
  گرايی؟ گرايی يا کردستان ايران
  ـ شفاف و جامع استراتژی ملیيک  در دفاع ازـ 
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   مدخلی بر موضوع
بودن احـزاب   و کردستانی  بحث نسبت سراسری  است که  بيش از نيم سده

بخش ملی کردسـتان بـا جنـبش     و نخبگان کرد ايران، پيوند جنبش رهائی
ــران"خــواهی سراســری،  دمکراســی ــا " گرايــی اي ، "گرايــی کردســتان"ي

بودن جنبش ملـی   ، اصل يا تابع گرايی ايرانی يا کردی و ملی" ناسيوناليسم"
يا سراسری، فعاليت در حزب سراسری يا ملی کردسـتانی، تشـکيل حـزب    

تـر در سـطح    سوسياليستی سراسری يا چپ کردستانی، ايفـای نقـش فعـال   
در ايران با مطالبات ملی سراسری يا در جنبش کردستان، رابطة دمکراسی 

با پيامدهای سـنگينی   آن در جريان است و اين غالباً  در کردستان و مشابه
برای سياست و استراتژی و حتی انحالل و انشعاب و پيدايش احزابـی نـو   

نقطـة    الوصف اين بحثهـا هنـوز بـه    مع. است  بوده  در کردستان نيز همراه
ايـن يـا آن سـو      ين و شـفاف بـه  ريزی يک استراتژی مع پايانی خود و پی

" قطـب "بين دو   سياست کردی همواره  است؛ با اين پيامد که  منتهی نشده
  اين احزاب بـرای آنـانی کـه بـه    . است  مرکز و کردستان در نوسان بوده

هسـتند، زيـاد از حـد کـردی و     ) يا مرکزگـرا " (گرا ايران"  قول خودشان
قـول    باشـند، زيـادی بـه    ر مـی محـو  کردستان  ای  و برای آنانی که منطقه

  . باشند می" ايرانی"خودشان 

حـق تعيـين     اعتقـاد راسـخ بـه     راقم اين سطور از منظر انسانی کـه 
در  انضمام حق حاکميت سياسـی کردسـتان ترجيحـاً     سرنوشت سياسی به

و " ايرانـی "اصـطالح    رويکـرد بـه    چهارچوب ايران دارد، معتقد است کـه 
" ايرانـی "جنبـة    نـه   کـه   باشد، چه ن اصالح میکردستانی اين احزاب شايا

بخشی پيگير و جـامع و   ميزان رضايت  سياستها و عملکردهای اين احزاب به
شـاهد نـوعی    در هر دوی آنها بخشاً. جنبة کردستانی آنها  شفاف است و نه

باور من زمان آن   به. تفاوتی هستيم گری و بی تزلزل، تعلل، اهمال و نظاره
  بخشـی بـه   اين نقصان در راستا و چهارچوب شفافيت و جامعيت  که  رسيده

شـود ايـن    در سطور ذيـل تـالش مـی   . استراتژی ملی کرد برطرف گردد
  .  ضرورت مدلل گردد

آن " اسـتراتژی ملـی  "از   مقصـود نويسـنده    شود کـه   پيشاپيش گفته
در راستای مصالح ملی کردستان و در خدمت   راهبرد درازمدت است که

و . حــق تعيــين سرنوشــت و حاکميــت ملــی آن قــرار دارد  بــه دســتيابی
مفهوم حکومت مستقل کردی   به الزاماً  از نظر نگارنده" حاکميت ملی کرد"

ـ معنای حکومـت ملـی ـ منط     تواند به می  نيست، بلکه ای در چهـارچوب   هق
  .آن نيز باشد) فدرال(ايران و مشارکت در حکومت مرکزی 

در مقابـل  " ايرانـی "از صـفت    آنجا که  همچنين قابل ذکر است که
بطـور واقـع     نگارنـده   سخن در ميان است، مقصود اين نيست که" کردی"

و محـدودة جغرافيـايی     حـوزه   تنهـا بـه    بيند، بلکـه  تقابلی بين اين دو می
" ايرانـی "جـای    تـر باشـد، بـه    شايد درست. سياستها و عملکردها نظر دارد

اما چون احساس کـردم  . شوند   بکار برده "مرکزی"يا " سراسری"های  واژه
برای اين مقصود من چنان جامع و مانع نيستند و قـدری نيـز     اين دو واژه

  1.را بکار بردم" ايرانی"نامأنوس هستند، همان صفت 
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  ناپذير است تفکيک
يک در تغيير رويکرد غيردمکرات  ايران به" گرايان ملی"دعوت از  4.4.1.6

  ارتباط با وحدت ايران
  تعهد در مقابل تعهد: "قرارداد اجتماعی"عقد يک   فراخوان به 4.4.1.7

 منظور پيشبرد استراتژی ملی   اقدامات ضروری ديگر به .5
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اين حزب رسالتاً منافع ايالت خود، بايرن، را . حاکميت دارد  ت کهها هم اس کند و دهه تنها در ايالت بايرن سياست می  ای داريم که در آلمان حزبی منطقه  1

آيـا  ). باشد وزير دفاع آلمان از اين حزب می(در حال حاضر در حاکميت فدرال آلمان نقش کليدی دارد   برای نمونه  دهد، حتی با وصفی که بازتاب می

همچـون  . حال بافـت ملـی ـ اتنيکـی آلمـان همسـان اسـت       ! بايرن است؟  دود بهشود گفت اين حزب بايرنی آلمانی نيست، چون حيطة فعاليت آن مح می

  .تر داريم ايران بيشتر شباهت دارد، در ابعادی وسيع  بافت متنوع آن به  وضعی را در کشورهايی چون سويس و بلژيک که
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استراتژی ملی کردستانی وکردستان جريانات . 1  

 
  . گرايش متفاوت در بين سياسيون کردستان وجود دارد  سه در حال حاضر در ارتباط با موضوع مورد بحث طبق برداشت من

ای از جنـبش  " شـاخه "خود را سوسياليست، کمونيست و چپ ايرانی و تشکيالت کردستان سازمان و حزب خود را   گرايشی که .1

  ايـن گـرايش را حـزب کمونيسـت ايـران، احـزاب منتسـب بـه        . کنـد  معرفـی مـی   تی و اجتماعی و سراسری ايـران  سياسی و طبقا

   .ندنک نمايندگی میو کنشگران کرد متشکل در سازمانهای سياسی سراسری ايران " کمونيسم کارگری"

کوچـک جديدالتأسـيس و    گروههـای  ،احـزاب سـنتی کردسـتان    افرادی از بدنةنوظهور است و  ای نسبتاً پديده  گرايش دوم که .2

 قـولی تمامـاً    الذکر قرار دارد و به در فاز متقابل گرايش فوق ،گيرد های سياسی قديمی کرد را دربرمی برخی از افراد و شخصيت

 .استکردستان طالب استقالل  بخشاً و کردستانی

و در  نی و کردستانی بـودن جنـبش کردسـتان   گرايش سوم در حد فاصل دو گرايش فوق قرار دارد و هيچکدام از دو عنصر ايرا .3

ايـن   تمامـاً   گر هم ايـن اسـت و هـم آن، نـه    عبارتی دي  و به کند نمی رد يا تأييد مطلقبطور را  حل کردی يا ايرانی  اين ارتباط راه

از سـوی دو  و   بـوده   و کوملـه اين گرايش راستا و ويژگی و گوهر اصلی سياست حزب دمکرات کردسـتان   .آن تماماً  است و نه

، " راسـتروانه "وسـوی فکـری را    ؛ گـرايش اولـی ايـن سـمت    اسـت   گرفتـه مـورد سـتيز قـرار      پيوسـته  گرايش راديکال اول و دوم

احزاب کالسيک  ،"محوری کردستان"و گرايش دوم نيز از منظر . کند بشدت تقبيح میو معرفی "  گرايانه محلی"و " ناسيوناليستی"

" گرايی یايران" و بيشتر  کاری نموده تعقيب مصالح ملی کردستان اهمال و کم حيثاز   د کههد میکردستان را مورد شماتت قرار 

 . اند هنمود  پيشه

از دو جريـان حـزب دمکـرات     يیکردسـتانی سياسـت در بخشـها     در سالهای اخير در مجموع شاهد تقويت جـوهر و جنبـة    البته

،  بـوده  "ايرانی ـ کردسـتانی  " اگر سمت و سوی کنش و استراتژی آنها سـابقاً   که بدين مفهوم. ايم بوده نيز  کردستان و کومله

است، اما با اين وصف عناصر ايرانی و کردستانی کماکـان جـوهر اصـلی سياسـت آنهـا را        شده "کردستانی ـ ايرانی " اکنون

  .است  نمودهتغيير   از سياستهای آنهاست که  اين دو جنبهتقدم و تأخر  تنها لذا اين .دهند تشکيل می

در مقـاطعی از تـاريخ معاصـر      هايی که نشينی است و عليرغم عقب  گرايش متعادل سومی بوده همين گرايش غالب در کردستان

همچنـان  ) نمـود " حزب کمونيست ايـران "و تشکيل   انحالل کوملة کردستانی   توان به برای نمونه می(است   کردستان ايران نموده

رويـی    آنچـه . نيز تغيير چندانی در آن رويی نخواهـد داد   باور من در آينده  دهد و به ی را تشکيل میسيما و ماهيت سياست کرد

 در چهـارچوب يـک اسـتراتژی ملـی کردسـتانی      بخشی آن عقيدة من بايد رويی دهد ـ تدقيق و تکميل و شفافيت   دهد ـ و به  می

  .است

  

  گروهها و شخصيتهای کردستانیظت جنبة ايرانی و کردستانی سياست و عملکرد احزاب، غل

                        گرايیايران  راديکال چپ  جريانات
                        گرايیکردستان

                          

                        گرايیايران  محور گروههای کردستان

                        گرايیکردستان

                          

                        گرايیايران  رو ميانهچپ احزاب 

                        گرايیکردستان

                          

                        گرايیايران  آل حالت ايده

                        گرايیکردستان
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  شود؟ از کجا ناشی می اتخاذ استراتژی ملی ضرورت . 2

 اسـتهای خـود  بخشـی سي  ی تدقيق و جامعيـت ل فدراتيو برای ايران گامی اساسی در راستاح با گزينش راه نافذترين احزاب کردستانی

مطالبـات کردسـتان و ديگـر مليتهـای سـاکن ايـران در         بـه   درخور و شايستهباور من اين نظام از سويی پاسخی   به  ، چرا کهاند  هبرداشت

از طريـق مشارکتشـان در حاکميـت     با اين اسـتراتژی  آنها خواهد داد و از سوی ديگر  خصوص اعطای حق تعيين سرنوشت درونی به

  . د شدکردستان با مابقی ايران ايجاد خواه  پيوند ارگانيک آنها از جمله ،ر مرکزسياسی مشترک د

 آنها  که  تکليف چيست اگر آنچهاما . آری هست: پاسخ نيست؟ آنهاکافی نيست؟ مگر فدراليسم استراتژی  اساسی و اما چرا اين گام

و مشارکت در حاکميت سياسی فـدرال، تحقـق نيافـت؟     ، يعنی حق تعيين سرنوشت داخلیندهستآن   در پیدر چهارچوب فدراليسم 

حـق تعيـين     تعهد آنها بـه مطالبات مردم کردستان در چهارچوب ايران هستند،   خواهان نيل به  تمام احزابی که های هدر اولين بند برنام

نها اين حق تجريدی را بـرای  آ  پرسش اينجاست که. است  شده  حاکميت سياسی مستقل کردستان آورده  سرنوشت تا مرز دستيابی به

  اين اصل وجود دارد؟  تأکيد بر  ضرورتی به  ؟ اگر استقالل کردستان گزينة مطلوب آنها نيست، چهاند لحاظ نمودهزمانی   چه

و  ميـزان جنـبش سياسـی     تـا چـه    کـه آيـا و    ايـن بـوده    قرار گرفته،  مورد مناقشه  و پيوسته  در اين پيوند مطرح شده  پرسش ديگری که

  . آن پيوست  کردستان است و بايد به  آزاديخواهی مثالً در شهرهای مرکزی ايران مربوط به

چـرا بايـد بـا      شـود، ايـن اسـت کـه     مـی   پـيش کشـيده    محور بالفاصله در اين خصوص از سوی افراد کردستان  سوال ديگری کهو باز 

  . اند در دشوارترين شرايط با جنبش کردستان همراه نبوده  هويژ  و به  آنها هيچگاه  گشت، در حاليکه  همراه ی مرکزجنبشها

جنـبش کردسـتان رسـالت خـود را سـرنگونی        آيـا اساسـاً درسـت اسـت کـه       سـازند کـه   کنند و مطرح مـی  حتی برخی تابوشکنی می

  عبارتی ديگـر آنـان بـه     بهشرايط ذهنی و عينی آن درمابقی ايران فراهم نيست و   است، درحاليکه  اسالمی ايران قرار داده" جمهوری"

    .کنند  شود و حاضر هم باشند، چون کردستان برای آن هزينه  بايد اين حکومت برچيده  اند که اين درک و آگاهی و استنتاج نرسيده

باشـد؟   دست نيروهای غيرمترقی و يا دست کم ناپيگير  بيافتد و رهبری آن در  و يا تکليف چيست، اگر جنبش نيرومندی در ايران راه

در مـورد اعتراضـات اخيـر ايـران       ی ايـن مجادلـه   تـرين نمونـه   گشت؟ تـازه   در آن شرکت جست و با آن همراه با وصف اين آيا بايد

   . احزاب کردستان مواضع متفاوتی در مقابل آن گرفتند  بود که" جنبش سبز"  موسوم به

  ايـن ابهـام بـه   . دنـ مان مواضع رسمی احزاب مطرح کردسـتان مـبهم مـی     از نظر من که است  و پرسشهای مشابه پرسشهااين   پاسخ به در

و از سوی ديگر در مشارکت فعال در  گزينة استقالل کردستان و جدايی از ايران است  در عدم تأکيد صريح بهاز يک سو اعتقاد من 

شـوند،   روبـرو مـی  " طلبـی   اتهام تجزيـه "اصطالح   هبا ب  آنجا که  ويژه  آنها به. يابند خارج از محدودة کردستان جريان می  جنبشهايی که

ورزنـد و   ناپذير بر حق تجريدی و اصولی مردم کردستان برای تشکيل يک حکومت مستقل کردی تأکيـد نمـی   بطور صريح و تزلزل

هـم از منظـر آنـانی    اين موضوع مهم ـ مهم    از پرداختن به  و غيره" خواهيم نمی  ما يک حزب ايرانی هستيم و تجزيه"در عباراتی چون 

   .روند می  و مصالح مردم کردستان ـ طفره وقو هم از زاوية حق سازند آنرا مطرح می  که

  

  در کجاست؟ ردیکُ شفاف و جامع استراتژی ملیريشة عدم طرح . 3

  بـه من اين ناروشـنی را  . دباش ام از اين احزاب منفی می ساله شناخت سی  ر پايةباين پرسش   من بهپاسخ آيا اين امر تاکتيکی است؟ اما 

  : گردانم چند عامل ديگر برمی

  پيچيدگی شرايط مبارزاتی کردستان 3.1

. افزايـد  بغرنجی شرايط مبارزاتی کردستان می  کند و به تأکيد بر اين حق تجريدی دردی را دوا نمی  برخی بر اين باورند که

سـازيم و خواهـان رفـع سـتم ملـی بـر کردسـتان در         مطرح نمـی   مثابة يک حق قابل مطالبه  آن را به  گويند، حال که آنها می

دشـمنان مـردم و جنـبش      آنقـدر روی آن تأکيـد کنـيم و مستمسـکی بـه       ضـرورتی دارد کـه    چهارچوب ايران هستيم، چـه 

  هـر آنگـاه    گوينـد کـه   آنهـا همچنـين مـی   . ضعيف کننـد تما تبليغ و جبهة دوستان ما را   کردستان بدهيم، تا روی آن بر عليه

تـر   بـرای مـردم مـابقی ايـران آسـان       مردم ايران تبديل شد از يک سو پذيرش ايـن پديـده  شدة   نهادينهفرهنگ   دمکراسی به
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حقوقمـان    هر حال به  در چهارچوب آن به  خواهد شد و از سويی ديگر موضوعيت خود را نيز از دست خواهد داد، چرا که

  . دست خواهيم يافت

  کردستان احزاب بستر فکری و ايدئولوژيکی 3.2

ايـن احـزاب بالکـل در    . دليل دوم اين عدم تأکيد در بستر فکری و ايدئولوژيکی احزاب کردستان ايران قابل جستجو است

حفـظ  "چـون   يیهـا  بـا انگيـزه   سوسياليستی نيز احزاب .طيف جريانات چپ و سابقاً ـ و بخشاً هنوز ـ سوسياليستی قرار دارند  

  از يـاد نبـريم کـه   . انـد و هنـوز هسـتند    بدار وحدت و يگانگی و همگامی خلقهای ايران بـوده سنتاً جان" وحدت طبقة کارگر

را تشـکيل داد و زمـانی   " حـزب کمونيسـت ايـران   "کوچک از روشنفکران سوسياليست غيرکرد ايـران    با يک گروه  کومله

حـزب دمکـرات   . پيوندنـد  آنهـا نمـی    چـرا بـه    داد کـه  جريانات سياسی ديگر سوسياليستی ايرانی را مورد شـماتت قـرار مـی   

در مقـاطع و مـواردی    ايـن دو حتـی   شد و های پيش از انقالب حزب برادر حزب تودة ايران محسوب می کردستان هم دهه

دکتر عبدالرحمن قاسملو، رهبر نامی و بسيار تأثيرگذار حـزب دمکـرات کردسـتان ايـران بـا تمـام       . داشتند  واحدتشکيالت 

  . ديد اش خود را در جبهة سوسياليستی جهان می سوسياليستی داشت، تا واپسين لحاظ زندگی هایشورک  به  انتقاداتی که

است و حتـی باعـث عـدم تأکيـد       قرار نداده" ناسيوناليسم"آنها را تا همين امروز هم در خانة   است که  همين سنت و گذشته

هـا بـين آنهـا و     اکنـون نيـز بيشـترين نزديکـی    . اسـت   شدهنيز الزم آنها بر حق تعيين سرنوشت مردم کردستان تا حق جدايی 

  من مطمـئن هسـتم کـه   . وجود داردايران جريانات دمکرات غيرچپ  حتی دمکرات و احزاب چپ و سوسياليست و سوسيال

  بـه ، چندان دور ائتالفی وسيع برای دمکراسی و فدراليسم بين آنها و اين احزاب ايرانـی بوجـود خواهـد آمـد      ای نه در آينده

درک را احزاب کردستان در رويدادهای آينـدة کردسـتان و ايـران      احزاب سراسری اهميت و جايگاه  اين دليل که  به  ويژه

دارنـد   درکیدانند و احزاب کردستان هم چنين  آنها می  لحاظ سياسی و ايدئولوژيکی بسيار نزديک به  اند، خود را به نموده

بطور واقع و باطن در جستجوی راهی برای حل معضل خـود در چهـارچوب يـک ايـران       کهاين دليل   به  ويژه  و همچنين به

  .هستند خارج از آن،  ، و نهدمکراتيک

  فرهنگی کردستان و مابقی ايرانقرابت  3.3

مـن کمتـر   . مردم منـاطق ديگـر ايـران وجـود دارد    های فرهنگی بين مردم کردستان و  بيشترين نزديکی  انکارناپذير است که

با صميمت و نجـابتی کامـل در مـورد کردسـتان سـخن        ام که و فرهيختة ايرانی ـ فارس و غيرفارس ـ را شناخته    فرزانهانسان 

سـازی   در اوايل انقـالب در راسـتای محکوميـت جنـبش کردسـتان و آمـاده        مردم ايران غير از آنانی هستند که. باشد  نگفته

کردنـد و   کشـی مـی   ن کردستان در خيابانهای شـهرهای مرکـزی عربـده   شروايآن و قتل عام جوانان و پ  فضای لشکرکشی به

من در طول سی سال اخيـر شـايد هـزاران بـار مجادلـة      . دادند را سر می" کشيم خاک و خون می  حزب دمکرات را به"شعار 

سخنی غيـر از تأييـد   ياد ندارم،   حتی در يک مورد به. ام فکری با افراد غيرکرد ايرانی بر سر مطالبات جنبش کردستان داشته

  گـوئيم بـرای انسـانهايی کـه     مـا مـی    که  آنچه. آورد فرهنگ مشترک و يا نزديک درک مشترک و نزديک می. باشم  شنيده

  . ريگی بر کفش و سری در توشة رژيم ندارند، بسيار بديهی و قابل فهم است

  آن هـم زمـانی کـه   گفت و بـا آن درافتـاد،   "  نه"ژيم ر  بطور وسيع به  دقت کنيم، کردستان جزو اولين مليتهای ايرانی بود که

حتـی انسـانهای غيرسياسـی      کـه   کم اتفاق نيافتـاده وصف  اين با. از مردم ايران در مورد رژيم توهم داشتند اکثريتی نيرومند

  بـه   وسـتی و عالقـه  در ابـراز د   کـه  داريـم  غسرارا   سرا ة فارسیچند خوانند. اند کردستان را نشان داده  عطف و عالقة خود به

  . باشد  باشد و يا دست کم سخن نگفته  کردی و فارسی نخوانده  کردستان به

نسـبت فرهنـگ و تمـدن و      امروز در کردستان عـراق بـه    برای نمونه  ای که عالقه: است  اين عالقمندی دوجانبه  که  صد البته

سـرای کـرد را    و ترانـه   چنـد شـاعر و نويسـنده   . ران نيسـت شـود، کمتـر از خـود ايـ     می  زبان و موسيقی ايرانی و فارسی ديده

شناسـيم   باشد؟ کدام سياستمدار و فعال فرهنگی و مدنی کرد را مـی   زبان و ادبيات پارسی نداشته  دلبستگی به  شناسيم که می

  باشد؟   با عشق از آن سخن نگفته  که
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بـا ناسيوناليسـم و    تنهـا  مشـکل کردسـتان  . کنـد  حسـاس نمـی  ا  و بيگانه کردستان در خانوار فرهنگی ايران خود را غريبلذا 

زبـانی يـا فرهنگـی      با سخنواران اين يا آن گـروه   است، نه  گرايانة حاکم بوده شووينيسم و ايدئولوژی آسيميليستی و تبعيض

در طرح   که  عث شدهبا  همين مسأله  از جمله. حق برای اين سرماية عظيم بسيار ارزش قائل هستند  احزاب کردستان به. ايران

در   گاهاً صورت مسأله  طوريکه، کاری کنند کاری و محافظه اعتقاد من ـ زياد از حد خويشتنداری و مالحظه   مطالباتشان ـ به 

   .است  الشعاع قرار داده تحترا   است و حتی قدری نيز اصل مسأله  گم شده  تعارفات مؤدبانه

  نجابت و فرهنگ سياسی باال 3.4

جنـبش  . آورد مـی   همـراه   هم خود ادبيات و نزاکت و محجوبيت خاص خـود را بـه    نزديک بههای فرهنگی  ينهاين زمآری، 

  بــه اســت،  بــوده گريبــانش  دســت بــه  بــا آن روبروســت، بــا تمــام محــدوديتهايی کــه  کردســتان بــا تمــام دشــواريهايی کــه

  اسـت، بـر عليـه     هايی چون ناسيوناليسم رويـی نيـاورده  ايدئولوژي  است، به  گری و تروريسم نلغزيده گرايی و افراطی خشونت

  .است  بوده از فرهنگ سياسی نسبتاً باال برخوردار  وارههمدر يک کالم است و   ورزی ننموده خلقهای همجوار کينه

  يهو سـور   ميليونی در چهار کشـور ايـران، عـراق، ترکيـه     40در حق اين خلق قريب   اجحافات بيشماری که :يک قياستنها 

اسـت، بـا     بر مردم فلسطين رفتـه   است، بسيار بيشتر از ظلمی است که  از اين خلق شده  است، جينوسايدی که  صورت گرفته

طرف مقابل کردی در چهـار کشـور      و اين درحاليست که. نياوردرويي  فلسطينيانمتدهای   هيچگاه بهکردستان اين وصف 

در کـرد    باشـيم کـه    ياد داشـته   به ؛است  از طرف مقابل فلسطينيان بودهتر  و ضدانسانیتر  تر و خشن صدها بار نامترقی  نامبرده

بعنـوان کـرد   دهنـد   نمی  هنوز هم اجازه تا همين چند سال پيش اساساً وجود خارجی نداشت،  قاموس حاکمان کشور ترکيه

آميز فعل و انفعال سياسی  ای مسالمت شيوه  خود به گرايانة و تبعيض  هجانب حتی در چهارچوب قواعد بازی بسيار تنگ و يک

تنهـا    کـه   ای چون بمباران شيميايی حلبجه در عراق با پديده  .کنند کردی را ممنوع اعالم می حزبی از چندگاهینمود و هر 

 .ايـم  و بودهبيش از هشتاد هزار قربانی گرفت، روبر  که" انفال"با پديدة  ايم، روبرو بوده گرفت، در يک روز پنج هزار قربانی

باران شهرهای   عامهای روستاهای قارنا و قاالتان و بمباران و خمپاره جمعی خلخالی و قتل در ايران اسالمی با اعدامهای دسته

حتـی هويـت     در سـوريه  .ايـم  نقـاط دور دسـت ايـران روبـرو بـوده       با تبعيد پدران و مادران پير بـه  ايم، کردستان روبرو بوده

 .ايم هيچکدام از اين جنايات شنيع را از اسرائيل در مقابل فلسطين شاهد نبوده. کنند هزار نفر دريغ می شهروندی را از صدها

دعوت کند، بعـد آنهـا را     مذاکره  حکومت اسرائيل افرادی چون ياسر عرفات و محمود عباس را به  که  شده  آيا يکبار ديده

کدباران شهرهای اسرائيل از سوی حمـاس و منفجرنمـودن اتوبوسـها و    شاهد رابا اين وصف  ... گلولة دژخيمانش ببندد؟  به

  کردسـتان چـه    آيا امروز که. فلسطينی هستيم" طلبان شهادت"قول حکومت اسالمی ايران   از سوی به ها ييلديسکوهای اسرائ

ز مثالً خلق ستمديدة فلسـطين  بخش در جايگاهی بسيار متفاوت ا های رهائی لحاظ انديشه  به  و چه  های مبارزه لحاظ شيوه  به

 نيست؟ و چپ در کردستانمدرن سنت تحزب قرار دارد، جای تأمل و ستايش و مرتبط با 

اين تعداد زياد و عدم وجود يک ائـتالف    توان به می. داريم) کردستان ايران  تنها متعلق به(حزب کردستانی  14گويا امروز 

در . کنـيم نبينيم و مثبت ارزيـابی  نبايد ناست را نيز   تنوع نظر و انديشه  که   سکهاما آن روی . ترين آنها ايراد گرفت از اصلی

خـود طغيـان    "رهبران"  چند بار بر عليه  کمتر عضو و کادری از احزاب است که. واژة غريبی است"  وحدت کلمه"کردستان 

فرهنـگ درون احـزاب   . دارنـد   فاصـله ک فرسـخها   ک چون مجاهـدين و پ  یبا احزاب ايران احزاب کردستان. باشد  ننموده

  . شرط اول دمکراسی است اين پيش. است  کردستان فرهنگ جدل و منازعه

پديدة ميزان اعتقاد اما . از خيلی لحاظ شايستة انتقادند آنها آل نيست و مناسبات درونی اين جريانات مطلوب و ايده  صد البته

 مـثالً  را تنها با احزاب سوسيال دمکرات  حزب دمکرات کردستان و کومله. دشدن آن را بايد نسبی دي  دمکراسی و نهادينه  به

نيـز بـرآورد و ارزيـابی      ای، عراقـی و غيـره   آنها را همچنين در قياس با احزاب ايرانی، ترکيه. کنم نمی  سوئد و آلمان مقايسه

  . باال برخوردارند  گويم؛ آنها از فرهنگ سياسی بالنسبه می  اينجاست که. کنم می

. اسـت   داشـته   همـراه   را با خود به احزابسنت تحزب در کردستان نوعی نجابت و ثبات و نزاکت سياسی   قريب هفت دهه

خـواهی ملتـی    آنهـا پرچمـدار حـق     کنـيم کـه    توجـه . الواقع آن چنان بديهی و معمـولی نيسـت   اين امر در جهان امروزی فی

احـزاب کردسـتان،   . تواند باشد نمینامی جز شووينيسم  و اين .ا بر خود دارداين ستم نيز نام و نشان خود ر. هستند  ستمديده
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کننـد و   پرهيز مـی   حدالمقدور "شووينيسم فارس" ة مثالًن سخن رفت، از کاربرد واژاز آ  اما، بخاطر نزاکت و مالحظاتی که

مبارزة آنها بـر    را بوجود بياورند که  شبهه خواهند اين آنان نمی. رانند سخن می" شووينيسم ايرانی"از   حداکثردر مورد ايران 

چـرا  ، نهـم  گيری آنها موافق نيستم، اما انگيزة آنها را ارج مـی  نتيجه با من. خلقهای همساية فارس و ترک و عرب است  عليه

مکاتب   ويی باتنها در رويار  هيچ خلق و ملت و قومی نيست، بلکه  حقوق و جايگاه  واقع متوجه  مبارزة مردم کردستان به  که

يک  محور تنهابر " ملت ايران"در ايران در سودای ساخت و پرداخت   های پيش قرار دارد که ها و دهه و ايدئولوژيهاي سده

  . است  و تبعيض بر مردم غيرفارس ايران استوار بوده) پارسی(زبان و فرهنگ 

دانـم، امـا  مـردم     ک يـک واقعيـت انکارناپـذير مـی    و مکتـب و رويکـرد ايـدئولوژي     عنوان يک ايـده   را به"  شووينيسم"من 

بـرای غالـب آمـدن بـر ايـن      ام  در مبارزه  دانم، بلکه نمیو مسؤول اعمال اين ستم و تبعيض  شووينيستتنها   زبان را نه پارسی

اکنون نيـز تـ   ...زبـان و   و آذری زبـان  الحـق روشـنفکران پارسـی   . دانـم  سوی خود نيـز مـی   رزم و هم ارتجاعی هم ايدئولوژي

و عراق نيز وضعيتی غيـر    در ترکيه. اند بسا عمالً در آن شرکت نيز نموده  اند و چه دريغ نکرده  پشتيبانی خود را از اين مبارزه

همـرزم    اسـت، تقريبـاً هميشـه     تشکل مشـترک عربهـا و کردهـای عـراق بـوده       حزب کمونيست عراق که. ايم از اين نداشته

  ايـم کـه   هم کم حزب و روشنفکر ترک نداشـته   يهترک در شووينيسم  بر عليه  در مبارزه. است  نيروهای کردستان عراق بوده

در اسـرائيل نيـز احـزاب چـپ     . انـد  شدة کردسـتان رزميـده   شووينيسم و برای تحقق حقوق تضييق  دوشادوش کردها بر عليه

. انـد  ايسـتاده  گرايانـة اسـرائيلی   و تبعيض  ستگرايانهمکاتب را  بر عليه  نيان هستند و در کنار آنها در مبارزهيمدافع حقوق فلسط

خلقهـای    ، عملکردی از خود نشان ندهند کهبر زبان نياورند نازيبا احزاب کردستان کالمی  که  همة اين واقعيات باعث شده

و برنامـة   دسـتان های مردم کر نشينی رتوريک و وربال از خواسته قيمت عقب  دار کنند، حتی اگر اين کار به ايران را جريحه

  . باشد  خودشان بوده

گردد و  مالحظات آنها در خصوص مردم غيرکرد ايران برمی  به  ستايم، تا آنجا که اين تواضع احزاب کردستان را میگفتم، 

تان اين مـردم کردسـ    اگر در نظر بگيريم که  ويژه  ؛ بهدانم میآن چنان بديهی نرا ، اين خويشتنداری رفت  اشاره  همانطور که

امـا ايـن    .انـد  اند و مورد تبيعيض و ضرب و شتم و سرکوب و اعدام وسيع قرار گرفتـه  دار بوده جريحه  همواره  اند که بوده
 د سـودمند را زيـا  ،های مـردم کردسـتان بشـود    باعث کدر شدن خواسته  آنجا که ،شرم و حيا و نزاکت

   . دانم مین

 ايرانملی در  مسألةضعف نسبی تئوری سياسی  3.5

هـا و   تئوريسـين   بينـی سوسياليسـتی و آنچـه    آرمـان و جهـان    بـه   اتفـاق روشـنفکران کـرد خـود را دلبسـته       ريت قريب بـه اکث

در   ر کشـور در ضـمن اينکـه   ه یسوسياليستها. اند اند،  دانسته گفته" مسألة ملی"کالسيکهای مارکسيست ـ لنينيست در مورد  

، در عمـل از  دارند اصولی موافقتيل دولت ملی برای خلقهای تحت ستم حق تعيين سرنوشت تا مرز جدايی و تشک  ابکالم 

، سـازند  استوار می  کنند و سياست خود را بر آن پايه همزيستی و همبستگی خلقها در چهارچوب يک کشور واحد دفاع می

از نظـر بخشـی از    ی ديگـر از سـوي  .ای استوار است بر تقدم مبارزة طبقاتی سراسری بر مبارزة ملی منطقه آنهاسياست   که  چه

در   ايـن مسـأله    آنجـا کـه  : دارد  خصـلتی دوگانـه  " ناسيوناليسم"متأثر از باورهای استالين در مورد مسألة ملی هستند،   آنها که

عـدم  . سـو نباشـد، ارتجـاعی اسـت     گيـرد، مترقـی اسـت؛ امـا اگـر بـا آن هـم        راستای مبارزات اجتماعی سراسـری قـرار مـی   

و سـتم ملـی بـا    ' ملـت ' آنهـا بخـش بزرگـی از   از نظـر    شود کـه  از آنجا ناشی می همچنين ملی  مسأله  بهبخشيدن آنها  اولويت

ملـت ـ دولتهـا سـير زوال خـود را طـی        نيـز  داری و با برچيدن ساختار سـرمايه   داری بوجود آمده پيدايش فورماسيون سرمايه

خـود را وقـف برقـراری     و تـالش  ا از نظـر آنهـا بايـد هـم    لـذ . مانـد  کنند و بر همين اساس هم مبنايی برای ستم ملی نمی می

  . تابع آن قرار گيرند بايد سوسياليسم نمود و همة امور ديگر

انـد، در   آن ديـده   خود را متعهد بهـ  ستانکرد  سوسياليست ايران و جهان ـ از جمله از روشنفکران  یبخشهای مهم  اين تز که

  بـه   ای است و در عمـل دشـواريهای بسـياری را چـه     بسيار کلی، عمومی و کليشه های درستی را دربردارد، جنبه  ضمن اينکه

در منـاطقی    از جملـه   ايـن مسـأله    اسـت کـه    چگونـه : مثالً. است  آورده  همراه  لحاظ عملی باخود به  به  لحاظ تجريدی و چه

ايـران و طـرح مطالبـات    ملـی در کردسـتان    اند؟ سابقة مسألة داری در آن شکل نگرفته هنوز مناسبات سرمايه  که  مطرح بوده
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  چگونـه و يـا  . گـردد  برمـی  داری بـود،  در کردستان خبری از سـرمايه   در ايران و نه  هن  ، يعنی زمانی کهصد سال پيش  ملی به

نـدای   هـا در آن حـل نشـد و بـا غـروب ديکتـاتوری       ـ حـال کـم يـا بـيش ـ سوسياليسـتی         در کشـورهای   اين مسأله  است که

داری کالسيک ـ اروپـا و آمريکـای     در کشورهای سرمايه  اين مسأله  است که  انداز شد؟ اصالً چگونه طلبی باز طنين لاستقال

داری حضـوری   سـرمايه  داری و حتـی پـيش   سـرمايه  است، اما در کشورهای با ساختار نيمه  ميزان زيادی حل شده  شمالی ـ به 

از نظـر بخشـی از     بـر سـر کـار بيايـد کـه      حکـومتی اگـر در کشـوری   برانگيز دارد؟ در ضمن تکليـف چيسـت    چنان بحران

باشد؟ آيـا    برای اعطای خودمختاری ملی، نداشته  ، اما ظرفيت پذيرش مطالبات ملی، برای نمونهسوسياليستها قابل قبول باشد

حاکميت را مورد  شما  خلقهای اين کشورها بايد بگويند، بسيار خوب، سوسياليستهای دوست حق تعيين سرنوشت، حال که

شـما در طـول دوران     اميـد اينکـه    داريـم، بـه   دسـت برمـی  تا اطالع ثـانوی  های خودمان  دهيد، ما از خواسته پذيرش قرار می

تکليف چيست، اگـر از نظـر ايـن سوسياليسـتها     ! شيوة خود حل و فصل کنيد؟  حکومت را بدست بگيريد و مسألة ملی را به

 و از اين قبيل باشد؟ " ارتجاعی"، "غيرمترقی"، "بورژوايی"ا را در دست دارند، رهبری اين جنبشه  نيروهايی که

هـا و گرايشـهای    نحلـه در بـين    از ايـن دسـت همـواره    يیپرسشـها ،  گفتهود مبانی نظری کـم و بـيش واحـد پيشـ    آری، باوج

مطـرح  ... لين، اتـو بـاور،   چـون لنـين، رزا لوکزامبـورگ، اسـتا     یپردازان کالسـيک  سوسياليستی و مارکسيستی و حتی نظريه

اسـت و تقريبـاً     دامن روشنفکران کردسـتان را نيـز گرفتـه     اين سردرگمی تئوريک پيوسته. اند اند و پاسخی واحد نيافته بوده

افـق  ››در بين آنها برانگيز اصلی  پرسش مناقشهدر اين ارتباط  .است  منشاء بحرانها و حتی انشعاباتی در بين آنان بوده  همواره

   .ستا  بوده ‹‹؟تشکيالت سياسی کردستانی يا ايرانیو 

فراکسـيون فعاليـت تحـت نـام     "جـدايی    سـرانجام بـه    داشـتيم کـه  " حزب کمونيست ايران"مباحثات را در آخرين نمونة آن 

رم پالتفـ "تـدقيق مواضـع خـود بتـازگی      تعريف و اين فراکسيون نيز در تداوم پروسة. منجر گشت  از حزب نامبرده"  له کومه

  ايـن بيانيـه  . باشـد  حاوی نکات بسـيار درسـت و مهمـی مـی      را انتشار داد که)" فراکسيون(  له سياسی روند سوسياليستی کومه

خود را بخشی  جنبش ملی ـ دمکراتيک کردستان بپردازد،   به) هم کردستانی و هم سوسياليستی(کند از منظری نو  تالش می

قلمداد نکند، بر حـق اصـولی مـردم کردسـتان     " ناسيوناليستی"کمونيست ايران  آن را چون رفقای حزب از آن تعريف کند،

حق تعيين سرنوشت و دولت مستقل کردستان تأکيد اصولی کنـد، از يـک نظـام دمکراتيـک و فـدرال در        دستيابی بهبرای 

  . کند  اختصار اشاره  يسمها بهای از مکان پاره  بهدر پيوند با رابطة حکومت ملی کردستان با دولت مرکزی ايران دفاع کند و 

  از يک سو با برنامة مثالً حزب کوملة کردستان ايران ديـده ) کردستان آن  در بخش مربوط به(  بين اين بيانيه  فرق ماهوی که

و ضـرورت تشـکيل دولـت ملـی     ) جنبة استعمار داخلی آن  به  ويژه  به(امر مسألة ملی   به تر بطور شفاف  شود اين است که می

اعـالم   را دولـت فـدرال ايـران   ايـران و  ای  منطقـه دولتهای ملی تشکيل   التزام و اولويت خود به  ، در ضمن اينکه کرده  اشاره

خود را زير عبـارات    در اين است که"  شاخة کردستان حزب کمونيست ايران ـ کومله "است و از سوی ديگر با برنامة    داشته

سـاختار  تمرکـز در  وارد بحـث  ـ   هـر حـال    ، اما بهاجمال  ـ هر چند بهو    پنهان نساختهليبرالی و حقوق بشری کلی و عمومی 

  . است  نيز شده سياسی

،  شـده   آورده  مـذکور در بخـش عمـومی سـند      ای آن که آرمان سوسياليسم و ديدگاههای پايه  متعهد بهمن هر چند خود را 

مبـانی نظـری     گامی درست و مهـم در راسـتای شـفافيت بخشـيدن بـه       تاندانم، اما انصافاً بايد بگويم که اين رفقا و دوس نمی

آنهـا نويـد ادامـة ايـن       که  اين روند اميدوار هستم، چه  به. اند نمودن نسبی ضعف تئوريک رايج برداشته مسألة ملی و برطرف

ـ دمکراتيـک   و دفـاع از جنـبش ملـی    سوسياليسـم    از نظر من نيز نبايد بـين اعتقـاد بـه   . اند بحثها و تدقيق و تکامل آن را داده

. حق تعيين سرنوشت درونی مليتهای ساکن آن تعارض ديد  کردستان و يک نظام فدرال و دمکراتيک در ايران برای نيل به

التـزام    بـر  سـپس ضرورت رفع تبعيضات ملـی و    بر ابتدابر خالف شيوة غلط رايج کنونی   دانم که همچنين بسيار درست می

  . است  دت و يکپارچگی ايران تأکيد شدهوح  مشروط به

معنـی سراسـری     سوسياليست بودن الزاماً به  اند که اين رفقا اثبات نموده .نامم می 'تقدم حق بر تقدس خاک'اين را من 

درستی در کنار حقوق شهروندی   همچنين آنها به. توان سوسياليست بود و همزمان کردستانی می  بودن نيست؛ بدين معنا که

  .اند حقوق جمعی برابر مليتهای ساکن ايران در چهارچوب ايران نيز تأکيد داشته  رابر بهب
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هنـوز از چنـين جـامعيتی    حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کوملـة کردسـتان ايـران    ها و سياستهای  برنامه  اما متأسفانه

از ايـن لحـاظ وضـعيت بسـيار     " ان کردسـتان لـة زحمتکشـ   کومـه "و " حزب دمکـرات کردسـتان  "حقاً   البته. ندبرخوردار نيست

  .شود مشمول آنها نمیـ همين شدت   بهـ دست کم  تری دارند و اين انتقاد مناسب

  

  بايد کرد؟  و اما چه. 4

  :الزم است   از چند جنبه در مجموع تدقيق يا اصالح سياست کردیبا همة اين احوال 

  تر در صحنة سياسی ايران  ايفای نقش فعال  4.1

حاکميت اسالمی   تنها بخشی از جنبش مردم ايران بر عليه  تری در صحنة سياست ايران بازی کنيم و خود را نه نقش فعال  ماست کهبر 

ما بايد ستون فقرات اپوزيسـيون دمکراتيـک   . همچنين تالش ورزيم، از محرکان و پيشروان اصلی آن باشيم  ايران تعريف کنيم، بلکه

فراموش . کنار مردم تهران است، در کنار دانشجويان بپاخواستة ايران است، در کنار زنان شوريدة ايران استجای ما در . ايران باشيم

نخواهـد شـد؛ همراهـی و      زير کشـيده   نيروی بخشی از مردم ايران به  طلب اسالمی ايران تنها به سخت و خشونت رژيم جان  نکنيم که

  :ها عبارتند از اين جنبش. طلبد یرا م هاجنبشهای آن و همگامی همة مردم ايران

   جنبش ملی ـ دمکراتيک خلقهای تحت ستم ايران، •

   ايران، کل مردم خواهی خواهی و آزادی جنبش دمکراسی •

   جنبش دانشجويی ايران، •

   جنبش زنان ايران، •

   .و صنفی ايران  خواهانه جنبشهای اجتماعی، عدالت •

از سوی   که ای شود؛ هر ضربه کل مردم ايران محسوب میجنبشهای ديگر و بر پيکر   اين جنبشها ضربهاز  هر يکای بر پيکر  هر ضربه

کليـت مـردم ايـران محسـوب      مابقی جنبشـها و  پيروزی برای شود، وارد می بر پيکر حکومت اسالمی در ايران هر يک از اين جنبشها

هـم جـوش داد و از آن جويبارهـا چنـان رود       مردم ايران را بـه  مختلفسرنوشت ما يکی است، بايد جنبشهای   لذا حال که. گردد می

جـا دارد احـزاب کردسـتان از     .حکومت اسالمی هم قادر نباشد چون سی سال اخير در مقابل آن سد شود  خروشانی درست کرد که

شـاهد تالشـهايی از حـزب دمکـرات     اخير   در چند ماه  البته. احساس نکنند و نقش بس فعالی را ايفا کنند  وظيفه اين لحاظ خود را بی

اما اين تالشها . خود اميدبخشند  ايم که تر در رويدادهای ايران بوده تر و مداخالنه در جهت ايفای نقش فعال  کومله  ويژه  کردستان و به

  : حداقل دو اقدام ذيل الزم است در تداوم و تعميق اين تالشها. اند بوده ناکافی

بـا هـدف ارتقـاء سـطح       از جملـه  مابقی مردم ايران  به مطالبات و تجربة مبارزاتی مردم کردستانتر  تر و شفاف فعالمعرفی ) الف

  . شان های همگانی رسانه کمک  بهمردم ايران  ها و کل اين جنبش مطالباتی

مـردم    آنهـا بـه   دن صـدای انجهـت رسـ   ای قرار دادن بيشترين امکانات رسانه ايرانی  در اختيار افراد و شخصيتهای ترقيخواه)  ب

  . ايران

در دنيـای    دانـيم کـه   مـی   همـه  .ايـم  ايم و قدری اهمال نمـوده  کار نبرده  تمام پتانسيل و نيروی خود را به  زمينهمن معتقدم دقيقاً در اين 

  ر حاليکهد .يعنی ضعف صدا  ضعف رسانه. ف حضوريعنی ضع  ضعف رسانه. کنند ها نقش بسيار مهمی ايفا می ارتباطات امروز رسانه

  در آنهـا نـه  . در بخش فارسی خود وحشتناک ضـعيفند   ويژه  به آنها  شود که ی مشخص میهای همگانی کرد رسانه  با نگاهی گذار به

رسـانی   زبان فارسی بطور کامل و ممتد اطـالع   در خصوص رويدادهای کردستان به  زبان کردی و نه  در ارتباط با رويدادهای ايران به

  انديشـند کـه   کنند، سهواً چنـين مـی   در بخش ميديا کار می  برخی از فعاالن و کنشگران صادق و فداکار کردستان کهراً ظاه .شود می

هـيچ    توان ادعا کـرد کـه   می! بخش کردستان قرار دارد در خدمت جنبش رهائی  حاشيه  بخش فارسی سايتهای خود به )"تبعيد"(انتقال 

عالقمند باشـد در    آن ايرانی غيرکردزبانی که. کل رويدادهای کردستان را بپوشاند وجود ندارد  کردستانی کهزبان  فارسیسايت  وب

  حال مبرهن است که. گردد مورد کردستان اطالعات دست اول از خود نيروها و منابع کردی بگيرد، پس از جستجوی زياد نااميد می

 مقاومـت و  و و اعمال ستمها بر مردم کردستان اسالمی "جمهوری"ايات افکار عمومی ايران از جن  طرفی سود خواهد برد، چنانچه  چه

  . دنامخبر ب بی آن وجود دارد،  بر عليه  امانی که مبارزة بی



  9        گرايی؟  در دفاع از يک استراتژی ملی شفاف و جامع گرايی يا کردستان ايران

ذکـر    اسـت و يـا تنهـا در حاشـيه      زبان فالن خبر مهم کردستان را انعکاس نداده فالن رسانة فارسی  کنند که برخی از دوستان انتقاد می

اما آيا خود ما نيز از همچون کمبـودی  . نمود  بجاست و بر سر اين نقصان بايد با آنها ديالوگ صميمانه  که  ن انتقاد البتهاي. است  نموده

خبرهـای مربـوط     مان نيرومند باشد که رسانی آنقدر خبررسانی و اطالع  برخوردار نيستيم؟ اين در درجة نخست وظيفة خود ماست که

  . اين سادگی از آن عبور نکنند  ا بشود و بهآنه" ملکة ذهن"کردستان   به

حسـاب    را فـرض نکنـيم؛ آنـرا انـدکی نيـز بـه       )و شووينيسـتی (  اميـال مغرضـانه    و در هر مـوردی  در اين کمبود آنها هميشهدر ضمن 

  . کردستان بگذاريم  در ارتباط با امور مربوط به هاآگاهی آن کم

  ، اخبـار مربـوط بـه    داشتيم، آنها ناچاراً هم بـوده  می) ، راديو، تلويزيون، انترنت روزنامه(ما ميديای نيرومندی   من مطمئن هستم چنانچه

  مبارز و دمکراتی چـون کوملـه  چپ و نيروی   کسی قابل فهم است که  آخر برای چه .، اما نداريمدادند کردستان را بيشتر انعکاس می

  کـه  درک اسـت کسـی قابـل     برای چه ورهای خود را ترويج و تبليغ کند؟در آن دست کم با  که باشد  زبان نداشته يک نشرية فارسی

در همين چند هفتة اخير مفتخر شديم از ايـن رسـانه در چنـد    (شود؟  منبر و مسجد و ارگان تبليغ مذهبی تبديل می  تلويزيون تيشک به

دانيم هيچ حزبـی قـادر نيسـت     می  با وجود اينکه ،استکسی قابل فهم   برای چه!!!) را بشنويم" مبارک رمضان  مزايای ماه"  برنامة پياپی

يک فرسـتندة   حزبی خود، هر )يک تلويزيون  رسد به  چه( بچرخاندتنهايی   بهرا  روز  يک سايت انترنتی درست و حسابی و غنی و به

چنـد برنامـة غنـی     دنتوانـ   که ستا  عمالً باعث و بانی اين شده فراوان دارد و با صرف نيروی مادی و انسانی موازیمستقل تلويزيونی 

يک خبرگزاری کـردی و يـک نشـرية تئوريـک      ، ازنيرومندفارسی و کردی  خبری  اتنشري  ؟ عدم برخورداری ازندک  ممتد عرضه

در ابعاد مردممان  هایانعکاس دردعدم  حداقل پيامدهای اين ضعف در حال حاضر. است  آورده  آسيبهای فراوانی بر ما واردهفارسی 

   .است  بوده بازتاب جنايات جمهوری اسالمی در ابعاد خود جناياتعدم ، هادرد خود

مـا،  . های خارجی نيز تبـديل شـود   رسانهای  چندين هفتهموضوع و   سوژه  به  ديگران قادرند حرکتی کوچک را چنان بزرگ کنند که

افکار عمومی خارج از حـوزة کردسـتان منتقـل کنـيم،       اما، قادر نيستيم بزرگترين حرکات و جنبشهای اعتراضی مردم کردستان را به

  ! دباشن  سالة ما آگاه سیاز دردهای   و چند ساله بيستنسالن ندای  انتظار داريم هم  آنگاه

،  المللی نشده تنها بين  نه«: وی پاسخ داد. »؟است  المللی شده آيا مسألة کردستان اکنون بين«  روزی دوستی با اين پرسش روبرو شد که

قادريم نيروهای رزمـی سـازمان دهـيم و     هر چند چون !؟ شدهچرا ن. برانگيز بود و اين پاسخی بسيار بجا و تأمل » . ايرانی هم نشده  بلکه

برخـی اوقـات   . مان عـاجزيم  مصاف رويارو با دشمن بفرستيم، اما از کار روی افکار عمومی مردم ميهن  ها به آن را با بزرگترين هزينه

پـردازيم و کمتـرين    مـی بـرای آن  را   بدانيم بزرگتـرين هزينـه    ما تنها زمانی قادريم سياست کنيم که  آيا :پرسم که خود می از  نوميدانه

  ! ؟گيريم را از آن می  ة ممکننتيج

جنـبش ملـی     هنـوز از مبـانی تئوريـک مـدون و جاافتـادة     مـان   قدمت مبارزة ملی  ما با اين همه  آيا جای ايراد نيست که
. شـود  در مجموع بسيار بندرت در مورد مبانی تئوريـک مطالبـات ملـی بحـث مـی       بايد اقرار کنيم کهدست کم  ار نيستيم؟برخورد

  آور اسـت کـه   آور و تأسـف  تعجـب . کننـد  گردد، قدری جدل تجريدی می در درون آنها بحرانی پديدار می  احزاب ما تنها زمانی که

از  ايـران  الحـق جنـبش چـپ    لذا .است  بوده بسيار بيشتر از احزاب ملی  مورد اين مسأله در ايران ميزان بحثها و مجادالت احزاب چپ

قدری ديد و بازديدهای خود را کاهش  نيز احزاب کردستان  م کهنک آرزو می. است  مليتهای ايران نموده  اين بابت خدمات زيادی به

  !گذاشتند دادند و روی روشن شدن اين قضية مهم نيرو می می

  تدقيق استراتژی ملی جنبش کردی  4.2

 و ناروشـن   ، کدر  بوده ناپيگير و ناکامل اين راهبرد ، اماملی برخوردار هستنداستراتژی باور من احزاب کالسيک کردستان از يک   به

در پـی    همـواره  کـرد "  برخی بر آننـد کـه  . های متفاوت از آن وجود دارد همين جهت هم قرائت  به. نبوده، جامع و مانع و مدون  بوده

". اسـت   برابـری حقـوقی در ايـران بـوده      جنبش کردی تنها در پی دستيابی به"  ، برخی ديگر معتقدند که" دولت مستقل کردستان بوده

  ازهکسی اجـ   کرد ايرانی است و به"  گويند که ، ديگران اما می"حل ايرانی بجويند  اند، تا راه ايرانی نبوده  هيچگاه"  گويند که برخی می

تبيـين  و رؤيای کنشگران کردی در کدام چهارچوب قابل تعريف و  "استراتژی"  باالخره". دتر از آنها بدان خود را ايرانی  دهند که نمی

ايـن امـر ـ طبـق برداشـت مـن ـ        . استراتژی جنبش ملـی کردسـتان بسـيار ضـروری اسـت       بخشی و جامعيت بخشيدن به شفافيت ؟است

  :اصول ذيل رويی دهد ها وابزار ياری  به تواند می
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  آگاهی ملی کيان و تقويت و تعميق   4.3

  تشريح مشکل   4.3.1

و آسيميليسـتی و شووينيسـتی     در معرض پـروژة مسـتبدانه  ) درجاتی کمتر يا بيشتر  به و ديگر مليتهای غيرفارس ايران(ردستان ايران ک

صرفاً بر پاية زبـان و ادبيـات    ، آن هم"ملت ـ دولت ايران "نام   بهای  هدف از آن ساخت و پرداخت پديده .است  سازی قرار داشته ملت

   نهـاده تنوع فرهنگی و اتنيکی ايران   تنها وقعی به  نه  در اجرای اين پروژه. است  بوده  های فرهنگی پارسی و مذهب شيعه و ديگر مؤلفه

و هر   شده  زيرپاگذاشته شدت  به زبان مردم ايران رسحقوق شهروندی و جمعی سياسی،  فرهنگی و اقتصادی بخش غيرفا  ، بلکه نشده

با تمرکز و تراکم قدرت سياسی و اقتصـادی در يـک مرکـز و      اين پروژه .است  آن با سرکوب روبرو گشته  حرکت اعتراضی بر عليه

وضـوحی مصـداقها و     بـه   هاست، طوريکـ   بوده  کردستان ـ همراه   تضييق حق تعيين سرنوشت بخشهای مهمی از جامعة ايران ـ از جمله 

  :  از جمله اين خلقها قابل رؤيت است  های اعمال استعمار داخلی بر عليه نشانه

 سلب حق تعيين سرنوشت و خودمختاری و خودمديری از آنها، •

  ، مختلفتحديد حق مشارکت سياسی آنها در مرکز با مستمسکهای  •

  ناطق، اين مبر اقتصادی   از حيث ويژه  افتادگی به عقبتحميل  •

  تاراج ثروتهای ملی اين مناطق،  •

  ، ايران مناطق توسعة يافتة مرکزی  کوچ نيروی انسانی و کار ارزان اين مناطق به •

  مناطق مرکزی،   از آنها به و متخصص  فرار مغزها و نيروی کارآزموده •

 آنها مناطق کردن بخش مقاوم  ميليتاريزه •

   .و چندی ديگر 

  

  مشکلبا   ابزار مقابله    4.3.2

ملـی   و سـازمان  و ساختارياری شعور و خودآگاهی   به و بايد توان می نخستدر درجة  و استعمار داخلی بر اين ستم جمعی و ملی

ها و  ماندگی قادر نيست اين عقب) مفهوم حاکميت اکثريت بر اقليت آن  به(حقوق شهروندی و دمکراسی مکانيسم تأمين . يافت  غلبه

لـذا  ). توان تبعيض بر زنان و يا ستم طبقاتی را برطـرف نمـود   با ابزار حقوق شهروندی برابر نمی  همانطور که(ها را برطرف سازد  ستم

تدوين اسـتراتژی  . و ژرف دارد، يک ضرورت اسـت   ابعاد بسيار گسترده  دادن و يا تقويت ارادة ملی در مقابل ستم ملی که شکل
 ايـن  بـرای تحقـق   شـدن آن  و تکوين پروسة ملت ردستانمردم ک) عمومی(ملی بر اساس مصالح و منافع ملی 

  . کيان ملی کردستان سپر سترگ مقاومت در مقابل آسيميالسيون و ستم ملی است .ارادة ملی الزامی است

  هلذا فرمول. است  بودهو جنبشهای اعتراضی در کردستان   سنگينی ستم ملی در کردستان مطالبات ملی محرک اصلی مبارزه  به  با توجه

    توانند از جمله اين شعارها می. در اين راستا و تبليغ حول آنها از اهميت بسيار برخوردار است  کردن شعارهای تابعه

  ، "در بند استعمار است، شهروندان آزاد ندارد  خلقی که" •

  ، "ما  از ستم حاکميت ملی در کردستان ضامن رهائی" •

  ، "مت اسالمی بايد از کردستان خارج شوندنيروهای اشغالگر نظامی، امنيتی و اداری حکو" •

  ، "زبان مادری را از ما بگيرد، از آن ما نيست  حق بنيادی آموزش به  نظامی که" •

  ، "شوند  نمادهای حکومتی بايد از کردستان خارج و نامهای غيرکردی از اماکن عمومی زدوده' •

•   ...  

  . باشند

ای ملی چون دوم بهمن، روز اعالم جمهوری کردسـتان،  همچنين بايد نمادهايی چون پرچم کردستان و روزه
ارادة ملی کردسـتان   تبلور و تجلی اين دو، سمبل وحدت و   که ويژه  به ،ها برد توده روند  بيش از پيش فراگير نمود و به را

  .دنباش جهت در دست گرفتن سرنوشت سياسی خويش می
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ملی در راستای تکوين و تکامـل هويـت مشـترک     خواهی ملی و تعميق کيان هدف بايد تقويت روحية آزادی
در تـالش سـلب     اسالمی و هر حکومت ديگری که" جمهوری"اين کاراترين و براترين سالح ما در مقابل  .باشد

بـرای تبليـغ و     کار روی کادرهـای مجـرب و سـخنور     ويژه  به .باشد برآيد، میو اعمال سياست آسيميالسيون حقوق ملی 

  . اهميتی بسزا دارد یترويج اين استراتژ

رسـان   باشـد، بايـد سـفير کردسـتان، پيـام       هر کرد ايرانی هر جای ايران و کردستان وجهان کـه : سازی ملی کنيم همچنين بايد فرهنگ

يـک پيـام و دغدغـة معـين دارد،       کـرد ايرانـی کـه     کردسـتانی، بلکـه    ايرانی، نه  وی خود را نه  است که  شايسته. مبارزة مردمش باشد

اما . برند نحو احسن پيش می  را به  در حال حاضر دانشجويان کرد داخل ايران اين سياست اصولی، دمکراتيک و روشنگرانه. شناساندب

حتی هيچ تشکل دانشجويی کردی در خـارج از    من بالشخصه. از دانشجويان کرد خارج از کشور حرکتی ملموس قابل رؤيت نيست

  .تالش نمود  لذا بايد برای رفع اين نقصيه. بخش ملی کردستان نيست بدون زيان برای جنبش رهائیشناسم و اين نقصان  نمی را کشور

و   زنـان نيـز بـدون آگـاهی و برنامـه     . آگاهی طبقاتی و سـازمان مسـتقل طبقـاتی نيازمنـد اسـت       گويند طبقة کارگر برای رهائی به می

ايـن درک در   .کنـد  درجات باالتر صدق می  اين امر برای مسألة ملی به .حقوق خود دست يابند  تشکلهای فمينيستی مشکل بتوانند به

و در شـکل    ارادة ملی در کردستان حـداقل يـک سـده    کيان مستقل و  چنين است که. است  شده  نهادينه  کردستان ديرزمانی است که

هدف . کند عرض اندام می ی مبارزاتی آنهاها و مطالبات و برنامه در شمايل احزاب سياسی کردستانی  معاصر آن هفتاد سال است که
   .باشد حاکميتی ملی می  غايی آن کسب حق تعيين سرنوشت و دستيابی به

. داننـد  ترين و پرنفوذترين جريانات ملی کردستان اين حاکميت ملی را در چهارچوب ايـران قابـل تحقـق و دسترسـی مـی      مطرح  البته

  اما برای روشـن سـاختن ابعـاد همـين گزينـه      .است  دمت کردستان، ترجمان اين گزينهخودمختاری ملی و فدراليسم، از شعارهای پرق

  . ، الزم استطرح گرديدند  در ابتدای اين نوشته  پرسشهايی که  تالش برای ارائة پاسخ به

  

  استراتژی ملیدر بارة  روشنگری در راستای صريح یديالوگ    4.4

. سرنوشـت ايـران داريـم     همة ايرانيان عالقمند بـه   با  ديالوگی صميمانه  مورد نظر نياز به در راستای پيشبرد استراتژی ملی ـ دمکراتيک 

گفتگو را با آنهـا ـ حتـی اگـر در       راه. فرض نکنيم" شووينيست"خود  خودی نظر نيستند، را الزاماً و به با ما هم  در اين زمينه  آنانی را که

بايـد بـدين منظـور    . مسدود نکنـيم  ـ  خواه خواه و مشروطه از چپ و راست، از جمهوری جبهة دشمنان ديروز و رقبای امروز ما باشند،

ايـن  . شـود   نگران زيرسوال رفتن يکپارچگی ايران هستند، فرموله  پرسشهای اشخاصی که  کاتالوگی از استدالالت منطقی در پاسخ به

  .پاسخ و يا در ابهامشان گذاشت سادگی گذشت، بی  ا بهلذا نبايد از آنه. شمرد  ها را بايد جدی و صادقانه پرسشها و نگرانی

کنـد و طالـب    دمکراسـی معرفـی مـی     خـود را متعهـد بـه     جناحی از اپوزيسيون راست که  متوجه  نظر من بايد تحريم تاکنونی ما که  به

  کند که ايجاب می مصالح ملی کردستان. شـود   و با آنها باب گفتگو گشوده  ، شکسته"خواهان مشروطه"، چون ديالوگ هست
، نبنـديم ) بندی چپ و راست بلوک(داليل ايدئولوژيک   ما در ديالوگ را با هيچ جناحی از اپوزيسيون صرفاً به

توانـد شـامل    اين امـر مـی  . توافق نيز رسيد  بسا بتوان با نيروهايی از اين طيف بر سر حقوق ملی کردستان، فدراليسم و دمکراسی به  چه

  . نيز گردد  يا سلطنت مشروطههای جمهوری  گزينه

  تنها به واينجا برای جلوگيری از اطالة کالم از تکرار آنها جلوگيری   ام که داشته  قبالً نيز بحثهای مشابهی در ارتباط با اين موضوع  من

  : کنم می  قابل دسترسی هستند اشاره) iran-federal.com(در سايتم   ها که تيتر برخی از اين نوشته

  ون اعالم دوم بهمن بعنوان روز ملی کردستانپيرام •

  با هم سخن گوئيم  در بارة هم که  نه •

  نام پرچم ايران  معضلی به •

  از هويت ملی  نوينتبيينی   بهمشترک دستيابی   در راه •

  بد؟« ناسيوناليسم کُردی»خوب؟ « ناسيوناليسم ايرانی» •

 يا حق؟  استقالل کردستان، مطالبه •

  هويت ايرانی؟ هويت کُردی در تعارض با •



  12        گرايی؟  در دفاع از يک استراتژی ملی شفاف و جامع گرايی يا کردستان ايران

 مصاحبة شما، پيام ما •

 جمهوری يا پادشاهی؟ •

 !چرخد می  بر همان پاشنه  آقای همايون، اين در هم که •

 ) ترجمه( شرط مشارکت دمکراتيک مثابة پيش  سازمانيابی اقليتهای ملی به •

 ) ترجمه" (دولت ملی"و " ملت"پروژة استعماری  •

 گزينة دمکراتيک برای ايران  فدراليسم يگانه •

 دمکراسی  شووينيسم مانع اصلی دستيابی ايران به •

  

   خطوط کلی استدالالت    4.4.1

  :دنشرح ذيل باش  د بهنتوان می ـ ـ از نظر منخطوط کلی استدالالت 

  کرد و حق تعيين سرنوشت آن  تأکيد بر سير تکوين ملت   4.4.1.1

دليـل ايـن   . بر سرنوشت خود حاکم گـردد   تالش نموده  هپيوست  کرد يک ملت است و در طول تاريخ حداقل يک سدة و نيم گذشته

در   ، عـدم موفقيـت دول کشـورهای مربوطـه     و سـوريه   ادعا جنبشهای نيرومند کردی در مقاطع زمانی متفاوت در ايران، عراق، ترکيه

عـدم موفقيـت نهـايی ايـن     علـت  . باشـد  می هاای آن در اين کشور زانودرآوردن آن و حضور احزاب فعال و توده  کردن و به آسيميله

در عدم وجود دمکراسی در اين کشورها، يا بهتر بگوييم غلبة دسپوتيسم و شووينيسم و فاشيسـم در آنهـا و همراهـی      تالشها از جمله

 ، هـم بـا ميـگ   آمريکـايی  هـم بـا فـانتوم     شايد هيچ خلقی را در دنيا نتوان نيافت که. است  بلوک شرق و غرب در سرکوب آنها بوده

زمـانی  . کند اما تاريخ حکايت از کابرد اين شقاوت و سبعيت در مورد کردستان می. باشد  بمباران شده فرانسوی و هم با ميراژ روسی

آری، زمانی کـرد بـرای   . چهارم کشورهای کنونی جهان وجود خارجی نداشتند  سه  کرد که می  کرد حاکميت ملی را خود را مطالبه

و  بـرای کردسـتان   حاکميـت پادشـاهی ايـران تأسـيس نمـود و خودمختـاری       باوجودری کردستان را در کردستان ايران جمهو  نمونه

  . نبود نظامهاحتی در بخشی از اروپا آثاری از اين   کرد که می  برای ايران  مطالبهرا فدراليسم دمکراسی و 

دستان در حزب دمکرات کردستان تجلی يافت، اگـر  در زمان جمهوری کر  اگر اين اراده. اين ارادة را بشکند  هيچ نيرويی قادر نبوده

اکثريـت    حزب و سـازمان سياسـی کـردی داريـم، تـازه      يندر ايران چند  اين روند پيوست، امروز برای نمونه  به  بعد از انقالب کومله

ملـت سياسـی     لت فرهنگی بـه مبرای تکامل پروسة   اين اراده. اتفاق روشنفکران و کشنگران سياسی در اين تشکيالتها نيستند  قريب به

ايـن    بـه   اين کشورها روی دمکراسی و صـلح را نخواهنـد ديـد، چنانچـه    . طلبد پاسخ میکرد و مطالبة حاکم شدن بر سرنوشت خود، 

  . نشود  پاسخ درخور داده  خواسته

هـر حـال     بـه . بخش ملـی اسـت   صرفاً رهائی  نيست، بلکه" ناسيوناليستی"اصطالح   ای به مطالبه  اين مطالبه  قابل تأکيد است کهدر اينجا 

هـيچ خلـق و     متوجـه و  اسـت  )عـراق ( و عرب ) ترکيه( ، ترک)پارسی" (ناسيوناليسم ايرانی"شدت کمتر از   گرايی کرد به غلظت ملی

  . و نيست  ملتی نبوده

حاکميت ملـی و سياسـی خـود      ت کهبرای خود قائل اس را لحاظ اخالقی، تاريخی، حقوقی و اصولی حق اين  اين خلق بههر حال،   به

در چهارچوب   ناسيوناليستی، بلکه  اين آمال نه .باشد  زبان داشته زبان و چند کشور فارس کشور عربی، چند کشور ترک 22مانند   را به

" اليسـت تاپيک"ويلسـون  و کسانی چون لنين سوسياليست و  مورد تأييد و استناد چپ و راست  کهحق تعيين سرنوشت خلقها قرار دارد 

  ".ناسيوناليست"اند جز  چيز بوده  و هر دوی آنها همه. است  بوده

  در چهارچوب ايران  تحقق اين خواسته تأکيد بر اولويت  4.4.1.2

  کسب حاکميت سياسی در کردستان ايران به  جدايی از ايران، بلکه  مبنای سياستگزاری و فعل و انفعال سياسی ما نهبا همة اين احوال 

ای کردستان بر اساس رأی آزاد مردم کردستان با اعطای صالحيتهای سياسی، قانونگزاری،  وم تشکيل يک حکومت ملی ـ منطقه مفه

کنـيم و دسـت    مـی   ما برای اين امر و سناريو مبارزه. باشد آن و مشارکت در حاکميت سراسری کشور می  ای، امنيتی به قضايی، رسانه
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هيچ کشـور دمکراتيکـی     شود که تأکيد می .دنباش  در تحقق اين امر با ما همراه  فشاريم که می را میهمة آن نيروها و شخصيتها و مرد

کشورهای کانادا، سويس، بلژيـک، اسـپانيا   . باشد  چنين ساختاری نداشته  که از بافت ملی يا اتنيکی متنوع برخوردار باشد، نداريم  که

  . هستند مصداق اين ادعا

  ماندن در چهارچوب ايران به مشارکت در حاکميت سياسی خود و کشور  التزام ما به مشروط بودن  4.4.1.3

 و دانـيم  مـی نماندن در چهارچوب ايران   شد، خود را ملتزم بهناين امر، بر خالف ميل باطنی ما، در چهارچوب ايران ميسر   اما چنانچه 

تشکيل   و نه" تماميت ارضی ايران"حفظ   برای ما اصل نه .يم دادقرار خواه خود خروج تدريجی از چهارچوب ايران را در دستور کار

های بيشمار و مشـارکت در حاکميـت ملـی خـود در کردسـتان و در حاکميـت کـل         تنها و تنها رفع تبعيض  حکومت کردستان، بلکه

تـرين حقوقمـان را پايمـال     ابتدايی  کشور و نظامی را داشت که  توان از ما توقع دلبستگی و وابستگی و تعهد به آيا می. باشد کشور می

  کند؟ 

  ايرانی هستيم و خواهيم ماند ما   4.4.1.4

مـا خلقـی ايرانـی هسـتيم، در بنـای      . هـم نخواهنـد ديـد     اند و در آينده هيچ خلقی را در ضديت با خود نديده  مردم کردستان هيچگاه

ايـن خـانوار ايرانـی متعلـق       خـارج بشـويم، خـود را بـه      م و چـه در چهارچوب ايـران بمـاني    ايم، چه فرهنگ و تمدن ايرانی سهيم بوده

بخشـهايی از مـردم ايـران را از      کـه  و سانتراليسـم  بـا شووينيسـم    فرهنگ و تمدن مشـترک، بلکـه   مردم و با اين  مشکل ما نه. دانيم می

، همـان  باشد ، میاست  شده کانونک و باعث تراکم و تمرکز قدرت در ي  حقوق خود محروم ساخته ترين و از ابتدايی حاکميت دفع 

   .نداز درونش عروج نمود  اسالمی و واليت مطلقة فقيه" جمهوری"  مکانيسمهايی که

همجواری و مرزهـای مشـترک بـا    اشتراکات فرهنگی و بخاطر   ويژه  به )ترک(دوستی استراتژيک با خلقهای فارس و آذری  ما برای

سـتم  : برعکس آن هم صحيح اسـت . باشد کنيم در راستای منافع و حقوق آنها نيز می می  ا مطالبهم  که  آنچه. اهميت فراوان قائليم آنها

. يـابيم  بختی ديگـران نمـی   بختی خود را در نگون نيک. دانيم ملی بر کردستان را در تعارض با مصالح درازمدت و اميال اين خلقها می

مـابقی مـردم ايـران      درون جامعة کردستان و هم بـه   اين پيام ما هم به. يمکن تر از خود تصور نمی تر و فرادست هيچ خلقی را فرودست

  . است  بوده

  ناپذير است برای کردستان آزاد و ايران دمکراتيک از هم تفکيک  مبارزه   4.4.1.5

. و مکمـل همديگرنـد   اين دو الزم و ملـزوم   ضی نيست، بلکهقتنها تنا  برای يک کردستان آزاد و يک ايران دمکراتيک نه  بين مبارزه

استقرار يک نظام دمکراتيک و فدرال در ايـران   در راستایتنها مانعی برای تالش   در کردستان نه  شرايط ويژة مبارزه و مطالبات ملی

. اشتنيز وجود خواهد د  است و در آينده  وجود داشته  پيوند مبارزاتی بين کردستان و مابقی ايران همواره. خود آن است  نيست، بلکه

رابطـة حقـوق ملـی و دمکراسـی واقعـی،      . باشـد  مـی ، کنند تعريف می" ايرانی"خود را   برای همة آنانی که ماشفاف  و  ساده پياماين و 

ايـن دو را  . باشـد  دمکراسـی مـی   شـرط نخسـت   و پيش در کشورهای چند مليتی حقوق ملی از اجزاء الينفک. رابطة کل و جزء است

   2.باط با هم ديدارت نبايد مجزا از هم و بی

  در ارتباط با وحدت ايران غيردمکراتيک تغيير رويکرد  ايران به" گرايان ملی"دعوت از    4.4.1.6

دهندة  حقوق جمعی مليتهای تشکيل(و حقوق کلکتيو ) ايرانيت(تغيير رويکرد در راستای ايجاد ارتباط متناسب بين حقوق شهروندی 

و   سـونگرانه  رويکـرد يـک  . باشـد  ضـروری مـی  ") گـرا  ملی"اصطالح خودشان   و به(گرا  ن ايراندر بخشی از سياستمدارا) جامعة ايران

                                                 
المللـی از   در سـطح بـين  . پيوند سوسياليسم و دمکراسـی ليبرالـی نيسـت     شباهت به ای دمکراتيک بين اين دو بی پيوند مبارزاتی ايران و کردستان و ايجاد رابطه  2

ليبراليسـم نظـر     ای تنها بـه  دسته. ها از ايجاد چنين ارتباطی عاجز و يا غافل بودند اما روشنفکران ايران دهه. دمکراسی زايش يافت پيوند مناسب اين دو سوسيال

  امـروزه . کردنـد  هر دو جبهة ايدئولوژيک همديگر را دفـع و نفـی مـی   . بودند  برپايی سوسياليسم گذاشته  ای ديگر تمام تالش خود را در گروه داشتند و دسته

ديگر مفاهيم عدالت اجتماعی و آزادی   امروزه. توان در خانوادة سوسيال دمکراسی گنجاند ای از چپ ايران را می بخش عمده  برای نمونه. ديگر چنين نيست

  .ريزی استراتژی آنها الزم و ملزوم همديگرند و مبنای سياستگزاری و پی  ارض نيستند، بلکهتنها متع  برای بسياری نه
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همـين ايـران را     حقـوق خلقهـايی کـه     درخور بـه   ايران بدون توجه "وحدت کشور"اصطالح   به  غيردمکراتيک و زياد از حد مثبت به

خـارج از   شـان   حـق تعيـين سرنوشـت     تر ايـن خلقهـا بـرای دسـتيابی بـه     تأکيـد بيشـ    بـه  انشقاق جامعة ايـران و   اند، تنها به بوجود آورده

  اشـاره  )زيرنـويس شـمارة دو  ( پيشتر  همانطور که. چهارچوب جغرافيای سياسی ايران منجر خواهد شد و اين همان نقض غرض است

تنهـا   اکنون ديگر  مفهومی که  ، بهاست  و دگرديسی مثبت را از سر گذرانده  لحاظ ايدئولوژيک يک نوع استحاله  چپ ايران به رفت،

نظر ندارد و دفاع از دمکراسی و آزادی نيز سرلوحة سياست و مبـارزة آنهـا را تشـکيل      در جامعه و عدالت اجتماعی مبارزة طبقاتی  به

  . است  سياست درستی در ارتباط با حقوق خلقهای محروم را داشته  اما همواره چپ در ايران طيف فکری. دهد می

در ارتبـاط بـا موضـوع      کنند، اين است که خود را در چهارچوب چپ تعريف نمی  آن جريانات و سياسيونی که ةهم  به اتوصية م لذا

همانـا تأکيـد بـر پيونـد       از جنبش ملی خلقهای ايران کـه   مورد بحث دگرديسی کنند و سياست جنبش چپ ايران در دفاع خردمندانه

اسـت، را الگـوی     و وحـدت داوطلبانـة آنهـا در چهـارچوب ايـران از سـوی ديگـر اسـتوار بـوده          سالم بين حقوق اين خلقها از سويی

حقوق شهروندی و حقوق  بينحقوق فردی و حقوق جمعی،  منطقی بين يوندآنها بايد پ: تر بيانی ساده  به. سياسگزاری خود قرار دهند

  شـانه  از پذيرش ايـن رسـالت   و ظاهری صوری" خواهی دمکراسی"و " وحدت ايران"و صرفاً زير لوای  خلقهای ايران ايجاد کنند ملی

  . خالی نکنند

خلقهـای  از طرفی حقـوق  : باشد  داشته  تئوريک و تجريدی گسترده  توضيح زياد و توجيه  احتياج به  آنقدر بغرنج نيست که  اين مسأله

مناطق خودشان مطرح است و از طرفی ديگر حـق آنهـا    برای ادارة امور سياسی و اقتصادی، فرهنگی و قضايی و امنيتی خود در ايران

  . در مشارکت کلکتيو در سياست کالن و ادارة کل کشور

غيردمکراتيـک اسـت و   بـس ناکارآمـد و   تمرکز قدرت ـ خارج از موضوع مطالبـة مليتهـای غيرفـارس ايـران ـ         باشيم که  داشته  توجه

  شد، امروز فردی بـه  نمی  ای از ايران نهادينه تمرکز قدرت در نقطه  چنانچه. است  ردهمردم ايران وارد آو  تاکنون زيانهای فراوانی را به

بر جان و مال و بهشت و دوزخ و دنيا و آخـرت ايرانيـان حـاکم      داشتيم که نمی"  واليت مطلقة فقيه"و " حضرت قدر قدرت رهبر"نام 

  هر نظام دمکراتيک آينده. است  آورده  همراه  ، چنين مصيبتی را به دهحاکم بو  در سياست ايران پيوسته  فرهنگ اقتدارگرايی که. باشد

نتراليسـم و  اضـرباتی س   دريـابيم چـه    چنانچـه . گـذرد  مـی  و اداری زدايی سياسی، اقتصـادی و فرهنگـی   از کانال تمرکززدايی و تراکم

است، احساس قرابت بيشـتری بـا مطالبـات چنـدين       آورده وارد يزاسيون ايرانتوتوريتيسم دولتی بر پيکر جامعة مدنی و روند دمکراآ

  . دهة احزاب کردستان ايران خواهيم نمود

  تعهد در مقابل تعهد: "قرارداد اجتماعی"عقد يک   فراخوان به  4.4.1.7

  بـه   را با توجهتوانيم اين مدل  باور من می  به".  قرارداد اجتماعی"شناسی با الهام از مدل روسو بحث جالبی است تحت عنوان  در جامعه

بر اساس اين مدل . مشابهی را جزو اهداف خود قرار دهيم" قرارداد"عقد  بدين ترتيب جامعة متنوع ايران بسط و  مشکالت پيش رو به

اخالق، حقوق، وظـايف  .  نيستند  روابط اجتماعی يک سويه  که  ای بدون تعهد متقابل اعضای آن پابرجا نخواهد ماند، چه هيچ جامعه

. ريـزی شـود   پايـه   کنـد،  بين اين عناصـر را تنظـيم مـی     رابطه  يا نانوشته که  و دولت بايد بر اساس يک قرارداد نوشته  ادهای جامعهو نه

ساز ديروز را از اين حيث  همچناناند و  بسياری اين ارتباط متقابل را هنوز درنيافته  شود که تأکيد بر اين نکتة بديهی از آنجا ناشی می

کنـد، بايـد خـود ابتـدا      مـی   آن را از من مطالبه  کنونی ايران است و تعهد به" وحدت"حفظ   عالقمند به  هر آنکه: سخن  کوتاه. زنند می

مـن حـق جـدايی دارم،      اعـالم بـدارد کـه    و بر اساس شووينيسم بشود و آن را اعالم نيز کند  برچيدن نظام حکومتی برپاشده  متعهد به

بتواند ايـن تعهـد     باور من تنها چهارچوب دمکراتيکی که  به. قولی تعهد در مقابل تعهد  به. تأمين نشوند  نة مشد حقوق تضييق  چنانچه

  . باشد را تأمين و تضمين نمايد، فدراليسم می  دوجانبه

با کمال ميـل  : مخواهيم در برابر طرفهای مقابل خود، در مقابل رقبا و دوستان و حتی دشمنان خود صريح، شفاف و صادق بماني می  ما

در سـاختار آن   و در سـاختن آن   شـود کـه    تعهـد داده  امـ   بـه   اينکه  م، مشروط بهيپايبند باش" وحدت کشور ايران"حفظ   م بهيخواه می

 هـای مختلـف وجـود دارنـد، برطـرف      تحـت توجيهـات و بهانـه     کـه  آن م بود، تبعيضات ريز و درشت و پنهان و آشکاريسهيم خواه

   .م نموديدر حاکميت کل کشور مشارکت خواه  خود و چه  در مناطق و زيستگاه  و چه شد خواهند



  15        گرايی؟  در دفاع از يک استراتژی ملی شفاف و جامع گرايی يا کردستان ايران

های طرفهای سياسی ذينفع و پس  در بيانات رسمی و برنامه  حکومت اسالمی ايراندر زمان پيش از سرنگونی بايد ) قرارداد(اين تعهد 

   .شود و تصريح از آن در قانون اساسی کشور قيد

  .نشدبرای جمهوری اسالمی نيز صادر   ، همانطور کهشود رای هيچ طرفی صادر نمیخارج از آن، چک سفيدی ب

  

  پيشبرد استراتژی ملی منظور   بهاقدامات ضروری ديگر برخی  . 5

 کردسـتان در  پيشبرد يک پالتفرم ملی ـ دمکراتيک  منظور تدوين و  به  از جمله جبهة کردستانیتشکيل  .جبهة کردستانی   5.1

 .نمايندگی مشترک کرد ايران در کشورهای مختلف و تشکيلايران 

 ای هتشـکيل جبهـ    در راسـتای کمـک بـه    )ايرانـی ( در پيشگيری يک ديپلماسی فعـال داخلـی   .ديپلماسی و جبهة ايرانی   5.2

 .حکومت اسالمی ايران  بر عليه  مبارزه و گسترش و تعميق برای دمکراسی و فدراليسم )ايرانی(سراسری 

 .يافتن مکانيسمی برای تحکيم دوستی با نيروهای دمکراتيک آذربايجان .ی با آذربايجانتحکيم دوست   5.3

حکومـت    منظـور تقويـت جبهـة جهـانی بـر عليـه        بـه  المللـی  در پيشگيری يک ديپلماسی فعال بين .المللی ديپلماسی بين   5.4

  . مطالبات مردم کردستان و از يراناسالمی، جلب پشتيبانی افکار عمومی جهان و کشورهای غربی از مبارزات مردم ا

  .شود  برده اين ديپلماسی از يک طرف بايد با احزاب سراسری و از طرف ديگر با احزاب کردستانی پيش

آن دسـت    اين حکومـت نبايـد بـه     موضع ما بايد بطور قاطع اين باشد که" ای انرژی و تکنولوژی هسته"در نزاع کنونی بر سر 

  خواهند بود، بلکه  تنها مردم ايران در مخاطره  نه باشد و در چنين حالتی سالح اتمی می  معنای دستيابی به  اين به  يابد، چرا که

هر قيمت و وسيلة ممکن مـانع از آن    بايد بهلذا . نيز خواهد بود  تهديدی جدی برای صلح جهانی و منطقه ای اين تسليح هسته

رژيـم تکنـوکرات    .سـالح اتمـی دسـت يابـد      مذهبی است، به یامپرياليسم  به در تالش تبديل شدن  که  اين رژيم  گرديد که

مردم بيدفاع کردستان ابايی نداشت؛ يقيناً رژيم تئـوکرات ايـران نيـز در صـورت       صدام حسين از کاربرد سالح مشابهی عليه

قـادر باشـد چنـدين      رژيمـی کـه  . کردستان تعلل زيادی نخواهد نمود  اين سالح کشتار جمعی از کاربرد آن عليه  دستيابی به

کشتار جمعی کند، بدون شک برای حفظ خـود در    جرم دگرانديشی در عرض تنها دو هفته  را تنها به  گناه هزار نفر انسان بی

رژيم ايران چون عامالنش در فلسـطين، لبنـان و   . نمودخواهد  تر در ابعادی وسيع نزاعی نظامی چنين کشتاری را با اين سالح

دسـت خواهـد    المللـی  بينعملی انتحاری در ابعاد   بست يا خطر ببيند، به خود را در بن  است؛ هر آينه" انتحاری"ژيمی عراق ر

 تأکيد بـر ايـن تهديـد و خطـر     .برای انجام اين اقدام در خدمت وی قرار خواهد داد ی رامناسب زد و طبيعتاً سالح اتمی امکان

  .باشد و ايرانی ردیبايد در حال حاضر جزو اهداف ديپلماسی ک

آميز اصالح و يا برکناری رژيم هيچ  شکست حرکتهای ممتد مدنی در ايران و نافرجامی پروژة مسالمت  همچنين با عنايت به

  اثبـات رسـاند کـه     رژيم جمهوری اسالمی برای چندمين بار به. يافتن از شر رژيم منتفی نمود ای را نبايد برای خالصی گزينه

خـود وی  . در چهارچوب قواعد بازی خود وی خواهان برخـی تعـديالت هسـتند را نـدارد      و نيروهايی کهحتی تحمل افراد 

  بـه . پـذيرد  کند، اما با اين وصف نتايج آن را هـم نمـی   معين می" انتخابات"اصطالح   چهارچوبی بسيار غيردمکراتيک برای به

  ايـن بايـد پيـام مـا بـه     . هر بهايی بايد مانع از آن شـد   به  ت کهبمب اتمی اس  باور من دليل اصلی آن پيشبرد امر تسليح خود به

 . جهان غرب باشد

تأسيس سايتهای خبررسـانی فارسـی بـا    درپيشگيری يک سياست فعال در امر روابط عمومی،  .ای نيرومند سياست رسانه   5.5

از جملة اقـدامات   المللی زبان بين سیهای فار تغزية رسانه، مشخصاً روی افکار عمومی مردم کشورمان  هدف کار روشنگرانه

 .باشند ضروری ديگر می
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