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 زم است  کنونی کردستان موقعيتدر اس�می  بنيادگرايی  بهبررسی مسائل مربوط  برای
اس�م در رشد تاريخی نقش . شود  نقش اين دين در سرنوشت تاريخی خلق کرد اشاره  به

ـ   طقهھای بزرگ مندر سرنوشت دگر ملت  از نقشی که يی حد قابل م�حظهکرد تا  ملت
 ھاعرببرای   يژه بواس�م  .رب ھا ايفا کرد، متمايز می شودع  و بويژه ھاايرانی ھا، ترک

دولت سازی و ھای  عرصهدر  با پی آمدی کام� چشم گير  نندهاھميت حياتی ھماھنگ ک
اجتماعی ـ سياسی را  ھایفعاليت شديدا تمام  اس�م که ،د استمشھو  چنانکه. ھنگی داشتفر

ايران و ھای امپراتوري ساختاردر  حياتی ھایيکی از عوامل اصلی فعاليت ،دمی کرکنترل 
، ارزيابی آن  آن بوده  نقش اس�م در سرنوشت کردھا دارای ويژگی منحصر به. بود  ترکيه
  . دارد  برخورد ويژه  يوهوش و شر  نياز به

عربھای تم در معرض تجاوزھف  سده 30در سالھای   کردھا يکی از اولين خلقھايی ھستند که
گسترش  با  مھمی در رابطه حاوی اسناد ، منابع تاريخی آن دوره .مسلمان قرار گرفتند

سترش صرفنظر از گ  که واقعيتاين . است  کردھااس�م در سرزمين زور   متکی بهتا دعم
ر سرزمين کردھا تا قرن ند داور آن، اين رومجتان و سرزمين ھای س�م در عربسسريع ا
پايان رسيدن روند يکپارچه   به. است  قابل تعمق در اين رابطه  يی نکته درازا کشيد  دھم به

يک   عربھای مسلمان چون دو حلقه طلبی و آغاز توسعه شدن عربستان تحت لوای اس�م
تعداد   ن ازراتوری ـ خ�فت مسلماناامپ ،کمتر از يک ربع قرن در. آمدند م در پی ھ زنجير
از ھمان آغاز بدين ترتيب، عم�  .غيرعرب تشکيل شدخلقھا و کشورھای مختلف  دیزيا

ترکيب عمل   واسطه  به  کاری کهوچنان سازايجاد   مساله ،يک دولت مذھبی  تبديل شدن به
را تامين کند در مقابل   و چند زبانهبسيار بزرگ  یينمذھبی و عرفی بتواند ھدايت سرزم

يکی از اھرمھای مھم عملی   ملت مسلمان تبديل به يا" امت"فاکتور .اس�م قرار گرفت
بر  **اتنيکی ھای مختلف خلق ھا و گروه می بايست "امت"لوای  تحت .شد  ساختن اين ايده

  ولوژی اس�م بر خ�ف مسيحيت کهيدئا .يک دين ـ اس�م متحد شوند  پايبندی آنان به اساس
 قومی پيرو اس�م را مرزھای اتنيکی طرفداران خود را از بين نبرد، برابری تمام گروھای

 جمعيک   داشتن بهتعلق   ، ايدهطبق اين اصل. ، اع�م کردبودند جمعاين سازندگان   که
عمل ھای انجام يت با در نظر گرفتن ماھ .شد جانشين خودآگاھی اتنيکی) اس�می( مذھبی
يا روند شکل گيری تعليمات اس�می   از سوی اس�م، می توان از سياسی شدن اوليه  گرفته

   .روند سياسی شدن آن سخن گفت ھمزمان از ،در واقع و ـ



تمام " برابر حقوقی"  ت کهی داشفکرت عمل ھمگرايی اس�م نقش بزرگی در شکل گيری
با درھم آميختن عمل   هرژيم حاکم، حسودان .ادمبنای آن را تشکيل می د ،اعضای امت

 را جانشين خودآگاھی اتنيکی خودآگاھی مذھبی  افکار توابع خود ايدهدر ،عرفی و مذھبی
   .ميکرد محسوب اتنيکتمام مسلمانان را چون يک   که ، تصوریکرد

 شدن خلق ھا و سرزمينھای موجب متحد اول گسترش اس�م، اين سازوکار  لهاگر در مرح
 حفظ فرمانبری خلقھای مختلف ھم مسلک  به  استي�گران شد، بعدھا رسالت آن  هسلطزير 
  ھای اتنيکی که گروه  برابری اع�م مکرر عليرغمذکر است،    زم به .تبديل شدن حاکما از

بدين . برابر حقوقی سخن راند  از ھيچگونهنمی شد  امت می شدند، عم�ترکيب وارد 
حکمفرمايی آنھا وھمچنين ترکھا در امپراتوری عثمانی و  ،�فت عربھاخ  در دوره ،ترتيب
  يکپارچه عمل  گرفت که  يجهاز ھمين جا می توان نت .تحقق پذيرفت بر مبنای امت  غيره
 ملتاھميت يکسانی برای  دارای عم� ،آن  و نورمھای تکميل کننده ، امتاس�م سازی

در  .نبوداز سوی ديگر تحت فرمان ھم مسلک  ملتھای زمامدار پيرو اس�م از يک سو و
مورد شد و در )مث� برای عربھا( دولتی، فرھنگی و غيره رشد خدمات موجب مورد اول

 توقف و ممنوعيتو ملی تمام خودويژگی ھای باعث قطع  )ممکن بود  تا آنجايی که( دوم 
 ).کردھا  ی نمونهبرا( می توانستند موجب رشد مستقل اتنيکی شوند   تمام چيزھايی شد که

امپراتوريھای ايران و عثمانی خ�فت  کردھا در ترکيب  اين ساز و کار در تمام مناطقی که
اس�م در روند   بازدارندهبر ھمين اساس ميتوان از نقش . اجرا در آمد  قرار می گرفتند به

لی م  اعت�ء بی سابقه ،کنونی  شرق دور و ميانه در .رشد خودآگاھی کردھا سخن گفت
با   اين روند ھمراه. می شود  ھای حيات اجتماعی مشاھده و نفوذ آن در تمام حوزه گرايی

  بويژه اس�ممشھود است سياسی شدن شديد   بيشتر نقش اس�م است، چنانکه  افزايش ھر چه
 ملی گرايیيکی از مظاھر آن ـ اس�می شدن . از انق�ب اس�می ايران شروع شد بعد

اس�می رايی ھستند از طريق منشور مفاھيم شاخص اين ملی گ  ملی کهعوا  است، مجموعه
اين اس�م صرفنظر ازيکسان نبودن سطح فعاليت   ذکر است که   زم به. می شوند  ارائه

افزايش نقش چنين ملی گرايی در حيات  ، اکنوندر مناطق و کشورھای مختلف سياسی
دو  با  در رابطه  اين پديده. می شود  ديده ی مختلفاجتماعی ـ سياسی خلق ھا و کشورھا

 .ميباشدھم   به  عامل وابسته

 
بدين ترتيب، بطور وسيعتر و  جھان است،ديگر اس�م ـ سياسی تر از  تمام مذھب ھای   .1

آيت   گفته  به. نوع حاد آن حضور دارد  تر در تمام روندھای اجتماعی ـ سياسی و بويژهفعال
احکام سياسی کمتر از احکام در اس�م  .است ياسی مقتدرس يک دين اس�م"خمينی   هللا

در احکام  دين اس�م"اعتقاد محمد نسيم مھدی عالم الھيات اس�می،   به".  1مذھبی نيستند
  گويند کهمي کسانی ...مومنان را برای تشکيل ساختار سياسی فرا می خواند  ،خود اصلی



شمشير   وسيله  کردن آن به  معنای چند تکه  بهرای اس�م اين ب. سياست بايد از دين جدا باشد
مورد  سياسی شدن اس�م  مدتھا است که". و بی حرکت است  اس�م غير سياسی مرده .است
سويتکف اس�م شناس پتر  اظھار نظر ، در اين رابطه. است  متخصصين قرار گرفته  توجه
يک دين   ی شمشير بهيار  اس�م به: " می کند  مي�دی جلب توجه 1912سال در  روس

کند، احتما ، نيرويی متحد   يکپارچه يی گونه  شرق را به  ه، توانست بزرگ سياسی تبديل شده
  .2" کند  قادر است حتا با مسيحی ھا برای تسلط بر جھان مبارزه  ، کهواحد

از ی ئمناطق و کشورھا  مربوط به لمللیا بينتی و لبين دو  حاد و حل نشده اکثر مسائل  . 2 
و از اعمال مشترک  اين کشورھا.آنجا اس�م دين حاکم می باشددر  جھان است که
  .اند گرفته  ھدفھای سياسی شان بھره اجرا درآوردن  برای به سامانگرمعينی

اس�م و فعال شدن  ھا موجب فراھم شدن شرايط  زم برای سياسی شدن يکسری پيش زمينه
ی گرايی و وخامت اعت�ء موج مل  است که بديھی. تاس  کنونی شده  حلهدر مرفاکتور اس�م 

افراط و  ی از فاکتورھای فعال شدن اس�م گرايیھا در مقياسی وسيع، يکمناسبات بين خلق
 يی پی آمد  بطور قابل م�حظهامر ھمين   .است در پيوندی تنگاتنگ با آناس�می  گرايان

ھای قبلی و  ابين مستعمرهوخامت گرائيدن مناسبات م  و به ت�شی نظام استعماری
از  )ـ مترجم سرزمينھای امپراتوری(از يک طرف، و متروپول ھا   کشورھای وابسته

اساس  ،فوق   از کشورھای نامبرده  بين دو گروهدر  عميقتر شدن جدايی .استطرف ديگر
ر مبنی ب  که 60  هخ�ف نظر غالب در آغاز سالھای دھبر .را تشکيل می دھد  اين پديده

سابق و متروپول ھا   ورھای وابستهشکاف در سطح رشد کش ش و از بين رفتن تدريجیکاھ
بستر   به  اس�م سياسی شده .بسی عميقتر ھم شد  تنھا برطرف نشد بلکه  اين امر نه بود،
  جالب توجه. جھان مسيحيت دست يافت قرار دادن جھان اس�م با رودرواعدی برای مس

سوی برخی محافل ا غير مستقيم ازمستقيم ي موارد بطوردر بعضی ين رسالت ، ا اينکه
خط  عدم موفقيتاز مسئوليت سلب  يی برای وسيلهچون  ،حاکم در کشورھای جھان سوم

رديف کاملی از   مقابله .شدمی نيز ترغيب  ،اليسميکلونبعد از   دوره مشی سياسی شان در
يکسری از   خود گرفت که  بغرنج و حادی به  مشخصهآنچنان غرب با  ورھای مسلمانکش

  ).ساموئل ھانتيگتون(جنگ تمدنھا شد   گيری شتابزده يی برای نتيجه پايه ،ھای آن نشانه

اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی  فروپاشی  کافی برای تائيد اين امر وجود دارد که د يل
، اس�م در پيوندی تنگاتنگ با آن و افراطی ملی گرايیشروعی برای افزايش موج   نقطه
آن   به  کهيی  ديگر مساله  جنبه .در فضای دول شوروی سابق و خارج از آن شد گرايی
مارکسيسم و سوسياليسم در کشورھای   ھای نديشها بحران و شکست  شد مربوط به   اشاره

 ھای انديشه ، گذشته  سده 60آغاز سالھای دھه ، از  است مشھود  چنانکه  .جھان سوم است
اين  .ندشايع شد" جھان سوم" در کشورھای  يی بطور گستردهمارکسيستی  سوسياليستی و

آنھا پست  ، پيروان چشمگيری داشته  اهجايگ  حيات اجتماعی ـ سياسی جامعهدر  ھا انديشه



پس از فروپاشی  .اشغال کردنديسم در ساختارھای دولتی بعد از کلونيالنيز ھای مھمی را 
يی بوجود  ، خ�ء اجتماعی ـ سياسی قابل م�حظه دهسيستم سوسياليستی و بحران شروع ش

برکت اعمال مشترک و سامانگر   بهاز موقعيت ايجاد شده و ھمچنين   تفادهاس�م با اس. آمد
عميق،   در اين پروسه. شکاف را پر کنديی اين  سنتی خود توانست در حد قابل م�حظه

 اسی شدن سريع اس�م جایسي ،فعال شد و بدين ترتيبيی  مذھب بطور گستردهعامل 
ھای زندگی  عامل اس�م در تمام حوزه ، نتيجهدر . خود اختصاص داد  خاصی را به

اين   می توان به ،فوقدر   نکات ياد شده  به  با توجه .اجتماعی ـ سياسی حضور عينی يافت
نمی توانست مورد  مرکز شرق مسلماندر کرد  رشد يافته جنبش ملی و  رسيد که  نتيجه

موضوع مورد ذکر است، دراينجا    زم به .دقيق سازمانھای اس�می قرار نگيرد  وجهت
در سرنوشت دخيل دينی   مثابه  دين ھای ديگر جھان به و ھمچنين نقش اس�م بحث ما

  مربوط به  مسالهاين . باشد، نيستخارج از چارچوب ارزشھای بنيادگرايی   بشريت که
و  ***)Passionarnost( شديداشتياق  در  که ست،کنونی ا  درمرحله ژگی اس�موي

    جدی بر حيات اجتماعی ـ سياسی جھان اس�م  یتاثير ، تجلی يافته آنآشکار  رنسانس
 . 3می گذارد

با حوادث سرنوشت سازی   در کردستان قبل از ھر چيز در رابطه فعال شدن اس�م گرايان
  سده 90معلوم است، از آغاز سال ھای   چنانکه. ھای اخير بوقوع پيوست در دھه  است که
 .جديدی در رشد خود شد  خودمختاری وارد مرحله  کردھا برای رسيدن به  مبارزه  گذشته

در . خود گرفت  حالت برگشت ناپذيری به) عراق(روند خودمختارشدن جنوب کردستان
. شدتبديل  جھانی  دقيق جامعه  يک موضوع مورد توجه  ، اين بخش از کردستان به تيجهن

يادآوری می  .اس�م سياسی قرار نگيرد  نمی توانست مورد توجه  بدين ترتيب، اين مساله
اجتماعی، در شکل گيری سازمانھای  الگوی ارزشھای اس�م تاثير بسزايی  م کهکن

صرفنظر از پوشش " اس�ميستھا، ) دعـوة(فراخوان   ھرگونه   .اقتصادی و سياسی داشت
تحت   ھای مردم کرد که توده  اس�ميستھا به  . 4"است  عميقا سياسی شده بيرونی آن،مذھبی 

: را پيشنھاد می کنند و موثری  ادهس  فشارھای اجتماعی ـ اقتصادی و ملی قرار دارند ايده
تمام مشک�ت  .آنھا را متحد ميسازد  تمام خلقھای پيرو اس�م برادرند، امت اس�می ھمه

 زم است در مطابقت با قانون شريعت حل و فصل   بلکه ست،ا تنھا ممکن  موجود را نه
  .کرد

  کردھايی را که  تنھا در اين است که  برای جنبش ملی کرد نهخطر ناشی از اس�م گرايی 
برای حقوق ملی و اجتماعی   اند از مسير مبارزه شريعت قرار گرفته تحت تاثير جزمھای

بخش قابل توجھی   ميشود کهنيز  جدايی اين ملت و  موجب تفرقه  بلکه ،منحرف می کندآنھا 
نام   يی به ويژهدين   ، اعتقاد به کردھای کاکايی اس�م را نپذيرفته( یئاز آن پيرو کاکا

برخورد شديدا منفی  .ھستند  لی اللھی، ايزدی، مسيحيت و غيره، ع)دارند" کاکائی"



 ،قادی ديگری قرار دارداعتدر مسير  سياستھای حکومت ملی کردھا که اس�ميستھا با
می  قرارآنھا و تضييقات مورد تعقيب نيز  کردھای ايزدی و ايزديسم  ،تصادفی نيست

درک  ،در شرايط اعت�ی خودآگاھی ملی کردھا و آزادی مذھبی در کردستان عراق. گيرند
يی  اھميت ويژه ، در دوران پيش از اس�م بوده ايزدی ـ دين اصلی کردھا  که  اين مساله

است ـ بازديد می ايزدی ھا   پرستشگاه  لبا از  لش کهکردھای مسلمان غا. سب می کندک
اصول ايزدی  ،موازات تدريس اس�م  به )کردستان ـ مترجم اقليم(  منطقهدر مدارس . کنند

 خط مشیمطابق با   اعتقادات ديگر موجود درکردستان که  نسبت به .می شود  نيز آموخته
 اس�ميستھای  نونی ھدف و برنامهک  در مرحله. مدارا می شود ،تنيز نيساس�ميستھا 
  :دو جھت ديدط در را می توان بطور مشرو کردستان

داشتن جنبش ملی   نگهجھت درت�ش آنھا  ،اس�ميستھا برای تمام کردھا  در برنامه) الف 
ردھا، ز حقوق ملی ـ دمکراتيک کاآنھا   و دور کردن توجه اس�می سياستمسير کرد در 

  است کهقرار دادن امت اس�می ، وبرھمين اساس، مبنا )Status quo(حفظ وضع موجود 
حق تعيين سرنوشت ، اما در عمل  خلقھای پيرو اس�م را اع�م کردهظاھرا حقوق يکسان 

  .را نفی می کندکردھا 

مانع رشد  جنبش ملی است مرکزی کانون اکنون  جنوب کردستان کهدر اس�ميستھا  )ب
ھای کامل  اين ھدف از يکسری  اشکال و شيوه  برای رسيدن به. وند خودمختاری ھستندر

  در آخر ماه .می کنند  قومی و سرآخر ترور استفادهاخت�فات مذھبی ـ بين  :مانند  مبارزه
يکسری از نمايندگان اليت کرد در اربيل   ھا نفر از مردم و از جمله ده 2004سال   ژانويه

  .شدند آنھا تروريستی  حمله خودمختار کرد قربانی آخرين  پايتخت منطقه

. شودمي  ھای مختلفی استفاده ل و شيوهبرای گسترش تاثير اس�ميستھا در کردستان از اشکا
 اس�م گرايی  مبلغ انديشه  لويزيونی کهھا، کانالھای ت ، روزنامهرا مج�ت سالتاين ر

  ساختهخارجی  کشورھای  سرمايهاز آن با يی  خش قابل م�حظهب  که ھستند، مساجد جديد
برای (  مسلح اس�می ھای پايگاهو  سرپل ھااس�می،   ھای خيريه و ھمچنين موسسهاند  شده
، نشانگر  علنی پخش شدهبطور  ی کهيھاگزارش. دارند  بعھده ) حلبجه  در منطقه  نمونه

" س�میا  وسسات خيريهم" طريقاز   در برخی موارد و بويژه"  القاعده" کمکھای مادی 
 ،)ا، بريتانيا.ک.ج.س( "سازمان جھانی کمکھای اس�می" ،)آلمان( "ا قصا"مانند 

بنابراظھارات ابو  .است اس�ميستھا  بهو غيرو ) آمريکا  ايا ت متحده" (سرزمين مقدس"
سازمان جھانی کمکھای اس�می در مانيل توسط بن   ، شعبهمسلمان افراطی فيليپينی انزور

  .ھای تروريستی ايجاد شد  دن چون پوششی برای گروه

در تمام  .ھستند اس�می در کردستان مروج اس�م گرايی در نھايت، حزبھا و سازمانھای
بعنوان جزمھای شريعت از ،احزاب و سازمانھای اس�می کردستان يی اسناد برنامه

يکی از  ، در ھمين رابطه .ميشود کرد ياد  حل مسائل حاد جامعهبرای بديل بی   يی وسيله



اصط�ح   سازی به  جانشين   کردن ذھنيت کردھا اھرمھای کليدی اس�ميستھا برای آماده
  به  کرد يا سننن فرھنگی ـ ملی يا تاريخی آن، بلکه ملتبا   در رابطه  نه  کهاست، ی ھويت

 .6"است" ھانی اس�مج  جامعه"قع با واپيوند با امت اس�می يا در ھويتی در   شکل القاء ايده

ست، ر از زبان، محل زي، تمام پيروان اس�م، صرفنظ�م گراتئوريسينھای اس  بنابر عقيده
يکی از   بنابر نوشته . "ملت واحدی را تشکيل می دھند   مناسبات اقتصادی و غيره

طبق اين  .کنونی تعاليم اس�می ندارد ملی جايی در واژگان  مساله ،اس�می يزدانشناسان
در مقابل تعاليم اس�می تنھا يک اس�ميت واحد . ت يکسان قلمداد می شونددين و مل ،تعاليم

،  در نتيجه .7ود داردججھانی و برادری و يگانگی تمام مليتھا تحت لوای پرچم اس�م و
  کردھای مومن بارھا در مسير اھدافی که  اس�م چون تنھا وسيله شکل گيری نگرش عامل

  .است  قرار گرفته  ، مورد استفاده کردستان نبودهمطابق با منافع 

يی  مقايسه تشريح ،کنونی برای تعيين نقش اس�م گرايی در سرنوشت کردھا  در مرحله
پيرو اس�م ھستند از سوی ديگر جلب   خلق کرد از يکسو، و خلقھای ديگری که  مبارزه
سازمانھای جھانی اس�می   دولتھای اس�می و بويژه  کام� مشھود است که .می کند  توجه
و در حال جنگ   پيرو اس�م بوده  خلقھايی که  ھای مختلف به اشکال و اندازه  به نونیقا چون

اين جنبشھا  ماھيت  مين نيز ربطی بهھ. کمک می کنند ،و ستيز با دولتھای مرکزی ھستند
بعنوان مثال  .دندار  طلب، الحاق گرا، اعتراضی و غيره  ، تجزيه خودمختاريخواه: مانند
در فيليپين " ابو سيف"ھرزوگوين، جنبش اس�می  چن، بوسنیکوسوا، چ ، توان از اريترهمي

، تربيت کادرھای  صورت پشتيبانی مالی، ارسال اسلحه  اين کمکھا به .ياد کرد  و غيره
 خلق پيرو اس�م ھستند  کردھا يگانه .است  مناطق جنگی و غيره  نظامی، اعزام مجاھدين به

  .اند قرار گرفته" اتحاد اس�می" در خارج از چارچوب اين   که

. کام� سکو ر آن می باشد  ماھيتبا   در رابطه  مستثنا بودن خلق کرد از اين قاعده
  برای رھايی ملی مبارزه  با کردھايی که  در رابطه" اتحاد اس�می"، "پشتيبانی اس�می"

صاحب دولت  ملت  ، منافع ملی ـ دولتی سهن مورد، در اي ، چرا کهمتوقف می شودمی کنند 
  دارد کهقرار طو نی و حاد با منافع کردھا   کھا و فارسھا در مقابلهـ عربھا، تر  منطقه

 يی ديگر، گفته  به .تشکيل می دھند  عداد در شرق نزديک و ميانهاز نظر ترا چھارمين ملت 
طرف ديگر در کردھا  يک طرف ور منافع ملی ـ اتنيکی ملتھای فوق الذکر ددرتصادم 

نقشی کام� سياسی ايفا  ،مذھبی یجای نقش  اس�م به عامل ،در چنين موقعيتی .وجود دارد
اصط�ح ھمبستگی اس�می   بارزی از به  در اينجا ما بطور مشخص شاھد نمونه .می کند

و  دولتھای مشخصکارت منافع   ،در چارچوب آن  ھستيم که  سياسی شده  شکل يک پديده  به 
تحت   که اين امر .می خوردورق دولتھای شرقی و در برخی موارد غربی   بطور عمده

کافی   اندازه  به ھدفمند با جھت گيری سياسی طراحی می شود یيھا پوشش مذھبی، نقشه
. است  و سريع صورت نگرفته  ذکر يکبارهشدن جنبش ھای فوق ال  اس�ميزه. است روشن



د در آغاز زير لوای چن، کوسوا و مناطق ديگر روی دادر چ  کاتی کهحر  برای نمونه
خاطر   به  در واقع اين مساله .روند اس�می شدن ديرتر صورت گرفت. نبود اس�م گرايی

رشد روند اس�می شدن  در حقيقت،. اين مناطق نبود مردم قوت گرفتن گرايشات مذھبی
آنھا در   سياسی، زمانی صورت گرفت که کام� ماھيتاين جنبش ھا بر پايه عواملی با 

مورد  ، گرفتهھای دولتی، ژئوپوليتيکی يکسری از دولتھای مسلمان شرق قرار مسير برنامه
  .ندغرب نيز قرار گرفت  استفاده

دارای   هعمدبطور  ،مورد بررسی قرار گرفته  ژهدر کردستان کنونی عامل اس�م در پرو
  اھداف و برنامه .است از نظر مضمون حدی بيشتر عمل و نمود ديگری از نظر شکل و تا

آنھا را مشخص  ، ماھيت مناسبات متقابل ا نبودهاس�ميستھ  نبش ملی کرد منطبق با برنامهج
توسط سازمانھای اس�می در جنوب   تمام کارھايی که ، است که  توجه   زم به.  می کند

تنھا مورد تائيد و   گيرد نه صورت می  کردستان و بخشھای ديگر کردستان تقسيم شده
  .نيز قرار می گيرد  دولتھای سکو ر شرق نزديک و ميانه  حمايت رژيمھای تئوکرات بلکه

با رشد جنبش   ابلهدر مق  انجام تدابيری که  بلکه ،ھای اين مبارزه شيوه  برای آنھا نه  که چرا
ستان با سازمانھای ارتباط احزاب و سازمانھای اس�می کرد .مھم استملی کرد باشد 
لحاظ   بيشتر بهو از کردھای اس�ميست آنھا   حمايتھای مادی  به  با توجه جھانی اس�می

فعال  .رسداثبات مي  اس�می کردستان به يی سازمانھای چارچوب بنيادی خط مشی برنامه
  ھهآغاز سالھای د  ھای اس�می به کرد و سازماندھی دسته  حيات جامعهشدن عامل اس�م در

از سازمانھای  .می گرددبر در ايران پس از انق�ب اس�می  دوره مي�دی، در واقع، 80
: " ھستند  هشد  شناختهکم و بيش زير  ی سازمانھا در کردستان بوجود آمدند،  ی کهاس�م

، "مکتب قرآن"، " حزب هللا"، "لیمسلمان ـ فيجنبش کردھای "، "حزب اس�می کردستان
 ،"توحيدال"، "سوراننيروی  "، "جنبش اس�می کرد"، "رادری مسلمانب"، "جندا س�م"
با وجود اين، نفوذ و . يی ندارند توده ، اين سازمانھا ماھيتینونیون قاچ ".انصارا س�م"

با   در رابطه  پيش آمده وضعيت  .تاثير آنھا در حيات اجتماعی ـ سياسی محسوس است
،  ردهاز خارج دريافت ک  بطور عمده  کهاست ھا اين سازمانامکانات مالی و مادی کافی 

ايران، عربستان سعودی، ليبی، امارات ( ھادولت فعاليت آنھا مورد حمايت مالی برخی
اھداف و جھت يی اين سازمانھا نشانگر  اسناد برنامه .قرار ميگيرد )عربی و ديگران  متحده

اک منافع خلقھای پيرو اس�م را اشتر  ايده نونیآنھا چون قا  ھمه .گيری فعاليت آنھا است
چنين چيزی  .برميگردد مردم ـ در سرزمين مادری قدرت  به "اشتراک"اين . تبليغ می کنند

کردستان بخشی : " است  شده  بدين شکل فرموله "حزب اس�می کردستان"  برنامه 8در بند 
حزب : "  در ادامه). اول  ماده" (ندخلق کرد در آنجا زندگی می ک  که از ميھن اس�می است

  .8)دوم  ماده" (ش جھانی اس�م استباس�می کردستان بخشی از جن



دمکراتيک در  تغييرات با روند ايجاد دولت ملی و   هاس�ميستھا در رابط  موضع و ع�قه
مخالفت با   آنھا به  .مورد بررسی قرار گرفت  نظری است که  ناشی از نقطه کردستان عراق
  رنامهبندھای بعدی ب .از چارچوب جزمھای شريعت باشد برميخيزندخارج   ھر چيزی که

مکراتيک را در جنوب د اص�حات  �ميھا عليهمخالفت اسحزب فوق الذکر، د يل 
 تضاددر  کهتان و تصميم حزب اس�می کردس نظر  ھر گونه. " وشن می سازدر کردستان

با   در رابطه ، احکامی در ادامه. 9"يستن، قابل اعتماد  اعتبار بودهباشد فاقد  با قرآن و سنت
  برنامه 8  شماره  ماده .است  آمده 10"ممنوعيت فعاليتھای متضاد با قانون شريعت"لزوم 

جھانی  از سوی اس�م گرايی  نگی خطری است کهحزب اس�می کردستان نشانگر چگو
حکومتھای  با ديگر  حکومت اس�می کردستان ھمراه:"جنبش ملی کرد را تھديد می کند

سادگی   به  اين مساله .11"تشکيل دھدملل مسلمان می تواند دولت متحد ملتھای مسلمان را 
با منافع   در مقابلهنکات زير   به  با توجه" دولت متحد ملتھای مسلمان"  قابل فھم است که

 شريعت مغاير با اصول ،  ايجاد دولت بر اساس قوانين ل اينکهاو .ملی کردھا قرار دارد
کردھا  داشتنقرار   ه، تجرب ملی است، دوم اينکهمدرن دولت و ساختار   دمکراتيک جامعه

اصلی نشانگر نقش  ی شفاف گونه  به "امت اس�می"چارچوب و در کشورھای اس�می در 
در رويدادھای تاريخی در روند تعيين سرنوشت کردھا " گی اس�میيگان"عامل   بازدارنده
     .است  بوده حال آن و  گذشته

يعنی  کردستانبخش جنوبی اس�ميستھا   تصادفی نيست که  شده  نکات گفته  به  با توجه
 اين کار روشنعلت  .اند انتخاب کرده شانعمليات ضربتی   بعنوان جبھهرا عراق کردستان 

 .کانون مرکزی جنبش ملی کرد می باشد درست ھمين بخش از کردستان  چرا که: است
مدنی در اين   در مسير ايجاد جامعه  کراتيک و موفقيتھای قابل م�حظهانجام اص�حات دم

  اس�ميستھا قاطعانه .است  بخش از کردستان موجب نگرانی بزرگ نيروھای ضد کرد شده
  سپاه" ("جندا س�م"از پيام سازمان  يی مشخص نمونه. می کنند  اين روند مبارزه  بر عليه
مشغول برادران مسلمان شما طو نی سالھای  "): 01.09.2001( کردھا  به ")اس�م

. کردستان ـ ش( "ھستند  منطقه مقدس برای پاکسازی اخ�قی و معنوی تدارک جنگ
ميھنی   اتحاديه فعالين حزب دمکرات کردستان،  ليهاع�م جنگ عاس�ميستھا . 12)حویم

خطری " ع�مرا با ا ملی در جنوب کردستاندولت  وديگر احزاب دمکراتيک  ،کردستان
تحت شعار م اس� انتمام پيرو و لزوم اتحاد اس�م و ارزشھای اس�می را تھديد می کند   که

 "است   اين بيانيه آمده  در ادامه .می کنند  توجيه 13"و دشمنان اس�م  کفار  جنگ مقدس عليه
کی اس�م حفظ و دفاع از پا  نياز به) محوی. کردستان ـ ش(  منطقه  بفھمند که بايد مردم
سازمانھای سياسی، اجتماعی و  مبلغين کفار،  مقدسی را عليه  ما بايد جنگ بيرحمانه. دارد

يھوديھا کمک آنھا   زير يوغ کشيدن کردستان مسلمان دارند و به  سعی در به  فرھنگی که
 .14"ھای اس�م را در کردستان تخريب کنند، آغاز کنيم پايه  ومسيحيھا ت�ش می کنند

، "جنبش اس�می کرد"، "برادری مسلمان" :ھای افراطی اس�می در کردستانانسازم



و ديگران فعاليتھای تروريستی را با تبليغات بنيادگرايی "توحيدال"، "سوراننيروی "
کمک نيز خارج ، از ھم کمک کرده  ماموريت بهآنھا برای انجام اين  .اس�می توام می کنند

"  القاعده"از " جندا س�م" ی  ھزار د ر 600ريافت شواھدی دال بر د .دريافت می کنند
  . بن  دن وجود دارد

سازمانھای   عليه  کهکردستان عراق بل احزاب اصلی  عليهتنھا   س�ميستھا بطور آشکار نها
  منطقهدر . می کنند  مبارزه ھمسو نيستند،آنھا   با اھداف و تاکتيکھای مبارزه  اس�می که

 مردممذھبی و معنوی  خواستھای تامينرايط کام� مساعدی برای خودمختار کردستان ش
عامل ملی ـ اتنيکی   حق تعيين سرنوشت کردھا و دادن حق تقدم به. است  آن فراھم شده

کردستان عراق و قانونی آنھا دولت ملی  .ی ناخرسندی اس�ميستھا و مدافعين آنھا است مايه
و در بغداد تنھا با رژيم سابق صدام حسين   ھا نهآن  در اين رابطه. برسميت نمی شناسندرا 
تاری کردھا مخالفت خمبا خود  که  با دولتھای ھمسايه  بلکه ،ازمان اط�عات و امنيت اوس

در  ، نکات ياد شدهدر مطابقت کامل با اس�ميستھا . می گيرندقرار ک تيم در ي ،می ورزند
  ھرگونه .اجرا گذاشتند  را به قوانين سخت شريعتموقتشان، برخی مناطق تحت کنترل 

 2001سال   در فوريه. شدت مجازات می شد  تمرد و نافرمانی مطابق با قانون شريعت به
فرانسوا حريری يکی از فعالين با نفوذ آسوری ـ مسيحی حزب دمکرات  ،در اربيل

  بدست آنھا کشته" مردم و قرآن"معروف کرد، مولف کتاب   کردستان و ھمچنين نويسنده
سازمان ملل متحد، خرابکاريھای متعدد در   ھای بشر دوستانه شد، انفجار در دفتر برنامه
 رھمجان ب  سوء قصد بهطرح ھای کرد،  پيشمرگهتن از  25مراکز صنعتی، گردن زدن 

و )وزير عراق ـ مترجم نخست کنونی و معاون(ميھنی کردستان   صالح از رھبران اتحاديه
شوکت " انصارا س�م"تروريستھای  .اس�ميستھا استديگر  فعالتيھای  از جمله  غيره

فاکت ھای بسياری نشانگر  .قتل رساندند  به  پارلمان کردستان را نابکارانه  مشير نماينده
 ربیع  اخيرا روزنامه ، برای نمونه. ارتباط بنيادگران اس�می در کردستان با بن  دن است

سازمان (مخابرات فاروق حجازی رئيس  رتباطمبنی بر ا گزارشی، چاپ لندن" الزمان"
منتشر کردھا   عليه  اھنگ کردن مبارزهھم جھترا عراق با بن  دن  )اط�عات و امنيت

  ).توسط نيروھای آمريکايی دستگير شد ـ مترجم 2003فاروق حجازی در آوريل ( 15کرد

و از آن  می عدم حلافراط گرايی اس�  بوجود آورنده يکی ازعوامل  است که  توجه   زم به
ھم بيشتر، مزمن شدن مشک�ت اجتماعی ـ اقتصادی، ملی ـ سياسی و وضعيت بحرانی 

اواسط   نفوذ آنھا بهو  عالتيھای اس�ميستھا و تا حدی رشدف شدتبدين ترتيب،  .است  جامعه
 باحزب دمکرات کردستان  و شروع درگيريھای نظامی) ـ مترجم  گذشته  سده( 90سالھای 

ھمچنين وضعيت سخت اجتماعی ـ مورد تائيد مردم نبود و   که ميھنی کردستان  ديهاتحا
  .ادی قشر وسيعی از مردم برميگردداقتص



ميھنی   حل و فصل شدن اخت�فات حزب دمکرات کردستان و اتحاديه نسبت  بعدھا به
کراتيک کردھا، بھبودی منيروھای ملی ـ د وحدتت�ش مشترک آنھا برای  کردستان و

ھای آموزشی و  عرصهتماعی ـ اقتصادی مردم، موفقيت دروضعيت اج  ابل م�حظهق
) ـ مترجم Muncipal( انتخابات شھری   نتيجه. کاھش يافت فرھنگی ـ نفود اس�ميستھا ھم

اواسط  در انتخابات شھری  اس�ميستھا که. در جنوب کردستان استروند  آشکار اين  نشانه
ـ  2001درانتخابات سالھای  بودند  آرا را بدست آورده درصد 18تا   90  سالھای دھه

 برای اس�ميستھا  يادآوری است که   زم به. درصد آرا شدند 3کسب تنھا   موفق به  2000
بر  گذاشتنتنھا يکی و آنھم اھرمی غير قاطعانه برای تاثير  انتخابات دولتی درشرکت 

اشکال   يرويی راديکال ـ افراط گرا بهاس�ميستھا چون ن .کردھا است  منطقهحيات سياسی 
  اتحاديه حزب دمکرات کردستان و .و خواھند کرد  کرده  تکيه شان همبارز ھای سنتی و شيوه

از يک  : اند محدود شده با اس�ميستھا  همقابلدرخاطر م�حظاتی   بهتا حدی ميھنی کردستان 
با  طبيعیحفظ مناسبات  خطر را می بينند، و از سوی ديگر مشکل  طرف آنھا سرچشمه

 یھر يک از آنھا دارای ارتباط ھايی با سازمانھا  و ليبی که  و ھمچنين ترکيه  ايران، سوريه
  .نيروھای فوق الذکر بازمی دارد  عليه  قاطعانه ھستند آنھا را از انجام اقدامات  نامبرده

  ل مسالهای حدولت فدراتيو عراق اولين ت�ش بر  خودمختاری جنوب کردستان درپروژه
 پيامد  کهتاکيد است    زم به موردھمين در. کل شرق مسلمان است ملی در چنين سطحی در

صورتی   آن انبوھی از مشک�ت ملی بهدر  که يی  ودمختاری جنوب کردستان برای منطقهخ
ھم سکو ر و ھم (وھای مختلف است بيشتر موجب نگرانی نير  حل نشده باقی مانده

يک واقعيت   ديگر تبديل به  تا خود خودمختاری در جنوب کردستان که می شود) مذھبی
کرد در آنجا، فعال تر   حاد بودن مساله  به  با توجه  ترکيه  تصادفی نيست که  .است  شده مسلم

تنھا   بر ھمين اساس افراطی ھای جنوب کردستان نه .اين روند عمل می کند،  عليه   از ھمه
  .دننيز پشتيبانی می شو  ترکيه از سوی دولت  بلکه  کيهاز سوی اس�ميستھای تر

الگوی جنوب کردستان     موجب نگرانی اس�ميستھا می شود اين است که  عامل ديگری که
عامل سنت   ، جايی کهگردد شرق مسلمانی در  ی ناخواستهمی تواند موجب پيش آمدھاي

بر   از پيش آمدن مشک�ت جديدی کهتاکنون ، بر ھمين مبنا  قدم بر عامل ملی بودهاس�می م
  .است  بستر مسائل ملی باشد جلوگيری شده

  در جنوب آن چگونه  بويژه  در کل آن، بلکه  دورنمای نقش عامل اس�م در کردستان نه 
ند می رسا  اين نتيجه  شد ما را به  آنھا پرداخته  به  که عواملیشناخت و  تشريحخواھد بود؟ 

 .نخواھد بود سادگیھمين   بهاس�می  بنيادگران و افراط گرايانطر خ�صی کامل از خ  که
حل نشدن : از ترين آنھا عبارتند عمده  وجود دارد که اين امر  يکسری علتھا برای توجيه

بستر   که سياسیچون مشک�ت اجتماعی ـ اقتصادی و ھمچنين ملی ـ مسائل مزمنی 
  .است  هاس�می بوجود آورد مساعدی برای افراط گرايان



احتمال اس�می شدن حيات   متضاد وجود دارد که خصوصيتھایبا  عوامليکسری 
و کنونی   گذشته  جامعه  اين امر که. دنرا زير سوال ميبر اجتماعی ـ سياسی کردستان

تعصب گرايی  و از آنھم فراتر  کردستان بنابر اقرار مسلم متخصصين، بر مبنای مذھبيت
يی بر  ھيچ داده  تاريخ  گذشتهھمچنين  .می رساندفوق   نتيجه  ر بهمتمايزنمی شود ما را بيشت

کردھا برای کسب حق تعيين سرنوشتشان   نقش مثبت عامل اس�م در رشد و تکامل مبارزه
د نقش عامل صرفنظر از رش  شود که  توجه  اين مساله  ست به زم ا در آخر، .نمی دھد
قانون و   اسی بر پايهدولت سييک برای تشکيل  آن، ت�ش  مختلف تاثيراتو  ظھور اس�م و

رژيم تئوکراتيک  تحو تافغانستان، (و خواھد انجاميد  شکست انجاميده  بهجزم شريعت 
 تفکراتايران و يکسری از کشورھای عربی در  اکنون  آشکار است که).  ان و غيرهاير

ا بخش افراطی و ب  ، نيرويی جدی تبديل شده  می بهروحانيون اس�  اص�ح طلبانه
  .می کند  کار اس�م مقابله محافظه

جای مھمی در تغييرات اجتماعی ـ اقتصادی و سياسی   مدنی که  مبنا قرار دادن جامعه
اس�می در اشکال  راديکاليسم جلوگيری از تثبيت ب کردستان دارد يکی از شرايط مھمجنو

 .است  مختلف آن در اين منطقه
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