رامين جھانبگلو ،کارل مای و کردستان وحشی!
ابراھيم فرشی
کارل مای) (١٩١٢-١٨٤٢نويسندە خيالپرداز آلمانی در رمان مشھور خود ])[Durchs wilde Kurdistan (1892
عبور از کردستان وحشی ،ملتی بنام کرد و سرزمينی بنام کردستان را بر اساس فانتزی خود تصوير می کند .اين کتاب و
کتابھای ديگر او از ھمين دست ،سالھا جزو پرفروشترين کتابھای آڵمان بشمار می رفتند ،تصور بسياری از آلمانی ھا از
کرد بر اساس تخيالت کارل مای شکل گرفتە بود ،اين رمان تخيلی در سال  ١٩٦٥بصورت فيلم سينمايی ھم درآمد و
شايد در ايران ھم نمايش دادە شدە باشد .ھرچند اين کتاب بە زبان فارسی ترجمە نشدە است ،اما ظاھرا" کسان بسياری
در ايران در مورد کردھا شبيە کارل مای می انديشند و می نويسند .نظرات اخير دکتر رامين جھانبگلو استاد فلسفه در
مورد کردھا ،ناخودآگاە مرا ياد رمان خيالپردازانە "عبور از کردستان وحشی" می اندازد ،سرزمينی با کوھھای سربە
فلک کشيدە و طبيعتی وحشی و مردمی جنگاور کە می کشند و کشتە می شوند ،ھمين و بس!
کردھا و ذھنيت سياسی
دکتر رامين جھانبگلو ،نويسنده و پژوھشگر سياسی کە در بسياری از زمينەھای فکری دست بە تابو شکنی زدە و خط
بطالن بر افکار پوسيدە مردمان اين سرزمين کشيدە است ،اخيرا" در گفتگو با راديو زمانە 1در تاريخ  ١١شھريور
) ١٣٨٩سپتامبر  (٢٠١٠بە سئواالت فردی بنام"ھدايت جان" در رابطە با کردھا پاسخ گفتەاست ،کە جای تامل دارد ،
چرا کە وی در ميان جامعە دانشگاھی و روشنفکری ايران از جايگاە ويژەای برخوردار است.
نظرات ايشان می تواند بر تفکرات سياسيون ايران تاثير بگذارد و شايد مورد سوء استفادە ھم قرار گيرد و موج جديدی
از تھمت و افترا عليە کردھا بە راە اندازد .آقای جھانبگلو در ھمين گفتگو بدرستی در مورد برخی مسائل مربوط بە
کردھا نظرات درستی ارائە دادەاند ،اما در عين حال مسائلی طرح کردەاند ،کە دقيق بنظر نمی رسد،ايشان در آغاز
گفتگو چنين می گويند":

"در اينجا بايد به اين مسئله توجه داشت که فقط پارهای ازمشکالت کردھا در عدم تحقق حقوق فرھنگی و
اجتماعی آنان به گردن فراز و نشيبھای سياست بينالملل و تحوالت سياسی در منطقهی خاورميانه است و
بخش اعظم آن در ارتباط است با ذھنيت سياسی موجود در کردستان و نقش ايدئولوژیھای سياسی در ايجاد
تنشھای حزبی و گروھی".
از ھمان ابتدا آقای جھانبگلو عمدا" از حقوق سياسی کردھا حرفی بە ميان نمی آورد ،چرا کە او اين حق را بە رسميت
نمی شناسد و يا شايد مالحظات سياسی و امنيتی ايشان را وادار بە چنين موضعگيری کردە باشد! ايشان مشکل اصلی
کردھا را وجود " ذھنيت سياسی" و" نقش ايدئولوژی سياسی" می داند .اگرچه اين تز در مورد برخی از احزاب
سياسی و فعالين سياسی و برخی از "روشنفکران" کرد در کليت خود درست بنظر می رسد ،اما منظور استاد کدام
ذھنيت ،کدام ايدئولوژی و در کدامين زمان است؟ آنچە بە پروسە شکل گيری ذھنيت سياسی در کردستان مربوط می
شود بطور خالصە چنين است:
ذھنيت سياسی و فکری کردھا با تکيە بر آثار احمد خانی نويسندە و متفکر قرن  ١٧ميالدی ،کە در آثار ادبی و فکری
ديگرانی چون حاجی قادر کويی )،(1816-97سيف القضات ،ھيمن ،ھژار و بسياری ديگراز شاعران قرن بيستم ھم
بازتاب يافتە و استراتژی غالب جنبش ھای سياسی کرد در طول قرن  ١٩و ٢٠را شامل ميشدە،در شعار کردستان آزاد
و مستقل خالصە می شد.
عمومی بودن اين ذھنيت در ميان روشنفکران کرد تشکيل 'جمعيت احيای کرد')ايران ١٩٤٢ميالدی( را بە دنبال داشت و
بە سرعت بە ذھنيت سياسی پيش قراوالن سياسی در ھمە بخش ھای کردستان )'جمعيت خويبون'  -ترکيه و 'حزب
ھيوا' -عراق( تبديل شد .اين جريان بە دنبال ايدئولوژی خاصی نبود ،حامل استراتژی مسلحانە و خشونت آميز ھم نبود.
نشريەای منتشر ميکرد و از طريق کار تشکيالتی بە تبليغ ديدگاه ھای سياسی خود می پرداخت .حتی در اين نشريە در
کنار مسائل ديگر صحبت از کوسموپلتيک  Kosmopolitismusھم در ميان بودە و اين وسعت افق ديد نويسندگان اين
نشريە را نشان می دھد ،آنھا در کنار خانە خود کردستان ،جھان را ھم خانە خود می دانستند و ناسيوناليسم را بە حربەای
عليە ديگران تبديل نکردند ،آنھا ميھن پرستان کرد بودند.
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بدنبال فروپاشی جمھوری ملی کردستان و اعدام قاضی محمد و يارانش در بھار سال)  (١٩٤٧فعاليت حزب دمکرات
کردستان راکد ماند .يکسال بعداز اين واقعە برخی از اعضای قبلی حزب دمکرات کردستان از جملە غنی بلوريان اين
حزب را بازسازی کردند .ايدئولوژی مارکسيستی از سال ) (١٩٤٨وارد حزب دمکرات شد و در ادامە ،با گسترش
روابط با حزب تودە ايران و فرستادگان آن چون عبدالرحمان قاسملو ،اين ايدئولوژی که شديدا زير تأثير سياستھای اتحاد
جماھيرشوروی بود ،در درون حزب دمکرات رو بە گسترش نھاد .در اين دورە نامی از استقالل کردستان و
خودموختاری در ميان نيست.
با دستگيری غنی بلوريان و ھمفکران ديگر او ]دھم آبان سال /١٣٣٨اول نوامبر  [١٩٥٩بار ديگر حزب دمکرات
ضربە سنگينی را متحمل شد و دوبارە از سال  ١٩٦٣به بعد توسط کسانی چون عبداللە اسحاقی در کردستان عراق در
پيوند با جنبش آن بخش از کردستان بازسازی شد .ذھنيت غالب بر حزب دمکرات در اين مقطع بيشتر ناسيوناليستی
بود.
در ادامە اختالفات فکری و سياسی درون حزبی ،جريان دکتر قاسملو و يارانش اينبار بر بستر تفکر سوسياليستی از
سالھای  ١٩٧٠بە بعد بر حزب تسلط پيدا کرد .در اين دورە شعار اصلی حزب دمکرات کردستان ايران " دمکراسی
برای ايران و خودمختاری برای کردستان " بود.
از مقطع سال  ١٣٥٧نيروی جديدی وابستە بە طيفھای مختلف مارکسيستی/مائوئيستی بە نام کوملە پا بە عرصە سياسی
در کردستان ايران گذاشت ،کە اينک ھيچ قرابتی با ايدئولوژی اوليە خود ندارد.
بدين ترتيب بر اساس مستندات تاريخی "ذھنيت سياسی" غالب بر احزاب کردستان از دھەچھارم قرن بيستم بە بعد ابتدا
غيرايدئولوژيک ،در دورەای مارکسيستی ،در دورەای ديگر ناسيوناليستی و سرانجام سوسياليستی و يا سوسيال
دمکراسی بودە! ھدف و استراتژی احزاب کرد در دورە نخست استقالل کردستان و بعد خودمختاری و اتونومی و امروز
فدراليسم می باشد .وجود تناقض در فکر و سياست در احزاب کرد بعداز سرنگونی جمھوری ملی کردستان يکی از
خصيصەھای اين احزاب بودە و ھنوز ھم ھست.
اين طيف بندی متفاوت فکری سياسی در ميان اقشار و طيفھای اجتماعی مردم کرد در طول صد سال اخيرقابل تشخيص
بودە و ھنوزھم چنين است ،پس ما در کردستان با جامعەای يک دست از نظر فکری ،سياسی و فلسفی روبرو نبودە و
نيستيم .بعضا" ذھنيت سياسی احزاب و تفکرات غالب بر آنھا در تضاد کامل با ذھنيت و تفکرات نخبگان و انسانھای
مستقل فراحزبی بودە .اين پديدە امروز بيشتر از ھر زمان ديگر نمود دارد.
بنابراين ذھنيت سياسی طيفھای متفاوت درون يک ملت را يک کاسە فرض کردن ،دور از کار پژوھشی و علمی است.
اگر آقای جھانبگلو بطور مشخص طيف سياسی مورد انتقاد خود را مشخص می کرد ،گفتەھای ايشان ايجاد شبە نمی
کرد ،ايشان در تمام گفتگويشان از "ذھنيت سياسی" ھمە کردھای جھان و نە فقط کردھای "ايران" صحبت می کند .در
اين مورد برداشت ايشان کلی ،دور از واقعيت و برداشتی کامال" ذھنی از تاريخ و واقعيت امروز کردستان و کردھا
ست.
کردھا و خشونت طلبی
آقای جھانبگلو اول ذھنی گرايی ايدئولوژيک را بە ھمە کردھا نسبت می دھند و بعد بر بستر اين پيش زمينە بە اين
استنتاج می رسند:

"پرسش اصلی در اينجا فقط اين نيست که مشکل را چه کسی آفريده بلکه تا چه حد کردھای داخل مرزھای
ايران و عراق و سوريه و ترکيه و آنھايی که در اروپا و آمريکا زندگی میکنند خود را با گفتمان دموکراسی
به معنای به حداقل رساندن تنشھای خشونتآميز وفق داده اند .اگر کردھا در جستوجوی آيندهای
صلحآميز و بدون خشونت در مناطق کردنشين عراق و ايران و ترکيه و سوريه ھستند ،اين واقعيت با
مبارزهی مسلحانه به دست نمیآيد".
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" اگر کردھا در جستوجوی آيندهای صلحآميز و بدون خشونت در مناطق کردنشين ...ھستند ،اين واقعيت با مبارزهی
مسلحانه به دست نمیآيد".
اين سطور را بارھا و بارھا خواندم و بە فکر فرو رفتم و سعی کردم استنتاج فکری آقای دکتر را بفھمم ،تز آقای
جھانبگلو تنھا کردھای"ايران" را در بر نمی گيرد بلکە بە نوعی کردشمول است ،بە اين معنی در ھرکجای اين کرە
خاکی انسان کردی باشد،اين انسان ضرورتا" بە دنبال صلح نيست و لزوما" طرفدار مبارزە مسلحانە است! اين ادعای
کلی نيز در تضاد آشکار با تاريخ کرد و وضعيت امروز کردستان در تمام بخشھای آن بويژە در جغرافيای ايرانست.
از روز تشکيل "جمعيت احيای کرد") ١٩٤٢ميالدی( و حزب دمکرات کردستان) (١٩۴۵تا سال ) (١٩٧٩بغييراز
مقطع سالھای  (٦٨/١٩٦٧)٤٧ /٤٦ذھنيت مبارزە مسلحانە در قالب حزب و گروە سياسی در کردستان "ايران" وجود
نداشتە .در سال  ١٩٨٠نيز حزب دمکرات کردستان ايران در اولين کنگرە علنی خود)کنگرە  (٤نە تنھا تاکيدی بر
مبارزە مسلحانە نداشت ،بلکە تاکيد بر گسترش مبارزە سياسی و مبارزە علنی سياسی و مذاکرە با جمھوری اسالمی
ايران بود .آنھا حتی در مقطع جنگ ايران و عراق خواستار توافق با جمھوری اسالمی و شرکت در جنگ عليە عراق
شدند ،ليکن جمھوری اسالمی نياز بە دشمن و استفادە از زور و خشونت داشت.
اگر رضا شاە با خواستھای برحق مردم کرد موافقت می کرد و بعداز مذاکرە با اسماعيل آقا سميتقو ،نقشە
ترور اورا) ١٨ژوئيە  (١٩٣٠بە مرحلە اجرا نمی گذاشت ،آيا مردم کرد دست بە اسلحە می بردند؟
اگر محمد رضا شاە پھلوی با خواستھای برحق مردم کرد موافقت می کرد و قاضی محمد را بعدازمذاکرات بە
جوخە اعدام) ٣١مارس  (١٩٤٧نمی سپرد ،آيا ديرتر ،مردم کرد دست بە اسلحە می بردند؟
اگر خمينی و حکومت او با خواستەھای مردم کرد و ھيئت نمايندگی خلق کرد موافقت می نمود و جنگ خونينی
را بە مردم تحميل نمی کرد و صدھا نفر از مبارزين کرد را ترور نمی کرد و دکتر قاسملو را در جريان
مذاکرات مسالمت آميز )  ١٣ژوئن  (١٩٨٩ترور نميکرد ،آيا مردم کرد دست بە اسلحە می بردند؟
اگر مردم کرد در تمام اين سالھا بە دنبال خونخواھی و انتقام می بودند ،می بايست ايران در طول  ٨٠سال گذشتە
در جنگ داخلی بسر ميبرد! آيا چنين جنگی از طرف کردھا بر ديگران در ايران تحميل شد؟
با ظھور جمھوری اسالمی ايران ،کردھا بە ھمراە برخی از سياستمداران در حکومت موقت و خارج از آن برای
جلوگيری از اعمال خشونت تالش کردند .اما عوامل جمھوری اسالمی از طرفی و عوامل غير مسئول کرد از طرف
ديگر در تالش بودند تا اوضاع را در کردستان متشنج کنند ،جريان جنگ در نقدە ،انفجار بمب در ميتينگ فدائيان در
مھاباد ،بمباران شھر سنندج وسقز و سرانجام اعالم جھاد عليە مردم کرد از طرف خمينی منطقە را بە آشوب کشاند.
شما اگر خاطرات و نوشتەھای مسئولين آن زمان ھمين حکومت را از صدر تا ذيل بخوانيد ،خواھيد ديد کە کردھا ذھنيت
مبارزە مسلحانە نداشتند و در بکار گيری اسلحە ھم پيشقدم نبودند.
از ھمە مھمتر در تمام طول صد سال مبارزە اخير ،احزاب کرد پديدە ترور را خط قرمز سياسی ،فکری و اخالقی خود
قلمداد کردە و از اين وسيلە عليە عوامل حکومتی بە عنوان اھرم سياسی استفادە نکردەاند ،در صورتيکە اين شيوە تحت
عنوان "ترور انقالبی" در ميان نيروھا و احزاب مارکسيست و اسالمی ايران نظير فدائيان اسالم ،چريکھای فدائی خلق
ايران ،سازمان مجاھدين خلق ايران ھم تاکتيک و ھم استراتژی محسوب ميشد .توجە دقيق و عميق شما و ديگران را بە
پديدە عدم بکارگيری ترور بە عنوان وسيلە و اھرم سياسی از طرف کردھا ،جلب می کنم .ذکر ھمين نکتە کافی است
برای رد اتھاماتی از اين دست عليە کردھا.
آقای جھانبگلو می گويند "پرسش اصلی اين نيست کە چە کسی مشکل را آفريدە" بلکە اين مھم است کە کردھا تا چە حد
"خود را با گفتمان دموکراسی بە معنای بە حداقل رساندن تنش ھا ی خشومت آميز وفق دادەاند" .آقای دکتر در اينجا ھم
مشکل آفرين را از زير بار مسئوليت بيرون می کشند وھم انگشت اتھام را بە طرف کردھا دراز می کنند.
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از فحوای کالم آقای دکتر اين برداشت استنباط می شود کە کردھا در جھت تشنج زدائی وتقويت گفتمان سياسی حرکت
نکرەاند ،و اگر اينکار را نکردە باشند ظاھرا" بايد عاملی برای ايجاد تنش بودە باشند .با عرض معذرت اين نظرات
ھمان بن مايەی تفکرات جمھوری اسالمی ايران و رژيم پھلوی در رابطە با کردھاست ،و اين بە اصطالح "تنش
آفرينی" کردھا دليلی برای سرکوب نظامی و سياسی آنھا تلقی می شدە و ھنوز ھم ميشود .در اين رابطە بايد فرمايشات
اخير استاد دانشگاە آقای صادق زيبا کالم را نيز خواند .ھرچند ايشان حق انتخاب زندگی برای کردھا را ھم بە رسميت
شناختە اندhttp://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=32691.
کردھا و گفتمان سياسی
بر خالف نظرات آقای جھانبگلو کردھا بە دنبال گفتمان سياسی بودەاند ،اما گفتمان سياسی در فرھنگ حکومتھا ،احزاب
سراسری و بسياری از انديشمندان اين کشور نە تنھا خاصيت گفتمان را نداشتە ،بلکە شيوەای برای تحميل منولوگ بر
ديگران از جملە کردھا بودە .آقای جھانبگلو نيز اول کردھا را متھم می کند و بعد بە توجيه منولوگ خود می پردازد .اگر
گفتگوی سمکو شکاک ،قاضی محمد ،قاسملو با حکومتھا در جھت تنش زدايی و ترويج گفتمان سياسی نبودە ،پس چە
چيزی بودە؟ حتی در جريان جنبش دھقانان روستاھای بوکان و پيشەوران اين شھر در سال  ١٩٥١حاجی قاسم کە يک
پيشەور سادە بود ،برای گفتمان و دادخواھی نزد مصدق رفت کە آنھم نتيجەای بە دنبال نداشت و ھمين حرکت مدنی و
مسالمت آميز ھم از طريق خشونت حکومتی  ٦٠سال پيش سرکوب شد.
احزاب کرد محصور در مرزھای ايران بيش از  ٣١سال است در جھت گفتمان با اپوزسيون سراسری ايران در تالشند
و از آن ھيچ نتيجەای نگرفتەاند ،آخرين تالش کردھا در جھت تشنج زدايی و ترويج گفتمان تشکيل "کنگرە مليتھای
ايران فدرال" بود .در ترکيە سالھاست کردھا بە دنبال گفتمان سياسی ھستند و از خود بردباری نشان می دھند ،در عراق
حتی برای گسترش گفتمان سياسی ،يکی از رھبران اين بخش از کردستان بە "روبوسی با ديکتاتور ،صدام حسين"
پرداخت ،بە اين اميد در امر پيشبرد صلح ميان کردھا و حکومت بعث فرجی حاصل شود .کردھا در عراق بعداز
سرنگونی صدام ،عليرغم شرايط بسيار دشوار عامل اصلی گفتمان با گروھای تندرواسالمی و عامل جدی خشونت
زدايی در اين کشور پر از تشنج بودەاند.
آقای جھانبگلو بە عمد مسئوليت حکومتھا و سازمانھای سراسری ايران و مجموعە روشنفکران و انديشمندان نظير
خويش را در برابر عدم پيشرفت گفتمان سياسی ناديدە می گيرد و بار مسئوليت را بە دوش کردھا می اندازد .بسيار مايلم
بدانم کە آقای دکتر در ھمين رابطە راجع بە بلوچ ھا ،اعراب و آذريھا و ترکمن ھا چە اظھار نظری خواھد داشت!
ايشان بە تنھايی نظر شخصی خود را اظھار نمی دارد ،بلکە گفتەھای وی بازتاب نظرات فعالين سياسی ،اجتماعی و
حتی حقوق بشری دوستان سراسری انديش ايران و خارج از ايران است .در فاصلە ھمين يکسال و نيم اخير بعداز
جريان انتخابات و شکل گيری حرکت سبز بسياری از فعالين ردە باالی سياسی از تمام طيف ھای فکری ،کردھا را متھم
بە عدم شرکت در "جنبش سبز" مينمودند ،بدون اينکە از خود سئوال کنند اين جنبش سبز و رھبری آن کدام گفتمان
سياسی را با غير خودی ھا اعم از کرد و غير کرد شروع کردە است؟ھرچند در اين رابطە ھم کردھای مقيم تھران برای
گفتمان سياسی با سبزھا پيشقدم شدند ،اما نتيجەای حاصل نشد.
ديدگاە فکری و سياسی آقای جھانبگلو و امثال ايشان در تمام طيفھای فکری و سياسی ،جز خود ديگران را نمی بينند و يا
نمی خواھند ببينند .و اين بخشی از فرھنگ حاکم بر جامعە است کە تنھا مختص بە حاکميت نيست ،بلکە فرھنگ
دگرگريزی مجموعە فرھنگ سازان و سياستمداران اين سرزمين است ،کە بر فرھنگ حاکم تکيە زدەاند.
در بخش ديگری از گفتگو ،آقای خبرنگار می پرسد " :فرايند مبارزات ملی و آزادیخواھی کرد در کردستان تا چه
اندازه شامل خصوصيات يک مبارزهی سالم و عقالنی میشود؟

و جھانبگلو چنين پاسخ می دھد " :خشونت ،پناھگاه انسانھايی است که از صغارت خويش درنيامدهاند و قابليت گفتوگو
و تعامل و تبادل نظر با ديگران را ندارند".
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ھدايت جان می پرسد مبارزە کردھا چە اندازە سالم و عقالنی است و جھانبگلو در جواب کردھا را صغير خواندە کە
قابليت گفت و گو و تعامل و تبادل نظر با ديگران را ندارند .اين سئوال و جواب شگفت آور است ،شگفت آورتر از نام
کتاب کارل مای" عبور از کردستان وحشی" .تز " صغير خواندن يک ملت کە قابليت گفت و گو و تعامل و تبادل نظر
با ديگران را ندارد" چطور و بر اساس کدام عقل و منطق قابل تئوريزە شدن است؟ اين تز درست خالف طبيعت انسانی
و ھرنوع تکامل عقلی و انسانی است .تا کنون ھيچ کس ملت آلمان را کە مسئوليت کشتار مليونھا انسان و ويرانی دھھا
کشور بر دوش آن سنگينی می کند را چنين نخواندە است .ھمين ملت از خود قابليت گفت وگو و تعامل و تبادل نظر با
ديگران را نشان داد ،تا جائيکە رئيس جمھور اين کشور برای کاھش تشنج و تضمين زندگی ھمە شھروندان آلمان ،در
اين روزھا اسالم را در کنار مسحيت و يھودی يکی از اديان آلمانی ھا ناميد ،اسالم کە در طول چند دھە گذشتە جز
ترور ،تصويری ديگری در اذھان آلمانی ھا ايجاد نکردە است .آيا اين امکان وجود نداشت  ٨٠سال پيش پادشاە ايران
کردھا و ديگران را ھمسان تلقی کند تا تشنجات و تراژديھای بعدی رخ ندھد؟ حال شما بفرمائيد چە کسانی از سالمت
عقالنی و قابليت گفتگو برخوردار نبودەاند!
در ايران درست برعکس است ،دولتھا و حکومتھا عامل تشنج در جامعە ھستند .اگر کردھا از صغارت خويش
درنيامدەاند ،چطور در  ٨٠سال پيش با "رضا شاە قزاق" بە گفتگو پرداختند ،چطور  ٦٠سال پيش با محمد رضا شاە
پھلوی بە گفتگو پرداختند و چطور عليرغم شناخت از حکومتھا و نامردمی ھايی کە تحت نام مذاکرە در حق آنھا روا
داشتند ،بازھم بە پای ميز مذاکرە و گفتگو رفتند؟ اگر اين گامھا نشانەای از بلوغ سياسی و اجتماعی و اخالقی و پايبندی
بە گفتمان سياسی نيست ،پس جناب دکتر بفرمايند کە کردھا چە کار می بايست آنجام می دادند ،تا ثابت شود ،طرفدار
گفتمان سياسی ھستند؟
جابە جايی قدرت و پرھيز از خشونت
آقای جھانبگلو در ادامە گفتگو می فرمايند:

" اگر کردھا به دنبال ايجاد جامعهای صلحآميز و بدون خشونت ھستند]ظاھرا" ايشان شک دارند[ ،پس مسئلهی
آنھا جابهجايی قدرت نيست .جامعهی خشونت پرھيز ،بدون صبر و تحمل و بردباری به دست نمیآيد ،ولی
مھمتر اين که در فرايند مبارزهی خشونت پرھيز ،چيزی به نام »دوست« و »دشمن« وجود ندارد".
آقای دکتر از طريق اين سطور برای کردھا و شايد برای ديگر ملتھای غير فارس استراتژی تعيين می کند .مسئلە کردھا
و ديگران" جابهجايی قدرت نيست"!! بە زبان سادەتر کردھا بايد در چھارچوب ھمين "نظام اسالمی ايران" بە دنبال "
جامعهی خشونت پرھيز" باشند و برای نيل بە اين مقصود بايد" صبر و تحمل و بردباری" بە خرج بدھند.
بندە ھم با ايشان موافق ھستم کە خشونت زدايی صبر و تحمل و بردباری می خواھد .اما فرض را بر اين بگذاريم کە
جامعە امروز ايران کامال" خشونت پرھيز است .حداقل جنبش سبز اين ادعا را داشتە و دارد و خشونت پرھيز ھم بودە.
در فاصلە  ١٨ماە گذشتە چە کسانی خشونت را بر تمام ارکان حکومت ،جامعە و سبزھا تحميل کردەاند؟ آيا موسوی و
کروبی و مردمان متعلق بە جنبش سبز يا حکومت؟
آيا آقای دکتر جھانبگلو جنبش سبز و سران آنرا ھم در ھمان کاتاگوری کردھا و پرھيز از خشونت جای می دھد يا برای
آنھا ارفاق قائل خواھد شد؟ آنچە جنبش سبز امروز با آن روبرو است ،ھمان است کە مردم کرد بيش از ھشتاد سال است
آنرا تجربە می کند.
در جريان جمھوری ملی کردستان در مھاباد روايت می شود کە مصطفی بارزانی بە قاضی محمد پيشنھاد مقاومت و
جنگ با حکومت را دادە باشد ،ولی قاضی پيشنھاد او را قبول نمی کند .او و يارانش سرانجام جانشان را در راە عدم بە
کارگيری خشونت می دھند .آقای جھانگلو بيشتر از اين چە انتظاری داريد؟
دکتر قاسملو عليرغم گفتە پدرش کە "بە فارسھا اعتماد نکن" با پای خود بە نيت رسيدن بە صلح با جمھوری اسالمی و
برای پرھيز از خشونت بە قتلگاە خويش ميرود .آقای دکتر بيشتر از اين چە بايد کرد؟
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از سال ١٩٨٥ھيچکدام از احزاب جدی کردستان دست بە اسلحە عليە جمھوری اسالمی ايران نبردەاند ،از آن تاريخ تا
بە امروز در وسعت تمام کردستان و مناطق کردنشين جنبش ھای گستردە فرھنگی ،اجتماعی و سياسی و مدنی در
جريان است ،بدون اينکە خشونتی از طرف کردھا رخ دادە باشد .در اين فاصلە کردستان بيشترين کشتە را نسبت بە
ديگر نقاط ايران داشتە است .در تمام زمينەھای جنبش مدنی ،کردستان اگر پيش قراول نبودە باشد ھمراە با ساير نقاط
ايران در جنبش فرھنگی ،زنان ،دانشجويی شرکت داشتە است .چطور است کە جناب دکتر ھيچ کدام از اين نشانەھای
مثبت "فرھنگ خشونت پرھيز" را در کردستان نمی بيند !
ھنجارھا و معيارھای قبيلەای
ايشان در ابتدای گفتگوی خود با راديو زمانە می فرمايد:

" کردھا ھمواره درگير دو مسئلهی اصلی بودهاند ،از يکسو ،ھنجارھا و معيارھای قبيلهای که موجب
درگيریھای درونی ميان کردھا و احزاب آنھا شده است"...
اگر ايشان منظورشان کردستان "ايران"باشد سخت دچار اشتباە شدەاند .زيرا بعداز رفرم ارضی شاە در سال ١٩٦٢کە
از کردستان شروع شد ،سيستم ارباب رعيتی بە شدت آسيب ديد و در يک پروسە از بين رفت .اگر منظور ايشان
کردستان امروز در قرن  ٢١باشد و از "ھنجارھای قبيلەای" صحبت کنند ،بايد بە تمام تحليل ايشان در بارە کردستان
شک نمود .ايشان نام شماری چند از اين قبيلەھا را ذکر نمايند کە اينک در معادالت سياسی کردستان"ايران" نقش ايفا
می کنند .ايشان اگر محقق و پژوھشگر باشند ،کە ھستند ،زمينەھا و تە ماندەھای اين "فرھنگ قبيلەای" را در اجتماع و
در سياست امروز کردھا نشان دھند .نمی توان منکر درگيريھای سياسی  -نظامی چندش آور ميان نيروھای کرد شد و
نمی توان مسببين جنگ و خشونت را شديدا" محکوم نکرد ،اما اين پديدە در ايران با احزاب کرد شروع نشدە و بە آنھا
ھم ختم نمی شود .درگيری نظامی ميان افراد و احزاب چندش آور است ،ليکن اين ھمان رويەای است کە سازمانھای
سراسری در زندگی حزبی خود بارھا بە آن دست يازيدەاند و اين يک فرھنگ فراکردستانی و بويژە ايرانی است کە بايد
ريشە فکری و فرھنگی آن خشک گردد و اين بخشی از فرھنگ بکارگيری زور است کە ريشە در خانوادەھا و فرھنگ
سرزمين ايران دارد کە کردھا ھم بخشی از آن بودەاند .با اين فکر و فرھنگ بايد بە مقابلە برخيزيم نە با کردھا!
فرض را بر اين می گذاريم کە ريشەھای اختالفات ميان احزاب و سازمانھای کردستانی ھنجارھا و معيارھای قبيلەای
است ،پس پاسخ عدم ھمگرايی و وجود انشقاق و انشعاب در ميان تمام احزاب و سازمانھای سراسری از ھمە طيف ھا
چيست؟ "فدائيان ،سلطنت طلبان و ملی گراھای چھل تکە" بر بستر کدام ھنجار اجتماعی و فرھنگی و فکری و بر بستر
کدام منافع قادر بە گفتمان و اتحاد مفيد با ھمديگر نيستند؟
انديشمندان و سياست پيشگان مرکزگرا از طرفی کردھا را جزء جدايی ناپذير ايران و فرھنگ باستانی آن می پندارند و
از طرف ديگر مانند آقای جھانبگلو ،زيبا کالم  ،ھمايون و ديگران آنھا را جدابافتە از پديدە من درآوردی "ملت ايران"
می بينند و تالش می کنند ،خصوصيات مخصوص برای آنھا قائل شوند ،تا آنان را دشمن خود  ،ايران و عظمت
تاريخی ،فرھنگی و زبانی خود بپندارند! چنين است کە دوستان در گفتار و کردار دچار تناقض می شوند.
چشم در برابر چشم

استاد جھانبگلو می گويد  " :ايدئولوژیھايی که تاکنون در ميان کردھا شعار چشم در برابر چشم را تبليغ کردهاند ،فقط
به نابينا کردن تعداد بيشتری از کردھا کمک کردهاند"
آقای دکتر جھانبگلو در طول گفت و گو با ھدايت جان يک مورد مثبت در حوزە انديشە ،فکر و سياست در ميان کردھا
بە نظرشان نرسيد کە از آن بگويد ،تو گويی ايشان بدبين بە ھمە چيز کردھا ھستند ،در ھمين راستا بە شعار چشم در
برابر چشم 2و تبليغ آن در ميان کردھا اشارە می کند.
شکی نيست نمی توان ،فرھنگ ،باورھا ،تاريخ و سياست مردم و احزاب کرد در خاورميانە سرشار از تضاد را ،بزک
کرد و گفت کردھا بکلی تافتە جدابافتە در منطقە ھستند ،بھيچوجە چنين نيست .در اين فرھنگ و در ميان اين مردم افکار
پوسيدە و ضد ارزشھای انسانی وجود دارد و احزاب کرد بدترين جنايات را در حق مردم کرد و يکديگر مرتکب شدەاند
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و در ميان اين ملت تفکرات چندش آور و فرھنگ منزجرکنندە و کردار مشمئزکنندە ھم وجود دارد ،اما ھمە اينھا معرف
يک ملت چھل مليونی نيست ،ھمچنانکە ھمە ملت فارس را نبايد بر اساس تفکرات ،فرھنگ و سياست حاکم بر امروز
ايران ،کە در کھريزکھا بازتاب يافتە ،سنجيد.
اما جھت اطالع آقای جھانبگلو بايد گفت آخرين بار شعار چشم در برابر چشم درست در پايتخت ايران و در جريان
تظاھرات جنبش سبز در سال  ٢٠١٠/٢٠٠٩بار ديگر شنيدە شد .آنانکە شعار "می کشم می کشم آنکە برادرم کشت" را
سر می دادند ،کرد نبودند ،طرفداران جنبش سبز در تھران بودند .مردم کردستان در ھمين مقطع زمانی در اعتراض بە
اعدام فرزندانشان شيرين ،فرھاد ،فرزاد،علی ،مھدی نە تنھا چنين شعاری سر ندادند ،بلکە اعتصاب عمومی بدون
خشونت را پيش بردند.
اگر شما در جريان انقالب  ١٣٥٧و قبل از آن بودە باشيد ،بايد بدانيد در کردستان تا سرنگونی رژيم پھلوی کمتر ديدە شد
ساختمانی آتش زدە شود يا شيشە جايی شکستە شود .تمام خشونتی کە در جريان سال  ٥٧در تھران ،اصفھان ،قم و
ديگر نقاط ايران بە چشم می خورد ،در ھيچ کدام از شھرھای کردستان ديدە نشد.
دو رژيم پھلوی و جمھوری اسالمی ايران از طروق مختلف مردم کرد را بە کاری کە نکردەاند ،بە فکری کە نداشتەاند
بارھا و بارھا متھم نمودەاند .فضای فکری ايران را عليە کردھا کامال" مسموم کردەاند ،زمانی در رژيم گذشتە فيلم
"صادق کردە" را می ساختند .اين فيلم کردی را نشان می داد کە بی محابا انسان می کشت .در جمھوری اسالمی ايران
مراکز متعددی بە نام مراکز فرھنگی ،ھنری و تحقيقاتی ايجاد کردەاند کە توليدات آنھا بطور مستمر در جھت مسموم
کردن اذھان عمومی نسبت بە کردھا است .در اين سالھا پاسدارانی را می بينيم کە بە نام محقق ،دکتر و استاد دانشگاە
دروغھای شاخدار عليە کردھا و رھبران سياسی آنھا و مردم عادی توليد می کنند ،آخرين کشف يکی از اين پژوھشگران
بە نام عاکف چنين است:

"در يكي از مراسم ،عروسی ،سر  10تن از بچهھای سپاه را در مقابل چشمھای قاسملو از تن جدا كردند ولی
وی خم به ابرو نياورد" )سعيد عاكف پژوھشگر دفاع مقدس در گفتوگو با باشگاه خبری فارس »توانا«(.
"http://fashnews.ir/archive/news/22-news/5660-2010-09-04-10-10-17.html

ايدئولوژی
در مورد نقش ايدئولوژی ،حق با شماست .اما شما ظاھرا" در مورد کردھا و احزاب سياسی آنھا و عمدتا" کردستان
"ايران" اظھار نظر می کنيد .شما در صحنە سياسی امروز کردستان"ايران" ھيچ حزبی را نمی بينيد کە ايدئولوژی
خاصی را يدک بکشد .حتی تنھا حزب اسالمی موجود در کردستان ايران" -حزب خبات" ،دارای آن مشخصات
ايدئولوژيکی کە مد نظر شماست ،نيست .حزب دمکرات خود را سوسياليست می داند و عضو انترناسيونال سوسياليست
ھم ھست ،کومەلە ھم بە ھمچنين .حزب کمونيست ھم کە بە کردھا نسبت دادە ميشود يک حزب ايرانی و سراسری است.
شما در طول گفتگو با آقای ھدايت جان)؟( بدون استناد بە واقعيت احزاب کردستانی ،بدون در نظر گرفتن تاريخ و
واقعيت امروز کردستان کە بسيار با  ٣٠سال پيش متفاوت است و بدون استناد بە منابع در بارە کردستان بە نظر پردازی
پرداختەايد .از شما کە بە عنوان پژوھشگر فرھيختە در جامعە ايران مطرح ھستيد ،انتظار بيشتری می رود .باز جای
شکرش باقی است کە شما خشونت ورزی کردھا را ژنتيکی نمی دانيد ،يا مانند پيامبر مسلمين آنھا را از تخم اجنە به
حساب نمی آوريد ،يا مثل ترکان عثمانی آنھارا ترک کوھی نمی خوانيد و مانند برخی وحشی نمی پنداريد!
سخن آخر
ھمانطور کە اشارە شد آقای جھانبگلو نە فاکتی ارائە دادەاند و نە دليل و برھان و مثالی برای اثبات ادعاھای خود
آوردەاند ،اما بدون شک در ضمير خودآگاە ايشان فاکتھايی بايد وجود داشتە باشد .آيا می توان باور کرد کە آقای
جھانبگلو اصوال" ديدی بدبينانە نسبت بە "کردھا" و "احزاب کردی" و حرکت سياسی کردھا داشتە باشد؟ اين بدبينی از
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کجا ناشی می شود؟ آيا اين بدبينی و عدم اعتماد نسبت بە کردھا کە حکومتھا آنرا دامن می زنند ،در ميان احزاب،
سازمانھای سراسری  ،روشنفکران  ،انديشمندان و خداوندگان فرھنگ اين سرزمين ھم وجود دارد؟
آيا اگر بجای بدبينی کاذب و دور از عقل و منطق ،کردھا آنطور کە ھستند پذيرفتە شوند ،بستر مناسبی برای ھمگرايی،
ھمفکری ،تفاھم و گفتمان پيش نخواھد آمد؟ آيا آقايان جھانبگلو ،زيبا کالم ،ھمايون و بسياری ديگر اگر توھم توطئە از
طرف کردھا را از سر خود بيرون کنند و مثبت بيانديشند ،امکان مبارزە با توطئە ھم اگر وجود داشتە باشد از بين
نخواھد رفت؟ چرا بايد انتظار داشتە باشيم ملت کرد در چنين فضائی بە زندگی مشترک با چنين حکومتی و با چنين
روشنفکرانی ادامە بدھد؟ آيا واقعا" بايد خود را قيم اين ملت و ملتھای ديگر دانست و آنھا را صغير قلمداد کرد واز مرکز
بر آنھا حکم راند؟چرا بايد آنھا زبان ديگری را انتخاب کنند؟چرا بايد خادم فرھنگ ديگری باشند؟ پس فلسفە وجودی کرد
بودن ،آذری بودن ،فارس بودن ،عرب بودن ،بلوچ بودن ،ترکمن بودن بە چە درد می خورد؟ اگر ممکن است،چرا ھمە
خود را بعنوان گروھای اتنيکی مشخص حل نمی کنيم و از نو ملتی بە خواست و ارادە خود از ھمە آنھا درست نمی
کنيم؟ اسکندر مقدونی ،ھيتلر ،آتاترک و رضا شاە ھمە در اين راە تالش کردند ،نتيجە جز تجزيە اجزاء "کليت ھا" چيز
ديگری نبود ،خمينی در فکر ساختن امت واحد اسالمی بود ،امروز وارثان او عاجز تراز آن ھستند ،بتوانند اتحاد ميان
شيعە ايران در قم را حفظ کنند.
بە گمان من باورمندان بە تئوری توطئە ،کردھا و ديگران را بسوی انتخاب حق مسلم ،انسانی و مشروع استقالل سوق
می دھند ،ھمچنانکە توھم تئوری توطئە در کلە رھبران ايران ،رژيم ايران کنونی را بطرف سقوط سوق می دھد.
آلمان -اکتبر ٢٠١٠
 -1کرد و شيوەھای مبارزە http://zamaaneh.com/special/2010/09/post_1358.html
 -2در رابطە با ھمين شعار چشم در برابر چشم ،توجە شما را بە نمايشنامەای بە ھمين نام اثر زندە ياد دکتر غالم حسين ساعدی جلب می کنم،
انديشمندی کە  ٤٠سال قبل بە ريشەھای اين فرھنگ و ايدئولوژی پرداختە است ،اما فرھنگی کە دکتر ساعدی آنرا بە انتقاد می کشد مختص
کردھا نيست بلکە فرھنگ آنان است کە در سرکوب و اعمال خشونت در طول تاريخ ايران يد طوالنی داشتەاند! " :
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