رفراندوم پيشمرگهها در اقليم ديکتاتورها!
ابراهيم فرشی
رهبر کنونی اقليم کوردستان ،که برگزاری رفراندوم برای استقﻼل بخش جنوبی کوردستان را اعﻼم نمودە ،هنگاميکه
پدرش مصطفی بارزانی فرماندە نظامی جمهوری ملی کوردستان در مهاباد بود ،در اين شهر زادە شد! پدر ايشان در
سنين نوجوانی حکومت کوردستان به رياست شيخ محمود حفيد را تجربه کردە و شيخ نيز چندی بعداز ميرنشين بابان در
قرن نوزدهم ميﻼدی بدنيا آمد .بدين ترتيب استقﻼل خواهی کردها نسل بعدااز نسل ،به نسل امروز منتقل شدە ،که بيش از
يک قرن بنام قراردادهای سايکس -پيکو ،لوزان و الجزاير مسکوت گذاشته شدە است.
سياست کشورهای انگلستان ،فرانسه و آمريکا در خاورميانه ،آفريقا و بخشی از آمريکای ﻻتين ،در طول صد وبيست
سال گذشته ،همراهی با خشن ترين ديکتاتوريها و ساقط کردن حکومتهای مردمی نظير مصدق در ايران ،آلندە در شيلی
و ديگر کشورها بودە ،جلوگيری از تشکيل کوردستان مستقل بعداز جنگ جهانی اول نيزاز زمرە اين سياست بود ،که
هنوز در حق کردها اعمال می شود.
استقﻼل يک دهم جمعيت ملت کورد ،که مبتنی بر رای و خواست آنان باشد ،عين دادخواهی و دمکراسی طلبی است و
نمی تواند تهديدی برای دمکراسی و تشديد تشنج پنداشته شود .رهائی يک ملت که در محاصرە ديکتاتورها قرار گرفته
است ،با کدامين منطق بر عليه دمکراسی ترجمه می شود؟ تو گويی تمامی کشورهائيکه کوردستان در محاصرە آنها
قرار گرفته است ،مهد دمکراسی بودەاند و کوردها با رای انداختن به درون صنندوقها آنرا بر باد می دهند!؟ مردمانی به
تشديد تشنج در منطقه متهم می شوند ،که در طول  ٢٥سال اخير اهرم نيرومندی برای ثبات در منطقه بحران زدە
خاورميانه بودەاند .مردمی که در طول  ٢٥سال اخير نه تنها تهديدی برای هيچ کشوری نبودە ،بلکه خود از همه جهات
مورد تهديد قرار گرفتهاند.
بخش جنوبی کوردستان که راە استقﻼل در پيش گرفته ،قسمتی از سه بخش کردستان بودە ،که بعداز پايان جنگ جهانی
اول در جريان فروپاشی امپراتوری عثمانی به سه حکومت تازە تاسيس عراق ،ترکيه و سوريه آويزان شد .اين سه بخش
زير سلطه امپراتوری پارس ،درجريان شکست امپراتوری پارس -صفوی ،به امپراتوری عثمانی بخشيدە شد و از آن
تاريخ تا کنون حکومتهای ايران هيچ وقت عﻼقهای مبنی بر الحاق دوبارە اين سرزمينها در عرصه ملی و بين المللی از
خود نشان ندادە و اکنون بازماندگان صفويان در حکومت فعلی ايران ،در خط مقدم جبهه اعراب شيعه عراقی ،که هر
روز بر تهديدهای خود عليه استقﻼل کوردستان می افزايد ،قرار گرفته اند.
در ماههای اخير که اعﻼم برگزاری رفراندم قطعی و رسمی شدە است ،حکومت ايران ،سازمانها و دوائر دولتی و غير
دولتی ،رسانهها  ،احزاب از چپ و راست و ميانه،افراد مذهبی ،ﻻئيک ،نويسندگان و حتا آنان که فيلسوف خطاب می
شوند ،رسالهها در مخالفت با برگزاری رفراندوم نگاشتهاند .بدون اينکه در خلوت خويش به اين پرسش پاسخ گفته باشند،
که چرا با آزادی "هم نژادان خويش!!" مخالفت می کنند؟ رفراندوم کوردستان به سنگ محکی برای سنجش دمکراسی
خواهان در منطقه و جهان ،رونمائی نقابها از چهرە ها ،تبديل شدە است .
سازمان ملل ،اروپا و آمريکای "مهد دموکراسی" در کنار ديکتاتوريهای اسﻼمی ايران ،عراق و ترکيه ،عليه دمکراسی
خواهی کوردها ،اشتراک نظر پيدا کردەاند و اين سيمای واقعی جهان کنونی ماست .نفت ،بازار اسلحه و بازار بطور
کلی ،دغدغه اصلی است ،نه صلح و دمکراسی و دادخواهی !
کشورهای منطقه و غرب نه تنها از وجود منطقه آرام جنوب کوردستان زيانمند نبودەاند ،بلکه سود فراوان نيز حاصل
کردەاند .کشور عراق که خود توان نگهداری از مرزهای تحت فرمان خويش را نداشت و قستمی از خاکش توسط داعش
در کمتراز يک هفته اشغال شد ،با تکيه به نيروی کوردها توانست دوبارە خودرا حاکم بر اين بخشهای کشورش بنامد.
کشورهای غربی که ظاهرا" توسط داعش غافلگير شدە بودند ،با تکيه بر نيروی کوردها دوبارە بر منطقه مسلط شدند.
اين رويه همه کشورهای منطقه بودە که کوردها را فقط برای پاسدری از مرزهای خود می خواستهاند ،اکنون که کوردها
خود وخواسته های خود را مطرح می کنند با آن روی واقعی جهان روبرو شدەاند .
امر برگزاری رفراندوم در اين منطقه پديدە ای است جديد ،کوردها تا کنون در هيچ رفراندومی شرکت نداشتهاند که
موئيد نظر و رای آنها باشد .تاريخ چهارصد ساله اخير کوردها در منطقه ،تاريخ انعکاس نظر و رای آنها نبودە و تاريخ
حذف آنها بطور کلی در معادﻻت سياسی بودە ،که آخرين مورد آن همين حکومت فعلی عراق می باشد ،که کوردها پايه
اصلی و جدی تشکيل آن بودند ،که در يک پروسه به ظهور ديکتاتوری جديد منتهی شد ،که کوردها ناچار از خارج شدن

از آن هستند  .پافشاری بر ماندن کوردها در اين اتحاد نامقدس ،تائيدی بر ماندگاری ديکتاتوری از نوع مذهبی آن در
عراق و کشورهای همجوار می باشد!
ظهور کشور جديد کوردستان ،جدا از خواسته ديرينه کوردها ،شانس و ايجاد موقعيت تازە ای برای همه دمکراتهای
منطقه و صلح طلبان و سکوﻻرها و دمکراسی خواهان می باشد ،در صورتيکه کشورهای غربی اين مسئله را درک
کنند و در صورتيکه دمکراتهای منطقه از پوسته شونيستی خويش خارج شوند و همسو با ديکتاتورها از نوع اسﻼمی و
ﻻئيک عمل نکنند.
مردم اقليم کوردستان با اعﻼم برگزاری رفراندوم استقﻼل کوردستان ،گامی تاريخی برداشتهاند و همه هست و نيست
خود را در گرو آزمايشی گذاشتهاند ،که فقط می تواند از يک پيشمرگ سر بزند ،آنها پيشمرگان دمکراسی در اين منطقه
ديکتاتور زدە باقی خواهند ماند .هر فرد صلح خواە ،حق خواە ،دمکراسی طلب و نيک انديش می بايست در کنار اين
پيشمرگان قرار گيرد!
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