حرکات مختلف حرکت کرد و از مسیره و با هاکوه است، باید با شیوه االیحرکت به ب

که به منتهای درجه نیرو بکار برده شود و از هر  تر از خود در صورتی ممکن استنیرومند دشمنِ

ان منافع بین آن خود هر قدر جرئی هم باشد و از هرگونه تضادِ ای و جهانیِشکافی بین دشمنان منطقه

 .باید با نهایت دقت استفاده شود

 

 دموکراسی و نقش آموزش

 شناس؛ اگرشناس و رواناهیمت یادگیری با زبان مادری در چیست؟ از نگرشِ دانشمندان زبان

شناخت پروسه در وبنویسد، بخواند مادری، به زبان نتواند و ببیند آموزش مادری زبان به نتواند کسی

 جااین و نماید  می معرفی را خود و کند می فضایابی شناخت بوسیله نسانا .شود می ایجاد نقیصه اش،

را از  خود گلیم تواند به اصطالح می دوم زبان با که است درست .آید می پیش اختالل هویت که است

 وصل مادری زبان چون است مادری زبان ژرفا در. وجود ندارد عمق دوم زبان در اما بکشد، بیرون آب

 و عاطفی فرایند ترینعمیق است، نگرفته  یاد را اشمادری زبان که کسی .است درونی فرهنگ یک به

  .دهد می از دست را خود هیجانی

 این که نشیند می مغز در غریبه موجود یک شود، می مادری زبان جایگزین دوم زبان که زمانی

 زبان» نویسد؛ه میدر این بار حسن عشایری دکتر .گردد می جدی مغزی و عصبی اختالالت باعث

 یک «درمانی خاطره»شناس، یک عصب عنوان به من برای. دارد قرار من زندگیِ بنیاد در من مادریِ

 .دهم نمی انجام را کار این زبان آلمانی کنم به می درمانی خاطره  خودم وقتی. است درمان علمیِ روش

 وقت آن بیان کنم دیگران به باشد زمال است ممکن .کنم می ارزیابی خودم زبان به را خودم زندگیِ من

 مطرح من زبان مادری با من زیستنِ و پردازی تعقل، رویا تفکر، اما کنم، می بیان هاآن زبان به

 .«شود می

که شود، اندیشه و باورهای زبان و فرهنگ مسلط است کُرد آموخته می چه به همۀ کودکانآن 

وقتی بحث از پایان . شوده کنار گذاشته شده و حتی انکار میکُرد ب های مردمزبان و ادبیات و اندیشه

کُرد  های مردماحترامی و صدمه زدن به فرهنگ، زبان، ادبیات و اندیشهدادن به این وضعیت و بی

گر ضمن مخالفتِ شدید آن را بزعم خودشان خطری برای تمامیت هایی اشغالشود، دولتمطرح می

طرف این اوضاع را مورد مداقه و که اگر ناظری بی در صورتی. دکننارضی و وحدت ملی تلقی می

کنند، چه کشورهای فوق تمامیت ارضی خود تلقی میبررسی قرار دهد، متوجه خواهد شد که آن
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شان در این خصوص لیبرالیسمِ غربی و حقوق بشر. کردستان استتأییدی بر دوام و بقاء اشغال

 .زندمی «تروریسم»نین مردمی انگ توضیحی ندارد، تنها بر مبارزات چ

شناسان نیز از زبان برای  کنند و جامعهشان از زبان استفاده میگران برای توضیح کارهایکنش

 .برندگران اجتماعی سود میهای کنشکنش تبیین

در جهانِ  عالوه بر زمان پیدایش آن، این تکاملِ زبان .زبان ارگانی زنده و دارای تکامل مادی است

شان و همین جوامع در درون خود و در عاصر و در میانِ اقوام و ملل مختلف به نسبتِ سطح پیشرفتم

این موضوع بیانگر آن است که به هر اندازه با زبانی کار . جریان است های مختلفِ علمی، درمیانِ رشته

المعارف در دایره برداالم .کندشود، آن زبان ظرفیتِ بیشتریِ در جهتِ تکامل و توسعۀ خود، پیدا می

 .های بشر اولیه جستجو نمودکار و فعالیت منشاء هنرها را بایستی در»گوید؛ جلد یکم می

تر، کارش فزون تر شده است،اش بارورتر و گستردهزندگیِ اجتماعی ،به هر اندازه که بشر جلو آمده

گمان نقش ل فرهنگ بشری بیبرد زبان برای تحورکا. اندتر شدهاش عمیقابزارها زیادتر و تجارب

-های دیگر پدید میزبان از احتیاج و ضرورتِ مبرمِ پیوند یافتن با انسان .ای داشته استتعیین کننده

همه، ارتباط اجتماعی را نباید از  با این. سازداین عملِ زبان طبیعت اجتماعیِ انسان را فاش می. آید

گروه از  هر. تفاهم دارد ی قبل از هر چیز داللت برچنین ارتباط. گرفت ی ظاهریِ آن در نظرجنبه

که زبان حاوی مقوالت و اشکالی  توانند بوسیله زبان با یکدیگر پیوند یابندمردم فقط به این دلیل می

زبان خودش محصول زندگی جماعت . که برای آن گروه مفهوم و معنی مشترک دارد از اندیشه است

نفسه ناطق و گویایی آن و حاضر جماعت و وجود فیحی  ر وجودِی دیگجنبه که از چناناست، هم

زبان از  .هاستچون آگاهی فقط برآیند نیاز و ضرورت و برآیند روابط با سایر انسانزبان هم. است

پیشرفت زبانی با پیشرفت ابزاری در ارتباط است و تأثیر ژرف . ترین ابزارهای اجتماعی شدن استکهن

انسان ) هموساپینسترین دلیل ظهور نوع نظم زبانِ نمادین، مهم. نهندر میهمدیگ و فراوانی بر

برد بخشیده، سپس این ای را پیشانسانیت از طریق این نظم زبانی، نیروی اندیشه. باشدمی( دهناندیش

 .های انقالبیِ پیاپی گشته استگشایی رویدادامر نیز راه

ن، تا حد زیادی به تواناییِ ما در استفاده از زبان بستگی توانایی یادگیری سریع و انتقال دانشِ انسا

-بینند، این توانایی را تحت تأثیر قرار میوقتی مردمی که با زبانی غیر از زبان مادری آموزش می. دارد

فرهنگ عالوه بر . یابدخوانیم، انتقال میاش میکه زبان فرهنگ از طریق نظام ارتباطیِ نمادین. دهد

-خالل آموزش فرهنگی ما در. گیردمی های اندیشیدن را نیز در برشیوه ،دی و اجتماعیرفتارهای فر

مان و به ویژه به رفتارهای دیگران را باید به رویدادهای جهان یگیریم که چه معناهایمان یاد می

داشته  هانسبت دهیم تا بتوانیم این رویدادها را درک کنیم و بدانیم چه واکنشی را باید در برابر آن

های کنش معنای. یادگیرییِ اجباریِ زبان بیگانه همۀ این موارد را تحت تأثیر منفیِ خود دارد. باشیم

دار در نمادهای معنی. های فرهنگیِ متفاوت تفسیرهای متفاوتی را بپذیردتواند در زمینهخاص می

 . د به یک صورت زبانی تجلی پیدا کنندنتوانروابط اجتماعی انسان می
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ذهن  ۀمحصول اجتماعی است، در تحلیل نهایی به وجود آورند یکه خود نوع ر واقع وجود زباند

- دار، تعریفتوان به عنوان گفتگوی داخلی انسان با خودش از طریق نمادهای معنیذهن را می. است

رد در اوان وقتی کودکان کُ .گیرندکنش متقابلِ اجتماعی فرا می ها نمادها و معانی را طیانسان. کرد

-بینند، این فرایند طبیعی دچار اختالل میشان آموزش میکودکیِ خود با زبانی غیر از زبانی مادری

ها غالباً نمادها را آدم .گردد و این اولین تجاوز به حقوق انسانِ کُرد، آن هم در دوران خردسالی است

 . برندخودشان به کار می ۀبرای بیان چیزی دربار

 بندی و یادآوری چیزهایی را که درکه از طریق نامگذاری، طبقه سازندها را قادر مینمادها انسان

وقتی کودک با زبان بیگانه  .کنند شوند، با جهان مادی و اجتماعی برخوردها روبرو میجهان با آن

نده بیند از تطبیقِ مفاهیم در زبان بیگانه با جهان گذشتۀ خود که تجربه کرده است، درماآموزش می

به  (زبان مادری)اصلی  زبان. گذاردشود و این موضوع بر رشد هویت و شخصیتِ وی تأثیر منفی میمی

توان با انواع نمادهای دیگر، مانند چه که میای بسیار کارآمدتر از آندهد تا به گونهها اجازه میانسان

نمادها . کنند دی و یادآوریبنهایی گوناگون را نامگذاری، طبقههای مصور، عمل کرد، پدیدهنقش

تواند در مورد برخی از بخشند و از این طریق انسان میرا برای درک محیط بهبود می توانایی انسان

چنین نمادها توانایی اندیشیدن را بهبود هم. اجزای محیط بیشتر از اجزای دیگر هوشیاری داشته باشد

توان بعنوان کنشِ از این دیدگاه تفکر را می. دهدیگسترش م بخشند که زبان این توانایی را بسیارمی

که از طریق آن،  زبان یک میانجی اساسی است .متقابل نمادین انسان با خودِ خویش، در نظر گرفت

با تحمیل زبان بیگانه به مردم کُرد در واقع این ارتباط  .یابد فرهنگ از نسلی به نسلی دیگر انتقال می

توان گفت که توانایی سخن گفتن، راه تکامل جسمانیِ تا حد زیادی می .اندفرهنگ کُردی را قطع کرده

های کنونی و نیاکان دو و نیم مهم میان انسان تفاوت کالبد شناختیِ. نوع ما را مشخص ساخته است

توان گفت که تکمیل زبان در رشد بدون تردید می. ما، تفاوت در حجم مغز است میلیون سالِ پیشِ

اش که زبان فرهنگ از طریق یک نظام ارتباطیِ نمادین. ا ابعاد کنونی، نقش داشته استمغز انسان ت

پایانی برای ایجاد معانی پذیری و گنجایش تقریباً بیانسان از انعطاف زبانِ. یابدخوانیم، انتقال میمی

یابد، بلکه به پس روشن است که دانشِ فرهنگی نه تنها از طریق زبان انتقال می. تازه برخوردار است

های بعدی انتقال به نسل« کردشیوۀ درست عمل»آید و به سانِ بخشی از صورت عرف مشترکی در می

 .یابدمی

زبان به ما اجازه . پذیر نیستبدون زبان، فرهنگ امکان. ترین ویژگیِ نوع بشر، زبان استشاخص

بیشترین استفاده را ( هانداما)های عاطفی و حتی تجهیزات جسمانی دهد تا از هوش، گنجایشمی

های فرهنگ از خویشاوندی، سیاست، مذهب و جنبه ۀتواناییِ برقراری ارتباط از طریق زبان، هم. ببریم

 تاسازد زبان است که ما را قادر می. خانوادگی گرفته تا علم و تکنولوژی را تحت تأثیرِ خود دارد زندگیِ

دلخواه هماهنگ سازیم و به ما این امکان را  اهدافیابی به های گوناگون را در جهت دستفعالیتِ آدم

دهد تا زبان این توانایی را به ما می. مان را مدون کرده و تحت نظام در بیاوریمدانشِ انباشتهتا دهد می
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-بررسی زبان، انسان .مان، فرهنگ را از نسلی به نسل بعد انتقال دهیماز طریق آموزش دادنِ فرزندان

بینی آن، دانش های اندیشیدن و جهانفرهنگِ یک قوم، شیوه ۀسازد تا دربارشناسان را قادر می

توان دریافت که زبان ابزاری بنیادی برای فهم رفتار بشری است و با آن می. بیشتری به دست آورند

 .کنندا چگونه توصیف و تحلیل میها رنگرند و آن شان را چگونه میها رویدادهای محیط زندگیانسان

با منعِ زبان و ادبیات کُردی، همۀ حقوق انسانیِ را از جمله توانایی اندیشیدن را از مردم کُرد سلب 

  .اندکرده

-اگر انسان آفریننده. دهدهای فکری انسان متقابالً خودِ انسان را تحت تأثیر قرار میحاصل فعالیت

که بوسیله انسان ایجاد  یک نظام اجتماعی. انسان است ۀخود سازند ۀبی تاریخ است، تاریخ نیز به نو

ولی این دانش  ،آفرینددانش را انسان می. بشری مؤثر است ۀشده به سهم خود در شکل دادن به جامع

که انسان در جریان حیات  به این جهت است. انسان نیز هست ۀبرنده و تکامل دهند به نوبه خود پیش

های فکری او ارتباط که همواره با فعالیت و اقتصادیهای اجتماعی ز طریق فعالیتتاریخی خود، ا

یکی پیشرفت انسان . دهددو سطح روی می پیشرفت زندگی در. بردزندگی خود را به پیش می ،دارند

این روند زندگی را  .به مثابه یک موجود هوشمند و دیگری پیشرفت او به مثابه موجودی اجتماعی

که آگاهی و کردار اجتماعی به  ؛ در خودِ زبان استمارکساز نظر  .اندردمِ کُرد مختل کردهبرای م

 . کنندهم تالقی می آشکارترین وجه با

که در زبان به  تغییراتی. شودی فعالیت فکری انسان از تکامل زبان او نیز به خوبی آشکار میتوسعه

سیاسی و اجتماعی و قدرت  زندگیِ ۀکه در عرص هستندتی گر تغییراای نمایانپیوندند، بگونهوقوع می

 .های کلی در جامعه استدگردیسی در زیان در واقع بیان دگردیسی هِگلبه نظر . دندهرخ می

سیاسی،  ۀکه در حوز توان به تغییرات اساسیدهد، میآن رخ می که در و تغییراتیبا بررسی زبان 

زبانِ یک جامعه، بررسی و  ۀدر واقع مطالع. آگاهی یافت ،دید آمدهقدرت پ ۀاجتماعی، اقتصادی و رابط

ی تکامل ترین نشانهو نزدیکترین زبان درخشان. قدرت در آن جامعه است ۀپژوهش در بخشی از رابط

مادی  ۀچون پدیداندیشه نیز هم. و معرفت انسان محصول اندیشیدن اوست شناخت. فکری انسان است

که  به همین جهت است. زبان پوشیده باشد ۀگیرد که جامن به خود میفقط هنگامی شکل معی

بنابراین . گرفتزبان اندازه  ۀتوان بوسیلانسان و میزان پیشرفت آن و سطح تکامل آن را می ۀاندیش

های انسان نیست، بلکه مبیین اشتراک فکری گروهی مفروض ارتباط و پیوند فعالیت ۀزبان فقط وسیل

کالبدشناسی ملت، یعنی  یک ۀکه زبان به منزل از این رو جای شگفت نیست. باشدیاز مردم نیز م

زبان . شودتلقی می ،انسان شکل گرفته است ۀکه به وسیل کل نهادهای اجتماعی ۀترین مجموععالی

 سیر تاریخ نشان. نشان از تمدن پایدار دارد ،وقتی ملتی زبان پایدار دارد. های ملت استیکی از پایه

که عاقبت اشتباه است اگر فکر کنیم . شوندهای گوناگون همواره به یکدیگر نزدیک میدهد که زبانمی

ها ها، فقط اختالف این زبانانسان مانع ارتباط زبانیِ. های گوناگون خواهد شدیک زبان جانشین زبان

اهمی نیز به همانندی چنین تف. گوید مفهوم گرددچه دیگری میکه آن نیست، مسئله اساسی آن است
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در آخرین تحلیل چنین تفاهمی به موازین . و یا الاقل نزدیک بودن سطح فکری دو طرف بستگی دارد

های مختلف، از که زبان آن است ،دهدچه سیر تاریخ نشان میآن. و تربیتی آن وابسته استفرهنگی 

های خاص خود را حفظ ن حال جنبهشوند و در عیتر مینظر مفهوم زبانی، همواره به یکدیگر نزدیک

و استحکام روابط بین ها انعکاس توسعه این به هم نزدیک شدن. دهندکنند و حتی توسعه میمی

-خود از ضرورت روزافزون همکاری بین ۀکه به نوب ها، مبادالت فرهنگی، تربیتی و علمی استخلق

-لی آن در زمان ما، بدون تردید نشان میهای عمچگونگی زبان انسان و فعالیت .شودالمللی ناشی می

بررسی تاریخ زبان، در . شخصیت انسان و بخصوص خردِ او به چه مدارج عالی رسیده است که دهد

بشری که گرایش زبان نیز جزیی از آن است،  ۀهای فکری انسان و تاریخ جامعارتباط با تاریخ فعالیت

زبان دارای ارتباط ارگانیک است، تولد . اشته استصعودی د ۀبشر، جنب های تاریخِمانند سایر جنبه

این موارد در شرایط عینیِ  ۀهم. میردمی یکند و گاهی هم در شرایط خاصیابد، رشد و نمو میمی

که ارگانیسم بدن جانوران و یا نباتات ممکن است در شرایط و اوضاع  چنانهم. دنگیرخاص انجام می

ها و یا آفات نباتی بیماری و ها، ویروسثر عواملی نظیر میکروبو یا در اداشته مختلف رشد و نمو 

 .مرگ داشته باشد

پردازد کند و به تولید لغات و اصطالحات جدید میهر زبان در صورت مساعد بودنِ شرایط رشد می

رشد و توسعه زبان نیاز به . کندها، لغات و کلماتی را اقتباس میو یا در ارتباط خود با سایر زبان

کند، در غیر این هایی دارد که در صورت قرار گرفتن در آن بسترها رشد و نمو میبسترها و زمینه

اشغالگران . یعنی خواهد مرد ،شودکند و در نهایت، محو و نابود میصورت، سیر نزولی را طی می

 .اندهای زبان را با تحمیل اجباریِ زبان خود، از ملت کُرد سلب کردهکردستان همۀ این مزیت

تواند فکر انسان از طریق زبان است که می. آوردرا بوجود می« واقعیت»خودِ ساختار زبان است که 

گیرد و به واسطۀ کند، و بنابراین، ادراکات و فهم ما از واقعیت تماماً به وسیلۀ ساختار زبان شکل می

 .است زبان حاصل ذهن و ارادۀ آزادِ فرد گوینده و نویسنده. شودآن تعیین می

های چهارگانۀ شویم که حکومتگاه متوجه میکنیم آنها را دربارۀ زبان مرور میوقتی این واقعیت

را برای ما  یایها چه بر روزگارمان آورده و چه آیندهحاکم بر کُرد و کردستان و سایر اقوام نظیر آذری

مان هایمعنای گفته گیریم چه بگوییم و خودمان موجدما هستیم که تصمیم می. زنندرقم می

کند و بنابراین، زبان جوهرِ وجود ما را بیان می. هستیم، به این معنا خودِ ما آفرینندۀ آثارمان هستیم

زنیم و یا آموزش وقتی به زبانی غیر از زبان مادری حرف می. کندحقیقت وجود درون ما را عرضه می

. کندیی زبان است که از طریق ما تکلم میاز نگرش پسا ساختارگرا. بینیم، مایی دیگری هستیممی

ها و قواعد کردها، و نشانهاز تضادها و عمل یایمنشاء معنای تجربه یا وجود فرد نیست، بلکه مجموعه

شود که آید، بلکه از نظامی حادث میمعنا از ذهن افراد بر نمی. کنداست که ساختار زبان را اداره می

گرا معتقدند که جهان متفکرانِ انسان. دهددرون آن ساختار انجام میکند فرد چه کاری در تعیین می

« خود»هر انسانی یک . چرخدبه دورِ هستی و اعمال و معانیِ گفتار و تولید فکر و احساسِ انسان می
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شمول دارد و به عبارتی یا بُعد جهان. دارد که هم منحصر بفرد است و هم در دیگران مشترک است

دانیم کی مان است و با آن میاین خود، مرکز آگاهی ما به هویت. است« بشر وضعیت»بخشی از 

خود، مرکز همۀ معانی . تر هستیمدانیم که هر فرد جزئی از هر گروه یا فرهنگ بزرگبا آن می. هستیم

. و حقیقت و شناخت است و زبان ابزار خود برای بیان ادراکات، افکار، و احساسات هر فرد است

هر چیزی که فردی اندیشه . هستند« اجتماع»هویت جوهرۀ فطری ندارند، بلکه برساختۀ  هایمشخصه

های اوست، عینیت دهد تا حدودی تجارب گذشتۀ او، باورهای او، افکار و ایدئولوژیکند یا انجام میمی

گیرِ ادراک ترین عامل در شکلنظریه پردازانِ پساساختارگرا اتفاق نظر دارند که زبان مهم. وجود ندارد

را منعکس « دنیایی واقعی»زبان . مان، و حتی از متون ادبی استما از زندگی، از خودمان، دنیایی

بعالوه ما زبان را تکلم . دهدکند و شکل میایجاد می« واقعیت»کند، بلکه تمام شناخت ما را از نمی

چون همۀ حقایق نسبی . کندبه قول فالسفه؛ زبان ما را تکلم می. کنیم بلکه محصول آن هستیمنمی

با . کنداند، و زبان واقعیت را تعیین میثبات دارند در تحول« ذاتاً»هستند، همۀ ثوابتی که به گمان ما 

که تمام ابعاد یک واقعه یا حوزه را تشریح کند، ابداً وجود « کلی» یایگرایی، نظریهتوجه به باور نسبی

 .«ا نادرست فهمیدن استفهمیدن همان» ژاک الکانبه قول . ندارد

ناپذیر، کنند، ثبات محض، انعطافها، از جمله زبان، بین دو نقطه عمل میهمۀ ساختارها و نظام

زبان همیشه با . ترین جزء هر ساختار استمرکز مهم دریدا به گفتۀ. عدم حرکت و عدم بازیِ مداوم

 .گر ماستزبان بیان... فقدان یا غیبت ارتباط دارد

های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روابط اجتماعی، های حیات اجتماعی در حوزهعرصهآموزش در 

بر این اساس . برای هر قوم و ملتی یک ضرورت حیاتی است... تولید ملی، بازار ملی، آموزش ملی و

آیا این حق در چه سیستمی به طور . بخشِ کُرد بر آموزش به زبان مادری تأکید داردجنبش رهایی

از . های حیات اجتماعی نیز بر سوسیالیسم تأکید داردقاسملو در این حوزه. بل تحقق استاساسی قا

 پرورش، و آموزش کردنِ کشور، صنعتی چون مسائلی برای بدواً بایستیمی سوسیالیسم»نگرش وی 

 .«بیابد حل راه دیگر اقتصادیِ و فرهنگی مشکالت اجتماعی، بسیاری و ملی مسئله زمین،

چه بیان شد در حوزۀ دموکراسیِ اجتماعی و سیاسی و مبانیِ حقوق بشر که اساس آنبا توجه به  

. حق آموزش به زبان مادری در فهرست حقوق اقتصادی و سیاسی قرار دارددموکراسی اجتماعی است؛ 

های الزم برای آموزش مهارت. دیگر حقوق ضروری است که آموزش برای دستیابیِ کامالً مسلم است

ای و دیگر حقوق درآمد پایه های دستیابی بهترین راهکه مهم کندخود اشتغالی را فراهم می اشتغال یا

سازد که بطور جدی و مؤثر از مهمتر از همه آموزش به زبان مادری ما را توانمند می. اقتصادی است

مادری نوعی  بنابراین آموزش به زبان. مند شویمخود آگاه و بهره حقوق سیاسی، ملی، مدنی و انسانیِ

برابری سیاسی و مدنی  کراتیکِوحق اقتصادی و سیاسی است که سلب آن به طور جدی به اصل دم

گوناگون بشر است، مانند  آموزش نشانگر وابستگی متقابل و ضروری میان حقوق. رساندآسیب می

و طی چند المللی تصریح شده که در میثاق بین ارتباط آموزش در حق اقتصادی برخوردار از شغل
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در این مدت جهان . داری توسعه یافته به فراموشی سپرده شده استگذشته در جهان سرمایه ۀده

حجم سنگین کار و افزایش کار شاغالن  داری از یک سو، با بیکاری گسترده از سوی دیگر باسرمایه

ن نقض شده روبرو بوده است، که در این میان هم حق کار کردن  بیکاران تضییع و هم حقوق شاغال

حق کار کردن به صورت استخدام و چه به صورت خود اشتغالی، از دو جهت بر سایر حقوق . است

-که بی که در جوامعی کند، دوم اینرا تضمین می یایکه درآمد پایه اول این. تر استاقتصادی حیاتی

تأمین نیازهای  و تمایل شاغالن برای کمک به یاقتصادی گسترده است، بدون آن توانای کاریِ

از نظر دیگر برخورداری از شغل با حقوق سیاسی و شهروندی برابر . یابدکاران کاهش میبی اجتماعیِ

 وضعیتِ. کندتوانائی انسان در برآوردن نیازهای دیگران نقش مهمی در عزت نفس ایفا می. ارتباط دارد

باعث زوال ارزش خویشتن، اعتماد به  متقابل طرفه به دیگران به جای وابستگیِیک بطالت و وابستگیِ

 .شودگیری از دیگر حقوق میهای الزم برای بهرهنفس و مهارت

قابل ( داری رسم استنظام سرمایه چه درمانند آن)کاالی اقتصادی ۀنگریستن به انسان به منزل 

مردم برای  کراتیک است و شدیداً به توانائیوپوشی نیست و مغایر با حقوق مدنی و سیاسی و دمچشم

 .زندتعیین سرنوشت خود لطمه می

  کنند،اند، منابع آن را غارت میرد را از هرگونه فعالیت اقتصادی مدرن محروم کردهوقتی ملت کُ 

ترین حقوق بشر را با آشکارترین اند، ابتدائیداشتهسنتی نگه در عقب ماندگی در تولید بسیار ابتدائیِ

گر، تعمدی و به منظور های اشغالداشتن کردستان از طرف دولتنگه در عقب. انداقدامات نقض کرده

محرومیت عالوه بر این که تأثیرات . است شانکردستان نسبت به حقوق داشتن مردمجاهل نگه

کراتیک، برابری وثیرات غیر مستقیم نیز بر حقوق دمگذارد، تأمستقیمی که در افراد محروم بر جای می

افراد جامعه  ۀهم تأثیرات مهمتر محرومیت اقتصادیِ. نهدجای می همه افراد بر سیِکراویا پایداری دم

افزایش جرائم گوناگون به ویژه مواد  ۀیابد و بواسطزیرا تولیدات و خدمات کاهش می. گیردرا در بر می

ی از کاری ناشدر جوامع روستائی کردستان، تنگدستی و بی. یابدمخدر، امنیت اجتماعی نیز کاهش می

ترین امکانات کار و زندگی به دنبال تخریب فقدان زمین و یا کم زمینی، ناامنی و از دست دادن ابتدائی

گرکردستان، باعث افزایش مهاجرت های اشغالو ویرانی روستاهای کردستان در عملیات سنگین ارتش

های مسلحانه ومتهای سازمان یافته و مقابه شهرها، افزایش خیل محرومان و گاهی اوقات شورش

آن و شدت گرفتن  گر برای مهارِناشی از این امر، مستلزم افزایش نیروی سرکوب ناامنیِ. شودمی

کراسی زیر وجا است که کل اصول دمدر این. دولت است نظارت اجتماعی و نظامیِ ۀاشکال اقتدارگرایان

 .رودسؤال می

انداز گونه وسایل زندگی یا چشمتوانند هیچنمی( گرهای اشغالیا دولت)آیا افرادی که جامعه  

دستیابی به این وسایل و امکانات و حقوق را در آینده برای آنان فراهم کند، تعهدی به اطاعت از 

هاست، آیا رد در کردستان بر علیه این بیدادگریمقررات جامعه خواهند داشت؟ کل مبارزات مردم کُ

 !  بخواند؟ «سمتروری»تواند آن را هیچ وجدان آگاهی می
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-که بخش چشم رضایت است، هنگامی کراتیک نوعاً حکومتی مبتنی بروکه دولت دمجائیاز آن

اخالقی یا قراردادی، بلکه به زور به اطاعت وادار شود،  ۀگیری از جامعه، نه بر مبنای هرگونه رابط

کاری، از پیامدهای بییکی دیگر . این حکومت به مخاطره خواهد افتاد خودِ( نظیر وضعیت کردستان)

عدم  مساعد را برای سیاستِ ۀها زمینبیداد اجتماعی و ملی، محرومیت و فقر گسترده است که این

-پذیر میکنند و رأی دهندگان را در برابر بسیج رهبران و احزاب پوپولیست آسیبتساهل فراهم می

صادی و بیداد اجتماعی را به سوی های ناشی از ناامنی اقتاین احزاب و رهبران افراطی، نفرت. سازد

گذاری در در این جاست که سرمایه. دهندهای قومی، نژادی، دینی یا زبانی سوق میها و گروهاقلیت

زیرا آموزش پیش شرط مستقیمی . کندو ماهیت و محتوای آن اهمیت پیدا می به زبان مادری آموزش

عدم آگاهی از علل سلب حق و یا بدتر از آن  در شرایطِ. رودبرای رسیدن به دیگر حقوق به شمار می

-عمال سیاستشود، کودکان به خاطر اِدختران تبعیض روا داشته می که در مورد حق آموزشِ هنگامی

-بینند، یا به خاطر فقدان غذا و آب پاکیزه میهای شوونیستی به زور به زبان غیر مادری آموزش می

ده از اوان کودکی با بکار گماردن توسط اولیاء به جای آموزش میرند یا به دلیل فقر و تنگدستی خانوا

کراسی مفهومی خواهد وخوابند آیا دمها میشوند و مردم به خاطر فقدان مسکن در خیاباناستثمار می

 داشت؟

متون آموزشی را از ابتدائی تا ( کردستان گرانبه ویژه اشغال)کراتیک وکشورهای غیر دم در بیشترِ

. ها انطباق داشته باشدهای غیر انسانی آندهند که با خواست و سیاستچنان تغییر می سطح دانشگاه

خود ناآگاه  ۀکه کُردها از تاریخ، هویت، فرهنگ، قومیت و گذشت در ایران و ترکیه و سوریه برای این

در مورد  از نظر تاریخی و علمی اگر مردم از داشتن اطالعات. کنندتاریخ را تحریف می ،باقی بمانند

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزش محروم باشند و هیچ تأثیری در تدوین یا تأثیر سیاست

تواند بخودی خود در طول زمان ها نداشته باشند، حقوق اجتماعی و اقتصادی و ملی نمیاجرای آن

کراسی یکی از وناپذیر و دمحقوق، از یکدیگر تفکیک ۀکه مجموع از این دیدگاه است. تأمین شود

تحت ستم به  مردم و مللِ. رودسیاسی به شمار می ،اجتماعی ،شروط تحقق پایدار حقوق اقتصادی

-ها، خود اشتغاالن، بیزمینسازماندهی جمعی نیز نیاز دارند تا در قالب گروهی از دهقانان، بی یِآزادی

شان را بهبود بخشند و ا و مطالباتشرایط تأمین نیازه.... کاران، کارگران، کارمندان، ملل تحت سلطه و

المللی حقوق مدنی که مورد حمایت میثاق بین تشکیل انجمن این یعنی حق عمومیِ. محافظت کنند

 . و سیاسی قرار گرفته است

و روش جدیدی جهت حرکت به سوی تمدن سوم نیازمند راه  ۀبشریت در عصر حاضر و در هزار

ناپذیر است و کراسی فرآیندی پایانودم. است یسم دموکراتیکیا به عبارت دیگر سوسیال کراتیکودم

اجتماعی  کراسیِوراهی جز دم. داری نیز دیر یا زود ناگزیر از قبول این حقیقت استسرمایه جهانِ

... های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی وبشر در تمام عرصه یعنی اجتماعِ. وجود ندارد

دار ها توسط اقلیت سرمایهترین عرصهگیری در حیاتیکه تصمیم شد، نه اینحاکم بر سرنوشت خود با
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هر )کمونیستی بعنوان اولین تجربه در تاریخ بشر  اگر جهانِ. شان گرفته شودهای فراملیتیو شرکت

برخی از خطاهای خود را ( که بعنوان اولین تجربه بکار رود احتمال خطا در آن وجود دارد چیزی

 .داری هم باید خطاهای خود را بپذیردریزی تن به تغییر داد، سرمایهبدون قهر و خون پذیرفت و

بهای خود و ارزیابی دستآوردهای مثبت و منفی خود در طول داری با تکیه بر تجارب گرانسرمایه 

غارت  کلیسا و نازیسم گرفته تا استعمار و ۀزمانی حدود پنج قرن، از مبارزه بر علیه فئودالیسم، سلط

تکنولوژی به  ۀو توسع( توسط همین سیستم)بشری در دست اقلیتی  ۀملل و انباشت ثروت جامع

های خود جهت حفظ منافع خود اعتراف کند و راه را برای ایجاد خطاهای تعمدی و سوءاستفاده

ش اکراتیک هموار سازد و بشریت و کره ارض را از خطرات و مصائبوتمدنی در معنا و ماهیت خود دم

حقوقی ملل، فقر و تنگدستی، جهالت، غارت و چپاول و های تروریسم، بیهم چون خشکاندن ریشه

رسد که چنین انتظاری از نظام آیا به نظر نمی. مسائل و مشکالت زیست محیطی رهایی بخشد

 کاپیتالیستی یک خواهش و تمنای عرفانی است؟

برد توجه شد، آیا بشریت را به سوی بربریت میداری پرده برداشت و ممدرن سرمایه ۀباید از جامع 

عدالتی و یا تواند براساس عدم تساوی و بیسالم و ثابتی، نمی ۀکرد؛ هیچ جامع یا پیشرفت؟ تاریخ ثابت

که  امروز هم از آن جهت. یک طبقه یا یک گروه از دیگران بنا گردد کشی و استثمارِبر اساس بهره

-ها و رنجهمه آشفتگیزشت و ناروا وجود دارد، این  کشیِداری، این بهرهسرمایه مدرنِ ۀهنوز در جامع

فهمند و با اما در همه جا مردم این حقیقت را به تدریج می. خوردها در سراسر جهان به چشم می

که ماهیت و نقش  تا موقعی. کوشند که بر این وضع ناگوار غلبه کنند و آن را تغییر دهندجدیت می

داری در کشورهای توان چیزی در باب قدرت سرمایهنمی ،بورژوایی درک نشود راسیِکودم کاملِ

 .پیشرفته استنباط کرد صنعتیِ

 

 کرد آنانسیاسی کرد و عمل -نگاهی به نیروهای اجتماعی
آیندی در مورد کُرد و درست در زمانی که نگارنده سرگرم نوشتنِ این سطور بود، اخبار ناخوش

به ( 8181برنامۀ شصت دقیقه هفدهم ژوئن )فارسی  BBCه استناد تلویزیون ب. کردستان پخش شد

های عراق، ترکیه، ایران و با هماهنگی با دولت جنوب کردستان، بطور مشخص دنبال توافق دولت

PDK (پارتی دموکرات کردستان )زمان ارتش ترکیه و سپاه پاسداران که دولت را در دست دارد، هم

-به قصد دست« هفتانین» علیه جنبش کُرد در جنوب کردستان و کوهستان بر ایران حمالت خود را

هر چند بعداً دولت . آغاز کردند (PKK) « حزب کارگران کردستان»رسی به قندیل مقر فرماندهیِ 

رسد که این توافق صورت گرفته و این عراق سفرای ایران و عراق را احضار کرد، اما چنین به نظر می

مردم کُرد نه چیزی تازه و چنین حمالتی برای . ر آرام کردنِ افکار عمومیِ مردم استدیپلماسی بخاط

تأسف  ه از نظر مردم کُرد جایچآن. ها سال است ادامه داردتعجب است، روندی است که ده نه جای
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کُرد است که هر یک از آنان  ها و نیروهایها، گروهب، سازماناست، رقابت کاذب و خصومت بین احزا

نظمی بی .شوندبرای ضربه زدن به رقیب و یا بقای خود به آلت دست یکی از دشمنان خود تبدیل می

های مردم برای آگاه کردن توده. بیماری طوالنی جنبش آن است ،رد وجود داردکه در مبارزات مردم کُ

دی الزم است و دمکراتیک و مدنی، فعالیت تربیتی، سازمانی و فرهنگی زیا ۀها به مبارزو کشاندن آن

. توان سریعاً با قوانین و مقررات انجام دادنماید، نمیکه فعالیت طوالنی عظیمی را ایجاب میاین اقدام 

جنبش با عدم کفایت تکامل فرهنگی . ها استسیاسی و حقوقی در میان توده ۀنیازمند فرهنگ مبارز

گر و شوونیستی های اشغالکومتاز ح. سطح فرهنگ پایین و تشکل ضعیف است. ها مواجه استتوده

 .رسدهم انتظار بروز استعداد عقالنی درخشانی بعید به نظر می

های گوناگونی سراپای بیماری. های عمیقِ بسیاری بر پیکر جامعۀ کُرد و جنبش آن استزخم

ها نجات خواهیم یافت؟ بدون تردید از طریق اند، چگونه از این بیماریوجودش را در بر گرفته

. ها فائق آمدسازی دست یافت و بر این دشواریتوان به شفافموکراتیزه کردن و با نقد رادیکال مید

. البته در درجۀ اول ایجاد روابط دموکراتیک مابین نیروهای جنبش کُرد و سپس توجه آنان به جامعه

ش کُرد به عنوان کنیم که با جنبما اغلب از نیروهای انقالبی سایر ملل حاکم برکردستان انتقاد می

اند هماهنگ و همراه شوند، اما بخشی از مبارزات دموکراتیک و ضد ستم و دیکتاتورها، نه توانسته

ایم با هم متحد و ایم، ما که هنوز در درون جنبش و جامعۀ خود نتوانستهگاه از خود نه پرسیدههیچ

نین اتحادی، متحد شدنِ هماهنگ شویم، چنین انتظاری از آنان نامعقول نیست؟ شرط الزمِ چ

 .نیروهای سیاسی کُرد در درون جنبش کُرد است

. قبول داریم که به قول قاسملو؛ دموکراتیزه کردن یک پروسه و فرآیندی نسبتاً طوالنی است 

طلبِ ملل حاکم، باید ابتدا از پیکرۀ جنبش های مختلف و نیروهای چپِ فرصتپیامدهای شوم حکومت

این همان کار عظیمی است که باید در مرحلۀ . جامعه زدوده شوند کُرد و سپس پهنۀ حیات

اش را بازیابد و نیروهای جنبش دموکراتیک کردن انجام گیرد تا جنبش و جامعۀ ما سالمتی نسبی

های های کاری وارد برخود را درمان کنند تا بتوانند با تمام نیرو به کار سازندگی در تمام زمینهزخم

های مستبد به شدت از آن بیم دارند، بدون تردید پروژۀ دموکراتیک، که حکومت. داجتماع به پردازن

 .های اجتماعی، سیاسی، اقتصادو فرهنگی استسازی در جنبش کُرد در حوزهمسئلۀ مبرمِ حیاتیِ سالم

های های اصولی ندارد، بلکه انگیزهتاکنون اختالفاتِ ناسالمی در جنبش کُرد وجود دارد که ریشه

بازی، احساسات گرایی، دوستطلبانه، گروه بندی، محلی و منطقههای جاهگریی مانندِ حسابذهن

آورند و هرگز هم به شکلِ صریح و صحیح و در چارچوب ها را مصنوعاً بوجود میدشمنی و انتقام، آن

ت بنیۀ این نوع اختالفا. کندبازی ظهور میگری و سیاستکنند، بلکه در چهرۀ دسیسهجنبش حل نمی

آورِ اجتماعی و انقالبی را به برد، محیط درونیِ جنبش را زهراگین کرده کارِ شوقجنبش را تحلیل می

های مردم کُرد را از جنبش خود دلسرد و مأیوس تر تودهرنج و ناامیدی و بیگاری بدل و از همه مهم

 .کندمی
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همیشه . سم جنبش شده استها سال است که این نوع اختالفات موجبِ فلجِ عمومی ارگانیده

کند که هرگاه که مسئلۀ ابتکار رهبریِ ارگانیسم جنبش کُرد مطرح شده، آن موقع اختالفاتی بروز می

گیرد، اگر صورت هم بگیرد گذشت و سازشی از طرفین انجام نمی. توان راه حلی یافتوجه نمیبه هیچ

اختالفات و یا وحدت نظر بر سرِ نفیِ . ودشبسیار موقتی و سطحی بوده و در نخستین امکان منفجر می

-این را هم نمی. یکی از طرفین به معنای وحدت نظرِ اثباتی در مسائل سیاسی و سازمانی نبوده است

مطلب در هر دورانِ . ها و احزاب کُرد، خط اصول و ضد اصول بودتوان گفت که خطِ فاصل بین گروه

گرفت و نیازمندِ تحلیل مشخص از اوضاع مشخص میمعینی از تاریخ رنگ و مختصات ویژه به خود 

گیرد و اگر در موارد نادر گذشتی به خود میاختالف در جنبش که اغلب شکل خشن و بی. است

اختالفات اصولی و درست وجود داشته، اختالفات شخصی و نادرست متأسفانه فراوان بوده است، که 

-لیان دراز برای مردم کُرد بوجود آورده است که تحملطی سا یایآور و بسیار آزاردهندهمحیطِ اختناق

 .وجه آسان نبوده و نیستاش به هیچ

نیست که رقابتِ اصولیِ سیاسی امر عادی تلقی شود، حیات  یایسیاسی به گونه روابط بین نیروهای

ی سیاسیِ در تنازعاتِ نیروها. ها وابسته به ادامۀ حضور و حیات دیگر نیروها باشدو بقای هر یک از آن

جامعۀ کُرد که در حال مبارزه در راه رهایی ملی خود است، گرایش و تمایلِ نیروها به حذف یکدیگر 

بوجود نیامده باشد، این نیروها به نبرد علیه یکدیگر تا ( تعامل با یکدیگر) یایاست و اگر چنین معادله

هنگامی که ادامۀ حیاتِ هر یک از اما . محو و نابودیِ موجودیت جنبش خود ادامه داده و خواهند داد

های مقابله، به حضور و تداوم نیرو یا نیروهایی رقیب بستگی پیدا کرده باشد، در این صورت طرف

در . عامل کنترل کنندۀ درگیری و رقابت میان نیروها، به طور طبیعی بر اساس بقای ذات خواهد بود

به از بین رفتن کل جنبش کُرد خواهد  غیر این صورت، درگیری و رقابت میان نیروهای سیاسی،

انجامید و از درونِ چنین وضعیتی، بردگی ملت کُرد و  اشغال سرزمین کردستان تداوم پیدا خواهد 

کرد، به نحوی که عبور از این مرحله اگر غیر ممکن نباشد، بسیار طوالنی، پرمشقت و تلفات خواهد 

بخش نظیر جنبش ی سیاسی در یک جنبش رهاییتعامل و رقابت اصولیِ سیاسی، میان نیروها. بود

کننده  نیروهای شرکت. کردستان، یک ضرورت حیاتی است که توانِ همبستگیِ ملی را باال خواهد برد

مردم کُرد . در جنبش کُرد باید مقررات مبارزه را رعایت کنند و اگر نکنند همه شکست خواهند خورد

سیاسی به جنبش  -جنبش، احساس تعلق اجتماعیسیاسی  هایخصومت بین گروه به دلیل همین

اکنون وجدان کاری بسیار نادر و کمیاب است، و نتیجه عمالً خود را در سطح ملی پیدا نکردند و هم

 .حاصلی و شکست بوده استناکامی، فاجعه، بی

 دهد که در صورتِهای قرون هجدهم، نوزدهم و بیستم به وضوح نشان میتمام تجاربِ همۀ انقالب

آهنگِ انقالبی، در این نوسانات هیچ ترین ضعفی در وحدت و نیرو و نفوذ در افراد پیشبروز کوچک

ها و احزاب جنبش خودِ گروه. تواند حاصل آیدهای مختلف نمیچیز جز احیاء قدرت دشمنان در چهره

تر تر و هشیاردقیق هرچه. اندکُرد این مسائل را بارها تجربه کرده و بهای سنگینی هم بابت آن پرداخته
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اند و مبارزۀ آنهاست که سرنوشت، مسیر و تکامل باید به نیروهای توجه کرد که برابر یکدیگر ایستاده

تنها در . کندهر جنبش و هر انقالبی و هرگونه تحوالت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را معین می

های خود، این جه به تمایالت و خواهشکه ما بتوانیم بدرستی و در نهایتِ هشیاری، بدون توهنگامی 

نیروها را در نظر بگیریم، خواهیم توانست در مورد سیاستِ خود بطور کلی و در مورد وظایف فوری 

 .خویش نیز نتایج درست بگیریم

-کُرد، موجب شده است که آنان به جای مالک حاکم بر نیروهای( نه فلسفی)القی گرایی اخذهن

طلبی، حسد، های خصوصی نظیر جاهسی و اجتماعی و سازمانی، به مالکهای واقعی و طبیعی، سیا

ها و در درون آنان بندی در بین احزاب و گروهگروه. اتکا داشته باشند.... بندیکینه، دشمنی، گروه

شوند این بوده و هست که جمعی از افراد، در ورایی مقرراتِ سازمانی به هم نزدیک می( بین خودشان)

برای کسب مقامات  یایآورند و کارپایه و نقشهپدید می« گروهی»همبستگی و محرمیت و بین خود 

پایه، این محرمیت و این انضباطِ محلی یا حزبی یا اِعمال نفوذ در امور دارند و بر اساس این کار

گروهِ دیگر نیز همین مختصات را . کنندگروهی، با پایمال کردن مقرراتِ عمومی و سازمانی عمل می

گرایی خود، حزب و یا گروه خود و در نتیجه به طور کلی جنبش کند و این دو گروه با ذهنکسب می

حزب )شرق کردستان  تی که در میان نیروهایانشعابا. کنندرا به میدان مبارزۀ کاذبِ خود تبدیل می

ر مواردی دارد که رویداند ناشی از اختالفات تئوریک و فلسفی نبوده، بلکه منشاء د( لهدموکرات و کومه

 .همین وضعیت در جنوب کردستان وجود داشت و هنوز هم دارد. بدان اشاره شد

-های کاذب، زندگی را بر کسانی که میاعتنایی به موازینِ سازمانی و با ارزیابیبدین ترتیب با بی

ه حد سازند و گاه بق درستِ سازمانی و اصولی عمل کنند، تنگ مییخواهند از طرخواستند و می

خصوصاً نیروهای شرق کردستان در آغازِ مرحلۀ جدیدِ جنبش در شرق در سال . رسانندآور میاختناق

-نظیر حزب توده، حزب کمونیست ایران و سازمان چریک)به دنبال نفوذ نیروهای چپِ ایران  8191

فتار شدند و آنان، به چنین سرنوشتی گر (طلبانهفرصت)و عملکردِ اپورتونیستیِ ( های فدایی خلق

اند بر این بیماری خود غلبه هاست نتوانستههنوز، بویژه در محیطِ راکدِ مهاجرت که موجّد چنین شیوه

 .کنند

کار در مهاجرت و کارِ مخفی که دموکراسیِ سازمانی و کنترل جمعی و جریان پاالینده و زدایندۀ 

جا که جنبش کُرد خطرناک است و از آنهای مسریِ برد، نشانگاهِ این میکروباجتماعی را از میان می

. گرایی بدل شدگرایی و گروهپیوسته در چنین اوضاع و شرایط قرار گرفته است، به بهشت این ذهن

برد، نظمی هیچ سودی نمیجنبش از بی. نظمی بسی آسانتر از متوقف ساختن آن استشروع به بی

 .شودنظمی به سود دشمنان جنبش تمام میبلکه بی
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 های داخلینگج

با تأسف بخش اعظم زندگی مبارزاتیِ جنبش کُرد، محشون از زد و خوردهای داخلی بین  -الف

های وسیعی از مردم کُرد، سو و بین جنبش با بخشهای تشکیل دهندۀ جنبش از یکاحزاب و گروه

های ندی، رقابتباند از سوی دیگر، و گروهبویژه رؤسای قبایل و عشایر کُرد که در خدمت دشمن بوده

این سخن بدان معنا . مقام پرستانه، تناقضات ذهنی و فاقدِ ضرورتِ عملی و پایۀ اصولی بوده است

نیست که اختالفات اصولیِ فراوانی وجود ندارد، ولی حتی این اختالفات شکل ناسالمی به خود گرفته 

ها با دشمن است که در درگیری ها خیلی بیشتر از تلفاتییشمار تلفات ملت کُرد در این درگیر. است

 .اندهای داخلی کشته شدهبهترین فرزندان مبارزِ ملت کُرد در همین جنگ. اندکشته شده

حاضر نيستند . پذیرنداعضای طوایف، عشایر و قبایل، فقط تسلط و اقتدار رؤسای خاص خود را می

درن، فرهنگ و آموزش، اقتدارِ تأثير دنيای م. پارچه برای مقابله با دشمنِ مشترك متحد شوندیك

رؤسای قبایل و طوایف را ضعيف کرده است، اما هنوز در حدی نيست که آنان را متوجه  همبستگی و 

عالوه بر رؤسای .  اتحاد بيشتر تا حد تشكيل ملتی بزرگ یا حداقل تشكيل شورای قبایل و عشایر باشد

ن روشنفكران کُرد به دليل اختالفاتِ غير اصولی و ها و احزابب کُرد و به تبعِ آناقبایل و عشایر، گروه

شان متحدتر از اند جبهۀ واحد در مقابل دشمنانی که هميشه در مقابلذهنيت غير فلسفی، نه توانسته

 . ترین ضعف جنبش کُرد بوده استاین موارد تا کنون بزرگ. اند، تشكيل دهندآنان بوده

بران نيروهایی سياسیِ کُرد، وقتی فاقد تاکتيك و چه رؤسای قبایل و عشایر و طوایف و چه ره

و وقتی ! کننداند، بدان معناست که به دشمنان خود خدمت میاستراتژیِ مشترك برای هدف مشترك

گذارند، بدان معناست که از کنار قاتالن خود و مردمِ به منظور مقابلۀ هم دست در دست دشمن می

ان و اهداف روشن نداشته باشند، طبقات و منافع متضادشان را احزابی که آرم. گذرندتفاوت میخود بی

شان را متضاد. خبرندشناسند و از اصول بیشان گنگ بوده، تشكيالت نمیهایشناسند، هدفنمی

نه توانستند صورت بومی، . اندروی وقایع  بودهشناسند و به همين دليل احزاب کُرد هميشه دنبالهنمی

ای خود را یا از دست های تودهند و مشكالت مردم را حل کنند، ناچار زمينهمحلی و ملی به خود ده

احزاب کُرد تشكيالت مشترك را . رنگ شد و نه توانستند به عمق اجتماع برونددادند و یا بسيار کم

. کنندشان به همان نفوذ داشتن در مردم اکتفا میشناسند و وحدت نظر و عمل ندارند و رهبراننمی

های عظيمی های ناشی از سرکوبیِ جنبش کُرد، تودهها، تمام فالکت و مصيبتمۀ این نابسامانیبرغم ه

ها و مطالبات خویش از مردم کُرد نه جرئت، نه شهامت و نه ایمان و اعتماد خود را به حقانيت خواسته

-به اهميتِ یكهای مردم کُرد بيش از رهبران سياسیِ احزاب کُرد خودِ توده. را از دست نداده است

مسئلۀ کُرد و کردستان تا کنون خيلی . برده استپارچگی و هماهنگی خود به عنوان ملتی واحد پی

اما واقعيت این است، در . تر از اهميتِ آن و حتی با سوءنيت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته استکم

ه و به طور اخص چهار کشور ترین عامل ناامنيی خاورميانبيش از یك قرن گذشته مسئلۀ کُرد مهم

 .تواند الینحل بماندکليدی آن بوده است و تا آخر هم نمی
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 پذیر برای نيروهایریزیِ عمل کارآمد و انعطافوفاداری به اصولِ رهایی ملی و طرح و برنامه

نظراند، باید در درجۀ اول های مشترك، وسيع و طوالنی مدت که با یكدیگر هممختلفی که در هدف

گونه بر سر اصول نباید هيچ. کندکار میاکنون اوضاع کُردها را وادار به به این. جنبش کُرد باشدهدف 

 .یابی به وحدت کم بها داده استجنبش کُرد تا کنون به تالش برای دست. زنی وجود داشته باشدچانه

تماعیِ ملت پارچگی خود نتوانست بر کل قدرت اججنبش کُرد به دليل ناتوانی در انسجام و یك

این قدرت از طرف دشمن با ایجاد نفاق بين جنبش این قدرت تعيين کننده تجزیه . کُرد تكيه کند

اجتماعیِ  شن بوده و توان جذب تمام نيروهایدر این خصوص یا جنبش کُرد فاقد استراتژی رو. شد

جهت حذف  جامعه کُرد را در یك جنبش ملی نداشته و در بعضی موارد دست در دست دشمن داشته

پارچۀ ملت کُرد وجود خارجی نداشت و هنوز هم حتی در گاه قدرت عظيم و یكدر نتيجه هيچ! رقيب

اگر کُردها متحد . شرایط خطيرِ فعلی نتوانسته وجود داشته باشد، در نتيجه شكست ناگزیر بوده است

-توانستند دستان خود میکاری با اشغالگربودند و یا باشند تنها از طریق مبارزۀ منفی، یعنی عدم هم

 .آوردهای زیادتری کسب کنند

نيروهای کوچك و بزرگ و تأثيرگذارِ جنبش کُرد فقط با اتخاذ یك استراتژیِ مشترك و عمومیِ 

پدید در غير این صورت بسان قطرۀ آب در دشتی سوزان نا. توانند شكل متراکم پيدا کنندپایدار می

های ناکام و انتظارهای بر باد رفته در گذشتۀ خویش از تالشخود را  هایجنبش باید درس. شوندمی

اميد است که همراه با نزدیكیِ هرچه بيشتر به چنان ساختار تشكيالتیِ مناسب و اقدامات . فراگيرد

اگر صحبت از وجود زنجير . های استراتژیك دست یافتتاکتيكی برسند که از رهگذر آن بتوان به هدف

که موفق به تغيير مسير  اکنون کُردها بر پای دارند؛ کُردها تا زمانی باشد همان چيزی است که

چنان زنجير استراتژیك خود بر سمتِ گذار از نفاق و جدایی از بنيادِ متفاوتی، برای ادامۀ بقاء خود، هم

جنبش مسلحانۀ کردستان به درستی متوجه این نكته شده است که جنگ . شده باقی خواهند ماند

های ملی برانگيخته ها معموالً در رقابتهای مردمی دارد که طی قرنبه پشتيبانیِ توده هميشه نياز

هایی که در برابر جنبش قرار دارد یا تسليم به پذیرش این در چنين شرایطی راه. شده است

-های الزم برای باز کردنِ طناب از دست و پای خود، صرف نظر از این زنجيرهاست و یا برداشتنِ قدم

 .ه انتخاب چنين  راهی تا چه اندازه مشكل باشدک

ها و احزاب کُرد، مخصوصاً در حاصلِ گروهکُرد تجربۀ تلخ و وحشتناک جنگ و خونریزیی بی مردمِ

دیگر . کنندکُرد را فراموش نمی نیمۀ دوم قرن بیستم آن هم درست در زمان گستردگی و اوج جنبش

و نتیجۀ کار برای  گروه یا حزب مقصر بوده است، بلکه نفس برای آنان چندان اهمیت ندارد که کدام

ریزیی کُرد نباید تصور کنند که مردمِ کُرد جنگ و خون ها و نیروهایاحزاب، سازمان .آنان اهمیت دارد

های کسانی که در این همۀ آنان باید در برابر مردم و خانواده! اندمورد بین آنان را فراموش کردهبی

تر از دست از همه مهم. پاسخگو باشند... باختن، اسیر، شکنجه، معلول و آواره گردیدند وها جان جنگ
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ترین مقاطع تاریخی است که از دست همه ترین و استراتژیکهای استراتژیک و در حساسدادنِ فرصت

  .رفت و شرایطِ نابهنجار کنونی حاصل آن اشتباهات استراتژیک است

ترین و جدی ترین و صحیحنسبت به اشتباهات خود یکی از مهم روشِ حزب یا سازمانِ سیاسی

اعترافِ آشکار به اشتباه، کشف علل . بودنِ آن و اجرای عملیِ وظایف خود نسبت به ملت خود است

که موجب این اشتباه شده است با بحث و مذاکرۀ دقیق در اطراف وسایلِ  آن، تجزیه و تحلیل شرایطی

دهد که تاکنون احزاب و نیروهای فقدان همۀ این موارد نشان می. لعاده داردارفع اشتباه، اهمیت فوق

اند که بدترین صفات اند، روشنفکرانی بودهکُرد آگاهانه یا ناآگاهانه، احزاب میهنی ملت خود نبوده

 از تئوری و تجربۀ احزاب و ملل یایها کورکورانه و کلیشهاند، همۀ آنروشنفکرانه از خود نشان داده

. ها آرزوهای خود و روشِ مسلکی و سیاسی خود را واقعیت عینی شمردندآن. انددیگر دیکته نوشته

 .ترین اشتباه بوداین خطرناک

ابدی  یایکنند، وقتی موضوع مورد منازعهکُردها با خصومتی متقابل یکدیگر را خنثی می وقتی

گر تحریض کند، در این صورت تنها دشمنان ها را به مبارزه علیه یکدیمیان آنان بر قرار باشد و آن

درست . شودپذیرتر و بازتر میکُردها توجیهشان در سرکوبی برند و دستکُرد از این بابت نفع می ملت

-اند بعداً بر سر آن جنگیدهها چیزی بدست آوردهاند، اما آنکه ملل دیگر هم جنگ داخلی داشته است

عالوه بر آن ملل دیگر با هم . اند که بر سر آن به جنگنداوردهکُردها هنوز چیزی بدست نی. اند

جنگ و . کُرد پایانی هم ندارد هایاند، اما جنگ گروهاند و به جنگ خود هم، پایان دادهجنگیده

 باید بر این بیماری در جامعۀ. اند نداردکه آلت دست دشمنان خود بوده خونریزی آنان توجیهی جز آن

اند که عظمت گاه هماهنگ و متحد عمل نکردهکه هیچ نفاق در جامعۀ کُرد باعث شده .کُرد غالب شد

 .ملل زیادی بودند که تنها با تکیه برنیروی خود پیروز شدند. چنین حرکتی را به عینه ببینند

کُرد را در  که مردمگران برای آناشغال. شان استهای سیاسیاختالفات گروه درد کُردها ورای

، رئیس قبیله، عشیره، «آغا»وارشان را حفظ کنند، منصب فی دائمی نگهدارند و نوکر صفتی بندهاختال

کنند، یعنی افرادی را گرای سنتی و شیوخ را، هم حفظ و هم به صورت کاذب از نو احیاء میخانواده

و رقابت میان جدال . دهنداند، خود پرورش میکه فاقدِ روحِ آزادگی و مردانگی عشایر و قبایل واقعی

آور تبدیل سو و از سوی دیگر میان آنان با جنبش کُرد به جدال و رقابتی شرمها از یک«آغا»این قبیل 

اند از و افتراست، همیشه آمادهشان بهتان ترین سالحکه عمده و نوکرصفتانشده، نزاعی میان بردگان 

شان ستیزند و پشت به مردممنفور می کنند، برای مقامی گرشان خبرچینییکدیگر نزد سروران ستم

دستانی انباشته از زر، اما  -و خیانت پیشهتوانند آرام بگیرند، مگر با دستانی شیطانی کنند، نمیمی

. آغشته به خون برادرانش، بدون التماس و خواری و نوکرصفتی جرأت دستیابی به هیچ چیز را ندارند

بوسند و ترین مقام دولتی را میهای فرومایهند، که چکمهدهآنان را در چنان شرایط پستی قرار می

به . آیندترین متفکرین و فداکارترین فرزندانِ مبارز خود از درِ ستیز در میلیسند، اما در برابر بزرگمی

های کُرد از سر دولتشان، دفع جنبشو شکوهاین موضوع توجه ندارند که اگر نخستین شرط عظمت 
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. دومین شرط آن است« کردستان»شان ن است، از بین بردن آزادی خود و سرزمینگر کردستااشغال

تواند عظمت چه کسی می! جنگیدن برعلیه آزادی و منافع ملی خود نهایت محرومیت از عقالنیت است

 چه کسی و یا کسانی مسئول پارچه پارچه ماندن! آید به ستاید؟و شکوهی را که چنین بدست می

اند و کردستان را برای شان تیز کردهکه شمشیرشان را علیه مردم و سرزمین سانیاند؟ ککردستان

روای روزگار برکشند، کُرد را به فرمان که انسانِاند و به جای آن و زنجیر کشیدهشان به غل دشمنان

میِ و احوال خارجی و پستی بردند که شرایط اجتماعی و سیاسی و نظا ها را به زیر یوغ اوضاعآن

برخی از رؤسای قبایل و عشایر . اندکردهبرآمده از آن را به سرنوشت تغییرناپذیر و مقدر طبیعی تبدیل 

  .فاقد روح و احساسی برای نجات دادن خود و مردم خود هستند(  نه همۀ آنان)کُرد 

ینیان تواند عزت نفس خود را، تداوم تاریخی خود را حس و پیوندهای خود با پیشملتی چگونه می

بدون احساس ( رؤسای قبایل و عشایر)که بخش مهمی از جمعیت آن خود را حفظ کند، در صورتی 

یک ملت بدون احساس عزت نفس، بدون ! دهند؟خفت و سرافکندگی، تن به مزدوری دشمن می

های داخلی و آید، در عرصهکه با خود کنار نمی حسی آرامش بخش در مورد هویت خود و ملتی

مزدوری آنان به این دلیل نیست که دشمن آنان . رفتارِ سرگردانی و پریشان حالی خواهد شدجهانی گ

چنین . اندرا ناچار به مزدوری کرده است، بلکه به این دلیل است که خودِ آنان مزدور بودن را پذیرفته

فرقی هم در میان مردم کُرد از سوی دشمنان و پذیرش آن از سوی مردم کُرد،  یهایافکنیتفرقه 

های کند که چنین پذیرشی به هر دلیلی هم که باشد، از سوی رؤسای قبایل و عشایر و یا تودهنمی

چگونه  .ها و یا احزاب کُرد باشد، در حقیقت پایۀ بردگی کنونی ملت کُرد استمردمِ کُرد و یا گروه

چرا ! کنند؟مبارزه میشان است، که گویی رستگاریشان، چنان برای بردگی یهایشود که انسانمی

که این  کند تا جاییهای سال است که استثمار و تحقیر و بردگی را تحمل میسال یهایچنین انسان

چنین افرادی گرفتارِ از خود ! خواهند؟شرایط را نه تنها برای دیگران، بلکه برای خودشان هم می

شان جهان گذشته جهان. نشده استاند؛ جهانی که هرگز کامالً فتح بیگانگی و جهانی خیالی شده

همانند راه رفتن با غل و  جلو رفتن وقتی به گذشته چسبیدهبه قول فالسفه؛ . است، نه جهان آینده

چنین جهانی جهان ساختگی است و منحرف کسی است که ساختگی را جدی . زنجیر آهنی است

  .گیردمی
های مکرر کُرد تا کنون داد که چرا؛ جنبشتوان نشان لذا با استناد به همین موارد به سادگی می

ها به جای این که ما را از وضعیت کنونی بیرون همۀ این! حتی به آنان نتایج موقت هم نداده است

 .کننددارند، و تنها تضادها را تشدید میآورند، در آن نگه می

تواند و سیاسیِ فعلی نمیکُرد باید بداند بدون دگرگونیِ بنیادینِ روابط اجتماعی  براین اساس ملت

کُرد را با خود دارد و به رؤسای قبایل و عشایرِ کُرد همیشه بخش مهمی از جامعۀ . به رهایی دست یابد

کُرد  لذا جنبش. اندکُرد هم ارزشمند کُرد اهمیت دارند، برای جنبش که برای دشمنان همان اندازه

گری انقالبی با آنان برخورد و با بیان ام و به دور از افراطیباید بسیار عالمانه و آگاهانه و توأم با احتر
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-شان، آنکردستان برای خودِ آنان و فرزندان و منافع آزادیکردستان و اهمیتِ عظمت  اهمیت مسئلۀ

ملت واحد، نیروی  ۀچه ضرورت حیاتی است، قدرت حاکمآن .ها را از همکاری با دشمن باز دارند

دستآوردهای فرهنگی، دانش و تکنیک ملل  ۀمتمرکزی که متکی بر کلی رتِتشکل و انظباط وی، قد

برخی از اقشار مردم نسبت به جنبش  پرستی، تزلزل و تردیدِبر علیه کهنه. موفق جهان باشد

ترسند از دول مرتجع منطقه که هنوز می ، باید با قدرت دفاع کرد و به سوی قشرهای رفت(خودشان)

در چنین . دارند، رفت و آنان را متشکل ساختاستوار به دنبال جنبش گام بر میدور شوند و یا بسی نا

که فرهنگ شهری و صنعتی و  ملتی قادر به این امر است. توان با مستبدین مبارزه کردشرایطی می

سیاسی فراگرفته باشد و دارای عزم و استعداد آن باشد که از این  ۀملل پیشرو را در مبارز ۀتجرب

. های آنان را جذب و اقتباس و پیشرفت دهد و به میان جامعه بردفاع نماید و تمام کامیابیفرهنگ د

های عظیمی که تاریخ ناگزیر بر ها، قربانیها، دشواریکارند که بتوانند تمام سختیمردمی قادر به این

-نوین هموار می ۀگسلند و با شهامت راه خود را بسوی آیندگذارد، با گذشته پیوند میآنان می ۀعهد

 .نمایندسازند، تحمل می

کار را به هر  های خویش درالزم است، در مکتب کار و مبارزه آبدیده شد و حس احترام به قابلیت

انسان شرافتمندی تلقین نمود و به وی نشان داد که به یگانه جنگ مشروع، عادالنه و جنگ علیه 

 ۀتمام عناصر شرافتمند جامع. اندرهایی خود مشغول گری در راهگری، استبداد، استثمار و اشغالستم

گذرد پیروزی که می یایدر چنین شرایطی هر لحظه. دفاع خواهند کرد یایبشری از چنین مبارزه

قابلیت حیات و کامیابی آن  ۀملی متشکل شوند، وثیق ۀنیروها در جبه ۀاگر هم. شودتر میقطعی

 -تری از سازمان سیاسیهای سابق طراز عالیبه حرکتعبارت از این خواهد بود که جبهه نسبت 

 .اجتماعی کار را عرضه و عملی سازد

که از لحاظ ملی و سیاست مبارزه، به این درک رسید که از هرگونه همکاری با  تنها کافی است

رد باشد خودداری کرد که در خالف جهت منافع ملی و حقوق مشروع مردم کُ( دشمنان)اقدامات آنان 

 .تمام محاسبات آنان برهم ریخته شودتا 

وقتی فرد کُرد به خود باز گردد و ماهیت خود را باز شناسد، دیگر انسانی شکست خورده نخواهد  

شان نیازمند و عالقه« حُسن نیت»جنبش کُرد عشایر را هم باید به سرعت جذب کند و هم به . بود

مِ خود، موجب نیرومندی ملت کُرد خواهد شد، کُرد به صف مرد بازگشتِ رؤسای عشایر و قبایل. است

برای جلوگیری از این . گران برهانندشان را از یوغ اشغالتواند برای همیشه خود و ملتکه می به نحوی

شان را در رابطه با اندازند، تا قوایکُرد هیزم به آتش نفاق آنان می آیندۀ درخشان است که دشمنان

دارند تا کُرد در توازن و یا برتری نگه سیاسی نسبت به جنبش -ماعیمردم کُرد از نظر سلطۀ اجت

کُرد  پارچگی جنبشمشروعیتِ کاذب خود را به افکار عمومی به قبوالنند و مانع تحکیمِ قدرت و یک

رؤسای قبایل و عشایر در میان اعضاء قبیله و عشیرۀ خود که بخش مهمی از جامعۀ کرداند، . شوند
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-همین موضوع دشمنان را متوجه سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی آنان می. اندتماعیدارای پایگاه اج

 .کنند

کنند تا به کمک آنان  بدل یایو عشایر کُرد را به بازیچهشان آن است که رؤسای قبایل تالشِ اصلی

ان را هموار شخطر جنبش کُرد را از میان بردارند و به این ترتیب هر سدی بر سرِ راه انحصار غاصبانه

و عشایر کُرد را به منظور انحراف از منافع عمومی ملت کُرد، شیادانه به سوی آنان رؤسا و قبایل . کنند

-دهند تا اشغالدهند، سوق میشان که آن را در وابستگی به قدرت حاکم نشان میمنافع انحصاری

الزم است که فاکت . تی استکه مصداق بارز سیاست ماکیاولیس شان را تداوم بخشند، منافعیگری

جنوب کردستان را در برابر رؤسای قبایل و عشایر کُرد قرار داد تا آنان متوجه حقیقت موضوع و منافع 

-حتی منهای بخش -تسلطِ کوتاه مدت ملت کُرد بر بخش کوچکی از کردستان. اصلی خودشان شوند

ملت کُرد در سرزمین خود صاحب چه  نشان داد که... تر آن مانند کرکوک و خانقین وهای با اهمیت

ثروت و . ثروت و سامان و منابع عظیمِ استراتژیک است که حتی جهان به آن چشم دوخته است

در اختیار آنان  -در واقع از ثروت غارت شدۀ خودشان  -که دشمنان یایسامانی که با منافع حقیرانه

گیرند، اصالً و ابداً شان را از آنان میزلتدهند، و در عوض انسانیت، هویت، عزت و قدر و منقرار می

یابی به همین ثروت و سامان است که دشمنان هم فرزندان خود را به خاطر دست. قابل مقایسه نیست

  .کشنددهند و هم فرزندان ما را میبه کوشتن می

ردها برده و کُ چگونه ممکن است. مردانه و نابرابر استکردستان غیر انسانی، ناجوان شرایط فعلیِ

 تحت سلطۀ دیگران باشند و این وضعیت برای هر دو طرف سودمند باشد؟

. کردار و دوگانگی( اشغال کردستان)گران عبارت است از یگانگی هدف کلی اشغال سیاستِ 

-بزعم آنان جنبش)کردستان با استفادۀ ریاکارانه از قدرت دشمن دستیابی به امتیازِ ناشی از اشغال

و سرانجام نابودی « و عشایررؤسا، قبایل »کشی از بخش مهمی از آن ضعیف آن قدرت با بهره، ت(کُرد

های تاریخی این مسئله در ریشه. که به منزلۀ بازیچه مورد استفاده قرار گیرند آنان پس از آن

ر ای است دجنبش کُرد، وظیفه« استراتژی»های آن به عنوان کجاست؟ بررسی و تحلیلِ عمیقِ ریشه

 فقط دانش و آگاهی است .برابر تمام نیروهایی کُرد و نویسندگان و روشنفکران آن، اقدامی است ملی

شخص جاهل و . که مانعِ اهداف ما نشوند کسب عاداتی الزم است. بخشدکه توانایی و آزادی می

ر های مزدوری دشمن دپرست تحت تأثیر عوامل خارجی است و این موضوع یکی از ریشهمنفعت

 .های کُرد هم استها و گروهناین سخن خطاب به احزاب، سازما. کُرد است جامعۀ

هر چیزِ نفیس »را باید بیاد داشته باشیم  «اسپینوزا»اگر آزادی را چیز با ارزشی بدانیم، این سخن 

یابی به این چیزِ با ارزش و نفیس برای دست« .آیدو عالی هم نادر است و هم به سختی بدست می

کس به تنهایی در تمام افراد هست، زیرا هیچ یوحشت تنهای. باید بر وحشت خود غالب شد( آزادی)

هماهنگی . آوردن ضروریات حیات خود، از جمله آزادی را نداردقدرت دفاع از خویش و توانایی بدست

 .بردکند و قدرت عمومی را باال میو سازگاری قوای متخاصم از انهدام جلوگیری می
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باید در . شود که برای وصول به هدفی برگزیده متحد گرددال ملتی هنگامی مبدل به قدرت میامی 

توانیم درست زندگی کنیم که وقتی می. مان تحقق یابدهای ما چگونه در زندگیپی آن بود که ایده

ا داشته باشیم تا در جستجوی آن همدیگر ر( رهایی خود)باید اهدافی . زندگی را خوب به شناسیم

که برای عظمت و  ملتی. چنان زیردستان خواهیم ماندیا باید ملتی بزرگ شویم یا هم. گرامی بداریم

مبارزه برای . چنان در گمنامی، ضاللت و ذلت به سر خواهد بردبزرگی خود نکوشد مرده است و هم

ر بخش و دست اند داروی اثکه بخش بزرگی از آن در ناتوانی و الابالیگری بزرگ شدهقوم و ملتی 

 .پارچه به پستیِ گراییدن بیشتر استکشیدن از مبارزۀ جدی، هماهنگ و یک

گرانه سبب شده که در رفتار استعمار. کردستان مستعمره است توان نشان داد کهبه راحتی می 

ردها به کُ. ماندگی استی شکل شدیدی از عقبگرگری و قبیلهرد، هنوز عشیرهکُ ۀقسمت اعظم جامع

. اندخود، همیشه به انحاء گوناگون از زندگی شهری رانده شده ت تصادمات فراوان در طول تاریخِعل

 ۀماندهای متنوع و عقبخاک و محیط طبیعی، تنوع مذهبی و شیوه کردستان به علت وسعتِ

 دیاند، سازمان اقتصاهای خاص بر مناطق مختلف آن تأثیر کردهکه به شیوه اقتصادی و وقایع تاریخی

یک سازمان اجتماعی متحد و نیرومند وجود ندارد، . کثیرالشکلی را پدید آورده استو اجتماعی

مردم تابع آن دسته از روابط اجتماعی هستند که بر اساس مناسبات . اندها بسیار آشکار و وسیعتفاوت

 .است یایهم ناحیه یایحتی قبیله. اندسازمان یافته یایو عشیره یایقبیله

هایی گران کردستان روبرو بوده، بلکه مورد مخالفت بخشرد نه تنها با مخالفت اشغالر جنبش کُه 

 ۀرد بدون نتیجکُ ترین مبارزات فرزندانکار سبب شده است، درخشانکه این ردها هم بودهکُ از خودِ

آنان را گرد هم نیز کند، به رغم این واقعیت که رقابت افراد را از یکدیگر جدا می. بماند باقی درخشان

 یایکه ملیت و ناسیونالیسم به انگیزه به سبب این. اند متحد شوندرد نتوانستههنوز قبایل کُ. آوردمی

در . رد پایدار ماندکُ ۀمبدل نشده، چنین جریانی در جامع یایو قبیله یایهعشیر نیرومندتر از وابستگیِ

-و قبیله یایخاستگاه عشیره. ها و مبارزه وجود نداردجنگ، انظباط برای یایو قبیله یایساختار عشیره

کند، به خصوص اگر آن را گرامی کند و چه در دولتی که حکومت میکه مبارزه می ، چه در احزابییای

همین مسئله با توجه به فاکت ایران، عراق، افغانستان، لبنان، . کندمشکالت فراوانی را ایجاد می ،بدارند

برای رؤسای قبایل، . کندالئیک در خصوص خاستگاه مذهبی هم صدق می ۀرکیفلسطین و در ت

غدر و . استقالل به معنای آزادی از نظارت حاکمان باالتر و گرفتن مالیات و عوارض از مردم است

مذهب هم با نگاه به عقب و نگرانی از . کنندخیانت جزء الینفک جهانی است که در آن زندگی می

 .ذشته امیدوار استآینده به احیاء گ

ردها و داری غرب نیز برای تغییرات در توازن منطقه از کُدر سراسر قرن بیستم جهان سرمایه

اند مانند شورش شیخ سعید پیران در ربع اول قرن بیستم و جنبش آنان و رؤسای قبایل استفاده کرده

سوم نیز اروپا و  ۀدر هزار. 0113آمریکا با آن در سال رد به رهبری ژنرال بارزانی و بر خوردِجنبش کُ

شان و این استدالل دانندآمریکا دلیل مخالفت خود را با استقالل کردستان حفظ توازن در منطقه می
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در باشور کردستان شاهد  1101شان در مخالفت با رفراندوم استقالل در سال را در توجیه اقدام

که  رد ایجاد شده استملت کُ ۀه بر روی جنازاین بدان معناست که توازن و باالنس در منطق. .بودیم

توازنی بدین . اگر این جنازه به خود تکانی اساسی دهد تمام توازن و باالنس منطقه به هم خواهد خورد

فرمای کردستان برای حفظ آن ناچارند مرتب به شکل به زیان تمام ملل منطقه است، زیرا ملل حکم

سیاسی آنان باقی بمانند و بدین ترتیب استقالل سیاسی  ۀوابست جهان غرب باج و امتیاز دهند و کامالً

محکومین دربند حاکمان و »: گویددر این رابطه میاوجاالن که  از این روست. خود را از دست بدهند

که  اند، بدون اینتوازن منطقه ترین عاملِردها وقتی که خود مهمکُ« .حاکمان دربند محکومین هستند

 .دنخود این توازن را بهم ریز ۀپارچیک ۀآورده باشند، باید با مبارزامتیازی بدست 

، هر کس به دنبال منافع تنگ رد در مقام یک طبقه عمل نکردهجنبش کُ گاه دررؤسای قبایل هیچ

ردها هماهنگی و نظم بود که نداشته و هنوز هم در گذشته تا کنون مشکل کُ. خود بوده و هست ۀنظران

 ۀدر پایان جنگ جهانی اول هم چیزی بنام افکار عام. اندپی به اهمیت آن نبرده آن طوری که باید

شخصی و   هایرد به مفهوم یک ارتباط عمومی مربوط و مرتبط وجود نداشت و در اثر رقابتمردم کُ

ردها در آناتولی پاره ها از این شرایط، کُهای رؤسای قبایل و عشایر و سودجویی کمالیستگروه بندی

یک رهبر قابل قبول  ۀناتوانی در ارائ. سور و لوزان بدون نماینده ماندند ه شدند و در کنفرانس صلحِپار

رد خود با ملت کُ ۀهای فوق داد که برخورد غیر عادالنها، این بهانه را به قدرتر قدرتیبه بریتانیا و سا

لذا . پیکو بیابند -سایکس ۀقناممناسبی را برای مواف متفقین نخواستند جایگزینِ خودِ. را توجیه کنند

ردها هم بیهوده وقت تلف کُ. رد قرار دهندروشن راهی پیش پای ملت کُ ۀنخواستند برای زندگی و آیند

این بیماری . و نه بعنوان قبایل بسیج کنند« مردم»ردها را در مقام کردند و رهبران آنان نتوانستند کُ

 . ن عالج نشده استتاریخی دارد تا کنو ۀرد ریشکُ ۀکه در جامع

رد در برخورد با دهد که، بسیاری از رؤسای قبایل کُبررسی اسناد تاریخ دو  قرن گذشته نشان می

که  دادند، غافل از اینمیلی نشان میواحد از خود بی دولت و رقبای خود، نسبت به قبول رهبریِ

قدر که مبتنی ردها آنکُ احساس همبستگی. است یجنبش واپسگرای گریِتجدید حیات نظام قبیله

حتی در شرایط حاضر هم در ربع اول . پرستی نیستخواهی و ملتاست مبتنی بر وطن یگرایبرقبیله

ناکامی . ملی کردستان است ۀرد سد و مانع تشکیل جبهکُ ۀگرایی در جامعو یکم گروه قرن بیست

. ی هدف و منظور واحد استو یگانگ( ملی ۀدر شرایط حاضر فقدان جبه)معلول نبود رهبری واحد 

-های بود که میعلت اصلی و اساسی ناپختگی سیاسی و عدم شناخت خطرات، فقدان استراتژی

ها در ترکیه که های جهان غرب به رهبری بریتانیا در عراق و کمالیستتوانستند در مقابله با طرح

 .کردند، اتخاذ شوندمسیر وقایع را تعیین می

پراتوریِ عثمانی و تقسیم خاورمیانه بعد از جنگ جهانیِ اول کُردها بویژه در در آستانۀ فروپاشیِ ام

حوزۀ امپراتوریی عثمانی ناهماهنگ، بدون احساس تعلق به ناسیونالیسم و ملیت و بدون سازماندهی 

در شرق کردستان، بویژه در قسمت شمالی در شهرهای ارومیه، سلماس و مهاباد اسماعیل آغا . بودند
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تشکیالت . ترین ضعف جنبش سمکو هم فقدان هرگونه سازماندهی بودجدی. عال بودف( سمکو)

هیچ هیئت حاکم و شورای جنگی وجود . های مردم را سازماندهی کندسیاسی وجود نداشت که توده

-خزانۀ سمکو به تعبیر دولت و مخالفان. روشِ اخذ مالیاتِ سیستماتیک و مساوی مطرح نبود. نداشت

در این مورد در منابعِ . شدو به تعبیر خودِ سمکو از طریق اخذ مالیات پر می رتغااش از طریق 

بود تا  چپاولو  غارتانگیزۀ بیشتر مبارزانِ همراه سمکو حقوق، یا . مختلف مبالغۀ زیادی شده است

به همین دلیل هرگاه فشار جدیِ نظامی از . احساسات ناسیونالیستی و یا وفاداری به شخصِ سمکو

او  افراد بیشتری صفوف نیروهای. شدندشد، نیروهایش به تدریج کم میقابل بر سمکو وارد میطرف م

آن زمان و حتی در حال حاضر، یک قدرت نظامیِ قوی، یکی از شرایط الزم و . کردندرا ترک می

قوای مسلحِ سمکو . ضروری برای رهبری است که در راه یک جنبش  سیاسیِ گسترده گام نهاده است

شان را با غارت شد تا آنان خدمات نظامی و مسلحانهشدند و این امر موجب میسوی وی تأمین نمیاز 

طرفِ مقابل  آن زمان نیروهایسمکو نبود، بلکه در  ین راه و رسم تنها مختصِ نیروهایا. جبران کنند

تیِ ایران در دول پاه روس و عثمانی و خودِ نیروهایمسیحیان، س. زدندهم دست به چنین اعمالی می

حتی غارت و چپاولی که از بعد انقالبِ ایران تا . کردندآن زمان و شرایط به چنین کاری اقدام می

تفاوت آن با . کنون صورت گرفته است، در هیچ دوران تاریخیِ سرزمین ایران سابقه نداشته است

قانونمند و از طریق  دوران سمکو در این است که در زمان حال از طریق یک دیوانساالریی به ظاهر

این . های مردم کار آسانی نیستگیرد که کشف و درک آن از سوی تودههای مدرن انجام میروش

های محتلف در غارت با هم رقابت دارند و برای به عقب راندنِ گردد که گروهموارد در زمانی آشکار می

 .کنندهای یکدیگر را افشا میرقیب، دزدی و غارت

های ایست نظیر پدیدهزندگی اقتصادی پدیده. مخصوص به خود دارد تاریخی قوانینِ ییاههر دور 

های دهد که ارگانیزیمتر نشان میو تحلیل عمیقتجزیه . شناسیهای زیستتاریخ تکامل در سایر رشته

تکامل  های اجتماعی علتایده. های حیوانی و نباتی با یکدیگر فرق دارنداجتماعی هم مانند ارگانیزم

گرانِ اموال عمومی تحت عنوان بهرهمندی از سفرۀ غارت .انداجتماعی نبوده، بلکه خود معلول آن

-کردهجا خوش  و ۀ ایران نشستهروی ثروت جامع گرسنه بر هایتا کنون مانند ملخ انقالبِ ملل ایران

خود راه انداخته و با هزار و یک  های اقتصادی را در بینجنگ کرده، برداری اند، آنها از منابع ملی بهره

-ها برای دستآن. اندو اعمال نفوذ در امور دولتی، منافع شخصی خود را تعقیب کردهنیرنگ و فریب 

معروف را جهت  وکالی عمده و دولت مردانِ. انداستفاده نموده یاییابی به اهداف خود از هر شیوه

 .فظ آن به استخدام در آوردندصحه گذاشتن بر حقوق و تأمین امتیازات خود و ح

شکل  آن و در عین حال دادنِ های کالنِدزدی از بانک مورد توجه همه است، اما کسی به دزدی 

ها اما همواره سازمان ،دهندها را شکل میاگر چه افراد گاهی اوقات سازمان. قانونی به آن توجه ندارد

گردید، خاص فراهم نمی صادی، مادی و سیاسیِاگر شرایط اقت. کنندو تربیت میاشخاص را انتخاب 
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های زیادی فرصتها تحریم. آوری و انباشت کندهای کالنی جمعتوانست سرمایههیچ شخصی نمی

  .کرد برداری شخصی از ثروت و قدرت را فراهمبرای بهره

ف یک طر .است قطب پیش رفته به سرعت به سوی تقسیم به دوایران بعد از انقالب  در نتیجه

 و طرف مقابل شرایط دشوار، زندگیِ و رفاهی زیاد و زندگیِ فوق اعیانی مناسب یۀثروتمند، با تغذ

-دزدان و غارت هاینشینند یا دروازهندارها آرام میتهیدستان و آیا  .، فقر و تهیدستیحیوانی و ناکافی

ۀ که هم است و نه ممکنکس آرام نباشد؟ نه معقول برای هیچایران که کوبند به نحوی را میگران 

 .گردد جا انبارها به یکخوشبختی ثروت

الدین رومی موالناجاللاقدامات ناشایست در حق مردم کُرد حتی در گذشته مورد نقد و اعتراض 

 :موالن در دیوان شمس تبریزی چنین سروده است: نیز بوده است

 کُردکُرد دیدم کو کند دزدی ولی        دزد ما را بین کو دزدید 

عمرخان رئیس ایل کاردار که خود را رقیب . سمکو بودند ها وفادارترین نیروهایها و مامشهرکی

 8188در سال . گذاشتدانست، به قول معروف در بیشترِ موارد چوب الی چرخش میسمکو می

 در مقابلِ عفو خود، وعدۀ. با دولت در تماس بود. عمرخان تالش کرد جنبش سمکو را متالشی کند

 .نبرد با سمکو را داد

سیدطه و بابکرآغای پژدر واسطه بین او و بریتانیا . سمکو تالش فراوانی برای ارتباط با بریتانیا کرد

های همسایه همیشه در چنین روابطی با دولت. ها در ترکیه در ارتباط بودسمکو با کمالیست. بودند

ها به تقویتِ ناسیونالیسم در کردستان نمسائل سیاسیِ کردستان وجود داشته، و در مراحل بعدی آ

اکراد  اییهای قبیلهاجزاء الینفک سیاستشاید این کارها »؛ مارتین وان برونسن به قول. اندادامه داده

های مخصوصاً احزاب و گروه. این سیاست در جنبش کُرد هنوز هم کم و بیش ادامه دارد« .باشند

ی غیر اصولی و فاقد ذهنیت فلسفی، مبادرت به چنین کاری هاسیاسیِ معاصرِ کُرد، به دلیل رقابت

اتحادیه میهنی »به رهبریِ خاندان بارزانی و « پارتی دموکرات کردستان»مخصوصاً . کنندمی

-اند، و بقیۀ احزاب و سازمانبه رهبریِ خاندان طالبانی در این سیاست همیشه سرآمد بوده« کردستان

وکرات به دولت ترکیه و اتحادیه میهنی کردستان به دولت ایران، در نتیجه پارتی دم. ها کم و بیش

ها گاه نیروهایی نظامی و امنیتیِ آن دولتاند و باشور کردستان را به جوالنوابستگیِ محض پیدا کرده

. انداند، تنگ کردههای ترکیه و ایران در حال مبارزهو عرصه را بر نیروهایی که علیه دولت تبدیل کرده

های کوهستان کنون ارتش ترکیه بیش از بیست پایگاه نظامی در باشور کردستان از دامنههم ا

 .اندخاکورک و خِنِره تا دشت موصل و کرکوک مستقر کرده

های مکرر که با جنبش سمکو آمیخته بود و معاصرین و بعداً افراد ناسیونالیست با او به همین غارت

بوده که با توسل به آن  یایادفی نبود، شاید این امر وسیلهدلیل مخالفت کردند، چیزی ساده و تص

کشتنِ مسیحیان و  اَعمال سمکو، بویژه در .داشته استقبایل و افرادش را در حالت بسیج و با هم نگه

جنگ طرفین صورت گرفت و تماماً از هر دو طرف به حساب سمکو و  که در ها، غارت و چپاولیآذری
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گردید و رنگ سیاسیِ جنبش او را ه از طرف رقبای وی نوشته شده است، ثبتک تاریخی نیروهایش در

مورد  ها و حتی نیروهای دولتیِ وقت درچه را که دیگران، مسیحیان، آذریزدوده و کم رنگ کرد و آن

 تأثیر و گشته اما تماماً به حساب او منظور  -اندتر از اقدامات او نبودهکم که -مردم کُرد انجام دادند

دار کرده ها را بیش از پیش خدشه، بویژه روابط کُردها و آذریاست وی داشته ۀکارنام بسیار منفی بر

های انتخاباتی بین حتی در رقابت. اندها از عوارض آن رهایی نیافتهکه هنوز هم کُردها و آذریاست 

د، بویژه در ارومیه مرکز انغربی که ساکنان آن کُرد و آذریشهرهای آذربایجان ها درکُردها و آذری

 .، که تأثیر گذار هم هستندکنندآیند را دوباره زنده میاستان، آن خاطرات ناخوش

چه که در شهرهای بدون تردید مورخین، حوادث و رویدادهای آن مقطع از تاریخِ ایران و آن

مانند موارد بسیارِ دیگر،  ارومیه، مهاباد، خوی، سلماس، میاندوآب، مراغه و تبریز اتفاق افتاده است، هم

علمی، تاریخِ سرزمین  ۀاند به شیوبه همین علت نتوانسته. اندگونه که اتفاق افتاده است، ننوشتهآن

اند، اهمیت چندانی کُردها حاکم بوده که بر ایران را بنویسند و مراکز تحقیقات علمیِ هیچ دولتی هم

های مختلف و با انکار کُردها هنوز هم به شیوهتاریخ و ادبیات این برخوردِ غیر واقعی با. اندبه آنان نداده

-که تاکنون مناقشات و آرای مختلف و دیدگاه به همین دلیل است. پردازی رواج داردو حاشا و دروغ

عدمِ حمایت دول  هرحال همین موارد درب. ها وجود داردی تاریخِ کُردها و آذریهای متناقض درباره

واقعیت امر این است که جنبش سمکو  .اندتأثیر نبودهبی( سمکو)هانی اول از وی متفقین در جنگ ج

های مکرر کُرد و در بخشی از سرزمین کردستان با تمام نقدهای که به آن وارد است، بخشی از جنبش

 .بوده است

رف وقتی بسیاری از قبایل دیدند شانس پیروزیی آینده بسیار کم و ضعیف است، از ادامۀ کار منص

  .شدند و بسیج به پایان رسید، اتحاد و همبستگی متالشی شد

های بزرگ و وسیع در گذشته اتفاق افتاده رسد که چنین حالتی برای بسیاری از اتحادیهبه نظر می

است؛ ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی قبایل را بسیج کرده و آنان را به صورت اتحادیه در آورده 

ها ناپدید شده و یا بهاء ادامۀ حیات اتحادیه بسیار سنگین شده است، نگیزههنگامی که این ا. است

اتحادیه متالشی شده و چیزی بنام یک خاندانِ مهمِ محترم، نه چیزی بیش از این، بر جای نمانده 

های دور تا های کُرد، از گذشتهدر واقع این تنها سرنوشت جنبش سمکو نبوده، بلکه تمام جنبش. است

در واقع اعالم موجودیت . اندبه چنین سرنوشتی گرفتار آمده« حزب کارگران کردستان»ور زمان ظه

 .بخش کردستان در باکور بخشیدماهیت جدیدی به جنبش ملی و رهایی« حزب کارگران کردستان»

داری، یکچارچگی و حفظ و نگه. داشتتوان برای مدتی نامحدود نگههای مردم را نمیبسیجِ توده

-اجتماعی که ناگهان حاصل شده است به کمی سازماندهیِ معین و مشخص به دور از سیاست انسجامِ

. کردنددر گذشته امارات کُرد تا حدی این چنین ساختار تشکیالتی آماده می. ای نیاز داردهای قبیله

در مراحل بعدی و حرکت به این سویی تاریخ، جنبش ناسیونالیسم کُردی، معموالً در شکل احزاب 

اما چنین ناسیونالیسمی با اعتمادِ بیشتری به . تری بوجود آمدسیاسی، چارچوب تشکیالتیِ باداوم
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آمدند، و این امارات را پشتیبانیِ قبایل ادامه داد و اغلبِ رؤسای قبایل با عالقمندی برای ادارۀ آن می

کار یک ضعف اساسی  این. دادندسوق می یایو قبیله یایهای عشیرهبه شکل وسیعی به سوی سیاست

های کُرد برغم داشتن چارچوب حزبی و بوده و هنوز هم هست که به متالشی شدنِ بسیاری از جنبش

دردآورترینِ آن بعد از ساقط شدنِ جمهوری کردستان به مرکزیت مهاباد، . تشکیالتی کمک کرده است

غایر با معیارهای برخورد غیر انسانی، غیر حقوقی و م. بود 8193شکست جنبش کُرد در سال 

که « حق تعیین سرنوشت»منطقه با رفراندوم  و کشورهای( ناتو)اروپا و آمریکا دموکراتیک از سوی 

با . های چرکین و عفونی را برای ملت کُرد باز کردترین حق هر ملتی است، دوباره این زخمابتدائی

و توسعۀ انسانی، اجتماعی،  گر کردستان که فاقد تکامل سیاسیهای اشغالتوجه به ماهیت دولت

با توجه به . اند و مفاهیم حقوق انسان، خصوصاً انسانِ کُرد، برای آنان ناشناخته استفرهنگی و حقوقی

این امر و اوضاعِ نابسامانِ خاورمیانه، اعالم رفراندوم در باشور کردستان بدون محاسبه و نابهنگام بود؛ 

معیار دموکراتیک و  سیِ آمریکا با مبانیِ حقوق بشر و با هیچاما باز هم برخورد حقوق اروپا و دموکرا

توان با صراحت می. به شدت ارتجاعیِ منطقه، قابل توجیه نیست گرایی، در برابر نیروهایچ مصلحتهی

وضعیت . اندهای چهارگانۀ اشغالگرکردستان، از لحاظ سیاسی هنوز در مرحلۀ بربریتادعا کرد که دولت

و سایر ملل تحت سلطه،  یایو قبیله یایلت کُرد و در جا زدنِ آن در ساختار عشیرهماندگیِ مو عقب

 .هاستگونه حکومتکرد این ایننتیجۀ سیاست و عمل

. که حدود یک سال دوام داشت، نمونۀ بارزِ شرایط یاد شده است 8191جمهوری مهاباد در سال 

شد، اما قبایل نقش اساسی در یت میهدا« حزب دموکرات کردستان»آن جمهوری هر چند بوسیلۀ 

ی وهله ژیانهکومه)« جمعیت تجدید حیات کُرد»در واقع حزب دموکرات بر ساختار قبلیِ . آن داشتند

جمعیت فوق چنان سازماندهی شده بود که قبایل و عشایر هم در آن . اعالم موجودیت کرد( کورد

های عشایر و قبایل از اعضای خاندان« تانحزب دموکرات کردس»بیشترِ مؤسسان . نقش داشته باشند

 .کُرد بودند

عمرخان ایفای نقش  سمکو بار دیگر ایل شکاک به رهبریدر جمهوری مهاباد و بعد از مرگ 

از میان رهبران جمهوریِ مهاباد، مالمصطفی بارزانی و عمرخان به عنوان رهبران عشایر و . کردند

لت جمهوریِ کردستان به مرکزیت مهاباد هیچ تصمیمی در واقع دو. های شاخص بودندقبایل، چهره

عمر خان عمالً یکی از سه ژنرال ارتش جمهوریِ مهاباد به حساب . گرفتبدون مشورت با آنان، نمی

در نهایت و بعد از عزم دولت مرکزیِ . آمد که اساساً ارتشی مرکب از قبایل و عشایرِ نامنظم بودمی

ی خودمختارِ آذربایجان و کردستان، عمرخان با دولت شاه بطور هاایران برای تهاجم به جمهوری

برخی دیگر از رؤسای قبایل و عشایر بطور . به امر واقع به جمهوری خیانت کرد. محرمانه تماس گرفت

زیرا هم حزب دموکرات و هم . جدی علیه حزب دموکرات و جمهوری کردستان دست به فعالیت زدند

گرایی و قبیله. دیدندتر از حکومت مرکزی میخود به مراتب خطرناکجمهوری را برای قدرت سنتیِ 

گرایی و منافع شخصی و تنگ نظرانۀ رؤسایِ آن، به اندازۀ ارتشِ ایران در سقوط جمهوریِ عشیره
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های مبارز جمهوری شود؛ مالمصطفی بارزانی در آن زمان یکی از چهرهیادآور می. کردستان، اثر داشت

ولت مرکزی، از میان رهبران قبایل بوده و بیش از دیگران دارای حس ناسیونالیستی و مورد نگرانیِ د

. بوده و سوابقی را از مبارزات سرسختانه علیه ارتش عراق تحت حمایت بریتانیا در کارنامۀ خود داشت

بود  عراق وارده کرده ماهه ضربات مهلکی را بر نیروهای ژنرال بارزانی به دنبال نبردی سنگینِ چندیدن

های حوزۀ نفتیِ کرکوک پیشروی کرده بود که به خاطر همین تهدید از سوی نیرویی و تا نزدیکی

نشینی شد که هوایی سلطنتیِ بریتانیا به شدت بمباران شد و پس از مقاومتی کم نظیر ناچار به عقب

روایت معاصرین به . الت کردستان و مشارکت در جمهوریی کردستان شداز آن زمان به بعد وارد روژهه

رگان جمهوری کردستان، ژنرال بارزانی یکی از مخالفینِ تسلیم جمهوری و خواهان مقاومت و و پیشمه

 .پایداری در برابر دولت مرکزی بود

در هر حال جمهوری کردستان عالوه بر تهدید دولت مرکزیِ ایران، از دورن و در ساختار اجتماعی 

 . و عشایر در تهدید بود و سیاسیِ خود از طرف رهبران قبایل

های مردم و انسجام ملی و یکپارچگی نیازمندِ اصالحاتی، بویژه در عرصه جمهوری برای جلب توده

زمین و رابطۀ مالک و زارع بود که انجام چنین اصالحاتی، با توجه به ساختار سیاسی و اجتماعیِ آن، 

های مردم ین اصالحاتی هم، تودهدر صورت عدم انجام چن. رسیدکاری چندان ممکن به نظر نمی

های جنبش کُرد به خاطر ساختار هنوز هم برای سال. داشتندانگیزۀ چندانی برای دفاع از آن را نمی

اکنون هم برخی . کرد رؤسای قبایل و عشایر در رنج و عذاب و رکود استو عمل یایو قبیله یایعشیره

گر های اشغالستای منافع دشمن است، و هم دولتکردشان بیشتر در راهای سیاسی که عملاز گروه

های سیاسی به منظور انشقاق، تضعیف و کردستان تالش دارند از رؤسای عشایر و قبایل در فعالیت

الت کردستان خصوصاً در بویژه این موضوع در باشور و روژهه. انحرافِ جنبش کُرد استفاده کنند

اما به . پایدارتر است، یک مسئلۀ جدی برای جنبش کُرد است یایو قبیله یایمناطقی که روابط عشیره

التحصیالنِ های جدید به ساختار اجتماعیِ جامعۀ کُرد و گسترش تحصیالت و فارغدنبال ورود بافت

گر کردستان به شیوۀ های اشغالدانشگاهی، بهره گرفتن از رهبران عشایر و قبایل از سوی حکومت

، چندان «بسیجی»و « قروجی»و « جاش»دیه گرفته تا تشکیل سپاهِ های حمیسنتیِ سابق؛ از هنگ

 .شودمثمر ثمر واقع نمی

ت کردستان تقریباً بطور یکپارچه و بسیار جدی، البه دنبال انقالب ایران، روژهه 8191در سال 

-هاین پیشنهاد مورد توجه و حمایتِ تقریباً همۀ طبقات و تود. خودمختاری کردستان را مطرح کردند

که چنین خواستی را درست در آن شرایط تاریخی بود که مردمِ آذری ضمن این . های مردمِ کُرد بود

این . مطرح نکردند، بلکه خواست و مطالبات دموکراتیک مردم کُرد را برای خود تهدید تلقی کردند

اخص کُردها و  مسئله بهترین شرایط را برای رژیمِ مذهبی جهت رو در رو قرار دادن ملل ایران، بطور

ها بود که به وحدت مبارزه با کُردها در راه این خطای استراتژیک از سوی آذری. ها را فراهم نمودآذری
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نبردند و یا تحت احساسات مذهبی و قومی، اهمیت دستیابی به اهداف قومی و اتنیکیِ خود یا پی

 .چندانی برای آن قائل نبودند

اشی از دوران انقالب و مضمحل شدن نیروهای امنیتی و لشکریِ به دنبال خالء قدرتِ بوجود آمده ن

الت کردستان را در اختیار گرفتند و نوعی خودمختارِ واقعی اما غیر رژیم سلطنتی، کُردها روژهه

چون ، همیایرهبران سنتیِ قبایل و عشایر، تشکیالت سیاسیِ محلی و منطقه. رسمی بوجود آمد

عمده  نیروهای. مرکزی را گرفتندهای کارگری و دهقانان، جای قدرت شورای شهرها، احزاب، اتحادیه

از لحاظ شخصیت . بودند( لهکومه)کشان کردستان حزب دموکرات کردستان ایران و سازمان زحمت

هر چند که رؤسای قبایل و . از نفوذ قابل توجهی برخوردار بود شیخ عزالدین حسینیکاریزماتیک، 

کردند، اما زندگیِ شهرنشینی، تحصیالت و اصالحات ارضی زات سنتی تالش میء امتیاعشایر برای احیا

 .آن اندازه مؤثر بودند که آنان به این سادگی موفق نشوند

آنان بیشتر از سایر قبایل و . تر تغییر کرده بودندایل شکاک تا آن زمان نسبت به سایر قبایل کم

بعد از مرگ عمرخان، طاهرخان فرزند سمکو در . رندوفادا یایو عشیره یایهای قبیلهعشایر به سنت

دولت  8191در تابستان . را را گرفته بود( سمکو)شمال غربیِ شرق کردستان، تقریباً جای پدرش 

ایل شکاک، . های مرزی بین ترکیه و ایران را از نو مستقر سازدموقتِ انقالب تالش نمود تا پاسگاه

سرو در مرز  -اومت زدند و نبرد سنگینی، بویژه در مسیر ارومیههرکی، و دیگر قبایل محلی دست به مق

نیروهای . حزب دموکرات مداخله کرد. جنگ از ارومیه تا سلماس و خوی گسترش یافت. ترکیه رویداد

-این رویدادها همان. دولتی شکست خوردند و برخی از آنان برای حفظ جان خود به ترکیه پناه بردند

» اعالم کرد؛  مارتین وان برونسنای با یر کل حزب دموکرات در مصاحبهدب دکتر قاسملوگونه که 

موقعیت حزب دموکرات در میان عشایر و قبایل را باال برد و آنان را متقاعد کرد که تشکیالت حزبی بر 

طاهرخان و چند تن از رؤسای . بینی چندان نپایداین خوش« .تفوق و برتری دارد یایتشکیالت قبیله

از سوی . یگر از حزب جدا شدند و چند تن از آنان فعاالنه علیه حزب دموکرات وارد عمل شدندقبایلِ د

. مانددیگر صنار مامدی از یکی از طوایف شکاک، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان باقی

طاهرخان ناچار از . در نتیجه بسیاری از جوانان شکاک جانب حزب دموکرات کردستان را گرفتند

 .جرت به ترکیه شدمها

هایی را که در در اوایل انقالب، رؤسای قبایل، عشایر و مالکینِ سابق، تالش نمودند تا زمین

این مسئله بویژه در . واگذار شده بود، پس بگیرند یایاصالحات ارضی در زمان شاه به زارعینِ غیر قبیله

در . ن به یک مشکل اصلی تبدیل شدغربی، از جنوب تا شمالِ آن در مناطق کردنشیاستان آذربایجان

شهرهای جنوبیِ استان مانند سردشت، پیرانشهر، مهاباد و اشنویه به دلیل نفوذ حزب دموکرات 

عظیمی از دهقانان  یدر شهرهای فوق توده. ر بودتکردستان نسبت به شهرهای ارومیه و سلماس کم

ای چپ متشکل از معلمین، مهندسین، هگروه. در مراکز دولتی، بخصوص در شهر ارومیه تحصن کردند

بوجود آرودند، که توانستند تا  یایمحصلین، و روحانیت جوان، سازمانی کشاورزی از زارعینِ غیر قبیله
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در ارومیه به دلیل دلگرمیِ رؤسای قبایل، عشایر و مالکین به قیاده . حدودی اربابان را به عقب راندند

دوباره دور هم جمع  8193دان بارزانی که بعد از شکست تشکیالتی نظامی تحت رهبریِ خان)موقت 

سازمان . تر بودکه حضور داشت، جدی( شده بودند و در میان رؤسای عشایر و قبایل نفوذ داشتند

در شکل دادن به اتحادیه کشاورزان نقش ( لهکومه)کشان کردستان فدائیان خلق و سازمان زحمت

 .ئیانِ خلق در ارومیه فعال بودندخصوصاً اعضای سازمان فد. مؤثر داشتند

رد به رهبری شیخ احمد بارزانی بود که دولت جنبش کُ ۀگیری کشور عراق و ادامبه دنبال شکل

رؤسای قبایل و عشایر و  ۀتوان با یاری مسلحانعراق برای اولین بار دریافت که کردستان را تنها می

مزدوری یا به عبارت دیگر رو در رو قرار دادن ملت گیری و جاش. اداره کرد با دولت، ها و شیوخفئودال

توانند بر این تگناهای نمی ،ردها تا به رهایی ملی دست نیابندکُ. رد از آن زمان به بعد شدت گرفتکُ

ها عدالتیاین بی. بخش استرهایی رد یک جنبش ملیِاز این لحاظ هم، جنبش کُ. خود غلبه کنند

رد از طرح موضوع با این صراحت نباید کُ ۀجامع. آوردرد بوجود میقوی برای ایجاد دولت کُ ۀانگیز

یابی به آن به خواهد و درست حرکت کند، امکان دست یایجامعهکُرد اگر . هراسناک و مأیوس شود

 .اندرد را پایین آوردهرد سطح مطالبات مردم کُتا کنون احزاب کُ. غیر ممکن نیست

 

ها پشم احزاب، سازمان  ایل و آغاهای کُرد را کوبیدیم، حال نوبتپبنهِ سرانِ عشایر و رؤسای قب -ب

وقت آن است که نگاه و نقدی رادیکال در مورد آنان داشته . اجتماعیِ کُرد است -های سیاسیو گروه

 . باشیم

اند که با قبول مزدوریِ دشمن به جنبش کُرد ضربه این تنها سران و رؤسای عشایر و قبایل نبوده

کم و بیش، . ها و نیروهایی سیاسیِ کُرد هم از این اتهام بری نیستندها، گروهاب، سازماناحز .زدند

ها و احزاب کُرد در گروهسیاستِ فعلی ! کرد را در کارنامۀ خود دارندآگاهانه یا ناآگاهانه همه این عمل

باشد، از تشتت  که منعکس کنندۀ دید سنجیده و نقادی شدۀ منافع ملیسراسر کردستان، پیش از آن 

تلقیِ روشنفکرمآبانۀ آنان، جستجوی هدفِ مشترک را تضعیف یا . های آنان شکل گرفته استهدف

کنند و پاره شدنِ جامعۀ کُرد را تشویق و تسهیل میها پارهآن. سازدبعبارت دیگر فاقد مشروعیت می

چه کوشد جوانان را از آنجنبش می گراییِگروه. دهندهای جوان را نیز تغییر میها و تلقی نسلدیدگاه

-این گروه. دارندتزویر و ریاکاریِ بیش از اندازه در فرهنگ جنبش معاصرِ کُرد است، کماکان ناآگاه نگه

گرایی، گرایشِ زبان، لهجه و مذهب برای مشارکتِ سالم در جنبش کُرد گرایی، منطقهگرایی، حزب

راستای منافع اساسیِ مردم قرار دارند به جز سازماندهی و  تمام نیروها اگر در .تواند مناسب باشدنمی

نیروی مردم آگاهی و  ۀعمد ۀسرچشم .پارچه عمل کردن راهی برای موفقیت پیشرو ندارندیک

در برابر هر شرایطی باید در گفتار و کردار اردوگاه واحدی بود و . پارچه استیک قهرمانی و سازماندهیِ

 گریِکه با تازیانه و تحقیر، شکنجه و اعدام و احیاء ستم پرستانن و نژادکردستان را از وجود مرتجعی

 .اند، پاک کردو خون نشانده قرون وسطا مردم را به خاک
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سراپای ارگانیسم حزبی خود را  احزاب شرق کردستان دچار کهولت شده و نرمش فکری و نرمشِ 

کردستان و جهان الزم بود که جنبش به  احوالِاوضاع و  که به حکم تمامیِهنگامی . انداز دست داده

البته ضمن . خبری نبود ،دریغ و با سرعت و عزم راسخ تعرض نمایندبی جلو رود و به دشمن با تهورِ

. رد در جنوب کردستان را نیز در این مورد نباید نادیده انگاشتکُ آنان، نقش احزاب مسئول بودن خودِ

های رد به جان هم افتادن که همین رقابتکُ شرایط برای جنبش ترینترین و خطیرآنان در مناسب

رداند، ترین دشمنان ملت کُهای همسایه که خطرناکمورد باعث شد هر یک از آنان به دامن دولتبی

دشمنان از این شرایط . رد در شرق و شمال کردستان داشتگری بر جنبش کُخزیدند که تأثیر ویران

در )هم اکنون باشور کردستان از دو سو . ها به عقب راندندو جنبش را برای سالهای فراوان بردند بهره

 .های ترکیه و ایران کامالً میلیتاریزه شده استاز سوی دولت( مناطق زرد و سبز

جنبش است، آن را به  اصلیِ ۀهای حاکم بر کردستان، مسئلقدرت ۀآنان فراموش کردند که مسئل

-هنوز هم از نقد خود و پاسخ. اصلی تبدیل کردند ۀخود را به مسئل ۀمانهای خصفرعی و رقابت ۀمسئل

 ۀآید که هنوز هم این غدها چنین بر میبا کمال تأسف؛ از قرائن و نشانه. اندرد بیمناکگوی به مردم کُ

در ( میهنی کردستان ۀکرات و اتحادیوخصوصاً حزب دم)رد عفونی بین احزاب کُ چرکین و موضعِ

باز کند به  کن نشده است و احتمال آن وجود دارد که دوباره سرن، بطور کلی، ریشهجنوب کردستا

هر کُردی  ۀوظیف. آن، سراسر کردستان را فراگیرد غیر عقالنی بودنِ گند و نامطبوعِ که بوی نحوی

. هولناک برای کردستان جلوگیری کنند ۀکه بطور جدی و با تمام وجود، از تکرار چنین فاجع است

های وسیع مردم اند اعتماد بخشهای داخلی بین خود، دیگر نتوانستهرد پس از جنگکُ زاب سیاسیِاح

 . رد را بطور کامل جلب کنندکُ

کردند و در کردستان در زمان جنگ ایران و عراق بسیار بد عمل رد در جنوبکُ هایحتی گروه

های رژیم مجری سیاست 0113تلخ  ۀآنان بدون توجه به تجرب. حلبچه بدون تقصیر نبودند ۀقضی

بدون . گر دیگری را وارد کردندگر را از حلبچه بیرون راندند، اشغالیک اشغال. مذهبی ایران شدند

-خود، استفاده کرد و این تردید باید از تضادهای بین دشمنان با رعایت حفظ استقالل و مصلحت ملیِ

 .منطبق بود( دشمنان)های آنان کامالً با سیاستکه نباید  و مشروط به این استکار هنر انقالبی 

هایی دیگرِ کُرد در باشور کردستان بعد از سقوط صدام در برخورد با بخش احزاب و نیروهای

 .الت خطای استراتژی کردندجنبش کُرد در باکور و روژهه

اخلی و یا که در حال تغییر و دگرگونی اساسی باشد، نظیر انقالب، جنگ د یایهر کشور و جامعه

که آن دوران را با موفقیت و پیروزی به پایان رساند، لزوماً باید از  گذار به وضعیت جدید، برای آن

جدید و حکومت خودمختار  عراقِ. یعنی تهدیدی متوجه آن نباشدد، خود ایمن باش طرف مرزهای ملیِ

تنها راه مبارزه با . هم هستند بودند و هنوز مواجه یایبا چنین پدیده( شمال عراق)در جنوب کردستان 

های ترکیه، ایران و سوریه بر علیه حکومت جنوب کردستان، گسترش و عمق بخشیدن تهدیدات دولت

در غیر این صورت با توجه به پلیدی و دون . های دیگر کردستان استرد در بخشبه مبارزات ملت کُ
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ن را با شکست مواجه خواهند کرد و یا رد، یا دولت جنوب کردستاهای آن دول بر علیه ملت کُصفتی

بو و خاصیت نموده و امکان هرگونه تحرکی را از آن سلب خواهند کرد به آن را تبدیل به تشکیالتی بی

رد را تأمین نماید، تبدیل به پایگاه ضد که قادر نخواهد بود هیچ یک از اهداف ملت کُ ضمن این ؛نحوی

اکنون شاهدیم که به دلیل رقابت کاذب  .هم خواهند کردهای دیگر کردستان رد در بخشجنبش کُ

کاذب به این دلیل که این رقابت به هیچ عنوان در راستای  (PUKو   (PDK تییه کیبین پارتی و 

های ایران و ترکیه منافع ملیِ کُرد و کردستان نیست، خاک کردستانِ باشور را به جوالنگاه دولت

ها پایگاه نظامی کامالً بر سرزمین کردستانِ باشور مسلط شده و با ده حتی ترکیه عمالً. اندتبدیل کرده

در نتیجه هم اکنون حکومت خودمختار کُرد در باشور فاقد استقالل سیاسی و . ملیتاریزه کرده است

. این مداخالت موضع حکومت کردستان در برابر حکومت عراق را نیز تضیعف کرده است. عملی است

تا  هاکه آن دولت دانندرد میمردم کُ ۀهم .قابت کاذب کرکوک را نیز از دست دادندعمالً در اثر این ر

که تا کنون بر دولت جنوب کردستان وارد  یتمام فشارهای! اندکنون در این مورد چقدر تالش کرده

 .کنند به منظور دستیابی به همین اهداف شوم بوده استکرده و می

الخصوص در شمال های دیگر کردستان، علیرد در بخشاقتدار، گسترش و پایداری جنبش کُ 

های دیگر حتی اگر در بخش. بود رد در جنوب کردستاندوام، بقا و اقتدار دولت کُ کردستان ضامنِ

رد در جنوب کردستان را تهدیدی داشت، بازهم آن دول، دولت کُکردستان جنبشی هم وجود نمی

رد در اند؛ اگر دولت کُرها از زبان آنان شنیده که اعالم داشتهرد باهر فرد کُ. کردندبرای خود تلقی می

رد به ثروت و سامان خود یابی ملت کُوحشت آنان از دست. آفریقا هم تشکیل شود از بین خواهند برد

 ۀکه بهان کُرد در شرق کردستان است، یا نیروهای P.K.K در شهر کرکوک خیلی بیشتر از وحشتِ از

اعراب با  ۀمخالفت اتحادی. اندهدرد در جنوب کردستان قرار داات دولت کُمداخالت خود در امور

 .استقالل کردستان گواهی بر این موضوع است

و  ترکیه هایدولت و به همین ترتیب در شرق کردستان رد در شمال کردستانگسترش جنبش کُ

یه بر دولت کُرد در باشور دولت ترک 1111در زمانی که در سال . دادمیرا در موضع دفاعی قرار  ایران

فشارِ زیادی آورد و درست مانند فشاری که قبالً در آستانۀ پایان هزارۀ دوم بر دولت سوریه وارد کرد و 

از سوریه شد، تحویل رهبران جنبشِ شمال در قندیل را با  عبداهلل اوجاالنخواهان تحویل و یا اخراج 

در یک کنفرانس مطبوعاتیِ  طالبانیجاللو  انیمسعود بارزاما وقتی . تهدید نظامی خواستار شد

 گربهمشترک قاطعانه در خواست ترکیه را رد کردند و طالبانی با صدایی رسا اعالم کرد، ما حتی یک 

در آن زمان . دهیم، مانند بمب در جهان انعکاس یافت و مسئلۀ کُرد را مطرح کردرا هم تحویل نمی

. الم کرد ارتش ترکیه باید سریعاً از شمال عراق خارج شودجورج بوش رئیس جمهورِ وقت آمریکا اع

های رد که در کوهستانبر علیه جنبش کُ 1111سنگین ارتش ترکیه در زمستان  ۀحمل سرانجام

رد در جنوب کردستان از زاگروس و قندیل مستقر بودند و حمایت مادی و معنوی دولت و مردم کُ
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که  شکستی سخت و تاریخی بر ارتش ترک وارد ساخت «زاب»در نبرد معروف به  گریال نیروهای

بنابراین . مفیدی در برابر ماست ۀتجرب این مورد. انعکاس آن در داخلِ ترکیه مانند یک انقالب بود

رد کراتیک مردم کُورد و دولت جنوب کردستان، تقویت و گسترش مبارزات دممتقابل ملت کُ مصلحتِ

های منطقه باید از ستان در این زمینه عالوه بر دولتدولت جنوب کرد. بود در سراسر کردستان

 .کند خودداری کندرد به ترکیه کمک میهمکاری با دولت آمریکا هم که در سرکوبی جنبش کُ

مهمترین اشتباه آمریکا در عراق . کندکشور عراق و آمریکا هم صدق می این مسئله در مورد خودِ

تاریخ . راق بود که بهای سنگینی هم بابت آن متحمل شددر ابتدا کم بها دادن به امنیت مرزهای ع

اند، مثالً در زمان اشغال ویتنام به ظن دهد آنان چنین مواردی را قبالً تجربه کردهآمریکا نشان می

تایلند  های تاریخ را بر علیه مناطق هم مرزِبارانترین بمبتایلند در جنگ ویتنام یکی از بزرگ ۀمداخل

چه که از اشغال عراق تا کنون عیان شده تحویل آن کشور از سوی آن. ام را انجام دادو الئوس با ویتن

که قبالً انگلستان در  همان کاری. بود جمهوری اسالمی ایران ۀهای شیعی دست پروردآمریکا به گروه

 در این. طرفدار عربستان های سنیِپایان جنگ جهانی اول انجام داد، یعنی تحویل عراق به گروه

توانست از نارضایتی ملل ایران جنبش وجود دارد؟ آمریکا می یهایاقدامات چه تشابهات و درس

کراسی در منطقه، به جمهوری اسالمی وکراتیکی را بوجود آورد که ضمن گسترش دمومند دمقدرت

ه حال فکر کردن هم به عراق را  نداشته باشد تا چه رسد به مداخل حتی ایران چنان سرگیجه دهد که

 در عراق ایران و سایرین ۀحتی با تهدید جدی عمالً مانع مداخلآمریکا این توانایی را داشت، ! در آن

 .قابل تأمل است ،با جمهوری اسالمی ایران در آن شرایط و اکنون مماشات آمریکا. شود

دم های غرب به رهبری آمریکا در خاورمیانه حداقل برای مرترس و نگرانی از سیاستدر هر حال، 

نظام کاپیتالیستی خصوصاً در مورد ملت  کراسیِودر مطالب گذشته به ریاکاری دم. رد جدی استکُ

اما . ها ممکن است این موضوع را تناقض در گفتار تلقی کنندخیلی. رد و جنبش آن اشاره شده استکُ

ی بر این دانند گواهکه روی 1111و اوایل  1113تجربیات گذشته و دو اتفاق مهم در اواخر سال 

رد و کُ به ملت یایدر مورد عراق بود که در آن اشاره هامیلتون -بیکریکی گزارش معروف . مدعاست

خاورمیانه نشده بود و حتی در مورد شهر کرکوک  کراسیِونقش و جایگاه آن در عراق جدید و دم

هر چند رهبران کرد . دآمده، ابراز داشته بودن( 011ی ماده)چه در قانون اساسی عراق نظری غیر از آن

 .العمل نشان دادند، اما فراتر از مصاحبه و صدور یک بیانیه چیزی بیشتر مشاهده نشدبه آن عکس

دادگاه صدام حسین را تنها به خاطر . مورد بعدی چگونگی محاکمه و اعدام صدام حسین بود

رستان نظیر ویرانی و جنایات صدام در ک. جنایاتش در یک روستای شیعه نشین محاکمه و اعدام کرد

رد، شیمیایی سوزاندن بیش از چهار هزار روستا، عملیات انفال و زنده به گور کردن صدها هزار انسان کُ

 ها، آواره و دربدر کردنِگاهها و شکنجهدیگر در سیاه چال هزاران انسانِ االثر کردنِباران کردن، مفقود

ترین کردستان بزرگ و حتی از بین بردن حیات وحش ردها تن دیگر، خالصه ژینوساید ملت کُمیلیون

تاریخ را مرتکب شده بود، نادیده انگاشته شد وتنها جنایاتش در یک روستای شیعه  ضد بشریِ جنایاتِ
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ترین ترین زمان انجام این جنایات به عصر ما و با مستنددر نزدیک. نشین مورد بررسی قرار گرفت

کراتیزه کردن ول انکار، از طرف تمام مدعیان حقوق بشر و دمدالیل و اسناد و مدارک غیر قاب

اگر فرداها . رد انکار شدکُملت «هلوکاست»خاورمیانه، و در برابر افکار عمومی ملل منطقه و خاورمیانه 

 .کنند همه باور خواهند کرد رد را در تاریخ انکارنژادها هلوکاست ملت کُاحمدی

رد از کُ تفاوتی ملتدر این خصوص از یک طرف و سکوت و بیرد انگاری احزاب کُغفلت یا سهل 

که حلبچه را بمباران شیمیایی کرده بود که معلوم شد خلبانی  بعد از این. سوی دیگر بخشودنی نیست

ردها عمداً فراری داده شده است و بعداً هم کُ از سوی خودِ( شهر سلیمانیه)در زندانی در کردستان 

نشان داد که  ،سوی حکومت خودمختار کردستان در این مورد به عمل نیامدهیچ پیگیری علنی از 

 . صدام هم، عمدی بوده است ۀرد در مورد محاکمانگاری احزاب کُسهل

بهای هلوکاست خود را مانند یهودیان بگیرند، که قادر نبودند خون رد و احزاب آن ضمن اینملت کُ

که به انحاء  ا پذیرفتند و بدین ترتیب تمام کسانیخاطر انکار آن ر ۀبسیار راحت و بدون دغدغ

شان مصون ماندند و دیگران گوناگون در آن جنایات هولناک دست داشتند از پیگیری و افشای جنایات

 .تر کردندرا برای تکرار چنین جنایاتی گستاخ

این موارد . ردها نرسیداین دو مورد زنگ خطر بسیار جدی بودند که متأسفانه صدایش به گوش کُ 

 در را خویی ارتش ترکیهدر روژآوا در برابر درنده ردهاکُو تنها گذاشتنِ  0110و  0113تکرار حوادث 

در مورد حوادث  ژنرال مصطفی بارزانیاین بحث را با سخنی از زنده یاد . گردانداذهان مردم زنده می

مافیای »کتاب  ی آمریکا در«آالباما»استاد علوم سیاسی دانشگاه  پروفسور نادر انتصارکه  0113

افتادیم و های آمریکا نبود ما هرگز به تله نمیاگر وعده»بریم؛ از او نقل کرده است به پایان می« قدرت

 .«شدیمتا این حد درگیر نمی

را تحلیل کردیم،  دکتر قاسملودر سطور گذشته بینشِ سیاسی، فلسفی و توانایی تئوریک زنده یاد 

شود که های میدانی در نظر گیریم، انسان متعجب میاز لحاظ پراتیک در عرصهاگر همین موضوع را 

های درونیِ جنبش کُرد در شرق کردستان، بویژه جنگ بین حزب دموکرات و بخشی از درگیری

آیا واقعاً امکان دیالوگ ! هم رویداده و هم ادامه پیدا کرده است( قاسملو)له در زمانِ مدیریت وی کومه

ین که جذب یا ا! های دموکراتیکی که قاسملو بر آن تأکید داشت، ممکن نبود؟به شیوهبین آنان 

طرفین ممکن نبود؟ جنگ خونینی که صدها جوانِ قهرمان و فداکار را از  تئوری در میان نیروهای

  .یکدیگر قتل عام کردند

 از امروز«  لوقاسم دکتر ....باسی کورته سر له باسیک کورته»در مقالۀ  هیرش قادریبه قول 

 دکتر عظمت از و بوده توده فکری حزب ۀسلط زیر که کینیممی نقد کراتودم حزب از دورانی

 در تاریخ که این از غافل ،گرداند باز را حزب توده استقالل حزب از گسستن با که گوییممی قاسملو

 .«هاستایرانیست پان فکری ۀسلط زیر کرد که خواهد قضاوت حزبِ امروز مورد
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کادر )دکتر جعفر شفیعی و  دکتر قاسملوای با مصاحبه BBCرادیو  8511ر اسفند ماه سال د

ها های قبلیِ این درگیریداشت که توجه به آن ممکن است خواننده را متوجه زمینه( لهمرکزی کومه

نه مابین است، بدون دخل و تصرف و بدون هرگواز آن را که مربوط به اختالفات فی یهایبخش. بکند

شود که محسن صالحی به عنوان البته یادآور می. قضاوت با خواننده. شودتعبیر و تفسیری نقل می

 .نمایندۀ زنده یاد شیخ عزالدین حسینی نیز در این مصاحبه حضور داشته است

 پرسیم که اختالفات حزب شما با سازمان کومله چیست؟می( قاسملو)؛ از او BBCسوال از طرف 

مبارزۀ ما در . ما بعنوان حزب دموکرات کردستان ایران سیاست بسیار صریحی داریمپاسخ؛ ببینید 

مبارزه علیه امپریالیسم، مبارزه برای دموکراسی، مبارزه برای حقوق .. چهار ماده خالصه میشه

تا اونجائی که کومله یا هر سازمان دیگری در چارچوب این . زحمتکشان و مبارزه برای خودمختاری

کنیم ولی ما کومله را یک سازمان غیر مسئول بکنه ما با هاش همکاری می همکاریما  مبارزه با

کند و اختالف ما بیشتر از این جهت هست و بعد از این جهت که میدانیم که به تعهداتش عمل نمی

گیره و به این ترتیب اختالف اساسیِ ما با چنان که هست در نظر نمیکومله واقعییات کردستان را آن

چنان که در کنگرۀ دوم خودش نشان داده سیاست واضح و روشنی در کومله اینست که کومله هم

خواهد تبدیل به سازمان خواهد سازمانی کردستانی باشد، یک روز مییک روز می. کردستان ندارد

 سرتاسری ایران بشه و جزو حزب طبقۀ کارگر در بیاد و باالخره سازمانی است غیر مسئول و سرگردان

کنم که امکان چنان که هست بپذیره من فکر میاگر کومله از این سرگردانی دربیاد و واقعیات را آن

 .بین حزب دموکرات کردستان و کومله بوجود خواهد اومد همکاری

BBCپرسیم؟؛ از دکتر شفیعی دربارۀ اختالف حزب دموکرات کردستان و کومله می 

بر دو محور بوده، یکیش این که در رابطه با رژیمِ  اختالف ما با حزب دموکرات عمدتا -پاسخ

ها از قبیل حزب توده و قیادۀ موقت اونا ناپیگری نشون دادند و جمهوری اسالمی و عوامل وابسته به آن

اند، نقش در ایجاد توهم در بین بخشی از مردم کردستان نسبت به رژیم تا حدودی نقش ایفا کرده

-خواستیم به رژیم جمهوری اسالمی بزنیم و میشکننده رو که ما می های قاطع واون ضربه. داشتند

کردند، نکتۀ دوم و یا محور دومِ خواندیم ایشون به این شیوه قبول نمیزدیم و اونارو به این امر فرا می

از نظر ما حزب دموکرات به مهمترین مسئلۀ مبارزۀ فعلی چه در کردستان و : مسئلۀ دموکراسی بوده

-ان که عبارت از دموکراسی باشه احترام نذاشته، از قبیل جلوگیری از پخش نشریات سازمانچه در ایر

 .هائی که نظراتشون مخالف حزب دموکرات بوده، حتی گاهاً متوسل بزور برای جلوگیری از این کار

 -BBC یم از ابتدایِ برقراری رژ کهکند به این پرسیم که کومله شمارا متهم میاز دکتر قاسملو می

 پاسخ شما چیست؟. ایدوری اسالمی آنچنان که باید مبارزه نکردههجم

کوشش خود را بکار همۀ ، ما چهدانیم جنگ یعنی ما می هستیمما حزب بسیار مسئولی  -پاسخ

موفق شدیم ولی برای  همگیریم برای این که از جنگ در کردستان جلوگیری بکنیم و تا حدی می

 .که بفهمند رژیم خمینی واقعا چه ماهیتی دارد ضرورت داشت هممردم کردستان 
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BBC- پرسیم شما حاضرید برای رسیدن به یک نوع اتحاد در کردستان از دکتر قاسملو باز می

که % 3بیشتر طرفدار ندارد بپذیرید و به همین اندازۀ %  3چند عقیده دارید هرنظرات کومله را 

 میگوئید به کومله امتیاز بدهید؟

دانید شعار اساسیِ ما دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان ن که میچناآن -پاسخ

مردم کردستانم پشتیبانش % 8، کومله اگر روزی %3ما به دموکراسی ایمانِ عمیق داریم، نه تنها . است

باشند ما حاضریم باش همکاری کنیم و در چارچوب معینی که از طرف هر دو سازمان بوجود بیاد 

 .سیار متعهد به حل مسائل بپردازیمبطور ب

BBC- پرسیم که نقطۀ نظرهای مشترک کومله با حزب دموکرات از دکتر جعفر شفیعی می

 چیست؟

البته اینو بگم ما اگر چه اختالف سیاسی داریم، ما بارها پیشنهاد کردیم که اختالفات  -پاسخ

-نهاد همکاری کردیم، اتحاد عملسیاسی که داریم سعی بکنیم بشیوۀ سیاسی حل بشه، به اونا پیش

خایم یه خودمختاریِ وسیع و دموکراتیکه، وسیع به این های نظامی و سیاسی کردیم چیزی که می

چنین کردستان مفهوم که خلق کُرد بیشترین اختیارات محلی رو داشته باشه در ادارۀ خودش و هم

 ...........بشیوۀ دموکراتیک و به دست خودِ مردم اداره بشه

خوانیم را در این مورد می« جنبش ملی کُرد و خواست استقالل» کوچیراکریسوقتی در کتاب 

از آغازِ »نویسد؛ وی می. بریمله و حزب دموکرات پی میجنگ بین کومه و بسترهای بیشتر به زمینه

ها رهبران در همۀ زمینه. له با هم اختالف داشتندانقالب ایران حزب دموکرات کردستان ایران و کومه

لنینیست از سران حزب دموکرات که به عنوان نمایندگان  -له به عنوان تشکیالتی مارکسیستکومه

آنان بر سرِ اصل مذاکرات و استراتژیِ نظامی . شدند، جدا بودندیک حزب خرده بورژوازی تلقی می

ر عمومی توانستند اما تحت فشار افکا. هر دو ارتش خود را داشتند. بردندنظرات مخالف را پیش می

تالفات اما زمانی که به مبارزۀ مخفی در مناطق آزاد شده رویی آوردند اخ. این اختالفات را کنترل کنند

در نتیجه مبارزه برای قدرت . خود و گمرکات مرزی خود را داشتند هر کدام شوراهای. شدید شد

مقاومت به رهبریِ مسعود رجوی  ملیِ دموکرات کردستان ایران به شورای پیوستنِ حزب. افزایش یافت

. کرد، تنش بین آن دو را افزایش دادله را در سطح اپوزیسیون دموکراتیک ایران گوشه گیر میکه کومه

کرد حزب دموکرات در له حزب دموکرات در قبال اسالم برخوردی مبهم داشت و ادعا میاز نظر کومه

از . خوانده روستائیان خود را طرفدار اسالم میخواند اما در مراجعه بظاهر خود را سوسیالیست می

قید و شرطِ ملیِ مقاومت را به معنایی قبولِ بی له پیوستنِ حزب دموکرات به شورایطرف دیگر کومه

گفت حزب دموکرات متن بسیار مبهم در مورد له میچنین کومههم. دانستاصل جمهوریِ اسالمی می

برد اما از استعمال ملت کُرد بیانیۀ فوق کلمۀ کُرد را بکار می .خودمختاری کردستان را پذیرفته است

ملی مقاومت  صدر در شورایحضور بنی..... صدر بودله سخت مخالف پیمان با بنیکومه. کندامتناع می

شود که مانند کردستان مشاهده می. له و متحدِ آن شیخ عزالدین حسینی  قابل قبول نبودبرای کومه
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بدین طریق شرق کردستان در . له هستیمگیریِ حوادث بین حزب دموکرات و کومهعراق شاهد اوج

له در حوالی مهاباد در عمالً این جنگ با قتل سه مسئول کومه...... آستانۀ جنگ داخلی قرار گرفت

-دولت همزمان با این درگیری. شودجنگ حقیقی بین آن دو آغاز می( 8118/8518) اوایل سپتامبر 

له و کومه رسد ماجرایچنین به نظر می (نقل به مضمون)« ....خود علیه کُردها آغاز را کردها حمالت 

 .«گیردکلۀ دو قوچ در یک قابلمه جای نمی»المثل کردی باشد؛ حزب دموکرات موضوع این ضرب

های اختالفات از قبل در جنبش شرق کردستان وجود داشته و از قرار چه که مسلم است زمینهآن

-جنگ بین دموکرات و کومه. م جمهوری اسالمی در پی اختالف و نفاق در جنبش کُرد بوده استمعلو

تر بین اتحادیۀ میهنی کردستان و پارتی دموکرات کردستان در توان با جنگی ویرانگرله را تنها می

حزب کارگران ) PKKجنگ بین پارتی دموکرات کردستان و . باشور کردستان مقایسه کرد

سو و از سوی دیگر ، جنگ سه جانبه بین اتحادیۀ میهنی و پارتی دموکرات کردستان از یک(کردستان

PKK جالب است که بدانیم این جنگ با تصویب پارلمان حکومت خودمختار . خود را دارد جای

 به باشور و روژآوای همانند پارلمان ترکیه که از قبل حملۀ ارتش ترکیه. کردستان در باشور آغاز شد

 .کندستان را تصویب میکرد

این احزاب . گرِ قیادۀ موقت علیه حزب دموکرات کردستان ایران را نباید از یاد ببریمجنگ ویران 

اند، هنوز تکرار آن مانند جغد شومی بر  سرِ کرد خود را نقد و ارزیابی نکردهضمن این که این عمل

ور کنیم، بلکه هدف ها را شعلهین جنگبه هیچ عنوان قصد این نیست آتشِ ا. افکندمردم سایه می

هر طرف باید مسئولیت . های آموزنده به منظورِ جلوگیری از تکرار آن استارزیابی و آموختنِ درس

له و حزب را بخواند از جنایاتی که نیروهایی کومه« تراژدی مرگور»هر کُردی که کتاب . خود را بپذیرد

-دشت مِرگَوَر در شصت کیلومتریِ ارومیه علیه هم انجام دادههای داالنپر مشرف بر دموکرات در دامنه

درست در همان جایی که رهبران کُرد در اواخر ربع ! شوداند، از حیرت و تاسف انگشت به دهان می

-ین کتاب میدر هم. را برگزار و وعدۀ کردستان بزرگ را دادند« سه سنور»اولِ قرن بیستم کنفرانس 

دادند له شعار میرگان کومهکردند، پیشمهطرف علیه هم رجزخوانی می دو خوانیم؛ وقتی نیروهای

اگر این دو شعار « زنده باد دموکرات»دانند رگان دموکرات پاسخ میو پیشمه« زنده باد سوسیالیسم»

 !!که دکتر قاسملو بر آن تأکید داشت« سوسیالیسم دموکراتیک»شود همان را با هم ترکیب کنیم، می

این تنها یک ! کنند؟دانستند برای چه اهدافی همدیگر را قتل عام میمی هانۀ این گروهبه راستی بد

رگه را از همدیگر از قرار اطالع هر دو طرف حدود صدها پیشمه. های سراسریِ آنان بودنمونه از جنگ

شان در جنوب این جنگ سرآغاز اضمحالل هر دو طرف و آوارگی و در به دری. قتل عام کردند

رگۀ حزب پیشمه 562جا هم امنیت نداشتند و تنها در یک سال حدود دستان بود که در آنکر

اند اکنون چنان پارچه پارچه شده. دموکرات از سوی نیروها و مزدوران رژیم مذهبیِ ایران ترور شدند

 .رسدکه امکان وحدت دوبارۀ آنان تقریباً غیر ممکن به نظر می
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آکادمیک و عالی بود، آیا واقعاً اعضا و بدنۀ حزب توانایی جذب و  که تئوریسینی در سطح قاسملو 

درک دانشَ سیاسی، فلسفی، اجتماعی و اقتصادیی وی را نداشتند که گرفتار این آشفتگی و پراکندگی 

های حزب دموکرات قبالً در جنگِ با قیادۀ موقت که جنگی تحمیلی به حزب بود، آسیب! اند؟شده

گارنده خود شاهد بود که قیادۀ موقت حمالت گستردۀ خود را از منطقۀ شمال در ن. فراوانی دیده بود

 .چنین مدتی شاهد حکومت قیادۀ موقت بود که بسیار دیکتاتورمنشانه بودهم. اطراف ارومیه آغاز کرد

 !چرا قیادۀ موقت علیه جنبش کُرد در شرق کردستان دست به اسلحه برد؟

بعد از انقالب ایران ( 35ص)« ش ملی کُرد و خواست استقاللجنب»به استناد کتاب کریس کوچرا 

مسعود بارزانی پس از بازگشت از آمریکا چند بار با . بنددقیادۀ موقت با رژیم خمینی پیمان می

با  8131وی در ماه میِ . کندمالقات می( ای، رفسنجانیرجایی، خامنه)خمینی و رهبران اصلیِ ایران 

در قبال پشتیبانیِ ایران ( قیادۀ موقت)مسعود بارزانی . بنددایران قرارداد میمصطفی چمران وزیر دفاع 

جنبش ملیِ کُرد عراق را از عناصر چپ پاسازی کند و با حزب دموکرات کردستان ایران به رهبر 

 (نقل به مضمون. )این جنگ ابتدا در پاوه، اشنویه و مهاباد رویداد. قاسملو بجنگد

چون تحت تأثیر افکار عمومیِ مردم کُرد ( 8562/8122)ر تابستان سالدر مراحل بعدی در اواخ

نگران درگیری مستقیم و سراسری با حزب دموکرات کردستان ایران بود، نبش قبر ژنرال مصطفی 

بارزانی در اشنویه را دستآویز قرارداده و حملۀ سراسری را علیه حزب دموکرات از اطراف ارومیه را آغاز 

مردم کُرد روشن است؛ نبش قبر ژنرال بارزانی یک توطئه بود، حال خودِ قیادۀ موقت  چه برایآن. کرد

در آن دست داشت یا حزب دموکرات کردستان ایران و یا عوامل رژیم جمهوری اسالمی، جای شک و 

کند این چه که ظن و گمان را در این مورد بیشتر متوجه خودِ قیادۀ موقت میآن. گمان وجود دارد

قیادۀ موقت با مخالفت گستردۀ اعضای خود و مردم کُرد در شرق کردستان با این جنگ  است که

 .روبرو بود و با این اقدام زمینۀ روانی آن را آماده کرد

در مورد برگی دیگر از ( 823ص )« جنبش ملی کُرد و خواست استقالل»کوچرا در کتاب کریس

پاوه خیلی قبل از نبش قبر ژنرال  در ماجرای (قیادۀ موقت)کارنامۀ حزب دموکرات کردستان عراق 

حوادث پاوه شهر کُردنشینِ سنی مذهب نزدیک کرمانشاه، موجب قطع »نویسد؛ مصطفی بارزانی، می

در واقع جنگ حقیقیِ کوچکی است که حمالت وسیعی به ( روابط کُردها با دولت)شود روابط می

آیا به گفتۀ حکومت کُردها با حمله به شهر در »د؛ کنکوچرا از روزنامۀ لوموند نقل می« .دنبال داشت

و محاصرۀ پایگاه پاسداران انقالب، مسئولیت شروع جنگ را بر عهده ( 8131/8532(یازدهم اوت

برای یک افراطی  یای، بهانهیایپیش پا افتاده گویند درگیریکه کُردها می طوردارند؟ و یا همان

کوپتر بود، فراهم ورود واحدهای سپاه پاسداران بوسیلۀ هلی مصطفی چمران که در انتظار فرصتی برای

گذاشت  جنگ مزبور بیست کشته بر جای...» دهد؛کوچرا حادثۀ پاوه را چنین ادامه میکریس« آورد؟

. شدها مسئول حزب دموکرات کردستان ایران بنام مصطفی اناهی در پاوه دیده میکه در میان آن

کرد از اسارت بدست  قریۀ مجاور عملیات را نظارت و فرماندهی میمعاون وزارت دفاع که از یک 
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مصطفی چمران بوسیلۀ پارتیزانهای حزب دموکرات کردستان عراق به . پیشمرگان نجات پیدا کرد

رهبری ادریس بارزانی، که مانعِ رساندنِ مهمات به پیشمرگانی از حزب دموکرات کردستان ایران 

بودند رهایی یافت و این یکی از صفحاتی است که در تاریخِ دو دستگیِ گردید که وی را محاصره کرده 

نویسد؛ کوچرا در همان منبع بر خشونت دولت ایران تأکید و می« .تواند افتخار آمیز باشدکُردها نمی

 باشد که به هیچآید، خشونت و واکنش مقامات تهران میانگیز و زننده به نظر میچیزی که شگفت»

خمینی در سخنرانی هفدهم . کندرایط حاکم بر منطقۀ درگیری تطابق پیدا نمیعنوان با ش

گوید؛ رهبران حزب دموکرات را به دادگاه در قم با خشونتی کم نظیر می( 8532/8131)اوت

آیند و در نتیجه ترین کافران به حساب میکُردها بزرگ. ها را محاکمه خواهیم کردخواهیم سپرد و آن

افزاید حزب دموکرات کردستان ایران النۀ سپس می. پاسخ نخواهیم گذاشترا بیها اقدامات آن

ها هدفِ اصلی آن. ها امکان نخواهیم داد به میل خود رفتار نمایندخرابکاری و مفسدین است به آن

در نتیجه حزب دموکرات کردستان ایران . مخالفت با انقالب است بنابراین بایستی ممنوع اعالم شود

در این گیر و دار بود که خلخالی به عنوان دادستان « .ش از پنج ماه در قانون اسالمی آزاد بودکمی بی

تاریخ کارنامۀ همه را در خود . دادگاههای انقالب انتخاب و برای انجام جنایاتش عازم کردستان شد

  .مضبوط دارد

عام مردم در اعتراضات لبيشترِ روشنفكران و کارشناسانِ مسائل اجتماعی، سياسی و امنيتی از قت

در . کنندها از سوی رژیم مذهبی صحبت میترین اعتراضات و سرکوبیبه عنوان گسترده 8511آبان 

عام مردم از طرف عوامل رژیم مذهبی در بيش از چهار دهۀ ترین اعتراضات و قتلصورتی که بزرگ

-لين بهار انقالبِ ملل ایران، قتلاز نوروز خونينِ سنندج در او. گذشته در کردستان صورت گرفته است

 8531عامِ روستاهای هندرقاش و قارنا و دوباره در بهار عام در شهرهای بانه، مریوان، سقز، مهاباد، قتل

-که هم (چمران)عام شهر پاوه از سوی جالد رژیم در سنندج، خالصه از ایالم و کرمانشاه، بویژه قتل

-کُشیاز آدم کياحاتمیشود و شبه هنرمندی مزدور مانند میاکنون به عنوان قهرمان ملی از وی یاد 

سازد تا جنایات وی را توجيه کند، خود می« چ»های وی در کردستان، بویژه در پاوه فيلم سينمایی 

نفر از جوانان  31های صحراییِ جانیِ نظير خلخالی، اعدام گروهیِ گاهشود، تا بيداداش میشریك جرم

پور نوجوانی که هنوز به بلوغ جالیی. در تبریز پورجالیی حميد رضاورد به دستور مهاباد فقط در یك م

فكری نرسيده بود، به عنوان فرماندارِ شهر نقده منصوب و بعداً فرمانداریِ شهر مهاباد را در آن شرایطِ 

 .سپردند! حساس به این نابغه

گانِ کُرد که در جادۀ بين نقده و بين سپاه پاسداران و پيشمر 8518در نبردی در یك خردادِ     

نفر از جوانان  31در آن زمان . یكی از فرماندهان سپاه کشته شد محمد بروجردیمهاباد رویداد، 

. مهاباد که بيشترشان قبالً دستگير شده بودند و سن برخی از آنان زیر هيجده سال بود، زندانی بودند

، یعنی یازده روز بعد از کشته شدنِ 8518دهم خرداد آنان را به تبریز انتقال دادند و در روز دواز

پور با افتخار بيانيۀ جالیی. بروجردی همگی به انتقام خون بروجردی در جا و بی گناه تيرباران شدند
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اکنون نامبرده یكی از !! اعدام آنان را اعالم کرد تا به قول معروف زهر چشمی از مردم کُرد گرفته باشد

 !!!طلبان استاصالح

شان باشند، روشن بود که دیر ایی که چنين جالدان، قاتلين و هنرمندانی روشنفكرانکشور و جامعه

پور اکنون خود را به عنوانِ جالیی. شدیا زود به سوی فروپاشی و وضعيتِ اسفبار کنونی سوق داده می

تمامِ طول عمر  از این موارد در تاریخ کُرد و کردستان در. کندطلب قلمداد میروشنفكر و اصالح

های خالصه از ایالم تا دامنه. گنجداند که امكان بازگوییِ آن در این مختصر نمیحكومت دینی، فراوان

غربی، مردم کُرد بيش از همۀ ملل ایران بدست رژیم مذهبی آرارات در مناطق کُردنشينِ آذربایجان

در « کولبر»ر پیِ لقمه نانی به عنوان تنها در چهار دهۀ گذشته صدها انسان کُرد د. اندعام شدهقتل

های انقالب در عام زندانيان سياسیِ کُرد در دادگاهاین موارد عالوه بر قتل. اندعام شدهمرزها قتل

 8511حتی در اعتراضات آبان . کرمانشاه، سنندج، مهاباد، اروميه، تبریز و حتی در زندان اوین است

از همان ابتداییِ تكوین و . اه و کردستان صورت گرفته استهای کرمانشعام در استانبيشترین قتل

شان در کردستان و حتی گيری سپاهِ به اصطالح پاسداران انقالب، بيشترین جنگ و درگيریشكل

-کسی هم نپرسيد و نمی. خارج از مرزهای کردستان عليه مردم کُرد به اتهام ضد انقالب بوده است

ترین دموکراتيك و ستون اصلیِ ارتجاعیداران به عنوان نيرویی آنتیسپاه پاس! پرسد، ضد کدام انقالب؟

از چهل سال گذشته تا . دموکراتيك باشد -تواند انقالبی و حافظِ حكومتی انقالبیحكومت دینی، نمی

اند، اما هيچ یك از روشنفكران ایران به آنان نه یان سياسی در ایران کُردها بودهکنون بيشترین زندان

از چهل سالِ گذشته تا کنون کردستان . اکنون همه چيز عيان شده است!! اندنه توجهی کرده اذعان و

ایی در اما هيچ یك از ملل ایران، هيچ روشنفكرِ غير کُرد، ضمن این که ذره. کامالً ميليتاریزه شده است

-ب این قتلاند، بلكه حتی مردم کُرد را مستوجخصوص این موارد با مردم کردستان همدردی نكرده

حاصل کالم این که وضعيتِ آشفتۀ فعلی نتيجۀ اندیشه و عقالنيت . داننددانستند و میها میعام

 .آشفتۀ حاکم است

ساالریِ رژیم مذهبی، درجات و بخش اعظمی از مقامات نظامی، سياسی، وزرا و مقامات دیوان 

کردستان به آزمایشگاهِ !! انددهارتقاء شغل خود را بخاطر جنایت و قساوت در کردستان در یافت کر

کسانی که از . تشخيصِ وابستگیِ سياسی، ایدئولوژیكی و وفاداری به رژیم مذهبی تبدیل شد« تستِ»

 .گيرندیابند و درجه میگذرند، ارتقا شغل میگذشتند و یا میاین تست می

ید در حین قتل عام و ها و پیروان ادیان، مذاهب و عقاها، گروهملل، خلقجای بسی تاسف است که 

دانند که به چه چیزی و به چه کسی و یا چه سیاست و منافعی خدمت نمی( ژینوساید)یا نابودی هم 

-است که در خفا کشیده می یهایدانند که زندگیِ ما چقدر تحت تأثیر نقشهاکثر مردم نمی .کنندمی

  ! توان گفت؟به غیر از این چه می. تکه خالقِ آن باشد، همواره قربانی آن اس آدمی به جای آن. شود

با جمهوریی اسالمی حاوی نکات استراتژیکی است ( پارتی دموکرات کردستان)قرارداد قیادۀ موقت 

این . نکات اصلیِ آن مخالفت و حذف جناح چپ از جنبش ملیِ کردستان عراق است. اندکه قابل توجه
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غربی  های امنیتیِ کشورهایطرف سازمان آیا این حزب از. مورد خواست سلطۀ سرمایۀ غرب است

خودِ رژیم خمینی با این مآموریت به قدرت رسید یا به عبارت دیگر ! چنین مأموریتی داشته است؟

شود حتی گفته می. وی بخوبی این مآموریت را با قلع و قمع نیروهایی چپ به انجام رساند. رساندند

-اعالم کرد؛ دیدید خمینی کاری کرد که نه ما میپس از سرکوبیِ حزب توده، ریگان در کاخ سفید 

قیادۀ موقت تنها مخالف حزب دموکرات کردستان ایران نبود، بلکه از همان ابتدا با ! توانستیم و نه شاه

-این موضوع از طرف کارشناسان بی. سیاسیِ چپِ غیر کُرد هم مخالف بود ی با نیروهایله و حتکومه

 . راتیک قابل تحقیق و پژوهش استدموک -طرف و نیروهایی انقالبی

اسالف پارتی دموکرات کردستان قبالً نیز مخالفت شدید با جریان چپ در کارنامۀ خود دارد که 

یادآوری  ( 0113/0631)سال تلخِ ۀدر رابطه با تجرب. اندموجب خسرانِ زیادی به جنبش کُرد شده

رد در آن زمان قادر به که جنبش کُچیزی . و جهانی آن زمان حائز اهمیت است یایشرایط منطقه

در آن زمان . به آن از خود نشان نداد یایکه اساساً به دالیلی عالقه تحلیل و ارزیابی آن نبود و یا این

های ملی خواه و جنبشدر خاورمیانه عدم حمایت از نیروهای آزادی( دول آن)سیاست جهان غرب 

 . بخش بودرهایی

. مطلقه بود های کودتایی، وراثتی، و سلطنتِو حمایت از حکومتهای ارتجاعی بدنبال سیاست

به دنبال تأسیس کشور اسرائیل در سال . ها بودحاصل آن سیاست.... های سعدآباد، بغداد وپیمان

های بین اعراب و اسرائیل که در نهایت به ناسیونالیسم عربی دامن زد و جمال و جنگ 0111

رهبری آن را در دست گرفت، با گرایش به « عربی ۀجمهوری متحد» عبدالناصر در مصر با طرح شعار

 .سوی شوروی، جهان غرب را سراسیمه کرده بود

اسرائیل هم جهت کاهش فشار بر خود به ویژه از طرف شرق، در پی ایجاد ارتباط با ایران، ترکیه و  

عربیسم و اختالط آن به پان کشورهای فوق هم به خاطر نگرانی از گسترش ناسیونالیسمِ. اتیوپی بود

ایدئولوژی کمونیستی و خصوصاً ایران عالوه بر مسائل فوق بشدت نگران تهدید خلیج فارس ازطرف 

در . کرد روابط فوق کمک ۀعراق به ویژه بعد از به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق بود، به توسع

نظامی خود  -معادالت سیاسینتیجه جهت برهم زدن توازن قدرت در منطقه پارامتر کُرد را وارد 

 .نمودند

گرایش حزب بعث به سوی شوروی به منظور کاهش فشار از سوی ایران متحد آمریکا، موجب 

رد هم نتوانست منافع استراتژیک آمریکا با ترکیه و ایران کُ جنبش. کُرد گردید توجه آمریکا به جنبش

بازهم . ردستان را در اشغال خود داشتنداز ک یهایها بخشرا بدرستی تشخیص دهد که هر یک از آن

عراق نیستند،  ۀخواهان نابودی و تجزی( آمریکا و ایران)نبرد که هم پیمانان آن جنبش به این نکته پی

 .اند که در نهایت در قرارداد الجزایر بدان هدف دست یافتندبلکه خواهان تضعیف آن

ادی از جمله عدم کنترل و نظارت افکار رد در جنوب کردستان در آن زمان به دالیل زیجنبش کُ

توجهی به نقش شوروی، ناتوانی در مردم، ضعف در دیپلماسی، حذف جناح چپ جنبش، بی ۀعام
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احتمال خیانت ایران و آمریکا به آن به خاطر منافع استراتژیک با ایران و ترکیه و از همه  بینیِپیش

که در هر انقالب و جنبشی ضرورت حیاتی دارد،  ریزی شدهنشینی برنامهبینی عقبعدم پیش مهمتر

 .منتهی کرد 0113رد در جنوب کردستان را به تراژدی این موارد جنبش کُ ۀهم

اند که با تحلیل استراتژیک متاسفانه رهبران کُرد هنوز این درایت سیاسی را از خود نشان نداده

بارت دیگر تاریخ برای کُردها از جنگ شود، یا به عبپذیرند که تاریخ حداقل برای کُردها تکرار می

افتد، زمینۀ جنگ جهانی اول تا چه که در کردستان اتفاق میآن. جهانیِ اول تا کنون استمرار دارد

-چون یکی از دلکُردها باید بدانند که هر تصویری از گذشته که زمان حال آن را هم .کنون است

. ناپذیر محو گرددتهدید است که به نحوی برگشتاش باز نشناسند در معرض این های اکنوننگرانی

های سیاسی کُرد در خصوصاً مقامات و احزاب و گروه. اندکردهکُردها بارها در این خصوص کوتاهی

های ترکیه و ایران، همیشه باید به یاد داشته باشند که جنوب کردستان در مماشاتِ خود با دولت

فِ بانیان کشتار ارامنه، قتل عام کُردها در درۀ زیالن، در های فوق خلمداران کنونیِ دولتسیاست

های اجباری کُردها به خارج از کردستان، ویرانی و تخریب چهار هزار روستای کردستان درسیم، کوچ

در عراق و پنج هزار روستایی دیگر از طرف دولت ترکیه در شمال کردستان، جنایات دهشتناکِ 

های دیگر، قتل عام روستاهای هندرقاش و قارنا و صدور ربکر و زندانهای سنندج، ارومیه، دیازندان

های بدون محاکمه در شرق کردستان و از همه بدتر حتی فرمان جهاد بر علیه مردم کُرد و اعدام

 .هستند. . . اکنون هم حاضر نیستند زبان کُردی را به رسمیت به شناسند  و 

-انکار ناپذیر می یایچه گذشت؟ به گونه( غرب کردستان)در شنگال در جنوب و کوبانی در روژآوا 

کُرد حداقل در یک قرن گذشته، روزی را بدون شّر، خون و جنایات از سر نگذرانده توان گفت؛ جامعۀ 

ای و های خوشهبارانآوارگی میلیونی، زنده به گورکردن، گورهای دسته جمعی، قربانیان بمب. است

-که نمی( گرکردستانهای اشغالدولت)اند های چهارگانهگستردۀ دولتهای شیمیایی، اسناد بربریت

که هر روز داستان فاجعۀ کربال را برای کسانی . به حساب آورد آشویتستر از اهمیتها را بیتوان آن

اند کنند، هر گوشۀ کردستان کربال و هر روز آن را به عاشور تبدیل کردهتحمیق و فریب مردم علم می

بار کردستان پرواز شان بر فراز آسمان خونشناسیِ دینین حال حس انسان دوستی و وظیفهو در عی

از سوی دیگر رهبران . آیدکرده و در جنوب لبنان، یمن، سوریۀ تحت سلطۀ دیکتاتوری فرود می

به . های روژآوا تن داده استکانتوندموکراسیِ پوشالی ترکیه به ازدواج جفت و جور با داعش بر علیه 

تنها با قدم زدن در . در حق ملت کُرد است «المثنای ترکیه»توان گفت که داعش هم همین خاطر می

توانند کار درست در اینان افرادی هستند که نمی. بردتوان به فجایعِ آن پیسرزمین کردستان می

 .لحظۀ درست انجام دهند

ین نیروهایی سیاهی را هم چهارگانه چن های بنیادگراییِ حاکم کشورهایلتهم اکنون دو

کنند آنان با این تفکرات و اقدامات در واقع به ملل هم اهانت می. کنندسازماندهی و هم پشتیبانی می

کند و هم که هم از بربریت پشتیبانی می یایزیرا تمدن و دموکراسی. گیرندو هم آنان را به بازی می



162 

 

که درخورِ شأن و منزلت ملل کُرد، ترک،  نیست این سیاستی. پوشاند جای بحث داردبربریت را می

ایست تنها شان مهد تمدن بوده است، باشد، بلکه جامهها که سرزمینعرب، آذری، فارس و سایر اتنیک

هایی گوییگری و یاوهبرازندۀ قد و قامت بنیادگرایانِ حاکم بر کشورهای چهارگانه، که کارشان توطئه

کارشان چیزی جز . اندکرده که خودشان ویران شی از طبیعتی استاین مسئله نا. شرمانه استبی

  .کشیدنِ پردۀ تمدن بر بربریت و توحش نیست

شناسیِ امروزی به درستی و انسانیتِ انسان در جامعه شناسی و انسان»بر حق تأکید دارد؛  اوجاالن

درن یا مابعد مدرن و که در جهانِ م واقعیت امر این است« .شودگونه که هست، تعریف نمیآن

باشد به درستی نوگراییِ کنونی، علوم اجتماعی وظیفۀ بنیادین خود را که تعریف حیاتِ اجتماعی می

شناسیِ آمریکایی و انگلیسی، هم معنای متخصصانِ علوم اجتماعی بویژه جامعه. آوردبه جایی نمی

ترین ۀ اساسی، منحرف کنندهاند و هم به جای این وظیفزندگی اجتماعی را درست تعریف نکرده

موقعیت اسفبار ملت  .اندشوند، ایجاد نمودهکه موجب تاریکی و ابهام در آگاهی می گفتمان متولوژیک

دهند و از بازنمای های سایر ملل وارونه جای میناپذیر در ذهن تودهکُرد را همانند حقیقت خدشه

شکل ظهور . دهندن را در ذهن آنان سامان میهای دروغیموقعیتی نادرست در مورد کردستان آگاهی

جامعۀ . ها، در کارکرد خودِ جامعه نهفته استدروغین و در نتیجه درک و آگاهی دروغین از واقعیت

در چنین شرایط است . طبقاتی و منافع طبقاتی و نظام آموزشیِ آنان، منشاء این آگاهی دروغین است

 ایستوان مزاروشتأکید و « سوسیالیسم دموکراتیک»اریا بر نیز با نفیِ دیکتاتوری پرولت قاسملوکه 

 .داندمی« یا سوسیالیسم یا بربریت»آیندۀ بشریت را 

رسانیِ وارونه موجب طرح مسئلۀ کردستان در سطح جهانی به شکل وارونه، همین آگاهی و اطالع 

منشاء تمام . شده است تروریسم کردستان بعنوانبخشیعنی معرفیِ جنبش دموکراتیک و رهایی

تالش . ها در طول تاریخ در مورد مردم کُرد و سرنوشت اسفبار آن همین حقایق وارونه استبافیافسانه

و بدین ترتیب علل  -سرزنش کردن قربانی -گردن خودِ کُردها بیاندازندکنند تقصیر مشکالت را به می

کنند یا آن را فاقد ارزش ها پنهان یدهکُردها را از دهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیبدبختی

های فرمای کردستان و سایر ملل جهان از طریق دروغملل حکم. برای توجه عمومی جلوه دهند

موضوع تنها « کردستان»جا، کنند که در ایندیپلماتیک و تحمیق، فقط این حقیقت وارونه را حس می

گوید که در حقیقت مبارزه کسی نمی. است «ترور» بر سرِ تمامیت ارضی، جلوگیری از تجزیه و بر علیه

بر علیه تجزیۀ ملتی و سرزمینی بنام کُرد و کردستان است، کردستانی که به عنوان غنیمتِ جنگی 

رهایی از این شکل ظهور و از آن آگاهی نادرست به . بین کشورهای چهارگانه تقسیم شده است

و رابطۀ آن با بنیادگراییِ سیاسی، اجتماعی، ( دارینظام سلطه سرمایه)شناخت سیستم حاکم بر جهان 

که خود متأثر از های تهیدستجاست؛ تودهنکتۀ اساسی این. فرهنگی و دینی و مذهبی، بستگی دارد

های فرهنگی و فکریِ بهره از دادهرسانی دروغین و در عین حال به طور کامل بیهمین اشکال اطالع
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برند، باید ناگون آن در سطح نازلِ فرهنگی و آموزشی به سر میهای گوجامعۀ مدرن هستند و الیه

 .روشن شوند

که با  اند انتظار داشتهای تهیدست که از نظر فرهنگی واپس ماندهتوان از تودهحال چگونه می

سازد خالص کند، که آن فرهنگ می هاییفرهنگِ طبقۀ حاکم مبارزه کنند و یا خود را از شر توهم

ۀ آن که عامل دگرگون کنندتوان جامعه را دگرگون کرد، در حالیچگونه می. ال استخود جای سئو

اند که توهم را دهد پرورش یافتهها را وارونه نشان میخود در نظامی که واقعیت( های مردمیعنی توده)

یخِ انسان تا آفریند؟ از کجا باید فهمید که به این وضعیت باید پایان داد؟ تاربه جای آگاهیِ واقعی می

های غیر مند در توجیه وضعیتکنون به سوی استثمار و پیکار پیش رفته است و تالشِ مداوم و نظام

 .انسانی بوده است

عدم بیان »جلد چهارم نوشته است؛ « مانیفست تمدن دموکراتیک»در کتاب  عبداهلل اوجاالن

باشد که این نیز به معنای میکُشی  حقیقت نشان دهندۀ جدیدترین بردگی، آسیمیالسیون و نسل

 .«باشددچار شدن به وضعیت گسست از هستی و خارج شدن از دایرۀ واقعیت می

ممکن است در چه مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ملل و یا جوامعِ انسانی 

شان شان خسته و روحآید، چشمشان بوجود نمیاحساس کنند که هیچ چیزی جدیدی در زندگی

این افسردگی و ماللتی که عموماً . اند و چه دلخوشی دارنددانند برای چه زندهشود، اصالً نمیشته میک

گیر اقشار، طبقات و ملل تحت اشغال و سلطه، نظیر ملت کُرد و فلسطین و سایر ملل تحت سلطه دامن

مدرن و مابعد صنعت و  هم به اصطالح در دنیایی مابعدو اشغال و محرومینِ اجتماع، در بهار عربی، آن

راه با کُشتن دیگران ترین خطر زندگانی است و اشخاص را یا به خودکشی هممابعد نوگرایی، بزرگ

-تجربۀ کانتون. کشاندمی -که در حقیقت خودکُشی تدریجی است -و یا به فساد،( عملیات انتحاری)

ان و برادران خود، نشان داد که های روژآوا، به خصوص مقاومتِ شیرزنان کُرد در کنار پدران، شوهر

 .یگانه چارۀ این مرضِ خطرناک ایجاد روح مبارزه است

هرگاه مللِ تحت سلطه و محرومین درصدد مقاومت با زور و استثمار و سلطه برآیند، باید کامالً 

و  ها باقی نیستمتوجه این نکته باشند که اگر مغلوب بشوند راهی جز بیچارگیِ تمام یا مرگ، برای آن

یکی از . گونه فداکاری خودداری نکننداز این جهت باید در اقدام خودشان متوقف نشوند و از هیچ

-وقتی که پادشاهان بر روی چیزی غیر از رذالتِ بشری تکیه می» گوید؛ نویسندگان فرانسوی می

بر روی  زیرا که پادشاهانِ مستبد چون« که خودشان را حفظ کنند ها دشوار استنمایند، برای آن

جز اتکا به زور ندارند و اتکا به  یایچاره( ملت)اراده و رضایت ملت متکی نیستند برای لگام کردن وی 

  -داعشیان -ها کُشته شده استکه احساسات پاک آن زور فقط به وسیلۀ اشخاص فرومایه و کسانی

ها ها، از میر غضبها، از زندانها، از متملقگران، از دلقکاگر دربار پادشاهان و ستم. میسر خواهد بود

که مثل سگِ شکاری، دهان به هر صیدی آلوده بکنند احاطه نشده باشد، هرگز تخت  و سایر مزدورانی

گران و دیکتاتوران بویژه یکی از دالیل پایداری سلطۀ ستم. ها استوار نخواهد ماندسلطنت و اقتدار آن
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که فقر و بدبختی در چنین شرایطی تولید  بدیهی است. در خاورمیانه و منطقۀ ما همین موضوع است

در کشورِ فقر و فاقه چه . . . زنان و ها، زنان و مردانِ پیر، یتیمان، بیوه از کار افتاده. کندگدایی می

 توانند داشته باشند؟کاری غیر از گدایی می

های شار و استثمار کانوناکنون وضعیت و شرایط نامطلوبی را که درآن قرار داریم؛ اساساً از فهم

گیری از خصلت خیالی های قدرت و ستم به دنبال بهرهدر واقع کانون. گیرندقدرت سرچشمه می

که این جهانِ خیالی را تحت عنوان واقعیات به جهانِ  هنگامی. ایدئولوژی برای توجیه وضع موجوداند

-اند و از این طریق بر آرمان و آرزوهایآموز شدههای استثمار شونده عرضه کردند، آنان هم دستتوده

. اندخوش ساخته و امیدوار کردهشود، دلکه جهان دیگری نامیده میشان لگام زده و با تصوری ذهنی

اند، به داشتههای قدرت، ستم و استثمار، که انحصارِ زور و استثمار را در دستان خویش نگهآن کانون

-اند، جوامعِ متشکل از گروهو یا وارونه و یا دچار تحریف کردهکه حقیقتِ اجتماعی را سرکوب  نسبتی

این اقشار به صورت . کنندسازند یا پرورده میهای ستمدیده و به استثمار کشیده را میها، افراد و خلق

ها شوند، این انساناند، هدایت میهایی که معنا و بنابراین حقیقتِ خویش را از دست دادهها و رمهتوده

. توانند به حالت مناسب جهت هدایت در آینددهند، میکه حقیقت خویش را از دست میا هنگامیتنه

تواند دارای هویت و بنابراین معنا و حقیقت نیز که محروم از آزادی باشد نمیکسی» از قول اوجاالن؛

انی جنگ و گونه مسائل و معضالت و بکه خودشان منشاء این های قدرتنیروها و یا کانون« .باشد

چه . یابی باشندتوانند نیروهای حل و چارهاند، نمیها، اقوام، ادیان، مذاهب و مللگروهریزی بینخون

. توان با پناه بردن به تاریخِ سنتیِ گذشته راه حلی را ارائه دادگرایی، نمیگرایی و چه ملیتحت نام دین

به عبارت دیگر، بازگشت به جهان باستان . مودتوان مجدداً احیاء نکدام تمدن شکوهمند قدیمی را می

 .پذیر نیستامکان

دنیا و ملل . حقوقی ملل در گذشته استرو، نظیر بیریشۀ بسیاری از مشکالتِ حل نشده و پیش

و حال و تعاملِ پیچیدۀ موجود بین گذشته  گذشته کُرد هنوز زندانی کشور نظیر ملتو بیحقوق بی

 -ملت معروف است رهایی نیافته، گرفتار دولت -ضای سیاسی که بنام دولتو هنوز از دست فاست 

کردستان حل نشده و در شرایط جدید در  که مسئلۀ ملی همین مسئله باعث شده. مذهب شده است

که ترکیه، ایران،  کردستان به باالنس کشورهای منطقه تبدیل شده ویکم هنوز همربع اول قرن بیست

 .اش کنندکه بتوانند اداره و کنترل کُرداند تا جایی وپا و آمریکا خواهان مسئلهسوریه، عراق و ار

-ها و قدرتالزم است تحقیق و پژوهشی گسترده در این مورد انجام گیرد تا روشن شود چه دست

این کار مستلزمِ همکاریی . اندهای کُرد بودهها بین احزاب و گروههای پشت سرِ این اختالفات و جنگ

آیا آنان حاضر خواهند بود برای . حزاب و دسترسی به اسناد و مدارکِ آرشیوهایی محرمانۀ آنان استا

خدمت به مردمِ خود و جلوگیری از تکرارِ این خطاها و اشتباهات استراتژیک این همکاری را داشته 

 !باشند؟
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ن ترسید، برمال شدن یک نباید از برمال شد. برای اتحادی استوار و پایدار، آزادی انتقاد الزم است

 .ضرورت حیاتی برای جلوگیری از کژراهه رفتن و در ذات و اصول دموکراسی است

در چنین شرایطی است . همین مسائل باعث شد که جنبش کُرد نتوانست عرصه را دگرگون کند

ه که نیروهای جنبش مسئلۀ اصلی را که مبارزه با دشمن است به مسئلۀ فرعی و اختالفات خود را ب

بدون تردید ! خوار را آسان گرفتندموضوع اصلی تبدیل کردند و جنگ و مبارزه با دشمنان قوی و خون

های های تخریبی و ارتجاعیِ دشمن در ایجاد اختالفات و چنین صحنهمندِ سازمانگری نقشهدسیسه

تالفات مکرر و با کمال تأسف و سرافکندگی باید اعتراف کرد؛ دستِ دشمن در این اخ. اندنقش داشته

مورد نیست که جنبش ملت کُرد به عدم موفقیت بی. های ملت کُرد هم روشن استآشکارا برای توده

ها تأثیر شود که یک رویداد چه بسا که بر سرنوشت بسیاری از ملتبدینسان روشن می. منتهی گردید

 .ها را تغییر دهدبگذارد، و یک اندیشه چه بسا سرنوشت ملت

اند و تقریباً همیشه باید از زیر آتش آنان م؛ دشمنان از هر طرف ما را در محاصره گرفتهدانیهمه می

بیاید به شکل جنبشِ ملیِ فشرده در راهی پر از پرتگاه و دشواری دست یکدیگر را محکم . بگذریم

 .اتحاد ما بنا بر تصمیم آزادانۀ ما و یک ضرورت حیاتی برای جنبش ماست. گرفته و به پیش رویم

های مختلف پیکار کنیم و در تصمیمی که همانا برای آن خواهیم گرفت که با دشمنان در عرصه

پارچه و جدی باشیم یا متفرق و هماهنگ، یک. منجالب مجاورمان که دام دشمنان است، در نغلطیم

ر میان د« آزادی و رهایی»وقتی پای عزیزترین چیزها . پراکنده، نتیجۀ کار آزادی یا بردگی خواهد بود

-باشد، تصمیمی جدی که حتی اگر از روی ناامیدی گرفته شود در مدت کوتاهی جای هرگونه اسلحه

فقط عشق به آزادی و رهایی قادر است شور و هیجانی که در مبارزه یک امر حیاتی و . گیردای را می

. کنیمرا تجربه می هایی باشد که با آن دگرگونیشاید عشق یکی از راه. تعیین کننده است ایجاد نماید

 توانیم بدون عشق به دگرگونی زندگی کنیم؟پس چگونه می

ایم، نه طرق مصالحه، های خاصی مجزا شدهکه به صورت دسته از همان آغاز، دشمنان به علت این

وقتی انجام کاری برای ملتی ضروری شد، یا باید با تمام ! اندبلکه طریق جنگ و سرکوبی را بر گزیده

همه باید بدانند؛ کردستان یا باید . انجام آن تن در داد یا در آن باب به هیچ کاری دست نزد وجود به

رهایی کردستان سقوط . گاه مردم کُرد خواهد بودگاه و قتلرها شود یا کماکان زندان، شنکنجه

ل هم و اند، علت و معلواین دو موضوع دو روی یک سکه. استبداد و دیکتاتوری را هم به دنبال دارد

های از لحاظ نظری و معنوی کردستان مظهر و منشاء استبدادِ حکومت. انددارای رابطۀ دیالکتیکی

اگر جنبش ضعفی از خود نشان دهد . گرِ آن است که رهایی آن سقوط این استبداد را در بر دارداشغال

 .شونداش جسورتر میدشمنان

و جامد تلقی کنیم، بلکه باید در پی آن باشیم های مبارزۀ خود را شریعتی خشک الزم نیست شیوه

اصول پرستی . و جهانی، نظرات نوین را جایگزین نظرات کهن کنیم یایکه با توجه به اوضاع منطقه

های نارس یک خط مشی نوین را در معرض هر چند نهال. بردخشک جنبش ما را به سوی انحراف می
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ی باید با کمال صداقت به هرگونه مشاجرات ول! حملۀ دشمن گذاشتن کاری است دور از حساب

های متشکل ساختن انقالبیون کُرد، با نظر تئوریک، اختالفات فراکسیونی، مسائل وسیعِ سیاسی، پروژه

ضرورت دارد . آمیز جنبش کُرد غیر ممکن استبدون چنین فعالیتی، رشدِ موفقیت. مطلوب نگریست

اقدام نمود و پرده از روی هرگونه تشبثات دانسته یا  علیه تفرقه و تزلزل در جنبشِ عملی فعاالنه

که به منظور خوار ساختن استراتژی و تاکتیک جنبش به عمل آید برداشت و آن را رد  یایندانسته

انسان یا باید از فرط سوءقضاوت کور شده باشد یا حرمت و استقالل خود را ازدست داده باشد تا  .نمود

 .قگی نشان دهدعالنسبت به کامیابی خود بی

منظور از جنبش انقالبی . تواند وجود داشته باشدبدونِ تئوری انقالبی، جنبش انقالبی نیز نمی

طلبی بنا بر خواهی و آزادیاکنون جنبش دموکراسی. کاربرد انقالب به شیوۀ کالسیکِ آن نیست

ما . الب را ایجاد کردباید در چارچوب چنین جنبشی طراز نوینی از انق. ماهیت خود جنبۀ جهانی دارد

باید در این چارچوب بر علیه سلطۀ سرمایه که در چهره و قالب و ایدئولوژی شوونیسم ( ملت کُرد)

چنین جنبشی در میان ملتی به لحاظ تاریخی کهن، . مذهبی نمود پیدا کرده است، مبارزه کنیم -ملی

سیاسی به مدتی طوالنی در زیر  دارای سرزمینی استراتژیک و با منابع غنی و استراتژیک و از جهت

تواند موفقیت حاصل نماید که تجربۀ ملل سلطه و اشغالِ دیگران به سر برده است، فقط در صورتی می

 .دیگر را نقادانه تحلیل و بکار بندد

بر ما الزم است دربارۀ آن تکالیف سیاسی و سازمانی که مسئلۀ آزادی همۀ مردم کُرد از یوغ 

 یایترین انگیزهنیرومند. گذارد، سخن بگویمتکامل نیافتۀ سیاسی بر عهدۀ ما میهای مطلقه و حکومت

هرگاه و در هر جایی . توان بر انگیخت، همانا منطق و منافع مشترک ملت استکه در ناحیۀ انقالبی می

 .گرددکه منطق و منافع مشترک مطرح باشد، مخالفت و مقاومت با آن غیر ممکن می

مبارزه . تری در پیش استهای سختبرای ملت کُرد آزمایش. هاستیداری تودهنیروی جنبش در ب

های که دولت مدامی! تر ملتی در برابر خود دیده استعلیه هیوالهای عظیمی در پیش است که کم

کند؛ نباید در حال تکرار اشتباهات مطلقه و دیکتاتور که ناگزیر ملت کُرد را وادار به دفاع از خود می

 .بود سابق

گر و برای حفظ هایی اشغالگونه قابل تفسیر است؛ کردستان توسط دولتمسئلۀ کردستان این

اگر کردستان بطور قطعی سرکوب . و انسانی خود به جنگ کشانده شده است حیات و هویت ملی

ها شکسته ها و شاید هم برای نسلشود، آزادی و دموکراسی و ایجاد جامعۀ دموکراتیک برای سال

-که این مهمترین و عمده ملت کُرد بر خالف سایر ملل منطقه به این واقعیت رسیده است. واهد شدخ

. تباره و تک و تنها خود را به میدان مبارزه انداخته استرین مسئلۀ حیاتی ملل است و بنابراین به یک

شده و با تأکید خواهی کشورهای یاد تشکیل دهندۀ جنبش دموکراسی یبنابراین وظیفۀ تمام نیروها

در چنین صورتی است . کردستان، تکان انقالبی به آن و تأئید آن است جریان چپِ آنان، دفاع از رهایی

ها برادری ملل فراتر که نشان خواهند داد که گرفتار مرض ناسیونالیسم شوونیستی نیستند و برای آن
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-معیارِ سنجشِ روشنفکری، آزادی. استهای فراملیتی از امتیازات بورژوازی و اعیانی و منافع شرکت

خودداری از . ها، چگونگی برخورد با مسئلۀ کردستان استکرات و انقالبی و چپ بودنِ آنوخواهی، دم

ها از سرکوب صفتیهمۀ دون. آن خیانت به آرمان و فضائل دموکراسی و ایجاد جامعۀ دموکراتیک است

وضعیت و اوضاع و احوال . بخشدبه ارتجاع نیرو میاسارت ملل . شودملل تحت ستم و اشغال ناشی می

 .دهندکشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه بر له این نظر گواهی می فعلیِ

 ۀعلت ادام. ها پیداستآن ۀگرانعمق مخالفت دشمنان جنبش مردم، از شدت اقدامات سرکوب

یت آنان نیست و حتی برتری مندی سیاسی و دراحاکمیت آنان بر سرزمین کردستان به دلیل قدرت

آینده کارساز نباشد، دلیل تداوم این وضعیت  سیاسیِ ۀنظامی آنان نیز ممکن است دیگر در مبارز

جهان غرب نسبت  توجهیِسو و بیملی از یک ۀرد و عدم تشکل آنان در جبهمردم کُ خودِ ناهماهنگیِ

 .گران کردستان استبه آن و حتی حمایت از سرکوب

های اصلی اول نارسایی استدالل ۀرد در درجکُ ها و احزابگروه رگترین ضعف و ناتوانیدر واقع بز

که مردم بتوانند آن را بکار گیرند یا بعبارت دیگر  مشخص است بلکه فقدان استراتژیِ ،ها نیستآن

حد نشوند و ملی مت یایردی در جبههها و احزاب کُکه گروه تا زمانی. یابی به آن تالش کنندبرای دست

جنبش را در ارتباط با مسائل مهم جهانی تشریح نکنند، در حاشیه  ۀچنین استراتژی را تدوین و مسئل

توان امیدوار بود که از گفتمان بین بدون تردید می. باقی خواهند ماند و توجهی به آنان نخواهد شد

 .های موجود در جنبش سنتز خوبی حاصل شوددیدگاه ۀهم

ها ملل دیگر، و روش آن ۀرد در هر حرکتی بدون مطالعه و تجزیه و تحلیل تجربروش مبارزین کُ

دیگر باید . نسبت به شرایط مشابه، به حد کافی متفکرانه، دقیق، آگاهانه و از روی حساب نبوده است

م مرد هایها را از سر بدر کرد، هر حرکتی باید از بطن تودهرد تنها در کوهستانفکر پیروزی انقالب کُ

در شرایط حاضر . دهدخوبی را ارائه می ۀدر جنوب کردستان تجرب 0110حرکت سال . شروع شود

. که حتی با طبقات مختلف مردم خود تماس حاصل نمایند برای مبارزین در بیشتر موارد دشوار است

 نظیریها باید جنبش تظاهرات و اعتصابات را به وسعت و قوت بیبه جای تنها جنگ در کوهستان

اند و به راحتی از طرف دشمنان خود، در برابر افکار ها رانده شدهردها به جنگ کوهستانکُ. رساند

-ای و تروریستی معرفی شدههای عشیرهعمومی مردم جهان و منطقه بعنوان راهزن، شورشی، حرکت

 .اندفشار خارجی و افکار عمومی، آن را سرکوب کرده اند و به راحتی و بدون نگرانیِ

. اند«مردم»ها، است و هم نیروی حکومت هر جنبشی که خواهان تحوالت و دگرگونی ینیروی ره

های ارتجاعی بر این تصورند که دولت. را به دور انداخت «مردم»های ارتجاعی از باید تصور دولت

اعی روند و از فرمان دولت ارتجها کورکورانه به کشتار مینیروی مردم زمانی وجود دارند که توده

داند که دولت بتواند با تمام توانایی دستگاه ارتجاع تنها زمانی دولت را نیرومند می. کننداطاعت می

مثالً در ایران گاهی از طریق . ها را به هر کجا که میل زمامداران اقتضا کند گسیل نماینددولتی، توده

شوند و راهی کردستان می کربال راهی قدس و یا به دنبال صدور فرمان جهاد برای سرکوبی مردم
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قتل عام کنند، در مصر  در جنبش سبز شوند تا مخالفان راو کنار به تهران کشانده میگوشه  گاهی از

اما در مقابل ....کنند ومی سوار بر اسب و شتر و شمشیر و قمه بدست به مردم ناراضی وانقالبی حمله

از نظر آنان دولت . ندی مردم غیر از این استکراتیک از نیرومودم استنباط جنبش انقالبی و دولتِ

توانند قضاوت کنند و آگاهانه همه چیز می ۀاند، دربارها از همه چیز مطلعزمانی نیرومند است که توده

یادآوری سخن جان  .کنندبرای هر کاری حاضرند، در سرکوبی ملل ضعیف و تحت سلطه شرکت نمی

اگر اقتدار و عظمت دولت در اثر »: گویدی می و. کندمیتر استوارت میل تفهیم موضوع را آسان

که  گاه دوام نخواهد یافت و دولت زمانی مقتدر استتضعیف شهروندان تحقق یافته باشد هیچ

وی در تشریح « .و سیاسی باشندهای مدنی ها صاحب اقتدار و دارای آزادیزمینه ۀشهروندان در هم

کند حتی برای مقاصد سودمند که افراد خود را خوار و تحقیر می دولتی»: دهدموضوع چنین ادامه می

و تحقیر خواهد برد که با افراد کوچک تری در اختیارش قرار داشته باشد، روزی پیچون ابزار نرمهم

که همه چیزش را در توان کارهای بزرگ انجام داد و زمانی در خواهد یافت دستگاه حکومت شده نمی

و همه کس  اکرده است بکار نخواهد آمد، زیرا برای دوام و استمرار حیات خود همهفد( خود)برابرش 

ها آن ۀکه تحت سلط سرنوشت تمام مستبدین و دیکتاتورها و مللی« .چیزش را نابود ساخته است

 . بخصوص موقعیت ایرانِ فعلی، بسیار گویاست .دهداند بر له این نظر گواهی میبوده

امۀ عملی و یا به یک طرح تشکیالتی برای مقابله با دشمنانِ مشترک رضایت ناچاریم به یک برن

که حاضر نیست برای آزادی و رهایی خود در یک  ترین مصیبت برای ملتی آن استبزرگ. دهیم

که روشنفکرانِ آن  بارتر آن استاز آن مصیبت. پارچه و متحد، متشکل شودتشکیالتِ منسجم، یک

روشنفکرمآبی، از توان همبستگی ملت خود، که در حال مبارزه برای رهایی ملی ملت با بدترین صفات 

 .برداشتن یک قدم واقعی برای جنبش، بیش از هر چیزی است. خود است، بکاهند

تر اختالفات کاذب، کردند، هرچه سریعبار را درک میاگر رهبران و احزاب کُرد این اوضاعِ تأسف

کردند و در جهت اتحاد و گرایی را رها میجویانه و حزب و گروهتریپرستانه، برسودجویانه، منفعت

کُرد و رهیافت برون شان برگزاری کنفرانس ملی اولین اقدام. داشتندمیکُرد گام بر پارچگی ملتیک

که بیش از این تأخیر در برگزاری این  ضمن این. رفت از این شرایطِ به غایت غیر انسانی است

نیست، بلکه هر طرفی که در این تأخیر دست و نقش داشته باشد، عمداً یا سهواً، کنفرانس جایز 

های کُرد و تمام انسان کند، که در برابر افکار عمومی ملتآگاهانه یا ناآگاهانه به دشمن خدمت می

 .خواه و شرافتمند، باید رسوا و از صف مبارزات ملت کُرد رانده شودآزادی

 

 تیکدموکرا -جنبش انقالبی

ت موضوع تنها استثمار طبقۀ کارگر بر مبنای جایگاه او در شیوۀ تولید نیست، در جامعه ممکن اس

 وجود داشته باشد که هر کدام به جای خود درخور توجه و پیگیری هاهای متنوعی در بین گروهستم

گیر در سطح ایجاد یک هژمونیِ هم -هاستکه بستر این ستم -لذا جهت براندازی نظمِ موجود. است
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 استقرار»نویسد؛ وی می. پنهان نبوده است قاسملواین مسائل از دید . المللی الزم استملی و بین

 مرحلۀ در و است نهایی آرمان مسئله لیکن این است، اجتماعی مسائل اساسیِ حل راه سوسیالیسم

 و اقتصادی با وضع سوسیالیسم مسئلۀ استقرار حتی .باشد روز شعار توانندما نمی مبارزات کنونی

 بعنوان تواندنمی واقع در بلکه باشد، روز شعار تواندتنها نمی نه کوردستان کنونی فرهنگیِ و اجتماعی

-می اعالم حاال همین از که این واقعیت صِرف لیکن .گیرد قرار بحث مورد نیز یک مرحلۀ تاکتیکی

 آینده تعیین برای را حزب کلیِ یمش خط «.است سوسیالیسم ما استقرار حزب نهایی آرمان»کنیم؛ 

 است شده داده نشان روشنی به آن بر عالوه .است ساخته روشن را ما مبارزاتی و سیاسی افق و نموده

 مبارزه در باید و توانیمقشر می و طبقه کدام با هستند ما پشتیبان کسانی چه جامعۀ کوردستان در که

 «هستند؟ کسانی چه ما پیمانان هم و جهان دوستان در و ایران در و باشیم همگام

گراها، گراها، مذهبها، ملیها، دموکراتنیروهای کُرد، خواه چپِ رادیکال، سوسیالیست      

ها معطوف به حذف دیگری نباشد، به شرطی که پراتیک سیاسیِ آن... های روشنفکران و زنان وجنبش

گیر های دیگران یک هژمونیِ همهرام به خواستهتوانند در کنار هم در یک متن قرار گیرند و با احتمی

-اتحاد خلق»تر و فراتر و یا در سطح گسترده «جبهۀ ملی کردستان» توان آن راایجاد نمایند که می

تا زمانی که خود منسجم، . که یک ضرورت حیاتی برای براندازیِ استبداد است نامید« های ایران

توانیم با ملل دیگر وارد یک اتحاد تاکتیکی و نمیپارچه و هماهنگ ظاهر نشویم، متحد، یک

 .استراتژیک با حفظ هویت و استقالل سیاسی شویم

چه که برای آن»تر بیان کرده است؛ فارسی روشن BBCاین موضوع را در مصاحبۀ خود با  قاسملو 

و امنیت و  ما اهمیت دارد این است که اکثریتِ قریب به اتفاقِ مردم ایران صلح، آزادی، دموکراسی

در میان مردم ایران مطرح بکنند و مردم  یایخواهند و کسانی که واقعاً بتوانند چنین برنامهآسایش می

کنم که این را اجرا بکنند، من فکر می یایتوانند چنین برنامهشان که میایران را قانع بکنند به صداقت

تواند در ایران که هیچ گروهی به تنهایی نمیطیف در آیندۀ ایران برنده خواهند شد و من اعتقاد دارم 

جا برسد که بتواند تواند دیکتاتور باشد و اگر تازه به آنسرِ کار بیایید، هیچ گروهی به تنهایی نمی

ما به عنوان حزب دموکرات نظر ما این . قدرت را در دست بگیرد، جنگ داخلی راه خواهد انداخت

اش توانیم تا حدی شرایط سرنگونیم و ضربه بزنیم و حتی میتوانیم رژیم را تضعیف کنیاست که می

های به همین جهت ما در ایران و در بخش. توانیم آلترناتیو باشیمرا فراهم کنیم، ولی به تنهایی نمی

پیمان هستیم که همۀ ما در یک ائتالفِ بسیار وسیع، دموکراتیک در یک دیگرِ ایران به دنبال هم

با هم متحداً مبارزه بکنیم و ( متحد)آوری خواهان را بتواند جمعها و جمهوریجبهۀ که همۀ دموکرات

این بار بعد از سقوط جمهوریِ اسالمی کاری بکنیم که دیکتاتوریِ بدتر یا بهتر از جمهوری اسالمی بر 

سَرِ کار سَرِ کار نیاید، بلکه یک رژیم دموکراتیک بعد از دو دیکتاتوریِ طوالنیِ شاهنشاهی و اسالمی بر 

 .«های مردم ایران را پیاده بکندبیایید و خواسته
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تجارب گذشتۀ خودِ . نگارنده بر این باور است که این دیدگاه قاسملو ناشی از تجربیات گذشته است

و دول چهارگانه و خاورمیانه گویایی این است؛ اگر در کشوری چند ملیتی مللِ مختلف بر ( کُردها)ما 

رار داد اجتماعی و یا توافق براساسِ قانون اساسیِ دموکراتیک با هم آشتی و اساس اصول، قاعده، ق

شوند، یا گرفتار جنگ داخلی یا از هم جدا می. سازش نکنند، سه راه بیشتر برابرشان باقی نخواهد ماند

 اگر به تاریخ مبارزات ملل نگاه کنیم، پیداست. گردند و یا یک دیکتاتوری بر همه حاکم خواهد شدمی

-های سیاسیِ رادیکال در عمل، فقط از طریق اتحادی از بسیاری از مبارزاتِ گوناگون همکه جنبش

چون مبارزات ناسیونالیستی، ضد امپریالیستی، حقوق شهروندی، حقوق مذهبی به موازات مبارزات 

-می ها چگونهشوند و آنهای سیاسی چگونه بسیج میباید بررسی کرد جنبش. کارگران رویداده است

های قبل از موعد را به عنوان خمیرمایه و سرشت فرضکه پیشتوانند جامعه را تغییر دهند، بدون این

توانیم تمام حدود تغییرات سیاسیِ ممکن را در از این طریق می. های سیاسی، در نظر بگیرندجنبش

 .های خود را گسترش دهیمنظر بگیریم، افق

های سوسیالیستی را از ستم و مبارزه، سیاست یایگرایانهتقلیل پردازیِمفهومشانتال موفه؛  از قول

. های خود را بسط دهیمبرمبنای این تجربه و سخنِ موفه؛ ما باید تئوری. در گذشته محدود کرده است

توانند مردم را کنار هم جمع های ستم به موجب جریاناتی که مینیز؛ کثرتِ شیوه ارنستوکالواز نگرش 

-اش با دیگر گروههرگونه هویت و مبارزۀ گروهی از طریق تغییر رابطه. وزن برابری هستندکنند دارای 

  .شروع به تئوریزه کردن این جریان نمود آنتونیوگرامشی. تواند تغییر شکل دهدها می

یک هژمونی . های ستم را نشان دادباید از طریق مبارزات مختلفِ ملت کُرد، ویژگی هر یک از شیوه

. ند فقط توسط یک جنبش شکل گیرد به طوری که بخواهد دیگر مبارزات را فقط جذب کندتوانمی

های نیروهای کُرد را به عنوان بخشی باید همۀ خواسته. این خطر در تاریخ مکرراً نمود پیدا کرده است

 .از یک کلیت در نظر گرفت و آن را از طریق ایدۀ ملت واحد به پیش برد

تواند برنامۀ خود را جناح چپِ جنبش کردستان می. تقاضاها ممکن استاین امر از طریق جذب  

همان موضوعی که اکثرِ رهبران کُرد و از جمله . تحت عنوان رادیکال کردن دموکراسی تعریف کند

جنبش کُرد در این زمینه در باکور و روژآوا نسبت به باشور و شرق .اندقاسملو بر آن تأکید داشته

هیچ چیز . تواند هرگونه اشکال مبارزه را در برگیرداین تعریف می. اندعمل کردهتر کردستان، موفق

های جناح چپ این تصویر از سیاست. تر از آزادی و برابریِ مورد ادعا برای همگان وجود نداردرادیکال

تواند هرگونه مبارزه علیه نظم مسلط را چنان وسیع به نظر خواهد رسید که میجنبش کردستان آن

های البته جنبش. طلب نامیدها را مترقی و مساواتدر برگیرد و نه فقط مبارزاتی که ممکن است آن

های ها خواستهگیرند چرا که آنوجه در زنجیرۀ دموکراتیک رادیکال قرار نمیوجود دارند که به هیچ

 .شناسنددیگران را به رسمیت نمی

ها و نیروهای مجزا در جامعه، به ر آگاهیِ گروهاست جهت تغیی یایمبارزه برای هژمونی مبارزه 

با عنوان کردن دموکراسیِ . ها به بینندها منافع خویش را در پیوند با منافع سایر گروهکه آن طوری
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المللی به و با دادن بُعد بین« پروژه سوسیالیسمِ دموکراتیک»گسترده و با ژرف کردن آن تحت عنوان؛ 

زیرا . های دیگر و در کشورهای دیگر ربط دادهای خلقکُرد را به جنبشتوان مبارزات ملت آن، می

هدفِ جامعۀ دموکراتیک ایجاد یک اجماع است و این اجماع امکان دارد، به شرطی که ملل دیگرِ 

 .مذهبی شیوۀ عقالنیت را در پیش گیرند -منطقه، حاکم بر کردستان با طرد شوونیزم ملی

های معطوف به بسیج چهارگانه اراده ن در خاورمیانه و کشورهاینواکاما در گذشته و حتی هم 

از قبیل . نمودن مبارزات وجود دارد که با دموکراسی و پروژه دموکراتیک سرِسازگاری ندارند

 .هانژادپرستی، بنیادگرایی دینی و حتی فاشیسم و پان

ساختار . سوریه توجه کرد در این خصوص باید به طور جدی و کارشناسانه به اوضاعِ فعلیِ ایران و

قدرت دولتی در . آیدحکومت در ایرانِ فعلی یکی از استثناهای جهان قرن بیست و یکم به حساب می

های ها، گروهاهللهای نظیر حجتیه، مدرسۀ حقانی، مؤتلفۀ اسالمی، نظامیان، آیتبین نهادها، انجمن

که همۀ این نیروها بنیادگرا، نژادپرست و تقسیم شده است ..... گرا،گرا و غیر اصولمختلفِ اصول

اند و هیچ سنخیتی با دموکراسی و جامعۀ دموکراتیک به قول معروف سوسیالیسم فاشیست

های آنان نیز بر سرِ امتیاز و رانت و کسب قدرتِ بیشتر برای اختالفات و درگیری. دموکراتیک، ندارند

 .یابی به آن امتیازات استدست

حکومت مذهبیِ ایران ضد آزادی است به خاطر همین پراکندگی قدرت، فاقد یک  که لذا برغم این 

که از نظر قدرت سیاسی متکثر است، اما  از سوی دیگر ضمن این. حکومت متمرکزِ دیکتاتوری است

تواند در برابر گسترش جنبش مردم از این جهت این حکومت نمی. یک حکومت دموکراسی نیست

-رد، هرچند با حمایت خود از حکومت سوریه به جنبش مردم ایران هم پیام میمانند سوریه دوام بیاو

ایران اختالفات و ها از مردم عادیِ جامعه خیلی. پیام خود را عملی هم کرد 8511دهد و در آبانِ 

کنند که کنند، اما به این موضوع توجه نمیهای درون حکومت ایران را جنگ زرگری تلقی میدرگیر

این موارد به طور زمانی است که به تواند اعتبار رژیم را باال برد، در صورتی که همۀ  جنگ زرگری

 . زندجدی به آن صدمه می

، بحران (زمانشامل تورم و رکود هم)بحران اقتصادی . ها دالیل خود را داردسقوط و دوام حکومت

ت اجتماعی، انباشته شدن سیاسی در داخل و خارج، بحران فرهنگی، بحران اخالقی، بحران مشروعی

ساالریِ آن، قومی ملل ایران، فساد گستردۀ مالی و اداری، ناکارآمدیِ دیوان -ها و مطالبات ملیخواسته

ها از همۀ این....... کار شدنِ روزافزونِ شاغالن، ایزوله شدن از سوی جامعۀ جهانی وعدم اشتغال، بی

تمام نیروهای داخل ایران، چه آنانی که در حکومت . ستدالیل افزایشِ احتمال سقوط و ناپایداری آن ا

 -حضور دارند و چه آنانی که در حاشیه قرار دارند، همه یا بنیادگرایند یا هنوز مانند جنبش سبز و ملی

جریان چپ . اهلل خمینی و قانون اساسی رژیم برونداند فراتر از مذهب و افکار آیتها نه توانستهمذهبی

 .اجتماعی مؤثر است هم فاقد پایگاه
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نیروهای اپوزیسیون ملل ایران در کل، اعم از داخل و خارج، در موضوعِ تحلیل وضعیت عینیِ  

به سبب نظرات . اندشرایط حاضر هم در مورد داخل کشور و هم در خصوص اوضاع جهانی، دچار ابهام

شود که چندان دیده نمی .گیرندهای مخالف جای میشان، در بیشترِ مواقع در قطبپیچیده و بغرنج

نه در پی گذار، بلکه در پی تعدیل و اصالح . هایشان از نگرش و بینش حاکمِ مذهبی گذار نمایدتحلیل

برغم این موضوع که هر . مواضع بسیار ارتجاعی در مورد جنبش کردستان دارند. و کسب امتیازند

کُردها را متهم به اقدامات . گیردیهای ملی و بومی مدموکراسی انرژی و پتانسیل خود را از جنبش

چنین به هم. توجه ندارد( حکومت)تر قویکسی به خشونت طرف . کنندطلبی میآمیز و تجزیهخشونت

شود که کُردها تمام طرق دیگر برای دفاع از حقوق حقۀ خویش را به کار این موضوع هم توجه نمی

دانند که اند، و خوب میاند، بلکه از خود دفاعِ مشروع کردهاساساً کُردها نجگیده. اندگرفته و ناکام مانده

طلبد، اما هنگامی که ها بیشترین فداکاری و تلفات را مینبرد مسلحانه راه حلی است که از خودِ آن

بدون تردید . طلبی مسدود شده، راه دیگری باقی نمانده استجویانه و حقهای مسالمتتمامیِ راه

؛ دشمنان اوجاالنبه قول . اش بوده استگرانخوی اشغالکُرد ناشی از درنده مبارزات مسلحانۀ ملت

 .گونه نقش تغییر و تحول مثبت ندارندکُرد در کردستان هیچ

که  کسانی. کندبدون تردید، رعایت و حفظ تمامیت ارضی، مساواتِ حقوقیِ همۀ ملل را اقتضاء می

زنند باید بیش از همه بر ت ارضی را به سینه میهای امنیت ملی و حفظ تمامیهر روز سنگ دغدغه

ضرورتِ رعایت مساوات حقوقیِ ملل بر مبنای، حقوق، مزایا و تعهدات برابر و به رسمیت شناختنِ 

در غیر این صورت هرگونه ادعایی در مورد . برای یکدیگر، تاکید کنند« حق تعیین سرنوشت»متقابل 

 .ر ملت کُرد فریبی بیش نیستخواهی، حداقل از نظیدموکراسی و آزاد

نیروهای اپوزیسیون ایران عالوه بر وضعیت کردستان، در سایر موضوعاتِ وضعیتِ نابهنجار و  

از . ها بزرگ استهای میان آناما در موضوع برون رفت، تفاوت. اندبحرانی عموماً دارای عقیدۀ مشترک

های نقطع گرفته تا تغییر انقالبی، از روشتغییرِ مبتنی بر تحول و روند پیشرفت کمی و کیفی و الی

ساختار . نمایندهای بسیار متفاوت و متناقض پیشنهاد میطلبانه، راههای جنگآمیز گرفته تا روشصلح

هنوز هم مانند . رودگرایی فراتر نمیگرایی و مذهبشان بویژه در رابطه با کردستان از ملیاندیشه

شان، بستر قشر اصلیِ است پایگاه اجتماعی. پندارندقدرت را انقالب می تغییر دولت و 39انقالب ناکام 

از در برگیری اکثریت قریب به . اندماندهکه خارج از انحصارات قدرت و سرمایۀ طبقۀ متوسط باقی

 .اتفاق جامعه به دورند

، ایدئولوژی (سیستم حاکم)و ساختارش در واقع شرایط استثنایی ملل ایران بیانگر ناکفایتی در بدنه

تر هر راهی اعم به بیانی روشن. دهدایش امکان تغییرات دموکراتیک را نمیاشتباه و بینش غلط برنامه

از اصالحات و تغییر و تحول تدریجی و یا انقالب برویم، کار به انقالب یعنی دگرگونی ساختار حاکم 

-اه هرگونه تحول بنیادین مانع ایجاد میخودِ ساختار حاکم از این امر آگاه بوده و در ر. شودمنتهی می

 .نمایداین موضوع به خودی خود کار را به انقالب به شیوۀ کالسیک منجر می. کند
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شود و تجربۀ انقالب ایران و روسیه نشان مقاومت در راه آزادی و دموکراسی منجر به پیروزی می

زات یک قرن اخیر نیروهای ملل ایران، مبار تجربهِ. گرددگرایی نیز منتهی به فالکت میداد که قدرت

ها و یا به سبب خالی وانهادن مخالف دیکتاتوری و استبداد، یا به دلیل رهنمود قدرت محوری آن

برغم این که . یابی و پیروزی نگردیده استی سیاست در برابر ارتجاع مذهبی، منجر به چارهحوزه

اند شان، نتوانستهسطۀ ذهنیت و ساختاربندیِ کهنهبه وا. اندتجارب ارزشمندی از خویش بر جای نهاده

مانند هر جنبش دیگری در راه اصالح و . سیاسی آلترناتیوی را تشکیل دهند -در برابر ارتجاع مذهبی

دانند که رژیمِ بنیادگرایی مذهبی چه نیک می. های خود را دارندتجدید حیات بشری خشکه مقدسی

 .باید دست به چه اقدامی زد دانند کهکند، اما به خوبی نمیمی

ها و بسترهای اجتماعی آن در خاورمیانه بدون توجه به ارتجاع سیاسی، بررسی دموکراسی و زمینه

 .های فوق ممکن نیستاجتماعی و مذهبی و تشخیص منافع اقتصادیِ گروه

اقد حاصل کالم؛ اپوزیسیون ملل ایران در شرایط حاضر، پراکنده، ناهماهنگ، بدون انسجام، ف

استراتژی و تاکتیکِ روشن، بدون وحدتِ هدف، تحت نفوذ اطالعاتِ رژیم، ناتوان از تحلیل مشخص از 

-مذهبیِ دیکتاتوری و بدون عمل -اوضاع مشخص، درک غلط از بسترهای ارتجاع سیاسی، اجتماعی

مایت عامل گونه امید ندارد و چشم به حو از همه چیز بدتر به اقدامات خود هیچ. گرایی کارآمد است

 . دوخته است( ناتو)خارجی، آمریکا و اروپا 

 

 نقش چپ در جنبش کُردستان 

جریان چپ، هم در ایران و هم در کردستان، هنوز نه توانسته از شوکی که هم ناشی از سرکوبیِ آن 

-حتی قبل از سرکوبی نیز، مهم. از سوی رژیم و هم تحوالت بلوک شرق بر آن وارد شده، به خود آید

ترین رفتار را با جنبش ترین و در عین حال غیر انسانین جریان چپ که حزب توده بود، غیر اصولیتری

 . کردستان داشت

های ملی چه در زمان که جنبشو بعد از آن نیز با توجه به این  )8533/8131(در دوران انقالب

شوند اجتماعی تشکیل میهای مختلف از طیف  گیرند،که قدرت را بدست می مبارزه و چه در زمانی

اند، حزب توده بزعم خود تالش کرد آن تحوالت را به نفع کارگران، که دائماً با هم در حال مبارزه

حزب توده با توجه به تجربیاتی که در دوران انقالب مشروطه و . دهقانان و طبقۀ متوسط هدایت کند

انتقادات اساسی . توانست درست عمل کندکودتا علیه دولت ملیِ دکتر مصدق را در برابر خود داشت، ن

 -که در شناخت و تحلیل ساختار اجتماعی وارد است، این است( حزب توده)که در آن دوره بر آن 

فقهیِ رژیم مذهبی، و تشخیص مبارزۀ ضد امپریالیستی از مواضع انقالبی و مواضع  -سیاسی و حقوقی

که از حزبی مانند حزب توده بعید تئوریک نشان ارتجاعی دچار اشتباه استراتژیک شد و از خود ضعف 

 .های فدایی خلق را نیز بدنبال خود کشاندندسازمان چریک( هاایتوده)آنان . بود
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یک حزب با سابقۀ چپ با  و ارتجاعی برایتشخیص مبارزۀ ضد امپریالیستی از مواضع انقالبی  

ودِ ایران در دوران مشروطه تا مصدق و تجربۀ خ. کار چندان دشواری نبود ایدئولوژی مارکسیستی

گرا بودند، هم دکتر مصدق و هم شاه هر دو غرب. مرداد در برابر تمامِ نیروها قرار داشت 82ی کودتا

و تکنولوژی  اما با تفاوتِ اساسی، دکتر مصدق طرفدار آزادی، دموکراسی، خردگرای، روشنگری، علم

به عبارت . خاطر تثیبت اقتدار سلطنتِ مطلقه طرفدار غرب بودغرب به نفع مردم بود، اما شاه صرفاً به 

که  غرب هم. کردرا رد می تر؛ شاه تکنولوژی غرب را قبول، اما دموکراسی و روشنگری آنروشن

. کرد دانست، مصدق را ساقط و از شاه حمایتهرگونه آزادی و دموکراسی را در ایران به ضرر خود می

 .لومومبا در زئیر کردندورآلنده در شیلی و پاتریسکاری که با سالوادهمان

هیاهوی تبلیغاتی رژیم . تواند ضد امپریالیست باشددموکراتیک در ذات خود نمیرژیمی آنتی 

مذهبیِ آخوندها در ایران در خصوص ضدیت با امپریالیسم جنبۀ صوری دارد و صرفاً به منظور تثبیت، 

  .دوام و بقای هیئت حاکمۀ آخوندی است

ها ایتوده. شرط ضد امپریالیسم بودن، مبارزه با تمام اشکال سلطۀ اجتماعیِ سرمایه است 

های باالتر و یا جلوتر از طرح خواسته. نتوانستند و یا نخواستند جنبش دموکراتیک را دائماً جلو برند

صورت توازنِ توانست انقالب سیاسی را جلو برد و در های مشترکِ دموکراتیک در جامعه میخواسته

ها با کشاندن ایوقتی توده. داری فراتر رودنیروها به نفع کارگران، بطور اصولی از کادر جامعۀ سرمایه

هایی مشترک را با سازمان فدائیان خلق به دنبال خود، کارگران را وادار کردند که، حداقلِ خواسته

در مبارزه خلع سالح کردند و به اقشار دیگر چون خواست خودشان بپذیرند، در واقع کارگران را 

سیادت سرمایۀ انحصارگرِ تجاریِ بازاریان که با رژیم مذهبی زد و بند داشتند منتهی شد که بدین 

 .ترتیب روند انقالب سیاسی را متوقف کردند

چه که برای جنبش کُرد اهمیت دارد این است که از مسائل اساسیِ جامعۀ کُرد غفلت اکنون، آن

 .تفاوت نماندها بیبه مسائل اساسی توده نکرده و نسبت

را تقدیر الهی یا مقدر تاریخی بدانیم، بلکه ( کردستان)ها و عدم موفقیت جنبش خود نباید شکست

ها باشیم تا از آن درس بگیریم و از طریق همبستگیِ خود پایگاهی باید در پی علل واقعی این شکست

های انقالبی ضرورت دارد قوانین واقعی دگرگونی. داریم گیر بربرای خیزش به سمت یک پیروزیِ چشم

اوضاع و شرایط جامعۀ کُرد و سایر ملل منطقه را کشف کرد و به مدد تجارب خود و سایر ملل، هرچند 

سرعت . ها را برای به کار بستنِ این قوانین پیدا کردترین شیوهدشوار و تلخ، بهترین و مناسب

زندگی با تمام . اکنون جنبش کُرد را در تنگنا قرار داده استهمها و محدودیت زمان دگرگونی

واقعیت این است که جامعۀ کُرد و جوامع ملل حاکم برکردستان دست . هایش جریان دارددشواری

 . اندخوش التهاب

های پیامدها و آثارِ شومِ حکومت. دموکراتیزه کردن یک پروسه و فرآیندی نسبتاً طوالنی است

طلبِ ملل حاکم، باید ابتدا از پیکرۀ جنبش کُرد و سپس پهنۀ حیات روهای چپِ فرصتمختلف و نی
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این همان کار عظیمی است که باید در مرحلۀ دموکراتیک کردن انجام گیرد تا . جامعه زدوده شوند

های کاری وارد برخود را درمان اش را بازیابد و نیروهای جنبش زخمجنبش و جامعۀ ما سالمتیِ نسبی

بدون تردید پروژۀ . های اجتماع به پردازندند تا به توانند با تمام نیرو به کار سازندگی در تمام زمینهکن

سازیِ حیات اجتماعی های مستبد به شدت از آن بیم دارند، مرحلۀ مبرم سالمدموکراتیک، که حکومت

 .و سیاسی و اقتصادی است

-اند، باید خواستهآن اگر خواهان سوسیالیسم کُرد، بویژه جناح چپِ ها و نیروهایاحزاب، سازمان

زیرا به قول . یابی به دموکراسیِ عمیق را سر لوحۀ فعالیت خود قرار دهندهای دموکراتیک و دست

مخصوصاً حزب دموکرات کردستان که خود را وارث « .گذردراه سوسیالیسم از دموکراسی می»لنین؛ 

بی به دموکراسی مقدمۀ سوسیالیسم است، همان استراتژی یاداند، باید متوجه باشد؛ دستقاسملو می

های کاذب پایان داد و هر دو جناح آن بندیشرط این کار این است که ابتدا باید به جناح. قاسملو

کدامشان در غیر این صورت هیچ. به وحدت تئوریک و پراتیک دوباره دست یابند( حدکا و حدک)

اند که قاسملو با چنگ و دندان مردم کُرد فراموش نکرده. ی شوندتوانند در عمل وارث قاسملو تلقنمی

های موذیانۀ و با به خطر انداختنِ اعتبار و گذشتۀ خود، استقالل حزب دموکرات را در برابر توطئه

ها چه امیدی به معلوم نیست این دو جناح حزب دموکرات با این تفرقه اندازی. حزب توده حفظ کرد

 !!دارند؟مبارزات آتیِ خود 

های مردم است، لذا آنان باید آگاهیِ انقالبی کسب کنند تا به توانند اهرم گسترش انقالب کار توده 

دموکراتیزه کردنِ محیط سیاسی و اجتماعیِ نیروهای جنبش . جنبش به سوی پیشرفت و ترقی شوند

چه که بر سر از آن آنان. های ملت کُرد استرفتِ جنبش در میان تودهتنها راه هموار کردنِ پیش

اجتماعی  -اتحاد دموکراتیکِ نیروهای سیاسی. جنبش کُرد گذشته است به شدت سرخورده هستند

تنها اتحاد عملِ ممکن در شرایط اجتماعی، سیاسی، و . بخشدکُرد در جنبش به آنان امید و انرژی می

های عمل با جنبشجهانیِ حاضر؛ در درجۀ اول وحدت عملِ نیروهای جنبش کُرد و سپس وحدت 

امکان وحدتِ عمل این نیروها را . گر کردستان استانقالبیِ ملل ساکنِ کشورهای اشغال -دموکراتیک

کند و الزامات تاریخی، ناگزیر بودنِ آن را با سیاسیِ منطقه توجیه می -تحلیل علمیِ شرایط اجتماعی

ملت )صاً متوجه جناح چپِ جنبش این وظیفه و مسئولیت خصو. سازدتر روشن میقاطعیت هرچه تمام

 .است( کُرد

ها، برای ملت« حق تعیین سرنوشت» یرا شناسای« پروژه دموکراتیک»اقل برنامۀ که حد یهر نیروی

 دکتر شفیعی. توان در مبارزۀ مشترک با این نیروها همگام شدبویژه برای ملت کُرد را بپذیرد، عمالً می

ضمن « بحث کوتاهی در بارۀ سوسیالیسم»نقدی از کتاب قاسملو له در یکی از کادرهای مرکزیِ کومه

تأکید بر اقدامات و اصالحات اقتصادی و رفاهی در چارچوب نظام که ناشی از مبارزات پرولتاریا خواهد 

له باید این سیاست اقتصادی وظیفۀ حکومت خودمختار کردستان از دیدگاه کومه»نویسد؛ بود می

کردستان متحدتر با پرولتاریای آگاه ایران، همین اآلن بدون هیچ قید و شرطی باشد، پرولتاریایی آگاه 
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و در هر شرایطی، تحت رهبریِ حزب خود، به سوی استقرار آزادی و برابری و حکومت کارگری به 

کند و هر اندازه دموکراسی و آزادی و هر اندازه رفاه و اقدامات اقتصادی که سوی سویالیسم حرکت می

ر کورته باسک له سه) « .ای برای قدرتمندیِ این مبارزات متحد استتبدیل به توشهکسب کند، 

بدون قید و شرط و همین اآلن حاضر است با ... »له تأکید دارد که وقتی کومه( 88سویالیسم، ص 

ۀ این اصل اساسیِ اتحاد را با پرولتاریایی ملت حاکم که حداقلِ برنام« ...پرولتاریای ایران متحد شود

اگر . انگارداست، نادیده می« حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»که شناسایی « پروژۀ دموکراتیکِ»

از ابتدا این حق را برای  لنینشویم که به عنوان یک مارکسیست به این موضوع نگاه کنیم متوجه می

-چپِ فرصتله دچار خطای استراتژیک شد که جا بود که کومهدر این. ملل روسیه به رسمیت شناخت

-ترکش( بیک بَنگ)له را منفجر کرد که هنوز هم مانند انفجار بزرگ طلبِ غیر کُرد مانند بمب کومه

-زیرا چپ ایرانی که مشکل ملی نداشت در خصوص مسئلۀ ملی کردستان، فرصت. های آن ادامه دارد

تالف با شورایی دکتر شفیعی در این مورد خود از قاسملو بخاطر مشارکت در ائ. طلب از آب در آمد

گیرد، اما در عین حال توجه ندارد که در آن زمان صدر ایراد میملی مقاومت با مجاهدین خلق و بنی

مشارکت حزب دموکرات به رهبریِ قاسملو یک اقدام تاکتیکی بود که بعداً از آن ائتالف هم خارج شد، 

 .دارندله یک اقدام استراتژی بود و این دو با هم فرق اما اقدام کومه

به راستی سیاسی  تواند آگاهیِکارگر نمی ۀطبق آگاهیِ شفیعی به این موضوع توجه نداشت که 

خودکامگی، ستم، زور و  ۀکه کارگران بیاموزند که در برابر همه و هرگونه نمون مگر آن ،باشد

-عکس ،باشد که چه طبقه، رنگ، نژاد، جنسیت، قوم و ملتی قربانی آن سوءاستفاده، صرف نظر از این

 .العمل نشان دهد

تواند شعار سوسياليستی را پنهان و رو نمیاز طرف دیگر؛ انقالب سياسی در هيچ شرایط و به هيچ 

دهد و های یك انقالب سوسياليستی را گسترش میاین انقالب هميشه پایه! بر عكس. یا ضعيف کند

-یا را به مبارزۀ سوسياليستی جلب میهای نيمه پرولتارهای جدیدی از خرده بورژوازی و تودهبخش

: لنين. )کند، گرچه این دو را نباید به عنوان عملی واحد تصور کرد، بلكه باید به مثابه انقالب تلقی کرد

 (جنگ داخلی، انقالب و ضد انقالب

عمل  ۀداری به مرحلتواند تنها به کمک سرمایهمستعمره می انقالب دراز لحاظ تئوریک و تاریخی؛  

 ۀکه توسعگر بوجود آید، چه این آورده شود، چه بعنوان بازتاب پیروزی پرولتاریای ملل اشغال در

به . اش را بدست آوردمستعمره امکان دهد تا یک روز خود آزادی داریِ مدرن به پرولتاریا درسرمایه

وریِ پیشه یدِکار ماشینیِ تول گرکردستان، اسلوبهای اشغالکشور تدریج با رشد صنعت در اقتصادِ

کردستان را نابود و کردستان را به قلمرو تولید مواد خام و کشاورزیِ اقتصاد ملیِ خود تبدیل  اندکِ

-های متشکل از ملیتند، یعنی دولتاکه از لحاظ ملی رنگارنگ هاییبه این خاطر است؛ دولت. کردند

شان به بندی داخلیکه صورت ستندهایی ههمیشه دولت ،های ملی متمایزندهایی مختلف که از دولت
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که سرکوبی  به این جهت است. اندباقی ماندهمانده عادی و یا تکامل نیافته و عقب دالیل گوناگون غیر

 .هم شده است ، بویژه در حوزۀ توسعۀ سیاسی،ماندگی ملل حکمفرمای آنکردستان موجب عقب

کردستان و  فرمایملل حکم ؛کرده استابت و جهان به همه ثملل منطقه  ۀگذشت یک قرن ۀتجرب

که  مگر زمانی ،گونه عمل اساسی انجام دهنددیگر، قادر نخواهند بود هیچ ۀتحت سلط هر ملتِ ای

 مشترکی ۀراه با آنان وارد مبارزو هم کرده های خود را در مورد ملل تحت سلطه رهادولت سیاستِ

منافع . گردند فدرالِ آزاد پیش قدم ۀو ایجاد یک رابط اشغالگردیده و حتی خود برای پایان دادن به 

 غیر این صورت ملل منطقه در در. و سایر تهیدستان در گرو آن است ملل منطقه، کارگران، دهقانان

 یایجبهه در( هادولت)ها راه با آنهای شوونیستِ خود باقی خواهند ماند، به ناچار همدام دولت

تحت سلطه شرکت خواهند نمود که در آن صورت تمام جنبش آنان برای ایجاد  علیه ملل مشترک بر

ی خودشان نیز ناکام خواهد ماند و شرط اساسیِ آزادی نیز غیر قابل دموکراتیک در کشورها ۀجامع

مراکز قدرت را مورد  توان مواضع غیر دموکراتیک درچنان شرایطی نمی زیرا در. حصول خواهد بود

سیاسی در  -اجتماعی ۀحال حاضر، نه تنها توسع بخاطر روابط فعلی با کردستان در .حمله قرار داد

اروپا  ۀترکیه با اتحادی ۀکردستان، بلکه سیاست خارجی آنان، نظیر رابط گرداخل کشورهای اشغال

 .ناکام باقی خواهد ماند

هومِ آن تأکید بر به با ادبیاتی دیگر این موضوع را بیان کرده که تعبیر و تفسیر و مف هیرش قادری

 ملتی که است این کُرد اصلی مسئله»نویسد؛ وی می. است« حق تعیین سرنوشت»رسمیت شناختنِ 

 رسمیت به ملی و جمعی هویتِ عنوان به را کُرد حاکم، هایو نظام قوم و تقسیم بخش چند به است

 از باید قبل گروهی و حزب هر و شعارِ اسم بنابراین .است محروم ملی حقوق از و صراحتا شناسندنمی

 یا باشد سوسیال که آینده اندیشید جامعۀ امکان به سپس باشد، گرایانه ملی و ناسیونالیسم هر چیز

 .«... کنفدرال یا باشد فدرال دموکرات،

کراتیک به معنای خاتمه دادن به تمام ودم -تحول بورژوا دیدگاه قادری را بسط دهیم، اگر

ملی و بطور کلی زدودن تمام مناسبات و  ۀچنین حل مسئلی زنان و همحقوقمؤسسات، نهادها، بی

گر کردستان نه تنها هنوز کراتیک در کشورهای اشغالودم -، تحول بورژوااستبقایای قرون وسطایی 

ها برای ایجاد مانع در تمام تالش. آغازین خود هم نیست ۀبلکه حتی در مرحل ،به پایان نرسیده است

حل چهارگانه  کراتیک در کشورهایودم -اولین پیش شرط تحول بورژوا. ی است تبرابر چنین تحوال

هیرش قادری برغم . است« حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»ملی و به رسمیت شناختن؛  ۀمسئل

این که بر اصل مسئله تأکید دارد، اما متوجه ماهیت مسئله نبوده و این موضوع را در فرآیند تکامل 

 .موکراتیک تحلیل نکرده است –های بورژوا تاریخیِ انقالب

از لحاظ تئوریک، حل مسئلۀ ملی به شکل جدا شدن ملتی از ملت دیگر یا برابری حقوق آنان با 

دموکراتیک و رشد و توسعۀ طبقات ملت تحت ستم و به ویژه  -فرما، موجب انقالب بورژواملت حکم

که در برابر این تکامل مانع  حاکم هم مهم آن استبرای بورژوازی . شودتکامل طبقۀ پرولتاریای آن می
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گرِ به این خاطر است که ملل ستم. الشعاع وظایف ملت خود قرار دهدایجاد نماید و وظایف آن را تحت

 حاکم بر کردستان حتی در چارچوب معیارهای خود هم اجازۀ رشد اقتصادی و اجتماعی را به

 ترین مناطق آنماندهکه عقب اند که ضمن اینیتی قرار دادهدهند و آن را در چنان وضعکردستان نمی

کشورهاست، اگر مقدار سرمایه و پرولتاریایی هم در کردستان وجود داشته باشد به خارج از کردستان 

و یا  هم متعلق به دولتگذاریِ هم در کردستان وجود داشته باشد حتماً آنبرند و یا اگر سرمایهمی

کاالهای خود و غارت بدین ترتیب کردستان را به بازاری برای فروش. یر بومی استگذاران غسرمایه

بورژوازیِ حاکم بر کردستان که با . اندکرده کار ارزان قیمت تبدیلمنابع طبیعی و موادخام آن و نیروی

اعم از  داری جهانی وابسته است، تالش دارد مزایا و امتیازات ملت خود راهزار و یک رشته به سرمایه

 . که ملل دیگر هرگونه وضعیتی و یا هرگونه نقائصی داشته باشند، کماکان حفظ کند این

عدالتی هم در مورد کردستان از سوی اهالی ملل ستمگر، بیشتر از این موضوع ناشی پذیرش بی

 کارگری، جنبش مستقلِ دموکراتیک و یا جنبش صلحگاه جنبش اصیل شود که در میان آنان هیچمی

سیاست دائمی بند و بست بورژوازیِ حاکم . کُرد باشد و مدافع حقوق حقۀ ملتکه حامی  شکل نگرفته

و بورژوازیِ مرتجع کُرد و هایی اجتماعی ترین عناصر و الیهماندهترین و عقببر کردستان با ارتجاعی

ِ این سیاست. شودمی کهن از همین موضوع ناشی کُرد در مناسبات و روابط داشتن جامعۀعقب نگه

های داری جهانی در سراسر قرن گذشته با عناصر ارتجاعی دولتسرمایه. داری استکلی و ذات سرمایه

تر در میان کشورها نیز با عناصر ارتجاعی جهان سوم و از جمله خاورمیانه، و بورژوازی حاکم بر آن

کُرد چیزی سرنوشت ملت . اندبندها بودهترین زد و ملت خود و ملل تحت سلطه دائماًً در حال کثیف

 .بیش از گرفتار آمدن در این حلقۀ بسته نبوده و نیست

وقتی جنبش کردند که بایستی توجه میهای جوان و رادیکال در جنبش شرق کردستان میچپ

از  و استنکاف از پشتیبانیگردانی از آن پدیدار گردد، رویی( نظیر کردستان)ملی در جایی  یایتوده

که انسان به تعصب ناسیونالیستی دچار  خواه آن، معنایش در حقیقت، این امر استنیروهای ترقی

بدون . کراتیک استودم -شود، و باز هم عدم حمایت از آن به معنای ایجاد مانع در برابر تحوالت بورژوا

ها از صفتیندو ۀهم. کراتیک قابل تصور نیستودم -ها، هیچ تحول بورژواملیِ ملت ۀحل مسئل

وضعیت و اوضاع و احوال . بخشداسارت ملل به ارتجاع نیرو می. شودتحت ستم ناشی می سرکوب مللِ

نقدی که در این مورد به نظر . دهندکشورهای ایران، ترکیه و سوریه بر له این نظر گواهی می فعلی

گر را که خود لت ستمیعنی رابطۀ ملت تحت ستم و م« یک جانبه نگری آن است»وارد است  قادری

معلولی آن است، نادیده  -نیز از سوی سلطۀ حاکم تحت ستم است و این شرایط ناشی از رابطۀ علت

همین اآلن ملت فارس به عنوان قوم حاکم، مانند مردم کُرد گرفتارِ سلطۀ حاکم بر خود و بر . گیردمی

و سایر ملل تحت سلطه در ایران در این نقطه است که منافع دو ملت فارس و کُرد . کردستان است

این موارد مسائل تئوریکِ مبارزه در یک . یا رابطۀ رژیم سلطنتی با همۀ ملل ایران. کندتالقی می

 .قومی متکثر است -سرزمینی است که از نظر ملی
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در کشوری تحت »نویسد؛ شود و میدر جایی دیگر به این موضوع نزدیک می دکتر شفیعیخودِ 

دار مستلزم نقضِ هر حقوق دموکراتیک و حاکم ران، حفظ سرمایه و سلطۀ طبقۀ سرمایهسلطه مانند ای

در چنین کشورهایی موفقیت هر جنبش دموکراتیک و کسب . پرستی استشدنِ دیکتاتوری و کهنه

هرگونه آزادی و دموکراسی، از آزادیِ بیان گرفته تا برابریِ حقوق زنان و مردان، از آزادیِ انتخابات تا 

طبقۀ کارگری که از . بسته به مبارزات طبقۀ کارگرِ سوسیالیستی است.... رابریِ حقوق همۀ شهروندانب

سنجش دموکراتیک بودنِ هر نیرویی غیر کارگری بسته . کندهمین اآلن برای سوسیالیسم مبارزه می

ر له سهکورته باسک )« .به این است که تا چه حدودی به این مبارزات طبقۀ کارگری نزدیک است 

 (01سوسیالیسم ص

هم . واقعیت این است که رابطۀ دموکراسی و سوسیالیسم یک رابطۀ دیالکتیکی و ارگانیک است

قاسملو و هم شفیعی بدان اذعان دارند، اما با این تفاوت، کدام یکی مقدم بر دیگری است؟ شفیعی در 

. مقدمه یا پیش در آمد، توجه ندارددموکراتیک  -مانند کردستان و ایران به انقالب بورژوا یایجامعه

ام که وی اظهار داشت که انقالب ما در شرایط شنیده عبداهلل مهتدینگارنده قبالً خود مستقیم از زبان 

عبور شفیعی از این (  0631اشنویه تاالر شهرداری بهار . )دموکراتیک است -کنونی در مرحلۀ بورژوا

راه سوسیالیسم از دموکراسی »کرا شد که از نگرش خودِ لنین بارها ت. کندتر میمرحله کار را پیچیده

 .تفاوت این دو دیدگاه در این است. دموکراسی در واقع مقدمۀ سوسیالیسم است« گذردمی

گونه ادعایی حزب بدین»نویسد؛ شفيعی در این خصوص به گذشتۀ حزب دموکرات اشاره دارد و می

کارانه است و تالش دارد د ادعای استقرار سوسياليسم فریبدموکرات در مورد استقرار دموکراسی، مانن

کشان را در زیر پردۀ دموکراسی و سوسياليسم ضد هر دو ایستادگی کند و منافع کارگران و زحمت

شفيعی به این امر توجه ندارد ملتی که تحت سلطه است و هنوز ( 06همان منبع ص )« .پایمال کند

. خش است با جامعۀایی که مسئلۀ ملی ندارد، متفاوت استجنبش آن یك جنبشِ ملی و رهایی ب

شفيعی بر این باور بوده که تالش حزب دموکرات برای به حاشيه بردنِ مبارزات طبقۀ کارگر است تا از 

در صورتی که مبارزۀ مردم کُرد  .داری و دیكتاتوری و آزادی خود تالش نكندهمين حاال عليه سرمایه

بایستی در سطح ملی و رهایی بخش بود، سازماندهی جنبش آن نيز می در شكل و مضمون خود ملی

له توانست در سطح جنبش نه حزب دموکرات توانست در سطح ملی و نه کومه. گرفتصورت می

تضادِ این دو در نهایت به جنگ داخلی و حذف هر دو از جنبش . کارگری و دهقانی متشكل شوند

هم خود و هم ملت کُرد را به مصيبتی گرفتار کردند ( لهکومهدموکرات و )هر دو . شرق کردستان شد

بنا براین مردم کُرد حتی بعد از سقوط رژیم . ها زمان الزم است تا به نقطۀ اول باز گردندکه سال

 .مذهبی باید باز هم در انتظار عوارض این خطای استراتژیك و تئوریِ متضادشان باشند

گونه قرارداد اجتماعی و توافق اصولیِ قبلی با ستان بدون هروضعیت و شرایط قبلی و حاضرِ کرد 

گر وضعیت اشغال و جنبش آن نیز یک جنبش ملیِ رهایی مردم کُرد است و میلیتاریزاسیونِ آن بیان

آمده از  بر رد تحمیل شده است،کردستان به ملت کُگرانکه از سوی اشغال هیچ قانونی .بخش است
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آزادی  بحث از اصوالً .دارد آن قرار این گویاترین شرایط استبدادی است که در رد نبوده ومردم کُ ۀاراد

عین اشغال امکان  آزادی در .معنی استبی ش توسط دیگران اشغال شده است،املتی که سرزمین

این  در .را به نمایش بگذارد های خودتواند ویژگیکه تحت اشغال باشد نمی زیرا قوم یا ملتی ندارد،

-ویژگی ۀکه بتواند هم تاریخی موفق باشد ۀصحن تواند دریک قوم وقتی می ،ظر این استخصوص ن

 که دین، مفهوم این سخن این است .های شخصیتی خود را به صورت هماهنگ باهم به اجرا درآورد

 اقتصاد و نهادهای اجتماعی مانند سیاست، ادبیات یک قوم به همراه سایر زبان و فرهنگ، اخالق،

که  مردمی یا قوم یا ملتی و .اساسی است ۀاین نکت هماهنگ بسازند و یایظامی مجموعهقدرت ن

لذا، اگر آزادی را در یک توالی  .بهره استبی این چیزها محروم و ۀهم ش تحت اشغال است ازاسرزمین

با توجه  و فرآیند تاریخی عبارت از؛ آزادی ملی، سیاسی، مدنی و آزادی انسانی بدانیم، برای ملت کُرد

ای همان نکته. باشدهای دیگر میکه در آن قرار گرفته است، رهایی ملی پیش شرط آزادی به شرایطی

رسی به هرگونه آزادی، نخست مستلزم شناخت براین اساس، دست. بر آن تأکید دارد هیرش قادریکه 

 .انواع بردگی است

کردستان دست یافت، باید  ۀبیین مسئلگسترده و وسیع در تشریح و ت یایکه به نظریه برای این

های فرهنگ، هویت، اقتصاد، قومیت، سیاست جهانی و های مختلفی وجود داشته باشد تا عرصهنظریه

 ر یک اجماعهای مختلف دها و احزاب با دیدگاهها، گروهسازمان. موارد مشابه را مورد توجه قرار داد

همان گونه که تا کنون در هر چهار پارچۀ  .باشند گسترده ییاتوانند منبع چنین نظریهملی می

چه  بخش به پراکندگی هررهایی ملیِ ۀپراکندگی احزاب در شرایط مبارز ایم،کردستان تجربه کرده

 .ترین مانع بر سر راه انسجام ملی در کردستان استانجامد و مهممردم می بیشترِ

کردستان  فرمایملل حکم ،کرده استت و جهان به همه ثابملل منطقه  ۀیک قرن گذشت ۀتجرب

های خود را در مورد که سیاست دولتگونه عمل اساسی انجام دهند مگر زمانی قادر نخواهند بود هیچ

گردیده و حتی خود برای پایان دادن به  مشترکی ۀرد وارد مبارزکُ و همراه ملت کرده کردستان رها

این امر باید انجام شود، البته نه . گردند آزاد پیش قدم الِفدر ۀو ایجاد یک رابطکردستان  اشغال

و سایر  که منافع ملل منطقه، کارگران، دهقانان دردی با کردستان، بلکه بعنوان یک خواستبخاطر هم

های شوونیست خود باقی در غیر این صورت ملل منطقه در دام دولت. تهیدستان در گرو آن است

مشترک بر علیه کردستان شرکت خواهند  یایدر جبهه( هادولت)ها همراه با آن خواهند ماند، به ناچار

ی خودشان نیز ناکام دمکراتیک در کشورها ۀنمود که در آن صورت تمام جنبش آنان برای ایجاد جامع

توان زیرا در چنان شرایطی نمی. آزادی نیز غیر قابل حصول خواهد بود خواهد ماند و شرط اساسیِ

بخاطر روابط فعلی با کردستان در حال . کراتیک در مراکز قدرت را مورد حمله قرار دادویر دممواضع غ

، بلکه سیاست خارجی آنان، کشورهایی چهارگانهسیاسی در داخل  -اجتماعی ۀحاضر، نه تنها توسع

 .اروپا ناکام باقی خواهد ماند ۀترکیه با اتحادی ۀنظیر رابط
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گر اشغال هایدولت. ادی اجتماعی خواهد بودآز ۀرین وزنتکردستان بزرگ بدون شک آزادی

بیش از حد بر کردستان  و فسادِاند به جز از طریق ترور، خفقان کردستان در حقیقت تا کنون نتوانسته

. که روابط موجود برقرار است جز از آن طریق نخواهند توانست حکومت کنند، از این پس هم تا زمانی

کند و دهقانان ایجاب میکردستان، به ویژه کارگران  فرمایهایی ملل حکمق تودهو مطلمنافع مستقیم 

 ۀکه مسئل به همین دلیل است. را از بین ببرند( گرانهروابط سرکوب)که پیوند فعلی با کردستان 

 .کندکردستان برای جنبش اجتماعی و سیاسی ملل منطقه بطور عام نقش بسیار مهمی را بازی می

ر نگارنده کردستان نه تنها مستعمره، بلکه در شرایط استعمارِ مادون استعمار کالسیک از منظ

چند طول مدت استعمار  هر. استعمار اجتماعی در جامعۀ کُرد بسیار غیر انسانی و گسترده است. است

استعمار مؤثر بوده است و در حرکت  ۀفرهنگی در کردستانِ تحت سلط های مختلفِدر ایجاد زمینه

رد اثر و خواری دوران استعمار، اسارت و اشغال در روح ملت کُدی آن نیز تأثیر گذاشته و ذلت بع

و استعمار بوده، دارای نسلی که تا کنون تحت سلطه  حال، کردستانی عمیقی نهاده است، اما در هر

اهند در خوآنان نمی. اندکه برای خود حق مستقل عمل کردن قائل جدید و آگاه و نیرومندی شده

 .زمان واحد در اوضاع متفاوت با دیگران قرار گیرند

 شود، مخالفان حقوق ملل با شیونردها مطرح میایران بحث از حقوق ملل ایرانی نظیر کُ وقتی در

سابق هم دارای  رژیم سلطنتیِ. کنندستان تبدیلنخواهند ایران را به ایرادارند؛ میزاری اعالم می و

به اصطالح  رژیم سلطنتی را در ایران شعار واقع مخالفین حقوق ملل در در. چنین منطقی بود

آنان این موضوع را . کنندنشخوار می و یا در اپوزیسیون مخالف جمهوری اسالمی جمهوری اسالمی

-ستان به معنای رحقیقت ایران در. گلستان نشود -ستان نشودزیرا ایران تا ایران ،دهندوارونه جلوه می

 هیچ کس نباید به خود تردید راه دهد. سرزمینی بنام ایران است ملل ایرانی در وق یکسانِعایت حق

در حقیقت ایران از ابتدای خود  .بلکه متعلق به ملل ایرانی است ،که ایران متعلق به ملتی خاص نیست

... حرین وهای فارس آن را با از دست دادن تاجیکستان، آذربایجان، بستان بوده است، شوونیستایران

مذهبی بر سرِ کشور ایران کوتاه نشود،  -و اگر دست مستبدِ شوونیسم ملی. اندبه ایران تبدیل کرده

تر ایران بازهم کوچک... احتماالً در آینده با از دست دادن آذربایجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و

مذهبی تصمیم بگیرند؛  -رِ شوونیسم ملیلذا ملل ایران باید در براب. و به میکرو ایران تبدیل خواهد شد

باید شعار ملل تحت ستم ایران این باشد؛ (! ترایرانِ بازهم کوچک)خواهند یا میکرو ایران ایرانستان می

این نه تهدید است نه . ما یا برادریم یا جدا .خواهیمایرانِ بدون رعایت حقوق ملل ایرانی را نمی

ها را باید در نظر ایم این واقعیتاگر نگران آیندۀ ایران. ۀ ماستتندروی، بلکه واقعیاتِ پیش روی هم

دهد؛ اساساً اسلوواکی، نشان میتاریخِ معاصر، به استثناء معدود کشورهای دموکراتیک، نظیر چک. آورد

 .اندگراییِ افراطی و یا ایدئولوژی افراطی، عامل اصلیِ تجزیۀ کشورها بودهمستبدین و دیکتاتوران با ملی

مخالف حقوق ملل ( بورژوازی فارس)های مستبد و دیکتاتور و اصوالً ناسیونالیسم حاکم چرا دولت

چنین ارزش افزودۀ اجتماعی ناشی از کار و بازار ایران است؟ منابع موجود در سرزمین ملل ایران و هم
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یر های اخبارورترین سرچشمۀ ثروت بورژوازی فارس و در دهه( ملل تحت سلطه)مصرف آنان 

بنا بر این آزادی ملل ایران ورشکستگی اقتصادی و در . سرچشمۀ غارت و چپاول رژیم مذهبی است

ترین های فاسد به ظاهر در صمیمانهملل ایران در سیستم. گرانی استنتیجه سیاسی برای چنین غارت

اعراب خوزستان و  برخورد با خواست و مطالبات ملت کُرد و سایر ملل مانند. روابط با یکدگر قرار دارند

. ترین روابط و در تناسب عکس یکدیگر قرار دارنددر خصمانه( ملل)ها نشان داد که آنان بلوچ

ناسیونالیسم فارس . اندناسیونالیسم فارس و موقعیت و جایگاه نامناسب ملل، دو قطب مخالف یک کل

این همان . ه را حفظ کندبرای حفظ برتری و امتیازات خود، ناچار است هم خود و هم ملل تحت سلط

 .روابط متفرعن است

اما برعکس؛ مللِ تحت سلطه ناچار است خود و قطب مخالف خود یعنی ناسیونالیسم فارس که آنان 

پس آزادی مللِ تحت سلطه آزادی . سازد، آزاد کندرا غارت و هستیِ نابرابر آنان را تثبیت و پایدار می

کارگری ملت فارس و همۀ ملل و با تأکید جنبشت مبارزۀ این کار مستلزم وحد. ملت فارس هم هست

 جعفر شفیعی،بر خالف نظر . است... های آن نظیر جنبش دانشجویان، روشفکران، زنان وسایر جنبش

را برای ملل تحت « حق تعیین سرنوشت»جنبش مللِ تحت سلطه با هر جنبش دیگر بشرطی که 

. نه بدون قید و شرط. تواند با آن هم گام شودپذیرد می سلطه به عنوان حداقلِ پروژۀ دموکراتیک به

 .عین همین وضعیت، موقعیت و جایگاه ملت کُرد در ترکیه، سوریه و عراق نیز است

داری و تحت شرایط تولید مانو فاکتور و صنعت بزرگ و این روند و تحوالت در دوران نظام سرمایه

های است از هر جهت از لحاظ شکلی تفاوت دوران ط به آنو قومی مربوملی  ۀکه اساساً مسئل بازرگانی

و از لحاظ اقتصادی داری و متمدنانه که با شرایط سرمایه دولت ملی شکلی از دولت بوده. اساسی دارد

 تر خود، یعنی ترقیِداری بود که در آن وظایف سهلو ماقبل سرمایهتر از شرایط قرون وسطای مترقی

کردستان در شرایط کامالً استثنائی از این لحاظ . داری را انجام میدادسرمایه و سریعِ کامالً آزاد، وسیع

 . نسبت به سایر ملل جهان قراردارد

که باعث شد ترکیه در ربع اول قرن بیستم و بویژه بعد از  چهرد، آنبه روایت اسناد تاریخ معاصر کُ

 ستان را تغییر ندهد، فقط فراهم نبودنِکردتمام ترکیب جمعبت سرزمین  شیخ سعید پیرانشورش 

آنان بطور . بود در آن زمان هاردها و جایگزینی ترککُ و نقل برای انتقال جمعیت انبوهامکانات حمل 

 .نباشد% 3ردها بیش از گرفته بودند که در هیچ مکانی آمار جمعیت کُ جدی تصمیم

به بازگویی ندارد، مانند تعریب کردن، که نیاز  در مورد دولت عراق هم موضوع آنقدر گویاست 

توان آن را اقتصاد رد که میو چپاول منابع و ثروت و سامان ملت کُضمن غارت . انفال و شیمیایی باران

و اجتماعی را به رشد اقتصادی  ۀاند و اجازها تا کنون سرکوب شدهترین شیوهغارت نامید با غیر انسانی

چنین رفتاری در . اندداشته داری نگهدستان را در مناسبات ماقبل سرمایهکراند و در واقع آنان نداده

بنابراین هم اکنون رفتار . تر سراغ داریمو مغلوب در طول تاریخ کمهای غالب کشور و یا ملت ۀرابط



183 

 

رد حتی بدتر از رفتار کشورهای استعمارگر با ملتی مستعمره کُگر کردستان با ملت کشورهای اشغال

 . بخش استرد یک جنبش ملی رهاییکُ جنبشکردستان مستعمره و با این معیارها  .است

کردستان از  ۀو ایجاد مانع در راه توسعناموزون  ۀو توسعه نیافتگی یا بعبارت دیگر توسععدالتی بی 

خود در حین رشد در  کالسیکِ ۀداری به شیوکه سرمایه گران ناشی از این موضوع استسوی اشغال

کهن را که  اقتصادیِ -ناطق جدید و تسخیر آن مانند کردستان، در همان حال اشکال اجتماعیم

-سرمایه ۀتوسع)در شرایط حاضرِ کردستان، اگر این فرآیند . بردمانعی برای توسعه هستند، از بین می

ای اندازه کردستان به خودِ داریِکردستان سودمند باشد، اما روزی سرمایه گرانبرای اشغال( داری

بیشتری  ۀگران برهاند و بطور خودمختار توسعاین اشغال ۀنیرومند خواهد شد تا خود را از زیر سلط

 رد نیروهای جدیدِکُ ۀجامع داری در کردستان و تغییر ساختار اجتماعیِدر حین رشد سرمایه. یابد

در کردستانِ تحت اشغال  الزمی برای قیام انقالبی ۀبه این نحو، زمین. اجتماعی ظهور خواهندکرد

 .ایجاد خواهد شد

-گر کردستان در رابطه با حکومت فدرال جنوب های اشغالهای کشورمداخالت و مزاحمت 

 .شودو خانقین از همین موضوع ناشی میکردستان و به ویژه در خصوص موضوع شهرهای کرکوک 

در باشور کردستان بار دیگر تجربه « شتحق تعیین سرنو»ها در برخوردِ آنان با رفراندومِ این مزاحمت

همان گونه که در سطور . دانندداری در کردستان را به زیان خود میآنان رشد و شکوفایی سرمایه .شد

 ۀداری به مرحلتواند تنها به کمک سرمایهاز لحاظ تاریخی، انقالب در مستعمره می گذشته اشاره شد؛

 ۀکه توسعگر بوجود آید، چه این یروزی پرولتاریای ملل اشغالعمل در آورده شود، چه بعنوان بازتاب پ

این . اش را بدست آوردمدرن به پرولتاریا در مستعمره امکان دهد تا  یک روز خود آزادی داریِسرمایه

گران استعمار امر نگرش و بینشِ استدالل اگر از لحاظ تئوریک مورد قبول هم نباشد، در واقیعتِ

گونه برای خود توجیه داری در کردستان را اینسرمایه ۀی ایجاد مانع در راه توسعیعن. کردستان است

 . کنندمی

 

 جنبش ملی کردستان از نگاه فلسفۀ سیاسی

و مغایر با  یهایهای اموی، عباسی، عثمانی و صفوی حتی پس از دگرگونیامپراتوری عرف دیرینِ

 ا مانده و به اعمال آنان بویژه در رابطه با ملتوضع موجود، هنوز در ذهن ملل عرب، فارس و ترک بج

کراهت شدیدی دارد  و در عصر جهانی شدنکه در جوامع متمدن  و رفتاریاعمال . دهدرد شکل میکُ

 .انددیرین قابل توجیه و سیاسیِیک سری مناسبات اجتماعی  ۀو تنها بعنوان بازماند

و قومی را از ملی  ۀو درک حل مسئلتان، هنوز دانش فرمای کردسملل خاورمیانه و بویژه ملل حکم 

رشد و گسترش فنون . کند را ابداع یایخود بروز نداده، تا در این زمینه با نقد گذشته، عرف برجسته

کار این. اندو اخالقی اجزای حل مسئلهزندگی، اصالحات مادی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ذهنی 

. اندها به سختی پذیرای آنکه شوونیست گر استملل سلطه خاصِ ملیِ نیازمند رها کردن امتیازات
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کامل آن کنند و تالش دارند از تحول کمک می اجتماعی کهنِ کردستان به بقاء نظام گرانِاشغال

رد را کار تالش دارند ملت کُبرای این. یابندجلوگیری کنند تا به راحتی به اهداف ارتجاعی خود دست

گرایی سنتی سازمان دهند، نه در اجتماعی از در چارچوب قبایل و عشایر و خانواده چنانهم

ای چه بگونهرد یکسره از طرف آنان گم شده است، به جز آنبه این جهت تاریخ ملت کُ. شهروندان

که در ادبیات شفاهی  شانو رسوم و زبان و نهادهایشان، فنون زندگی، آداب ناقص در روایات

های همین آثار از ذهن توده برای زدودنِ. توان بازشناختهایش میها و سروده، مثل(وریکفولکول)

. کننداند و همه چیز را با معیارهای خود تعریف میردی را ممنوع کردهکُ و ادبیاترد، زبان کُ مردم

زیابی فرهنگ برای ار. اندکرده بیشتری عمل بویژه دولت ترکیه و سوریه در این زمینه با خشونتِ

. بندیم، استفاده کنیمکه در ارزیابی فرهنگ خود بکار می چهدیگران نباید از معیارهای متفاوت با آن

اند که مسئول هایی نهفتهما در بافت جامعه ۀهای ادعا شدکه آرمانکنیم ماها غالباً فراموش می ۀهم

 .وع خود روا داشته استنکه تا کنون نوع بشر بر هم هایی استترین وحشیگریبزرگ

العاده حائز اهمیت برای جنبش کُرد، بویژه جناح چپ آن این است که اشتباهات گذشته نکتۀ فوق 

یعنی مانند گذشته، و با تأکید نیروهای چپِ . در روابط خود با نیروهای چپِ ملل حاکم را تکرار نکنند

همگامی در این مبارزه به . طبق نشوندطلبانۀ آنان منهای فرصتجنبش در شرق کردستان، با سیاست

وجه به معنای آن نیست که این نیروها هویت سیاسی خود را از دست دهند یا تحت تأثیر هیچ

نیروهای چپِ ملل حاکم که خود مشکل ملی ندارند، مانند گذشته، مسئلۀ ملی کردستان را در حاشیه 

ها با حفظ هویت و شود که تمام نیرومیبینانه و حقیقی وقتی محقق وحدت عملِ واقع. قرار دهند

 .شان وارد اتحادِ عمل در زمینۀ دموکراتیزه کردن با سایر نیروها شونداستقالل سیاسی

ها و ملل دموکراسیِ واقعی یا به بیان دیگر سوسیالیسم دموکراتیک، در برگیرندۀ تمام افراد، گروه

گونه که قاسملو بیان کرده نیروهای چپِ ملل همان .شودها تقلیل داده نمیکدام از این است و به هیچ

خواه و رهایی بخشِ ملل تحت ستم در راستای های آزادیحاکم باید توجه کنند، که جنبش

رعایت حقوق مساوی در شرایط مساوی، امری . دموکراسی است و مخالفتی با نظر مارکس ندارد

برای امر واحد، حکم واحد »کند؛ شنهاد میبه عبارت دیگر جامعۀ کمونیستیِ مارکس پی. ضروری است

 .«صادر شود و تبعیضی در میان نباشد

حاصل کالم، چپِ کُرد باید توجه کند؛ تا مسئلۀ ملی حل نشود هر کسی که وابسته به ملتی تحت  

هیچ دموکراسیِ واقعی؛ نگهداری قهری یک ملت در . ستم باشد، مشارکت واقعی را نخواهد داشت

 .کندومتی یک ملت دیگر را تأیید نمیداخل مرزهای حک

چنان از زندگی سیاسی جامعه برکنار باشند و در حاشیۀ یا باید هم( هامارکسیست)نیروهای چپ 

گر باشند، یا باید با های مختلفِ سرکوباجتماع به جان یکدیگر بیفتند و در نهایت قربانی واقعیِ رژیم

شان را به اثبات رسانند و دنِ جامعه، رشد سیاسی و معنویتوافق بر روی برنامۀ حداقلِ دموکراتیک کر

در شرایط حاضر، راه دیگری وجود . شان بردارندهای عملی را برای ایفای نقش تاریخیهرچه زودتر گام
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چپ در . اش تکرار همان اشتباهات گذشته خواهد بودسیاستی که از اصول به دور باشد سرانجام. ندارد

 اند، تنها در مواقعی تأثیر سیاسی را داشتهه و جهان که از مشکل ملی رنج بردهبیشترِ کشورهای منطق

. بخش ملی و میهنی پیوند داده استاش را به مبارزۀ رهاییخواهانهگرایانه و عدالتاست که مبارزۀ چپ

 (لهکومه)کشان کردستان این مورد نقدی است که بر حزب دموکرات کردستان ایران و سازمان زحمت

های اشتباه نتوانستند، مبارزات خود را در این چارچوب آنان نخواستند و یا به خاطر ارزیابی. وارد است

افکار عمومی مردم کردستان باید آنان را ناچار . هنوز هم دارای چنین دیدگاهی نیستند. هدایت کنند

 .به چنین اقدامی بکنند

های آن باید کالً ساختارهای سنتی و ارزش که یک جامعه به سمت نوگرایی حرکت کند،برای این 

سنت در مقابل نوگرایی نقشی بسیار ناچیز . های جدید بدهنداز ارزش یایجای خود را به مجموعه

 .داشته و در فرآیند نوسازی باید کامالً مستحیل گردد

؛ احزاب چپ کُرد در شرق کردستان، برخالف نیروهای جنبش کُرد در شمال و جنوبِ کردستان 

نتوانستند، فاصلۀ خویش را با احزاب چپِ ایرانی حفظ کند و به دلیل ضعف تئوریک و نهایتاً همکاری 

طلب هم از آب در که مسئلۀ ملی نداشتند، و بعضاً فرصت( فارس)های چپِ ملت مسلط با افراد و گروه

وانستند نظر چپ را در گرایانه غافل ماندند و نتآمدند، از توجه به مسئلۀ ملی خویش از یک دید واقع

. در صورتی که در کردستان مبارزات مردم همیشه از کانال ملی گذشته است. کردستان تطبیق دهند

وظیفۀ هر انترناسیونال آن است که اول از ملت خود شروع »در تزهای خود روشن کرده است  لنین

یگر را تحت سلطه دارد، تا گر است و ملل دکند، اگر تحت سلطه است برای رهایی آن و اگر ملت ستم

اما جنبش در شمال کردستان قبل از هر چیز راه « سرحدِ مرگ و سقوط علیه دولت خود مبارزه کند

ها را تحت تأثیر قرار داد و از این طریق توانست از خویش را از سوسیالیسم ترکیه جدا کرد و حتی آن

 . اکم بود در امان ماندنفوذ هژمونی نظراتی که در واقع حافظ ناسیونالیسم ملت ح

ترین تضادِ جنبش کردستان، تضاد ملت مهم. دیگر نباید منافع ملی را فدای منافع ایدئولوژیکی کرد

طبقۀ کارگرِ کردستان در چارچوب سرزمینِ . گر استگرِ مستبد و سرکوبهای اشغالکُرد با حکومت

یِ کردستان، هدف مشترک و منافع کند که در مقابل مسئلۀ ملاشغال شده و تقسیم شده زندگی می

شان، در این مرحله، خود را در رهایی ملی و آزادیِ اتحاد ملیِ دوباره و دموکراسی و پیشرفت طبقاتی

 . دهداجتماعی نشان می

ها یا احزاب سیاسی ما چه ارزیابی و بسیار اساسی برای همۀ ما این است؛ گروه اکنون، پرسش

نمایند؟ با چه ایدئولوژی و نیرویی ل دارند و چگونه اتخاذ موضع میتحلیلی از شرایط گذشته و حا

هایی برای گذار از بحران کنند؟ دارای چه استراتژیمردم را برای رسیدن به اهداف خود بسیج می

. خوانی داردالمللی همو بین یایهای نظام منطقههستند؟ و استراتژیِ بکار رفته چه اندازه با واقعیت

ایست در ها تنها وظیفۀ یک حزب یا یک گروه نیست، بلکه وظیفهد پاسخ به این پرسشبدون تردی
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وقتی هدف مشخص نباشد در عمل نیز دچار تناقض خواهیم شد و توانایی ارائۀ . برابر اجماع ملی

 . تاکتیک و استراتژی را نخواهیم داشت

و جهانی  یایداخلی، منطقه ترین چیز تشخیص درست و دقیقِ شرایط عینیِدر اوضاع فعلی، مهم 

درپی در اذهان تصورات مختلفی بر اگر کلمات و اصطالحات با عینیت مطابقت نداشته باشد، پی. است

 .ترین منشاء خطاهای ماستانگیزد و این اصلیمی

نیروهای جنش کُرد باید به این موضوع دقت کنند؛ آیا کردستان برای غرب بازار جدید است؟ اگر 

-برای برقراری روابطِ متعادل و عادالنه وجود دارد و چگونه از این شرایط می یهایه راهچنان است چ

گیری از این شرایط به نفع گسترش توان به نفع گسترش جنبش کُرد استفاده کرد؟ بدون تردید بهره

پارچگی و دیپلماسیِ قوی و یک. پارچگیِ جنبش استکردستان مستلزم یکجنبش رهایی بخش

مردم کُرد با توجه به تجربۀ یک قرن گذشتۀ خود . های روز الزم استدِ متناسب با ضرورتمنقدرت

باید به این درک رسیده باشند؛ قانون، اخالق، مذهب، حقوق ملل تحت سلطه، حقوق بشر، برای غرب 

 .ها منافع بورژوازی پنهان شده استچیزی دیگری نیست جز تعصب بورژوازی که در پس آن

-اند، بر بنیاد طبقات ستمتاریخ نشان داده است، کلیۀ جوامعی که تا کنون وجود داشتهکه  چنان 

و یا ملتی را در معرض جور و ستم قرار  یایکه بتوان طبقهاما برای آن. اندگر و ستمکش استوار بوده

وار داد، الزم است شرایطی را تأمین نمود که طبق آن طبقه و یا ملت ستمکش الاقل بتواند برده

. همین وضعیت را دارند( که تحت اشغال است)شان اکنون کُردها در سرزمین مادریهم. زندگی کند

شرط اساسی برای وجود و سیادت طبقۀ بورژوازی عبارت است از انباشته شدنِ ثروت در دست 

 استثمارِ بازارهای تازه. اشخاص و تشکیل و افزایش سرمایه؛ شرط وجود سرمایه کار مزدوری است

 .نظیر کردستان دقیقاً چنین مفهومی را در بردارد

و جهانی باید  یایچه که به طور خالصه بیان شد بدان معنی نیست که در شرایط حاضرِ منطقهآن

اگر صحیح  -این کار. بخش کردستان را بر مخالفت با بورژوازیِ غرب نهادبنای مبارزات جنبش رهایی

هنگام است، هنوز زمانِ آن حداقل برای ملت کُرد فرا نرسیده  برای جنبش کُرد بسیار زود -هم باشد

در هر حال . انگیز حتی برای ملل دیگر نیز هنوز در راه و سرگردان استاین حادثۀ شگفت. است

جنبش کُرد در خاورمیانه برغم پراکندگیِ خود، هم مورد مخالفتِ تقریباً همۀ کشورها و هم جنبش 

چه که در شرایط حاضر اهمیت دارد؛ تالش برای آن. هاستاقلیتاقلیت و در عین حال به نفع 

های بورژوازی غرب در جهان و خاورمیانه و بر مبنای ها و تاکتیکتشخیص درست و دقیقِ استراتژی

اما در عین . آن تعیین استراژی و تاکتیک جنبش کُرد جهت حرکت به سوی منافع ملت کُرد است

تر و روابط متعادل در منطقه و خاورمیانه باید منتقد جدیِ راسیِ سالمحال به منظور دستیابی به دموک

های غرب بویژه آمریکا و خصوصاً در رابطه با برخورد دوگانۀ آنان با کردستان باقی ماند و بطور سیاست

 .های آنان منطبق نشدکامل با سیاست
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. اندد که شایسته بررسیدر جهان تحوالت جدیدی وجود دارن« پست مدرنیسم»در دوران باصطالح 

های هو جهانی در حوز یایهای داخلی، منطقهدر همان حال که اوضاع و شرایط جدید در عرصه

از حیث کمیت، پیچیدگی و .... اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، هنری، قضایی و 

. ج رویکردی جدید هستندکنند که بیشتر محتاتر از گذشته هم تغییر میکند، سریعدشواری رشد می

انتقال از دیدگاهی نسبت به زندگی و مبارزه در راه رهایی به عنوان چیزی ماهیتاً ساده و منظم به 

دیدگاهی نسبت به زندگی و مبارزه در راه رهایی به مثابه چیزی پیچیده مسیری است که هر جنبش 

بعضی از اعصار این تحول را . ندکبخش با رسیدن به بلوغ آن را طی میسیاسی و رهایی -اجتماعی

-الشعاع قرار میها نگرشِ پارادوکسیکال یا دراماتیک، کل صحنۀ فکری را تحتکنند؛ در آنتشویق می

چه آن. اگر غیر از این بود؛ تکامل معنا نداشت. دانیم همۀ مسائل هرگز قابل حل نیستندمی .دهد

 .ی حل مسائل استبرا( جای که ممکن استتا آن)اهمیت دارد عزم جدی 
گرایی عدم کفایت خود را در هر عصر گرایی متولد شده است، اما عقلدر میان سادگی و نظم، عقل 

بنابراین، . شودداریم، عقالنیت نوین ظاهر میهر گامی که در راه تکامل بر می. خیزش اثبات کرده است

آورند باید نشان تنشی ها بدست میآن آرامش درونی که انسان. تعادل باید از تقابل اضداد خلق شود

دهد چیزهایی ظاهراً احساسِ تمایلی نسبت به پارادوکس اجازه می. ها باشدها و عدم یقینمیان تقابل

از  .کندها نوعی از حقیقت را القا مینامتشابه کنار یکدیگر وجود داشته باشند، و همان عدم تجانسِ آن

آیا نباید در . معنابی یایآمد منتج شود نه باز ماندهنصری کارگذار معتبر میان قدیم و جدید باید ع

ها و تضادهای زمان خویش باشیم؟ وقتی اوضاع و احوال با نظم موجود به جستجوی معنا در پیجیدگی

باید متناسب با اوضاع تغییر کنیم و مسائل . خیزد، نظم باید سر خم کند یا درهم بشکندمبارزه بر می

خود را از نو تجزیه و تحلیل کنیم و راه حلی نو ارائه دهیم و بیشتر بر هدف وحدت روی جنبش پیش

 .تکیه کنیم

 هایاحزاب و گروه کرد غلطِ نیروها وعدم همبستگی جنبش کُرد نتیجۀ اشتباهات فاحش و عمل

. دهیمتجربه، نامی است که ما به اشتباهات خود می: اُسکار وایلدبه قول . تشکیل دهندۀ آن بوده است

داشتن را داشته باشیم؟ « تجربه»توانیم ادعای اگر ما اشتباهات خود را نپذیریم و نقد نکنیم چگونه می

هایی مناسب به عنوان درس یایبه گونه( اندهرچند تجارب تلخ)بدون تردید اگر بگذاریم آن تجارب 

اسب، فضایل متناسب را به دائمی پیش چشم ما باشند، بسیار مفید خواهند بود و از طریق الگوی من

-جنبش اکنون وارث ساده. تدریج در جنبش تلقین و فرم، محتوا و رفتار خوب را  ایجاد خواهد کرد

اند که به انگیزتر از آنتر و هراسهایی که عظیماندیشیساده. های ذاتیِ اعضاء سابق خود استاندیشی

 .ها را تحلیل کردتوان به سادگی آن
های ملت کُرد به نحو قرن گذشته قادر نبوده اعتبار خودش را در میان تودهجنبش که در یک  

های مردم ارتباط مؤثر برقرار نکرد و از شهر احسن حفظ کند، تا حدودی به این دلیل بوده که با توده

و تاریخ دورماند، در شرایط حاضر در برگیرندۀ خطاهای قرنی است که باید خودش را از نو تماماً بر 
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اند و یا اند که در عین حال متعهدرهبران فعلی تعلیم یافتۀ پیشینیان جنبش. نی معقول ابداع کندمبا

تحول دشمنان خود را  .ای و جهانی مواجه شونداند با واقعیت اجتماعی، سیاسی و شرایط منطقهملزم

خی دیگر گذشته شوند، برنیروهای در جنبش ما وجود دارند که یکسره مانع فروپاشی گذشته می. دارد

نتیجۀ کار تا حاال این بوده است که هر دو . کنندهای خویش یکسره تخریب میرا به نفع نوآوری

شود و آینده هم تر از همیشه دگرگون میدر شرایطی که گذشته سریع. اندگذشته را از نو ابداع کرده

ن، بیش از همیشه در مقابل جنبش آنا رد و نیروهایآورد، آیا مردم کُاینک ما را به جنبش در می

-ها و هم در مقابل آغازها مقاومت خواهند کرد؟ این وضعیت ما را به یاد این سخن فالسفه میپایان

دیگر . آیندکودکی عظیم است و جوانی طالیی، افراد معدودی بعد از طی این دو دوره بخود می: اندازد

توسل به آینده  .سزاوار نقد است. حترام نیستگذشته هرگز قابل ا. نباید با یک حساب ساده گول خورد

فراخوان برای بازگشت به گذشته نیز اغلب چیزی . بار استهم مبتنی بر شکلی از رمانتیسم حسرت

انحطاطِ واقعیِ تخیل . آیدبیش از این نیست که به کار مشروعیت بخشیدن به روابط سلطه و ستم می

توانیم نوع راهبردهای سیاسی و ده را تخیل کنیم اما نمیتوانیم آینما می: گرایانه این استآرمان

 .جمعی الزم برای تغییر یا تضمین آینده را درک کنیم

است  یایکند، و این نکته گرایان متمایزگران و یا سنتها را از احیااین تعهدات کافی است تا آن

رگیر میان گذشته و حال، با احتراز از های بیشتر و متفاوتی را انتقال داد و دباید ارزش. شایستۀ تأکید

هر چند امکان بازگویی سرنوشت کلی جنبش . انگاری راه آینده را جستجو کرداندیشی و سادهساده

ای که در بنیاد این سرگذشت قرار دارد تأکید کرد، نیست، اما باید بر مقاصد ایدئولوژیک و اجتماعی

 .استها نادیده گرفته شده زیرا در اغلبِ مباحثه

های اخیر به تر از تغییرات در سالتر و همه جانبهگذارند نوعاً رادیکالتغییراتی که بر ما تأثیر می

ترین تغییر در چند دهۀ گذشته شاید مهم. آیند و پیامدهای اجتماعی و سیاسیِ عمیقی دارندنظر می

که )کشورهای سوسیالیستی ریزیِ اقتصاد متمرکز در فروپاشی الگوی مدرنیستیِ مارکسیسم و برنامه

یا )طرف اگر اروپای شرقی به منطقۀ بی. باشد( داری دولتی نامیدتوان سرمایهها را میبعضی از آن

نوعی اختالط  -تبدیل شده، اگر روسیه و چین با موفقیت پا به دوران سوسیالیسم بازار( اتریشی شده

ت در اقتصاد و سیاستِ یک سوم بشریت اند، در این صورت این تغییراویژۀ پست مدرنیسم گذاشته

تر امروزه به علت جریان اطالعات، همۀ تغییرات بسیار سریع. ترین تغییرات در زمان ماستیبنیاد

 .است

ما در لفافۀ قضاوت، در برابر نو مقاومت : هَرولد رُزنبرگاز قول . ها را کشف کردباید رمز نوآوری

نبش ما همواره به شیوۀ منطقی انجام نگرفته، حب ذات و حقیقت این است؛ قضاوت در ج .کنیممی

اما معیارها فقط جایی کاربرد . باید معیار داشته باشیم. اندترس از فروپاشی در این قضاوت دخیل بوده

بگذارید این پرسش را مطرح کنیم که چه تعداد منتقد سیاسیِ جنبش کُرد، . دارند که قابل اجرا باشند

گویند؟ بدون تردید گزینند و از آن با بصیرتی شادمانه سخن می، نو را بر میحتی به صورت گزینشی
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واکنش در . نشینند تا بازیگران راه را باز کنندکنند و منتظر میها خطرِ کمتری میترین آنسرشناس

یی توان دربارۀ نوآورنمی. شناسدها را به رسمیت میمقابل نو دالیل خود را دارد که عقل به ندرت آن

خیلی از نیروهای ما ممکن است جدید به نظر برسند، اما . حقیقی، عقایدِ سهلِ از پیش ساخته داشت

بنابراین میل مفرط به دگرگونی ممکن است نوعی . انداز نظر کیفیت و ماهیت در همان سبک قدیم

ا که هنوز بر مواضع جتا آن. در هر فرد انقالبی دقیقاً بنگیرید. ورزی باشدتنفر از خویش یا نوعی کینه

ترین چیز مهم»: را به یاد داشته باشیم گوتهاین سخن . باشیمقبلی هستیم، فرزندان گذشته می

ترین شکل در خود ما انعکاس یافته است چون ما در آن به سر همیشه عنصر معاصر است زیرا به ناب

 .«بریممی

های انقالبی جاییبه، بلکه حاصل جاگیردها صورت نمیهای علمی از طریق افزایش فاکتپیشرفت

در طی . شودعلمی جانشین پارادایم دیگر می« پارادایم»در تفسیر است که به موجب آن یک الگو یا 

تر به طور کامل یا به طور جزئی جایی خود را به پارادایمی جدید و متضاد با پیشرفت پارادایم قدیمی

گسترده و اساسی میان پیشرفت سیاسی و علمی چه توازی و در برابر اختالف . دهدپارادایم قدیمی می

 گیرد؟گر این استعاره باشد که در هر دو زمینه انقالب صورت میتواند توجیهشباهتی می

های سیاسی با این احساس فزاینده، که باز غالباً محدود به بخشی از جامعۀ سیاسی است، انقالب

افی توانِ رویارویی با مشکالتِ محیطی را که خود در بوجود شود که نهادهای موجود به قدر کآغاز می

هایی علمی با این احساس فزاینده، که دقیقاً به همین گونه انقالب. اند، ندارندآوردن آن سهیم بوده

تواند به شود که یک پارادایمِ موجود نمیبازهم محدود به بخش کوچکی از جامعۀ علمی است، آغاز می

در . در وجهی از طبیعت را که خودش قبالً به آن راهبر شده بود انجام دهدخوبی وظیفۀ کاوش 

تواند به بحران منجر شود، پیشرفت سیاسی و هم در پیشرفت علمی، احساسِ ناکارآمدی، که می

 .شرط انقالب استپیش

بحرانِ موجود در جنبش کُرد در درجۀ اول، اساساً مربوط به بحران در کادر رهبری احزاب و  

یک انقالبِ سیاسی براساس اصول علمی و تئوریک در کادر رهبری . هایی سیاسی کُرد استروهگ

هدفِ چنین انقالبی . هایی کُرد تأثیر بس عظیمی در جامعۀ کُرد بر جایی خواهد گذاشتاحزاب و گروه

بنابراین، توفیقِ  .اندها را منع کردههایی باشد که خودِ آن نهادها آنباید تغییر نهادهایی سیاسی از راه

ای از آن نهادها به نفع نهادهایی دیگر است، و در این پوشیِ جزئی از دستهاین انقالب مستلزم چشم

در ابتدا فقط بحران است، که نقش . وجه تحت حاکمیت کاملِ نهادها قرار نداردگیرودار جامعه به هیچ

 .نهادهای سیاسی کُرد را هم کم رنگ کرده است

از افراد جامعۀ کُرد از زندگی سیاسی منفک و رفتارشان در این  یایر شمار فزایندهدر شرایط حاض

با ژرف شدن بحران جامعۀ کُرد در پی طرحی . زمینه هرچه بیشتر غیر معمولی و عجیب شده است

در این شرایط جامعه از . بیندمشخص برای بازیِ جامعه درچارچوب نهادی جدید خود را متعهد می

گر با احزاب کُرد تقسیم های اشغالردوگاهِ احزاب رقیب و از سوی دیگر به اردوگاه دولتیک سو به ا
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. شده است، برخی در صدد دفاع از نهادهای گذشته و برخی دیگر در پی بر پاساختن نهادی جدیداند

جایی که از آن .اندهایی سیاسی به شکست منتهی شدهدر چنین اوضاعی است که تا کنون راه حل

کُرد نسبت به قالب نهادی که تغییر سیاسی باید در آن حاصل و ارزیابی شود  هایزاب و گروهاح

های انقالبی به اختالف دارند، زیرا هیچ چارچوب فراحزبی یا فراگروهی را در جهت رفع اختالف

د، انهای پنهان گذشته چسبیدههایی سیاسی آنان بسیاری رسوبشناسند، و هنوز به ریشهرسمیت نمی

ها نقشی گرچه انقالب. شوندمتوسل می -حتی ممکن است با اعمال زور -ناگزیر به اقناع تودۀ مردم

اند، الزمۀ چنین نقشی این است که تا حدی های سیاسی داشتهحیاتی در تحول نهادها، احزاب و گروه

کُرد قادر  های مردماختالفِ بین گروهی سبب شد که توده. نهادی باشند -سیاسی و برون -برون

رسد به درستی درک و شدند و هدفی را که این راه به آن مینباشند راهی را که در آن هدایت می

ها، کسانی هستند تر از اینمند باشند، و کماند کسانی که از استعداد دیدن بهرهاندک .مشاهده کنند

 .و حرکات خود را دارد ای رفتار، نگاه،هر دوره. های خود را داشته باشندکه قوۀ بیان دیده

که جایگزین معرفت در تکامل سیاسی و حتی در تکامل علمی، معرفت و آگاهی جدید به جای آن

توان نظریۀ هرچند همیشه می. و آگاهی از نوع دیگر و ناسازگار با خود شود، جانشین جهل خواهد شد

 یاین منظور الزم است استحالهمنسوخ را به عنوان حالت خاصی از خلفِ امروزین آن پنداشت، اما بدی

عبارت از فرآیندی است که فقط از طریق سنجش مزایای بعدی و « استحاله». در آن صورت گیرد

 .ی جدیدتر صورت گیردهدایت آشکار نظریه

کنیم که چگونه همه چیز پردازیم و مشاهده میوقتی به مطالعۀ اصل بزرگ تداوم و پیوستگی می 

شود که فردگرایی و کذب تقیماً در وجود نقطۀ دیگر دخالت دارد، معلوم میجاری است و هر نقطه مس

دانیم که انسان مادام که منفرد و تنهاست کل یا به عبارت دیگر کامل در عین حال می. چیزی واحداند

. به ویژه تجربۀ یک انسان اگر منفرد بماند هیچ است. نیست، بلکه ماهیتاً عضو ممکنی از جامعه است

چه باید به آن نآ .نامیمتوانند ببینند آن را وهم و خیال مییزی را ببیند که دیگران نمیاگر چ

 .امکاناتی نامحدود است« ما»است؛ و این « ما»بلکه تجربۀ « من»اندیشید نه تجربۀ 

در . اتخاذ مواضع سیاسی یک چیز است و تحلیل ساختارهای سیاسی و مواضع احزاب چیزی دیگر

و از طرف دیگر بین احزاب و ( درون سازمانی)ها طرف بین اعضای احزاب و گروه گفتگوها از یک 

گویی و صراحت و موضع گرفتن دقیقاً در واقع فاش. ها، هیچ کس نباید مواضع خود را پنهان کندگروه

که  همان کاری است که باید از سوی شرکت کنندگان در اجماع ملی انجام گیرد، اما مشروط به آن

و تحلیل علمی بر اساس منافع ملت کُرد باشد، نه تالشی برای جلب آراء و پیروز  تگوها وسیلهاین گف

 .این مباحث باید خیشی برای زیرورو کردن خاک تفکر نظری باشد. شدن بر دیگران

-هایی ارزشی مختلف با یکدیگر تضاد دارند و این تضاد حل نشدنی به نظر میدانیم که حوزهمی

حداقل تا زمان  -منافع ملیِ یک ملتِ تحت سلطه و اشغال در نظر گرفته شود حل آناما اگر . رسد

چیزی ممکن است مقدس باشد »؛ وبرماکساز قول . رسدچندان ناممکن به نظر نمی -رهایی ملی
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« .که زیبا نیست و تا آن حد که زیبا نیست مقدس باشد حتی اگر زیبا نباشد، یا در واقع به خاطر آن

مثل مردمان باستانی که دنیایشان  -از لحاظ سیاسی -ما هم. باید رهایی و آزادی ما باشد قداست ما

باید در پی . کنیمزدایی نشده بود، زندگی میاش سترده و افسونهنوز از وجود خدایان و شیاطین

 .معنای زندگی متفاوت باشیم

تواند او را به ط عامل خارجی میکه ملتی متکی به خود نباشد و بر این تصور باشد که فق تا زمانی

که  ملت کُرد هنوز از این موضوع به خوبی آگاه نیست. اش تغییر نخواهد کردرهایی رساند، وضعیت

و  پارچهترین منشاء و عامل بدبختی او همان عامل خارجی است و هنوز به اهمیت و نقش یکمهم

جی و نقش آن در هر جنبشی بسیار تعیین بدون تردید عامل خار. نبرده استسازمان یافتۀ خود پی

باید حقوق  .نباشد به همان اندازه خطرناک است( جنبش)کننده است، اما اگر در جهت حمایت از آن 

را مطرح و با « کردستان»بر پهنای سرزمین خود « حق تعیین سرنوشت»اساسی و ابتدایی خود 

را وادار به « ناتو»تحد، آمریکا و اروپا الخصوص سازمان ملل مکشاندن موضوع به مراجع جهانی علی

آنان باید در برابر افکار عمومی مردم جهان توضیح دهند که کردستان از . موضع گیری صریح کرد

نقش اساسی . دارد.... لحاظ حقوق اساسیِ ملل چه تفاوتی با جنوب سودان، فلسطین، تیمور شرقی و

ه متاسفانه تا کنون چنین ظرفیتی را از خود در این مورد بر عهدۀ حکومت جنوب کردستان است ک

 .نشان نداده است

ما باید . از طلبیدن و انتظار صِرف، چیزی عاید نخواهد شد، و ما باید به شکل دیگری عمل کنیم 

مان را را، هم در روابط انسانی و هم در روابط گروهی و حزبی« مقتضیات زمانه»دست بکار شویم و 

اجتماعی، پیوستگی فرهنگی،  -ن، پیوستگی زبان، پیوستگی اقتصادیپیوستگی سرزمی .دریابیم

مان هم تحقق بخشیم و هم را برای آیندگان.... مانمان، پیوستگی تاریخپیوستگی شهر و روستاهای

 .حفظ کنیم

شود که کردستان در نتیجۀ اقدامات اگر به دنیای واقعی و عینی خود بر گردیم، مالحظه می

گرانه و تبهکارانۀ دول مرتجعِ منطقه به منتهای ویرانی رسیده، بیش از پنج هزار تگرانه، غارسرکوب

روستا در شمال کردستان از سوی ارتش ترکیه ویران شده و اکثریت روستاهای جنوب کردستان را 

اش از کار سهم. بردارتش بعث ویران کرده بود، شرق کردستان در فقر و محرومیت و تحقیر به سر می

های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، در مجموع کردستان را از جنبه. غال، کولبری استو اشت

 . اندداشتهعلمی و تکنولوژی در فقر و جهل و محرومیت نگه

باره بیندیشد، برایش هر کس استعداد اندیشیدن داشته باشد، هر کس بخواهد ولو اندکی در این

رد، تمام که تمام اقشار ملت کُ وقت آن است. بارزه کردروشن خواهد شد که چرا و چگونه باید م

های پیشروی آن با یکدیگر موافقت حاصل نمایند و بخود آیند و بفهمند که هر دقیقه احزاب و گروه

کاره با اقدامات و مبارزۀ نیمه. تأخیر و پراکندگی خطر فنای کردستان و فنای جنبش آن را در بر دارد

تالش برای . ای ببار نخواهد آوردشِکوه و شکایت هم هیچ نتیجه. ی خود کردتوان کمکی به رهاینمی
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نظمی و عدم هماهنگی رهایی بطور جداگانه، یعنی برای حزب و گروه خود فقط موجب تشدید بی

 هر گروه و یا حزب کُردی اگر استراتژی خود را تنها بر رهاییِ. گرددمی( بیماری مزمن جنبش کُرد)

اش را به های دیگر آن توسط دشمنانماند که اشغال بخشان بنا نهد، بدان میبخشی از کردست

ماند که از چهار تر بیان نمائیم؛ به مادری میاگر بعبارت ساده. نمایدشناسد و تأیید میرسمیت می

ها است و سه نفر بعدی را رها کرده اش تنها در فکر نجات دادن یکی از آنفرزندِ در حال غرق شدن

 .تاس

استراتژی اصلی یا بعبارت دیگر درمان جنبش کُرد تشکیل جبهۀ ملی کردستان متشکل از تمام 

نیروهای مبارز در شرایط حاضر . نیروهای کُرد بدون توجه به مرزهای استعماریِ فعلیِ کردستان است

کردستان  کاریِ تاریخیِ خود خارج و اقدام به تشکیل جبهۀ ملیباید جنبش خود را از پوستۀ محافظه

که تمام نیروهای کُرد را دربرگیرد و فعالیت خود را برای رهایی و حاکم شدن بر نمایند به نحوی 

های مردم ای در واقع خواست تودهتشکیل چنین جبهه. سرنوشت خود بر سراسر کردستان توسعه دهد

اوانی از خود نشان داده های فرکُردها تا کنون قهرمان. کردستان نیازمند کار سازمانی است. کُرد است

 .اندولی در کار سازمانی موفق نبوده

ها منفرد که گروهدر صورتی . پارچگی، اتحاد و وحدت مبارزه و هدف استموفقیت مردم در یک

مانند، اما اگر در اند که پس از مدتی در زمین فرورفته و از رفتن باز میعمل کنند، مانند جوی آبی

اف مشترک جمع شوند، رودخانۀ خروشانی را تشکیل خواهند که هیچ قدرتی مشترک با اهد یایجبهه

که در زمانِ نوشتنِ این سطور، ( شمال سوریه)همین موردِ روژآوا . یارای توقف آن را نخواهد داشت

های مختلفِ کُرد به توافق برای اجماع نزدیک شدند، دشمنان را به وحشت انداخته، بویژه دولت گروه

 «.متحد شود، دشمنِ دولت ترکیه است PYDهر نیرویی که با »ای بلند اعالم کرده؛ ترکیه با صد

-ها و احزاب و بخشاند که مدام برای ایجاد نفاق بین گروهآسای نگراندشمنان از همین رودخانۀ سیل

اگر هر جنبشی فرآیند طبیعی مبارزات خود را طی نکند و . کنندهای مختلف جنبش کُرد تالش می

نیروها و احزاب آنان در هر بخشی از کردستان به هر دلیل و توجیهی به دشمنان خود در  مردم،

های های دیگر جنبش یاری رساند، کلیت جنبش را به عقب خواهند راند و برای سالسرکوبی بخش

چه بر سرِ جنبش در شرق کردستان از دهۀ مدیدی از قدرت مبارزاتی تهی خواهند کرد، نظیر آن

ها به دشمنان کُرد فرصت الدی به بعد آمد یا موارد مشابه در جنوب کردستان که برای سالهشتاد می

بنابراین با نقد اساسی و با بیان حقیقت . داد تا از چنین شرایطی سوءاستفاده و جنبش را پراکنده کند

 .قبل از هر چیز باید متکی به خود بود. باید به همۀ نیروهای خودی بتازیم

از . اش حمایت، ترقی و نجات کاملِ کردستان باشد، باید حمایت شوده هدف نهاییک هر حرکتی

کُرد در کشورهای مختلف در مراحل گوناگونی از رشد و اوضاع متفاوت  های مردمِکه توده آن جایی

های متفاوتی ها و اسلوبهای خود از اشکال، فرمبرند، جنبش آن به ناچار برای بیان خواستهبسر می

های آنان در سراسر اشتراک ملی همراه با تبادل نظر از طریق نیروهای کُرد و ارگان. کندستفاده میا
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های رو در رو در یک مجمع عمومی، به تدریج برای جنبش عمومی و سراسری برنامۀ کردستان و بحث

ده، ژرف و آگاهیِ گستر. تئوریکِ مشترک فراهم خواهد نمود که منجر به وحدت مبارزه خواهد گردید

هر قوم و ملتی بدون آگاهی و یا دارای آگاهی ناقص، جماعتی درهم و برهم، مشوش . عمیقی نیاز است

  .نظم و ترتیب و آلت دست دیگران استو بی

واحدهای . هیچ سیاست ملیِ واحدی که تمامیِ سرزمین کردستان را در برگیرد، وجود ندارد

ها فاقد هدف و باشند که همگیِ آنهای پراکندۀ سیاسی میگروه سیاسی کُردها در سرزمین کردستان

های سیاسی در اصل گروه. هر گروه بر بخشی از سرزمین کردستان ادعای دارد. انداستراتژی مشترک

های ترین موارد آن جنگهای سیاسی پیامدهای عمیقی را به همراه آورده که منفیمحدودۀ فعالیت

 .به را بر انسجام ملی کُردها وارد کرده استترین ضربین گروهی بود که سخت

های متفاوت آنان از مسئلۀ ها و احزاب سیاسی و تعبیر و تفسیربا در نظر گرفتنِ پراکندگیِ گروه 

-چگونه می»های جنبش را باید در این راستا تجزیه و تحلیل کرد؛ ملیِ کردستان، استراتژی و تاکتیک

وصاً جوانان آنان را که تحت تأثیر اخالق و رفتار سیاسیِ این های مردمِ ستمدیده و خصتوان توده

پارچگی را به آنان یاد و کند رهانید و تشکل و یککدام دیگری را تأیید نمیها هستند که هیچگروه

شروع . گیری از تجارب گذشته از نو شروع کردسر با بهرهباید کار خود را یک« اهمیت آن را نشان داد؟

آوردهای تئوریک و عملیِ گذشته نیست، بلکه شروع نو در شرایط نفی و انکار کاملِ دستنو به معنای 

. ها و احزاب و نقد آن باشدهای قبلیِ تمام گروهمایهو اوضاع متفاوت از گذشته باید بر شالودۀ دست

اب باید بر ها و احزهمۀ گروه. ها استبحث برسرِ رد و یا تأیید هیچ گروه و حزبی نیست، بلکه نقد آن

توانند به پتانسیل اجتماعیِ الزم این امر واقف باشند؛ اگر بر تشتت و پراکندگیِ خود غالب نشوند نمی

وقتی منظم، مرتب و جمع شدیم به خیلی از چیزها دست خواهیم . برای تغییر و دگرگونی دست یابند

گونه که دشمنان در همان .دبیماریِ نفاق و پراکندگی را باید معالجه و تشکیل یک واحد دا. یافت

اعضاء یک پیکریم و در برابر هم مسئولیت . اندکُرد اردوی واحدی را تشکیل داده رویاروی با جنبش

بارتر از گذشته بار، حتی زیانهای خشن و زیاندر غیر این صورت مانند گذشته گرفتار روش. داریم

پارچه بود و رابر اروپا و آمریکا هم باید متحد و یکگران، بلکه در بنه تنها در برابر اشغال. خواهیم شد

ای و جهانی با برای تأمین مقتضیات سیاسی، اجتماعی، امنیتی، منطقه. استراتژی مشترکی داشت

که آگاه و بر مبنای آگاهی خود  تواند قوی گردد مگر آنملتی نمی. مند عمل کردتوان قدرتاتحاد می

های مضطرب و توان به دلکه می اجتماعی هم فقط با اتحاد است شناسیِاز نظر روان. متحد گردد

 .نگران و مأیوس تسلی بخشید و ناامیدان و مأنوسان را تشجیع و ترغیب کرد

آن شرایط را باید برای خود تعریف و . همه باید بدانیم زندگی تحت شرایط معینی با ارزش است 

توان به این دی و رهایی؟ فقط در یک جبهۀ ملی میروشن کنیم، آیا در اسارت و بردگی است یا آزا

ها را از نظر دور داشت و منافع خصوصی را فدای منافع ها و حماقتباید کودنی. اهداف نایل شد

 . عمومی مردم کرد
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نتیجه نیست، بلکه تغییرات اساسی را باید در جامعۀ مورد و بیهای سیاسی بیوقت غوغا و جنجال

. های ماست بوجود آوردو سکون سبب بسیاری از بدبختیود که همین ثبات ثابت و بدون حرکت خ

هماهنگ ساختنِ قوای اجتماعی و راهنمایی و هدایت آن به سوی »سیاست حقیقی عبارت است؛ 

. آیندۀ ما بستگی به این موفقیت دارد. باید با موفقیت از این آزمون بیرون آمد« .پیشرفت و ترقی

. نیت و مالیمت، نه بر اساس رفتار و مواضع چرکین گذشته نسبت به هم باشدحرکت ما باید روی عقال

 .یابی و از میان بردتوان نزاع احزاب را ریشهبا تعریف و تحلیلِ درست از مسائل خود، می

 

 خاورمیانه کراسی دروکردستان و دم

 شود، گرفته ر نظرد آن احوال بومیِ اوضاع و با منطبق سوسیالیسمِ در باید که اساسی مسئلۀ یک

 استبدادی سلطۀ رژیم زیر در سال صدها کُرد ملت و ایران هایخلق .آزادی است و دموکراسی مسئلۀ

 آزادی به و باشند آزاد خواهندمی و دارند نیاز مبرمی دموکراسی و آزادی به رواین از اند،کرده زندگی

 معنای به هم این گفته .باشد راتیکدموک که بسازیم سوسیالیسمی باید ما بنابراین .کنند زندگی

 و فردی هایآزادی از بودن مند بهره معنای به هم اجتماعی و و اقتصادی دستاوردهای از گیریبهره

 زمینۀ در فرد سوسیالیسم دموکراتیک در .است کشور ادارۀ کار در مردم مستقیمِ و مشارکت سیاسی

 سوسیالیسمِ دموکراتیک نفی. گیردکشی قرار نمیسیاسی مورد بهره لحاظ از نه و اجتماعی و اقتصادی

 کنیممی اعالم که هنگامی لیکن .است دموکراسی سوسیال شناختن مردود نتیجتاً و داریسرمایه

سوسیالیسم  خواستار صرفاً ما که است این آن معنای هستیم« دموکراتیک سوسیالیسم»خواهان

این موارد عصارۀ اندیشۀ . دهد آن را گسرش و شدبا دمساز دموکراسی با که سوسیالیسمی هستیم، اما

بعد از گذشت چهار دهه . در مورد آیندۀ مبارزات مردمِ کُرد در بیش از چهار دهۀ گذشته بود قاسملو

های ملل کشورهای چهارگانه نه تنها به هنوز هم نیروهایی سیاسی، اجتماعی و روشنگری و توده

اند؛ بلکه بیش از گذشته در تعصبات قومی، مذهبی، هچنین دید و نگرشی در سطح تئوریک نرسید

 . زنندشوونیستی، بنیادگرایی و منجالب آن غرق و دست و پا می

بیند و قائل به رابطۀ دیالکتیکی بین آن دو دموکراسی و سوسیالیسم را در ارتباط با هم می قاسملو

ر یک قرن گذشته در نظر اگر شرایط عینی و تجربۀ دموکراسی و سوسیالیسم را حداقل د. است

. شوندای ایجاد میبگیریم، اگر برابریِ اقتصادی و برابریِ سیاسی توأم با هم نباشند، مشکالت عدیده

های سیاسی به فاجعه ختم شد و دموکراسی سیاسیِ به تنهایی به تجمیع سوسیالیسمِ بدون آزادی

موکراسی سیاسی و اقتصادی رابطۀ پس به امر واقع د. ثروت در دست اقلیت بسیار کوچک منتهی شد

 . این موضع تز مارکس هم است. دیالکتیکی دارند

 -منظور از دولت آزاد؛ دولتی است که فارغ از شوونیسم ملی .باید تالش برای دولتی آزاد باشد

به ارگانی تحت  -نظیر آنچه که بر کردستان تحمیل شده -مذهبی و سیادت طبقاتی از ارگانی تحمیلی
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ها تا آن حد آزاداند از این جهت به استناد نظر فالسفه؛ امروزه دولت. ق جامعه مبدل شودسلطۀ مطل

 .را محدود کنند« آزادی دولت»که توانسته باشند 

 و مسائل که داشتند آن را سوسیالیستی توانایی کشورهای از هر یک که داشت تواننمی تردیدی

تمامیِ  مشارکت کاری چنین برای اما .بردارند یانم از را کردن سوسیالیسم پیاده به مربوط مشکالت

 مسائل دربارۀ را خود نظرات داده شود اجازه مردم به که آن بود اول قدم داشت و تمام ضرورت مردم

 یعنی بسیار اساسی، مسئلۀ یک که جاستاین در .بپردازند افکار تبادل به دارند و ابراز آزادانه مختلف

 دموکراسی های مختلفبخش بحث، این نمودن ترساده منظور به قاسملو .آیدمی میان به دموکراسی

گونه که قاسملو زیرا همان کرد، تفکیک را توان دموکراسینمی اساساً چند هر .نمود  تفکیک هم از را

 چنین بهترِ بحث درک برای لیکن دارند، رابطۀ دیالکتیکی هم با آن هایجنبه کلیۀ اشاره داشتند،

مورد   سیاسی و اقتصادی اجتماعی، برای این کار دموکراسی را در سه حوزۀ. داشت ضرورت تفکیکی

کشورهای  با مقایسه در سوسیالیستی کشورهای در کلی اقتصادی بطور دموکراسی .توجه قرار داد

 دموکراسیِ خصوص در .شدمی تر توزیععادالنه ملی درآمد چرا که .بیشتری داشت رشد داریسرمایه

 برای سوسیالیستی کشورهای در دولت که اعتباراتی زیرا. منوال بود همین بر وضع زنی اجتماعی

-می اختصاص غیره و مؤسسات فرهنگی درآمد، کم هایخانواده به کمک بهداشت، پرورش، آموزش و

 در و است برداشته از میان را ناعادالنه امتیازات از بسیاری باره این در سوسیالیستی و جامعۀ .دادند

حتی در عصر معاصر وقتی در جامعۀ  .مقایسه نبود اصالً  قابل داریسرمایه جوامع با خصوص این

. کننددیگر را متهم به سوسیالیسم میهای مختلف همشود، مقامات و جناحآمریکا این موارد مطرح می

 وقتی لیکن!! نداز نظر آنان اتهامی باالتر از این نیست، انگار کسی را در ایران متهم به ضد انقالب کن

-روشن منظور به قاسملو نیز اینجا در .کندمی مسئله فرق آیدمی میان به سیاسی دموکراسی از سخن

 این به فردی، نخست دموکراسی بخش .تقسیم کرد بخش دو به را سیاسی دموکراسی بحث شدن تر

 آنچه بنابراین. مایدن اداره است او خوشایند که آنطور را خود زندگی خصوصی بتواند کس هر که معنا

 مقابل در فرد گیریموضع به که است کلی در سطح سیاسی دموکراسیِ دارد گفتگو و بحث جای

های در کشورهایی سوسیالیستی فرد در رابطه با سیاست. شودمی مربوط و حاکمیت دولت رژیم،

 .توانست اظهار نظر کنددولت نمی

 آن به بار چند تاکنون که حزب، آن چهارم بیست و کنگرۀ به فرانسه کمونیست حزب گزارش

 یک سوسیالیسم به دستیابی جهت در دموکراتیک پیشرفت»گوید؛ می باره در این است شده اشاره

 هدف است این باشد؛ سازگار امروز های دنیایعینیت و کشورمان واقعیات با کامالً که دموکراتیک

 !«ما حزب بزرگ

، ضروریست و تطبیق آن با سوسیالیسمِ دموکراتیک ر حاضرعص کراسیِوجهت آشنایی با مفهوم دم

داری جهان غرب و ارتباط آن با حقوق بشر، امنیت، عدالت کراسی سرمایهوبطور خالصه مروری بر دم

یادآوری این نکته نیز ضرورت دارد که هدف از این بررسی، جایگاه، . اجتماعی و اقتصادی داشته باشیم
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کراسی و حقوق بشر در ولذا هر بحثی از دم. جدید است ۀدر مرحل رد،موقعیت و سرنوشت ملت کُ

مورد بحث در خاورمیانه و تطبیق آن با استانداردها و  کراسیِورد، به ویژه در دمرابطه با جایگاه ملت کُ

 .تر و حقوق بشر مورد بررسی قرارخواهد گرفتواقعی و یا سالم کراسیِومعیارهای دم

کراسی کرامت و وجهان غرب، دم ت دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعیِبطور کلی از دیدگاه اکثری 

و استقالل انسانی، یعنی « حق تعیین سرنوشت»برابر انسان و ارزش محوری آن نیز  شرافتِ

مورد نظر  استقاللِ. گیری در زندگی و پیروی نکردن از دیگران استانسان از حق تصمیم برخورداریِ

 .شود نه فردی، جمعی که فرد عضوی از آن استک میای جمعی درکراسی بگونهودم

باید بگوییم که . تعریف کنیم و با تطبیق بومی ترعامه فهم ،ترکراسی را سادهواگر بخواهیم دم

ما به . ها نیستبین انسان( برابر و متعادل از تمام جهات)کراسی چیزی بیش از ایجاد روابط سالم ودم

مزایا و  ،کراسی را ایجاد روابط سالم و برابر، براساس حقوقوریم، دمتناسب شرایطی که در آن قرار دا

نگاه اول باید بررسی شود که  در. کنیمها در جامعه و حتی بین ملل تعریف میتعهدات برابر بین انسان

مختلف در جهان چه روابط و مناسباتی باهم دارند و این  انسان در یک جامعه و یا کشور و مللِ

که آیا این روابط در شرایط حاضر و موجود سالم  هایی قرار دارد و اینچه پرنسیب ابط برمناسبات و رو

روابط اجتماعی به معنای . از مناسبات اجتماعی است یایانسان مجموعه ماهیت واقعیِ و عادالنه است؟

هدفی یا با چه  یایاین همکاری تحت چه شرایطی و به چه شیوه. از مردمان است یایهمکاری عده

روابط انسان با انسان ( نظام کاپیتالیستی)تحت مناسبات موجود . پذیرد، حائز اهمیت استانجام می

 .بار و غیر عادالنه استزیان

دولت هم تنظیم روابط و  ۀاول نوعی دولت است، وظیف ۀکراسی در تعریف لیبرالی در درجودم 

این روابط را بر مبنای صحیح و سالم قرار  کههر دولتی . ها و طبقات جامعه استمناسبات بین گروه

های زیادی وجود دارند که بر بدون تردید در عصر حاضر مقوله. کراسی نزدیک شده استودهد، به دم

روابط و مناسبات اقتصادی، . ها و ملل تآثیر قطعی دارندچگونگی روابط سالم و ناسالم بین انسان

ر، روابط بین ملل، سیاسی، نظامی، انسانی با نهاد اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، حقوق بش

آن  ۀارتباطات بین انسان، جوامع و ملل از جمل ۀدولت، دین، خانواده و سایر مؤسسات تعیین کنند

 . است

نوع  ۀکنند ها تعیینروابط بین انسان های فوق بربررسی چگونگی تآثیر و نقش هر یک از مقوله

ها، جوامع، ملل روابط سالم مستلزم رعایت حقوق افراد، گروه. آن استسطح و عمق  کراسی، میزانِودم

ها، حق چیست، مردم، گروه. بر این اساس اول باید حقوق را تعریف کرد. هاستو روابط بین دولت

جوامع و ملل چه نوع روابط و حقوقی دارند و آیا حق بر وظایف داللت دارد، و اگر دارد چرا و چگونه؟ 

اگر حق را . اما چگونگی نظام حقوقی جای سئوال است. یک نظام حقوقی قرار دارد ۀدحقوق در محدو

دار، ملل تحت سلطه را با ملل توانیم وظایف کارگر در برابر سرمایهداللت بر وظایف بدانیم، چگونه می

انیم؟ بر این گر نسبت به یکدیگر را روابط برابر، عادالنه و سالم بدگر و استثمار شونده با استثمارسلطه
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و کنترل و  خودِ خلق به سیاست، اداره یک اصطالح، به معنای پرداختنِ ۀکراسی به منزلواساس، دم

سایر امورات مربوط به جامعه، بطور خالصه یعنی  ۀآن، ادار اقتصادی و توزیعِ نظارت بر فرآیند تولیدِ

گیری در ن، مباحثه و تصمیماندیشید»؛ اوجاالنبه قول . پرداختن به امورات مدیریتی خویش است

 .«کراتیک استومسائل حیات اجتماعی، بنیان سیاست دم مورد تمامیِ

کاری پنهان. جا روابط سالم وجود ندارددر هر جایی که انحصار اطالعاتی وجود داشته باشد، در آن

از منظر  زیان رساند یا به عبارت دیگر بیانگر عملی است که بیانگر عمل و اقدامی است که به غیر

ها و یا در سطح ملی و چه در بین افراد، گروه. گرفتبایستی انجام میروابط سالم و دموکراسی نمی

 ماهیت اسنودر، ادوارد بعداً و لیکس ویکی محرمانۀ اسناد انتشار 2111سال آخر ماه در .المللیبین

 .داد نشان همه به وجهی ترینواضح به را غرب بورژوازیِ دموکراسی

 علیه بر جمهوری اسالمی، مانند و آمدند خشم به موضوع این از اروپا و آمریکا دول ماتمقا 

 آزار و تجاوز به متهم را وی و شدند افترا و تهمت به متوسل لیکس ویکی گذاربنیان آسانژ جولیان

 چرا است، مجرم حقیقتاً نامبرده اگر آمد پیش همه برای پرسش این. دستگیر کردند و نموده جنسی

 هم را خود قضائی دستگاه استقالل و ماهیت ترتیب بدین است؟ نگرفته صورت اقدامی او علیه بر قبالً

 بیان آزادی کنند تصور مردم که محرمانه اسناد انتشار اتهام به را آسانژ اروپا و آمریکا. بردند سؤال زیر

 نظر مسئله همین. جستن وسلت افترا و تهمت به خاطر این به نکردند، دستگیر اندبرده سؤال زیر را

 اند،«سیاسی هژمونی نهاد» لیبرالی دولت قضائیۀ و مقننه مجریه، که قوای این بر مبنی را گرامشی

 .کند می تأیید

تواند قابل کراسی نمیوگونه دمهای یاد شده هیچقراری ارتباطات سالم و برابر در مقوله بدون بر

باید منشاء و علل آن بطور دقیق  ،ی و روابط ناسالم وجود داردها نابرابراگر در این زمینه. تصور باشد

-که در آن زندگی می در جامعه، کشور و در جهانی. بررسی شود تا بتوان به راه حلی مناسب رسید

کراسی معنا ندارد و وگونه بحثی از دمکنیم، بدون برقراری روابط عادالنه و برابر در موارد یاد شده هیچ

باید بررسی کرد این اهداف . ریاکارانه و یا ناقص خواهد بود( کراسیودم)در این مورد هرگونه ادعایی 

کراسی مورد ودر چه سیستم یا ساختاری قابل بررسی و دستیابی، و روشن شود چه نوع آزادی و دم

به قول  آورد؟ زیراکراسی مورد بحث چه شرایطی را به دنبال میوآزادی و دم بحث است و نفسِ

 .«شودمشخص مانند پارچه و کتان بدست انسان تولید می بدون تردید روابط اجتماعیِ »مارکس

اگر بخواهیم موقعیت و جایگاه ملت کُرد را در چارچوب دموکراسی و معیارهای دموکراتیک تحلیل 

. ها غیر قابل بحث و منازعه استرسیم؛ اساساً رعایت حقوق موکراتیک ملتکنیم به این نتیجه می

پوشی و حفاظتِ حاصل از یک حق از سوی دارندۀ حق، غیر قابل مذاکره و غیر قابل چشمحمایت 

پوشی از آن و یا با تبدیل و انتقال آن به حقی دیگر منسوخ و کنار گذاشته حق یا صرفاً با چشم. است

 .حق کُردها مربوط به حق صیانت نفس یا به تعبیر دیگر، مقاومت زندگی است. شودمی
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در چنین شرایطی چه تاکتیکی باید داشته باشد؟ آیا باید در چارچوب مبارزات مدنی و جنبش کُرد 

ها بجنگد؟ از تالش برای دموکراسی کردنِ جامعه به پیش رود یا کماکان به شیوۀ سابق در کوهستان

 روش دموکراسی( 1ص)« نقدی بر سوسیالیسم دموکراتیک قاسملو»در مقالۀ هیرش قادری نگرش 

 را کُرد ملت این که مگر گروهی است و طبقاتی و فردی مبارزۀ روش »از دید وی؛ . نیست ملی مبارزۀ

 تقلیل این کردستان، جای به ایران مرزهای با پذیرش ظاهرا که دهیم تقلیل افراد از گروهی و طبقه به

 ۀمطلق دولتِ و خشونت با جز ایم،داده قرار خویش الگوی را آن ما دموکراسی که همین .گرفت صورت

 بود پیشا تاسیس مرحلۀ در که زمانی دموکراسی سردمدار طبقه بورژوازی .نیافت دموکرات تکوین غیر

 فروملی و کلیسا های فراملیِحاکمیت غیر دموکراتیک، روش خشونت، با مطلقه دولت با اتحاد در

 بورژوازی اصلی شعار و برنامه .شد عمل طبقه منطق دموکراسی سپس شکاند، هم در را هافئودال

 مبنای بر بلکه دموکراتیک، نه تاسیس، ماقبل دوران در منطقِ عمل، و استراتژی اما بود دموکراسی

پساتاسیس،  مرحلۀ به رسیدن واقع در خود، تثبیت و مخالفان بردن بین از بعدِ .بود طرد و قدرت

 با جز و خشونت باجز  دموکراسی خودِ دیگر عبارت به .شد آن مبارزۀ روش و عمل منطقِ دموکراسی

 بودن دموکراتیک و خود تحقق امکان سیاسیِ دولت، قدرت به آمیزخشونت یابیدست و دولتی انحصارِ

 سیاست و گیردمی شکل جنگ و خشونت با سیاست بنیاد .خشونت است سیاست، ریشه .نداشت را

و روسیه ( لیبرالیسم)فرانسه  انقالب تا ایران و اسالم از دنیا هاینظام تمامیِ .جنگ است ادامه

 .«نگرفتند شکل نظامی مبارزه و انقالبی خشونت با جز( کمونیسم)

-توان این نقد را به آن وارد دانست که آنشود به سادگی از این دیدگاه قادری گذشت، اما مینمی

چه بدان اشاره شد مربوط به تکوین تحوالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آزادی، دموکراسی و 

. از عصر روشنگر در قرن هیجدهم تا نیمۀ اولِ قرن بیستم و بعد از جنگ جهانیِ دوم دانست فرهنگی

چه بود که شرایط کامالً متفاوت با آن. جنبش نوینِ شرق کردستان در نیمۀ دوم قرن بیستم آغاز شد

تاریخیِ  چیزی که از دید قادری پنهان مانده فرآیند. از لحاظ فرآیند تاریخی بدان اشاره کرد قادری

از لحاظ تئوریک، حل مسئلۀ ملی به شکل . دموکراتیک و مسئلۀ ملی است -های بورژواظهور انقالب

دموکراتیک  -فرما موجب انقالبِ بورژواجدا شدنِ ملتی از ملت دیگر یا برابری حقوق آنان با ملت حکم

برای بورژوازیِ . شودمیو رشد و توسعۀ طبقات ملت تحت ستم و به ویژه تکامل طبقۀ پرولتاریای آن 

الشعاع وظایف که در برابر این تکامل اشکال تولید نماید و وظایف آن را تحت حاکم هم مهم آن است

های ملی و ترِ این موضوع مستلزم تحلیل مراحل تاریخیِ جنبشدرک روشن. ملت خود قرار دهد

 .رهایی بخش است

و  تا کنون سه مرحله. کرد قتصادی را فراموشدر بررسی مسئلۀ ملی هرگز نباید عامل نیرومند ا

دورۀ . ایمهای ملی از یکدیگر متمایزند، پشت سرگذاشتهکه از نظر جنبش داریتجربه در دورۀ سرمایه

دموکراتیک و دولت  -و حکومت مطلقه یعنی دورۀ ظهور جامعۀ بورژوا اول شکستگی فئودالیسم

داشتند و جمیع طبقات به انحاء  یایهای ملی جنبۀ تودهکه در آن مرحله، جنبش داری استسرمایه
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در دورۀ . شدندبه سیاست جلب می.... مختلف، از طریق مطبوعات، شرکت در مجالس نمایندگی و

کامالً استقرار یافته، رژیم مشروطه  داریهای سرمایههم اذعان دارد، دولت قادریگونه که بعدی همان

که نتیجۀ حاصل از آن، گرفته  ناپذیری بین پرولتاریا و بورژوازی شدتو تضاد آشتیبر قرار گردیده 

. ترین انقالب قرن بیستم، یعنی انقالب اکتبر بعد از کمون پاریس بودکارگری و بزرگ رشد جنبش

که  دورۀ بعدی یعنی دورۀ سوم بعد از انقالب اکتبرِ روسیه و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم است

اند که های بارز آنبخش در سراسر آسیا، آفریقا و آمریکای التین نمونهو رهایی های ملیعمدتاً جنبش

 . های فوق عمدتاًً تحت تأثیر ایدئولوژی سوسیالیستی بودندجنبش. ها ویتنام بودترین آنشاخص

در های اجتماعی و نیز به مناسبت مبارزه از لحاظ تاریخی صفت مشخصۀ دورۀ اول، بیداریِ جنبش

ترین و دیرجنبدهراه آزادیِ سیاسی عموماً و در راه حقوق ملیت خصوصاً جلب دهقانان یعنی بیشترین 

 -ای بورژواهای تودهصفت مشخص دورۀ دوم، فقدان جنبش. هاستقشرهای اهالی به سوی این جنبش

ش از پیش ملل، داری تکامل یافته، با نزدیک نمودن و اختالطِ بیکه در آن سرمایه دموکراتیک است

که در مقیاس  داریناپذیری بین سرمایهاند، تضاد آشتیکشیده شده که دیگر کامالً به جریان بازرگانی

ویژگی دورۀ سوم، . المللی کارگری را در درجۀ اول اهمیت قرار دادجهانی به هم آمیخته و جنبش بین

های حاکم در آسیا، آفریقا و یکتاتورمبارزه علیه استعمار و امپریالیسم در قالب مبارزه علیه دی

ها توان آخرینِ آنآمریکای التین که عمدتاً دست نشانده و وابستگانِ امپریالیسم جهانی بودند که می

 .ها در نیکاراگوئه به حساب آوردایران و ساندنیست( 0111/0631)های سالرا انقالب

های نیمۀ دوم قرن نوزدهم از انقالب کردستان از کردستان در مرحلۀ اول، به ویژه در شمال

های     در این فواصل، کردستان شاهد حرکت. فرانسه متأثر شد 0110و  0111و  0111

-بزرگ. شیر بودیزدان 0133بهدینان، در همان سال بدرخان بیگ و در سال  0111رواندز، 0160

در  شیخ عبیداهلل نهریرش کُردها بعد از کمون پاریس، در ربع آخر قرن نوزدهم، شو ترین جنبش

های فوق تأثیر گرفته یعنی حدود یک دهه بعد از کمون پاریس به احتمال زیاد از انقالب 0110سال 

 -یایقبیله یایو ساختار اجتماعیمانده و عقباما به دالیل فراوان، از جمله اقتصادِ بسیار ابتدایی . بود

کُرد به خلیفۀ مسلمین، عدم ظهور و حضور بورژوازی ملی  کُرد، گرایش مذهبیِ مردمجامعۀ  یایِعشیره

کُرد و وجود نداشتن شرایط عینیِ انقالب، یا بعبارت دیگر فراهم نبودند  و روشنفکران خرده بورژوای

عناصر یک انقالب ملی برغم وجود ایدۀ آن، نتوانست به جنبش ملیِ گستردۀ سراسری در کردستان 

از دالیل توجه نکردن شیخ عبیداهلل به کردستانِ تحت اشغال امپراتوری ممکن است یکی . تبدیل شود

داد، و حرکت او به سوی ایران، تجارب که در آن زمان قسمت اعظم کردستان را تشکیل می عثمانی

های قبلی کُرد که به دلیل عالیق و وابستگی مردم به خلیفۀ مسلمین گذشتۀ امارات کُرد و حرکت

کُرد یعنی  همین عامل در گذشته علت اساسیِ شکست اغلب امیرنشینان. ه استناکام ماندند، بود

-رهبران جنبش در شرایط جهانیِ زمان خود نتوانستند بین . های پیشین بوداشکال خودمختای
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که بیشترشان مخالف امپراتوری عثمانی بودند و جنبش خود ارتباط برقرار کنند و  کشورهای غربی

حتی ممکن بود در آن شرایط، . و سوی آن هماهنگ کنندو سمت مسائل جهانی تحوالت جنبش را با 

های مردمِ مسلمان که قادر به درک هم سوی با اروپای مسیحی در مقابل خلیفۀ مسلمین از نظر توده

به . دانستندهای سیاسی، استراتژیک و یا تاکتیکی چنین روابطی نبودند، آن را مغایر با اسالم میجنبه

 تکُرد را به صور ال شیخ عبیداهلل نهری نتوانست برای دستیابی به اهداف خود، اقشار مردمهر ح

اگر چنین اقداماتی انجام . گسترده جذب جنبش و آن را تبدیل به یک جنبش ملیِ سراسری نماید

ابل های جوان در مقگردید و ترکشد تأمین میچه تصور میکردستان زودتر از آن گرفت استقاللمی

گونه است؛ تحلیل گذشته تا کنون بیانگر از کُردها همیشه اینبرای . گرفتندعمل انجام شده قرار می

 !های طالی بوده استدست دادن فرصت

های جوان به رهبری چهار دهه بعد از شیخ عبیداهلل و حدود نیم قرن پس از کمون پاریس، ترک

یابی مسائل یاد شده حرکت خود را شروع و کُردها را هم اتاترک در ربع اول قرن بیستم با تحلیل و ارز

در مرحلۀ دوم، کردستان به ویژه در شمال بطور جدی تحت تأثیر حرکت . به دنبال خود کشاندند

های جوان را اگر با خودِ انقالب ترک. های جوان علیه بقایای امپراتوری عثمانی قرار گرفتترک

انگلستان را  0311کنیم و انقالب  پای غربی از نظر زمان مقایسهدموکراتیکِ ارو -های بورژواانقالب

و تحت سلطۀ ها اتفاق افتاد و نیمه بورژوازی مبنا قرار دهیم، بیش از دو و نیم قرن بعد از آن انقالب

 . ماند و نتوانست دموکراتیک شودشوونیسم ترک باقی

های درسیم، شیخ مانند حرکت کُرد هایدر فاصلۀ بین دو جنگ جهانی علیرغم ظهور جنبش

به دالیل مختلف از جمله ... کردستان در مهاباد و سعید پیران، شیخ محمود برزنجی، جمهوری

و فقدان تئوری  داری و ناتوانی کُردها در تشکیل جبهۀ ملی کردستانهای جهان سرمایهمخالفت

بخش بعد از جنگ های ملی و رهاییاگر مرحلۀ سومِ جنبش. انقالبی نتوانستند کاری از پیش به برند

و خیزها کُرد با افت  جهانی دوم تا تحوالت بلوک شرق در اواخر قرن بیستم را در نظر بگیریم، جنبش

 0110و  0113های داری و رؤسای قبایل و عشایر کُرد، به ویژه در سالهایی جهان سرمایهو خیانت

در شرق ( 0631/0111)دوم قرن بیستم در سال کُرد در نیمۀ  اوج جنبش. تا کنون ادامه دارد

قبل از تحوالت عراق و پس از حملۀ آمریکا به عراق، جنبشی قدرتمند با سازماندهیِ . کردستان بود

 کارگران به بعد، یعنی زمان تأسیس حزب 0111متشکل و منسجم با تئوری انقالبی از سال 

های قبلی کُرد، زخوانی کامالً متفاوت از جنبشکردستان با کارگران حزب. شروع شد  pkkکردستان 

کردستان و به ویژه در  و معنوی بر مسئلۀکردستان ارائه کرد و تأثیر عظیمی از جهات مادی  از مسئلۀ

 . سطح اروپا و سایر نقاط جهان داشته است

کامل اند و کشورهای گوناگون از لحاظ سرعت تهای ملی به هم متصلها از نظرجنبشاین دوره

بدون . ها در کشور و سایر موارد از یکدیگر متمایزندملی، ترکیب ملی اهالی خود، چگونگی استقرار آن
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و در مورد کردستان مشخص در یک کشور معیین  -یی این شرایط عمومیِ تاریخیکلیه در نظر گرفتن

کند این راه مبارزه می که در در کشورهای معیین امکان تنظیم برنامۀ ملی برای هیچ گروه و یا حزبی

 .ممکن نخواهد بود

و پدیدۀ داری برای ایجاد نظم نوینِ جهانی بعد از فروپاشی بلوک شرق و تالش جهانِ سرمایه

. های ملی، ما مرحلۀ چهارم را در برابر خود داریمو یکم از نظر جنبشجهانی شدن در قرن بیست 

داری و ن در چهار کشور و در ساختار جهانیِ سرمایهکُرد ناچار است مسئلۀ ملی خود را هم زما ملت

و جایگاه متفاوت آن کشورها در جامعۀ با توجه به موقعیت . کندو تحلیل عصر جهانی شدن تجزیه 

 .رسدو تحلیل، ضرورتی حیاتی، بیش از همیشه به نظر می، امروزه این ارزیابی یایو منطقهالمللی بین

نی، در ترکیۀ نوین و عراق و سوریۀ جدیدالتأسیس و ایران، صفت در پایان امپراتوری عثما

سبب آن هم مبادلۀ . یی نواحی و قلمرو امیرنشینان در واحد کل استکلیهاش پیوستگی واقعیمشخصه

یی بازارهای کوچک محلی در یک بازار کاال و تمرکز کلیهروزافزون بین نواحی، توسعۀ تدریجی گردش

با تکوین تجارت، . دار بودندو کارفرمایان این جریان، تجار سرمایهره کنندگان چون ادا. سراسری بود

، در همه جا کشاورزی، صنعتِ توأم با آن و قرار گرفتن بورژوازی در موضع قدرت، احساسات ملی هم

و سوی آنان سمت . های تجزیه شده و تحت ستم خواستار وحدت و استقالل شدندو ملتگرفت  اوج

خواهانه هم جهت های استقالل طالبانه و به همان اندازه ملی و آزادیجا، با ارضای خواسته در همه

بورژوازی . در چنین شرایطی بود که زبان مشترک برای تسهیل مبادله در آن بازارها به کار رفتند. بود

 . در تکامل خود به زبان رسمی جهت یگانگی هویت دولتی خود نیاز داشت

. بود که رضاشاه و آتاترک با زبان و ادبیات کُردی به شدت مخالت ورزیدند در چنین شرایطی

اگر بسیار ساده به . و صنعتی استبنابراین اساس کبر و کینۀ ملی، منافع بسیار واقعیِ بورژوازی تجاری 

کُرد در مرزهای استعماری در قلب کردستان بخاطر  موضوع نگاه کنیم حتی در شرایط حاضر، مردم

کردن  چون عامل مستقل به جز پنهانصحبت از احساسات ملی هم. شوندمنافع کشته میهمین 

تواند عادالنه باشد، المللی در سیستم مبادله نمیلذا همبستگیِ بین. ماهیت قضیه معنای دیگری ندارد

ی های جهانو بحرانی را در بر دارد که یکی از علل اساسی تصادمات  زیرا همیشه سیادت بورژواز

شرایط . و یکم دارای همین مفهوم استکه تجارت جهانی در قرن بیست  شاهدیم. همین موضوع است

برای مبارزه با . طلبدرا می و رسوم مشابهیکسان، تضاد یکسان و منافع یکسان در همه جا الزاماً آداب 

داریِ جهانی ر علیه سرمایهو پایان دادن به آن، راهی به جز مبارزۀ به هم پیوستۀ همۀ ملل، بکینۀ ملی 

کُرد باید بداند بدون دگرگونی بنیادین روابط اجتماعی و سیاسیِ فعلی  بر این اساس ملت. وجود ندارد

 . تواند به رهایی دست یابدنمی

های ملی و رهایی بخش، تضادِ آزادی و دموکراسی با در شرایط حاضر تضاد واقعی بین جنبش

که جنبش کُرد باید خواسته و مطالبات در این چارچوب است . ادی استهای توتالیتر و استبددولت
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با درک این شرایط و اوضاع  قاسملو. خود را در راستای دموکراسی و ایجاد جامعۀ دموکراتیک قرار دهد

 .اندپنهان مانده قادری این موارد از دید هیرش. بود که دموکراسی را هدف قرار داد

باید  شودنمی شناخته رسمیت به وی سیاسی هستیِ که ملتی» ویسد؛نقادری در همان منبع می

 ناسیونالیسم استراتژی آن و ایدئولوژی که بر دارد گام سیاسی استقالل و سلطه از رهایی جهت در

. دیگر باید بیان کرد یایرسد که در شرایط موجود این سخن را به گونهچنین به نظر می« .است

سیونالیسم و ضد تجزیه است، اما همه باید بیاد داشته باشند که ضد جنبش کُرد یک جنبش ضد نا

در فرآیند دموکراسی باید تفهیم شود . ناسیونالیسمِ حاکم بر خود و ضد تجزیۀ سرزمین کردستان است

حق »داشت و به رسمیت شناختنِ های دیگران نگهتوان ملل را به زور در درون سرزمینکه دیگر نمی

که قدرت  در جایی« .ه معنایی حداکثرِ دموکراسی و حداقل ناسیونالیسم استب« تعیین سرنوشت

دولت همواره . تواند بر قرار شودگونه پیشرفت، قانون و عدالتی نمیمشترک وجود نداشته باشد، هیچ

معتقد بود که توان بالقوۀ بشر تنها از طریق تغییر کانت . باید تابع ارادۀ جمعی باشد نه حاکم بر آن

-بنابراین حق حاکمیت ملت. شودها محقق مییکرد افراد و پیوندهای دولت در قالب انواع فدراسیونرو

فدراسیون ملل یعنی؛ صلح دموکراتیک و پایان . های آزاد متکی باشدها باید بر پایۀ فدراسیونِ دولت

 .نفرت ملی

ردن ملتی در برابر وادار به تسلیم ک. تاریخی درک شرایط فعلی ممکن نیست ۀبدون ذکر پیشین

کراسی و وبرابر اصول دم. کراسی استومقررات تحمیل شده بوسیله دیگران مغایر با روابط سالم و دم

گیری در مورد خیر فردی و یا روابط سالم هیچ فرد و یا ملت برتری وجود ندارد که صالحیت تصمیم

امالً تعریف شده اختیار چنین های کهکه بطور خاص و در محدود جمعی ما را داشته باشد، مگر این

 . کاری به او داده باشیم

برند که سیاست حاکم پی می آید که بازیگران اصلیِکراسی بورژوازی هنگامی پدید میواصوالً دم

شان در شان دارد و متعاقباًً ببینند که منافعزیادی برای های انتخاباتی منافع مشترکِبرقراری رویه

رو تحکیم از این. که در صورت نقض آن باید بپردازندهای است ز هزینهحفظ قواعد بازی بیشتر ا

شان مختلف در شرایط نبود امنیت منافع که بازیگرانِ کراسی تابع نوعی از انتخاب عقالنی استودم

و خاورمیانه از سوی جهان غرب شک  کراسی کردنِواز این جهت باید در سالمت دم. دهندانجام می

خاورمیانه در شرایط حاضر کمک  کراسی کردنِون بدان معنا تلقی نشود که نباید به دمای. تردید کرد

 .بلکه بیشتر باید نگران سالمت و صداقت آن بود ،کرد

های جنبش هدف اصلیِ .های کارگری استجنبش کراسی جهان غرب محصول فرعیِودم خودِ

ادت طبقاتی بود که به انحراف کشانده بورژوایی و بر انداختن سی کارگری درهم شکستن ماشین دولتیِ

و صنعتی قدرت پادشاهان را به جهان غرب، طبقات تجاری  در قرون هیجدهم و نوزدهم در. شدند

شان، فزاینده چالش فراخواندند و در پی بدست آوردن حقوق سیاسی متناسب با قدرت اقتصادیِ

-ت سلطنتی را از میان بردارند و حکومتآن شدند تا امتیازا طبقات متوسط در حال ظهور بر. برآمدند
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طور ها حقوق قانونی به ویژه حق برخورداری ازحکومت قانون و همینآن. های مشروطه ایجاد کنند

کراتیک شدند وها موفق به کسب حقوق دمآن. کردندهای سیاسی را مطالبه میحق شرکت در فعالیت

مبارزه برای گسترش . کارگران امتناع کردند های زیردستی نظیراما از اعطای همین حقوق به گروه

مدرن در اواخر قرن نوزدهم و  و زنان بالغ در تمامی جوامع صنعتیِمردان  میان تمامیِ حق رأی در

 .آمداوایل قرن بیستم موضوع اصلی به شمار می

مطرح  مطالبه برای برخورداری از حقوق رفاهی بالفاصله پس از آن. اما این تنها یک موضوع نبود 

گرا این مسئله را مطرح چپ که جنبش کارگری و احزاب سیاسیِ جا این استبنیادی در این ۀنکت. شد

 داری است و نتیجه این شدههای سرمایهقدرت و ثروت در ذات حکومت کردند که نابرابری در توزیعِ

و ه حقوق قانونی استدالل آنان این بود ک. سیاسی شود ۀفقیر نتوانسته عضو کامل جامع ۀکه طبق

ها بنابراین فشار. که شهروندان قدرت اجرای آن را ندارند معنای چندانی نخواهد داشت سیاسی مادام

برای عمق بخشیدن به معنای حق شهروندی ازطریق اضافه کردن حقوق اجتماعی یا رفاهی به حقوق 

چنین مبارزاتی بود که تالش  ۀدر نتیج. که قبالً کسب شده بودند، افزایش یافت و سیاسی، قانونی

بازتر در اوایل قرن بیستم صورت گرفت، بسیاری  اجتماعی و ایجاد جوامع سیاسیِ برای تحقق عدالتِ

ملی، تأمین رفاه برای قشر فقیر و  های کشورهای غربی برای نخستین بار خدمات درمانیِاز دولت

 .بازتر را فراهم نمودند های آموزشیِامکان نظام

قابل لمسی  کراسی بورژوایی واقعیتِواقسام حق رأی در دم های مدنی و انواع وآزادی در نتیجه

کارگری صورت پذیرفته است و از دست دادنش  جنبش است که اکمال آن از نظر تاریخی توسط خودِ

که دیکتاتوریِ پرولتاریا و ضرورت آن قابل  جاستدر این .کارگر خواهد بود ۀشکست بزرگی برای طبق

اگر این دستآوردها را از دست بروند، برای دموکراسی و سوسیالیسمِ دموکراتیک و همۀ . ث استبح

کراسی و هر ومورد هر سطح از دم بنابراین در .اقشار اجتماعی و خودِ پرولتاریا، فاجعه خواهد بود

کند بررسی اش را تعیین میگذار که بعداً اشکالقانونی و علت ظهور آن، باید شرایط مقدم بر قانون

 .شود

در اوایل انقالبِ ایران عین این  موارد در خصوص آیندۀ انقالب و نقش جریان چپ در آن  قاسملو

رایط کنم در شمن فکر می...» دهد؛نقادانه توضیح می BBCرا در شرایط عینیِ خود در مصاحبه با 

چپِ مارکسیستی  نیروهای.... مسئلۀ دموکراسی است چپ در ایران همان فعلی مسئلۀ اصلیِ نیروهای

به عنوان این  یایعده. های بسیار گرانبها را بعد از انقالب از دست دادند، دنبال خمینی رفتندفرصت

که رژیم خمینی  رژیمی است ضد امپریالیستی، در حالی که همان موقع ما گفتیم  و نوشتیم، رژیمی 

تواند یک رژیم دموکراتیک که هیچی، میها را از بین ببرد، مردم خود را سرکوب کند، نکه آزادی

هم عدم درک بحران چپ در ایران ریشۀ تاریخی دارد و آن.... تواند ضد امپریالیستی هم باشدنمی

 به جای. مسائل ایران را حل کنندخواستند ها بیشتر از روی کتاب میاین سازمان. واقعیت ایران است

های اصیل مارکس و هم نه کتابهای تازه، آنکتاب روی ها توجه داشته باشند، ازعیتاین که به واق
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اکثرِ  که در ایران یهایکه دست دوم و سوم نوشته شده بودند به عنوان نشریه یهایانگلس، بلکه کتاب

البته دیدید . خواستند مسائل را حال کنندها هم از طریق حزب توده بدست مردم رسیده بود، میآن

فدائی خلق که در  هایی مثل چریکهایسازمان. های متعدد شدندنشعابها دچار اکه این سازمان

ولی اآلن چند . بود به چند سازمان کوچک تبدیل شد یهایترین سازماناوایل انقالب یکی از بزرگ

ها را شدید کرده است و آن چیزی است که در اتحاد سالی است موضوع دیگری مسئلۀ بحران سازمان

 کشور سوسیالیستی به سرعت به سوی ترینشوروی به عنوان بزرگ. رودجماهیر شوروی جلو می

است ولی یک  گرباچفاش درست است که سازندۀ اصلی.... روددموکراتیزاسیون و دموکراسی پیش می

. ضرورت تاریخی است و نقش گرباچف این است که این ضرورت تاریخی را خوب درک کرده است

یا باید بیایند شجاعانه اعتراف به اشتباه و . راه بیشتر در پیش ندارندهای مارکسیستی حاال دو سازمان

گذشتۀ اشتباه آمیز خودشان بکنند و از صفر به سوی دموکراسی بروند یا این که در همان حالتِ قبلی 

هم شجاعت به خرج خواهند داد و سیاست  یایخواهند ماند و عده یایکنم عدهمن فکر می. بمانند

ولی . ها بودبه همین ترتیب باید منتظرِ انشعابات دیگری در این سازمان. اهند گرفتجدید پیش خو

ها و من امیدوارم که بعد از این انشعابات دیگر اون روند اتحاد و وحدت در بین همۀ افراد، شخصیت

بدون توان اند که سوسیالیسم  را هم نمیهایی که عالقه دارند به دموکراسی و بر این عقیدهسازمان

 «.دموکراسی ساخت، در بین آنان بوجود بیاید

آید آیا اخالف قاسملو در حزب دموکرات کردستانِ ایران، این دانش جا این پرسش پیش میدر این 

-خود را چگونه توجیه می انشعابات مکررِ! اند؟و تئوری قاسملو را تا چه حدود چراغ راه خود قرار داده

ها تئوریک انشعاب را به جهاتی نشانۀ رشد فکری بدانیم، چرا این جناح؟ اگر از لحاظ سیاسی و !کنند

ترین مقاطع تاریخی از تا کنون تحلیل علمی، مطابق با شرایط عینیِ کردستان و جهان و در حساس

این نفاق هم بر افکار عمومیِ مردمِ ! اند؟اند و قدمی به سوی اتحاد و وحدت پیش نرفتهخود ارائه نداده

 .....کندثیر دارد و هم آنان را از سیاست هر دو جناحِ حزب دلسرد میکُرد تأ

آیا مبارزات مردمِ کُرد در شرق کردستان بعد از انقالبِ ایران یک جنبش کارگری بود برای 

 بدون تردید مبارزه بردموکراتیک بود؟  -یا یک حرکت انقالبی ،دستیابی به سوسیالیسم در آن شرایط

اقلیت شوونیستی، خواه مبتنی بر توارث، مالکیت، نژاد و مذهب و  ۀحکومت مطلق ملیِ گریِعلیه ستم

. مردمی است کراتیکِومبارزات دم ۀهر چیز دیگری باشد، از لحاظ تاریخی یکی از وجوه مشخص

گری، ظلم و بیدادگری و رد در آن زمان و سراسر قرن بیستم تا کنون مضمون ضد ستمجنبش ملت کُ

کراسی و آزادی کافی بود وکه همین مضامین برای مدعیان دم کراتیک بوده استوضد شرایط غیر دم

تاریخی با مشارکت مستقیم  رد در آن زمان و سایر مقاطعِلذا سرکوبی جنبش کُ. تا از آن حمایت کنند

غرب )الت و در روژهه( شرق و جنوبی شرقیِ ترکیه)، بویژه در باکور داریو غیر مستقیم جهان سرمایه

هم در زمانِ سرکوبیِ جمهوریِ کردستان به مرکزیت مهاباد و ( شمال عراق)و باشور ( مالغرب ایرانو ش

در باشور کردستان و در  1101و عدمِ تأیید رأی مردمِ کُرد در رفراندوم  0113هم در باشور در سال 
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تبد و های مطلقه، مسکراتیک و حکومتوو فقط به تثبیت و تحکیم شرایط غیر دمفقط  ترکیه،

کراسی وها و بسترهای دمکه تمام زمینه مذهبی منجر شده است -ملی دیکتاتور و توتالیتر و شوونیسمِ

 .کراسی ارتباط تنگاتنگ و دیالکتیکی باهم دارندوامنیت، عدالت و دم. اندرا از بین برده و خشکانده

 .به آن بودهمان رابطۀ دیالکتیکی که قاسملو بین دموکراسی سیاسی و اقتصادی قائل 

کند به تاریخ، فرهنگ و کراسی را هدایت میوآن یک جامعه حکومت دم ۀکه به وسیل ه اییشیو 

آزاد، مساوی و جمعی  گیریِکراسی را تصمیمودم ۀهست. آن جامعه بستگی دارد شرایط اقتصادیِ

وشالی ترکیه کراسی پولیبرالی در شرایط نامناسب، نظیر دم کراسیِوهای دماگر شیوه. دهدتشکیل می

وقتی . ممکن است شرایط استبدادی را پنهان کرده و منجر به تداوم آن شود ،و پاکستان اجرا شود

امکان وجود و یا استقرار آن با توجه به وضعیت عراق،  ،کراسی ریشه در یک جامعه نداشته باشدودم

بازهم ارتجاعیون مذهبی پاکستان، افغانستان، و بویژه ترکیه که بعد از حدود یک قرن حکومت الئیک 

کردستان با به  گرِمللِ جوامع کشورهای اشغال. وجود ندارد ،آورندهای رأی سر برمیاز صندوق

ها را در راه ایجاد ترین گامتوانند مهمبرای همدیگر می «حق تعیین سرنوشت»رسمیت شناختن 

کراسی، وترک، فارس و عرب از دم هایترین نگرانی دولت و شوونیستمهم. تر بر دارندسالم کراسیِودم

چند  اند که هر نوع گذر به سوی حکومتِآنان از این موضوع غافل. رد از آن استمندی ملت کُبهره

های ملی ـ محلی بدست حزبی از طریق انتخابات آزاد و عادالنه نیروی اصلی برای تغییر را از جنبش

کراسی ودر ایران حمایت خارجی از دم. اسی در عراقکروردها در ایجاد دمکُ مانند نقش فعلی .آوردمی

کراتیک سازی شود که وتواند منجر به دماین حمایت زمانی می. موفقیت چندانی بدست نیاورده است

گر کشورهای اشغال در. کشور مورد نظر داشته باشد ها و بسترهای مناسبی برای رشد درزمینه

توان چنین بدون حقوق می رد و سایر مللِیک ملت کُکراتوحقوق دم کردستان فقط با رعایت رسمیِ

 ۀرد به عنوان عامل تعیین کننددر شرایط حاضر نیز سرنوشت جنبش کُ. ای را بوجود آوردزمینه

اگر جهان غرب به حقیقت خواهان . منطقه و خاورمیانه در مقابل جهان غرب قرار دارد کراسیِودم

کراسی در خاورمیانه را وکه نقاط مستعد دم ارد جز اینکراتیزه کردن خاورمیانه است، راهی ندودم

های ایران، عراق، فلسطین، با توجه به فاکت. آن شناسایی و تقویت کند ۀجهت شروع و توسع

کردستان مستعدترین منطقه برای  اند،کراتیک غالبودمافغانستان، لبنان، و ترکیه که نیروهای آنتی

آمیز موفقیت کراتیک شدنِودلیل آن نیز روشن است، زیرا دم .آن است ۀکراسی و توسعواستقرار دم

وقتی مردمی . کندهاست برای چنین خواستی مبارزه میرد سالکه ملت کُ محصول خواست بشر است

 ۀگاه آماداند، آنگر تجربه کردههای مطلقه و سرکوبو یا ملتی بدترین شرایط را در انقیاد حکومت

 ،ها وارد آورندتوانند به آنهای فوق میه حداقل، ضرباتی را که حکومتپذیرش قواعدی خواهند شد ک

 .محدود سازند

 کراتیکِودمهای مستبد و آنتیحکومت ۀترین شرایط در زیر سلطردها در بدترین و غیر انسانیکُ

کراسی وبرند، به این خاطر نسبت به سایر ملل منطقه جهت ایجاد دمگرکردستان بسر میاشغال



216 

 

علیه  در مبارزه بر( تا کنون قرن بیستم حداقل در)ملل منطقه  ۀر است و نسبت به هممستعدت

 . تری دارددرخشان ۀاستبداد و زورگویی، تجربه و سابق

تر از شرایط و مکان دیگر کراسی در بعضی شرایط و مکان کامالً مشکلواز طرف دیگر تحکیم دم

وقایع افغانستان و . ناک بسیار بیشتری روبروستاست و در بعضی از جوامع و کشورها با موانع هول

که در  علیرغم این. عراق پس از طالبان و صدام باید جهان غرب را متوجه این حقیقت کرده باشد

که  تر از گذشته برگزار شد، اما باید به این نکته هم توجه بشود، وقتیکراتیکوجدید انتخابات دم عراقِ

انتخابات چیزی  ۀافتد ایجاد کند، مسئلچه در جامعه اتفاق میی در آنتواند هیچ تغییرانتخابات نمی

 .های ایران و یا ترکیهمانند انتخابات. بیش از یک امر تشریفاتی نخواهد بود

یعنی در ترکیه در نظر بگیریم که فاقد امکانات سیاسی،  ،کنار عراق را در هاردکُ و جایگاهموقعیت  

هم در حالی این. اندداشتهماندگی نگهرا در عقب( ردملت کُ)آنان . اندیاجتماعی، فرهنگی و اقتصاد

مستقل و برخوردار از  مدنیِ ۀغربی، در صورت فقدان جامع کراسیِوکه بر اساس معیارهای دماست 

از طرف دیگر بدون منابع . کراسی غیر ممکن استوتوانایی به چالش کشیدن دولت، تحقق دم

. ه اظهار نظر مستقل و یا تشکیل اپوزیسیون سیاسی مؤثر نخواهند بوداقتصادی، مردم قادر ب

های سال است در محرومیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست در دست هم روندی است که سال

 .آن بخش از کردستان ادامه دارند

 رأی دهندگان تالش ۀعصر حاضر برای رقابت بر سر قدرت سیاسی، برای بسیج تود کراسیِودر دم 

البته نباید این نکته را نادیده گرفت که . زیرا تعدادشان معیار دسترسی به قدرت سیاسی است. شودمی

اختالف در فرآیند بسیج رأی دهندگان نباید هویت سیاسی بنیادی را زیر سؤال برد و مسئله مهمی 

برای حل  ییاگرایی بعنوان شیوهزیرا روش اکثریت. ملی باید از قبل حل شده باشد ۀنظیر مسئل

که  اش مورد رضایت اقلیت قرار خواهد گرفتپذیر و نتیجهتوجیه مورد اختالف هنگامی موضوعاتِ

از . اقلیت هم در آینده بتوانند بخشی از اکثریت باشند و از طرف بازندگان مورد مخالفت قرار نگیرند

افعی باشد که در شرایط و من ۀطرف دیگر در مورد مسائل و موضوعاتی تصمیم بگیرند که در برگیرند

ملی باید از قبل  ۀتغییرناپذیری مانند مسئل در مورد هویت اساسیِ. زمان مختلف تغییرپذیر باشند

این مسائل در جوامع چند فرهنگی یا چند ملیتی ممکن است مشکالتی را به . توافق حاصل شود

ختالف فرهنگی، قومی و یا که رقابت حزبی و گروهی بر اساس ا در جوامعی. دنبال داشته باشند

 فرهنگیِ ۀگرایانه در جهت منافع یک جامعانحصاری و گروه ۀگیرد منجر به مبارزمذهبی شکل می

نا خواه به این موضوع این مبارزه خواه . شود و در جهت منافع کل جامعه نخواهد بودخاص و بزرگ می

ن این ملت هم کدام گروه از امتیاز دهد و در میاشود که کدام گروه ملت را تشکیل میمنتهی می

 نظیر جایگاه روحانیت در ایرانِ. تشکیل دولت برخوردار خواهد بود و چه سیاستی را دنبال خواهد کرد

زیرا اقلیت برای همیشه . چنین اکثریتی قابل قبول نیست. های شوونیست در ترکیهفعلی و ژنرال

 ۀت و در خصوص مسائل گوناگون و ازجمله مسئلاقلیت باقی خواهد ماند و ملزم بپذیرش حکم اکثری
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پس  نوین و در عراقِ ۀدر ترکی. تر استهای جدیدالتأسیس جدیاین موضوع در دولت. ملی خواهد بود

گرایان ترک و پیروان مذهب شیعه چنین درکی از اکثریت از صدام شاهد این مشکالت بودیم، زیرا ملی

 .دارند

این موضوع . باشدرد میکردستان در شرایط حاضر انکار ملت کُگرهای اشغالدولت سیاست کلیِ 

به . رد، بلکه کلیه ملل منطقه و بویژه جوامع کشورهای فوق استماندگی ملت کُهم نه تنها عامل عقب

 .ملی در آن کشورها ضرورتی مبرم پیدا کرده است لۀبنیادی مانند مسئ ۀاین جهت است که حل مسئل

هم از سوی حاکمیت جدید نادیده گرفته ( 0631/0111)بود که در انقالباین یک نکتۀ استراتژیک 

 .شد و هم از سوی سایر ملل ایران درک نشد

هرگونه تضمین قانونی،  شدن کراتیکوردها باید به این نکته دقیق شوند که در فرآیند دمکُ 

ن و یا پذیرش و خود برای حفاظت از هویت فرهنگی آناها به خودیاقلیت حقوقی، فرهنگی و ملیِ

ای از مناصب دولتی و قدرت سیاسی به که سهم تضمین شده ها کافی نیست، مگر ایناحترام به آن

توانند ها چگونه میها از یک سهم کافی در قدرت سیاسی، آناقلیت بدون برخورداریِ. ها داده شودآن

شان مادی و شرایط متفاوت ها حمایت خواهد شد، به نیازهایمطمئن شوند که از حقوق فرهنگی آن

شان را به رسمیت خواهد شناخت و آن را محترم خواهد اکثریت حقوق ۀتوجه خواهد شد، یا جامع

های منطقه همیشه وقتی در موضع دولت. تلخی است ۀرد در این زمینه دارای تجربشمرد؟ ملت کُ

 .اندفراموشی سپردهاما بعد به  ،اندرد دادهوعیدهایی به ملت کُاند وعده و ضعف بوده

 حق ملل در»رد، به رسمیت شناختن از این دیدگاه است که بهترین تضمین رعایت حقوق ملت کُ

ردها کُ. گرکردستان استکشورهای اشغال گرِاز طرف ملل اکثریت و ستم« تعیین سرنوشت خویش

لذا . اندربه کردهکراسی ترکیه به خوبی لمس و تجوگرایی را در به اصطالح دماعمال سیاست اکثریت

کشورهای  میان جوامع کشوری کثیرالملل نظیر ۀملی و ایجاد ملت سیاسی و رابط مسائل اساسیِ

که با رأی اکثریت در موردشان تصمیم گرفته شود، بلکه تنها از  فرمای کردستان، مسائلی نیستندحکم

 .کرد ها را حلتوان آنطریق گفتگو و وحدت نظر و رعایت حقوق برابر ملل می

شان در برابر زوال، رد که به صورت اقلیت در میان چهار کشور تقسیم شده است، فرهنگمردم کُ

حاکم بر آن مدام در معرض تهدید قرار  سرکوب، تبعیض، آسیمیالسیون و ژینوساید از جانب اکثریتِ

 .حاکم بر آن در معرض چنان تهدیدی قرار ندارد که فرهنگ اکثریتِدر حالی. دارد

کراتیک، مسائل ملی نه قابل بحث و مناقشه، بلکه باید حل شده قلمداد ودم شۀنظر تاریخ اندی از 

. است هاو تمامِ ملل تحت سلطه در ایران و بطور اخص آذری ردبنیادی برای ملت کُ این سیاستِ. کرد

لویزیون کرات کردستان ایران در میز گردی با توحزب دم فعلیِ این مسائل مواردی بود که دبیر کل

در صورتی که در ایران رفراندومی »گر که پرسید؛ در پاسخ به پرسش مصاحبه 1113آمریکا در سال 

« ردها نباشد چه کار خواهید کرد؟آن مطلوب کُ ۀبرای تعیین نوع حکومت آینده برگزار شود که نتیج

 .ماندچنان گنگ باقیقادر به تشریح مسئله نشد و موضوع برای مردم هم
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رد در آن قرار دارد با ابراز تمایل هیچ فردی که اکنون ملت کُشرایطی ین امر توجه نداشت؛ وی به ا

 کُرد و رهبرانش جنبش. اندبلکه اساساً با زور بین چهار کشور تقسیم شده ،رد انجام نگرفتهکُ ۀاز جامع

الشعاع ترد تحملت کُ «حق تعیین سرنوشت» د که رفراندومِناساسی توجه کن ۀباید به این نکت

، به ویژه در ایران که اخیراً مطرح چهارگانهکشورهای  ۀهای آیندرفراندوم سراسری برای تعیین رژیم

که دیگران در مورد ما  باید خود در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیریم نه این. شده است قرار نگیرد

رد برای یران با رفراندوم ملت کُآینده، مثالً برای ا رفراندوم برای تعیین رژیم سیاسیِ. تصمیم بگیرند

دبیر کل حزب دموکرات در آن مصاحبه؛ فراموش  .کندتعیین سرنوشت خود بطور بنیادی فرق می

به چه ( 0631/0111)کرده بود که سلفِ وی رفراندوم تعیین رژیم آیندۀ ایران در دوازدهم فروردین

رد در برای ملت کُ «تعیین سرنوشت حق» سهیم کردن دیگران در رفراندومِ دلیلی تحریم کرده بود؟

چه مانند آن .هر ملتی خود مستقیماً باید سرنوشت خود را تعیین کند. سیاسی است حکم خودکشیِ

 .لند و کبکِ کانادا و یا در باشور کردستان انجام گرفتکه در اسکات

آن گرفتار رد در که ملت کُگرکردستان رأی اکثریت تائید همین وضعی است کشورهای اشغال در

گرایی و عمال سیاست اکثریتدر هر حال با اِ. بردترین شرایط به سر میبدترین و غیر انسانی آمده و در

مسئله ملی برای به رسمیت شناخته شدن،  ها به ویژه دردر صورت توجه نکردن به خواست اقلیت

تمام  جنگ داخلیِ های جدائی طلب، تروریسم شهری وبسیاری نظیر ظهور جنبش پیامدهای منفیِ

مدنی و سیاسیِ هم  و ملی منجر به تجاوز به حقوق اساسیِسلب حقوق فرهنگی . عیار را به دنبال دارد

یک قرن گذشته تا کنون این حقیقت تلخ را در برابر  ۀتجرب. شوداکثریت می ۀاقلیت و هم جامع ۀجامع

 .همه ملل منطقه قرار داده است

ردها، کُ که عالوه بر گر شده استمستبد و سرکوب یهایدولترد موجب ظهور سرکوبی ملت کُ 

صاحبان چنین قدرت حاکمی بر کردستان . کندرا نیز سرکوب می( فارس، عرب و ترک)فرما ملل حکم

شان با خیر عمومی نیستند، که تابع هیچ محدودیت نظامندی برای هماهنگ ساختن منافع شخصی

سازی به منظور افزایش طول عمر خود تمام مهارت آنان بحران. بوداین وضعیت نخواهند  ۀقادر به ادام

 . است

وضعیت و  با تطبیقِ. رد باید این اوضاع را هرچه بیشتر مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهدجنبش کُ

سیاست جهان غرب را در  ها و دوگانگیِعصر جدید، تفاوت واقعیِ کراسیِوجایگاه خود با مفهوم دم

خواهی جهان غرب در خاورمیانه، در کراسیوبارزترین نمود ریاکاری دم. تان افشاء کندبرخورد با کردس

های دیگر را رد را تا حدودی تأیید و بخشآنان بخشی از جنبش کُ. شودرد عیان میبرخورد با ملت کُ

 لشما رد دردر مورد جنبش کُ (ناتو)و اروپا  اگر فرض کنیم ادعای آمریکا. کنندتروریسم تلقی می

علنی  و ، درست باشد آیا آمریکا حاضر است بطور رسمی p.k.k کردستان مبنی بر تروریسم بودنِ

 رد درمیلیون انسان کُ 61الی 11کند؟ آیا بین رد را تأییدهای ملت کُخواسته و حقانیت مطالبات

 اند؟همه تروریست ،ترکیه است شوونیستیِ رژیم ۀشمال کردستان که زیر سلط
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در مجارستان ( آمریکا)داری ترین جمهوری سرمایهکراتیکوان جورج بوش رئیس دمتوجه به سخن 

در  1113وی در سفر خود به مجارستان در بهار . کندو گذشته را عیان میبسیاری از حقایق حال 

که جنبش مردم مجارستان»: گفت 0133سابق به مجارستان درسال  خصوص تهاجم ارتش شورویِ

ما از شما الهام . داران آزادی استو الهام بخش دوستی سرکوب شد، نمونه های شوروتوسط تانک

بعد از بوش، اوباما هم « .ها حمایت کنیمکه مردم برای آزادی بپا خاستند ما از آنگرفتیم تا وقتی 

ما در کنار کسانی خواهیم بود که برای »صلح نوبل اعالم کرد؛  ۀها خصوصاً در زمان گرفتن جایزباره

و فعلی آن علیرغم چنین ادعای، در مورد کردستان اما آمریکا و رؤسای سابق  «.کنندمبارزه می ادیآز

در کنار کسانی قرار داشتن ( دولت ترکیه ۀتحت سلط)و مردم آن سرزمین به ویژه در شمال کردستان 

بخش آن را رد را نقض و جنبش رهاییکراتیک ملت کُوو دارند که آزادی مردم را پایمال و حقوق دم

کنند و حتی اوباما و سایر رد را دشمن آمریکا تلقی میسرکوب و دوشادوش دولت ترکیه جنبش کُ

واپسگرا  و مذهبیِدول اروپایی برای مذاکره با طالبان که حرکتی است افراطی و ارتجاعی و بنیادگرایی 

اما چنین برخوردی با جنبش  و اخیراً این مذاکره را به سرانجام رساندند، اند،اعالم آمادگی کرده

ترامپ مبارزین کُرد را که با جان و مال و خون  .کنندرد در شمال کردستان نمیکراتیک مردم کُودم

تنها .. خود داعش را سرکوب کردند، در برابر تهاجم ارتش ترکیه هم در عفرین و سَرِکانیِ و گِرِ سپی و

دیکتاتور ترکیه  فروخت یا به عبارت دیگر در پایا در واقع به کُردها خیانت کرد و آنان ر. گذاشت

 اوباما و ،روشن نیست تعریف بوش .وی مسؤل خون ریخته شدۀ کُردهاست. قربانی کرد( اردوغان)

های دیکتاتور، که حکومت سایر مقامات آمریکایی از آزادی چیست؟ اما روشن است ترامپ و

که مورد حمایت آمریکا  کردستان گرذهبیِ اشغالشوونیست، مستبد و زورگو، توتالیتر، الیگارشی و م

 . اندسیاسی ۀو تکامل نیافتضد آزادی  ،هستند

حال باید از جورج بوش، اوباما و کل سیستم حاکم بر آمریکا پرسید مردم مجارستان و کردستان از 

وی و ارتش های شورتانک هایی دارند و یا تفاوتکراسی، آزادی و حقوق بشر چه تفاوتونقطه نظر دم

های آنان ساخت آمریکا و قربانیان نیز ترکیه، عراق، سوریه، و ایران در چیست؟ البد چون تانک

ها یادآور در این جاست که باید به آن! پذیر بوده استاند، مسئله از نظر مقامات آمریکا توجیه«کُرد»

، حداقل نباشدکراتیک وگ دمرد قادر به درک و تعریف صحیح از فرهنملت کُ( زعم آنانب)شد که اگر  

 .کراتیک و مغایر با حقوق بشر استوداند، چه چیزی و یا اقداماتی غیر دممی

هایی در مورد مسائل یادشده را پیشنهاد کند؟ آیا خرد این عصر توانسته است اصالحات و تعدیل 

ریزی و ویرانی و و خونی آن و اروپا و آمریکا، تنها جنگ فرماهای حکمردها، خرد دولتآیا در مورد کُ

اند که حتی بدتر از دوران رد تحمیل کردهبه ملت کُ یایانکار است؟ چنان شرایط و اوضاع و زندگی

 . توحش و بربریت است

که میزانی از  کراسی این فرض پذیرفته شده استودر بخش اعظم آثار موجود در رابطه با دم

های ترین پیش زمینهاش جزء ضروریر سرزمینمؤثر قانونی دولت ب وحدت ملی در کنار نظارتِ
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 که چه اما از هنگامی که اصل حاکمیت مردم مورد تأیید قرار گرفته، این پرسش. کراسی استودم

ردها تا کنون در مورد کُ. خاص پیدا کرده است اهمیت سیاسیِ ،دهندرا تشکیل می( مردم)کسانی 

که  ها پیش از آنکراسیودم»: دیوید بیتامساس نظریه برا .اصل بر انکار، حذف و طرد آنان بوده است

ما  ۀدر اوضاع و احوال منطق« .قادر به ایجاد وحدت ملی باشند از ابتدا وجودشان به آن وابسته است

اند باید به دنبال کراسیوکه تمام کسانی که خواهان دموحدت ملی چگونه امکان دارد، پرسشی است 

منطقه علت و معلول  کراتیزه شدنِوکه رهایی کردستان و دم است به همین جهت. جواب آن باشند

 .اندهم

که بازهم به  با هر مضمونی رخ دهد، مادامی چهارگانه هر یک از کشورهایهرگونه تحول سیاسی  

طلب و تروریست نگریسته خواه، جدائی، شورشی، زیادهترپایینرد بعنوان شهروند درجه دو و ملت کُ

کراسی وتواند منجر به دمخواهد انجام دهد، نمیکه دولت ترکیه می ت نظیر تحوالتیشود، آن تحوال

پوشالی ترکیه و  کراسیِودم. کند نه مضمون آنشود و تنها شکل قضیه تغییر می

کراسی در مقام نظام حکومتی به ودم. های جالبی دربرابر ما هستندایران نمونه (0111/0631)انقالب

رضایت همگانی هم جز با حقوق، مزایا و . ایط آزادی بیان و انجمن متکی استرضایت همگانی در شر

برابری حقوق ملل یعنی به رسمیت . رد امکان نداردما برای ملت کُ ۀملل بویژه در منطق تعهدات برابرِ

ما همه باید بدانند  ۀدر منطق. برای تمام ملل است« حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»شناختن؛ 

مردم . کراسی سالم دست یابندوتوانند به دمسمیت شناختن چنین حقی در مورد ملل نمیبدون به ر

خودی هم حساس و آگاه باشند و به آنان اجازه ندهند در  های سیاسیِرد باید نسبت به جریانکُ

 .چه در عراق پس از صدام اتفاق افتادهای سیاسی از این حق بگذرند، نظیر آنسازش

در برابر رأی پارلمان اروپایی مبنی بر تسریع در روند اصالحات و به ویژه تأکید  دولت مردان ترکیه 

مات و  1113ردها در پائیز ها و به ویژه کُپارلمان اروپایی مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق اقلیت

ها اروپایی که ده ۀمبهوت شدند و حتی این بحث در میان آنان مطرح شد که از عضویت در اتحادی

 .در خواب و خیال آن بودند صرف نظر شود سال

کراسی و حکومت مستبد و زورگو و شوونیستی و مطلقه، صرفاً به این جهت وکه از بین دم کسانی

کراتیک به حقوق خود دست نیابد، حکومت زورگو و مستبد را انتخاب ورد در محیط دمکه ملت کُ

... سابق  ربه عراق، لبنان، فلسطین، یوگسالویِآنان باید از تج. اندو فقط سفیهان سیاسیکنند، فقط 

بخوبی دریافته باشند که اگر ملل نتوانند به زندگی در کنار یکدیگر رضایت دهند، غیر از جدائی یا 

رضایت ملل هم در . مانده، تحمیل رژیم اقتدارگرا و مستبد به آنان استباقی جنگ داخلی تنها راهِ

توانیم بدرستی که ما می به دلیل رضایت به اصل برابری است. تشرایط نابرابری حقوق غیر ممکن اس

ردها به ویژه در یک قرن گذشته بیانگر عدم حصول چنین کُمبارزات . ها احترام بگذاریمبه تفاوت

از طرف داعش به  ردها در عراق شیمیای باران و در عملیات انفال زنده بگور شدند،اگر کُ. رضایتی است

و های مطلقه در ایران در گذشته و در حال گرفتار حکومت رید و فروش شدند،بردگی گرفته و خ
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اند؟ بجز زندگی اند، ملل حاکم چه نفعی از این وضعیت بردهترکیه قربانی شوونیسم ترک مستبد و در

دیکتاتوران، به خطر انداختن وحدت ملی، تمامیت ارضی، فراهم آوردن زمینه دخالت  ۀدر زیر سلط

در کشورهای خود به قیمت از دست رفتن استقالل سیاسی و اقتصادی و تحقیر  ملل ترک، بیگانگان 

که در گذشته بر بخش اعظم  ملت ترک، در حالی. به حال ملل فوق باید تأسف خورد. عرب و فارس

اند های کودن و شوونیست چنان تحقیر شدهراند، اکنون توسط سیاستمداران و ژنرالاروپا فرمان می

همه  ۀریش! دهندکراسی میویعنی حکومت شوندگان دیروز، به آنان آموزش دم( اروپاییان)یگران که د

 .رد استها در سرکوبی جنبش ملت کُها و دون صفتیاین حقارت

رقابت  ۀکراسی به مثابوخودِ دم»: نویسدداری غرب میکراسی سرمایهودر خصوص دم دیویدبیتام 

مداران از آن دسته از شود، چرا که سیاستادی منجر به شکاف میحد زی انتخاباتی بر سر قدرت، تا

شان آراء الزم را جهت ترین شکل برایبرداری خواهند کرد که به آسانهای بسیج عمومی بهرهپایگاه

های حال اگر هیچ پایگاه بسیج مؤثری وجود نداشته باشد که وفاداری. رسیدن به قدرت فراهم کنند

این  آمیز برای موفقیتقرار دهد، و هیچ حزبی وجود نداشته باشد که بگونه الشعاعقومی را تحت

عراق، ایران،  وضعیت حاضرِ« .ها فائق آید، نتیجه احتماالً شدت سیاست قومی باشد تا راه حلوفاداری

 .دهدترکیه، و سوریه بر له این نظر گواهی می

چه چیزی جریان  ۀدر مقابل ارائ چگونه و ؛که در این خصوص مطرح است، این است پرسشی 

ردها در هم در شرایط کامالً نابرابر نظیر موقعیت کُهای قومی را آنسیاسی قادر خواهد بود وفاداری

از دو طریق؛ طریق اول با صراحت و صداقت و تعریفی روشن . کشورهای یادشده تحت تأثیر قرار دهد

کاری، نظیر عمل کرد حزب و دغلاز طریق فریب از حقوق ملل و اعتقاد به اجرای آن در عمل، و یا 

در تمام . آن موقت خواهد بود ۀطلبان در ایران،که نتیجاردوغان در ترکیه و اصالح ۀو توسععدالت 

گرکردستان تا کنون هیچ جریان سیاسی، اعم از چپ و راست، صداقت و شرافت کشورهای اشغال

آنان را در برابر وحدت ملی ( قومی) ز نداده تا وفاداریرد از خود بروسیاسی در مورد مطالبات ملت کُ

 .رد بوده و هستملت کُ آنان سرکوبیِ ۀسیاست هم. تحت تأثیر قرار دهد

توانند که مردم می اندکراتیک بر این فرضوکه هم نظریه پردازان لیبرال و هم دم علیرغم این

پذیری در قبال زندگی م برای مسئولیتسرنوشت خودشان را تعیین کنند و از توانایی و اعتماد الز

ترین رفتار دولت ترکیه و سایرین با خودشان به صورت فردی و جمعی برخوردارند، اما در مقابل خشن

 اندرد سکوت کردهملت کُ

در مورد سنجش »: نویسددر این خصوص می «کراسی و حقوق بشرودم»در کتاب  دیوید بیتام 

مند از دسترسی به حکومت، تأثیرگذاری در های نظامها بگونهد یا گروهکراسی باید دید که آیا افراودم

های مدنی و سیاسی باید ببینند که آیا عمالً اند؟ در مورد حقوق و آزادیآن یا اصالح آن محروم شده

کراتیک باید دید فرصت برابر برای ودم ۀدر مورد جامع. اندهای جامعه تضمین شدهبخش ۀبرای هم

قدرتمند و  خصوصیِ های اقتصادیِها، تظلم در مقابل ستم، تشکلدهی، دسترسی به رسانهخود سازمان
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آن را  رد به هیچ نحوی فرصت دسترسی به حکومت و تأثیرگذاری برمردم کُ« .تا چه حد فراهم است... 

 حتی درکشورهای. ها را ندارندگونه خود سازماندهی، دسترسی به رسانهچنین حق هیچنداشته و هم

ردها  ضمن در یک قرن گذشته کُ. اندهای درتبعید آنان ممنوع شدهاروپایی هم تا کنون بارها رسانه

که از آموزش به زبان مادری محروم گشته، حتی در حریم خصوصی خانواده هم صحبت به زبان  این

 .ردی ممنوع بوده استکُ

 کراسیِودیدند، دمخود آموزش می یِردها به زبان مادرکُ در مقایسه با دیکتاتوری زمان صدام که 

( ردهاکُ)هر سطح از مطالبات آنان  همیشه رسد وکارانه به نظر میپوشالی ترکیه بسیار توخالی و فریب

ترین کراسی در مهموسنجش دم که معیارِ از این جهت است. شودمی با توپ و تانگ پاسخ داده

موقعیت و جایگاه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و  (ایران، ترکیه، سوریه، عراق)کشورهای خاورمیانه 

 .رد استانسانی ملت کُ

 ۀکه از همکراسی وجود دارد این است وکه برای دمحاضر، حداقل توجیهی  در شرایط جهانیِ 

-بهتر است و در آن از جنون و بربریتی که ویژگی رژیم( خاورمیانه به ویژه در)های شناخته شده بدیل

 .سراسر قرن بیستم و قبل و بعد آن خبری نیست کارِفیهای غیر مسئول، مخ

شهروندان برابر  ۀکند که در آن همگیری را عرضه میکراسی نظامی تصمیمودر بهترین حالت، دم 

اند، اظهار نظر آزادانه و مصالحه را به تحمیل اراده و شان حساستلقی شوند، نسبت به عقاید و منافع

دهد که بدون کند و اجازه میهای سیاسی را تضمین مید، آزادیدهاوامر خودسرانه ترجیح می

باید در همه جا برای . ای عظیم، نوسازی اجتماعی و سیاسی صورت گیردهای تودهها و شورشطغیان

در هر جا این موارد مشاهده . ها را مهم فرض کردکه تنها آن هایی مبارزه کرد، نه اینچنین ارزش

سی وجود دارد، نه در کشورهای نظیر ترکیه، ایران، عراق و سوریه که در سراسر کراوشده در آن جا دم

های نظامی و غیرانسانی مشغول سرکوبی ملت ترین شیوهو یکم با خشنقرن بیستم و آغاز قرن بیست 

 . رد بوده و هستندکُ

یک و یا کراتوداری غرب باید متوجه این نکته شود که اگر فاش شود نهادهای دمجهان سرمایه

چنین . کراسی خواهد شدوموجب سرخوردگی مردم از دم. اندکراسی صرفاً ظاهری فریبندهوبحث از دم

ردها و آید که حقوق ملل تحت ستم، نظیر کُوضعیتی به ویژه در خاورمیانه در حالی پدید می

-ت و رشد گروهشود و این وضعیت در نهایت به تقویبطور کلی پایمال می.... ها وها و آذریفلسطینی

های هنگفت مادی و معنوی و تلفات شود که مبارزه با آنان مستلزم هزینههای افراطی منجر می

اگر جهان . تر یا بهتر است بگوییم به هدر دادن زمان و منابع استانسانی و گذشت زمان طوالنی

است باید در درجه  خاورمیانه کراسی کردنِوداری غرب به رهبری آمریکا صادقانه خواهان دمسرمایه

گرایی سیاسی اند بدون استثناء و مصلحتکنند یا کردهکه چنین وضعی را ایجاد می هاییاول با دولت

های پوشالی و فریبنده را تمجید و تحسین کند و بطور کراسیوکه دم و اقتصادی مبارزه کند، نه این

ر گروه و جریانی را که مغایر با منافع رد شرکت کند و یا همستقیم و غیر مستقیم در سرکوبی ملت کُ
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شان متهم به تروریسم آنان باشد، بدون توجه به ماهیت و اهداف مبارزاتی آنان به صرف حفظ منافع

... رد را در ردیف القاعده و طالبان و ترین اشتباه و خطا است که آمریکا و اروپا مبارزین کُبزرگ. کند

های های مبارزه با تروریسم کرد تا از دولتیکا را متوجه این واقعیتباید ملل اروپایی و آمر. قرار دهند

های تروریسم و علل آن توضیح کرد غلط مبارزه با تروریسم و عدم توجه به ریشهخود در خصوص عمل

 .بخواهند

که قادر خواهیم بود ارزیابی کنیم که هر نهادی و یا کراسی است وتنها با درک اصول اساسی دم 

 . کراتیک بودن به چه چیزهای نیاز داردوکراتیک است و یا برای دمور عمل چقدر دمدولتی د

حق ملل در تعیین »کراسی در خاورمیانه به رسمیت شناختن؛ ودم ترین اصول اساسیِمهم

توان بر هرگونه ناسیونالیسم شوونیستی از این طریق می .است برای ملل تحت ستم« سرنوشت خویش

کراتیک متضمن وسیاست دم. ائق آمد و راه را برای  فدراسیونی از ملل هموار کردجویی ملل فو برتری

های ملل مختلف برای رسیدن به راه ها و دیدگاهمتقابل و نیاز به گفتگو بین گروه پذیرش وابستگیِ

 .آیدحل مشکالت مشترک است و این آشکارا نوعی فعالیت اجتماعی به حساب می

. کراسی استوها سازگاری دارد و تأمین آزادی مخالفان شرط دمع و تفاوتکراسی کامالً با تنوودم 

ما اعتقاد به یک دموکراسیِ »گوید؛ می BBCدر مصاحبه با  قاسملوبا درک این موضوع است که 

چون به نظر ما هیچ . عمیق در ایران داریم که حقوق همۀ ما و مخالفین را هم محترم به شمارد

-ما با همۀ سازمان. تواند وجود داشته باشداحترام به حقوق مخالفین نمی دموکراسی بدون رعایت و

 .«خواهند دیکتاتوری مستقر کنند، مخالف هستیمکه به شکلی از اشکال در ایران می یهای

های فعلی همه های آتاتورک و رضاشاه گرفته تا حکومتگرکردستان از رژیمهای سرکوبحکومت

رد حق ملت کُ آنان در ۀگرانب بوده و یا حداقل در مقابل عملیات سرکوبداری غرمورد حمایت سرمایه

در طول تاریخِ ایران همیشه »کند؛ گونه یادآوری میاین مسئله را این قاسملو .اندسکوت اختیارکرده

های ایران و حتی خواهیم قدرت در بین خلققدرت در دست یک نفر و در مرکز متمرکز بوده، ما می

کنم در ایرانِ آینده بعد از جمهوریِ اسالمی، اگر من فکر می. …ایران تقسیم شودهای استان

دیکتاتوری هم بوجود بیایید، این دیکتاتوری برای مدت زیادی سرِکار نخواهد ماند و متأسفانه امکان 

 .  «دارد وضع کشور ما را به طرف جنگ داخلی هم ببرد

خود را فریب دهند، شرایط زمان را به طرز نادرستی  مردم کردستان دیگر نباید دچار توهم شوند و

که در مراحل مهم  بسیار دیده شده است. ارزیابی نمایند و موقعیت جهانی را به غلط درک کنند

پیشرو هم  که در حال گذار از شکلی به شکل دیگر است، حتی احزابِالخصوص مراحلی تاریخ، علی

کنند که را تکرار می د هماهنگ سازند، در نتیجه شعارهاجدی توانند خود را با وضعیتبرای مدتی نمی

های مختلف کردستان رد در بخشکه احزاب کُ هاستسال. دیگر مفهوم خود را از دست داده است

که قادر به بیان واضح و صحیحی از آن برای مردم  کنند بدون اینشعار خودمختاری را تکرار می

ببرد و به رد به حقوق اساسی خود مانند سایر ملل پیکُ ده که ملتهمین شعار مانع از آن ش .باشند
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سیاسیِ آن  ن حکومت باشور کردستان و نیروهایفاکت آ .تر از دیگران راضی بوده استسطحی نازل

است که بعد از تسلط بر بخشی از کردستان، هیچ برنامۀ اجتماعی برای حل مشکالت مردم کُرد ارائه 

اگر همین اآلن شرق . ردم از یک سو سردرگم و از سوی دیگر غرق در فساداندندادند و در ادارۀ م

 قاسملو. های کُرد دهند، قطعاً بدتر از جنوب کردستان عمل خواهندکردستان را تحول احزاب و گروه

 دموکرات حزب» این موضوع را با اشاره به تجربۀ جنوب کردستان مورد توجه قرار داده است؛

 .پیشرو است حال حزبی همان در لیکن است، ملی - دموکراتیک حزب یک ر چهایران اگ کردستان

 مشکالت مانخلق ملیِ حقوق کسب ملی، مسائل با حل همراه خواهدمی که معنا این به پیشرو

 جهان، دیگر هایتجربیات ملت فقط نه ما آرمانی چنین تعیین در .نماید فصل و حل را نیز اجتماعی

 کدامند؟ تجربیات این .ایمداده قرار توجه مورد اخص نیز بطور را کورد ملت گذشتۀ تجربیات بلکه

کورد  خلق جنبش کوشدمی که حزبی .اندداده نشان اندکورد بوده خلق مبارزات حاصل که تجربیاتی

 مسئلۀ حل صرفاً یعنی باشد عیار گرای تمامناسیونالیستِ  ملی حزب یک تنها چنانچه نماید رهبری را

 نکرده حل اجتماعی را مشکالت یک طرف از که رسید خواهد آنجا به پس داشته باشد، مدنظر را ملی

 طرف از و آورد، در خواهد فایدهبی امری صورت به ملی را حقوق کسب ترتیب بدین و گذاردمی باقی

 حزب ناگزیر نادیده انگاشت را اجتماعی مشکالت و مسائل تواننمی به هر حال که از آنجا دیگر

 بزرگی بخش ترتیب این به و کرد خواهد تأکید مسائلی حل چنین روی بر که شد خواهد پیدا دیگری

 از بعد عراق کردستان در نمونه بعنوان .کرد خواهد جلب خود سوی به را کردستان از زحمتکشان

 قعرا کردستان دموکرات پارت یافتند؛ نخست رشد نیرومند جریان دو ٢٨٨٨سال در ژوئیه ٢٨ انقالب

 اقشار با واپسگراترین بود حاضر منطور این به نیل برای و بود کرده ملی متوجه مسائل را خود هَم که

 کسی هر با و گیرد بهره مبارزه امر در یایشیوه هر از همکاری نماید، عراق کردستان جامعۀ طبقات و

 مشکالت مسائل و بر مقابل در که عراق (کمونیست )شیوعی حزب دوم .سازد برقرار پیوند دوستی

 سرانجام اما .کند جلب خود سوی به را زحمتکشان کردستان وسیله بدان تا کرد می تکیه اجتماعی

 شد روشن خوبی به و گردند، موفق خود کار در توانندجریان نمی دو این از یک هیچ که گردید معلوم

 و بردمی یاد از را جتماعیمسائل ا و نهدمی ارج را ملی مشکالت و مسائل بیشتر که حزبی چه آن که

که  را مرحله این در کورد خلق ملی مسئله و دارد توجه مسائل اجتماعی به صرفاً که حزبی آن چه

 قادر کدامهیچ شودمی قایل برای آن تریکم اهمیت یا نماید،می فراموش است اساسی مسئله یک

پیروزی  به آن را و بگیرند هدهع به کورد خلق جنبش رهبری مبارزه نقش کنونی مرحلۀ در نیستند

 باید که است پی برده ضرورت این به آغاز همان از ایران کردستان دمکرات حزب .برسانند نهایی

 مشخص ملی مسئلۀ حل راه پیگیر و اصولی هایشیوه هم به آن در که نماید تدوین را یایبرنامه چنان

 این .شود ارائه حل راه هاحل آن برای و یردبگ قرار توجه مورد اجتماعی مشکالت و مسائل و هم گردد

 سال از و بوده پیشرو حزبی (٢٣١٨/٢٨٨٨)سال یعنی از آن تأسیس آغاز همان از حزب
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 پایه «اجتماعی«و   «ملی» مسئله دو حل راه براساس ویژه به آن برنامۀ تا کنون (٢٣٨١/٢٨١٢)

 .«است شده گذاری

های ی تودهن صاحبان قدرت دولتی فقط از عهدهکه پیروزی بر چنی ماهیت قضیه در این است

توان با آگاهی و سازماندهی، مردم را به قدرت واقعی و می. آیدانقالبی و آگاه مردمِ برخاسته، بر می

موفقیت جنبش کرد هم منوط به ایجاد فاصله بین مردم و . دولت را به قدرت صوری تبدیل کرد

دهند، یعنی ایجاد های مستبد عکس آن را انجام میدولتهمان کاری که . گر استهای سرکوبدولت

باید مردم را به سطحی از آگاهی و دانایی سیاسی . فکران با مردمفاصله بین احزاب پیشرو و روشن

احزاب قانونی در کشورهای . گر خودداری کنندهای سرکوبارتقاء داد که از هرگونه همکاری با دولت

 .کنندژه در رابطه با ملت کرد پشتیبانی میفوق اکثراً از جالدان به وی

انقالب ایران و سرنگونی حزب بعث نشان داد که در تحول ناگهانی و شدید که در زندگی یک ملت  

کنند، چه گردد که هر یک از طبقات آن ملت چه هدفی را تعقیب میدهد، آشکار میروی می

های موفق و ناموفق تاریخ خود و باید انقالب هر ملتی. وجود و چه مسائلی را پیشرو دارند ینیروهای

رد با عدم موفقیت به های کُمراحل مختلف جنبش. سایر ملل را نقادانه مورد بررسی و تعمق قرار دهند

 ۀکه در ابتدا سازمان یافته و در شرایط ویژ ها این بودهیکی از دالیل این شکست. اندپایان رسیده

کرده و قبل از پختگی و آمادگی کامل شروع به عملیات انقالب تاریخی خود بطور هماهنگ عمل ن

نباید دست به یک نبرد ناسنجیده زد که منتهی به شکستی شود که در شرایط دیگر . نموده است

پایداری  ۀباید به جنبش جنب. رد مکرر اتفاق افتاده استکار در جنبش کُاین. ممکن است چنان نباشد

ریزی شده را نشینی برنامههای عقبنجیده برحذر و در هر شرایطی دروازهداد و آن را از اقدامات ناس

ی ترین مورد در این خصوص در ربع اول قرن اول هزارهترین و تلخدردناک. پشت سر خود باز گذاشت

 .ی ببرهای تامیل در سریالنکا استسوم، تجربه

که در شینی سراسیمگی است نهنگام عقب ترین چیز درنشینی کاری آسان نیست و خطرناکعقب

-مگر با انظباط. تواند موجود باشدکه به هنگام پیشروی همگانی وجود دارد نمی ایآن شرایط، روحیه

توجهی به رد به دلیل بیجنبش کُ. نشینی درست عمل کندترین تشکیالت که ممکن است در عقب

 ۀگاه عقبرا متحمل شده و هیچ ناپذیریهای جبرانطول تاریخ مبارزات خود زیان این موضوع در

. نشینی یک امر مهم و حیاتی استلذا از لحاظ تئوری و عملی توجه به عقب. مطمئنی نداشته است

بشریت پیوسته وظایف عملی شدنی را در مقابل »: گویددر این مورد درس خوبی دارد که می مارکس

 .«که با حزب در حال رشدندرشد وظایفی  ۀدهد و تاکتیک عبارت است از پروسخود قرار می

ها نیاز های نوین جذب به کار، سالبر قراری انظباط نوین، روابط اجتماعی نوین بین افراد و شیوه 

را باید فراهم  یهایزمینه. از دست رفته است یهای طالیتا کنون در این خصوص فرصت. به وقت دارد

... پافشاری، آمادگی، عزم، سازماندهی و توانایی وپایداری، . پذیر باشدکرد که در آن چنین کاری امکان

 .رسانداند که ملتی را به پیروزی میصفاتی
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وار در خدمت استثمارگران، باید امکان ها زحمت کشیدن برای دیگران و کار بندهردها پس از قرنکُ

این . د بیآوردها و فرهنگ بوجوترین تکنیکها، تازهیی پیشرفتکار برای خود، آن هم متکی بر کلیه

 ۀترین تحول در تاریخ بشر است، به آسانی و بدون مبارزوار به کار برای خود که بزرگتبدیل کار بنده

های اقتصادی، سیاسی، طرز کار کردن در زمینه آموختنِ. آیدجدی بر علیه استثمارگران، بدست نمی

  .آن در مقابل مردم به گذارد ۀدامنایست که جنبش باید با تمام وظیفه... اجتماعی، فرهنگی، هنری و

اگر هر حزب و گروهی به سوراخی . باردکه کار کنند برای آنان کار از آسمان میردها در صورتی کُ

رد قصد دارد خود را به صفوف اگر ملت کُ. بخزد و منتظر تغییر اوضاع بماند کاری از پیش نخواهند برد

ارتقاء یابد آن وقت متوجه خواهد شد که چه حجم ملل دیگر جهان برساند، یعنی تا سطح آنان 

که به  احزابی. عظیمی از کار در برابر خود دارد که حتی وقت نان خوردن و خوابیدن را هم ندارد

های حتی در سوراخ. دهندو می را از دست داده یهای طالیدانند چه فرصتاند نمیها خزیدهسوراخ

-اند و از این نظر از تودههای جدید از اوضاع جدید نشدهرزیابیخود هم قادر به تحول فکری خود و ا

کار باید با ارتجاع خودی در هر شکل و لباسی که باشد برای این. اندهای مردم خود خیلی عقب مانده

ورزد و چون ت میجهای کهنه لجامغزانه، فقط در قبول شکلپرستی خشکزیرا آئین. مبارزه کرد

که به جهانی به جای این غلتد که شرایط عینیِکند، به باتالقی مییند و درک نمیبشرایط نوین را نمی

 .کندنجات او کمک کند در غرق شدنش تسریع می

مغزانه پرستی خشکآئین. گرایی پان اسالمیسم در اوضاع و احوال فعلی استافراطیفاکت آن 

مردم برای موفقیت . کندی خود راه باز میها برابیند که مضمون نوین از خالل انواع و اقسام شکلنمی

خود به چنان دانش سیاسی و فلسفی و علمی نیاز دارند که بتوانند بر تمام اشکال مسلط شوند و 

بیاموزند که چگونه با حداکثر سرعت شکلی را با شکل دیگر تکمیل نمایند، تعویض کنند و تاکتیک 

جز تشکیل  یایهای کُرد، چارهها و گروهاب، سازماناحز. خود را با هر تغییر و تبدیلی هماهنگ کنند

 .را ندارند« جبهۀ ملی کردستان»

در روابط خارجی و  کردستان و فعالیت آن در سراسر کردستان آمریکا و اروپا را ملی ۀتشکیل جبه 

قبل توانند مانند وضعیت در آن شرایط آنان نمی. بست قرار خواهد داددر تنگنا و بن دیپلماتیک خود

رد را در جنوب کردستان تأیید و در شمال کردستان تروریسم از تشکیل جبهه ملی، که جنبش کُ

آنان . ملی را تجزیه و بخشی از آن را تأیید و بخش دیگر را تروریسم تلقی کنند ۀکنند، جبهتلقی می

انند سابق آن را جریانی ملی را تأیید و یا م ۀدو راهی قرار خواهند گرفت، یا جبه بر سرِ( آمریکا و اروپا)

کراسی ودر حالت اول یعنی قبول جبهه و مبارزات آن در راه آزادی و دم. تروریستی معرفی خواهندکرد

با آمریکا و اروپا و فاصله ( ترکیه و عراق جدید)و رهایی موجب اصطکاک بین هم پیمانان استراتژیک 

ملی  ۀرد در قالب جبهمبارزات ملت کُ نِدر حالت دوم، یعنی تروریست خواند. ها خواهد شدبین آن

خود در رابطه با جنوب کردستان، این کارِ آنان به  کردستان، ضمن زیر سؤال بردن اقدامات قبلیِ

-های سوریه و ایران هم خواهد بود که آن کشورها را قبالً محور شر و بزرگمعنای حمایت از دولت
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که بر علیه  یتوانند به این سادگی نیروهایآنان نمی بدین ترتیب. اندترین حامی تروریسم معرفی کرده

توانند این پارادوکس را در آمریکا و اروپا به راحتی نمی. کنند تروریست به نامندمحور شر مبارزه می

برابر افکار عمومی مردم خاورمیانه، جهان و کشورهای خود حل کنند و هر چه بیشتر صداقت، شرافت 

  .زیر سؤال خواهد رفتسیاسی و اخالقی آنان به 

 

   های منطقه و جهان غرب با رفراندوم جنوب کردستان مخالف بودند؟چرا دولت

اند؟ این های چهارگانه با استقالل جنوب کردستان، به عنوان تکوینِ جدید، مخالفچرا دولت

کُرد، انِها انسکه به رعایت حقوق میلیون به جای آن. موضوع ناشی از ماهیت فاشیستیِ آنان است

آذری، عرب، بلوچ، ترکمن و حتی مردم فارس و ترک در سرزمین خود توجه کنند، در خارج از 

مرزهای خود، با دخالت در سوریه،  عراق، لبنان و سایر مناطق، با حقوق مردم و ملل دیگر مخالفت 

اهیت شان، برمال شدن مشان، سلطهدلیل این مخالفت چیست؟ از دست رفتنِ منافع. کنندمی

کردستانِ )تکوینِ شکل نوین . شانکنار ساختارکهنه شان در مقایسه با تکوینِ نوین درفاشیستی

وضعیت فعلیِ تحت سلطۀ بنیادگراییِ مذهبی )در کنار شکل کهن و باستانی ( مستقل در شمال عراق

ضوع مورد در مو. به معنای تحت تأثیر قرار دادنِ شکل کهن و در نهایت مرگ آن است( و شوونیستی

بحث و از لحاظ سیاسی تکوین شکل جدید به معنایِ رهایی ملل تحت سلطه از فاشیسم و دیکتاتوری 

گیری چه که در حال شکلدر حقیقت آن. وضعیتی که از قبل، توسط فاشیسم خلق شده است. است

تحت  یایهدهد که، عاقبتِ هر جامعمورد عراق و سوریه نشان می. کرد فاشیسم استاست، نتیجۀ عمل

تنها رهایی از فروپاشی، دموکراسی و خالصی از فاشیسم . سلطۀ دیکتاتوری و فاشیستی فروپاشی است

چرا آمریکا به ویتنام حمله کرد؟ ترس و هراس از گسترش سوسیالیسم در منطقۀ هندوچین،   .است

ائیان؛ تئوری سیب به اصطالحِ آمریک. تحت تأثیر قرار دادن مناطق پیرامون و حتی خودِ آمریکا بود

 .شدبایستی از بقیه جدا و دور اندخته میبود که می یایگندیده

گیرد و بر مبنای میراث تکوین سیاسی، اقتصادی، فرهنگیِ آینده است که در زمان حال قوام می

( اشکال کهن)که با پیرامون خود این طراحیِ نوین است . شودگذشته با نوآوری کنونی طراحی می

بنابراین ضدیتِ آمریکا و به ویژه رژیم مذهبیِ حاکم بر . وابطِ کشمکش هست و خواهد بوددارای ر

گرایی و ضدیت کاذبی است میان عینیت. ایران با استقالل کردستان از عراق، ضدیت بیهوده است

 .است« آزادی و رهایی»گرایی یا به تعبیر دیگر؛ ضدیت میان فاشیسم و دیکتاتوری با ذهنیت

دید یکی از مخاطرات ذاتیِ هر جامعۀ سیاسی که از ملل مختلف تشکیل شده است و بدون تر

تر بخشی از قلمرو ملل دیگر را در اشغال دارد، تالش یکی از این ملل برای جدایی از موجودیت بزرگ

قبول داریم که مسئلۀ جدایی در گذشته و حال تهدیدی بوده است برای از هم گسیختنِ . است

چه زمانی جدایی موجه است؟ چه زمانی دولت باید . امعِ چند ملیتی یا چند فرهنگیبسیاری از جو

ها مشکل مانع جدایی شود و در چه شرایطی باید اجازه دهد جدایی عملی شود؟ پاسخ به این پرسش
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است، اما اگر از دیدگاه لیبرالیسم عضویتِ فرد دردولتِ خویش مبتنی بر رضایت است و این عضویت 

-تواند از آن جدا شود، پس چرا گروهی از افراد که ملتی خاص را تشکیل میکه فرد می چیزی است

کند با نفی و دهند نتوانند از دولتی خارج شوند و با خود بخشی از سرزمینی را که درآن زندگی می

از سرزمین کلی جدا ( که از قبل هم وجود نداشترضایتی )انکار جمعی رضایت خود به آن دولت 

 و با اجماعِ خود دولتی تازه در آن سرزمین تأسیس و مستقر کنند؟ کنند

های گزافی برای هر یک از تواند هزینهجدایی می. البته مسئلۀ جدایی مسئلۀ بسیار مشکلی است

شود بخشی از سرزمین و منابع و امکانات و نیروی مولد ملتی که جدا می. طرفین در بر داشته باشد

مثالً، نود . تر یا ملت حاکم بسیار ارزشمند و اساسی استبرد که برای گروه بزرگانسانی را با خود می

شود یا مانند منابع درصد از انرژی هیدورلیکی در  ترکیه از منابع سرزمین کردستان تأمین می

در شهر باطمان در ترکیه، کرکوک در عراق و حَسَکه در ( ذغال سنگ، نفت و گاز)های فسیلی سوخت

دهد، وقتی ملتی زیر عکس قضیه هم نشان می. اندطال در ایران در سرزمین کردستان واقعسوریه و 

برداری دهد، یعنی مورد بهرهسلطه و مغلوب دیگری است، همان منابعِ با ارزش خود را از دست می

های دیگری روبرو شود که حاضر شود ممکن است خود با اقلیتحتی ملتی که جدا می. دیگران است

 .کنندشند در سرزمین جدید زندگینبا

های بنیادگرایی و مذهبی در معناترین جنگترین و بیکُردها در عراق برای رهایی از خونینوقتی

برگزار کردند، قبل « تعیین سرنوشت»راه استقالل از این وضعیت وحشتناک، گام برداشتند و رفراندوم 

مخالفت دولت آمریکا ناشی از . هبیِ ایران بلند شدهای آمریکا و رژیم مذمخالفتِ دولت از همه صدای

و مخالفت رژیم مذهبیِ ( داری نوینسرمایه)حمایت از سود و منافع اقتصادی و سیاسیِ نظام سلطه 

اند، از لحاظ وقتی دو پدیده دارای یک کارکرد و یک نتیجه. ایران ناشی از ماهیت فاشیستی آن است

 .اندفلسفی دارای یک ماهیت

-کُرد، درست مانند همایی دولت آمریکا و رژیم مذهبی ایران در مخالفت با حقوق ملت صدهم

کاری، این پرسش را این هم. است 8133صداییِ دولت وقت آمریکا با رژیم سلطنتی در ایران درسال 

در واگذاری رهبری انقالب ملل ایران به نیروهای 8131کند که دولت آمریکا درسال دوباره مطرح می

 !ارتجاعی چه نقش و اهدافی داشته است؟ -ذهبیم

جهانِ به اصطالح متمدنِ غرب، صرف نظر از تاریخِ دورتر، حداقل در یک قرن گذشته، بویژه بعد از 

ترین ترین و پیچیدهشریک و هم شاهد خونین جنگ جهانی اول، از دور و نزدیک در خاورمیانه هم

شان کُرد و کردستان برای سود و منافع. ها بوده استطینیکُردها و فلس الخصوص در حقجنایات، علی

 .در حکم موش آزمایشگاهی بوده است

تر و ویکم بسیار سریعای درآغاز قرن بیستی ژئوپلیتیکیِ جهانی و منطقهتغییرات در نقشه

ی های نقشۀ ژئوپلیتیکی آینده در الگوهاسرنخ. تر از تغییرات درحدود سه قرن گذشته استگسترده

که « نظام دو قطبی» . اندتجدید ساختاری قرار دارد که بعد از جنگ جهانی اول و دوم شکل گرفته
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شد، با ظهور مراکز جدید قدرت در های پس از جنگ جهانی دوم محسوب میویژگی مشخصۀ سال

 .داد« نظام چند قطبی» های ژئوپلیتیکیِ ایجاد شده از سوی دو ابر قدرت، جای خود را به شبکه

، در پایان 8153در سال . های ملی در جهان سه برابر شدی دوم قرن بیستم، شمار دولتدر نیمه

جنگ جهانی دوم شصت و هشت کشور وجود داشت و سازمان ملل متحد با احتساب سه عضویت به 

جنگ غرب )بعد از جنگ اول خلیج فارس 8118درسال . عضو بود 38اتحاد جماهیر شوروی، دارای 

کشور افزایش یافت و درپایان قرن بیستم و آغاز هزارۀ سوم تاکنون به بیش از  863به  (با عراق

تیمور . باشندهای متأخرتر میتیمور شرقی، کوزوو، سودانِ جنوبی، دولت. دویست دولت رسیده است

با . به عضویت سازمان ملل در آمد« لِسته -جمهوری دموکراتیک تیمور»با نام  8228شرقی درسال 

از طریق رفراندوم یا ، در خاورمیانه «کشورهای چهارگانه»یۀ کشورهای حاکمِ کنونی، از جمله تجز

ها در نیم قرنِ سدۀ اول هزارۀ سوم به دویست و درگیری، احتمال دارد، این افزایش در تعداد دولت

بر ملل و تنها در ایران؛ اگر به سوی آزادی و حقوق برا. موجودیتِ ملیِ مجزا برسد 833پنجاه الی 

موجودیت ملیِ فارس، کُرد،  6الی 3جامعۀ دموکراتیک حرکت نکند، احتمال تجزیۀ آن به حداقل 

عراق و سوریه ممکن است هر کدام به سه . آذری، بلوچ، عرب و احتماالً در شمالِ ایران وجود دراد

گرفتن ای شکلبر یایتجزیۀ کشورها، در بلند مدت فرصت تازه. قسمت و ترکیه دو کشور تجزیۀ شود

تر احساس خواهند کرد که باید به سوی زیرا واحدهای کوچک. ها را فراهم خواهدکردکنفدراسیون

 .های مشترک حرکت کنندچهارچوب

. های وابسته و تجزیۀ کشورهای موجوداستقالل سرزمین. ازدیاد کشورها پیامد دو نیرو بوده است

راتیک و دیکتاتور تجزیه تنها از طریق درگیری روی داده و در بیشتر موارد و اکثراً در جوامع غیر دموک

به « تعیین سرنوشت»تنها تا پایان قرن بیستم بیش ازصد سرزمین و مستعمرۀ سابق از حق . دهدمی

این احتمال، در . اندهای حاکم یا از طریق پیوستن به کشورهای دیگر برخوردار شدهعنوان دولت

کردستان به هم و تشکیل یک ائتالف یا  غرب، جنوب و شمال کشورهای چهارگانه، با پیوستنِ

کردستان به هم و تشکیل فدراسیون با ایران،  ها یا با پیوستگیِ جنوب و شرقفدراسیون با ترک

ممکن است حتی تالش برای این پیوستگی موجب رقابت بین ایران . رسداحتمالی ناممکن به نظر نمی

شیعه، سنی و کُرد  کشورهای سوریه و عراق هر کدام به سه منطقۀ و ترکیه هم بشود، مخصوصاً اگر

از قرائن و شواهد چنین پیداست که ترکیه بیش از ایران به موضوع هم عالقمند است و . تقسیم شوند

هم موقعیت و جایگاه ترکیه به لحاظ سیاست خارجی و ژئوپلیتیکی در جهان و درایت سیاسی و 

 .تر باشددوراندیشی، مناسب

های چهارگانه، پارامترهای دیگر برای دولت یایکردستان به واسطۀ بالفصل بودنِ مرزها و مجموعه

با مقایسۀ اشتراکات . برخوردار است یایبه خصوص برای ایران و ترکیه، از اهمیت به سزا و استراتژیکی

-ا به ایران نزدیکفرهنگی و هویتیِ ایران و ترکیه نسبت به فرهنگ و هویت کُردها، بدون شک کُرده

در صورت وجود استراتژیِِ فرهنگی، قومی و نژادی و خویشاوندی از سوی ایران در مورد . ترند
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کردستان، شاید خلیج فارس و دریای خزر را به دریای مدیترانه و دریایی سیاه را به هم وصل کند تا 

های فسیلی هت انتقال انرژیترین کشور جهان در حوزۀ انرژی مبدل کرده و جایران را به استراتژیک

این فرضِ تاریخی، شانسی بود که در زمان جنگ چالدران . رو نداشته باشدبه اروپا هیچ مانعی پیش

ایدئولوژیِ  حاکم بر ایران همه چیز را فدای روی هر دو کشور بود که در آن زمان دولت صفویِپیش

تراتژیک برای رژیم مذهبیِ حاکم بر ایران، در مقطع کنونی نیز این مباحثِ بسیار اس. کرد گریشیعه

-های پایین رژیم قرار دارد که ممکن است چالدران را به گونهگری در اولویتدر مقابل گسترش شیعه

نشینی کرده است و موضوع گونه که از حقوق مللِ ایران در دریای خزر عقبای دیگر تکرار کند، همان

« ترکمن چایی»بسیاری از کارشناسان ایرانی آن را با قرارداد ساله با چین مطرح است که  25قرارداد 

بنابراین، مخالفت با حقوق ملت کُرد در سرزمین کردستان و چه در چارچوب . کنندمقایسه می

که هیچ دردی را از ایران درمان نخواهد ها و چه در صورت استقالل کردستان، ضمن این کنفدرال

این فرضیات در شرایط گسترش دموکراتیزاسیون و صلح . خواهد افزودکرد، بلکه بر دردهای مهلکِ آن 

ایران هم اکنون مشغول گسترشِ نفوذ . گشاییِ نظامیدموکراتیک مطرح است نه مانند سابق با جهان

گراست گری و نیروهایی بسیار ارتجاعی و واپسخود در خاورمیانه است، اما اتکاء آن به گسترش شیعه

 .دهدنوید نمی که آیندۀ روشنی را

و هم کُردها در گذشته حداقل قبل ( در زمان امپراتوری عثمانی)به هر حال هم ایران و هم ترکیه 

که موفق به  کشورها هر یک از این. را در تاریخِ خود دارند یایچنین تجربه «چالدران»و بعد جنگ 

اگر ایران . تر قرار خواهد گرفتفدراسیون با کُردها شود، از هر جهت نسبت به دیگری در موقعیتِ بر

های ایران توجه موفق به چنین فدراسیونی با کُردها شود، ممکن است ترکیه هرچه بیشتر به آذری

ها ترین عاملِ همبستگی آذریاگر شرایطی پیش آید که مذهب و سیاست در ایران به عنوان مهم. کند

حتی در جنگ چالدران . ک قرار خواهد گرفتها، از هم جدا باشند، ایران در موقعیتی خطرناو فارس

این تحوالت درآیندۀ منطقه و در بین کشورهای چهارگانه ممکن . عامل مذهب تعین کننده بوده است

تعیین »از اوکراین از طریق رفراندوم و حقِ « کریمه»است نه از طریق درگیری، بلکه مانند جداییِ 

مور خارجۀ وقت ترکیه در مصاحبۀ اعالم کرد که وزیر ا داود اوغلوحتی . صورت گیرد ،«سرنوشت

مرزهای کنونی نه با ارادۀ ما، بلکه از از طرف استعمارگران بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی تعیین 

. دانندرا مرزهای استعماری می( هارتلند منطقه)کردستان کُردها هم مرزهای فعلی در قلب. اندشده

یکی در فکر . سیر وزیر خارجۀ ترکیه و کُردها از موضوع متفاوت باشدکه تعبیر و تفهرچند ممکن است

ماندۀ آن امپراتوری، از طریق کردنِ پساحیای امپراتوریِ عثمانی، دیگری در اندیشۀ بازهم کوچک

 .استقالل کردستان

، بیش از هشتاد کشور که پیش از آن تحت حاکمیت 8153از زمان تأسیس سازمان ملل درسال 

-ها سرزمین تحتده. های جدیدِ حاکم به این نهاد پیوستندکالسیک بودند در نقش دولت استعمارِ

های ها به عنوان پایگاههای اداره کنندۀ آنالحمایه که دارای جمعیت اندک بودند، از سوی قدرت
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یر که نظ یهایسرزمین. نظامی، برخی دیگر به دلیل وابستگیِ اقتصادی توان کسب استقالل را نداشتند

 -خیز و طالها حاصلالعادۀ منابع نفت، گاز، آب، سرزمینکردستان از منابع کافی و حتی فوق

اند، هم شانس بیشتر برای کسب استقالل و هم برای پیوستن های توریستیبرخوردارند و دارای جاذبه

 سابق، ادامهِفیکماداوطلبانه به کشورهای دیگر را دارند و هم در خطرِ انضمام و اشغال یا به امر واقع 

البته در آن شرایط اوضاع . اندرسی به منابع فوقهای منطقه به منظور دستاشغال، توسط قدرت

 .اکنون هست، خواهد بودچه که همتر از آنمنطقه آشفته

ها زیاد است، مانند مورد کردستان، شامل مردمانی از نواحی که احتمال استقالل آن یهایسرزمین

. های دیگر برخوردارندبا بخش یایشود که از تمایزات فرهنگی، زبانی، مذهبی، ملی یا قبیلهیتاریخی م

که دارای استقالل سیاسیِ کردستان جنوب . کندمنابع غنیِ طبیعی شانس موفقیت را بیشتر می

به آن « داعش»نیروهای  8285شود، اما حمالت تابستان کشور محسوب میمشروط است، یک شبه 

یا « کندومینیوم»این شرایط را. ان داد که هنوز توانایی نظامی برای کسب اهداف کامل خود را نداردنش

های دفاع و روابط خارجی را تر، نظارت در زمینهنامند که قدرتِ بزرگحکومت مشترک یا فدرال می

ران شوروی و اکراین در دو( بالروس)یِ سفید ممکن است حتی مانند مورد تاریخیِ روسیه. دارند

کردستان در عراق، کبک در کانادا، باسک و  جنوب. ها اعطا شودعضویت سازمان ملل نیز به آن

یا کنفدراسیون اقتصادی و . اندنگرو و تایوان دارای چنین وضعیتی مناسبکاتالونیا در اسپانیا، مونته

اند، درکنار جنوب کردستان کردستان تشکیل داده که کُردها در غرب (کانتون)دفاعی از شهرهای آزاد 

توانند به عنوان پل ارتباطی میان کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه و احتماالً شمال کردستان می

 .تواند مؤثر باشدگرایی کشورهای چهارگانه نیز میعمل کنند که در هم

از لحاظ . ستملت ا -یکی از پیامدهای ناخوشایندِ فرآیند تجزیۀ و ازدیاد کشورها ایجاد، دولت

ها به سبک ناسیونالیسم شوونیسم ترک در ترکیه و رژیم مذهب -ها و یا دولتملت -تاریخی دولت

مذهبی در ایران و افغانستانِ زمان سلطۀ طالبان هم در داخل و هم در خارج بر علیه همدیگر منشاء 

. یازات نفاق افکنانه هستندگرایی از نظر سیاسی هر دو امتگرایی و ملیمذهب. اندتنش و اختالف بوده

ها به لحاظ ایدئولوژیکی و طرد و انکار اقوام و مذاهب و عقاید دیگر، غیر مذهب -ها و دولتملت -دولت

ومرج و از قوم و مذهب مسلط بر حاکمیت، فاقد انسجام ملی بوده و نهادهای حکومتیِ آنان تا حد هرج

ها، مانند مورد از این اختالفات و دو دستگی برخی. کنندهای آپارتایدی سقوط میاعمال سیاست

برای   یایالمللی و منطقههای بینعراق، سوریه و ایران، به حدی گسترده و پایدارند که حتی تالش

به هر حال و اگر، انصاف و عدالت هم در نظر گرفته . شودشان غیر ممکن میایجاد آرامش در داخل

نیان نیز دارای پیامدهای سلطه نظیر کُردها و فلسطی شود؛ پایداریِ وضعیتِ فعلیِ ملل تحت

عبداهلل بخش کُرد در شمال کردستان، که رهبر جنبش رهایی به این خاطر است. ناخوشایند است

ها را برای حل مناقشات موجودِ ملی، قومی و مذهبی راه حلی مناسب ملت -تشکیل دولتاوجاالن، 

مشخصاً به کردستان و کشورهای عربی  -های جدیدملت -دولت که تشکیلداند و بر این باور استنمی
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 88به . خواهد افزود( نظام سلطه)اوضاع را بدتر و تنها ضمیمۀ جدیدی بر کاپیتالیسم  -اشاره دارد

براین اساس . اند هیچ یک از مشکالت اعراب را حل کندکشورعربی اشاره دارند که تا کنون نه توانسته

اسی و تمدن دموکراتیک به عنوان بهترین راه حل تأکید دارد که از سوی بر گسترش و عمق دموکر

گیرد و آن را تنزل و عدول که از درک مسئله عاجزاند، مورد مخالفت قرار میافرادِ مخالف و یا کسانی 

 .دانند نه تحول فکری اواز مواضع قبلیِ وی می

موجود نیست، بلکه در برگیرندۀ  عنوان به معنای توجیه و حفظ وضعالبته این نگرش به هیچ

ها، ها، متشکل از همۀ اقشار، گروهمذهب -ها و دولتملت -حرکت و جنبشی دموکراتیک فراتر از دولت

تداوم وضعیت . حتی در برگیرندۀ فرآیندی برتر از دموکراسیِ لیبرالیِ غربی است. . . اقوام، مذاهب و 

به  -اسرائیل و چه رابطۀ کُردها با کشورهای چهارگانه نیان وچه مورد فلسطی -موجود در خارورمیانه

که در  دهد، مناطقیحتی مورد جنوب کردستان نشان می. کس، به غیر از نظام سلطه، نیستنفع هیچ

تجربۀ . رودهای حاکم به غارت میوضعیت شبه حکومت قرار دارند، منابع ارزشمندشان از سوی گروه

دهد که فشارها، ردستان و فلسطین در خاورمیانه تا کنون نشان میجهان غرب در برخورد با مسئلۀ ک

به  -های رهایی بخش کردستان و فلسطینهای مبارزِ جنبشها، قرار دادن احزاب و سازمانتحریم

گونه مناقشات دیکته را برای این یهاینتوانسته و نخواهد توانست راه حل« ترور»در لیست   -ناحق

های رهایی بخش، بویژه جنبش کردستان، به مذاکره در ه جز تشویق جنبشدر حقیقت راهی ب. کند

گونه که از گذشته تا کنون روشن شده، سیاستِ به هر  حال همان. شان وجود نداردرابطه با اهداف

های رهایی بخش، بویژه برعلیه جنبش -گرهای سرکوبحمایت از دولت -مداخلۀ جانبدارانه

گران کردستان و فلسطین، کارساز کردستان و فلسطین، و حمایت از اشغال هایدرخاورمیانه، جنبش

طرفانه نیز در راستای های جهانی و بیها و سازماننبوده، سیاست عدم مداخلۀ معقوالنه از سوی قدرت

 . و جهانی خواهد بود یایثباتیِ هرچه بیشتر منطقهآمیز، کماکان موجب بیحل صلح

به زیر ( ملل)های ملی د، در ایران، ترکیه، سوریه، عراق و اسرائیل، گروههای مستبتحت سلطۀ رژیم

کُرد در شرایطِ مادون استعمارکالسیک به بویژه ملت . اندیوغ درآمده و تبدیل به ملل مستعمراتی شده

فکر قرون وسطایی که از طرف تهر گونه طرز . این وضع باید از بن و ریشه تغییر بکند. بردسر می

کم بر ایران و ترکیه که برای به جانِ هم این، بویژه رژیم مذهبی و بنیادگراییِ و شوونیسم حمستبد

همۀ ملل بایدکامالً از قید . گیرد باید ریشه کن بشودانداختن ملل گوناگون مورد استفاده قرار می

 . اندها صاحبِ حقوق متساویآن. قیمومیت آزاد شوند

بنابراین اشتیاق . نگ کُردی در کردستانِ تحت اشغال هستیمامروزه ما شاهد آسیمیالسیون فره

شان، شان برای حفظِ نه تنها فرهنگملت کُرد برای تشکیل دولتِ مستقل کُردی مبتنی بر آرزوهای

وقتی کُردها از سوی ملل دیگر و . بلکه کالً خودشان بوده و این یک خواست و مطالبۀ معقول است

تحت پیگرد و آزاراند حق دارند چنین باور، اعتقاد، و خواستی هایشان تحت سلطه و سخت دولت
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های تکامل نیافتۀ سیاسی و به شدت یابی به آن، برغم مخالفتِ دولتداشته باشند و در راه دست

 .مرتجع، اقدام نماید

به ( داعش)کردستان و مقاومت کُردها در غرب کردستان در برابر بنیادگرایی مذهبی  تجربۀ جنوب

کُرد ثابت کرد که کنترل داشتن بر سرنوشت سیاسیِ خویش عالج مؤثری برای در امان ماندن از  ملت

-شان به دست گروهاند که ادارههایی متحمل شدهها تحت سلطۀ حکومتکه آن آزار و تبعیضی است

لت م -در چنین شرایطی دولتِ تک فرهنگ یا به عبارت دیگر دولت. اندکه دشمنان کردها هایی است

 .آن را باید رهایی ملی تلقی کرد. رسدضروری به نظر می

تواند راه حل نهایی برای ملت نمی -اما از جهات دیگر تجربۀ قرن بیستم نشان داد که  دولت

هایی قومیِ تحت عالوه بر گروه. اندقومی باشد که به دالیل مختلف درخطر بوده هایگروه حفاظت از

بنابراین، حفظ شرایط . های حاکم هم خطر آفرین استدازه برای ملتملت به همان ان -سلطه، دولت

های غیر دموکراتیک و مرتجع، هم برای غیر دموکراتیک با توجیه حفظ تمامیت ارضی از سوی دولت

 .اندازدملل تحت سلطه، غیر قابل قبول و هم دموکراتیزاسیون در جامعۀ ملت حاکم را به تأخیر می

. ها تغییر کرده استاند، شکل و منظرۀ برخی بحرانداری منتفی نشدهمایههای سرهنوز هم بحران

کُرد در راه رهایی و داشتۀ جهان نظیر ملت و یا عقب نگه ماندهبه هر اندازه که مللِ تحت ستم و عقب

-شود، زیرا توسعۀ همۀ ملل عقبداری بیشتر میهای سرمایهدارند، امکان بحرانتوسعۀ خود گام بر می

و اقمار آن، داریِ جهانی حقوق و یا حتی بخش اعظمی از آنان موجب خواهد شد که سرمایهمانده و بی

بخش مهمی از سرزمین، بازار فروش، دستیابی به نیروی کار ارزان قیمت، مواد خامِ مجانی و غیره را از 

ش بیکاران منتهی دست بدهد و در نتیجه، این موضوع به ورشکستگی بعضی واحدهای تولیدی و افزای

که  تمام کسانی. های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به دنبال خواهد آوردهم بحرانشود که آنمی

خواهند؟ باید گران و حتی آمریکا و اروپا از کردستان چه میپرسند که اشغالگاه از خود میگاه و بی

گران کردستان با رکیه و سایر اشغالداریِ تسرمایه. به بخشی از جواب پرسش خود دست یافته باشند

داریِ جهانی ها بر سرمایهاند، اخالل و بحران در یکی از آنداری جهانی وابستههزاران رشته به سرمایه

-کردستان با دولت ترکیه و سایرین سهیم درجنایات در حق( ناتو)اگر آمریکا و اروپا . اثر مستقیم دارد

از طرف دیگر همین . رای آنان باالتر از هر انسانیتی است، حفظ کنندخواهند سود خود را که باند، می

کردستان در صورت استقالل چیزی  کنند کهکه مرتب تکرار میموضوع، پاسخی است به کسانی 

گران چه چیزی را از دست خواهند داد و چه به جای آن باید به پرسند در چنان شرایطی اشغال. ندارد

که  شان کاهش خواهد یافت؟ از نگاه دیگر مگر کردستان درشرایط فعلیلص ملیمیزانی از تولید ناخا

تحت اشغال و سلطه است به غیر از آهن و خون و تحقیر و محرومیت و ژینوساید چیز دیگری دارد که 

 از دست به دهد؟

از آن مانند جنوب  یهایکه در شرایط و اوضاع فعلی، سرزمین کردستان یا بخشدر صورتی 

به استقالل دست یابد، برای بقای  -های کامالً دموکراتیکغیر از روش -ستان به هر طریقِ ممکنکرد
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کردستان از طریق اجبار و که حفظ و نگهداری  گونهخود به حمایت خارجی وابسته خواهد بود، همان

در برابر  (گراناشغال)شان کشورهای چهارگانه تا کنون موجب سرفرود آوردن زور در درون مرزهای

کشورهای چهارگانه، بدون حمایتِ جهان غرب به . های غربی شده است، بازهم چنین خواهد بودقدرت

این زیانِ دو سویه باقی . دارندتوانستند کردستان را به زور در درون مرزهای خود نگههیچ عنوان نمی

گذاری راسیِ واقعی پایهدموک( کشورهای چهارگانه)که در کشورهای همسایه  خواهد ماند، مگر این

شود که از طریق آن رقابتِ نظامی و سودجویانه تبدیل به تعاملِ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و رقابتِ 

در غیر این صورت هر چند کردستانِ تحت اشغال و یا به . گردد، که همه از آن سودمند شوندمتوازن

های خارجی به نفع دیگران نفوذ قدرت های خارجی خواهد بود، کهظاهر مستقل اما وابسته به قدرت

این موضوع . که این نفوذ تا کنون به زیان همۀ ملل خاورمیانه انجامیده استنیز نخواهد بود کما این 

کردستان وکشورهای چهارگانه مبدل شده و مانند سابق حالت ایستایی  بستی استراتژیک میانبه بن

وکراتیک یا به عبارت دیگر سوسیالیسم دموکراتیک از این دیدگاه تمدن دم. را موجب خواهد شد

 .بهترین راه حل برای همه است

کردند، گرفتار چنین بدون تردید اگر کشورهای چهارگانه به سوی دموکراسی و آزادی حرکت می

های مستبد و دیکتاتور مردم برابر اسناد تاریخی از رم باستان تا کنون، تنها رژیم. شدندسرنوشتی نمی

های کشورهای دهد که مردم و دولتمورد عراق نشان می. کنندگرفتار می یهایچنین سرنوشت را به

اند، بدون آموزش و تجهیزات نظامی، کمک اقتصادی و حمایت که گرفتار اوضاعِ توصیف شده

 که در اوضاعی. های جهانی، به ثبات دست نخواهند یافتها، بویژه آمریکا، و سازماندیپلماتیکِ قدرت

ها شود که در برابر حمایت قدرتاند، باعث میعراق، سوریه، کردستان و فلسطین ایجاد شده یا کرده

 یایاین تجربه. هرگونه استقالل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فردی و اجتماعی خود را از دست بدهند

بستگیِ ملی و یق هماند که اگر از طرکه در مقابل کشورهای گرفتارِ فاشیسم و بنیادگرایی مذهبی است

دموکراتیک به رهایی دست نیابند، سرنوشت آتیِ آنان خواهد  -جای که امکان داردتا آن -هایبه روش

 .بود

 -درچنین شرایطی، تالش کُردها برای استقالل، در درجۀ اول تالش برای رهایی از سلطۀ دولت

. هایی استاز ماهیت چنین دولت های ناشیها و رهایی از تضاد و کشمکشمذهب -ها و یا دولتملت

که با معیارهای حقوقی و با مبانی دموکراتیک مغایرت ندارد، بلکه باقی ماندن در  این اقدام ضمن این

-چنین شرایطی، غیر عقالنی،کمک به پایداری شرایط غیر دموکراتیک و اقدامی ارتجاعی محسوب می

 .شود

کُرد تحت ستم شدید و وحشیانه ملی، طبقاتی،  که ملتتمامی شواهد و مدارک دال بر آن است. 

کُرد اصل و استراتژیک است، حفظ وحدت  چه که از دیدگاه ملتآن. سیاسی و حتی مذهبی است

مبارزه در راه ایجاد جنبش مستقلِ دموکراتیک به منظور ایجاد جامعۀ دموکراتیک و صلح با سایر ملل 

 .است
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انکار دیگران و حالت انحصاری پیدا کردن نیست، بلکه  آمیز در جدایی وکلید همزیستیِ مسالمت

اوجاالن در این مورد در . در وابستگی و تساهل و تسامح در قبال تنوع در جامعۀ چند فرهنگی است

جا، هایی بسیار در یکآیی تفاوتها و گردهمتکثرِ هویت»: نویسدمانیفست تمدن دموکراتیک می

پذیر هستند و نه قابل وامع، در اصل، به نوع دیگری نه تشکیلج. هاستمستلزمِ گزینشِ صحیح روش

 .«مدیریت

فرمای کردستان از وقتی وحدت مبارزه درراه ایجاد جامعۀ دموکراتیک وجود ندارد و سایر مللِ حکم

کنند، و از کُرد حمایت میهای خود در رابطه با ملت گرانۀ دولتچنان از سیاستِ سرکوبسو همیک

-ترین و احمقانهانند مورد عراق، سوریه، حتی ترکیه و ایران، خود درگیر یکی از؛ خونینسوی دیگر م

اند، های بنیاد گرایی و مذهب تاریخی، هم در داخل کشور خود و هم درون کشورهای همترین جنگ

 . ماندکُرد باقی نمیراهی جز جدایی و انفصال برای ملت

نژادی، خارج شدن از سلطۀ ایان دادن به بردگی، تبعیضبرای ملت کُرد در چنین شرایطی، جهت پ

ترین حق و حقوقی برای آن قائل نیستند، به طور خالصه برای رهایی از ستم ملی، دیگران که ابتدایی

ترین نیروهای ارتجاعیِ بنیادگرایی مذهبی؛ طبقاتی، سیاسی، فرهنگی، جنسیتی و رهایی از سیاه

رفته و اخالقی و راهی برای پس گرفتن استقالل و آزادیِ از دست جدایی و انفصال مشروع، قانونی،

های دیگر، بلکه باید درچنین شرایطی، نه تنها از سوی دولت. های گذشته استعدالتیجبران بی

 .جدایی از نظر دولت مرکزی هم اخالقی، قانونی و مشروع تلقی شود

در هر حال کُردها و . م کُرد استحق مسلم مرد« دفاع مشروع»در غیر این صورت شوریدن یا 

که پایدار بماند و به جنبش آنان در درجۀ اول خواهان جدایی نیست، اما هر دولتی برای آن 

دموکراسی پایدار دست یابد، باید آمادگیِ به رسمیت شناختن و عملی کردن حقوق برابر همۀ ملل 

 .تحت حاکمیت خود را داشته باشد

ند؛ سرزمین بزرگ از جهات اقتصادی، دفاعی، سیاسی و تاریخ داکُرد خیلی خوب می جنبش

جامعه، با رفاه و سعادت مردم ارتباط دارد و خارج شدن از عضویت دولت توأم با جدا کردن سرزمین 

پارچگی ملل در یک این آگاهیِ جنبش رهایی بخش ملت کُرد برای یک. مسائل زیادی را در پی دارد

گر کردستان این اشغال هایکه ملل حاکم و دولت آن است کافی فدراسیون شرط الزم است، شرط

بعضاً خطرآفرین را در نظر آورند و با درک آن و رعایت حقوق، مزایا و تعهدات برابر، به  هایواقعیت

به آن خاتمه و به سوی جامعۀ «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»عبارت دیگر به رسمیت شناختن 

ها و تهدیدات حقوقی ملل و اقلیتروند و برای همیشه به بینگی پیشمتشکل و منسجمِ چند فره

ها، دانش نو و پیشرفت تمامیت ارضی خاتمه دهند و به سوی آیندۀ روشن توأم با عزت و احترامِ انسان

 .و ترقی حرکت کنند

ون بد. باشدگراییِ تخصصی شده میدر تکامل نظام جهانی به سمت هم یایازدیاد کشورها، مرحله

که در حال جدا شدن  یالتأسیس و کشورهای تجزیه شده و یا کشورهایتردید، کشورهای جدید
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های سابق، با میزبان کنفدرالهستند، مانند مورد جنوب کردستان و عراق، روزی به دنبال روابطی 

شمال و  که جنبش کُرد در بر این اساس است. بویژه برای رفع نیازهای اقتصادیِ متقابل برخواهند آمد

 .اندهاکنفدراسیونخواهان تشکیل ( در ترکیه و سوریه)غرب کردستان 

ها و کارکردهای سرزمینیِ ها کشورِ کامالً مستقل یا شبه کشور در چند دهۀ آتی شکلظهور ده

را تغییر خواهد داد که  -بویژه کشورهای چهارگانه -ایهای مهم جهانی و منظقهبسیاری از قدرت

عراق به . بندی قدرت این کشورها یا موازنۀ جهانی تأثیر خواهد داشتن تغییرات بر رتبهبدون تردید ای

سه کشورِ کُرد، عرب سنی و عرب شیعه، سوریه هم به همین ترتیب، ترکیه حداقل به دو کشور کُرد و 

 بینیِ بدبینانه فقط با در نظراین پیش. ترک و ایران حدود پنج الی شش کشور تقسیم خواهند شد

این موضوع نه تنها به خاورمیانه و یا . گرفتن بقا و پایداری فاشیسم ملی و مذهبی خواهد بود

. کشورهای چهارگانه محدود نه خواهد ماند، بلکه مناطق دیگر جهان را نیز در بر خواهد گرفت

فت که انگلستانِ قرن بیست و یکم، در آستانۀ تجزیه به سه کشوری ایرلند، اسکاتلند و لندن قرار گر

هرچند با رأی منفیِ مردم اسکاتلند به استقالل از لندن خطر جدایی اسکاتلند را از سر گذراند، اما 

 .هنوز خطر جدایی ایرلند منتفی نیست

در مورد ترکیه، ظهور یک کردستانِ جدا و حاکم در بخش کوهستانِ شرقی، در اتحاد با جنوب 

-ناطق حیاتیِ ترکیه در آناتولیِ مرکزی و سرزمینبه م یایممکن است خدشه( شمال عراق)کردستان 

تنها . اما ایران و عراق و بویژه ایران رو به فروپاشی خواهند بود. آن وارد نکند های ساحلی در حاشیه

راه جلوگیری از چنین سناریوی دموکراتیزاسیونِ کشورهای فوق و پایان دادن به فاشیسم و 

های کامالً مستقل، از مسائل کشورها یا موجودیتاسیون، شبهدر شرایط دموکراتیز. بنیادگرایی است

  از این طریق به جای آن. یابندها را محدود کند، رهایی میکنونی که ممکن است قدرت تخصصی آن

. باشند، تقویت کنندۀ آن خواهند بود یایگراییِ بیشتر با کشورهای منطقهکه مانعی در مقابل هم

و خودِ موازنه با تغییر و تغییر نیز با آشفتگی همراه  رگانه مستلزم موازنهروابط میان کشورهای چها

های منتج از آن کم رسند، آشفتگیها از طریق دموکراتیزاسیون به پایان میوقتی این نظام. است

. باشدو نه نظم می یایثبات چه در سطح جهانی و یا در داخلِ کشورها از فرآیندهای موازنه. خواهد بود

موازنه کیفیتی از تعادل پویا میان تأثیرات و . کندظم ایستا است و از ترتیباتِ ثابت صحبت مین

-به دلیل ایستایی منافع سلطه است که موازنۀ عادالنه صورت نمی. نیروهای متضاد در نظامی باز است

 .گیرد

فدراسیون بر در نتیجه کشورهای تجزیه شدۀ چهارگانه به دنبال کسب نفوذی سیاسیی بیشتری در 

حتی در بعضی از موارد نگهداریِ سرزمینی به لحاظ نژادی و زبانی متفاوت از ملت حاکم، . خواهند آمد

ترکیه متوجه این نکتۀ استراتژیک شده است اما هنوز . بردنیروی نظامی و اقتصادیِ آن را تحلیل می

. ر سازش با جنبش کُرد در آیدکند تا از دعبور از این وضعیت را ایجاب نمی AKPمنافع حزب حاکم 

ها و مطالبات کُردها برای کسب استقالل در امور فرهنگی، اقتصادی، در صورت بر آورده شدنِ خواسته
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آموزشی و سیاست محلی و حل این مشکل که حداقل بیش از یک قرن است، گریبان ترکیه را گرفته 

اهد یافت که اولین مورد آن عضویت در است، ترکیه به سود و منافع بهتر و بیشتر از سابق دست خو

های دفاعیِ رسی به منابع نفتی در جنوب کردستان خواهد بود و با کاهش هزینهاتحادیۀ اروپا و دست

. سنگینِ کنونی از توانایی بهتری برای توسعۀ اقتصادی و ارائۀ خدمات انسانی برخوردار خواهد شد

یکی از علل مهم سقوط شوروی این بود که در تالش . ددهی خوبی را ارائه میی شوروی تجربهنمونه

ترین مناطقی در جهان منابع و نیروی انسانیِ خود را فراتر از مزایای حاصله از برای نفوذ به دور دست

 .چنین نفوذی هزینه کرد

کردستان  فرمایکرده است ملل حکمو جهان به همه ثابت تجربۀ یک قرن گذشتۀ ملل منطقه 

های خود را در مورد که سیاست دولتگونه عمل اساسی انجام دهند، مگر زمانی هند بود هیچقادر نخوا

گردیده و حتی خود برای پایان دادن به  کُرد وارد مبارزۀ مشترکی و همراه ملت کرده کردستان رها

م شود، البته نه این امر باید انجا. گردند و ایجاد یک رابطۀ کنفدرالِ آزاد پیش قدمکردستان  اشغال

که منافع ملل منطقه،  دردی با کردستان، بلکه بعنوان یک خواست و یک ضرورت تاریخیبخاطر هم

 . ها، مذاهب، عقاید و سایر تهیدستان درگرو آن است، زنان، دگراندیشان، اقلیتکارگران، دهقانان

اند که بتوانند تنوع ر نیافتهبا ماهیت دموکراتیک چنان قطعی اسقرا یهایدر خاورمیانه هنوز دولت

به این ترتیب بسترهای تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی . کنند فرهنگی و قومی را تثبیت و تحمل

های یک وضع ناقص از زندگی اجتماعی و سیاسی این مسئله باید به منزلۀ باز مانده. اندفراهم نیامده

الخصوص در کشورهای ان، در خاورمیانه و علیگمتر شود که بیبه شمار آورد که باید سامان یافته

 .چهارگانه، بدون مشارکت ملت کُرد سامان یافته نخواهد شد

ضرورت تغییرات سریع و اساسی را کامالً  سان در نظرگرفته شودوضع ملل خاورمیانه اگر بدین

که  و نهاد دیگریکُردها در خاورمیانه از سوی هر دولتی و با حمایت هر دولت سرکوبی . کندتوجیه می

که  است یایاین مسئله. و حیاتی استباشد، فقط به منزلۀ به تأخیر انداختن چنین تغییرات ضروری 

بدون تردید، مناسبات . کردستان باید عمیقاً به آن بیندیشند فرمایملل خاورمیانه و بویژه ملل حکم

جدید و متحّول شدۀ عصر حاضر باید تر تعلق دارد، در جهان کهن که به وضعیاجتماعی و سیاسی 

که در روابط اجتماعی و  و درایت برسند؛ تا زمانیملل خاورمیانه باید به این درک . کنار گذاشته شود

و مذهبی، تبعیض، خشونت، سرکوبی، های قومی، فرهنگی، دینی سیاسی و اقتصادی آنان و از جنبه

عراق، . برای هیچ یک از آنان ممکن نخواهد بودحقوقی و آشفتگی وجود دارد، پیشرفتِ اساسی بی

 .های واقعی در برابر ما هستندهمه آزمایشگاه... فلسطین، لبنان، ایران، ترکیه و

 

 جنگ و جهاد علیه کُرد و کردستان 

خواست و . اندکهن بنياد نهاده شدهکه برشالودۀ آداب و رسوم  هایی استجنگ راه و روشِ حكومت

. ترین خواست و مطالبات ملل ایران، بخصوص مردمِ آذری هم بوده و هسترد، اساسیمطالبات مردمِ کُ
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ها از آذری. که بين مردمِ کُرد و آذری ایجاد کردند، ریشه در سيستمِ حاکم داشت دشمنی وکدورتی

جنگِ کردستان از سوی رژیم مذهبی، جنگی نبود که نفع . درك این موضوع ضعف از خود نشان داند

های اصوالً دشمنیِ که ملل به طور متقابل با هم دارند، چيزی بيش از سياست. ا در آن باشدهآذری

طلب و هدف از این اقدام حفظِ حكومت جنگ. حاکم بر آنان به منظورِ ایجادِ نفاق بين آنان، نيست

از . شدندها موارد دیگر متهم چينی، عمال بيگانه و ضد انقالب و دهکُردها به دسيسه.گر استسرکوب

ها و سایر ملل بهره گرفته شد و به تر کردنِ اختالف بين کُردها و آذریعامل مذهب برای عميق

ها ها و زابلیاکنون عالوه بر کردستان این دشمنی را بين بلوچ. جویی بين آنان دامن زده شدمخاصمه

ژیمِ مذهبی بود که ملل این ر. کننداند که همدیگر را ترور میبه حدی گسترش داده( سنی و شيعه)

کاری در نظمِ ها از طریقِ دستایران را یا از طریق مذهب و یا ایجاد منافعِ متضاد در بين استان

های زیست محيطی، ملل ایران را به دشمنِ هم طبيعت و منابع طبيعی و منابع آب و ایجاد بحران

ملل ایران را برای اصالحِ کل نظام کشور به جای جستجویِ اصالحِ افراد، باید آگاهیِ  .اندکردهتبدیل

تر هرچه حكومتی کهنه. های مذهبی در روزگار فعلی دیگر محلی از اِعراب ندارندرژیم. بكارگرفته شود

 .تر با وضعيتِ فعلی سازگاری داردهای گذشته داشته باشد، کمو ریشه در افكار و اندیشه

هایی در که چنين حكومت دان دشوار نيستبينیِ انسان، درك این موضوع چناز منظر روشن 

شایسته است ملل . اندرویآستانۀ فروپاشی و جنبش اجتماعی و سياسی در حال گسترش و پيش

های خود و شكل دادن آميختنِ جنبشآگاهانه با درهم... تُرك، عرب، فارس، تُرك آذری، کُرد، بلوچ و

رو سهيم شوند و یا و تعهدات برابر، در انقالبِ پيشمندِ سراسری، بر اساسِ حقوق، مزابه جنبشی قدرت

 های مختلف براساسِ دانش و آگاهی، انقالب و تحوالت خود را به پيش رانند و از خصومتبرغم دیدگاه

های دگرگونیکه  اوضاع و احوال فعلی بيانگر آن است. کاذب است، به پرهيزند که در بيشترِ موارد هم

ها هر در آستانۀ این دگرگونی. ورميانه و کشورهای چهارگانه غير محتمل نيستاساسی و بنيادی در خا

های منطقه نظير ترکيه، ایران، عربستان، اسرائيل، چينیِ حكومتدسيسه. چيزی قابل جستجو است

تنها راه مقابله . بخشندها را تداوم میهای جهانی، بویژه روسيه و آمریكا، جنگو قدرت.... قطر، سوریه

کنگرۀ ملل خاورميانه برای تشویق و ترویجِ تشكيل. ها تشكيل کنفدراسيونِ ملل استدسيسه با

 .برد تمدنِ ملل خاورميانه در کنار هم رخدادی تاریخی خواهد بودحكومتِ آزاد و پيش

ها که گریِ آذریکار آمدنِ رژیم مذهبی، این رژیم توانست؛ حس شيعهدر همان ابتدای روی

 ها را وارد یك جنگ خونينِ مذهبی و قومیکند و آن کُرد تحریكبودند، عليه جنبش  همسایۀ کُردها

 -آشوری)کاریِ اقوام مسيحی قبالً سياست دولتِ انگلستان نيز، جلوگيری از مشارکت و هم. کند

های خودمختارِ آذربایجان و کردستان هم در ایران، از در زمان جمهوری. کُرد بود در جنبش( ارمنی

 . ها و کُردها و سایر اقوام و پيروان مذاهب صورت نگرفتاین اتحاد و اتفاق و وحدت مبارزۀ آذری

کُردها به مرور زمان و با افت و خيزها، گفتمان سياسیِ آن نسبت به گذشته  قيام و جنبش ملیِ 

ی هاتر شد و به یك گفتمان ملی و تقریباً عمومی نزدیك شده است و انجمنمنسجم و شفاف



229 

 

ها هنوز چنين چيزی اتفاق اما در ميان آذری. اندروشنفكری و فرهنگی و احزاب سياسی ظهور کرده

کُرد است نه مطرح کردنِ خواست  شان، سرکوبیِ جنبشترین خواست و مطالبهنيفتاده و هنوز هم مهم

ا موجب شده که هها و ناکامیرشد جنبش کُرد به برغم سرکوبی. هاو مطالبات قومی و فرهنگیِ آذری

هم در سطح منطقه و هم فرامنطقه بيشتر مورد توجه قرار گيرد و اهميت ژئوپوليتيك کردستان برای 

اکنون تحقيق و پژوهش بر روی زبان، فرهنگ، تاریخ، مسائل . های جهانیِ هم آشكار شده استقدرت

های کشورهای ارلمانسياسی، اجتماعی، نظامی، جغرافياییِ آن، از طرف مؤسسات علمی، فرهنگی، پ

ها به مسئلۀ کُرد و کردستان و جهانِ زیست این موارد دليل اهميت دادنِ آن. گيرداروپایی انجام می

ها هستيم در تمام این مدت و بویژه بعد از انقالبِ ایران شاهد نوعی انفعال در جامعۀ آذری. کُردهاست

هم نه در راستای رهایی آن. ییِ افراطی استگراکه تا کنون مشاهده شده، گسترش ملی و تنها چيزی

-بدون تردید این تحریكات تحت تأثير تشكيالت. مردم آذری، بلكه پروپاگاندِ شدید ضد مرمِ کُرد است

توان تمایل به گاهی می. که هر کدام به دنبال اهداف خود هستندهای امنيتیِ ترکيه و ایران است 

های امنيتیِ رژیم هو یا حدس زد و گاهی هم ردپایی دستگا های عثمانی مشاهدهترکيسمِ تركپان

در آینده همين تحریكات به تضادِ عميقی بين دو کشور مبدل خواهد . شودمذهبیِ ایران احساس می

ها به طور جدی و اساسی مطالبۀ حقوق کنند، دولت ایران انگشت اتهام که آذری شد، بویژه در زمانی

گيریِ یك هنوز از شكل. های ترکيه و جمهوریِ آذربایجان دراز خواهد کرددر درجۀ اول به سوی دولت

ها در ایران با احساس همبستگی و وحدت جنبش ملیِ رهایی بخش و دموکراتيك در ميان آذری

 .گری به خصوص با جنبش کُرد، دوریممبارزه با سایر مللِ تحت سلطۀ ایران، به جای دشمنی و ستيزه

ها و مطالبات مردم آذری هم ها و مطالبات مردم کُرد در ایران در واقع خواستههکه خواستبرغم این

اند و با راه و روش خود عمالً کرده ها تا کنون این حق را از خود سلببود و هست، اما اساساً آذری

 نتيجۀ سرکوبیِ جنبش کُرد از سوی رژیم مذهبی، منتهی به. اندچنين حقوقی برای خود قائل نبوده

ها نيز از حقوق قومی و ملی محروم نتيجه آن شد که خودِ آذری. حقوقیِ مردم آذری هم شدبی

اند و بدین ترتيب گشتند و خاضعانه و وفادارانه خودشان و وارثان و اخالف خود را تا کنون تسليم کرده

حداقل از . ندنداخالف خود را به وارثان و اخالفِ نظام سلطۀ حاکم بر خودشان متعهد گردا وارثان و

که تمایز بين کسانی در .زمان سرکوبیِ جمهوریِ آذربایجان به مرکزیت تبریز تا کنون چنين بوده است

 .کنند خطر سلطه نهفته استجهالت زندگی می که در اند و کسانیبه حقيقت آگاه

رگير جنگ و های دورتر، حداقل از ابتدای قرن بيستم تا کنون دکُرد و کردستان عالوه بر گذشته

اکنون که ملل ایران به رهبریِ رژیم مذهبی در آستانۀ یك جنگ دیگر و بسيار . ریزی بوده استخون

 نابرابرهای اقتصادی در. گر قرار دارد، ضرورتِ بحث از جنگ به مسئلۀ روز تبدیل شده استویران

 کنار سودجویِ یافته، در سراسر جهان افزایش که در درون کشورها با توزیع نابرابر فناوری و آموزش

همين موضوع این پرسش را مطرح کرده . این ناکامی مؤثر بودند های بزرگ اقتصادی درقدرت بيشترِ

که  تحوالت بنيادین وجود دارد و المللی اصوالً امكان تغييراتکنونی بين ساختار که آیا در است
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منافع همگانی  سان به امنيت وو نگاه یك ویژگی آن صلح دراز مدت و امنيتی پایدار باشد؟ بدون توجه

 . آميز حل نخواهد شدالمللی هيچ مشكلی به صورت مسالمتچه داخلی، چه بين

کردستان هنوز گراناشغال نهادهای حكومتیِ «شدن یعصر جهان»از ابتدایی قرن بيستم تا کنون  

ها آن. رد هم غصب شده استکُ کراتيك ملتوبه همين دليل حقوق دم. اندکراتيكودم مستبد و غير

-که جنگ ابتدائی حالی است این هم در. بينندجنگ و ویرانی نمی کردستان جز ۀحلی برای مسئلراه

 .کودکی بشر است و بشری و مربوط به دوران توحش ۀترین راه حل مسائل جامع

 در. کرد ررسیآور است یا سودمند؟ موضوع را باید از لحاظ تاریخی بکه جنگ زیان باید پرسيد 

جنگ ارتباط مستقيم با توليد . تر استسياسی، بنيادی ۀمقابل جنب اقتصادی مناسبات در ۀتاریخ جنب

شرایط  در. دارد قرار دسترس قهر که در قدرت اقتصادی، اوضاع اقتصادی و وسایل مادی است .دارد

مردم بسيار هم گران  ۀبه هزینخالف منافع مردم و  که بر گانه و ضمائم آنحاضر ارتش و نيروهای سه

اگر مخارج ارتش را هم با . آن مخارج ارتش هم باید تأمين شود عالوه بر. اندشوند، ابزار قهرتمام می

بنابراین ارتش با . پول محاسبه کنيم، آن پول هم باید سرانجام از طریق توليد اقتصادی به دست آید

تر اگر موضوع را ساده. اقتصادی وابسته است یط الزمِارهای خود به شتمام نيروها و نهادها و ارگان

جنگی به  که هر شودتطبيق دهيم، روشن می ،کردستان جریان دارد که در کنيم و آن را با جنگیبيان

تسليحات، ترکيب، تشكيالت، . توليد شود ،ابزاری باید از طریق توليد اقتصادی ابزار نياز دارد، هر

 . اندچيز به سطح توليد و وسایل ارتباطی هر زمان وابسته ز هرتاکتيك و استراتژی بيش ا

 گران و از جملهاشغال مجهزِ هایرد با ارتشکُ بخشکه بين جنبش رهایی جنگی این تفاوت را در

توليدی  هر. به خوبی قابل مشاهده است ،جریان است کردستان در باکور، روژآوا و باشورِ که در ترکيه

کردستان جریان دارد محل مصرف توليدات نظامی  که در جنگی. مصرف نياز دارد و به بازار فروش

 آن در ترِگرکردستان و بخش اساسیداخل کشورهای اشعال که بخشی از این توليدات در است

 جنگ در ۀادام. شودکه با ثروت ملی مردم خریداری می داری غرب و اسرائيل توليدکشورهای سرمایه

اگر جنگی بين آمریكا و ایران . فروش و مصرف و رونق توليدات فوق است پرسودِ کردستان بازار

 .گيردرویدهد، همين بازارِ تسليحات دوباره رونق می

 و ، سوریه، افغانستاننظير جنگ ایران و عراق، عراق و آمریكا یایهای منطقهیكی از علل جنگ

که  توليداتی. همين مسئله است... رسد،ه نظر میالوقوع باحتماالً جنگی بين ایران و آمریكا که قریب

ترین منافع و حقوق خود که برای حياتی ردملت کُ .عليه مردم است خدمت مردم باشد، بر باید در

 ۀفرمای کردستان ارتباطی مستقيم دارد، با هزینکه با منافع مردم از ملل حكم کند، منافعیمبارزه می

عالوه . شودسرکوب می ،اندگر سازماندهی شدههای سرکوبارتش که در مردم و به دست فرزندان آنان

مسائلی نظير  های سياسی درسو از طریق مخالفت با هرگونه راه حلهای بزرگ از یكاین قدرت رب

که  کندها را ناگزیر میميان یكایك کشورها، آن ی کردستان و از طرف دیگر از طریق رقابت درمسئله

د نکن های بيشتری برای قوای ارتش خود به مصرف رسانند و اقتصاد آنان را دچار رکودساله هزینه هر
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کلی  چيز بطور امور مربوط به جنگ قبل از هر ۀپس شالود .داری غرب وابسته باشندتا کامالً به سرمایه

 .آیدمردم به شمار می ترکيب اقتصادیِ

کراتيك و وهای دماند و تمام راهزیر ستمکه  آور است، اما برای مردمیبدون تردید جنگ زیان 

 نگ درست مثل این استجآثار  ؛مارکس از نظر. خش استبآميز بر آنان مسدود شده، رهایی مسالمت

. اش را همراه با بهترین فرزندانش را به دریا ریزدبخشی از سرمایه ،که از نظر اقتصادی و انسانی ملت

 ۀاحتكار نتيج و تهيدستی عمومی، بيكاری و یابد، فقراش کاهش میکه ملت سرمایه روشن است

اش و از کند مستقيماً از سرمایه که یك ملت باید صرف جنگ ایجمع سرمایه. مستقيم جنگ است

 .شودفقير می ،همان کمبود سرمایه ۀملت به انداز و شودرداشت میبامكانات موجودش 

ارتباط با جنگ است  مستقيم در غير و تقيمکه مس آن بخش از توليداتی یجنگ موجب سودجوی 

تواند ا یك کشور، مییتر شدن وضعيت یك ناحيه از سوی دیگر وخيم. شودرویه هم میو واردات بی

کردستان و  روند اقتصادی آن سامان و حتی اگر منطقه با اهميت و دارای وسعت کافی مانند

جنگ مانع بازرگانی هم . دهدن را تحت تأثير قرار کل جها آن باشد، روند اقتصادیِ گرِکشورهای اشغال

کند،  های ویرانگر منتقل میهای مولد به بخشها را از بخشگذاریها و سرمایهزیرساخت و شودمی

ثباتی بيشتر و بيند و زمينه برای بیتر رفته و توسعه و اشتغال آسيب میسرمایه به مناطق امن

 و بيست ۀسد شوند درگرفتار خشونت می دليل که به هر هانمناطقی از ج. گرددخشونت آماده می

کشورها و ميان مردم یك  غنی، مناطق و و نتيجه شكاف ميان فقير در. خواهند شد ترماندهیكم عقب

راند اگر به جای تحميل جنگ، آنان را با ملل فرمان می ربکه  دولتی .تر خواهد شدکشور هم ژرف

 .خواهد داشت اختيار های بنيادی را دراز سرمایه یایکند، گنجينهرعایت حقوق برابر منسجم 

های اطالعاتی پليس و دستگاه. امنيتی است -های اطالعاتیدیگر عوارض جنگ رفتار دستگاه ۀجنب

کارایی چندانی ندارند،  و فقدان خردمندی، گرکردستان به دليل پایين بودن آگاهیهای اشغالدولت

ارزیابی و . ملی نيستند ۀمهم مانند مسئل و موضوعات مختلف و مسائل ليل درستِتح و قادر به تجزیه

راهكارهای درست و صحيح و سودمند به  یۀدر نتيجه از ارا. شان استشان تحت تأثير ایدئولوژیتحليل

بينی نظير عدم ارزیابی و تحليل درست و پيش. های خود ناتوانندنفع جامعه و یا حتی به نفع دولت

 که در از سوی وزارت اطالعات ایران )8221/8522 (دوم خرداد و تخابات بيستنپس از ا قایعِو

خودِ احمدی نژاد وزارت  .کردند کشورهای خارجی را مسبب آن معرفی ،نهایت از روی ناچاری

حتی اطالعات ایران در . اطالعات ایران را در این مورد متهم به ناتوانی در انجام وظایف خود کرد

خصوص حفاظت از تأسيسات الكترونيكی و کامپيوتری نيروگاه اتمی بوشهر از خود ناتوانی نشان داده 

ها بعد های اتمیِ ایران را در قلب تهران سرقت که مدتاسرائيل نيم تن اسنادِ مربوط به فعليت.  است

-هم. ها دزدید« جن»طریق شرمانه اعالم کرد؛ اسرائيل اسناد اتمیِ ما را از مقامی از سپاه پاسداران بی

 (چنين انفجارهایی در مراکز اتمی و حساس ایران در پارچين در تهران و  در نطنز در تير ماه

تا زمان نگاشته شدنِ این سطور اسرائيل این اتهام را . )دهندرا  به اسرائيل نسبت می) 8511/8282
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خویی و دانند؛ خشونت، درندهوانمند میهایی را تکه چنين دستگاه کسانی( نه تكذیب و نه تأیيد کرد

 . اندسبعيت را با توانمندی سياسی و اطالعاتی عوضی گرفته

هایی اطالعاتی ایدئولوژیكی از آلمان نازی سابق که دستگاه تجارب قرن بيستم به همه نشان داد 

-حكومتکه قادر به تشخيص سرنوشت  گرکردستان ضمن اینهای اشغالگرفته تا شوروی و حكومت

که  اند و نشان دادنحق انسانيت شده ترین جنایات هم دراند، مرتكب وحشتناكهای خود نبوده

ایدئولوژی به جایگاه و شأن دانش و . یابداش را دارد سيطره میکه قصد رهایی انسانی ایدئولوژی بر

 .تضاد است گردد، زیرا با علم درعلم نائل نمی

گرکردستان ناکاری خود را با خشونت و های اشغاللوژیكی حكومتایدئو -های اطالعاتیهدستگا 

مفاهيم بشردوستانه، به ویژه در  .کنندجبران می ، بویژه در برخورد با مردم کُرد پنهان و یاهاقساوت

حكومت  تفتيش عقایدِ و های قرون وسطاییتمام شكنجه .رابطه با کُردها، برای آنان ناشناخته است

-دستگاه. اندامان نبوده که خودشان هم از آن در اند، به نحویلوژی مدرن را زنده کردهکليسا با تكنو

گاهی  .حقيقت را اعتراف کنند و را بكاوند درون خود هک کنندشان متهمان را وادار میهای پليسی

رد چيزی را کُ که متهمان، به ویژه متهمان کشد تا پليس متقاعد شودهای مدیدی طول میمدت

. برندبه سر می یشرایطی بسيار دهشتناك و غير انسان تمام این مدت در اند و متهمين درنهان نكردهپ

این رفتار معمولی و عادی با متهمان . گری آنان را ندارندهای شكنجهزندانيان تحمل تكنيك اغلبِ

 رد از اینزندانيان کُ رِبيشت. ای عليه متهمان را دارندگيری هر وسيلهدسترسی بكار و مهارت نآنا. است

ردی کُ کردستان هرگران، چون از نظر پليس امنيتی اشغالدشوند تصوری ندارنکه چرا بازجوی می

 و که سرانجام، دليرترین کنندقرون وسطای استفاده می ۀهای شكنجتكنيك ۀاز مجموع. متهم است

ن ترتيب ماهيت نمایش تلویزیونی بدی. کنندنيرومندترین افراد را وادار به متهم ساختن خود می

 .ایران باید برای همه روشن باشد زندانيان به ویژه در

توانند دانا و دارای معرفت انسانی باشند، اگر باشند شكنجه های امنيتی نمیاساساً چنين دستگاه 

یكتاتورها های دیكتاتور را حفظ کنند، اگر به حفظ دتوانند رژیمگر نباشند نمیکنند، اگر شكنجهنمی

به دليل فقدان چنين آگاهی و معرفت  .کنندهم کمك نكنند با فلسفۀ وجودی خود تناقض پيدا می

اند، تا آخر به که آنان برای ایفای نقش سرکوبگر تربيت شده و سنگدل بار آمده انسانی و این

اجتماعی  -های سياسیشان ایجاد مانع در راه فعاليتترین اقداماتمهم. ماننددیكتاتورها وفادار می

 .مردم خودشان است

« بریفرمان»کردستان فرهنگ  گرکردستانفرهنگ حاکم بر خاورميانه و از جمله کشورهای اشغال 

را « اسماعيل»وقتی ابراهيم عزیزترین فرزند خود . این فرهنگ در خاورميانه ریشۀ تاریخی دارد. است

که انسان خاورميانه براساس اعتقادات خود  علوم استکند، مبری از خداوند قربانی میدر راه فرمان

 !در راه خدا شكنجه خواهد کرد -هستند از راه خداوند که بزعم او منحرف -های دیگر راانسان
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هاست، اختيار روحانيون یا شوونيست گرکردستان یا درکشورهای اشغال که در دستگاه قضائی

رد و سایر مبارزین راه سرکوبی ملت کُ. کنندرد را تأیيد میملت کُ مورد به ویژه در یهایچنين شكنجه

-که تأثير فلج کننده آزادی مستلزم رواج خرافات مذهبی، شوونيستی و ایجاد بسترهای اجتماعی است

 .گرکردستان داردبر رشد فكری و فرهنگی جوامع کشورهای اشغال یای

دهند، این اقدامات دارای سبب انجام نمیرا بیافراد، این جنایات . دارد یاین موضوع تأثير دیرپای 

توجيه کنندگان . اقتدار سياسی و منافع اقتصادی است ارتجاعیِ های اجتماعی وریشه ترینعميق

ميهنی، حفظ تماميت  و گاهی بر وجه ملی گاهی بر وجه دینی، جنایات خود، چنين جنایاتی، در

 که جنایات دهشتناك مرتكب شده در است به این خاطرو  تأمين امنيت اجتماعی تأکيد دارند و ارضی

 و خروش ناشی از خرافات مذهبی و و جوش خواهان را با شادی و سروررد و سایر آزادیکُ حق ملت

های گونه جوامع خود را از لحاظ عقيدتی و ایدئولوژیاین هارددشمنان کُ. گيرندشوونيستی جشن می

. اندهتداشمانده نگههای فرهنگی، اجتماعی و سياسی عقبزمينه در ولی ،کردند ترپارچهارتجاعی یك

کشورهای خود جلوگيری  تر درپيشرفته اقتصادی جهانِ و فكری و زیرا از تأثيرات فرهنگی، سياسی

 .انداز دنيای پيشرفته جدا افتاده اند وکرده

ترین ترین و طوالنیز بزرگبه هر حال، همۀ این موارد باعث شده که در طول تاریخ، جنگ یكی ا

ترِ که دارای بنيادهای اقتصادی است، اما در جوامع پيچيده جنگ برغم این. اشتغاالت بشری باشد

همين موضوع باعث . شودهای گستردۀ سياسی و مذهبی توجيه میدولتی جنگ غالباً با ایدئولوژی

فرما بر افكار عمومی ملل حكمکردستان از نظر بيشتر شده است که جنگ عليه جنبش رهایی بخش

ها را در ها و تأثير آن بر انسان، تفاوت جنگفرگوسنشناس، دانشمندِ جامعه. کردستان روا تلقی شود

های نوین و حتی جنگ در چه که جنگگونه روشن کرده است؛ آنادوار تاریخی تا دوران معاصر بدین

امروزه پيامدهای جنگ را . راد غير نظامی استسازد، تأثير بر افجوامعِ دولتی پيشين را مشخص می

تكنولوژی نوین . ایی دور رخ دهددر فاصلهکنند، حتی اگر جنگِ واقعیی اعضای جامعه حس میهمه

ها کرده و تلفات جانی و مالیِ جنگ های بيشتری وارد کشمكشکارآمد، آدمهای ارتباطیاز جمله نظام

ی آميز برای حل یك مسئلهحل مخاطرهمعِ بشری، جنگ راهبرای بيشتر جوا. را افزایش داده است

رسی به به احتمال زیاد، این مسئله باید با یك امر بنيادی مانند دست. آیدتهدید آميز به شمار می

 .منابع حياتی ارتباط داشته باشد
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 خلع سالح

اوالً . آن است الحِشود، موضوع خلع سرد از سوی همه شنيده میکُ که در رابطه با جنبش چيزی

دوماً خلع سالح به . زندگی بشر خلع سالح است ترین مسئله درترین و مهمترین، حياتیضروری

در  ،ترین تحول تاریخیترین و با اهميتشروع عظيم ۀنقط( ردهاکُ نه فقط)معنای واقعی و فراگير 

 ۀقطع رابط سان با انسان و آغازِان فيزیكی خلع سالح به معنای پایان سلطه و نبرد. تاریخ بشریت است

ترین و پيگيرترین مظهر مبارزه با هرگونه ميليتاریسم و جنگ تمام مناسبات کهن، قطعی انسان با

 شرایط فعلی هر در. شودرد موجب نوعی گمراهی میاما چگونگی طرح آن در رابطه با جنبش کُ. است

تحت سلطه  جنگی که مللِ. ه جنگی مخالف باشدتواند با هرگوننمی و منصف کراتوانقالبی و دم انسانِ

رد ناگزیر، کُ اوضاع فعلی جنگ از طرف ملت در. کنند فرق داردشرایط نابرابر برای رهایی خود می در

. رد جنگ تدافعی استکُ این جنگ در راه رهایی و آزادی و در واقع برای ملت. مشروع و عادالنه است

حقوقی ملل تا به حداقل کاهش یابد که تضادهای طبقاتی و بی گرددجنگ فقط زمانی غير ممكن می

ها غالب تمام نيروهای ارتجاعی، واپسگرا و مخالف آزادی و رهایی انسان کراتيزه شود و بروو منطقه دم

جنبش  خلع سالحِ« است دموکراسی فقط گيرد می را اسلحه جای که چيزی » قاسملو به قول .شویم

تبعيض و  ،گران، و مانند سایر مواردخواهان در برابر ستممعنای تسليم حقشرط به  و رد بدون قيدکُ

 رد مانند سایر ملل خاورميانه نه سالح شيميایی، اتمی، ميكروبی وکُ ملت. رد استکُمردم نقض حقوق 

در واقع . تجهيزات پيشرفته دارد و نه سرزمين کسی را اشغال و نه حقوق کسی را نقض کرده است نه

 تفنگی قدیمی در ؛دیگر به تعبير یا .ترین ابزار جنگی دارندترین و کمنسبت به دیگران ابتداییردها کُ

ها در برابر درندگان شوونيست، ارتجاع، سودجویان و ها و جنگلها و شكاف صخرهکوهستان دست و در

خواهان خلع  چنين شرایطی منش درکراتوعادل و دم هيچ انسانِ. کنندصفتان از خود دفاع میحيوان

 و مقابل نيروهای مخالف آزادی در هاردکُخواست خلع سالح از  در. سالح هيچ ملتی نخواهد شد

و از لحاظ  .آزادی است و کراسیوغلط و ضد دمحقوقی  ی ونظر جهت از ؛(گراناشغال)کراسی ودم

تا . اندشرمانهیکه مدام تحت ستم و تجاوز وحشيانه و ب دست مظلومانی باشد عملی؛ اسلحه باید در

آوردهای که دست های قرار داشته باشيم بدیهی استکه با دست خالی در معرض چنين تهدید زمانی

 .متزلزل خواهيم داشت

برای یكدیگر، هرگونه ادعایی در مورد « حق تعيين سرنوشت»بدون به رسميت شناختنِ متقابلِ 

های نظير ترکيه دموکراسی. ریبی بيش نيستخواهی، حداقل از نظر ملت کُرد فیدموکراسی و آزاد

-ها وجود داشت، یعنی دموکراسیملت -ی دولتشبيه همان دموکراسی است که در بدوِ آن در حوزه

یعنی دموکراسی ترکيه . آینددر ترکيه کُردها به حساب نمی. توانست رأی بدهندایی که همه کس نمی

است  بر قرار کند، به این جهت، یك دموکراسی پوشالیبين دو ملت کُرد و ترك مساوات  نه توانسته

اروپا و آمریكا هم از آن به عنوان الگو برای کشورهای . که تنها شرایط استبدادی را پنهان کرده است

در دموکراسی پوشالی ترکيه اصول روابط بين دو ملت کُرد و ترك بر . کننددیگر ستایش عرفانی می
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عين این روابط بين کشورهای کوچك و فقير با کشورهای . تنی استتنازع صرف و جنگ و تجاوز مب

فكرنماهای در خودِ دموکراسی غرب که مدینۀ فاضلۀ بسياری از روشن. قدرتمند و ثروتمند وجود دارد

خودی است؛ منزلتِ بيشتر، قدرت بيشتر و ثروت بيشتر موجب اِعمال نفوذ شده که کل روابط سالم، 

آمریكا در دموکراسی بين ملل دقيقاً در چنين . بردسی فعلی را زیر سؤال میبه عبارت دیگر دموکرا

بر این . کندحقوقی کُردها حمایت میجایگاهی قرار دارد و از دموکراسی پوشالی ترکيه در برابر بی

اساس بر روشنفكران واقعی واجب است نقادانه با دموکراسی غربی برخورد کنند و در جذب نكات 

البته همين دموکراسی غربی در شرایط . چشم بسته نباید چيزی را پذیرفت. ا باشندمثبت آن کوش

لذا در سطح جهان، در . حاضر بدیلی به مراتب بهتر از شرایط دیكتاتوری که در آن گرفتاریم، است

ترین قربانيان این فضای غير بزرگ. روابط بين ملل هنوز از نوعی نظام دموکراتيكِ واقعی دوریم

 .تيك در خاورميانه ملت کُرد استدموکرا

صلح و امنيت، کاهش تسليحات نظامی، تقسيم عادالنۀ ثروت، عدالت اجتماعی برای طبقات، اقشار، 

آیا نظم جدید یا جهانی . های قومی، ملی و مذهبی نيازهای فعلی بشریت استمللِ تحت سلطه و گروه

جهان از طریق سازمان ملل، به صورت  تواند حقيقتاً آن نظامیِ جهانی باشد که در آنشدن می

توان به که میوجود دارد یا این « صلحِ آمریكایی»کند؟ آیا امكانِ نجات جهان از طریق هماهنگ عمل

جمعی جهت ایجاد برای اقدامی دسته( آمریكا، اروپا، چين،روسيه و ژاپن)مراکز مهم قدرت در جهان 

 کرد؟ الملی اتكاثبات و افزایش کارایی نظام بين

نشان داد که آمریكا به . . . مورد افغانستان، عراق، فلسطين، ترکيه و کردستان، ایران، سوریه و 

تنهایی توانایی ایجاد نظم جدیدِ جهانی، بویژه، نظمِ توأم با عدالت را ندارد و نه در ذات سلطۀ 

 .کاپيتاليستیِ آن است
 

 بنیادگرایی دینی و شوونیستی در تقابل با جنبش کُرد

کنيم؛ برغم تالشِ بنيادگرایی در جهت ایستایی جوامعِ اگر با نگرش فلسفی به موضوع نگاه 

اگر ایستادگی در برابر تغيير و . ها ایستادگی کنندتوانند در برابر دگرگونیخاورميانه، اما دیگر نمی

در برابر تغيير در طول تاریخ هميشه ایستادگی . شدمعنی میدگرگونی ممكن بود، تاریخ و پيشرفت بی

ایستادگی در . و دگرگونی از لحاظ تاریخی در فرآیندی دیالكتيكی به سنتز جدیدی منتهی شده است

آیم عمر این که در تاریخ جلوی میتر بوده اما به هر نسبتی برابر تغيير در گذشته طوالنی مدت

چيزی که برای بنيادگراییِ . است« تغيير»تنها قانونِ حاکم بر جهان . شودتر میکمایستادگی و مقاومت

 .دینی و شوونيستی مفهوم نيست

. چنان ادامۀ حيات دهدها، همهای گوناگون و اقليتتواند با حذفِ تبعيض عليه گروهجامعه تنها می

اقتدار هميشه مستلزم « شودهای منظمِ اجتماعی میهموار کنندۀ کشمكش»توزیعِ نابرابرانۀ اقتدار، 
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دهند، های دیگر، مشروعيت میچون به اقتدار از طریق ایدئولوژی و راه. بری استنفرماندهی و فرما

 .های تعيين کننددهند، مجازاتکه به اقتدار تن در نمی پس باید برای کسانی

-ها عمل می؛ تكامل از طریق انواع چرخهچه که در خاورميانه در جریان است بيانگر آن استآن

برخی جوامع تكامل را . سان متأثر سازدکه همۀ جوامع را به یك می نيستکند، اما هيچ فراگرد عا

های های داخلی وگرفتاریگرفتار کشمكش»که جوامع دیگری ممكن است بخشند، در حالیشتاب می

کند و حتی ممكن است وضع را مانند کشورهای باشند که از فراگرد تكامل جلوگيری می« دیگری

 .ندتر سازخاورميانه، وخيم

هم از طریق اجبار، تأکيد  توجه است و تنها بر تطبيق و سازگاری آنها بیوقتی سيستمی به تفاوت

ورزند، آشكارا یك گرایشِ ایدئولوژیكی دارند که در خاورميانه و بویژه در ترکيه، عراق، ایران و می

که تطبيق و سازگاری این  برغم. گرایی بنيادگراستگراییِ شوونيستی و یا مذهبسوریه یا بر پایۀ ملی

تواند بر که یك واقعيتِ اجتماعی میپيامدهای مثبتی هم دارد، اما یادآوری این نكته مهم است 

 . واقعيتِ اجتماعی دیگر پيامدهای منفی داشته باشد

ایی و در داخل هر گروهی چه پنهان و چه آشكارا وجود دارد و این تضادِ منافع در درون هر جامعه 

تمام اقشارِ اجتماعی در بين . معناست که مشروعيتِ اقتدار هميشه در معرض خطر و تهدید استبدان 

در این ميان منافعِ پنهان و آشكار . ها و مللِ تحت سلطه قرار دارندداران و گروهمبارزه ميان سلطه

حليل پيوستگیِ ت. انداند که خود آشكار گشتهمنافعِ آشكار در واقع همان منافع پنهان. وجود دارند

ترین نظام سلطه در سطح جهانی، ترین سلول سلطه تا سطح گستردهمنافع آشكار و پنهان، از کوچك

ها، مللِ که بيشترِ افراد، گروه نكتۀ قابل توجه این است. شناسی استترین موضوع جامعهیكی از مهم

افع خود نيستند و ناآگاهانه تحت سلطه و طبقات اجتماعی در این بين به درستی قادر به تشخيص من

با رسيم؛ جا به یك نكتۀ فلسفی میدر این. گيرندبيشتر در جهتِ تأمين منافعِ نظام سلطه قرار می

. ریزدشناختِ روابط در کل پدیده، کليۀ باورهای نظری دربارۀ ضرورت تداومِ شرایط حاکم، فرو می

گمی در شناخت روابط در کل پدیده، از این منافع طبقاتیِ حاکم برای ابدی ساختن ناروشنی و سردر

 .شودواقعيت ناشی می

شود، بهاری که به علت طوالنی شدنِ زمستانِ سخت و چه که بهار عربی ناميده میدر تحليلِ آن

های مشخصی بر شود که گروهسيه هنوز به درستی فرا نرسيده است، هر روز بيشتر مشخص می

چون قدرت، منافع، نی در واقع تحت تأثير عواملِ مختلف همگذارند و دگرگودگرگونی تأثير می

طلب در داخلِ هر یك از هایِ قدرتهر یك از گروه. گيردپيمانی، قرار میکشمكش و اتفاق و هم

اند، با های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و در بحران فكریجوامعی که در گرداب دگرگونی و آشفتگی

در واقع منافع و سرنوشت ملل خاورميانه هنوز . کنندارتباط پيدا میایی و جهانی های منطقهقدرت

-های گوناگونِ خاصی که با قدرتگروه. ایی آن استهای منطقهقربانی نظام سلطۀ کاپيتاليسم و زمره

کنند، به عنوان تحریك کنندگان نه ارتباط پيدا می( نظام سلطه)های جهانی ایی و قدرتهای منطقه
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های دیگر که بر سر راه اند و گروهرویسانی، بلكه در جهت تمایزِ بيشتر و پست و یكدر جهت پيشرف

 .اندها ایستادهاین دگرگونی

ها، آنانی که اقتدار و سلطه را در دست دارند، خواستار چه در بطن جامعه و چه در درون گروه

در نگاه کلی و . انددگرگونیکه افراد و مللِ تحت سلطه در جستجوی اند، در حالیحفظ وضع موجود

اگر انقالب را دگرگونی و . کندرا تداعی و روشن می« انقالب و ضد انقالب»ساده، این موضوع مفهوم 

کند، دارای که در مقابل آن مقاومت  تحولِ بنيادی در جهت رهایی و پيشرفت بناميم، هر نيروی

سطوحی باالتر از تكاملِ مادی و معنوی انقالب در . ماهيتِ ارتجاعی و در نتيجه ضد انقالب است

 . دهدگيرد و به فقر و تهيدستی مردم هم پایان میصورت می

تنها کاری که از پس آنان بر . بنيادگراییِ دینی هم از تحليلِ درستِ این اوضاع و احوال ناتوان است

و نواستعمار با ؛ امپریاليسم همين مسئله نيز باعث شده است. ِ کور استآید رویكرد خشونتمی

داریِ سنتیِ داخلی، هم بهانه برای حضورِ نظامیِ هر چه بيشتر بدست آورد و هم در همكاریِ سرمایه

. ها، دست به عمليات نظامی بزندهر کشوری و در هر جا که بخواهد، بدون رعایتِ حق حاکميت ملت

ترین نگرانی از بدون کم. نندکاز این طریق به راحتی بهار عربی را از مسير واقعیِ خود منحرف می

 . ها و نهادهایِ مدنی و حقوق بشرافكار عمومیِ مردم جهان و یا انتقادِ سازمان

انقالبِ واقعی در بهار عربی و یا در هر جامعۀ دیگر، با ساقط کردن دیكتاتوری و حاکم کردن 

گ قذافی در ليبی، نتيجۀ سقوط صدام حسين در عراق، سرهن. یابدمستبدی بدتر از آن، تحقق نمی

آوردی به جز احيای روابط باستانی و نكبت بنيادگرایی در خاورميانه دست! چه شد؟... شاه در ایران و 

که ميراثِ هزاران سال تمدن و مدنيت ملل و  ها و آثار تاریخیو بدبختی و ویرانی و تخریبِ موزه

. ، چيزی را به ارمغان نخواهد آورداندالنهرینهای خاورميانه و به طور اخصِ تمدنِ بيناتنيك

بنيادگرایانِ داعشی، چه در حوزۀ سياسی، اجتماعی، ملی و یا دینی، از درك مسائلیِ که در جهانِ 

های گذشته، نظریۀ پيروی از نمونهداعش نشان داد؛ . اندمابعد نوگرایی وجود دارند، کامالً ناآگاه

 .خبریبی داشتن مردم در نادانی وسياستی است برای نگه

اند، هم از کُشیویكم کُردها بيش از همه در معرضِ تهدید و تكرار نسلدرخاورميانۀ قرن بيست

های نظير ترکيه، سوریه، ایران و عراق و هم نيروهای بنيادگرایی مذهبی و ارتجاعیِ داعش سوی دولت

اسات قومی و مذهبی های فاشيستی با احسو حشد شعبی و حتی از سوی اقوام دیگر که از سوی دولت

 .شوندبه طور منظم بر عليه کُردها تحریك می

 رهایی بخش و دموکراتيكنيروهای بنيادگرایی داعشی به نيابت از همين استبداد، جنبش

گرکردستان خواه کشورهای اشغالکردستان را هدف قرار داده است، اثر عميقی بر کليه نيروهای آزادی

بر این . در آن کشورها و حتی در کل خاورميانه به تأخير انداخته استگذاشته و کل روند آزادی را 

خواهیِ مردم کُرد با سایر ملل کشورهای یاد شده اساس، یك رابطۀ دیالكتيكی بين مبارزات آزادی

 .وجود دارد
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یعنی مبارزات مردم کُرد در راه آزادی در صورت حمایت از سوی سایر ملل رنسانس خاص خویش  

گر که نيروهای سرکوباین ضرورتی است . که سنتز جدیدی از آن حاصل خواهد شد اشترا خواهد د

همين نيروهای سوریۀ . دانندمردم کُرد و دول حامیِ آن و اروپا و آمریكا آن را مغایر با منافع خود می

 . یادآور تجربۀ جنبش مشروطه در ایران است که از آذربایجان شروع شد ) (QSDدموکراتيك 

آن . تقصير نيستمدرنيتۀ غربی در خلق آن بی. دهندوزه در خاورميانه فجایعِ مختلف رخ میامر

آزادی و دموکراسیِ وعده داده شده که مدرنيتۀ غرب به بهانۀ آن به خاورميانه یورش نظامی آورد، هم 

که خودِ فلی ق. اکنون دیگر اصالً و ابداً وجود ندارد و همه چيز در زنجيرۀ بهم پيوسته قفل شده است

در شرایطِ فعلیِ خاورميانه به . ها سال بعد باز نخواهد شدکه تا ده مدرنيتۀ غرب بر این باور است

ها، به دنبال مدینۀ فاضله و روشنی معلوم نيست؛ چه کسانی و چه نيروهایی و یا کدام یك از دولت

اش بستگی به غفلت یا آگاهیِ ساکناناین موضوع . اند...کدامين به دنبال مدینۀ فاسده، مدینۀ جاهله و

 .دارد

ایم، نظمی چه که تا کنون در پيرامون خود تحت عنوان نظم نوینِ جهانی توسط غرب شاهد آنآن

شاهد تحوالت بزرگی در سراسر جهان از خاورميانه گرفته . ایی دیگربدتر از نظم کهنه است، اما به گونه

ترینِ توجهسرزمين کردستان و نقاط دیگرِ جهان هستيم که قابل تا آفریقا، آمریكایی التين، اوکراین، 

های المللی شدن اقتصاد است با نتایج، آثار و تبعات آن، از جمله شدت یافتن تفاوتاین تحوالت، بين

اما هيچ دگرگونیِ . های جهانترین سرزمينطبقاتی در تمامیِ جهان و گسترش این نظام به دور دست

مضمون بویژه در بهار عربی در خاورميانه و در رابطه با ملل تحت سلطه و استعمار از  بنيادین و تغيير

شود برای درك و چندان هم تالش نمی. ها، مطرح نيستها و سایر اتنيكکُردها و فلسطينیجمله 

هر دولتی، هر نيرویی و هر کسی بر اساس منافع خود . چه که در حال انجام و رویدادن استفهم آن

گر همين تعبير و تفسيرهای گوناگون و متضاد بيان. پردازدزند و به تعبير و تفسيرِ آن میزی میسا

 .های فراوانی در آن استدخالت

کشور منافعِ و آن ترین نگرانیِ استراتژیك آمریكا در قرن پيشرو است هم اکنون خاورميانه اصلی

که روند تحوالت ترین منطقۀ جهان استاز بحرانی چنين خاورميانه یكیهم. بسيار فراوانی در آن دارد

و امنيت جهان دارد و ميدان اصلیِ مداخالت جهانِ و بلند مدتِ آن تأثير زیادی بر ثابت در کوتاه مدت 

رسی به منابع نفت و بازارِ خاورميانه، جلوگير بقاء اسرائيل، دست. داری به سرکردگی آمریكاستسرمایه

، تالش برای بازسازیِ ساختارهای (ای ایراننظير بحران هسته)شتار جمعی های کاز گسترش سالح

و مبازره با تروریسم و غير انقالبی و اقتصادی به منظور ثباتِ داخلی جهت تحوالت تدریجی  سياسی

 . های آمریكاستچالش

شورهای در چنين شرایطی، در جهانِ اسالم و بویژه در کشورهای خاورميانه و به طور اخص در ک

نشينِ کشورهای صنعتیِ اروپا، مردمِ چهارگانه و در چهارگوشۀ جهان و حتی در مناطق و نواحی حاشيه

که زندگی در حاشيۀ شهرهای  آنان به سبب تجربياتی. اندتهيدست از وضعيتِ اسفبار خود آگاه شده
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به دنبال راه . اندحروم ماندهاند که از همه چيز مهای ميليونی به وجود آورده، دریافتهبزرگ و متروپل

-سيل آوراگان به سوی غرب که هر روز شاهد غرق شدنِ دسته. یندهاماندگینجاتِ خود از این عقب

ها و سيستم. های استعماریِ غرب استالمللی هستيم، نتيجۀ سياستهای بينجمعی آنان در آب

کار آوردند که ی و سياسی و مذهبی رویگرایهای بسيار ارتجاعی و بنيادگرا هم به لحاظِ ملیحكومت

جهانِ ملل . دموکراتيك و هرگونه دگراندیشی را سرکوب کردند -از طرق آنان هرگونه جنبش انقالبی

ها تن از روی ناچاری به غرب روی آوردند که در کالن خاورميانه را به جهنم تبدیل کردند که ميليون

و طبقاتی چه در داخل و چه در خارج را مسبب این آنان نيروها . شهرها آواره و سرگردان شدند

 .العمل و واکنشی به این وضعيت بودبهار عربی عكس. دانندگراییِ خود میواپس

های کشی و ستم طبقاتی در پی برقراریِ نظامهای ناشی از آن عليه بهرهاین آگاهی و جنبش

ها در بهار عربی به سوی ایجاد ین جنبشبه تدریج ا. تری بودندسياسی، اجتماعی و اقتصادیِ عادالنه

های سياسی، اقتصادی و فرهنگیِ آلترناتيوی در برابر تسلطِ نواستعماری و امپریاليستیِ موجود و زمره

آنان در منطقۀ ژئواستراتژیك و ژئوپليتيكِ خاورميانه رو به توسعۀ رنسانسِ علمی، فلسفی، فرهنگی، 

اما چرا به فجایعی ختم شده که . ین برای آیندۀ خاورميانه بودصنعتی و رفرمِ دینی و در پی نظمی نو

بدون تردید، جهان برای گذار به دورۀ تاریخیِ جدید، نيازمند ایدئولوژی و . شاهد بودیم و هستيم

فقدان چنين ایدئولوژی و . استراتژیِ جدید نيز نيازمند اندیشۀ استراتژیك است. استراتژیِ جدید است

سياسیِ ملل خاورميانه را در دورۀ گذار گرفتار بحران ایدئولوژیكی  -نبش اجتماعیاندیشۀ راهبردی، ج

های محروم و تهيدست و بازگشت به اسالمِ سياسی و اجتماعیِ بنيادگرا به عنوان راه حلِ توده. کرد

مِ اسال. کندناراضی از این یا آن راه حل در این لحظۀ تاریخی و شرایط گذارِ ایدئولوژیك، ظهور می

 .بنيادگرا بر این شرایط بنا شده است

کاران یا آنان بی. اندهای متغييرِ فرهنگی و اقتصادی مواجهاند که با واقعيتکسانیبنيادگرایان  

رسِ آنان است، عادات و ایی که خارج از دستهای تازهکارگران تهيدستِ سرخورده از سراب فرصت

گری که تنها در اقدامات کنند، نوعی سرکوبه تصدیق میشان را دوبارآداب و رسومِ غمناك گذشته

آنان . یابدترین جنایات در حق دیگران تسكين میهم به بهای مخوفبنيادگرایانۀ وحشتناك، آن

گریِ های تازه به غرب روی آورده بودند که تحت تأثير سرکوباند که به دنبال سراب فرصتکسانی

 ......معروف دنبال بوی کباب رفتن و به قول . اندمدرنيته قرار گرفته

ای باز های مذهبیها و اعمال اصلی و غالباً بسيار خام دوباره به سنتدر چنين شرایطی، اندیشه

اند و به این راه به قول معروف باز هم ميوۀ ممنوعه خورده. اند که امروز برای ما آشنا هستندگشته

گيرند و عمدتاً بر ن و به عنوان ابزار مورد استفاده قرار میاکنون از سوی شياطياند که همکشانده شده

همۀ این نيروها دشمنیِ . شوندعليه جنبش رهایی بخش و دموکراتيك کردستان به کار گرفته می

های عميقی با جنبش کُرد و کردستان دارند زیرا دیگر افكار عمومیِ مردمِ جهان و نهادها و سازمان



241 

 

اند، به گران کردستان باقی نگذاشتهآورِ اشغالبرای اقدامات مستقيم و شرمبشردوستانه فرصت چندانی 

 .اندناچار همين بنيادگرایان را به جنگ نيابتی وادار کرده

های گری پر است از انسانگری و شيعیهای بنيادگرایی متعصبِ سنیصفوف جنگاورانِ گروه

 . یابندکه با خشونت در حق دیگران آرامش می وامانده، افسرده و نااميد از مدرنيتۀ کاپيتاليستی،

اند و گسسته اند که از سنتهای نوین اشخاصی هستند که با هوشياری به دنيا آمدهانسان

ها حقيقتاً ؛ بيشترِ انسانگوستاو یونگکارلبنا بر تعریفِ . اندهای ناشناختۀ خود را ترك گفتهپشتيبان

روی او پيش بر قله، یا درست برلبۀ جهان بایستد، و ورطۀ آینده مدرن نيستند، زیرا آدمی اگر بخواهد

شود زیر پایی او های کهنه گم میکه در غبار زمان ها بر فراز او، و کل بشر با تاریخیباشد، آسمان

چنين اشخاصی، . برخوردار باشد« ترین هشياری و حداقلِ ناهشياریترین و گستردهباید از ژرف»باشد، 

بارِ اخير که وقایعِ فاجعهسردیِ عميقی به لحاظ فردی کامياب باشند، در سردرگمی و دل هر قدر هم

-برند که تحت سلطۀ مادیها نيز در ميانۀ تمدنی به سر میآن. انداند، با بقيۀ مردم سهيمدر پی داشته

حروميت از ها، بر اثر مگرایی و توفيقات اهریمنیِ علم و تكنولوژی است، تمدنی که در آن توده

گونه افكند، و بدینها فرا میوقفه بر اشخاص و ملتنمادهای مناسب، الگوهای کهنۀ از یاد رفته را بی

 .کنندها را به دشمنانی خطرناك بدل میآن

در چنين اوضاع و احوالی، بنيادگرایی با یاری گرفتن و استفاده از استراتژی نواستعماریِ آمریكا و 

خواهیِ خود، به راه ترور و کشتار بيشتری کردن آتش سائقۀ شهوانی قدرتخاموش، برای (ناتو)اروپا 

آميز، غير انسانی و رود و با استناد به آیات و احكام تاریخِ گذشتۀ قرآن و سنت، به هر راهِ خشونتمی

گونه همان. کندزند و این همه را به بهانۀ بر قراریِ حكومت و سلطنت خداوند توجيه میسبعانه سر می

که شاهدیم در افغانستان، عراق، مصر، پاکستان، سومالی، نيجریه، الجزایر و حتی در قلب اروپا و 

چه سابقه را با طرحِ ضرورت استقرار آناین همه جنایاتِ بی. آمریكا از هيچ جنایتی رویگردان نيستند

بهار عربی را که در آغاز گونه بود که این. کنندشود، توجيه میحكومت و سلطنت خداوند ناميده می

رسيد، به راحتی به یأس و نااميدی، نكبت و مصيبت تبدیل کردند سرشار از اميد و پيروزی به نظر می

 .اندو راه هرگونه بهار واقعی و انقالب واقعی را سد کرده

های که توده کافی است. اندهای دینی و شوونيستی، از نظر سياسی، در بربریت سياسیحكومت

سياسی مقایسه کنند، تا  اصلحِهای های اسالمیِ حاکم بر خود را با دولتدم در جهان اسالم حكومتمر

های ناشی از سيطرۀ بنيادگرایی دینی و شوونيستی بر سرنوشت خود پی متوجه عمق فاجعه و مصيبت

اما گام . ارزه کردهای نواستعماری و امپریاليستی، با قاطعيتِ تمام مببدون تردید باید با سياست. ببرند

. نهادنِ در راه بنيادگراییِ دینی به هيچ نتيجۀ مطلوبِ ملل ستمدیدۀ جهانِ اسالم منتهی نخواهد شد

. تمام خواهد شد( امپریاليسم)مبارزه از مواضع ارتجاعی با نواستعمار و امپریاليسم در نهایت به نفع آن 

توان نواستعمار را ناچار به برقراریِ روابط سالم، میدموکراتيك  -در جهانِ امروز از طریق مبارزۀ انقالبی
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داری به بالهت فئوداليسم پایان داد، که سرمایه گونههمان. برابر و متوازن با ملل خاورميانه کرد

 . داری پایان خواهد دادعدالتی سرمایهدموکراسیِ اجتماعی هم به این بی

که عناصر تواند و یا باید انجام دهد این استمیتنها کاری که نقد . این وضعيت را باید نقد کرد

تالش برای انجام کاری بيش از این . را به مصاف دیگر عناصر گذارد« درباورهای مردم عادی»موجود 

؛ عقل ممكن است در مورد خود دچار فریب گردد، خودش را هگلاز قول . بافی نيستچيزی جز خيال

توان تنها عقلی می. هيچ عقل فراگيری در کار نيست. يت باشدبه عنوان کل بيانگارد، یا مدعی فهم کل

رو درون و برون از این. بدهيم( مطلق)« قدرت کليداریِ»در برگيرنده یا حذف کننده باشد که ما، بدان 

-اند؛ و غلبه بر عقلِ صاحب سلطه به درهم شكستنِ دروازهخانۀ عقل به ترتيب با سلطه و انقياد مرتبط

 . هایی از پيش مشخص نشده بستگی داردسب نعمت رهایی در عرضۀ آزادیهای زندان و ک

در کشورهای خاورميانه، عدم . . . توزیعِ غير عادالنۀ منابعِ کمياب و ارزشمند، نظير نفت، طال و 

رسی به سهم مناسب از منابع و مراکز قدرت و ثروت و در نتيجه فقر و تهيدستی، مردم را به این دست

چه که در آن. شودشان تنها از طریق دگرگون ساختن اساسیِ تأمين میکه منافعه است آگاهی رساند

مردم به این . خاورميانه در جریان است در واقع؛ تردید مردم نسبت به مشروعيتِ سلطۀ حاکم است

 .شان استاند که نظام سلطۀ حاکم بر آنان، مانعِ پيشرفتدرك رسيده

های فراوانی هم در سطح منطقه، کشورهای ترکيه، ایران، ششدر چنين شرایطی از هر طرف کو

های آید تا گروهو روسيه و چين به عمل می( ناتو)و در سطح جهانی غرب . . . عراق، عربستان، امارات 

. کنند های متفاوت و منافع متضاد، سازماندهیشان، با توجيهمحرومِ درگير مبارزه را در راستای منافع

های متفاوتِ خشونت، در ترکيه، عراق، سوریه، تونس، مصر، ليبی ات علنی با گستردگیسرنوشت مبارز

-چون توانایی طرفو نظام سلطه، بستگی به عواملی هم( زیردستان)بين محرومان و تهيدستان . .  و 

های رفع، شان از مكانيسمشان و ميزان برخورداریهای درگير مبارزه در تشخيص منافع راستين

های حاکم بر چه که تا کنون روشن شده است، روز به روز منافع قدرتآن. و مهار مبارزه است تنظيم

ها و ضمائم آنان در راه با زمرهسو و چين روسيه از سوی دیگر، هماز یك( ناتو)جهان، اروپا و آمریكا 

واند به عدم توازنِ تها و مبارزات میاین کشمكش. یابدانعكاس می( نشاندههای دسترژیم)خاورميانه 

ها، طبقات و ملل منافع در سطح جهانی مانند گذشته منجر شود یا به توازنِ اجتماعی ميان گروه

که  های اساسی استخاورميانه، بویژه ملل تحت سلطه، و نظام سلطۀ جهانی شود یا نه، پرسش

 .کندسرنوشت این کشمكش و مبارزات را تعيين می

های دیگر و ناتوانایی در تشخيص منافعِ داخالت و منافع گوناگونِ قدرتاین مبارزات تحت تأثير م

 .اندهای شود که دارای منافع مشتركپارچگیِ اقشار، طبقات و گروهپنهان، نتوانسته است به یك

نه با . . . ها و نيروهای امنيتیِ کشورهای خاورميانه، ترکيه، عراق، سوریه، ایران، مصر و ارتش 

کشورها در خدمت نظام  های قضایی در ایننظام. ، بلكه با مردم کشورشان درگيرنددشمنِ خارجی

اند که به این جهت فاقد استقالل و دارای سيمای کامالً فاشيستی، بویژه در برخورد با کُردها و سلطه
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اعی گسيختگی اجتمهمين موارد به از هم. اندطلبانِ واقعیو اصالح نيروهای انقالبی و دموکراتيك

تواند به ترميم از که جنگ با دشمنِ خارجی مانند مورد ایران و عراق میدر صورتی . منتهی شده است

شان با اعراب و در بستگیِ یهودیان در اسرائيل مدیون کشمكشهم. گسيختگی گرایش داشته باشدهم

تواند به فشارِ هر میها پایان گيرد چه این کشمكشاگر چنان. های اخير مناقشۀ اتمی ایران استسال

این موضوع یكی از دالیل لجاجت اسرائيل در صلح . چه بيشتر بر جامعه و دولت اسرائيل منتهی شود

حتی اگر کشمكش اعراب و اسرائيل که موجب ائتالف آمریكا و اسرائيل . نيان و اعراب استبا فلسطی

حتی مناقشۀ . مریكا را سُست کندهای ميان اسرائيل و آاست، در صورت تخفيف آن، ممكن است پيوند

 . برداری اسرائيل برای انسجام در داخل اسرائيل استهای جهانی مورد بهرهاتمی ایران با قدرت

اند با تأکيد بر تهدید گسيختگیِ اجتماعی مواجه بودههای دیكتاتور با تعارضات و از همهرگاه رژیم

-بدین. اندبه عنوان مكانيسم فرافكنی سود بردهامنيتِ ملی و تماميت ارضی از سوی دشمنان خارجی 

سازند و یا به آتشِ دشمنی با یك مخالف غير فعال دامن سان دشمنی که هرگز وجود نداشته، می

کشمكش با دشمن خارجی یا به عبارت دیگر فرضی، به عنوان عاملِ استوار کنندۀ جامعه، . زنندمی

 . اندهای سلطه از دیر باز آن را تشخيص دادهنظامگرانِ که تبليغفكر یا تاکتيكی بوده است 

ها، طبقات، اقشارِ مختلف و گروه. های درون جامعه کارکرد ارتباطی نيز داردمبارزات و کشمكش

ملل تحت سلطه، قبل از مبارزه ممكن است به درستی و دقيق از مواضع همدیگر آگاهی و شناختی 

-گردد و افراد بهتر میشان به روشنی عيان میو مواضعِ ميان نداشته باشند، اما در حين مبارزه مرزها

کنند و ارزیابی بهتری از توانایی و گيریشان تصميمتوانند در مورد اتخاذ عملِ مناسب در برابر مخالفان

به قول معروف؛ تا آب نباشد معلوم نيست کی شناگر خوبی . دیگر داشته باشندعقالنيت و حقانيت هم

های مختلف تنها در ها و طبقات با دیدگاهها، گروهکه ماهيت احزاب، دولت جهت استاز این . است

 .شودها بر مال میشان برای سالگيریهای جدیِ اجتماعی و سياسی با موضعزمان بروز بحران

های نژادی، قومی، مذهبی، فرهنگی و تالش برای کاربرد زبان ملی و بومی، از مبارزات و کشمكش

های از جهت ساختاری، جنبش. ختاری، همبستگی، ارتباطاتی و هویتی، کارکردهایی داردجهات سا

توانند تعادلِ قدرت را برهم زنند و قدرت ملل تحت سلطه را چندان افزایش دهد قومی، فرهنگی می

گر که قوم مسلط را مانند مبارزات کُردها در ترکيه، وادار سازد تا در قضایایی مهم در رابطه با یكدی

بود که ائتالف  2119آخرین مورد آن انتخابات شهرداری در استانبول در تابستان . وارد مذاکره شوند

تواند این مبارزات از لحاظ ارتباطی، می. انجاميد AKPبه شكست حزب حاکمِ  CHPکُردها با حزب 

و قومی در موجب جلب توجه بيشتر به مسائل قومی و نژادی و طرح هر چه بيشترِ قضایایی نژادی 

اطالع بودند و هم که تا کنون از این موضوع بی های همگانی، آگاه شدنِ هر چه بيشترِ افرادیرسانه

این مبارزات . برند، شودها بكار میکه در مورد نژادها، مذاهب و قوميت دگرگون کردنِ ادبيات سخيفی

قيد و شرط را در گفت و گوهای بیو احتمال « آداب کهنِ روابط نژادی، قومی و مذهبی»تواند به می

ها منتهی تواند به همبستگیِ بيشتر ميان قوميتحل این مسائل می. مورد مسائل اساسی افزایش دهد
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تر و پایدارتر بر اساس معيارهای حقوق برابر، مزایای برابر جویانهشود و بنيادی را برای یك رابطۀ صلح

ها تا درك بيشتر و شود که نژادها و قوميتارزات سبب میاین مب. ریزی کندو تعهدات برابر را پایه

های تر، چنين مبارزاتی بر خالف تصورِ رژیماز همه مهم. بهتری از هویت و منافع خویش داشته باشند

نيست، بلكه دارای « تروریسم»نه تنها ( ناتو)گرا و حاميان غربی آنان گرا و مذهبفاشيستیِ ملی

کُرد در خاورميانه، برای اصل بنيادییِ آزادی و جامعۀ  يك است و مانند جنبشکامالً دموکرات ماهيتِ

شناختی، همۀ مفاهيم را بر شناسیِ پدیدهدر این موارد باید از لحاظ جامعه. کننددموکراتيك مبارزه می

 .هایِ مشاهده پذیر مبتنی ساختپدیده

که قادر  مانده و فقير است، بنحویعقب کشورهایداری مانعِ توسعۀ واقعیِ جهانِ پيشرفتۀ سرمایه

-هرگونه پيشرفتِ نظام سرمایه. برداری از منابعِ خود نبوده، بلكه هميشه وابسته به آنان باشندبه بهره

های اقتصادی و پيشينۀ بردن به ریشهبدون پی. داری بخاطر تأمين سود و منافعِ طبقات فرمانرواست

-کرد فعلیِ دنيای سرمایهتوان به عملو اجتماعی آن نمیت سياسی تاریخیِ این پدیده، ارزیابیِ اهمي

 .بردداری بویژه در خاورميانه پی

آنان در برابر استدالل، عقل و منطق . بنيادگرایان از تحليل درستِ پدیدۀ جهانی شدن ناتوانند

که برای آنان به  شان ناشی از صدها سال تعليماتِ بنيادگرایی اجدادشان استمصونيت. مصونيت دارند

بدون چنين تحليلی . این موضوع مانعِ هرگونه تحقيق و پژوهشیِ از سوی آنان است. ارث مانده است

 . گيری و مواضع درست و اصولی دست یافتتوان به ارزیابی درست و در نتيجه تصميمهم نمی

امپریاليسمِ . ددو نيروی عمده در بازگشت بنيادگرایی اسالمی به خاورميانه نقش اساسی داشتن

جهانی و نيروهای نواستعماری که در به قدرت رساندنِ بنيادگراییِ دینی و سازماندهیِ نيروهایی سياه 

نيروی دوم، . و تا حد نهایت مرتجع، در زمانِ اشغال افغانستان از سوی ارتش سرخ، نقش اساسی دارد

داریِ موجود در های پيشاسرمایهنظام داریِ سنتیِ داخلی، با ماهيتِ شوونيستی و فرهنگ دینیِسرمایه

کشورهای خاورميانه که رابطۀ تنگاتنگ و تاریخی با امپریاليسم و نواستعمار دارد، در کنار هم، مانند 

های کشی و استثمارِ تودهیك غدۀ سرطانی، بنيادگرایی اسالمی را ابداعی مطمئن برای تداومِ بهره

داریی سنتیِ داخلی و امپریاليسم جهانی، به خصوص زمانی هاین دو نيرو، سرمای. مردم تشخيص دادند

-های مردمِ خاورميانه خارج از مهندسی سياسیسياسیِ توده -که تشخيص دادند، جنبش اجتماعی

دموکراتيك در حرکت است، بانيان اصلیِ گسترش دوبارۀ بنيادگرایی  -شان، به سوی جنبشی انقالبی

داریِ سرمایه. گری، مبتال کردندیروس بنيادگراییِ داعشی و سلفیبهار عربی را به و .اسالمی بودند

ای و پدرساالری زد و بند داشت و گراترینِ نيروهای اجتماعی با فرهنگ قبيلهسنتی در داخل به واپس

( هانئوليبرال)اش به امپریاليسم و در شرایط جدید به نيروهای نواستعماری در خارج اتكایِ اصلی. دارد

 .است

بخش کردستان در اساً این دو نيرو، حداقل از ربع اول قرن بيستم، دشمن سرسخت جنبش راهیاس

  داری،بعد از دو جنگِ جهانیِ پليد و تقسيم جهان بين انحصارات سرمایه. اندمقاطعِ مختلف تاریخ بوده
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ن برای صدور و گاز و بازار آوجود منابع غنیِ مواد خام بویژه نفت . توجه خاصی به خاورميانه شد

-و سوقو سایر موارد، منطقۀ خاورميانه را به منطقه استراتژیك های زمينی، آبی و کاال، شاهراهسرمایه 

پيكو و دو کنفرانس سِوِر و لوزان سرنوشت  -به همين خاطر در کنفرانس سایكس. کردالجيشی تبدیل

ایانِ قرن بيستم متوجه شدیم چه کردند که در پ خاورميانه و کردستان را برای قرن بيستم ترسيم

 .انداکنون دوباره در پی تغيير نقشۀ خاورميانه. کرده بودند کُرد ترسيم ای بویژه برای ملتتراژدی

با . داریِ غرب، بعد از شكست امپراتوری عثمانی، در خاورميانه غنائم عظيمی بدست آوردسرمایه

های مختلفِ عربی تشكيل دادند که بطور د، دولتکُرد را تجزیه کرهمكاری نيروهای ارتجاعی ملت 

در منطقۀ ژئواستراتژیكِ . داری بودند و هستندهای سرمایهها تا کنون دست نشاندۀ قدرتآن کلی همۀ

هایی را علم خليج فارس در هرگوشۀ آن یا بهتر است بگویم بر سرِ هر حوزۀ نفتیِ آن شيخ نشينی

 کُرد را نيز تبدیل به ملتی بدون سرزمين ها ميليون انسانده. نداکردند که همگیِ آنان دست نشانده

 .کردند اش را بطور حساب شده تقسيمکُرد و سرزمين، فرهنگ، دین و زبانمردم . کردند

هاست، مبارزۀ کُردها در خاورميانه بر عليه این مشكالت و معضالت و خداوندگان خالقِ این مصيبت

اند که هرگونه جنبش اجتماعی که پایگاه اصلیِ امپریاليسم و نواستعماریهایی است شورش عليه رژیم

دهند و سرانجام کنند و به هيچ سازمان یا گروهی اجازۀ خدمت به انسانيت را نمیرا سرکوب می

این مبارزاتِ درخشانِ . کندها را رهبری نمیکه اندیشۀ مثبتی، آن هایی استشورش عليه رژیم

شود و هم سایر ملل به عنوان جهاد در سرکوبیِ آن شرکت تلقی می« تروریسم»م ؛ که هکُردهاست

در شرق کردستان، جهاد داعش بر عليه کردستان و  اهلل خمينیآیتداشته و دارند که اعالم جهاد 

عمليات زنده به گورکردنِ زنان، مردان وکودکانِ کُرد در عراق با استناد به سورۀ انفالِ قرآن، تحت 

و اعالم جهادِ « ناتو»آشام ترکيه تحت حمایت و عمليات هولناك ارتش خون« انفال»عمليات  عنوان

سایر نيروهایی بنيادگرایی با حمایت دولت ترکيه و برخی دیگر از دول منطقه، بر عليه مردم کُرد، 

 .های آن استبارزترین نمونه

به این خاطر است که . و متعالی است دركِ مسائل مذکور و مبارزه عليه آن نيازمندِ فرهنگی پایدار

اند و هم زبان، فولكلور، ادبيات، تاریخ و کاری کردههم فرهنگ ملل حاکم بر کردستان را دست

ژینوساید »مجموعۀ فرهنگِ ملت کُرد را در معرض تهاجم و آسيميله شدن یا به عبارت دیگر 

امی که فرهنگ نيرومند نباشد، مقاومت زیرا فرهنگ به معنای مقاومت است، هنگ. قرار دادند« فرهنگی

 .شودنيز نيرومند نمی

داری خود، یك جهان ثروت و های مستبد خاورميانه در یك قرن گذشته جهت حفظ و نگهرژیم

دریاهای خون به راه انداخته . زندشان خون مردم فواره میاند که از هر حوزۀ قدرتخون صرف کرده

بازگردانيده و فرهنگ تاریخیِ ملل خاورميانه زیر بار خرافات و  اند تا فرهنگ مردم به گذشتهشده

مانده که هنوز هم راه برون رفت از مسائلِ حادی برای همۀ ملل به ارث باقی. اندهجهالت مدفون نمود
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اند، در مقابل زمان حالِ شده که در تاریخ انباشته تمامی مسائلی» اوجاالنبه قول . باشدآن دشوار می

 .«اندنبار شدهما تل

زیستیِ داری همهای پيشاسرمایهداریِ سنتی در کشورهایی اسالمی با فرهنگ دینیِ نظامسرمایه

-کشیِ تودهداری، بنيادگراییِ اسالمی را برای تداومِ استثمار و بهرهنمایندگان این سرمایه. تاریخی دارد

از این طریق . فراوانی کسب کرده است داند و هم در این زمينه تجاربهای تهيدست ابزار مطمئنی می

آورند و بنام دین و اسالمِ بنيادگرا به دوباره طغيان تهيدستان در جهانِ اسالم را به انقياد خود در می

 .کشانندتسليم و پذیرشِ وضع موجود می

در کنار در افغانستان، عراق و نرمشِ آن با بنيادگرایی نوظهور در ترکيه ( ناتو)حضور آمریكا و اروپا 

اند، بنيادگراترین نيروهای اجتماعی و سياسی در عربستان، عراق و سایر نقاط که خود به قدرت رسانده

چنين . است -داری سنتیِ داخلی و نواستعمار و امپریاليسمسرمایه -گر زد و بند این دو نيروبيان

-خاورميانه از استعمار و بهرهخواهند محرومين و تهيدستان را در توانند و یا مینيروهایی چگونه می

 .این یعنی ميش را به دست گرگ سپردن است! اند، نجات دهند؟کشیِ امپریاليسم، که، خود بانیِ آن

ترکيه . گرایی، تقویت کردندگرفته تا کشورهای عربی در مقابل شيعهگری از ترکيه بنيادگراییِ سنی

کردستان و  ا بر عليه جنبش کُرد در شمالاهلل رخيلی پيش از این، به توصيۀ سازمان سيا حزب

ای رسيده اکنون بنيادگراییِ مذهبی به مرحلۀ افسارگيسخته. نيروهای چپِ ترکيه سازماندهی کرده بود

کالم؛ جهان غرب به سرکردگی آمریكا در ظهور و گسترش هرگونه بنيادگرایی چه در حاصل. است

به . گيری از آنان نقش اساسی داشته استی و بهرههای اجتماعی، فرهنگی، سياسی و چه مذهبزمينه

های امنيتی خود دستور داده است تا بررسی کنند؛ آمریكا نحوی که هم اینك دولت آمریكا به سازمان

 .از حمایتِ نيروهای اجتماعیِ ارتجاعی و بنيادگرایی در جهان چه سودی برده است

رِ ظواهر و اشكال به جای تغيير محتوا و مضمون که در بهار عربی تنها شاهد تغيي از این جهت است

دهد، خود داری نشان میکشیِ سرمایهبنيادگراییِ اسالمی که خود را منتقد و معارض بهره. هستيم

راه و روش و . کندها را حكم الهی تلقی میکشی و استثمار تودهترین بهرهترین و غير انسانیابتدائی

داری و شبانی را اسالمی، الهی و شرعی های بردهمانده از دورهرِ باقیتهای بسيار غير انسانیاسلوب

کشی در شرایطِ تسلطِ بنيادگراییِ از این جهت است که مبارزه با بيدادگری، فساد و بهره. خواندمی

زیرا مبارزه با ایدئولوژیِ دینی مستلزم شجاعتِ کم نظيری است، چنين . اسالمی، بسيار سخت است

 .در واقع مبارزه با نماینگان خداوند در ارض و یا به عبارت دیگر خدایانی زمينی است اییمبارزه

و یا جدید قابل تعریف نيست، ولی این سياستِ کالسيك  در عصر حاضر هر چند استعمار به شيوۀ

اسی دارتر با شعار بسط آزادی و دموکرتر و توجيههای پيچيدهداری به اشكال مختلف و به شيوهسرمایه

و کليۀ مناسبات جهانی چنان نيروی سرمایۀ مالی در کليۀ مناسبات اقتصادی . در جهان ادامه دارد

ترین استقالل سياسی برخوردارند که از کاملهای را هم و قاطعی است که حتی قادر است دولتبزرگ 

داری و بویژه شكل در شرایط فعلیِ جهان، برای سرمایه. سازدتابع خود سازد و براستی هم تابع می
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 که با از دست رفتن استقالل سياسیِچنان تابع نمودنی است تر، آنتر و از همه پرفایدهمالی آن راحت

کودتا و اشغال استعماری و یا  بار به جایبه این خاطر سرمایه این. کشورها و ملل تابعه توأم باشد

خواه، با شعار تلف در مقابل نيروهای ترقیهای واپسگرایی جوامع مخترین الیهحمایت از ارتجاعی

 .ایی بيش نيستاین شعار و ادعای آنان لفافه. کندآزادی و دموکراسی عمل می

اش، فریبانهکه بنيادگراییِ اسالمی برغمِ شعارهای عوام تجربۀ جهادگرانِ افغانستان؛ بيانگر آن است

سوی منافع نيروهای خارجی و داخلی که های مسلمان را با هدایت به سمت و بر آن است تا توده

حتی اگر فرض کنيم که چنين . اند، سوق دهندهای ملل خاورميانهمنشاء اصلیِ نكبت و بدبختی توده

گر خارجی در کنار نيروهای نيروهاییِ سلطه. کردشان به نفع آن نيروهاستنيتی ندارند، اما عمل

های ملل خاورميانه را از دست وان اسالمِ بنيادگرا، تودهاند تا با استفاده از عنگر داخلی، بر آنسلطه

 !!رها سازند« خودشان»کشی تسلط و بهره

بنيادگراییِ حاکم بر عراق، عربستان، ایران و به اصطالح دموکراسیِ پوشالی ترکيه، و کل جهان 

گرِ روهای سلطهدهد که اسالمِ بنيادگرا چيزی جز توجيه کنندۀ ایدئولوژیِ مشتركِ نياسالم، نشان می

برای برخوردِ درست با این پروژۀ نواستعماریِ . داخلی و خارجی در شرایط پسامدرنيسمِ حاضر نيست

های ستمدیده اعم از های دینیِ رسمیِ بنيادگرایانِ اسالمی برای همۀ تودهجهانشمول، شناخت قرائت

 .ه استمسلمان و غير مسلمان به یك ضرورت تاریخی و تعيين کننده تبدیل شد

های توتاليتر را الهی تسلط و سرکوبیِ طوالنیِ دینی و مذهبی در کشورهای خاورميانه، حكومت

کرده فرهنگی را به دنبال آورده و نهادینه  -ها از سرکوبیِ دینیطلبانۀ تودهجلوه داده و تبعيتِ تسليم

های در همۀ عرصه... عربستان و بندیِ بنيادگراییِ حاکم برکه دینِ اسالم با صورتگونه است این. است

ها های مردم رسوخ و رسوب کرده و شكل مناسبات اجتماعی، قضاوتحيات اجتماعی و فرهنگیِ توده

سياسیِ  -این نفوذِ دینی در اشكال جدید و با توجيهات دینی. کندو برخوردهای مردم را تعيين می

ها از این مناسبات اجتماعی و فرهنگیِ توده .رودبنيادگرایانه ادامه یافت و رو به تعمق رفته و می

ها، مردم ارزش. دهدسرکوبیِ بنيادگرایی دینی تأثير پذیرفته و آثار آن خود را در رفتار مردم نشان می

های غير دینیِ زندگی خود به اخالق، طرز رفتار و معيارهای مناسباتِ بنيادگرایی حاکم را در عرصه

نمایند نيز پيروان مذاهب مختلف بر عليه همدیگر، اعمال دیكتاتوری میاز همين طریق . بندندکار می

 .شوندرو مرتكب جنایات وحشيانه عليه یكدیگر میو از این

های کوچك و بزرگ که در که تمامیِ دولت به قول اوجاالن؛ اکنون کامالً روشن شده است

گرایی، نقشی فراتر از سياهی ا دینگرایی و یاند، چه تحت نام ملیخاورميانه و منطقه تشكيل شده

 . اندداری غربی بازی ننمودههای کهنه شدۀ سرمایهلشكرها و جاسوس

و اجتماعی چقدر و اقتصادی  دهد که منطقۀ ما را از نظر سياسیتحليل دقيق این مسائل نشان می

ترین شكل دموکراسی های منطقه هنوز قادر به هضم و درك ابتدایاند، که ملتداشتهمانده نگهعقب
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و متكی به اقتصادهای تك محصولی و از نظر فرهنگی تحت تاثير نيستند و از نظر اقتصادی وابسته 

 .اندفرهنگ غرب

زیرا . آیدچنان یك عامل کليدی در ترتيبات امنيتی منطقه به حساب میحل مسئلۀ کردستان هم

-هم غير دموکراتيك و هم بعيد به نظر میکلیِ منطقه بدون مشارکت همه، هم غير عادالنه و  ثبات

 .رسد

منظور از جنبش انقالبی . تواند وجود داشته باشدبدونِ تئوری انقالبی جنبش انقالبی نيز نمی

طلبی بنا بر خواهی و آزادیاکنون جنبش دموکراسی. کالسيك آن نيستیکاربرد انقالب به شيوه

. چنين جنبشی طراز نوینی از انقالب را ایجاد کردباید در چارچوب . ماهيت خود جنبۀ جهانی دارد

 -ملت کُرد باید در این چارچوب بر عليه سلطۀ سرمایه که در چهره و قالب و ایدئولوژی شوونيسم ملی

چنين جنبشی در ميان ملتی به لحاظ تاریخی، کهن، دارای . مذهبی نمود پيدا کرده است مبارزه کند

الجيشی و از جهت سياسی به مدتی طوالنی غنیِ ژئواکونومی و سوق سرزمينی ژئواستراتژیك و با منابع

تواند موفقيت حاصل نماید که در زیر سلطه و اشغال دیگران به سر برده است، فقط در صورتی می

 .تجربۀ ملل دیگر را نقادانه تحليل و بكار بندد

زادی همۀ مردم کُرد از بر مردم کُرد الزم است دربارۀ آن تكاليف سياسی و سازمانی که مسئلۀ آ

ترین نيرومند. گذارد سخن گویندشان میی سياسی بر عهدههای مطلقه و تكامل نيافتهیوغ حكومت

هرگاه و . توان بر انگيخت، همانا منطق و منافع مشترك ملت استی انقالبی میایی که در ناحيهانگيزه

 .گرددو مقاومت با آن غير ممكن میدر هر جایی که منطق و منافع مشترك مطرح باشد مخالفت 

طلبی از مللی که بر آنان خواهی و دموکراسیکردستان و مردم کُرد از لحاظ تئوری و آزادی

« روشنفكر»رانند جلوترند و آن استعداد تئوریكی، که به اصطالح اکثریت طبقات فرمان می( کُردها)

-بدون مشارکت کُردها هيچ دموکراسی. وظ استاند، تقریباً در آنان محفملل دیگر بكلی از دست داده

حقوقی اصوالً از لحاظ نظری ادامۀ اشغال کردستان و بی. آیدایی در منطقه و خاورميانه بوجود نمی

-بی. ها نشانۀ فقدان جوامع دموکراتيك در منطقه و خاورميانه استملت کُرد ، فلسطين و سایر اقليت

های ها در افكار و اندیشهگونه تئوری جدید و دست و پا زدن آنعالقگی ملل منطقه و خاورميانه به هر

 . کهن خود از علل عمدۀ این موضوع هستند

های خودآگاهی مردم کُرد را که به طور روزافزونی در حال روشن شدن است، باید در بين توده

فشرده و محكم  مردم کُرد با جدیت هرچه بيشتر پراکنده نمود و سازمان جنبش کُرد را هر چه بيشتر

که تا کنون برای کُردها فراوان پيش  -های سخت و یا حوادث عظيمساخت، تا اگر ناگهان آزمایش

ها ها دالوریِ بيشتر و عزم راسخ و انرژی بيشتری بخواهد، آناز آن -رو دارنداند و هم اکنون پيشِآمده

 .پارچه، حاضر و آماده باشندهميشه منسجم، متحد، یك

مبارزه . تری در پيش استهای سختبرای ملت کُرد آزمایش. هاستتوده در بيداریبش نيروی جن 

های که نيرومدامی. تر ملتی در برابر خود دیده استعليه هيوالهای عظيمی در پيش است که کم
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ت کند؛ نباید در حال تكرار اشتباهامطلقه و دیكتاتور که ناگزیر ملت کُرد را وادار به دفاع از خود می

 .سابق بود

ناچاراند به یك برنامۀ عملی و یا به یك طرح تشكيالتی برای مقابله با دشمنانِ مشترك رضایت 

که حاضر نيست برای آزادی و رهایی خود در یك ترین مصيبت برای ملتی آن است بزرگ. دهند

نفكرانِ آن که روش بارتر آن استاز آن مصيبت. پارچه و متحد، متشكل شودتشكيالتِ منسجم، یك

ملت با بدترین صفات روشنفكرمآبی، از توان همبستگی ملت خود، که در حال مبارزه برای رهایی ملی 

: مكولی گفته است .برداشتنِ یك قدم واقعی برای جنبش، بيش از هر چيزی است. خود است، بكاهند

ی پر یك جامعه اند اما هيچ لشكری درهان بد پيشروی کردهلشكرهای زیادی زیر امر فرمانده»

 .«مشاجره و پر مشاوره پيشرفت نكرده است

نظم و هر قوم و ملتی بدون آگاهی و یا دارای آگاهی ناقص، جماعتی درهم و برهم، مشوش و بی

 .ترتيب و آلت دست دیگران است

واحدهای . هيچ سياست ملی واحدی که تمامی سرزمين کردستان را در برگيرد وجود ندارد

ها فاقد هدف و باشند که همگیِ آنهای پراکندۀ سياسی میگروه ر سرزمين کردستانسياسی کُردها د

های سياسی در اصل گروه. هر گروه بر بخشی از سرزمين کردستان ادعایی دارد. انداستراتژی مشترك

های ترین موارد آن جنگهای سياسی پيامدهای عميقی را به همراه آورده که منفیمحدودۀ فعاليت

 .ترین ضربه را بر انسجام ملی کُردها وارد کرده استگروهی بود که سختبين 

پارچگی و حرکت به شود؛ تنها ضامن رهایی و نجات کُرد و کردستان، اتحاد و یكدوباره یادآور می

در غير این صورت ضمن این که شرایطِ غير انسانی حاضر کماکان . سوی انسجام ملی و اجتماعی است

تمام . ماند، حتی اوضاع و احوال روز به روز، ماه به ماه و سال به سال بدتر خواهد شد پا بر جا خواهد

ها و گروههای کُرد باید منافع خصوصی خود در برابر منافع ملی اقشار جامعۀ کُرد، تمام احزاب، سازمان

 .را در درجۀ دوم اهميت قرار دهند

کنند، چه پارچه عمل میان متحد و یكوقتی دشمنان در برابر جنبش ملی و رهایی بخش کردست 

 ! گی بسر برد؟توجيهی دارد ملت کُرد کماکان  در پراکندگی، چند دستگی و آشفته

 
 :پیش به سوی

 

 

 

 *جبهۀ ملی کردستان*
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