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پيش سخن
دردو سده گذشته برخي ازکوردشناسان ,مورخين و جهانگردان غيرکورد
دررابطه با تاريخ ,ساختار و مناسبات اقتصادي  -اجتماعي و سياسي  -فرهنگي
کوردستان تحقيقات ارزنده اي انجام داده اند که خوشبختانه برخي از آن ها به
همت مترجمان برجسته کورد زندەيادان ابراهيم يونسي و محمد قاضي به زبان
فارسي ترجمه شده ,دراختيارعالقمندان قرارگرفته است.
مجموعە مقاالتي کە در اين دفتر در اختيار خوانندگان عزيز قرار ميگيرد از سوي
برخي از شرق شناسان و کوردشناسان برجستە اتحاد شوروي سابق بە رشتەتحرير
درآمدە ،نگارندە اين سطور با مراجعە بە منابع مختلف ،آنها را بە زبان فارسي
برگرداندە است .از سوي آکادميسينها و محققين روسيە تزاري و اتحاد شوروي
سابق پژوهشهاي ارزندەاي در رابطە با مسالە کورد ،تاريخ ،ادبيات و فرهنگ آن
انجام گرفتە ،امروزە اين روند از سوي نويسندگان برجستەاي چون خانم ژيگالينا،
نودار موساکي و  ...دنبال ميشود .الزم بە ذکر است نويسندگان کورد در اتحاد
شوروي سابق از جملە زندەيادان پروفسور محوي ،دکتر ايوبي و بسياري ديگر
کارهاي بسيار ارزشمندی در رابطە با مسائل مختلف کوردستان انجام دادە،
ترجمە آنها از سوي آشنايان بزبان روسي ميتواند بە غنای کتابخانە کوردی و
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فارسی افزودە ،مشتاقان بە مسالە کورد را با بسياری از آثار برجستە اين
نويسندگان آشنا سازد.
از نظرنگارنده اين سطور ،ترجمه و نشرهرآنچه در رابطه با کورد و کوردستان
است صرفنظر از ديد ,شيوه نگرش و جهان بيني نويسنده مي تواند کمکي براي
شناخت بيشتر از مسالە کورد و کوردستان و گاها نکات ظريفي باشد که
شايدکمتر مورد توجه ما قرارگرفتە است .از سوي ديگر شرايط مشخص سياسی
کوردستان ،تقسيم آن در ميان چهار کشور ،نسل کشی ،سرکوبهای بالوقفە
جنبش ملی  -رهايبخش کورد از سوی حاکمان کشورهای تقسيم کنندە
سرزمين کورد ،تبعيد و زندان و اعدام روشنفکران و آزاديخواهان کورد و از
همە مهمتر فقدان دولت ملی کورد ،موجب شدە کە روشنفکران کورد نتوانند
در سرزمين مادری خود بە کارهای جدی در اين رابطە بپردازند .برخی از
کارهای پراکندەای نيز کە انجام گرفتە بيشتراز سوی شخصتيها و محققين کورد
در تبعيد با توجە بە امکانات بسيار محدود آنها بودە است .خوشبختانە در  ٧دهە
گذشتە با توجە بە سرنگونی دولت بعث در عراق و تشکيل دولت اقليم
کوردستان بستری مناسب برای انجام يکسری کارهای جدی در آنجا بوجود
آمدە ،ميتواند نقطە عطفي برای خلق آثار با ارزشی از سوی روشنفکران و
پژوهشگران کورد در اين راستا باشد.
کامران امين آوە
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کوردستان در ابعاد ژئوپلتيک
پروفسور ميخائيل الزاريف

1

کوردستان (به معناي سرزمين کوردها) مفهومي قوم نگاريک 2و تا حد زيادي
نامشخص دارد .کوردستان بعلت نبود دولتي به اين نام ،در گذشته و حال داراي
مرزهايي ثابت نبوده است .محتواي واقعي اين جاي نام 3محدود به مجموعهيي از
نشانههاي مشخص و تغييرناپذير فيزيکي و جغرافيايي است که کوردها اکثريت
1پروفسور ميخايل سيمونويج الزاريف دکتر در علوم تاريخ ،رئيس شعبه کردشناسي انستيتوي شرق شناسي آکادمي
علوم روسيه ،نويسنده ،پژوهشگر و دوست مردم کرد در سال  ۹۱٣۰در مسکو به دنيا آمد .در سال  ۹۱۹۱از دانشگاه
دولتي لومونوسف مسکو در رشته تاريخ فارغ التحصيل و از سال  ۹۱۹۱در انستيتو شرق شناسي آکادمي علوم اتحاد
جماهير شوروي مشغول به کار شد .پروفسور الزاريف مولف بيش از  ۱۰۰رساله ،مقاله و از جمله  ۱کتاب با ارزش در
رابطه با تاريخ معاصر کردستان ،ايران ،ترکيه و کشورهاي عربي است .نوشتههاي او به زبانهاي کردي ،عربي و فارسي و
 ...ترجمه شده است .دوستداران تاريخ کرد از طريق ترجمه فارسي کتابهاي "تاريخ کردستان" و "کردستان معاصر ـ
مسائل جنبش کرد" که با همکاري کردشناسان و شرق شناسان بنام اتحاد شوروي سابق چون زنده ياد محوي ،حسرتيان،
ژيگالينا ،واسيليهوا ،باقروف و الزاريف به رشته تحرير در آمده ،با برخي از نوشتههاي با ارزش او آشنا شدهاند .کتابهاي "
مساله کرد (  ۹۱۹۱ـ " ،)۹٨۱۹کردستان و مساله کرد در سالهاي  ۱۰قرن نوزدهم ـ " ،"۹۱۹۱کردستان و مساله کرد
(۹۱۹۹ـ  )۹۱۱٣امپرياليسم و مساله کرد ( ۹۱۱٣ـ  ،)۹۱۹۱فروپاشي فرمانروايي ترکيه در شرق عربي ( ۹۱۹٨ـ  )۹۱۹۹از
جمله آثار علمي و به ياد ماندني پروفسور الزاريف هستند .پروفسور الزاريف در  ۱مارس  ۱۰۹۰در سن  ٨۰سالگي در
شهر مسکو در گذشت.
Ethnographic
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3توپونيم ،جاينام ،به معني جاهايي مانند نام يک محل ،منطقه ،شهر ،استان ،کشور ،قاره و يا هرگونه پديده زمينشناختي مانند کوه ،درِيا ،دره ،تپه
و چيزهايي از اين دست باشد( Toponym .به نقل از ويکيپديا) /http://fa.wikipedia.org/wiki :
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مطلق يا نسبي را در ترکيب قومي ـ ملي جمعيت آن تشکيل مي دهند .هرچند
نشانههاي اوليه آن ثابت هستند ،اما ديگر نشانههاي آن ناپايدار و وابسته به به فراز
و نشيب هاي روند تاريخي بوده است ،که حداقل به اواسط هزاره اول پيش از
ميالد باز مي گردد .يکي از اجزاي اصلي اين روند ،تکوين قومي خود کوردها
است که تاکنون پايان نيافته است .ديگري ،که کم اهميت تر از آن هم نيست،
زير و زبر شدگي 4سريع سياسي ( يا بهعبارتي دقيق تر نظامي ـ سياسي) است که
همواره در زيستگاه مردم کورد روي داده است .اين فرايند بعلت جنگ ها،
کوچ هاي اجباري و نسل کشي هاي جمعي کوردها و خلق هاي ديگري که در
جوار آنها زندگي ميکردند توام با تغييرات بزرگ قومي ـ جمعيت
شناسيک5بوده است .در نتيجه چنين وضعيتي ،مرزهاي مشروط کوردستان که
کوردها اکثريت مطلق يا نسبي آن را تشکيل مي دهند ،بارها دچار تغيير شده
است.
خطوط مرزي امروزي کوردستان پس از جنگ جهاني اول و تقسيم دوباره آن
بين ترکيه ،ايران و همچنين عراق و سوريه ي وابسته به انگلستان و فرانسه،
بوجود آمد .از آن وقت ،چارچوب سرزمين اسکان کوردها ،عليرغم يک رشته
تغييراتي که در آن بخاطر اقدامات کورد ستيزانه ي محافل حاکم اين کشورها
روي داد  ،کم و بيش مشخص گرديده است.
شايد بکاربردن اصطالح "منطقه کوردستان" صحيح تر باشد .در هر صورت،
ترجيحا بهتر است اصطالح ديرينه "کوردستان" بويژه برگرفته از واپسين معناي
آن بکار برده شود ،تنها بايد سرزمين هاي جغرافيايي دور دست کورد نشين
(ارمنستان ،آذربايجان ،خراسان) را مستثني کرد .چنانکه کوردشناس کالسيک
Cataclysam
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واسيلي .پ .نيکيتين گفت " 6:اگر مي خواهيد سرزميني را که کوردها ساکنين
آن هستند ،بشناسيد ،نبايد از عنوان کوردستان احتراز کنيد ،اصطالحي که از نظر
زماني و مکاني مشروط و متغيير بوده و الزم است تعريف ديگري براي آن پيدا
کرد".
بدين ترتيب ،کوردستان چون"منطقه کوردها" در برگيرنده قلمرو وسيعي در
آسياي غربي است که با مساحتي نزديک به نيم ميليون کيلومترمربع ( قابل
مقايسه با مساحت فرانسه يا اسپانيا) ،شکل نامنظمي را تشکيل مي دهد که تا
حدودي يادآور هالل ماه است ،سمت محدب آن در جهت شمال مي باشد،
جايي که  ،در مجاورت مرزهاي ماوراء قفقاز اتحاد شوروي سوسياليستي سابق
قرار مي گيرد .قسمت چپ آن در صورتي که بسوي شمال نگاه کند در حدود
شرق ترکيه و شمال سوريه قرار گرفته ،قسمت راست آن نيز در برگيرنده غرب
ايران و شمال شرقي عراق مي باشد .اين منطقه ،قارهيي است و تنها از سمت
جنوب غربي اش به دريا نزديک مي گردد.
نشانههاي مخصوص فيزيکي ـ جغرافيايي ،زادگاه ،سرزمين و زيستگاه ديرينه
خلق کورد نه تنها از نظر خصوصيات خود پايدار است ،بلکه از عهد باستان تا به
امروز بر سرنوشت تاريخي آن تاثير گذار بوده است .عمدهترين اين نشانهها
عبارت است از ـ شکل کوهستاني کوردستان ،که ويژگي اصلي و چشم انداز
طبيعي 7آن مي باشد .رشته کوهها ،کوردستان را در طول و عرض قطع مي کنند.
کوه شناسي ساير نشانههاي سطح زمين :آب نگاري ,خاک و همچنين آب و هوا
( به شدت قاره اي) ،گياهان و جانوران را مورد توجه قرار مي داد .بزرگترين

6واسيلي پترويچ نيکيتين (  1961ـ  )1885کردشناس و ايران شناس روس ،کنسول روسيه در اورميه در سالهاي  1918ـ  ،1915نويسنده کتاب
کرد و کردستان که از سوي زنده ياد محمد قاضي به فارسي نيز ترجمه شده است.

Landschaft
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درياچههاي منطقه ـ وان ،اروميه و همچنين رودهاي دجله و فرات چون منشاء و
شاخابه اصلي رودهاي عمده غرب آسيا در اينجا واقع شدهاند.
اين ويژگيهاي جغرافيايي ـ فيزيکي کوردستان نقش مهمي در تکوين قومي و
رشد آتي خلق کورد بويژه در مراحل اوليه آن ايفا کردند .در اين چهار راه
آسياي غربي ،کوهها چون زيستگاه هميشگي مردم کورد تبديل به قلعهيي طبيعي
شدند که آن را درهنگام تهاجم هاي ويرانگر ،جنگهاي بي پايان ،منازعات
داخلي و سرکوبهاي خونين که در طي سدهها روي داده است ،از نابودي و
همگون گردي 8در امان داشتند .کوهها بمثابه عامل طبيعي کوردستان تعيين
کننده فعاليتهاي اقتصادي و سازمان اجتماعي خاص جامعه سنتي کوردي بودند
که بر پايه مناسبات طايفه اي ـ عشيرهاي استوار شده بود.
البته ،اهميت و جايگاه عوامل فيزيکي ـ جغرافيايي (از جمله چشم انداز طبيعي
سطح زمين) در تاريخ کوردها و کوردستان در زمانهاي مختلف يکسان نبوده
است .بنابر اين ،از زماني که روند تکوين ملت کورد برگشت ناپذير شد،
کوههاي کوردستان نقش نظامي ـ استراتژيک مهمي را در مبارزه براي چيرگي
در صحنه شرق نزديک ايفا کردند .سهل بودن دفاع از کوردستان در برابر
حمالت خارجي و نيروي بالقوه قدرتمند نظامي عشاير متحد کورد ،که تالش
کردند از طرفهاي مخالف در جهت اهداف خود بهره برداري کنند ،به اين امر
ياري رساندند .هنوز قلعه طبيعي کوردستان در زمان ما موانع قابل توجهي در
مقابل اقدامات نيروهاي زرهي و هوايي ايجاد مي کند .به همين دليل هميشه
سرکوب قيامهاي متعدد کوردها سخت و دشوار بوده است .کوردها در کوههاي
بومي کمتر آسيب پذير بودهاند .بدين ترتيب ،کوهستاني بودن چون مهمترين
ويژگي و مشخصه سطح زمين کوردستان تاکنون نقش عامل تاثير گذار خود را
Assimilation
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بر وضعيت جغرافياي سياسي منطقه شرق نزديک را حفظ کرده است .يکي از
اجزاي مهم ديگر جغرافياي فيزيکي کوردستان ـ معادن زيرزميني آن و بدون
ترديد در وهله اول ،مناطق نفت خيز آن است .عمدهترين آنها حوزههاي نفتي
کرکوک است که تا همين اواخر داراي اهميتي جهاني بود .در حال حاضر وزن
نسبي آن در توليدات جهاني و شرق نزديک کاهش يافته است ،اما براي عراق و
بويژه براي کوردستان نفت کرکوک اهميت خود را حفظ کرده است ( تا حد
زيادي به خاطر ارزان بودن آن).ساير منابع طبيعي مهم کوردستان (مواد معدني،
قوه محرکه مولد برق ،زمين ها و جنگلها) مي توانند اهميت قابل توجه
ژئوپولتيک ،بيشتربصورت بالقوه داشته باشند.عليرغم اهميت نشانههاي ثابت
فيزيکي ـ جغرافيايي که مشخص کننده کوردستان و مردم آن مي باشند ،اين
نشانهها در تاريخ آن (ازجمله تاريخ معاصر) نه تنها در گذشته ،بلکه در زمان
حال نيز نقش تعيين کننده اي در کار کرد (فونکسيون) ژئوپلتيکي آن ايفا
نکردهاند .دراينجا نشانههاي دگرساني پذير که با جغرافياي سياسي و اقتصادي
مرتبط مي باشند در درجه اول اهميت قرار مي گيرند .اين نشانهها بنوبه خود،
توسط عوامل بنيادي ايجاد شده ،برفرايند تاريخي تمام منطقه اثر گذاشتهاند.
مهمترين اين عوامل که تاثير تعيين کننده اي بر سرنوشت تاريخي منطقه
کوردستان داشته ،همانا پيراموني قرار گرفتن آن در قلمرو کشورهايي است که
کوردها در آنجا زندگي کردهاند .حتا در سدههاي ميانه کل يا بخش عمده
کوردستان در نواحي پيراموني ـ مرزي يا در حقيقت مناطق "جنگي"
امپراتوريهاي بزرگ شرق نزديک قرار گرفت که خود مولود استيالء عربهاي
مسلمان و ترکهاي مغول بودند ،در اينجا قدرتهاي بزرگ در مقابل هم قرار
گرفتند .جنگجويان قبايل کورد متحدين با ارزشي براي هر يک از آنها محسوب
مي شدند .بدين ترتيب ،حتا در دوران باستان جايمندي کوردستان اهميت
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ژئوپلتيکي در بعد استراتژيک نظامي داشت .حتا بطور واضح تر ،اين ويژگي ها
خيلي ديرتر ،زماني ظاهر شدند که تقسيم و باز تقسيم کوردستان صورت
گرفت .در آغاز سده  16امپراتوري عثماني و ايران ،کوردستان را تقسيم کردند
(بخش بزرگ آن به ترکيه رسيد) .از آن پس نقش ژئوپلتيکي کوردستان ،بعلت
جنگهاي بي پايان قدرتهايي که در تالش براي دستيابي به سرکردگي در صحنه
خاور نزديک هستند ،مهمتر نيز شده است .خط تقسيم ،همزمان مرز ترکيه و
ايران شد که بعبارت دقيق تر کلمه ،نظامي بود .تنها پس از جنگ جهاني اول
نبرد ترکيه و ايران بخاطر کوردستان قطع شده ،تا حد مناقشات محلي و مرزي
کاهش يافت .اهميت ژئوپلتيک کوردستان در زمان کنوني از چارچوب
مناسبات ترکيه ـ ايران خارج شده است .از آغاز سده  19سرزمين کوردستان
وارد حوزه ي منافع استعماري روسيه و انگلستان و از اواخر همان سده ،آلمان
شد .در اولين دهههاي سده  21کوردستان موضوع دعاوي فرانسه و اياالت
متحده آمريکا گرديد .بدين ترتيب ،در اواخر قرون وسطي و عصر کنوني
موقعيت جغرافياي سياسي کوردستان از يک سو از طريق مناسبات ترکيه ـ ايران
و از سوي ديگر تالش هاي استعمارگرانه روسيه و دول اروپايي (بيش از همه
انگلستان) و مبارزه آنها براي دستيابي به سرکردگي بر خاور نزديک ،در جايي
که سرزمين کوردها موقعيت استراتژيک مرکزي را ايفا ميکرد ،تعيين شده
است .در آن زمان ،هر چند ثروت طبيعي کوردستان نقش مهمي در مبارزه (اين
دول ـ م) براي بدست آوردن آن ايفا نمي کرد ،با اين وجود ،آنها روي اهالي
اين منطقه ( براي رسيدن به اهداف خود ـ م) همواره حساب مي کردند .جنبش
هاي جدايي طلبانه و ملي ـ رهايبخش کوردستان ،شعلهور شدن خصومت بين
ملتها که آگاهانه از سوي استانبول و تهران دامن زده مي شد ،کوردستان را به
کانون دائم بي ثباتي تبديل کرده ،موجب افراط گرايي گستردهيي چون قتل عام
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ارمني ها و ايجاد بيم و اميد در طرفهاي ذينفع شد .اميد بخاطر بوجود آمدن
دستاويزهاي ثابت براي مداخله ،بيم به خاطر امکان بهره برداري يکسان و چه
بسا موفقيت آميزتر ديگر مدعيان .کوتاه سخن ،همانا وضعيت داخلي کوردستان
که تحت تاثير حدت مساله ملي از اواسط سده ي  19شکل گرفته بود تبديل به
مهمترين عامل تعيين کننده موقعيت ژئوپلتيکي آن شد .با شروع مرحله نوين
تاريخ جهان پس از پايان جنگ جهاني اول و فرو پاشي امپراتوري عثماني
همچون يکي از پيامدهاي آن ،شرايطي بوجود آمد که بتوان با ديد جديدي به
ژئوپلتيک منطقه کوردستان نگريست .اول اين که ؛ تقسيم دگربارەي کوردستان
به حکم کشورهاي متفقين صورت گرفت.

تنها بخش ايران آن (شرق) تغيير نکرد .شمال و غرب کوردستان در ترکيب
ترکيه ،جنوب آن درعراق تحت کنترل انگلستان ،و جنوب غربي آن در سوريه
که تابع فرانسه بود ،قرار گرفت .بدين ترتيب ،تغيير جغرافياي سياسي کوردستان
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موجب ورود بخش عربي آن در حوزه حکمفرمايي مستقيم غرب شد .دوم اين
که؛ عامل فيزيکي ـ جغرافيايي (دقيق تر ـ ژئولوژيکي ) 9ـ نفت کوردستان نيز
نقش ژئوپلتيکي مهمي را ايفا مي کرد .تا اواسط سده  ،21عراق (کوردستان)
همراه با ايران (خوزستان) توليد کننده نفت خاور نزديک بود .از اين نظر ،نقش
بخش هاي ديگر کوردستان (شرق ،جنوب شرقي) با قرار گرفتن در جوار مناطق
نفت خيز ،کامال اميد بخش بود .نبايد ديگر مقولههاي اقتصادي ـ جغرافيايي را از
نظر دور داشت که سرزمين کوردها را براي قدرتهاي استعماري جذاب ساخته
بود .به همين دليل عالقه ژئوپلتيک قدرتهاي آنتانت به کوردستان افزايش يافت.
سوم اين که؛ موضع روسيه پس از انقالب (اکتبر 1917ـ م) به مساله کورد تغيير
کرد .قبل از آن ،اين موضع خصمانه بود و در همين راستا ،سياست آن در رابطه
با مساله کورد انتخاب مي شد .در دوران شوروي اولويت به وظايف دفاعي داده
مي شد .مسکو بطور عمده نگران تامين امنيت مرزهاي ماوراء قفقاز خود بود که
در مجاورت منطقه کوردها قرار داشت .همين ،بنوبهي خود ،نه تنها به سياست
خارجي آنکارا و تهران بلکه ،به وضعيت مشخص کوردستان که تاثير قابل
مالحظهيي بر اين سياست داشت ،وابسته بود .محافل حاکمه ترکيه و ايران
همواره با حساسيت زيادي به هرگونه تالش از خارج برخورد مي کردند ،که مي
توانست بر جنبش کورد تاثير داشته ،از آن براي مقاصد سياسي خود استفاده
کنند .به همين خاطر ،واکنش کرملين نسبت به کليه اعتراضات ملي در
کوردستان ترکيه و ايران ،که در مجاورت مرزهاي شوروي صورت مي گرفتند،
کامال محتاطانه و حساب شده بود .از يک سو ،متناسب با روح انقالبي و
آزاديخواهي ايدئولوژي رسمي و اعالم علني پايبندي به اصل حقوق ملل براي
تعيين سرنوشت شان ،با جنبش کورد در ترکيه و ايران ابراز همدردي کامل
 9ژئولوژيک ،وابسته به زمين شناسي، geologic
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کرده ،يکسري حمايتها نيز از آن بعمل مي آورد (اما در حدي که ،در آن لحظه
مشخص براي فشار به دولتهاي ايران و ترکيه الزم بود) .از سوي ديگر هرگونه
ناآرامي در کوردستان با حساسيت بسيار چون يک عارضه تهديد کنندهي غير
قابل پيش بيني شده در ماوراء قفقاز در نظر گرفته مي شد که مي توانست از
جانب "امپرياليستها" بر ضد شوروي مورد استفاده قرار گيرد .يکي از داليل چنين
سياستي در اين مورد ،رويکرد کذايي" طبقاتي" بود ،تا آنجايي که جنبش کورد
بعنوان جنبشي تحت رهبري فئودالها ،عوامل انگليس و غيره مورد سوء ظن واقع
شد .حتا حرکات (بي قيد و شرط ضد امپرياليستي) در بخش عربي "کوردستان"
چون عاملي که مي تواند موجب بي ثباتي کل منطقه شود ،مورد شک و ترديد
قرار گرفت .مورد چهارم حاصل نکات فوق الذکر است ،خود جنبش ملي ـ
رهايي بخش کورد صرفنظر از ديگر اشکال فعاليتهاي سياسي ،بيشتر در شکل
قيام هاي مسلحانه و عمليات پارتيزاني ظاهر شده ،تبديل به عاملي ثابت در تعيين
موقعيت ژئوپلتيک کوردستان در جهان معاصر شده است .کوردستان تبديل به
منطقه مناقشات حادي شده ،که در آن منافع کشورهاي شرق نزديک و همچنين
غرب و بي شک روسيه با هم تقابل پيدا کرده ،همين امر مسلما بر وضعيت بين
المللي کل آسياي غربي تاثير گذار بوده است.
عوامل ياد شده که در دوران اخير بوجود آمده يا تکامل پيدا کرده اند ،تعيين
کننده موقعيت ژئوپلتيک کوردستان در شرق نزديک بوده و خود آنها بارها
دستخوش دگرگوني شدهاند .به همين خاطر ،در زمانهاي مختلف ايفا کننده
نقش هاي مختلف بوده  ،متناسب با آن ،کل موقعيت ژئوپلتيک کوردستان تغيير
کرده است.
در فاصله بين دو جنگ جهاني ،پس از تقسيم اول کوردستان ،موقعيت
ژئوپلتيک آن با تالش بريتانياي کبير براي تحکيم موقعيت غالب خود در منطقه
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که حاصل جنگها و توافقات پس از جنگ بود و تالشهاي بي سرانجام ترکيه
براي دو باره بازگرداندن کوردهاي شمال عراق مشخص مي شود .رويارويي بر
بستر اعتالء جنبش رهايي بخش کورد در جنوب ،شمال و غرب کوردستان
صورت گرفته ،براي آنکارا نتايج دلخواه به بار نياورد .ناآرامي بي پايان قبايل
شرق کوردستان از نو اوج گرفت .نزديک شدن ترکيه و ايران در رابطه با مساله
ي کورد و حل اختالفات مرزي بين اين دو کشور موجب برانگيختن اين جنبش
شد .ناسيوناليسم جوان و نارس کورد نمي توانست بر چنين دشمنان نيرومندي
مانند بريتانيا و در همين رابطه متحد آن ـ امپرياليسم فرانسه در جنوب و جنوب
غربي سرزمين کوردستان و ناسيوناليسم ترکيه و ايران که بر ساختارهاي دولتي
نيرومندي متکي بودند غلبه کرده ،تبديل به عامل مستقل و تعيين کننده در برابر
نيروهاي سياسي در صحنه خاور نزديک شود .کمک هاي پيش بيني شده از
سوي اتحاد شوروي به کوردها در آنزمان نرسيد :مالحظات تاکتيکي پيشگفته
مانع از ياري رساني شدند .در آستانه جنگ جهاني دوم " محور" قدرتهاي
فاشيستي عالقه وافري به کوردستان نشان دادند :زماني جديد و بسيار خطرناک
در وضعيت ژئوپولتيکي پيرامون سرزمين کوردستان در آن هنگام .جنگ جهاني
دوم دوره ي بعدي در تاريخ ژئوپلتيک کوردستان است ،زماني که اين منطقه
مهم استراتژيک و سرزمين هاي مجاور آن به مرکز توجه قدرتهاي متخاصم و
همچنين ايران و ترکيه ي به ظاهر بي طرف اما بطور مستقيم دخيل در آن تبديل
شد .اهميت آن براي کشورهاي درگير بويژه پس از حمله آلمان به اتحاد
شوروي افزايش يافت .شهرها و بطور عمده مناطق شرق ترکيه و غرب ايران
گويي به پشت جبهه ماوراء قفقاز تبديل شدند (از تابستان سال  1942بعد از نفوذ
آلماني ها در جنوب شرقي روسيه) ،از جايي که مي شد توطئههاي سازمان يافته
عوامل آلمان و حمله مستقيم به ترکيه را انتظار کشيد .بغير از اين ،بزرگراههاي
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اتومبيل و خطوط راه آهن که به جنوب شرقي و شرق سرزمين کوردستان
ميرسيدند ( و قسمتي ازآن را قطع مي نمودند) ،در آن زمان با وصل کردن خليج
فارس به ماوراء قفقاز شوروي ،يگانه راه ارتباطي امن براي رساندن محمولههاي
جنگي الزم از سوي متفقين به اتحاد شوروي بودند .اما نقش ژئوپلتيکي منطقه
کوردستان در دوره مد نظر به همين امر محدود نمي شود .اشغال شمال غربي
ايران از سوي ارتش اتحاد شوروي و جنوب غربي ايران توسط نيروهاي نظامي
انگليس شرايط نزديک شدن تدريجي سرزمين کوردستان را به مدار" جنگ
سرد" فراهم کرد .اين تصادفي نيست که بخصوص در اينجا روس ها و انگليسي
ها (و آمريکايي ها که به زودي جاي اول را به خود اختصاص ميدادند به آن
ملحق شدند) چون رقباي ديرينه درشرق نزديک براي اولين بار به طور مستقيم با
هم مالقات کرده ،اولين گلولههاي " جنگ سرد" را شليک کردند ،علت آن،
وجود کوتاه مدت رژيمهاي طرفدار اتحاد شوروي در آذربايجان و کوردستان
ايران بود .با تبديل کوردستان به نقطه ي شروع "جنگ سرد" در يکي از
نزديکترين مرزهاي اتحاد شوروي ،اين منطقه ميداني براي يکهتازي غرب شد.
آغاز اين مرحله جديد در تاريخ ژئوپلتيکي منطقه کوردستان بيش از هر چيز
موجب کشانده شدن ترکيه ،ايران و عراق در بلوکهاي نظامي ـ سياسي متمايل به
غرب شد :ترکيه در ناتو ـ  ،ترکيه ،ايران و عراق ( آخري تا سال  )1958در
پيمان بغداد ( از سال  1958ـ سنتو) .10در طي سالهاي پس از جنگ ،تهديد
بالقوهيي که از کوردستان براي مرزهاي ماوراء قفقاز اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي ناشي مي شد بيشتر از اينکه از ترکيه و ايران باشد از متحدين غربي،
 10پيمان بغداد در اسفند ماه سال  1333بين عراق و ترکيه در بغداد به امضاء رسيد .در سال  1334کشورهاي ايران و پاکستان نيز به آن ملحق
شدند .با خروج عراق در سال  1337در پي کودتاي عبدالکريم قاسم و سرنگوني حکومت پادشاهي ،مرکز آن به آنکارا منتقل شده ،به پيمان
"سنتو ـ  " Centoيا " سازمان پيمان مركزي ـ  "Central treaty organizationتغيير نام يافت .با خروج پاکستان در سال  1351و ايران در
سال  1357از اين پيمان ،اين سازمان منحل شد.
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اياالت متحده آمريکا و انگلستان بود که ساختارهاي نظامي خود را مستقيما در
داخل يا در مجاور آن بنا نهاده بودند .واضح است که جنبش ملي کورد بر عليه
دولتهاي محلي طرفدار غرب بوده ،با الهام گرفتن از ايدههاي ضد امپرياليستي ،به
مسکو بعنوان تکيه گاه طبيعي در تمام منطقه مي نگريست ،چيزي که بيشتر از
آنکه واقعي باشد بالقوه بود .براي اين امر دو علت اساسي وجود داشت .اول
اينکه؛ رهبري شوروي سعي داشت به شيوه ي مرسوم از ايجاد " نقطه داغ " در
نزديکي مرزهايش اجتناب کند تا به رژيمهاي غربي بهانه براي دخالت و تشديد
فشار بر متحدين شرقي اش ندهد .دوم اينکه؛ اتحاد شوروي از نيمه ي دوم دهه
 51قاطعانه به حمايت از ناسيوناليسم عرب گرويد و به همين خاطر الزم بود در
رابطه با مساله ي کورد بيشتر جانب احتياط را نگهدارد .پس از انقالب عراق در
سال  ،1958زماني که جناحهاي مختلف ملي گراي عرب با برکناري يکديگر
زمام امر دولت بغداد را در دست مي گرفتند و هنوز در سال  1968افراطي ترين
آنها ـ بعث به پيروزي نرسيده بود ،11مناسبات ميان ناسيوناليست هاي عرب و
کورد بشدت به وخامت گرائيده ،در سال  1961کار به مبارزه مسلحانه کشيده
شد .روند مشابهي در سوريه نيز صورت گرفت ( جايي که در اواخر سالهاي دهه
 61بعثي ها به حاکميت رسيدند) ،البته نه با چنان شدتي .در چنين وضعيتي،
حمايت مسکو از جنبش ملي کورد (گستردهترين آن درعراق ،جايي که از سال
 1961تا  1975قيام تحت رهبري مصطفي بارزاني بود) جنبه مشروط و محدود
به خود گرفت .بي شک خواست افراطي ايجاد کوردستان واحد و مستقل که از
سوي جناح تندرو اپوزيسيون کورد پيش کشيده شده بود ،مورد پذيرش قرار
نگرفت .با اين وجود ،جنبش کورد هنوز به طرفداري از مسکو و گرايش چپ
شهرت داشت و به همين خاطر مورد حمايت غرب قرار نگرفت .بدين ترتيب
 11در  17ژوئيه سال  1968با پيروزي کودتاي نظاميان بعثي ،حسن البکر به رياست جمهوري رژيم پليسي عراق رسيد.
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باال گرفتن سريع گرايش پان عربيسم و پان ناصريسم ( در شکل ناصريسم و
بعثيسم) در اوج "جنگ سرد" و اختالفات حاد با ناسيوناليسم کورد زمينه ساز
تغييرات قابل توجهي در وضعيت ژئوپلتيک ،بطور عمده در بخش جنوبي
کوردستان شد :اتحاد شوروي مستقيما درگير آن شد .همين امر بطور قابل
مالحظهيي موجب افزايش اعتبار کوردستان در صف بندي نيروهاي مخالف
صحنه خاور نزديک شد ،هر چند که نه غرب و نه شرق ،هر کدام به داليل
خاص خودشان نمي توانستند امکان بوجود آمده در اين رابطه را درک کنند.
اين تغييرات تاثير مشخصي بر شمال ،شرق و غرب کوردستان بر جاي گذاشت
که متعلق به ترکيه و ايران بودند .ممکن است اين تاثيرات در اوايل زياد
چشمگير به نظر نمي رسيد ،اما بدون ترديد چشمگير بود .درسالهاي دهه 81
سده بيستم موقعيت ژئوپلتيک کوردستان در آغاز بتدريج و آنگاه سريعا تغيير
کرد ،مرحله جديدي در تاريخ آن شروع شد .سه عامل بنيادي موجب اين امر
بودند ،دو عامل داخلي و يک عامل خارجي:
 -٥افت موقت جنبش کورد که پس ازسرکوب قيام کوردهاي عراق به رهبري
مصطفي بارزاني مشاهده شده بود ،به پايان رسيد .جنبش جديدي بسرعت اوج
گرفته ،براي اولين بار پس از  3دهه به کوردستان ايران و از اواسط سالهاي دهه
 81به کوردستان ترکيه گسترش يافت .شکل گيري ،يکپارچگي و فعال شدن
نيروهاي معترض ملي موجب پديد آمدن بحران هاي اقتصادي و سياسي در
برخي از کشورهاي آسياي غربي شد که کوردستان را تقسيم کردهاند .در ايران
پس از انقالب اسالمي  1979ـ  1978همه ترساني (تروريسم) روحانيون موجب
آشوب شد .ترکيه در سالهاي  71ـ  61زماني که ميوه هاي تلخ تروريسم سياسي
و راديکاليسم ناسيوناليسم راستگرا کامال به بار نشسته بود ،موجي از بي ثباتي
سياسي را از سر گذراند ( 3کودتاي دولتي در طي  21سال) .در پاسخ به ترور از
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باال ،کوردهاي ايراني و از اواسط سالهاي دهه  81کوردهاي ترکيه براي رسيدن
به حقوق ملي خود دست به قيام مسلحانه زدند .بويژه اين مساله در ترکيه جنبه
سرسختانه و طوالني بخود گرفت ،جايي که تحت رهبري حزب چپ افراطي
کارگران کوردستان (مخفف کوردي ـ پ.ک.ک) شورشي شروع شد که تا
امروز نيز ادامه دارد.
 -٧در کل آسياي غربي ،عراق بعثي که پرزيدنت صدام حسين ،ديکتاتور
بالمنازع در آنجا حکمفرمايي مي کرد به کانون خطر در تنش هاي بين المللي
تبديل شد .از آغاز سالهاي دهه  81رژيم صدام حسين با ذخيره سازي مقدار
بسيار زياد سالح که بخش عمده آن را از اتحاد جماهير شوروي و ساير
کشورهاي پيمان ورشو وارد مي کرد وارد مسير ماجراجويانه اي در سياست
خارجي شد که به شکست کامل آن منتهي گشت .جنگ خونين عراق ـ ايران
در سالهاي  1988ـ  1981و اشغال کويت در سالهاي  1991ـ  1991توسط عراق
منطقه کوردستان را بطور مستقيم درگير آن کرد .در نهايت تمام اعمال ديکتاتور
عراق در کشورهاي خارج از مرز آن ،به نتايجي انجاميد که کامال مغاير با
انتظارات آن بود .چنين اغتشاشاتي مانند حمله شيميايي به حلبچه و روستاهاي
اطراف آن که در مارس سال  1988بعنوان عملي انتقام جويانه از به اصطالح
کوردهاي بي وفا بود ،موجب خشم بزرگي در تمام کوردستان و خارج از آن و
همچنين اعتالء جديد جنبش ملي کورد شد .در واقع ،اين حادثه بر خالف وقايع
ديگر موجب جهاني شدن مساله کورد شد.
 -٣اگر حمله عراق به ايران بخاطر رژيم سراپا نفرت انگيز امام خميني موجب
واکنش جدي در صحنه بين المللي نشد ،با اين وجود ماجراجويي صدام حسين
در کويت سبب برانگيختن حادترين بحران جهاني شده ،به شکست برق آساي
ارتش اشغالگر عراق انجاميد .مجازاتهاي مصوبه سازمان ملل زمينه ساز لطمه
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زدن اساسي به حاکميت عراق ،نه تنها در فعاليتهاي بازرگاني خارجي ،بلکه امور
داخلي آن نيز شد .سه چهارم خاک (جنوب) کوردستان عراق (مدار  36درجه
شمالي) از نظر مناسبات اداري از حوزه ي کنترل بغداد خارج گرديده  ،از نظر
نظامي و در حوزه ارتباط با جهان خارج زير "چتر" سازمان ملل متحد ( در واقع
ناتو و بطور عمده آمريکايي ها) قرار گرفت .بعبارت ديگر ،اين بخش از
سرزمين ديرين کوردستان به حاکميت داخلي خود دست يافت که مي توان آن
را با عنوان "نيمه استقالل" ارزيابي کرد .مشکل بتوان اهميت تاريخي اين واقعه را
ارزيابي کرد" .کوردستان آزاد" همان گونه که خود کوردها اين منطقه را با
چنين نامي مي خوانند ،با بوجود آمدن شرايط مساعد مي تواند تبديل به کانون
استقالل کوردستان و مظهر دولت مستقل کورد در چارچوب تمام يا بخش
بزرگي از منطقه کوردستان شود .تا رسيدن به اين مرحله هنوز راه درازي در
پيش است و مانع اصلي آن اختالفات دروني جنبش کورد ،از جمله در
کوردستان جنوبي است که بويژه اخيرا حادتر نيز شده است .12با اين حال،
نيروي بالقوه الزم براي تغيير وضعيت ژئوپلتيکي در آسياي غربي در صورت
پيروزي ايده ملي کورد به قوت خود باقي خواهد ماند.چنين تحوالت واقعي که
در سالهاي گذشته در آسياي غربي و صحنه جهاني صورت گرفت امکان پيش
بيني تغييرات ژئوپلتيکي جدي در کوردستان و پيرامون آن را بدست مي دهد.
در کشورهاي تقسيم کننده کوردستان رشد روند خودآگاهي ملي با مرز شکني
چنان پا فراتر گذاشته است که جنبه ي برگشت ناپذيري به خود گرفته ،به نتايج
مشخص سياسي نيز رسيده است .محافل حاکم و نخبگان سياسي ملل حاکم اين
کشورها ،بطور بارزي ناتواني خود را در جلوگيري از رشد جنبش ملي کورد
 12اشاره نويسنده به اختالفاتي است که در ميان دو حزب اصلي جنوب کوردستان ـ پارت دموکرات کوردستان و
اتحاديه ميهني کوردستان وجود داشت.
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نشان داده ،در سياست مرسوم نفي بي پايه ي حقوق ملي کوردها مجبور به
تجديد نظر شدهاند .هر چند اين تجديد نظر تازه شروع شده ،و بسيار آهسته و
نامنظم پيش مي رود ،با اين حال حفظ سياست گذشته براي دشمنان حق تعيين
سرنوشت کورد بسيار سخت تر شده است .براي نمونه ،اين امر بخوبي در عراق
مشهود است؛ کشوري که در آن تمام آزمون هاي ايجاد خودمختاري ساختگي
و ديگر راه حل هاي موقت به شکست منتهي شده است .عليرغم پيش بردن
مبارزهاي بي امان از سوي آنکارا عليه قيام کنندگان کورد ،اکنون لزوم گذار به
سوي حل سياسي در پيش روي دست اندرکاران ترکيه قرار گرفته است.
نشانههايي وجود دارد که حاکي از در پيش گرفتن چنين مسيري از سوي ايران
و سوريه است .در غرب ،تا اندازه ي زيادي در سايه فعاليت کورد ها ،که
پراکنده و پرشمارند ،درک اهميت سياسي مساله کورد هر چه بيشتر مي شود.
تمامي اين موارد حکايت از اين دارد که کوردستان نه تنها به هدف ،بلکه به
موضوع سياست جهاني و روابط بين المللي در آسياي غربي تبديل مي شود.
اينها پيش شرط هاي الزم براي تغيير وضعيت ژئوپلتيکي در منطقه کوردستان
هستند .با اين حال براي عملي ساختن بخشي از پيش شرط ها ،شرايط مناسب
بين المللي الزم است .وقايع قابل مالحظه اي که در اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي روي داد به پايان "جنگ سرد" منجر شده ،بالفاصله بر وضعيت
آسياي غربي در کل و منطقه کوردستان بطور اخص اثر گذاشت .از بين رفتن و
تضعيف کامل دايره نفوذ قدرت شوروي چنان خالء سياسي اي بوجود آورد
که موجب تغيير وضعيت ژئوپلتيک ايجاد شده پس از جنگ جهاني دوم به نفع
غرب و در واقع ،بطور عمده آمريکا شد .اگر نفوذ روسيه درآسياي غربي در
سالهاي اول پس از شوروي به حداقل کاهش يافت ،در مقابل ،نفوذ آمريکا
کامال حفظ شده ،طبيعتا در شرايط خالء ايجاد شده ،رو به فزوني نهاد .واشنگتن
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امکان يافت با انتخاب قابل پذيرش ترين گزينهها ،در رابطه با مساله فلسطين و
کورد آزادانه دست به مانور بزند .اياالت متحده آمريکا در منطقه کوردستان
بستر کامال مساعدي براي چنين مانورهايي بدست آورده است .اول اينکه؛ اين
منطقه پس از خروج روسيه از وجود ديگر مدعيان پاک شد .دوم اينکه؛
آمريکايي ها به اين علت ساده که هيچگاه سياست مشخصي در رابطه با مساله
کورد نداشت ند در انظار کوردهاي تندرو و ملي گرا مورد سوء ظن قرار نگرفتند.
سوم اينکه ـ آمريکا به حد کافي در موقعيتي دشوار ،اگر نه کامال خصمانه ،در
رابطه با اکثر کشورهاي تقسيم کننده کوردستان قرار گرفت ،به همين خاطر،
بازي با "ورق کورد" در اشکال مختلف ،نويد بخش دورنماي مطلوبي بوده
است.
تمام اين رويدادها به آمريکايي ها اجازه مي دهد که آنها با کاميابي در راستاي
سياستهاي خود در خاور نزديک استفاده کنند .بيش از هر جا آنها درعراق دست
يافتند؛ جايي که "کوردستان آزاد" زير پوشش پرچم سازمان ملل متحد ،عمال
تحت کنترل آنها قرار گرفته است .هر چند که قلمرو آن کمي بيش از يک دهم
سرزمين قومي13کوردستان است ،با اين وجود با داشتن موقعيت استراتژيک
مرکزي در محل تقاطع مرزها ،داراي موقعيتي مناسب است که مي توان از آنجا
به ايران ،عراق ،ترکيه و سوريه فشار وارد آورد ،همزمان جنبش در حال رشد
کوردها را در آنجا کنترل کرد .به همين خاطر به نظر ميرسد پشتيباني واشنگتن
از"کوردستان آزاد "مقطعي نبوده ،براي سياستهاي طوالني مدت در نظر گرفته
شده است .با اين وجود ،نفوذ اياالت متحده آمريکا در بخش هاي ديگر
سرزمين کوردستان هنوز اندک است :مناسبات علنا مجادله آميز با برخي دول
(بويژه ايران) يا ،برعکس ،تالش براي حفظ مناسبات دوستانه با ديگران(در وهله
Ethnic
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اول با ترکيه) در اين راستا اشکال آفرين مي شود .آمريکايي ها و برخي از
رقيبانشان که از متحدين غربي آنها مي باشند (انگليسي ها ،فرانسوي ها ،آلماني
ها) با هم مالقات کرده ،در راستاي حفظ بقاياي نفوذ سابق در اين منطقه يا
بدست آوردن جايگاه جديدي در آن تالش مي ورزند .با اين حال اين رقابت
براي واشنگتن خطرناک نيست ،مهم اين است که عدم حضور روسيه چونان
خطرناکترين رقيب بالقوه آن در سرزمين کوردستان به وضوح ديده مي شود.
اين مهمترين لحظه براي تجزيه و تحليل وضعيت کنوني ژئوپلتيک کوردستان
است .در اينجا ،اين واقعيت که عدم حضور (روسيه ـ م) باالخص آب به آسياب
منافع غرب مي ريزد ،هيچ ترديدي به جا نمي گذارد .اين کامال مشهود است،
که اين امر بشدت به جنبش ملي رهايبخش کورد آسيب مي رساند .خروج
روسيه از عرصه کورد به منافع دولتي آن ضربه مي زند .فوران دائم آتشفشان در
کوردستان تاثير منفي بر منطقه تا به حال ناآرام قفقاز مي گذارد .دامنه
درگيريهاي قومي در امتداد مرزهاي روسيه گسترش مي يابد ،جايي که
همسايگي با آن عاري از خطر نخواهد بود .در چنين شرايطي ،سياست عدم
مداخله ،چنانکه آزمون تاريخي نشان مي دهد پرمخاطره خواهد بود ،حتا در
صورتي که اين امر از سوي دشمنان روسيه بر عليه آن مورد بهره برداري قرار
گيرد .بي شک در آينده ،ضعف موقت و قابل فهم روسيه در دوره گذار کنوني
اصالح خواهد شد.
بدين ترتيب ،در حال حاضر نفوذ روسيه در کوردستان کامال کاهش يافته است،
غرب نيز فقط در بخش جنوبي ،که از نقطه نظر ژئوپلتيک جاي مهمي را اشغال
نموده ،نفوذ کرده است .با اين وجود ،اين به معناي احياء دوران استعمار کهن
نيست که کوردستان موضوع رويارويي نيروهاي مختلف در صحنه بين المللي
بود .عامل نيرومند جديد ـ جنبش ملي کورد ـ چنان شدت و دامنه يافته که ايفا
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کننده نقش مستقلي در سياست جهاني است .اين امر صرفنظر از چگونگي
برنامههاي آينده حاميان غربي آن ،تنها منحصر به "کوردستان آزاد" نبوده،
رخدادهاي ساير بخش هاي کوردستان (در وهله اول در ترکيه) از دايره يک
مساله صرفا داخلي خارج مي شوند .اين امراجازه ي يک پيش بيني خوشبينانه را
در رابطه با آينده مي دهد .خود کوردستان نيز در ابعاد ژئوپلتيکي به يکي از
مناطق " داغ " مهم اين سياره تبديل مي شود .تا زماني که پيشرفت هاي تعيين
کننده براي عملي کردن حقوق بالمنازع مردم کورد براي کسب تعيين سرنوشت
ملي حاصل نشود اين امر به همين منوال باقي خواهد ماند.
منبع:
www.ezdixane.ru
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اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و کوردستان
(سالهاي٥٤٥١-٥٤٩١ميالدي)
پروفسور ميخايل سيمونويچ الزاريف

باور بر اين بود کە واقعە ي اکتبر سال  ٥٤٥٧ميالدي در امپراتوري روسيە بطور
بنيادي نە تنها نظام اجتماعي ،سامان سياسي و ايدئولوژي رسمي ،بلکە سياست
خارجي آن را نيز تغيير داد .اما [واقعيتهاي] 14زندگي مصرا مي طلبد که دو
اصالح اساسي در اين امر بديهي وارد گردد .اول آن کە ،اين تغييرات که از نقطە
نظر تاريخي درست از آب در نيامد ،نمي توانست توانايي حيات به سيستمي
ببخشد کە بطور قانونمند فرو پاشيد .دوم آن کە ،اين انقالب نه تنها بطور کامل
راه را برادامە ي سنت مرسوم در يازدە سدە تاريخ روسيە نبست بلکه ادامە آن
سنت در بسياري از عملکرد هاي اساسي سيستم شوروي و در درجە اول در
سياست خارجي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي چهره نمايي کرد .من سعي
خواهم کرد با يک نمونە مشخص کە در عنوان اين مقالە آمدە است ،بر اين
موضوع روشني بيافکنم .البته روشن ساختن کامل اين مسالە ،بويژە امروز ،با
توجە بە عدم دسترسي بە منابع مستند کافي ،امکان پذير نيست .دسترسي بە آرشيو
دوران شوروي نيز تنها از روي ظاهر سازي صورت گرفته است .اين آرشيو ،در
 14در این نوشتە آنچە در بین کروشە [ ] آمده ،اضافات مترجم است برای روشن شدن بیشتر مطلب.
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عمل و بويژە براي پژوهشگران وطني نيمە علني ماندە است .نشر يافتەهاي رسمي
نيز پر است از سکوت و تحريف آشکار .بە همين خاطر ،الزم است مقالە زير را
چونان يکي از اولين گامها براي نزديک شدن بە اين مبحث و طرح مسائل اصلي
آن در نظر گرفت ،امري کە اميدوارم کاوش دقيق آن در آيندەاي نە چندان دور
امکان پذير شود.
در سال  ٥٤٥٧ميالدي ،روسيە تجربەاي تقريبا صد سالە در برخورد با کوردها
داشت ،شروع آن به زمان الحاق و گسترش پردامنه مرزهاي امپراتوري ماوراي
قفقاز باز مي گشت کە در مجاورت آن امپراتوري عثماني و ايران قرار داشت
کە کوردها بطور کامل يا همراە با ارمنيها ،آسوريها ،ايرانيها و آذريها در آنجا
زندگي مي کردند.
براي روسيە اين منطقە اهميت نظامي – استراتژيک ويژەاي داشت ،چرا کە
کنترل آن ،عمال تضمين کنندە نفوذ آن در سرتاسر آسياي غربي و ثروت بزرگ
طبيعي اش بود .از سوي ديگر ،اين سرپلي بود کە از آنجا تملک روسيە بر قفقاز،
هم از سوي ترکيە و ايران تشنە انتقام و همچنين از سوي انگلستان و بعدا آلمان –
رقيبهاي اصلي روسيە در شرق نزديک مورد تهديد قرار مي گرفت .اقليت هاي
ملي ستمديدە ،بطور عمدە ارمني ها و کوردها کە براي رسيدن بە استقالل بە
مبارزە برخاستە بودند ،بويژە در سيماي روسيە ،دشمن خوني ترکيە و ايران ،متحد
طبيعي و احتماال فرشته ي نجات خود از آتش خشم و غضب سلطانها و شاەها را
ميديدند .همين رويکرد بە پطرزبورگ بهانە مطلوبي براي مداخلە مي داد.
همزمان حکومتهاي ترکيە و ايران آگاهانە بە خصومت ملي دامن مي زدند ،امري
کە خطري اضافي براي مرزهاي ماوراي قفقاز محسوب مي شد .عالقمندي
روسيە بە حسن نيت مردم کورد ترکيە و ايران از همين جا ناشي مي شد .فعاليت
فرماندگان ارتش روسيە در زمان عمليات نظامي در خاک اين کشورها ،بيشتر در
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جهت بي طرف کردن قبايل کورد و واحدهاي مسلح آنها بود .امري کە بخش
بزرگي از آن با موفقيت همراە شد.
گاهي اوقات پيمان هاي موقتي با برخي از رهبران کورد منعقد مي گشت و
يک رشته تماسهاي سياسي با برخي از ملي گرايان برجستە ي کورد برقرار مي
شد .دراين ميان ،درگيري ،از جملە از نوع خشونت آميز آن هم کم نبود .کوتاە
سخن ،روسيە تزاري بويژە در طول جنگ جهاني اول موقعيتي خاص ،اما
شکنندە در کوردستان کسب کرد ،پس از سال  ٥٤٥٧ميالدي اتحاد جماهير
شوروي سوسياليستي چون وارث تاريخي روسيە ،سياست جديد خود را در رابطە
با کورد و کوردستان اتخاذ کرد .البته دگر شدگي در اين پهنه بطور کامل و همه
جانبه نبود .چرا کە تنها ايدئولوژي [حاکم] بطور بنيادي تغيير کرد ،ولي اهداف،
سنن و شيوەهاي سياست خاور نزديک آن در بسياري موارد دستخوش
دگرگوني نشد و طبق روال گذشتە ،مسالە تامين امنيت مرزهاي ماوراي قفقاز از
اهميت درجه اول برخوردار گرديد.
موقعيت ژئوپليتيک کوردستان بعد از جنگ جهاني اول بطور چشمگيري تغيير
کرد .تقسيم امپراتوري عثماني پس از نخستين جنگ جهاني ،تجزيە ي سرزمين
هاي کورد نشين را " دو چندان" کرد .بخش جنوبي و جنوب باختري آن وارد
ترکيب عراق و سوريە ي تحت الحمايە بريتانيا و فرانسە شد .بدين ترتيب
"باشگاه" سرکوبگران کورد با شرکت استعمارگران انگليسي و فرانسوي و با
همراهي محافل ملي گراي عرب کە بە پيروي از استعمارگران بە اختالفات ميان
عرب و کورد دامن ميزدند ،تکميل گرديد .بر کنار از حضور مستقيم کشورهاي
متفقين ،نشانەهايي از عالقە ي به اين منطقه از سوي اياالت متحدە آمريکا – غول
اقتصادي جديد قرن بيستم ـ نيز آشکار شد.
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کوتاە سخن" ،آنتانت" ،کە از همان آغاز دشمن روسيە شوروي بود ،با سايە
افکني بر سر کوردستان موجب بيم و نگراني مسکو شد .همپا با تغييرات منفي در
رويکرد سياست خاور نزديک اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ،در منطقە
کوردستان بعد از اکتبر [سال  ٥٤٥٧ميالدي] ،تحوالت مثبت جدي نيز صورت
گرفت.
در ترکيە و ايران نيروهاي ملي – ميهن پرست پيروز شدند .اين کشورها کە
اکثريت قريب بە اتفاق کوردها در آنجا زندگي ميکردند با رهايي از سلطە ي
استعمار ،مستقل شدند و با آهنگي نسبتا سريع در راه پيشرفتهاي اقتصادي –
سياسي گام گذاردند .در نتيجە ،خطر بهره برداري از مسالە کورد براي تضعيف
امنيت مرزهاي ماورايقفقاز کاهش يافت .با اين وجود ،چنين تغييراتي بە هيچ
وجە موجب کاهش دلبستگي مسکو بە کورد و کوردستان نشد ،برعکس اين
دلبستگي بخصوص در پرتوي تغييرات ياد شدە افزايش نيز يافت .در اينجا
تاکيد دو عامل اساسي ضرروت دارد .اول آنکە؛ در دورە پس از اکتبر مناسبات
فيمابين اتحاد شوروي با ترکيە و ايران بر پايە کامال متفاوتي بنياد نهادە شد.
عالقەي روشن براي مناسباتي پايدار و دوستانە بوجود آمد ،از اين رو نياز بە
حداقل تطابق بخشي از منافع آنها در رابطە با مسائل اساسي سياست خارجي بود
و عمال چنين انطباقي وجود داشت .هم مسکو و هم آنکارا بهمراە تهران عليە
تالش قدرتهاي غربي و در وهلە نخست بريتانيا جهت حفظ موقعيت نظامي –
سياسي و اقتصادي آن در منطقە مبارزە ميکردند .از اين رو سياست خارجي
اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي طلب مي کرد تا وضعيت کوردستان ترکيە و
ايران موجب بي ثباتي رژيمهاي ملي نشود و در همان حال دستمايه ي آماج
شوروي ستيزي قرار نگيرد .دوم آنکە؛ بطور منطقي نيروهاي شوروي مي بايست
عليە جنبش کورد در ترکيە و ايران وارد عمل شوند .اما واقعيتهاي تاريخي چنين
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منطقي را پس زد .در هر دو کشور بار ديگر چنين وضعيتي پيش آمد کە بگونه
اي گريزناپذير موجب تشديد مسالە کورد شد ،خط مشي هميشە شوينيستي در
سياستهاي داخلي [ترکيە و ايران]منجر بە افزايش مقابلە با جنبش کورد شد کە
اعتالء آن [جنبش کورد]عمدتا برآمد وقايع انقالبي روسيە بود .بزودي آشکار
گرديد کە اميد بستن بە صلح و آرامش در منطقە کوردستان توهمي بيش نبودە،
بدين ترتيب دامنە ي تنش کە مي توانست مورد بهرە برداري دشمنان مسکو قرار
گيرد ،گسترش يافت .در نتيجە ،اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي براي همساز
نمودن جنبش ملي کورد با اهداف سياست خود در خاور نزديک ،يگانه گزينه
را در پيش گرفتن سياست نفوذ در اين جنبش ديد .بدين سان در سياست خاور
نزديک کرملين "سمت گيري کوردي" ظاهر شد و عاليق دولتي اتحاد جماهير
شوروي سوسياليستي زير پرچم"حمايت بي شائبە از جنبشهاي رهايبخش ملي"
الهام گرفتە از سياست لنيني حق تعيين سرنوشت ملي تا سر حد جدايي قرار
داشت .رهبري شوروي با اميد و نگراني نظارەگر وضعيت کوردستان بود .اميد از
برخورد مثبت نخبگان ملي کورد سرچشمه مي گرفت :آنها بنحوي شايستە امتناع
بلشويکها از سياست مستعمراتي ،خارج کردن نيروهاي روسيە از مناطق اشغالي
کوردستان و وعدە پشتيباني از خلقهاي تحت ستم را بخوبي درک کردە بودند.
تمايل رهبران جنبش ملي کورد بە شوروي [براي اتحاد شوروي] خشنودي
برانگيز بود ،با اين وجود وضعيت عمومي برخي از مناطق کوردستان کە در
مجاورت مرزهاي ماوراي قفقاز قرار داشتند ،نگراني جدي آنها را دامن مي زد.
هرگونە دخالت مسکو در جنبش کورد با خطر جدي براي بهم زدن مناسبات آن
با آنکارا و تهران توام بود ،امري کە [براي شوروي] سراپا نامطلوب محسوب مي
شد .حتا پشتيباني فعال از کوردهاي عراق نيز خالي از خطر نبود ،چرا کە اين امر
ميتوانست موجب تشديد فعاليتهاي بريتانيا در خاور نزديک و افزايش تنش در
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ساير قسمتهاي کوردستان شود .بە همين خاطر بالفاصلە سياست "خط مياني" در
رابطە با مسالە کورد در پيش گرفتە شد :ظاهرا با کوردها احساس همدردي مي
کردند تا در صورت امکان با "تحت کنترل داشتن " جنبش کورد در هنگام تغيير
اوضاع در خاور نزديک از آن استفادە کنند.
در هشتم مارس سال  ٥٤٧٣ميالدي هيات کميسيارياي مردمي امور خارجە
قطعنامە زيرين را بتصويب رساند " :نبايد از کوردهاي جدايي طلب عليە ترکها و
از امپرياليسم ترکيە عليە کوردها پشتيباني کرد ،بلکە الزم است از مبارزە کوردها
عليە بريتانيا حمايت به عمل آورد  ." ...با اصالح اجتناب ناپذير ،در تمام دورە
موجوديت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي اين خط مشي کم و بيش بطور
پيگير اعمال شد .ظاهر آن کامال آراستە بە نظر مي رسيد ،اما در واقع در سالهاي
دهە  ٧٢و  ٣٢ميالدي از بيم بە وخامت گرائيدن رابطە با ترکيە و ايران هيچ
حمايت مشخصي از جنبش کورد بعمل نيامد .بدين ترتيب طرز برخورد اتحاد
جماهير شوروي سوسياليستي با جنبش کورد از همان آغاز کامال عمل گرايانە
بود.
در  ٥٧دسامبر سال  ٥٤٧١ميالدي قرارداد دوستي – بيطرفي اتحاد شوروي –
ترکيە امضاء شد .اين قرارداد ديرتر در برخي از "پروتکل هاي آنکارا" مهر تائيد
خوردە ،بسط يافت .بالفاصلە پس از آن ،کاهش عالقە اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي بە جنبش کورد ترکيە و فراتر از آن لحن خصمانە تفسيرات آنها در
رابطە با اين جنبش بچشم مي خورد .بويژە اين امر ،در دوره ي معروف بە "قيام
آرارات" [ ٥٤٧٧-٥٤٣٥ميالدي] درمرز سالهاي دهە  ٣٢ميالدي برهبري
"خويبون" در مرز شوروي – ترکيە و ايران چهره نمايي کرد .در آن زمان
نيروهاي مرزي شوروي در عمل بطور مستقيم با نيروهاي سرکوبگر ترک
همکاري کردند .اين همکاري با انديشه پردازي همخوان با آن هم چون "رهبري
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خود فروش فئودال و خدمتگزار امپرياليستها "تا " تحريک کوردها توسط
امپرياليستهاي بريتانيا و فرانسە" تقويت مي شد .در سالهاي  ٥٤٣٥-٣٨ميالدي در
منطقە درسيم ،آتش قيام بسيار توانمند منطقەاي کوردهاي زازا شعلە ور شد.
قيامي کە سرکوب آن تنها به بهاي ريختن خون زياد امکان پذير گرديد.
در همين رابط ە ،در وسايل ارتباط جمعي و مطبوعات اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي (بە غير از چند موردي) سکوت پرسش برانگيزي حاکم بود.
همچنين هيچگونە واکنش رسمي مشاهدە نشد .علت اين سکوت قابل فهم است:
جنگ در غرب و احتماال در خاور دور در شرف وقوع بود و مسکو تالش
ميکرد از دادن هرگونە بهانەاي براي مناقشە با آنکارا دوري کند .موضع ترکيە
بعلت موقعيت جغرافيايي آن براي تمام قدرتهايي کە بە مناقشات جهاني کشيدە
شدە بودند و بويژە براي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي کە در حلقه ي
محاصره ي دشمنان بسر مي برد  ،اهميت بسزايي داشت .تا حد معيني ،احتياطي
از طراز احتياط مسکو در رابطە با جنبش کورد را ،بدون توجيە گري ،در
چارچوب بعد زماني آن مي توان درک کرد .موضع رهبري شوروي در رابطە با
حوادث کوردستان ايران ،يعني جايي کە در آن تا آغاز سالهاي دهە  ٣٢ميالدي
قيام هاي پياپي صورت گرفت ،احتياط آميز بود و خود را از اين مسالە دور نگە
مي داشت .در جريان جنگهاي داخلي در روسيە ،عالقە [اتحاد شوروي] بە
کوردهاي ايران فقط در چارچوب مبارزە براي شوروي کردني ماوراي قفقاز و
جلوگيري از نفوذ بريتانيا بود .پس از کودتاي فوريە سال  ٥٤٧٥ميالدي در ايران،
دولت شوروي کامال عالقمند بە تقويت نيروهاي ملي به رهبري رضاخان وزير
جنگ بود کە در سال  ٥٤٧١ميالدي تخت سلطنت را بە دست آورد .رضا شاه،
که سلسلە جديد پهلوي را بنيان نهاد در راه از بين بردن پسمانده هاي فئوداليسم،
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عليە عشيرەهاي از ديربازجدايي طلب و مدرن سازي همە جانبە کشور مبارزە مي
کرد.
جدايي گرايي کورد هموارە چونان خطرناکترين دشمن تهران محسوب مي شد
کە نوک حملە اصلي هموارە متوجە آن بود .در دوره اي کە بە دوره
ي"لشکرکشي بە کوردستان" مشهور است ،برجستە ترين رهبر جنبش کورد يعني
اسماعيل آغاي سمکو و برخي ديگر از رهبران اين جنبش زير چتر سرکوب
قرار گرفتند .در سالهاي آغازين دهە  ٥٤٣٢ميالدي ،کوردستان ايران سرانجام
آرام شد .کوردها هيچ گونە کمک ،حتا ابراز همدردي نيز از سوي اتحاد
جماهير شوروي سوسياليستي دريافت نکردند .واکنش مسکو تنها محدود شد بە
انتشار مطالب خبري با اظهارنظرهاي ثابت مبني بر "رهبري فئودال" و "دست
انگليس" و برچسب هايي از اين دست .با طرح چنين مداخالتي[از سوي
انگليس] در مسالە کوردهاي ايران ،تالش مسکو را براي جلوگيري از خدشەدار
شدن مناسبات پايدارش با تهران توجيە ميشد .قيام کوردهاي عراق در سالهاي
دهە  ٧٢-٣٢ميالدي به رهبري محمود برزنجي ،برادران بارزاني ـ احمد و
مصطفي و ديگر رهبران برجستە جنبش ملي کورد ،کە آشکارا جنبە "ضد
امپرياليستي" داشت( ،هر چند کە تحت رهبري "فئودالها" بود و طبيعتا مورد
ستايش قرار نگرفت) ،در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي تنها با همدردي
ماليمي روبرو شد و بس .بازمانده هاي اين شک و گمان کە آنها "آب بە
آسياب" هواداران ايجاد "کوردستاني مستقل و متحد" ميريزند همچنان بر جا بود
و اين امر به هيچ رو براي مسکو پذيرفتني نبود .از اين رو کوردهاي عراق
هيچگونە کمکي از سوي اتحاد شوروي دريافت نکردند (البته در اين رابطه،
دوري و نبود تماس مستقيم با قيام کنندگان نيز نقشي داشت) .در جريان جنگ
جهاني دوم اهميت ژئوپوليتيک کوردستان براي اتحاد جماهير شوروي
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سوسياليستي بگونه اي چشمگيرافزايش يافت .خطر از سوي کوردستان چونان
منطقە ي عمليات استراتژيک ،بطور عيني در زمان اتحاد کوتاە مدت با
آلمان(اوت سال  – ٥٤٣٤ژوئن سال  ٥٤٤٥ميالدي) بوجود آمد ،يعني زماني کە
رايش نازي بە کمک ايتالياي فاشسيت تالش مي کرد پايگاهي براي نفوذ در
ميان ملي گرايان محلي در خاور نزديک کە عليە استعمارگران انگليسي و
فرانسوي مبارزە ميکردند ،پيدا کند .اينجا بود که حساب روي عربها باز شد:
نيروهاي "محور" در عراق و سوريە (با لبنان) مي توانستند اميدي بە موفقيت داشتە
باشند .سايە فاشيسم در جنوب و جنوب غربي کوردستان پديدار شد ،هر چند کە
در رابطە با تماس مستقيم آلماني ها و ايتاليايي ها با رهبران محلي کورد
اطالعات کمي در دست است ،تلويحا اتحاد شوروي نيز ميتوانست در برنامە
"محور" در صحنە خاور نزديک درگير شدە باشد .در بازي ديپلماسي برلين و
مسکو ،مردم کوردستان نيز جاي خود را داشتند .اما نيروهاي فاشسيت مشغول
تدارک جنگ بودند .ملي گرايان عرب بە اندازە کافي کمکهاي نظامي دريافت
نکردند و نفوذ انگليس و فرانسە در منطقە احياء شد.
پس از حملە ي آلمان ،کوردستان ترکيە از سوي مسکو چونان مرکز بالقوە
خطرناک براي مرزهاي ماوراي قفقاز محسوب مي شد (امري کە خوشبختانە بە
واقعيت نپيوست) .عالوە براين ،اين تهديد دو گانە بود :از يک سو ،ناآرامي
کوردهاي ترکيە ميتوانست يک عامل نيرومند بي ثبات کنندە تلقي شود و از
سوي دشمنان اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مورد بهره برداري قرار گيرد.
از سوي ديگر ،وخامت اوضاع در شرق ترکيە ـ کە در آنجا بيشترين نيروهاي
مسلح و رزم آور ترکيە براي جنگ متمرکز شدە بودند ـ  ،به طور جبري زمينه ي
تقويت بيش از پيش نيروهايش در آن منطقه را فراهم مي ساخت ،امري کە در
صورت وجود بستر واقعي براي الحاق ترکيە بە "محور" ،در دورە ي بحراني
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سالهاي ٥٤٤٥ -٥٤٤٧ميالدي ،بويژە خطرناک بود .کوتاە سخن ،مسکو عالقمند
بە آرامش مطلق در کوردستان ترکيە بود .در اين زمان ،وضعيت کامال متفاوتي
کە در کوردستان ايران بوجود آمدە بود اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را
برانگيخت تا سياستي فعال در پيش گيرد .سرويس هاي مخفي آلمان نيز با
شکست در کشورهاي عربي توجە ويژەاي بە ايران مي کردند ،ـ ايراني کە
درآنجا هميشە بستر مناسبي براي دامن زدن بە احساسات ضد انگليسي و ضد
روسي وجود داشت .در اين رابطە اهميت خاصي بە فعاليت در ميان عشاير دادە
شدە بود ،از جملە در ميان کوردها ،کە مي شد با مهارت از روحيە پايدار جدايي
طلبي آنها استفادە کرد .کاميابي عوامل نازي ،برکنار از پاره اي دستاوردها،
چندان چشمگير نبود کە بتواند ايران و متحدين آن را بە پايگاهي ضد انگليسي و
ضد روسي تبديل کند .در رابطە با کوردهاي ايران ،ظاهرا تبليغات نازيها در
ميان آنها کامال بي اثر بود .اين امر با توجە بە فاکتهاي مشخص مندرجە در کتاب
متاسفانە منتشر نشدە "جنبش ملي کورد" اثر کوردشناس معتبر ما "و .ل.
ويچيفسکي" کە تقريبا در کل جريان جنگ در کوردستان ايران بود ،مورد تائيد
قرار ميگيرد .دولت رضا شاە بطور کلي اوضاع کشور را تحت کنترل خود در
آوردە بود و با تالش براي بازي در ائتالف متخاصم جنگ ،نمي خواست اين
اوضاع تابع نيروهاي "محور" درآيد .اين موضع بگونه اي گذرا براي برلين
خشنودي برانگيز بود ،اما در مسکو ،لندن و واشنگتن با بالقوە خطرناک ارزيابي
کردن وضعيت ايران ،تصميم گرفتە شد تا براي جلوگيري از خطر بيشتر از جانب
اين کشور ،بموقع خود اقدامات الزم را بعمل آورند .در اواخر ماه اوت سال
 ٥٤٤٥ميالدي نيروهاي شوروي از شمال و نيروهاي بريتانيا از جنوب براي تامين
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منافع استراتژيک متفقين و حفظ امنيت حوزەهاي نفتي جنوب ايران و عراق و
خط راە آهن سراسري ايران 15کە از بخش غربي آن عبور ميکرد ،وارد اين
کشور شدند .ايران عمال بە قيموميت متفقين در آمد .اين تحول وارد کردن
تغييرات مشخصي در خط مشي سنتي سياست را در پيوند با مسالە کورد مي
طلبيد .حضور نظامي مسکو تبديل بە اهرمي نيرومند براي تحت نفوذ در آوردن
مناطق کوردنشين ايران شد .استالين با الهام گرفتن از موفقيتهاي اوليە خود ،در
اواسط دسامبر سال  ٥٤٤٥ميالدي هنگام ديدار آنتوني ايدن وزير امور خارجە
بريتانيا از م سکو ،سخناني در رابطە با تغييرات ارضي در منطقە کوردستان پس از
پيروزي و الحاق سوريە بە ترکيە بعنوان غرامتي در قبال "وفاداري" آن ابراز
داشت  ،امري کە موجب برانگيختن نگراني زيادي در رهبري بريتانيا شد .هر
چند موضوع ارضي سوريە جنبە عملي بخود نگرفت ،با اين وجود همچنان بيم
آن مي رفت و انگليسي ها هم داليل کافي براي آن داشتند .اول آن کە ،قصد
مسکو براي اشغال بخشي از کوردستان ايران موجب نگراني آنها شدە بود .لندن
با اجتناب از ايجاد تنشهاي ناخواستە در رابطە با مسالە کورد سياست حمايت از
حکومت ايران و عدم دخالت در اعمال اين دولت در رابطە با مردم کورد در
منطقە تحت اشغال شوروي را در پيش گرفت .حقيقت اين است کە ،هر چند
لندن رسما هرگونە دخالت براي تحريک کوردها را قاطعانە رد مي کرد ،اما در
واقع انگليسيها از نفوذ خود بر برخي از رهبران کورد براي برانگتختن اعمال
خصمانە عليە نيروهاي شوروي رويگردان نبودند .دوم آن کە ،موضع آنکارا ،کە
15

راه آهن سرتاسری ایران نام راه آهنی است که در زمان پادشاهی رضا شاه پهلوی از جنوب تا شمال ایران کشیده شد .این راه

آهن بندر شاهپور (بندر امام خمینی فعلی) در ساحل خلیج فارس را به بندر شاه(بندر ترکمن فعلی) در ساحل دریای مازندران وصل
میکرد .در  ۳۲مهرماه  ۶۲۳۱اولین کلنگ ساختمان راه آهن سراسری در تهران محل فعلی ایستگاه تهران برزمین زده شد و از
همان وقت رسما ساختمان راه آهن از سه نقطه جنوب و مرکز و شمال آغاز گردید .منبع  :ویکی پدیا ،دانشنامه آزاد
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از ايجاد دولت مستقل کوردستان با حمايت نيروهاي اشغالگر شوروي هراس
داشت با اعزام نيروهاي نظامي بيشتري بە مرز ايران ،موجب نگراني بريتانيا شدە
بود .سوم آنکه  ،رهبري بريتانيا نگران کوردهاي عراق بود ،چرا کە در عراق
سازمانهاي سياسي کورد با سمتگيري چپ کە در سال  ٥٤٤٣ميالدي برهبري
مصطفي بارزاني قيام کردە بودند ،نيروي بيشتري مي گرفتند .گذشتە از اين،
رهبري شوروي بر سر مسالە ي کورد حاضر نبود در برابر متحد انگليسي خود
سياست تسليم در پيش گيرد .مسکو با بيم از خراب شدن مناسبات خود با بريتانيا
و ترکيە ،داليل کافي براي حفظ آرامش وضعيت کوردستان داشت ،سعي مي
کرد با توسل بە شيوەهاي مختلف هرگونە سوء ظن در رابطە با کمک خود بە
جنبش کورد را از بين ببرد .با اين حال بي شک حضور نيروهاي نظامي شوروي
در غرب ايران تاثيرِ انگيزه بخشِ قوي براي جنبش ملي کورد در اين کشور در
بر داشت .بار ديگر اميد ديرينە ي کمک روسيە بە مبارزە ي آزاديبخش احياء
گرديد.
در اواخر سال  ٥٤٤٧ميالدي گردهمايي تشکيالتي حزب "حيات کوردستان"
تشکيل شد .برنامە اين حزب که آميزه اي از اصول مسلم ناسيوناليستي و
کمونيستي بود ،مبارزە براي استقالل در چارچوب دولتهاي موجود را در نظر
گرفتە بود .بزودي رهبري آن بە سليمانيە (کوردستان عراق) انتقال يافت کە در
سالهاي جنگ چندين حزب سياسي چپ کورد درآنجا در پا گرفته بود .بدين
ترتيب ،تجاوز ارتش سرخ بە شمال غربي ايران عمال موجب اعتالء جنبش ملي
کورد در بخش قابل مالحظەاي از شمال و جنوب کوردستان و افزايش روحيە
طرفداري از شوروي شد ،امري کە کامال براي تهران و همچنين لندن و واشنگتن
غير قابل قبول بود.
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تمام اينها بە هيچ وجە از وخامت اوضاع در کوردستان ايران نکاست؛ حکومت
ايران با اصرار بيشتري تالش مي کرد تا بار ديگر منطقە ي کوردستان و کورد ها
را به زير چتر کنترل خود در آورد؛ امري کە طبيعتا با مقاومت مواجە شد .عالوە
بر اين  ،صاحب منصبان نظامي و غيرنظامي ايران براي بهم زدن مناسبات کوردها
و نيروهاي نظامي شوروي بسيار مي کوشيدند و به آتش تبليغات ضد شوروي
دامن مي زدند .اين همه بر بستر موقعيت دشوار ارتش شوروي در جبهە جنوب
صورت مي گرفت .در اين لحظە ي بحراني براي اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي ،مسکو براي اجتناب از تشکيل چيزي از قبيل جبهە دوم در ايران (از
جملە با توجە بە موضع مبهم ترکيە) تصميم گرفت کوردها را دگربار قرباني کند.
مولوتوف در  ٣٥اوت سال  ٥٤٤٧ميالدي نامە اي رهنمون ساز براي سميرنوف،
سفير شوروي در ايران فرستاد کە در آن اساس "برخورد جديد بە مسالە کورد" را
کە مي بايست مالک عمل کارکنان ديپلماتيک و نظامي شوروي قرار گيرد،
فورمول بندي شدە بود .اين سند شايان توجە از تاريخ سياست خارجي شوروي
بيشتر از اينکە مشخصە يک رويکرد صريح و بي پردەي پراگماتيک بە جنبش
ملي باشد نشانە [بە اصطالح] استدالالت "علمي" آن بود .عيب کار نە تنها در
سياست بکلي آميختە به سوسيولوژيسم 16بدوي ،بلکە تحريف فاحش و بي اساس
حقايق عيني در يک سري از مراحل حياتي بود (براي نمونە ،اينکە جدايي طلبان
کورد توسط بريتانيا و ترکيە تحريک مي شدند ،امري کە در واقع برخالف اين
گفتەها بود) .باز بدتر اينکە ،اين برخورد موجب پايەريزي و توجيە سياست کوتە
انديشانە و حتا خطرناک در رابطە با مسالە کورد شد؛ چيزي کە بيشتر از عقب
ماندگي تفکر سياسي ونزديک بيني غير مستقيم مجريان آن سر چشمه مي
گرفت .کوتاە سخن ،کرملين رهنمود داد کە حساب باز کردن روي کوردها
 16روش یا برخورد جامعەشناسانە برای مطالعە یا توضیح یک پدیدە اجتماعی
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خطرناک و بي چشم انداز است و اولويتهاي ديگري وجود دارد ،در بهترين
حالت بايد کوردها را چونان نيروي ذخيرە نگە داشت .اين داستان قديمي دگر
بار تکرار شد  ...کوردها خود با تاخير در جريان اين تغييرات قرار گرفتند .عالوە
بر اين ،در جريان و بالفاصلە پس از اتمام جنگ بويژە قدر و منزلت اتحاد
جماهير شوروي سوسياليستي در ميان کوردهاي ايران و عراق افزايش يافت .اين
امر بطور چشمگيري در هنگام "جنگ سرد "در سطح آگاهي مردم و محافل
فعال سياسي نخبگان کورد حفظ شد .با اين وجود ،در ارگانهاي "صالحيتدار"
شوروي مانند کميساريايي مردمي امور خارجە ،کميسارياي دفاع ملي و بويژە
کميسارياي مردمي امور داخلە کە ارتباط مستقيم با امور خارجە داشتند،
رهنمودهاي مولوتوف را بالفاصلە و با کمال ميل بە اجرا گذاردند .حکومت
شوروي در رابطە با کوردهاي ايران ،در اين کشور موضع مصلح را اتخاذ کرد،
تا از يک سو امکان رشد بە جنبش کورد ندهد يا حداقل آن را تحت کنترل
شديد خود درآورد ،و از سوي ديگر ،با اجتناب از درگيري مستقيم با مقامات
ايران ،از سرکوب شديد آنها [کوردها] جلو گيري بعمل آورد.
شورش عشاير کورد در تابستان سال  ٥٤٤٤ميالدي آغاز شد .اين شورش منطقە
وسيعي را در بر گرفت .در برخورد با اين شورش ،مقامات نظامي و غيرنظامي
شوروي سياست دوگانە و يکي به نعل و يکي به ميخ را در پيش گرفتند کە گاه
کوردها و گاه نيروهاي دولتي را مورد پشتيباني قرار مي دادند .س .اي.
کافتارزادە و و .گ .ديکانوزوف معاونين مولوتوف با تائيد رئيس خود اقدامات
زير را براي عادي سازي اوضاع پيشنهاد نمودند :با فشار آوردن بە حکومت
ايران ،جلوي مقامات متعصب (کە گناە اصلي در رابطە مسائل روي دادە متوجە
آنها بود) گرفتە شود ،بە آنها اجازە استفادە بيش از  ٥تا  ٧گروهان از نيروهاي
ارتشي يا ژاندارمري دادە نشود ،از خلع سالح عمومي کوردها جلوگيري گردد،
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با تهديد رهبران کورد بە همکاري خود با مقامات ايراني ،آنها را از اقدامات
بعدي[عليە دولت ايران] برحذر دارند و همچنين کنسولگري خود را در شمال
غربي ايران تقويت کنند .اين اسناد گواه آن است کە سياست اتحاد جماهير
شوروي سوسياليستي بر سر مسالە کورد در جريان جنگ جهاني دوم در مجموع
عمل گرايانە بودە ،صرفا بر بنيان منافع دولتي آن کشور ،آن هم با رويکرد
رهبري استالين بوده است .البته اين امر را نمي توان يک بعدي ارزيابي کرد .بي
گمان ،شوروي بعلت وضعيت بي ثبات نظامي و سياسي روز تا اندازه اي ناگزير
بود چنين سياستي در پيش بگيرد .با اين حال ،برنامە بلندپروازانە کرملين در رابطە
با ساختار پس از جنگ جهاني بطور اعم و منطقە خاور نزديک بطور خاص،
بسيار نقش بازي کرد .وانگهي برخورد اين چنيني مسکو بە مسالە ي کورد نە تنها
مشخصە دورە بحراني جنگ براي شوروي بلکە در هنگام پيروزي ستايش
برانگيز آن و افزايش چشمگير اعتبار اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نيز بود.
تمام پيامهاي فرستادە شدە از سوي رهبران کورد کە نمايانگر وفاداري آنها بە
رهبري اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و درخواست پشتيباني بود ،بي پاسخ
ماند .مسکو عدم تمايل بە ارتباط با کوردها را پنهان نمي کرد ،هر چند کە
کوردها همچون گذشتە در بي خبري ماندە ،انعکاس موفقيت هاي نيروهاي
نظامي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و تاثير سياسي آن قويا موجب
اميدواري آنها بە کمک شوروي در راستاي تحقق بخشيدن بە آرمانهاي ملي شان
حداقل در کوردستان ايران مي شد؛ جايي کە ارتش شوروي در آنجا بودە،
دولت مستقل ملي کورد با سمتگيري چپ با اتکا بە حمايت نظامي و سياسي
شوروي در آنجا بوجود آمدە بود.
داستان شکست فاجعه بار دولت مستقل ملي فراتر از چارچوب اين مقالە است،
عالوە بر اين ،بە اسناد جديد نياز دارد .تنها يادآور مي شويم کە مسکو تکيەگاە
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مطمئني از آب درنيامد .اين امر بيش از هر چيز بە اين علت بود کە دعاوي
احتمالي امپراتوري استالين در آسياي غربي برخالف اروپاي شرقي و مرکزي از
پشتوانەاي نيروهاي موجود نظامي برخوردار نبود ،همچنين از نقطە نظر حقوق
سياسي و بين المللي  -در يالتا و پستدام براي خاور نزديک[ ،حقي براي آن]در
نظر گرفتە نشد .اتحاد شوروي تحت فشار انگليسي ها و آمريکايي ها وادار بە
خارج کردن نيروهاي خود از ايران در ماە مە  ٥٤٤٥شدە ،با اين اقدام ،دولت
مستقل ملي کورد را کە در اواخر سال  ٥٤٤٥ميالدي توسط ارتش شاە سرکوب
شد ،بي دفاع گذاشت .بايد اقرارکرد کە سياست شوروي در جريان و بالفاصلە
پس از اتمام جنگ جهاني دوم در رابطە با کوردهاي ايران بطور عيني و تا
اندازە زيادي بعلت شرايط موجود ،تحريک آميز بود .اين سياست ،با برانگيختن
اميدهاي غيرعملي و کشاندن آنها بە صحنه ي عمل راديکال سياسي ،از پيش
محکوم بە شکست بود .همچنين تا حدي سياست اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي در رابطە با کوردهاي عراق کە با اميد بە پشتيباني شوروي عليە
انگليسيها و سرسپردگانشان در بغداد مبارزە ميکردند ،نقش مشابهي بازي کرد.
در سال  ٥٤٤٧ميالدي پس از شکست دولت مستقل ملي کورد در ايران،
مصطفي بارزاني و صدها نفر از همقطاران او پناهندە اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي شدند ،جايي کە چشيدن طعم تلخ نان تبعيد ،معناي "مهمان نوازي"
را با عملکردهاي بريا 17تجربە کردند .مسکو دوستي خالە خرسە خود را در رابطە
با کوردهاي ترکيە با دعوي خود بر بخش بزرگي از شرق ترکيە که کورد نشين
بود ،بە نمايش گذاشت.
اين کار در واقع اقدام نسنجيده و نمونه وار دستگاه ديپلماسي استالين –
مولوتوف بود کە فقط با ريختن هيمە بە آتش ،به جنگ سرد دامنه ي هر چه
 17لورنتی بریا رئیس پلیس مخفی استالین
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گسترده تري مي بخشيد .به بهانه ي تشديد تهديد خارجي ،کوردهاي ترکيە از
سوي رژيم سرکوبگر که هميشه در کوردستان ترکيه حضور داشت در شرايط
به مراتب سخت تري قرار گرفتند .بدين ترتيب سياست اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي در کوردستان در عصر استالين بسياري از خصوصيات سنتي
زمانهاي پيش از خود را حفظ کرد :کوردها ،مبارزە آنها براي آزادي و استقالل
هدف مسکو محسوب نمي شد ،بلکە آنها وسيلەاي بودند براي حفظ منافع
دولت و در واقع امپراتوري آن در ماوراي قفقاز و آسياي غربي .آنها بمحض
اينکە جنبش ملي [کورد] بطور مستقيم يا غير مستقيم به عاملي مزاحم براي
سياست شوروي در خاور نزديک تبديل ميشد ،کورد ها را قرباني ميکردند .با
اين همه ،انقالب سال  ٥٤٥٧ميالدي در روسيە بطور آشکار و متفاوت تغييرات
جهانشمول تاريخي در صحنە جهاني و تحوالت ژئوپليتيک در آسياي غربي
بوجود آورد.
اين [تغييرات] از نظر موضوع مورد بحث ما ،بطور عمدە در عرصە عملي ساختن
جنبەهاي اجتماعي و سياسي جنبش ملي کورد با سمتگيري "ضد امپرياليستي" و
هواخواهي بيشتر از شوروي ظاهر شد .اين امر بە اتحاد شوروي امکان خوبي در
کوردستان [براي پيشبرد سياستش] داد کە به داليل عيني و ذهني (فساد و تباهي
سيستم کمونيستي ،خود خُرد بيني دگماتيک و بي کفايتي نمايندگاني کە در هر
شرايطي در مسالە کورد دخيل بودند) چنانکە بايد تحقق نيافت .هم اينک پس از
تالشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي شرايط براي تحقق يافتن اين امکانات
بوجود آمدە است ،اما اين خود داستان ديگري است.
منبع:
http://kurdistan.ru/2009/08/29/articles1211_SSSR_i_Kurdistan_191.html
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افراط گرايان اسالمي در کردستان کنوني
پروفسور شاکرو خدويويچ محوي

18

براي بررسي مسائل مربوط به بنيادگرايي اسالمي در موقعيت کنوني کردستان
الزم است به نقش اين دين در سرنوشت تاريخي خلق کرد اشاره شود .نقش
اسالم در رشد تاريخي ملت کرد تا حد قابل مالحظهيي از نقشي که در
سرنوشت دگر ملتهاي بزرگ منطقه ـ ايراني ها ،ترکها و بويژه عرب ها ايفا کرد،
متمايز مي شود .اسالم بويژه براي عربها اهميت حياتي هماهنگ کننده با پي
آمدي کامال چشم گير در عرصههاي دولت سازي و فرهنگي داشت .چنانکه
مشهود است ،اسالم که شديدا تمام فعاليتهاي اجتماعي ـ سياسي را کنترل مي
کرد ،يکي از عوامل اصلي فعاليتهاي حياتي در ساختار امپراتوريهاي ايران و
 18پروفسور شاکر خودويوچ محوي ( 2117ـ  )1931در  12آوريل سال  1931ميالدي در يک خانواده کرد ايزدي در
روستاي آالگياز( )Alagyazارمنستان بدنيا آمد ،خانواده او در اواسط قرن نوزدهم براي رهايي از يورشهاي مداوم
گزمگان ترک و قتل عامهاي دستجمعي کردها در واليت قارص وادار به مهاجرت به ارمنستان شدند .او در سال 1948
مدرسه متوسطه را در زادگاه خود به پايان رساند .در سال  1985ميالدي موفق به کسب درجه پروفسوري شده ،در سال
 1996عضو رسمي آکادمي علوم ارمنستان شد .پروفسور محوي از جمله معاون رداکتور روزنامه کردي "ريا تازا" ـ راه
تازه" (سال  ،)1956استاد تاريخ کردستان و کشورهاي عربي در دانشکده شرق شناسي دانشگاه دولتي ارمنستان ( 1994ـ
 ،)1968مدير شعبه کردشناسي انستيتوي شرق شناسي آکادمي علوم ارمنستان ( 1994ـ  ،) 1981يکي از موسسين ومدير
مرکز تحقيقات کرد درمسکو(سال  ،)1994و مولف  11کتاب و بيش از صد مقاله و رساله علمي در رابطه با مسائل کرد
و کردستان و از جمله يکي ازمولفين کتاب ارزشمند "تاريخ کردستان" است .با نهايت تاسف پروفسور شاکر خودويوچ
محوي در  1فوريه سال  2117در سن  77سالگي بطور ناگهاني درگذشت( .مترجم ـ منبع :سايت مرکز کرد در مسکو)
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ترکيه بود .نقش اسالم در سرنوشت کردها داراي ويژگي منحصر به آن بوده،
ارزيابي آن نياز به روش و شيوه برخورد ويژه دارد.
کردها يکي از اولين خلقهايي هستند که در سالهاي  31سده هفتم در معرض
تجاوزعربهاي مسلمان قرار گرفتند .منابع تاريخي آن دوره ،حاوي اسناد مهمي
در رابطه با گسترش عمدتا متکي به زور اسالم در سرزمين کردها است .اين
واقعيت که صرفنظر از گسترش سريع اسالم در عربستان و سرزمين هاي مجاور
آن ،اين روند در سرزمين کردها تا قرن دهم به درازا کشيد نکتهيي قابل تعمق
در اين رابطه است .به پايان رسيدن روند يکپارچه شدن عربستان تحت لواي
اسالم و آغاز توسعهطلبي عربهاي مسلمان چون دو حلقه يک زنجير در پي هم
آمدند .در کمتر از يک ربع قرن ،امپراتوري ـ خالفت مسلمانان از تعداد زيادي
خلقها و کشورهاي مختلف غيرعرب تشکيل شد .بدين ترتيب ،عمال از همان
آغاز تبديل شدن به يک دولت مذهبي ،مساله ايجاد چنان سازوکاري که به
واسطه ترکيب عمل مذهبي و عرفي بتواند هدايت سرزميني بسيار بزرگ و چند
زبانه را تامين کند در مقابل اسالم قرار گرفت .فاکتور"امت" يا ملت مسلمان
تبديل به يکي از اهرمهاي مهم عملي ساختن اين ايده شد .تحت لواي "امت" مي
بايست خلق ها و گروههاي مختلف اتنيکي 19بر اساس پايبندي آنان به يک دين
ـ اسالم متحد شوند .ايدئولوژي اسالم بر خالف مسيحيت که مرزهاي اتنيکي
طرفداران خود را از بين نبرد ،برابري تمام گروهاي قومي پيرو اسالم را که
سازندگان اين جمع بودند ،اعالم کرد .طبق اين اصل ،ايده تعلق داشتن به يک
جمع مذهبي (اسالمي) جانشين خودآگاهي اتنيکي شد .با در نظر گرفتن ماهيت
عمل هاي انجام گرفته از سوي اسالم ،مي توان از سياسي شدن اوليه يا روند
19

واژه اتنيک در زبان فارسي " قوم" و "قومي" ترجمه شده است .با توجه به اينکه معادل فارسي آن دربرگيرنده معني و

مفهوم واقعي آن نيست دراينجا همان واژه اتنيک بکار برده شده است.
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شکل گيري تعليمات اسالمي ـ و در واقع ،همزمان از روند سياسي شدن آن
سخن گفت.
عمل همگرايي اسالم نقش بزرگي در شکل گيري تفکري داشت که "برابر
حقوقي" تمام اعضاي امت ،مبناي آن را تشکيل مي داد .رژيم حاکم ،حسودانه
با درهم آميختن عمل عرفي و مذهبي ،درافکار توابع خود ايده خودآگاهي
مذهبي را جانشين خودآگاهي اتنيکي کرد ،تصوري که تمام مسلمانان را چون
يک اتنيک محسوب ميکرد.
اگر در مرحله اول گسترش اسالم ،اين سازوکار موجب متحد شدن خلق ها و
سرزمينهاي زير سلطه استيالگران شد ،بعدها رسالت آن به حفظ فرمانبري
خلقهاي مختلف هم مسلک از حاکمان تبديل شد .الزم به ذکر است ،عليرغم
اعالم مکرر برابري گروههاي اتنيکي که وارد ترکيب امت مي شدند ،عمال نمي
شد از هيچگونه برابر حقوقي سخن راند .بدين ترتيب ،در دوره خالفت عربها،
حکمفرمايي آنها وهمچنين ترکها در امپراتوري عثماني و غيره بر مبناي امت
تحقق پذيرفت .از همين جا مي توان نتيجه گرفت که عمل يکپارچه سازي
اسالم ،امت و نورمهاي تکميل کننده آن ،عمال داراي اهميت يکساني براي ملت
زمامدار پيرو اسالم از يک سو و ملتهاي تحت فرمان هم مسلک از سوي ديگر
نبود .در مورد اول موجب رشد خدمات دولتي ،فرهنگي و غيره(مثال براي عربها)
شد و درمورد دوم ( تا آنجايي که ممکن بود) باعث قطع تمام خودويژگي هاي
ملي و توقف و ممنوعيت تمام چيزهايي شد که مي توانستند موجب رشد مستقل
اتنيکي شوند ( براي نمونه کردها) .اين ساز و کار در تمام مناطقي که کردها در
ترکيب خالفت امپراتوريهاي ايران و عثماني قرار مي گرفتند به اجرا در آمد .بر
همين اساس ميتوان از نقش بازدارنده اسالم در روند رشد خودآگاهي کردها
سخن گفت .در شرق دور و ميانه کنوني ،اعتالء بي سابقه ملي گرايي و نفوذ آن
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در تمام حوزههاي حيات اجتماعي مشاهده مي شود .اين روند همراه با افزايش
هر چه بيشتر نقش اسالم است ،چنانکه مشهود است سياسي شدن شديد اسالم
بويژه بعد از انقالب اسالمي ايران شروع شد .يکي از مظاهر آن ـ اسالمي شدن
ملي گرايي است ،مجموعه عواملي که شاخص اين ملي گرايي هستند از طريق
منشور مفاهيم اسالمي ارائه مي شوند .الزم به ذکر است که صرفنظر ازيکسان
نبودن سطح فعاليت اين اسالم سياسي در مناطق و کشورهاي مختلف ،اکنون
افزايش نقش چنين ملي گرايي در حيات اجتماعي ـ سياسي خلق ها و کشورهاي
مختلف ديده مي شود .اين پديده در رابطه با دو عامل وابسته به هم ميباشد.
 .1اسالم ـ سياسي تر از تمام مذهب هاي ديگر جهان است ،بدين ترتيب ،بطور
وسيعتر و فعالتر در تمام روندهاي اجتماعي ـ سياسي و بويژه نوع حاد آن حضور
دارد .به گفته آيت اهلل خميني "اسالم يک دين سياسي مقتدر است .در اسالم
احکام سياسي کمتر از احکام مذهبي نيستند ." 20به اعتقاد محمد نسيم مهدي
عالم الهيات اسالمي" ،دين اسالم در احکام اصلي خود ،مومنان را براي تشکيل
ساختار سياسي فرا مي خواند  ...کساني ميگويند که سياست بايد از دين جدا
باشد .براي اسالم اين به معناي چند تکه کردن آن به وسيله شمشير است .اسالم
غير سياسي مرده و بي حرکت است" .مدتها است که سياسي شدن اسالم مورد
توجه متخصصين قرار گرفته است .در اين رابطه ،اظهار نظر پترسويتکف اسالم
شناس روس در سال  1912ميالدي جلب توجه مي کند " :اسالم به ياري شمشير
به يک دين بزرگ سياسي تبديل شده ،توانسته شرق را به گونهيي يکپارچه

 20ليونيد شيبارشين .اسالم ( نگاه کنيد به " روزنامه همگاني" )6.12.2111 ،.31.16
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متحد کند ،احتماال ،نيرويي واحد ،که قادر است حتا با مسيحي ها براي تسلط بر
جهان مبارزه کند".21
 .2اکثر مسائل حاد و حل نشده بين دولتي و بين المللي مربوط به مناطق و
کشورهائي از جهان است که درآنجا اسالم دين حاکم مي باشد.اين کشورها از
اعمال مشترک و سامانگرمعيني براي به اجرا درآوردن هدفهاي سياسي شان بهره
گرفتهاند.
يکسري پيش زمينهها موجب فراهم شدن شرايط الزم براي سياسي شدن اسالم و
فعال شدن فاکتور اسالم در مرحله کنوني شده است .بديهي است که اعتالء
موج ملي گرايي و وخامت مناسبات بين خلقها در مقياسي وسيع ،يکي از
فاکتورهاي فعال شدن اسالم گرايي و افراط گرايان اسالمي در پيوندي تنگاتنگ
با آن است .همين امر بطور قابل مالحظهيي پي آمد تالشي نظام استعماري و به
وخامت گرائيدن مناسبات مابين مستعمرههاي قبلي و کشورهاي وابسته از يک
طرف ،و متروپول ها 22از طرف ديگراست .عميقتر شدن جدايي در بين دو گروه
از کشورهاي نامبرده فوق ،اساس اين پديده را تشکيل مي دهد .برخالف نظر
غالب در آغاز سالهاي دهه  61که مبني بر کاهش و از بين رفتن تدريجي
شکاف در سطح رشد کشورهاي وابسته سابق و متروپول ها بود ،اين امر نه تنها
برطرف نشد بلکه بسي عميقتر هم شد .اسالم سياسي شده به بستر مساعدي براي
رودرو قرار دادن جهان اسالم با جهان مسيحيت دست يافت .جالب توجه اينکه،
اين رسالت در بعضي موارد بطور مس تقيم يا غير مستقيم ازسوي برخي محافل
حاکم در کشورهاي جهان سوم ،چون وسيلهيي براي سلب مسئوليت ازعدم
 21پ .سويتکوف .جهاد در قرآن و زندگي ،س .پترزبورگ ،1912 ،ص.19.

22سرزمينهاي امپراتوري ـ مترجم
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موفقيت خط مشي سياسي شان در دوره بعد از کلونياليسم ،ترغيب نيز مي شد.
مقابله رديف کاملي از کشورهاي مسلمان با غرب آنچنان مشخصه بغرنج و
حادي به خود گرفت که يکسري از نشانههاي آن ،پايهيي براي نتيجهگيري
شتابزده جنگ تمدنها شد (ساموئل هانتيگتون).
داليل کافي براي تائيد اين امر وجود دارد که فروپاشي اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي نقطه شروعي براي افزايش موج ملي گرايي افراطي و در پيوندي
تنگاتنگ با آن ،اسالم گرايي در فضاي دول شوروي سابق و خارج از آن شد.
جنبه ديگر مسالهيي که به آن اشاره شد مربوط به بحران و شکست انديشههاي
مارکسيسم و سوسياليسم در کشورهاي جهان سوم است .چنانکه مشهود است ،از
آغاز سالهاي دهه  61سده گذشته ،انديشههاي سوسياليستي و مارکسيستي بطور
گستردهيي در کشورهاي " جهان سوم" شايع شدند .اين انديشهها در حيات
اجتماعي ـ سياسي جامعه جايگاه چشمگيري داشته ،پيروان آنها پست هاي مهمي
را نيز در ساختارهاي دولتي بعد از کلونياليسم اشغال کردند .پس از فروپاشي
سيستم سوسياليستي و بحران شروع شده ،خالء اجتماعي ـ سياسي قابل
مالحظهيي بوجود آمد .اسالم با استفاده از موقعيت ايجاد شده و همچنين به
برکت اعمال مشترک و سامانگر سنتي خود توانست در حد قابل مالحظهيي اين
شکاف را پر کند .در اين پروسه عميق ،عامل مذهب بطور گستردهيي فعال شد و
بدين ترتيب ،سياسي شدن سريع اسالم جاي خاصي را به خود اختصاص داد .در
نتيجه ،عامل اسالم در تمام حوزههاي زندگي اجتماعي ـ سياسي حضور عيني
يافت .با توجه به نکات ياد شده در فوق ،مي توان به اين نتيجه رسيد که جنبش
ملي و رشد يافته کرد درمرکز شرق مسلمان نمي توانست مورد توجه دقيق
سازمانهاي اسالمي قرار نگيرد .الزم به ذکر است ،دراينجا موضوع مورد بحث ما
نقش اسالم و همچنين دين هاي ديگر جهان به مثابه ديني دخيل در سرنوشت
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بشريت که خارج از چارچوب ارزشهاي بنيادگرايي باشد ،نيست .اين مساله
مربوط به ويژگي اسالم درمرحله کنوني است ،که در اشتياق شديد 23و رنسانس
آشکار آن تجلي يافته  ،تاثيري جدي بر حيات اجتماعي ـ سياسي جهان اسالم
مي گذارد.24
فعال شدن اسالم گرايان در کردستان قبل از هر چيز در رابطه با حوادث
سرنوشت سازي است که در دهههاي اخير بوقوع پيوست .چنانکه معلوم است،
از آغاز سال هاي  91سده گذشته مبارزه کردها براي رسيدن به خودمختاري
وارد مرحله جديدي در رشد خود شد .روند خودمختارشدن جنوب
کردستان(عراق) حالت برگشت ناپذيري به خود گرفت .در نتيجه ،اين بخش از
کردستان به يک موضوع مورد توجه دقيق جامعه جهاني تبديل شد .بدين
ترتيب ،اين مساله نمي توانست مورد توجه اسالم سياسي قرار نگيرد .يادآوري
مي کنم که الگوي ارزشهاي اسالم تاثير بسزايي در شکل گيري سازمانهاي
اجتماعي ،اقتصادي و سياسي داشت .هرگونه فراخوان (دعـوة) اسالميستها" ،
صرفنظر از پوشش مذهبي بيروني آن ،عميقا سياسي شده است" .25اسالميستها به
تودههاي مردم کرد که تحت فشارهاي اجتماعي ـ اقتصادي و ملي قرار دارند
ايده ساده و موثري را پيشنهاد مي کنند :تمام خلقهاي پيرو اسالم برادرند ،امت
 ،)Пассионарность( Passionarnost 23از واژه التين ـ ( Passionاشتياق و

عالقه شديد ،احساسات تند

وشديد ،تعصب شديد) گرفته شدهاست .ليف نيکاليويچ گوميليوف ( Лев Нико аеви Гуми ёвـ  1992ـ
 ) 1912تاريخ شناس ـ مردم شناس روس ،دکتردرعلم تاريخ و جغرافيا ،شاعر ،مترجم زبان فارسي و بنيانگذار تئوري
اشتياق تکوين قومي ،در کارهاي علمي خود ،اين واژه را براي بيان اشتياق شديد مردم براي رسيدن به خواستها و
اهدافشان به کار برده است .ـ مترجم
 24آ .کاروويکوف .افراط گرايي اسالمي در کشورهاي عربي ،سال  ،1991ص.31.
25ج .پ .پيسکاتوري .اسالم در روند سياسي .کمبريج ،1983 ،ص.13 .
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اسالمي همه آنها را متحد ميسازد .تمام مشکالت موجود را نه تنها ممکن است،
بلکه الزم است در مطابقت با قانون شريعت حل و فصل کرد.
خطر ناشي از اسالم گرايي براي جنبش ملي کرد نه تنها در اين است که
کردهايي را که تحت تاثير جزمهاي شريعت قرار گرفتهاند از مسير مبارزه براي
حقوق ملي و اجتماعي آنها منحرف مي کند ،بلکه موجب تفرقه و جدايي اين
ملت نيز ميشود که بخش قابل توجهي از آن پيرو کاکائي (کردهاي کاکايي
اسالم را نپذيرفته ،اعتقاد به دين ويژهيي به نام "کاکائي" دارند) ،علي اللهي،
ايزدي ،مسيحيت و غيره هستند .برخورد شديدا منفي اسالميستها با سياستهاي
حکومت ملي کردها که در مسيراعتقادي ديگري قرار دارد ،تصادفي نيست،
کردهاي ايزدي و ايزديسم نيز مورد تعقيب و تضييقات آنها قرار مي گيرند .در
شرايط اعتالي خودآگاهي ملي کردها و آزادي مذهبي در کردستان عراق،
درک اين مساله که ايزدي ـ دين اصلي کردها در دوران پيش از اسالم بوده،
اهميت ويژهيي کسب مي کند .کردهاي مسلمان غالبا از اللش که پرستشگاه
ايزدي ها است ـ بازديد مي کنند .در مدارس منطقه (اقليم کردستان ـ مترجم) به
موازات تدريس اسالم ،اصول ايزدي نيز آموخته مي شود .نسبت به اعتقادات
ديگر موجود درکردستان که مطابق با خط مشي اسالميستها نيز نيست ،مدارا مي
شود .در مرحله کنوني هدف و برنامه اسالميستهاي کردستان را مي توان بطور
مشروط در دو جهت ديد:
الف) در برنامه اسالميستها براي تمام کردها ،تالش آنها درجهت نگه داشتن
جنبش ملي کرد در مسير سياست اسالمي و دور کردن توجه آنها از حقوق ملي
ـ دمکراتيک کردها ،حفظ وضع موجود ، 26وبرهمين اساس ،مبنا قرار دادن امت
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اسالمي است که ظاهرا حقوق يکسان خلقهاي پيرو اسالم را اعالم کرده ،اما در
عمل حق تعيين سرنوشت کردها را نفي مي کند.
ب) اسالميستها در جنوب کردستان که اکنون کانون مرکزي جنبش ملي است
مانع رشد روند خودمختاري هستند .براي رسيدن به اين هدف از يکسري
اشکال و شيوههاي کامل مبارزه مانند :اختالفات مذهبي ـ بين قومي و سرآخر
ترور استفاده مي کنند .در آخر ماه ژانويه سال  2114دهها نفر از مردم و از جمله
يکسري از نمايندگان اليت کرد در اربيل پايتخت منطقه خودمختار کرد قرباني
آخرين حمله تروريستي آنها شدند.
براي گسترش تاثير اسالميستها در کردستان از اشکال و شيوههاي مختلفي
استفاده ميشود .اين رسالت را مجالت ،روزنامهها ،کانالهاي تلويزيوني که مبلغ
انديشه اسالم گرايي هستند ،مساجد جديد که بخش قابل مالحظهيي از آن با
سرمايه کشورهاي خارجي ساخته شدهاند و همچنين موسسههاي خيريه اسالمي،
سرپل ها و پايگاههاي مسلح اسالمي (براي نمونه در منطقه حلبجه) بعهده دارند.
گزارشهايي که بطورعلني پخش شده ،نشانگر کمکهاي مادي "القاعده" در
برخي موارد و بويژه از طريق "موسسات خيريه اسالمي" مانند "االقصا" (آلمان)،
"سازمان جهاني کمکهاي اسالمي" (س.ج.ک.ا ،بريتانيا)" ،سرزمين مقدس"
(اياالت متحده آمريکا) و غيرو به اسالميستها است .بنابراظهارات ابو انزور
مسلمان افراطي فيليپيني ،شعبه سازمان جهاني کمکهاي اسالمي در مانيل توسط
بن الدن چون پوششي براي گروههاي تروريستي ايجاد شد.
در نهايت ،حزبها و سازمانهاي اسالمي در کردستان مروج اسالم گرايي هستند.
در تمام اسناد برنامهيي احزاب و سازمانهاي اسالمي کردستان ،ازجزمهاي
شريعت بعنوان وسيلهيي بي بديل براي حل مسائل حاد جامعه کرد ياد ميشود .در
همين رابطه ،يکي از اهرمهاي کليدي اسالميستها براي آمادهکردن ذهنيت کردها
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جانشين سازي به اصطالح هويتي است ،که نه در رابطه با ملت کرد يا سننن
فرهنگي ـ ملي يا تاريخي آن ،بلکه به شکل القاء ايده هويتي در پيوند با امت
اسالمي يا در واقع با "جامعه جهاني اسالم" است" .27بنابر عقيده تئوريسينهاي
ا سالم گرا ،تمام پيروان اسالم ،صرفنظر از زبان ،محل زيست ،مناسبات اقتصادي
و غيره ملت واحدي را تشکيل مي دهند " .بنابر نوشته يکي از يزدانشناسان
اسالمي ،مساله ملي جايي در واژگان کنوني تعاليم اسالمي ندارد .طبق اين
تعاليم ،دين و ملت يکسان قلمداد مي شوند .در مقابل تعاليم اسالمي تنها يک
اسالميت واحد جهاني و برادري و يگانگي تمام مليتها تحت لواي پرچم اسالم
وجود دارد .28در نتيجه ،عامل اسالم چون تنها وسيله شکل گيري نگرش
کردهاي مومن بارها در مسير اهدافي که مطابق با منافع کردستان نبوده ،مورد
استفاده قرار گرفته است.
در مرحله کنوني براي تعيين نقش اسالم گرايي در سرنوشت کردها ،تشريح
مقايسهيي مبارزه خلق کرد از يکسو ،و خلقهاي ديگري که پيرو اسالم هستند از
سوي ديگر جلب توجه مي کند .کامال مشهود است که دولتهاي اسالمي و بويژه
سازمانهاي جهاني اسالمي چون قانوني به اشکال و اندازههاي مختلف به
خلقهايي که پيرو اسالم بوده و در حال جنگ و ستيز با دولتهاي مرکزي هستند،
کمک مي کنند .همين نيز ربطي به ماهيت اين جنبشها مانند :خودمختاريخواه،
تجزيه طلب ،الحاق گرا ،اعتراضي و غيره ندارد .بعنوان مثال ميتوان از اريتره،
کوسوا ،چچن ،بوسني هرزوگوين ،جنبش اسالمي "ابو سيف" در فيليپين و غيره
27خ .آرشاروني ،ز .گابيدوللين .مقاله پان اسالميسم و پان ترکيسم در روسيه ،1931 ،ص.5 .
28نگاه کنيد به " امت" اسالمي ام .پيوتروفسکي ،نهضت نبوتي در عربستان در سده هفتم ،مجموعه ("اسالم ،مذهب،
جامعه ،دولت") .198
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ياد کرد .اين کمکها به صورت پشتيباني مالي ،ارسال اسلحه ،تربيت کادرهاي
نظامي ،اعزام مجاهدين به مناطق جنگي و غيره است .کردها يگانه خلق پيرو
اسالم هستند که در خارج از چارچوب اين " اتحاد اسالمي" قرار گرفتهاند.
مستثنا بودن خلق کرد از اين قاعده در رابطه با ماهيت کامال سکوالر آن مي
باشد" .پشتيباني اسالمي"" ،اتحاد اسالمي" در رابطه با کردهايي که براي رهايي
ملي مبارزه مي کنند متوقف مي شود ،چرا که ،در اين مورد ،منافع ملي ـ دولتي
سه ملت صاحب دولت منطقه ـ عربها ،ترکها و فارسها در مقابله طوالني و حاد
با منافع کردها قرار دارد که چهارمين ملت را از نظر تعداد در شرق نزديک و
ميانه تشکيل مي دهند .به گفتهيي ديگر ،تصادم درمنافع ملي ـ اتنيکي ملتهاي
فوق الذکر در يک طرف و کردها در طرف ديگر وجود دارد .در چنين
موقعيتي ،عامل اسالم به جاي نقشي مذهبي ،نقشي کامال سياسي ايفا مي کند .در
اينجا ما بطور مشخص شاهد نمونه بارزي از به اصطالح همبستگي اسالمي به
شکل يک پديده سياسي شده هستيم که در چارچوب آن ،کارت منافع
دولتهاي مشخص و بطور عمده دولتهاي شرقي و در برخي موارد غربي ورق مي
خورد .اين امر که تحت پوشش مذهبي ،نقشههايي هدفمند با جهت گيري
سياسي طراحي مي شود به اندازه کافي روشن است .اسالميزه شدن جنبش هاي
فوق الذکر يکباره و سريع صورت نگرفته است .براي نمونه حرکاتي که در
چچن ،کوسوا و مناطق ديگر روي داد در آغاز زير لواي اسالم گرايي نبود.
روند اسالمي شدن ديرتر صورت گرفت .در واقع اين مساله به خاطر قوت
گرفتن گرايشات مذهبي مردم اين مناطق نبود .در حقيقت ،رشد روند اسالمي
شدن اين جنبش ها بر پايه عواملي با ماهيت کامال سياسي ،زماني صورت گرفت
که آنها در مسير برنامههاي دولتي ،ژئوپوليتيکي يکسري از دولتهاي مسلمان
شرق قرارگرفته ،مورد استفاده غرب نيز قرار گرفتند.
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در کردستان کنوني عامل اسالم در پروژه مورد بررسي قرار گرفته ،بطورعمده
داراي عمل و نمود ديگري از نظر شکل و تا حدي بيشتر از نظر مضمون است.
اهداف و برنامه جنبش ملي کرد منطبق با برنامه اسالميستها نبوده ،ماهيت
مناسبات متقابل آنها را مشخص مي کند .الزم به توجه است که ،تمام کارهايي
که توسط سازمانهاي اسالمي در جنوب کردستان و بخشهاي ديگر کردستان
تقسيم شده صورت مي گيرد نه تنها مورد تائيد و حمايت رژيمهاي تئوکرات
بلکه دولتهاي سکوالر شرق نزديک و ميانه نيز قرار مي گيرد .چرا که براي آنها
نه شيوههاي اين مبارزه ،بلکه انجام تدابيري که در مقابله با رشد جنبش ملي کرد
باشد مهم است .ارتباط احزاب و سازمانهاي اسالمي کردستان با سازمانهاي
جهاني اسالمي با توجه به حمايتهاي مادي آنها از کردهاي اسالميست و بيشتر به
لحاظ چارچوب بنيادي خط مشي برنامهيي سازمانهاي اسالمي کردستان به اثبات
ميرسد .فعال شدن عامل اسالم درحيات جامعه کرد و سازماندهي دستههاي
اسالمي به آغاز سالهاي دهه  81ميالدي ،در واقع ،دوره پس از انقالب اسالمي
در ايران برمي گردد .از سازمانهاي اسالمي که در کردستان بوجود آمدند،
سازمانها زير کم و بيش شناخته شده هستند " :حزب اسالمي کردستان"" ،جنبش
کردهاي مسلمان ـ فيلي"" ،حزب اهلل"" ،مکتب قرآن"" ،جنداالسالم"" ،برادري
مسلمان"" ،جنبش اسالمي کرد" " ،نيروي سوران"" ،التوحيد"" ،انصاراالسالم".
چون قانوني ،اين سازمانها ماهيتي تودهيي ندارند .با وجود اين ،نفوذ و تاثير آنها
در حيات اجتماعي ـ سياسي محسوس است .وضعيت پيش آمده در رابطه با
امکانات مالي و مادي کافي اين سازمانها است که بطور عمده از خارج دريافت
کرده ،فعاليت آنها مورد حمايت مالي برخي دولتها (ايران ،عربستان سعودي،
ليبي ،امارات متحده عربي و ديگران) قرار ميگيرد .اسناد برنامهيي اين سازمانها
نشانگر اهداف و جهت گيري فعاليت آنها است .همه آنها چون قانوني ايده
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اشتراک منافع خلقهاي پيرو اسالم را تبليغ مي کنند .اين "اشتراک" به قدرت
مردم ـ در سرزمين مادري برميگردد .چنين چيزي در بند  8برنامه "حزب اسالمي
کردستان" بدين شکل فرموله شده است " :کردستان بخشي از ميهن اسالمي
است که خلق کرد در آنجا زندگي مي کند" (ماده اول) .در ادامه " :حزب
اسالمي کردستان بخشي از جنش جهاني اسالم است" (ماده دوم).29
موضع و عالقه اسالميستها در رابطه با روند ايجاد دولت ملي و تغييرات
دمکراتيک در کردستان عراق ناشي از نقطه نظري است که مورد بررسي قرار
گرفت .آنها به مخالفت با هر چيزي که خارج از چارچوب جزمهاي شريعت
باشد برميخيزند .بندهاي بعدي برنامه حزب فوق الذکر ،داليل مخالفت اسالميها
عليه اصالحات دمکراتيک را در جنوب کردستان روشن مي سازد " .هر گونه
نظر و تصميم حزب اسالمي کردستان که درتضاد با قرآن و سنت باشد فاقد
اعتبار بوده ،قابل اعتماد نيست" .30در ادامه ،احکامي در رابطه با لزوم "ممنوعيت
فعاليتهاي متضاد با قانون شريعت" 31آمده است .ماده شماره  8برنامه حزب
اسالمي کردستان نشانگر چگونگي خطري است که از سوي اسالم گرايي
جهاني جنبش ملي کرد را تهديد مي کند":حکومت اسالمي کردستان همراه با
ديگر حکومتهاي ملل مسلمان مي تواند دولت متحد ملتهاي مسلمان را تشکيل
دهد" .32اين مساله به سادگي قابل فهم است که "دولت متحد ملتهاي مسلمان" با
توجه به نکات زير در مقابله با منافع ملي کردها قرار دارد .اول اينکه ،ايجاد
 29برنامه حزب اسالمي کردستان(نگاه کنيد به ام .حسرتيان" ،مساله کرد در ترکيه" ،سال  ،2111ص218 .ـ.)217
30همانجا.
31همانجا.
32همانجا.
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دولت بر اساس قوانين شريعت مغاير با اصول دمکراتيک جامعه و ساختار دولت
مدرن ملي است ،دوم اينکه ،تجربه قرار داشتن کردها در کشورهاي اسالمي و
در چارچوب "امت اسالمي" به گونهي شفاف نشانگر نقش اصلي بازدارنده عامل
"يگانگي اسالمي" در روند تعيين سرنوشت کردها در رويدادهاي تاريخي
گذشته و حال آن بوده است.
با توجه به نکات گفته شده تصادفي نيست که اسالميستها بخش جنوبي کردستان
يعني کردستان عراق را بعنوان جبهه عمليات ضربتي شان انتخاب کردهاند .علت
اين کار روشن است :چرا که درست همين بخش از کردستان کانون مرکزي
جنبش ملي کرد مي باشد .انجام اصالحات دمکراتيک و موفقيتهاي قابل
مالحظه در مسير ايجاد جامعه مدني در اين بخش از کردستان موجب نگراني
بزرگ نيروهاي ضد کرد شده است .اسالميستها قاطعانه بر عليه اين روند مبارزه
مي کنند .نمونهيي مشخص از پيام سازمان "جنداالسالم" ("سپاه اسالم") به کردها
( " :)11.19.2111سالهاي طوالني برادران مسلمان شما مشغول تدارک جنگ
مقدس براي پاکسازي اخالقي و معنوي منطقه هستند" (کردستان ـ ش.
محوي) .33اسالميستها اعالم جنگ عليه فعالين حزب دمکرات کردستان ،اتحاديه
ميهني کردستان ،ديگر احزاب دمکراتيک و دولت ملي در جنوب کردستان را با
اعالم "خطري که اسالم و ارزشهاي اسالمي را تهديد مي کند و لزوم اتحاد تمام
پيروان اسالم تحت شعار جنگ مقدس عليه کفار و دشمنان اسالم " 34توجيه مي
کنند .در ادامه اين بيانيه آمده است " مردم بايد بفهمند که منطقه (کردستان ـ ش.
محوي) نياز به حفظ و دفاع از پاکي اسالم دارد .ما بايد جنگ بيرحمانه مقدسي
را عليه کفار ،مبلغين سازمانهاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي که سعي در به زير
33

يانيه فوق العاده اتحاديه ميهني کردستان ،19.19.2111 ،در رابطه فعاليتهاي " جنداالسالم" ،ص.1 .

 34همانجا.
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يوغ کشيدن کردستان مسلمان دارند و به کمک آنها يهوديها ومسيحيها تالش
مي کنند پايههاي اسالم را در کردستان تخريب کنند ،آغاز کنيم" .35سازمانهاي
افراطي اسالمي در کردستان" :برادري مسلمان"" ،جنبش اسالمي کرد"" ،نيروي
سوران"" ،التوحيد" و ديگران فعاليتهاي تروريستي را با تبليغات بنيادگرايي
اسالمي توام مي کنند .آنها براي انجام اين ماموريت به هم کمک کرده،
ازخارج نيز کمک دريافت مي کنند .شواهدي دال بر دريافت  611هزار دالري
" جنداالسالم" از "القاعده" بن الدن وجود دارد.
اسالميستها بطور آشکار نه تنها عليه احزاب اصلي کردستان عراق بلکه عليه
سازمانهاي اسالمي که با اهداف و تاکتيکهاي مبارزه آنها همسو نيستند ،مبارزه
مي کنند .در منطقه خودمختار کردستان شرايط کامال مساعدي براي تامين
خواستهاي مذهبي و معنوي مردم آن فراهم شده است .حق تعيين سرنوشت
کردها و دادن حق تقدم به عامل ملي ـ اتنيکي مايهي ناخرسندي اسالميستها و
مدافعين آنها است .آنها دولت ملي و قانوني کردستان عراق را برسميت نمي
شناسند .در اين رابطه آنها نه تنها با رژيم سابق صدام حسين در بغداد و سازمان
اطالعات و امنيت او ،بلکه با دولتهاي همسايه که با خودمختاري کردها مخالفت
مي ورزند ،در يک تيم قرار مي گيرند .اسالميستها در مطابقت کامل با نکات ياد
شده  ،در برخي مناطق تحت کنترل موقتشان ،قوانين سخت شريعت را به اجرا
گذاشتند .هرگونه تمرد و نافرماني مطابق با قانون شريعت به شدت مجازات مي
شد .در فوريه سال  2111در اربيل ،فرانسوا حريري يکي از فعالين با نفوذ
آسوري ـ مسيحي حزب دمکرات کردستان و همچنين نويسنده معروف کرد،
مولف کتاب "مردم و قرآن" بدست آنها کشته شد ،انفجار در دفتر برنامههاي
 35همانجا.
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بشر دوستانه سازمان ملل متحد ،خرابکاريهاي متعدد در مراکز صنعتي ،گردن
زدن  25تن از پيشمرگههاي کرد ،طرح سوء قصد به جان برهم صالح از رهبران
اتحاديه ميهني کردستان (و معاون کنوني نخست وزير عراق ـ مترجم)و غيره از
جمله فعالتيهاي ديگر اسالميستها است .تروريستهاي "انصاراالسالم" شوکت مشير
نماينده پارلمان کردستان را نابکارانه به قتل رساندند .فاکت هاي بسياري نشانگر
ارتباط بنيادگران اسالمي در کردستان با بن الدن است .براي نمونه ،اخيرا
روزنامه عربي "الزمان" چاپ لندن ،گزارشي مبني بر ارتباط فاروق حجازي
رئيس مخابرات (سازمان اطالعات و امنيت) عراق با بن الدن را جهت هماهنگ
کردن مبارزه عليه کردها منتشر کرد (15فاروق حجازي در آوريل  2113توسط
نيروهاي آمريکايي دستگير شد ـ مترجم).
الزم به توجه است که يکي ازعوامل بوجود آورنده افراط گرايي اسالمي عدم
حل و از آن هم بيشتر ،مزمن شدن مشکالت اجتماعي ـ اقتصادي ،ملي ـ سياسي
و وضعيت بحراني جامعه است .بدين ترتيب ،شدت فعالتيهاي اسالميستها و تا
حدي رشد و نفوذ آنها به اواسط سالهاي ( 91سده گذشته ـ مترجم) و شروع
درگيريهاي نظامي حزب دمکرات کردستان با اتحاديه ميهني کردستان که مورد
تائيد مردم نبود و همچنين وضعيت سخت اجتماعي ـ اقتصادي قشر وسيعي از
مردم برميگردد.
بعدها به نسبت حل و فصل شدن اختالفات حزب دمکرات کردستان و اتحاديه
ميهني کردستان و تالش مشترک آنها براي وحدت نيروهاي ملي ـ دمکراتيک
کردها ،بهبودي قابل مالحظه وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي مردم ،موفقيت
درعرصه هاي آموزشي و فرهنگي ـ نفود اسالميستها هم کاهش يافت .نتيجه
انتخابات شهري 36نشانه آشکار اين روند در جنوب کردستان است .اسالميستها
Muncipal
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که در انتخابات شهري اواسط سالهاي دهه  91تا  18درصد آرا را بدست آورده
بودند درانتخابات سالهاي  2111ـ  2111موفق به کسب تنها  3درصد آرا شدند.
الزم به يادآوري است که براي اسالميستها شرکت در انتخابات دولتي تنها يکي
و آنهم اهرمي غير قاطعانه براي تاثير گذاشتن بر حيات سياسي منطقه کردها
است .اسالميستها چون نيرويي راديکال ـ افراط گرا به اشکال و شيوههاي سنتي
مبارزهشان تکيه کرده و خواهند کرد .حزب دمکرات کردستان و اتحاديه ميهني
کردستان تا حدي به خاطر مالحظاتي درمقابله با اسالميستها محدود شدهاند :از
يک طرف آنها سرچشمه خطر را مي بينند ،و از سوي ديگر مشکل حفظ
مناسبات طبيعي با ايران ،سوريه و همچنين ترکيه و ليبي که هر يک از آنها
داراي ارتباط هايي با سازمانهاي نامبرده هستند آنها را از انجام اقدامات قاطعانه
عليه نيروهاي فوق الذکر بازمي دارد.
خودمختاري جنوب کردستان درپروژه دولت فدراتيو عراق اولين تالش براي
حل مساله ملي در چنين سطحي در کل شرق مسلمان است .درهمين مورد الزم
به تاکيد است که پيامد خودمختاري جنوب کردستان براي منطقهيي که درآن
انبوهي از مشکالت ملي به صورتي حل نشده باقي مانده است بيشتر موجب
نگراني نيروهاي مختلف (هم سکوالر و هم مذهبي) مي شود تا خود
خودمختاري در جنوب کردستان که ديگر تبديل به يک واقعيت مسلم شده
است .تصادفي نيست که ترکيه با توجه به حاد بودن مساله کرد در آنجا ،فعال تر
از همه عليه اين روند عمل مي کند .،بر همين اساس افراطي هاي جنوب
کردستان نه تنها از سوي اسالميستهاي ترکيه بلکه از سوي دولت ترکيه نيز
پشتيباني مي شوند.
عامل ديگري که موجب نگراني اسالميستها مي شود اين است که الگوي جنوب
کردستان مي تواند موجب پيش آمدهايي ناخواسته در شرق مسلماني گردد،

62

جايي که عامل سنت اسالمي مقدم بر عامل ملي بوده ،بر همين مبنا تاکنون از
پيش آمدن مشکالت جديدي که بر بستر مسائل ملي باشد جلوگيري شده است.
دورنماي نقش عامل اسالم در کردستان نه در کل آن ،بلکه بويژه در جنوب آن
چگونه خواهد بود؟ تشريح و شناخت عواملي که به آنها پرداخته شد ما را به اين
نتيجه مي رساند که خالصي کامل از خطر بنيادگران و افراط گرايان اسالمي به
همين سادگي نخواهد بود .يکسري علتها براي توجيه اين امر وجود دارد که
عمدهترين آنها عبارتند از :حل نشدن مسائل مزمني چون مشکالت اجتماعي ـ
اقتصادي و همچنين ملي ـ سياسي که بستر مساعدي براي افراط گرايان اسالمي
بوجود آورده است.
يکسري عوامل با خصوصيتهاي متضاد وجود دارد که احتمال اسالمي شدن
حيات اجتماعي ـ سياسي کردستان را زير سوال ميبرند .اين امر که جامعه گذشته
و کنوني کردستان بنابر اقرار مسلم متخصصين ،بر مبناي مذهبيت و از آنهم فراتر
تعصب گرايي متمايزنمي شود ما را بيشتر به نتيجه فوق مي رساند .همچنين
تاريخ گذشته هيچ دادهيي بر نقش مثبت عامل اسالم در رشد و تکامل مبارزه
کردها براي کسب حق تعيين سرنوشتشان نمي دهد .در آخر ،الزم است به اين
مساله توجه شود که صرفنظر از رشد نقش عامل اسالم و ظهور و تاثيرات
مختلف آن ،تالش براي تشکيل يک دولت سياسي بر پايه قانون و جزم شريعت
به شکست انجاميده و خواهد انجاميد(افغانستان ،تحوالت رژيم تئوکراتيک
ايران و غيره) .آشکار است که اکنون در ايران و يکسري از کشورهاي عربي
تفکرات اصالح طلبانه روحانيون اسالمي به نيرويي جدي تبديل شده ،با بخش
افراطي و محافظهکار اسالم مقابله مي کند.
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مبنا قرار دادن جامعه مدني که جاي مهمي در تغييرات اجتماعي ـ اقتصادي و
سياسي جنوب کردستان دارد يکي از شرايط مهم جلوگيري از تثبيت
راديکاليسم اسالمي در اشکال مختلف آن در اين منطقه است.
منبع:
http://www.iimes.ru/rus/2004/listp.html
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ادبيات کوردي در نيمه دوم قرن نوزدهم
م .ب .روبينکو

• ادبيات کوردي در نيمه دوم قرن نوزده ادامه سنن ادبي مدرسه نالي (در آغاز
قرن نوزده) است که با رشد آتي افکار روشنگرانه ,اشعار هجوآميز ,ضد مذهب
ساالري ,انگيزه هاي ميهن پرستانه ,تقويت خصلت هاي اجتماعي – سياسي,
گرايش به پااليش زبان ادبي کوردي و در نهايت ايجاد روح انقالبي در آثار
شاعران دمکرات کورد قرن نوزدهم مشخص مي گردد.
در نيمه دوم قرن نوزده تغييراتي بنيادي در جامعه کورد صورت گرفت ,طبقه ي
اشراف کورد با تالشي سازمان قبيله يي از درون آن سر درآورده ,قطعه زمين
هاي وسيعي را تصاحب کرد .قدرت نمايندگان روحانيت کورد چون زميندار –
فئودالهاي آينده در نتيجه کسب اختيارات نامحدود داوري و خزانه داري از
حکومت ترکيه باالگرفت .افزايش ماليات و بسيج مردم در ارتش ترکيه بار
سنگيني بر دوش مردم گرسنه ,رنجور ,نيازمند و زجر کشيده کورد شده بود.
تمام اين عوامل موجب اعتراض همگاني و قيام هاي بدرخان ,يزدانشير ,عبيداهلل
و ديگران شد .هر کدام از اين قيام ها جزو رويدادهاي مهم تاريخ خاور نزديک
درنيمه دوم قرن نوزدهم محسوب مي شوند.اين قيام ها هر بار توسط حکومت
هاي ايران و عثماني با پشتيباني دول خارجي ( بطور عمده بريتانيا ) بيرحمانه
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سرکوب شدند .در آن روزهاي سخت تمايالت و آرزوهاي خلق کورد در شعر
بازتاب مي يافت .حاج قادر کويي(  ) ٥٨٥۱ – ٥٨۱۹شاعر شايسته و عالي کورد,
ناجي و الهام بخش قيام کورد بود .در آثار او دو سبک مختلف متمايز مي
گردد:
 ) ٥اشعاري به سبک شاعران کالسيک .
 ) ٧اشعاري با مضمون اجتماعي .
کويي استاد بزرگ شعر ,مسلط بر فن نگارش هنري و زبان گوياي شعر
کالسيک کوردي بود .زبان شعري او در بيان مشکالت اجتماعي ساده و روشن
است .شاعر با مورد خطاب قراردادن مردم سعي درساده نمودن سبک آثار خود
و پااليش آن از تاثيرات عرب گرايي و فارس گرايي و از سوي ديگر از شکل
مبهم شعرهاي کالسيک دارد .حاجي قادر کويي در آثار خود تصوير جامعه مد
نظرش را به روشني ترسيم کرده ,سيماي واقعي امپراتوري عثماني را نشان مي
دهد .شاعر با افشاگريها يش ,جسورانه حکومت (عثماني ) راچون سدي در
مقابل رشد و ترقي مورد هدف قرار مي دهد « .وزيرها و وکيل ها گرگند و
مردم رمه ».
قادر کويي آرزوي رهايي خلق کورد از ستم امپراتوري عثماني و ايجاد
کوردستاني را داشت که ضمن رونق يافتن علم و هنر,عدالت و برابري نيز
درآنجا حاکم شود .شاعر مراحل اساسي عملي کردن اين آرزو را با طرح
پيشنهادهاي زير نشان مي دهد:
 از بين بردن خصومت هاي بين قبيله يي اتحاد قبايل -ريشه کن کردن بيسوادي
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 روشنگري و جنگ مسلحانهتحوالتي که تحت عنوان « عصراصالحات » ( تنظيمات ) در ترکيه صورت مي
گرفت تاثير نيکي بر آثار حاجي قادر کويي داشت که به نقش بزرگ
روشنگري در سرنوشت خلق کرد پي برده بود .شاعر با وجد از آخرين
دستاوردهاي علم در اروپا ياد کرده ,خلق کرد را به فراگيري علوم مفيد فرا مي
خواند:
« صنعت ياد بگير و دانش بياموز
براي توچه فرق مي کند که اين آفريننده
زردشتي است يا هندو ويا يهود
ساکنان بهشت چوپانان گاو و گوسفند نيستند
بلکه صاحبان هنر و علم و عرفانند»
" تۆ وەرە فەننێ فێر بە چيتە لەوە
گاورە ،هيندووە ياخود جووە
ئەهلي جەننەت نە شوانە و گاوانە
ساحيبی فەن و عيلم و عرفانە"

اشعار کويي نشانگر آغاز مرحله جديدي در تکامل ادبيات کالسيک کوردي
بود .اشعار کويي همسان با خطوط کلي اشعار شاعران روشنگر شرق داراي
ويژگي هاي منحصر به فرد چون شور و شوق انقالبي و جهانگرايي عميقي است
که با پشتيباني از مبارزات ملي و رهايبخش تمام ملل تحت ستم ظاهر مي شود.
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آثار شاعراني چون حمدون ( ) ٥٨۹٣ – ٥۱٥۹واحمد جليلي ( ) ٥٨٣۹ – ٥۱٢۹
بازتاب رويدادهاي سياسي – اجتماعي و توصيف زيبايي هاي طبيعت هستند,
بويژه اشعار شيخ رضا طالباني (  ) ٥٨۹٧ – ٥۱٥٢بنيانگذار شعر هجو آميز
کوردي که برعليه حکمراني و بي عدالتي عثماني ها بود ,ازاهميت بسياري
برخوردار است .در ضمن تناقضاتي درآثار طالباني ديده مي شود .طالباني که
پسر يکي از رهبران برجسته فرقه صوفيگري بود ضمن آنکه اشعارش را با تمجيد
بسيار به شيخ صوفيگر تقديم مي کند همزمان از بيان دو رويي و رياکاري آناني
که از مذهب به سود اهداف مغرضانه شان استفاده مي کنند ,چشم پوشي نمي
کند:
" شيخ ها بايد صبح هنگام به خواب قيلوله فرو روند
تا مردم تصور کنند که شيخ عابد و شب زنده دار است»
"الزمە بۆ شێخ سبەينان گورەگە خەو
تا بڵێن شێخ عابيدە و نانوێ بە شەو"
اشعار هجوآميز طالباني نقش سترگي در تکامل ادبيات دمکراتيک و مدرن
کوردي وشکل گيري افکار مترقي در جامعه کورد ايفا کرد .در اين دوره
گرايشات ديگري نيز دراشعار شاعران کورد مشاهده مي شود .شاعراني چون
سالمي سنه يي (  ,) ٥٨۹۱ – ٥۱٢۱مه جدي(  ,) ٥٨۹۱ – ٥۱٧۹محوي( – ٥۱٢۱
 ,) ٥٨٣٢استاد حريق (  ) ٥٨۱۹ – ٥۱٢۱استاد شايسته غزلسرا که اشعارش داراي
ارزش هاي واالي هنري است و مصباح الديوان (ادب) ( ) ٥٨۹۱ – ٥۱٥۱
غزلسرايي بزرگ که شعرهايش ترسيمي از عشق زميني ,احساسات انساني,
طبيعت و شاديهاي زندگي است به آن دسته از شاعران تعلق دارند که در

69

چارچوب غزليات خصوصي ,مذهبي – عرفاني کنج عزلت گزيدند .آثار اين
شاعران بيانگر وظايف مبرم جامعه کرد و تمايالت سياسي – اجتماعي خاصي
نيست .
در مجموع ,ادبيات کوردي در نيمه دوم قرن نوزده ادامه سنن ادبي مدرسه نالي
( در آغاز قرن نوزده ) است که با رشد آتي افکار روشنگرانه ,اشعار هجوآميز,
ضد مذهب ساالري ,انگيزه هاي ميهن پرستانه ,تقويت خصلت هاي اجتماعي –
سياسي ,گرايش به پااليش زبان ادبي کوردي و در نهايت ايجاد روح انقالبي در
آثار شاعران دمکرات کورد قرن نوزدهم مشخص مي گردد.
منبع  :تاريخ ادبيات جهاني ,جلد هفتم,٥۱۱٥ ,مسکو
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جهان بيني ,ديدگاه ,ارزش ,اعتقاد وتمام موارد مربوط به عرصه معنويات ,بيشتر
توسط فرهنگ شناسان( اتنوگرافها) مورد بررسي قرار ميگيرد .با وجود اين عمال
بخش مهمي از حيات معنوي همبود اتنيکي ,37مجموع نظريات زيبا شناختي آن
و تمايل گروه هايي که داراي درجات مشخص اتنيکي هستند از نظر مي افتد
.براي بيان اين مسائل بايد تمام جوانب حيات را به گونه اي منظم نشان داد .در
پژوهش ها ,مقوله زيبا شناختي تنها دربررسي پديده هاي انتزاعي – فرهنگي
(موزيک ,رقص) يا گذار هنر در حال رشد به هنر حرفه اي ظاهر مي شود,
منتهي به سادگي مي توان متوجه اين نکته شد که حتا درمراحل اوليه تکاملي
انسان نيز زيبا شناختي زندگي اجتماعي ,مختص به انسان بوده است .به صورتيکه
انسانها در مراحل آغازي جامعه اشتراکي از نشانه هاي هنري به صورت عالمت
وقبل ازهرچيز اتنيک بهره برداري مي کردند.
ابداع شيوه هاي انتقال اطالعات گروه اتنيکي بربنيان پديده « ما – آنها » و
آرايش محيطي منظم در پيرامون آن ,اعطاي مختصات فرهنگي زبان به آن و
 37واژه اتنيک در فارسي بعنوان قوم  ,قومي ترجمه شده است  .با توجه به اينکه معادل فارسي آن در برگيرنده معني
واقعي آن نيست در اينجا همان واژه اتنيک به کار برده شده است.
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درکي ناخودآگاه و کامال احساسي مي باشد .همزمان پرورش و تربيت افراد
جامعه درچارچوب سنت هاي موجود ,بر پايه محيط فرهنگي و بارنگ و نماي
مشخص اتنيکي صورت گرفته ,به آن رنگي مشخص و در واقع تصوري از
زيبايي مي دهد.
مفهوم « زيبا – زشت » با مفهوم « ما – آنها » پيوند داشته ,خطوط روشن جهان
بيني گروه هاي مختلف اتنيک را تشکيل مي دهد .بي شک سنت پويا بوده و
تحت تاثير عوامل بيروني و تغييرات دروني که داراي قانونمديهايي در
چارچوب سنت هستند ,قرارمي گيرد .متاسفانه اکنون نيز طرح مشخصي براي
تجزيه و تحليل صوري ويژگي هاي اتنيک بسياري از پديده هاي فرهنگ مادي
وجود ندارد و اين در حالي است که ضرورت چنين پژوهش هايي کامال
احساس گشته ,کمبود پرداختن به ويژگي هاي اتنيکي اشياء ازهمان نظر اول
درمطالب منتشر شده فرهنگ شناسان مشاهده مي شود.
لباس ملي از نقطه نظر زيباشناسي پديده اي کامال منحصر بفرد است .از يک سو
جامعه سنتي در حال رشد داراي امکانات غني و کافي براي استفاده ازمواد
مختلف جهت تهيه لباس است و از سوي ديگر تغييردر پارچه وشرايط زندگي,
مستمرا موجب تهيه لباس هاي جديد با افزودن چيزهاي نو به آن ميگردد.
ويژگي هاي طبيعت انسان  ,خواست ها و انتخاب فردي در چارچوب سنت,
موجب رشد فانتزيهاي خالق درتهيه لباس ميگردد .طبيعتا با رشد تکنولوژي
سخن از سوسيوم 38آن دسته از گروه هاي اجتماعي مي رود که امکان دست
يابي به مواد اوليه را دارند .براي نمونه لباس تهيدستان بيشتر از همه جنبه عمل
گرايي دارد و اين در حالي است که لباس اقشار مرفه جامعه معموال کمتر در
رابطه با سنت بوده ,بيشتر جنبه پرستيژ دارد .در نتيجه انتخاب لباس هايي که
Socium
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داراي نشانه هاي کافي سنتي هستند براي تجزيه و تحليل ويژگي هاي زيبا
شناختي اهميت بسياري دارند .لباس اقشار مياني جامعه چون قاعده اي
پاسخگوي اين نياز مي باشد .در اينجا بايد نقش ديگر لباس نيز مورد توجه قرار
گيرد .در جوامع سنتي ,ل باس تقريبا بدون مشارکت صنعتگران حرفه اي تهيه مي
شود و همين موجب رشد قابليت هاي هنري افراد ميگردد.
به يقين مي توان گفت ,که لباس سنتي کوردها بندرت مورد بررسي قرار گرفته
است .عمال تحقيقي در مورد لباس کوردهاي ترکيه نشده است .اطالعات مربوط
به ادبيات کوردهاي ايران بسيار اندک مي باشد .هانسن 39در دهه پنجم قرن
بيستم زندگي زنان کرد درعراق را برشته تحرير درآورد .تک نگاشت او سرشار
از تصاوير و طرح هايي است که بدون آنها مشکل بتوان مطالب را مورد سنجش
و مقايسه قرار داد .در ضمن بايد به نوشته م.عارف و بويژه دزيگل 40اشاره کرد
که براي نخستين بار از شيوه زيبا شناختي براي بررسي لباس هاي ملي اقشار
مختلف مردم در عراق استفاده کردند.
تک نگاري  Al-Jadir W-Azzawiohنيز حاوي اطالعات جالبي در رابطه
با لباس هاي کوردي است .اما از نقطه نظر زيبا شناختي  ,کلکسيون پوشاک و
تصاوير موجود در موزه مردم شناسي و فرهنگ شناسي پترکبير(درسن
پترزبورگ– م) منبع اصلي تجزيه و تحليل لباس کوردي مي باشد  .در اين موزه
چند ين دست لباس و ده ها عکس وجود دارد که بخوبي تابلوي عمومي
دگرگوني لباس را در قرن بيستم تکميل کرده ,پايداري نمونەهاي 41معين ثبت
شده در ادبيات را منعکس مي کند .الزم به ذکر است که کوردها در ايران و
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عراق بعنوان اقليت قومي تحت ستم مضاعف بوده ,براي کسب حق تعيين
سرنوشت ملي – سياسي خود مبارزه مي کنند .بي شک اين مساله بي تاثيردر
رابطه کوردها با فرهنگ خود نمي باشد.
در قرن بيستم تغييرات قابل توجهي در لباس هاي سنتي تمام خلق هاي جهان
صورت گرفت .نفوذ پارچه هاي کارخانهاي در کشورهاي شرق نزديک
موجب دگرگوني فرهنگ مادي خلق هاي اين منطقه شد .همزمان رشد
خودآگاهي ملي موجب تشديد عالقه به لباس و بخصوص به نوع مجلسي آن
گرديد ,پديده اي که نگارنده اين سطوردربين اعضاي جمعيت کوردهاي
لنينگراد(سن پترزبورگ کنوني) مشاهده کرده است.
لباس مردانه
هانسن در تک نگاري خود به تشريح  2نوع لباس کوردي ]رواندوزي و سليمانيه
اي[ در عراق مي پردازد .نتيجه گيري مولف با مشاهدات م .عارف و Al-
 Jadir W-Azzawiohنيز تاييد مي شود .کلکسيون موزه پتر کبير امکان
طرح وسيعتري از آن را به ما ميدهد .محدوده استفاده از نوع « سليمانيه اي » آن
به ايران نيز مي رسد .محدوده پوشش لباس مردانه کوردي « رواندوزي » تنها
مختص به بخش معيني از ]کردستان[ عراق مي باشد.
موارد زير وارد ترکيب لباس رواندوزي مي شوند :پيراهن از پارچه نخي سفيد
با دوخت يکنواخت ,آستين هاي راست و بدون زير بغل .تک پارچه سه گوش
بزرگي که به جاي سردست]سوراني[ دوخته مي شود يکي از ويژگي هاي
مشخص پيراهن سنتي کوردها است .چنين پيراهني در نوع «سليمانيه اي» نيز
وجود داشته ,بطور کلي مختص به لباس کوردي مي باشد .برش زيرشلوار شبيه
شلوار است ,با اين تفاوت که از پارچه نرم نخي تهيه مي شود .لباس رو را که
معموال از پارچه خانگي پشمي تهيه شده ,روي لباس زير مي پوشند .در حال
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حاضر از اين پارچه ها استفاده نمي شود بلکه از پارچه کت و شلواري پشمي ويا
از پشم با الوسال 42استفاده مي کنند .تفاوت اساسي لباس رواندوزي با اقوام
ايراني زبان در نوع شلوار آن است .پاچه شلوار گشادتر ازقسمت باالي آن است.
خشتک شلوار به شکل شش ضلعي مي باشد .براي دوختن شلوار و نيم تنه
بااليي از يک نوع پارچه استفاده مي شود .نيم تنه با قامت مستقيم بوده ,داراي
آستين هاي راست و فاقد زير بغل است .يکي از نشانه هاي پراهميت لباس
رواندوزي چگونگي رنگهاي شلوار ونيم تنه است .کوردها از پارچه هايي که
نقش هاي درشت ,چهارخانه ويا راه راه هستند  ,استفاده مي کنند .پژوهندگاني
که اين نوع لباس را مورد بررسي قرار داده اند براي يکبارهم  ,استفاده از پارچه
هاي ساده را يادآور نشده اند.
کفش سنتي کوردها و ايراني ها به گونه ويژه اي است .تخت کفش آنها از تکه
پارچه هاي سخت پرس شده ساخته شده است رويي آن داراي قالبي از نخ هاي
کلفت پنبه اي است .کردها کاله نمدي نرمي که يک يا چند چارقد به شکل
دستار روي آن بسته مي شود ,برسرمي گذارند .سه گوش انتهايي آستين پيراهن
از زيرآستين نيم تنه بيرون آمده است ,اين سه گوش به دور پنجه پيچيده شده,
در نزديکي آرنج گره زده مي شود .شال کمري چندمتري از کشمير ,ابريشم يا
پارچه هاي ديگر نيز تعلق به اين نوع لباس دارد .رنگ آن ممکن است روشن
باشد .شال را پس از چند دور پيچاندن به دور کمر ,به صورت ويژه اي در
جلوي کمر گره مي زنند( .تعداد گره ها متناسب با تعداد پيچش شال به دور
کمر مي باشد که معموال  5 – 6دور است).
لباس « سليمانيه اي » ازدو جنبه با نوع « رواندوزي » متمايز مي گردد:
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 )1اين نوع شلوار خاص اقوام ايراني بوده ,قسمت کمري آن بسيار گشاد و
پاچه شلوارش تنگ است .خشتک ,بزرگ ومربعي شکل بوده موجب
ايجاد يک سري چين در ناحيه ران مي شود.
 )2اين لباس ها از پارچه هاي که رنگ هاي ساده اي دارند تهيه مي شوند .در
کلکسيون ما لباس کورد کشاورزعراقي از پشم خاکستري تيره و رنگ
نشده دست بافت ,و لباس کوردي از مهاباد ( ايران) از پشم سفيد ريزبافت
که استادانه با ابريشم بنفش روشن روکاري شده است ,وجود دارد .به
غيراز اين ها ,گونه هاي ديگري نيزوجود دارند .در کلکسيون موزه ,لباس
کوردشهرنشيني از مهاباد وجود دارد که نيم تنه بااليي آن تمام ويژگي
هاي برش سنتي را حفظ کرده است و داراي يکسري تکه ها مانند يخه و
جيب هاي رو و تو مي باشد که بطور يقين از لباس نظامي اخذ شده است .
اين لباس با استفاده از پارچه ابريشمي قهوه اي تيره بافت کارخانه دوخته
شده است .عناصر لباس نظامي در عکس هايي که توسط هانسن و آريستاوا
نيز گردآوري شده اند ,مشاهده ميگردد.
با توجه به نکات ياد شده  ,چه چيزي لباس مردانه کوردي را از لباس ايراني ها و
عربها متمايز مي کند ؟ مشاهدات جهانگردان در قرن نوزدهم به وضوح بيانگر
چگونگي لباس سنتي کردها است  .اشکال متنوع  ,پويايي رنگ ها ,فزوني قطر
براي آراستن دستار ,تفاوت رنگ ها در بخش هاي مختلف لباس نشانگر تالش
براي ايجاد تصويري بياد ماندني است که هيچ تمايلي براي هماهنگ شدن
ندارد.

77

لباس زنانه
لباس سنتي زنان کورد در عراق بيشتر مورد بررسي قرارگرفته است .کلکسيون
هاي موزه پترکبير اين امکان را مي دهد تا بغيراز موارد شناخته شده ,يک نوع
رايج آن درايران را نيز مجزاکرد (در اين مورد به سختي مي توان از سطح
اختالف گونه شناسي آنان سخن گفت) .لباس زنانه کوردها ي عراق در اواسط
سده بيستم به شکل زير تهيه مي شد :زير پيراهن نخي که قطعا به تقليد از لباس
زير اروپايي دوخته مي شد ,شلوارگشاد با خشتک مربعي نه چندان بزرگي که
قسمت باالي آن از پارچه ساده و روشن تهيه شده ودرقسمت کمر و مچ پا جمع
مي شود .بخش اساسي اين نوع شلوارها از پارچه ساده نخي يا ابريشمي با
رنگهاي روشن دوخته شده است .روي اين مجموعه ,پيراهني با برش يکنواخت,
چين هاي مايل جنبي و آستينهاي راست با سه گوش يزرگي که به جاي
سردست دوخته شده است ,پوشيده مي شود.
چنين لباسي را مي توان با استفاده از پارچه هاي دلخواه نخي ,ابريشمي و يا
مخملي بنابر بضاعت خانواده دوخت .منتهي آنچه در عکس ها جلب توجه مي
کند رنگ روشن و نقش گل هاي درشت در تمام لباس ها است .بي شک زنان
ميانه سال بيشتر ترجيح مي دهند لباس هاي تيره رنگ را به جاي لباس هايي که
از پارچه هاي ساده رنگي با نقش هاي کوچک سنتي ايراني دوخته شده اند,
بپوشند.
آنها روي لباس ,جليقه مخملي يا ابريشمي روشن نقش داري که روي آن
سوزنکاري شده است ,مي پوشند .روي آن ممکن است ژاکت بلندي که برش
يکنواخت ,پهلوهاي گشاد در قسمت پايين و آستين هاي راست دارد پوشيده
شود .براي دوختن ژاکت از پارچه هاي مختلف استفاده مي شود (شواهدي مبني
بر نوع پشمي آن در دست نيست) در صورت امکان آن را با نوار و گلدوزي
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تزئين مي کنند .زنان کرد کالهي راکه معموال با سکه ,زنجير و منجوق آراسته
شده  ,برسرمي گذارند .دستاري از يک يا چند شال دور کاله پيچيده ,آن را با
بندي ازمنگوله هاي نخي يا پشمي تزئين مي کنند .گاه شال نازک و ساده اي
روي دستار مي کشند.
اطالعات مربوط به لباس زنان کورد در عراق رامي توان با تشريح  2نوع لباس
مجلسي موجود در موزه [پتر کبير] تکميل کرد .در مقايسه با زمان هانسن ,در
سال هاي اخير تغييراتي در لباس کوردي زنان بوجود آمده است .دخترهايي که
از محيط روشنفکري برخاسته اند معموال کاله برسرمي گذارندو و براي دوختن
لباس از پارچه هاي هم نهشته 43استفاده مي کنند.
ل .دزينگل در رابطه با تغييرات لباس کردي در آغاز دهه  81قرن بيستم مي
نويسد "کوردها با توجه به گذار از نيمه کوچ نشيني  -دامداري به کشاورزي تا
حدي از نظر مادي غني تر شده ,توانسته اند ارتباط منظم و پايداري با مراکز
تجاري بوجود آورند ,در نتيجه سختي شرايط زندگي شان کمتر شده است".
وضعيت جديد موجب تغييراتي در لباس آنها شده است .عالقه سنتي به رنگ
هاي روشن ,گذار عمومي به پارچه هاي هم نهشته روشن را مهيا ساخته است.
درگذشته تنها خانواده هاي ثروتمند قادر به پوشيدن لباس هاي شيک و
گلدوزي شده با طال و نقره بودند ولي اکنون امکان تهيه پارچه هاي پلي استر
تزئين شده با پولک هاي طاليي و نقره اي براي همگان وجود دارد.
لباس هاي مجلسي دانشجويان کورد عراقي از سه تکه تشکيل شده است:
پيراهن ,شلوار و جليقه  .برش آنها به شيوه سنتي است اما تنوع رنگ ها بي مانند
و منحصربفرد است  .يکي ازاين لباس ها ترکيبي از پيراهن پلي استر توري بنفش
روشن است که سرتاسر آن با نخ هاي نقره اي گلدوزي شده است ,شلواراز
Synthetic
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پارچه پلي استر سبزرنگي است که با نخ فلزي قرمز رنگي روکاري شده است.
روي پيراهن جليقه سفيد کوتاهي ازجنس ابريشم مي پوشند که نقش هاي
درخشاني دارد.
يک دست لباس ديگرترکيبي از پيراهن سبز رنگ  ,بدن نما با نقش هاي طاليي
و شلوارسرخ زربافت وجليقه پشمي هم نهشته آبي – سرخ است .در اين لباس,
رنگ ها رودرروي هم قرار مي گيرند ,نقش ها درشت است و به روشني عدم
هماهنگي آنان با عناصر ديگر لباس به چشم مي خورد .لباس خاطره تاثيربخشي
به وجود مي آورد .نگارنده امکان يافت تا لباس هاي مشابه را در بين شرکت
کنندگان جشن نوروز در لنينگراد [سن پترزبورگ کنوني] ببيند.
در سال  1986لباس يک زن متاهل و با بضاعت کورد مهابادي (ايران) را به
موزه آوردند .لباس بطور چشمگيري از نوع عراقي متمايز مي گردد .اگر اين
لباس را براساس تصاوير موجود در کلکسيون مورد ارزيابي قرار دهيم  ,بخوبي
ويژگي مختص به لباس کوردهاي ايران متمايز مي گردد .برش پيراهن
يکنواخت است  ,قامت آن برش خطي دارد و دامني پرچين به آن دوخته شده
است .کمر پيراهن پايين ترازحد معمول است بطوريکه هنگام پوشيدن باال
کشيده مي شود ,در نتيجه قسمت باال تنه روي کمر آويزان مي شود.
در ترکيب اين لباس شلوارهاي گشاد ابريشمي (با برش سنتي براي تمام
کوردها) و بلوز وارد مي شود .بلوزکوتاه است ,تا ناحيه ران مي رسد و در پهلو
داراي برجستگي خاصي است  .برش بلوز شبيه برش بلوز ايراني ها است .شال
کشميري بلندي با همان گره هايي که از مشخصات لباس مردانه است ,بدور
کمربسته مي شود .کالهي آراسته وپر زرق و برق به سر گذاشته شده ,روي آن
شالي از تور هم نهشته مي کشند .رشته رنگ هاي لباس بسيار متنوع است :شلوار
صورتي  ,پيراهن صورتي نارنجي با نقش و نگاره هاي طاليي  ,شال نارنجي با
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نقش هاي متنوع رنگي و بلوز به رنگ بنفش روشن با نقش هاي طاليي .کاله از
پارچه هاي قرمز و سبزتهيه شده ,و شال نارنجي است .در تصاوير ,رنگ اساسي
لباس ها صورتي يا نارنجي است ,اما در اصل هر بخش آن داراي رنگ خاصي
است که وارد هماهنگي عمومي نمي شود و قبل از هر چيز احساس ناهماهنگي
ترکيب هاي مختلف را در بيننده برمي انگيزد که سمت و سوي آن در جهت
متعادل کردن اين مجموعه در تماميت آن نيست و مجددا خاطره تاثيربخش
پويايي بوجود مي آورد .الزم به گفتن است که هيچ کدام از اين  3دست لباس
به قشرهاي تهيدست جامعه تعلق ندارند .
بدين ترتيب با توجه به انعکاس بعضي از خطوط هنري جهان بيني لباس هاي
سنتي کوردها مي توان به درک اين نکته رسيد که اين لباس ها چه خطوط
مشخصي ازلباس ملي کوردها را منعکس مي کنند .يکي از ويژگي هاي لباس
مردانه و زنانه کوردها تالش براي خودنمايي و رويارويي لباس خود با ديگران
است .استقالل ,غرور و سلحشوري کوردها به خوبي عيان است .آنها اصالت
فرهنگي خود را کامال حس کرده ,سعي در حفظ آن دارند .منتهي در ده سال
اخير اصالحاتي در لباس هاي سنتي صورت گرفته است .در شهرهاي بزرگ
پوشيدن روزمره لباس کوردي کم رنگتر شده است .در بيشترجاها لباس سنتي
نقش مجلسي را ايفا مي کند و اين در حالي است که در شرايط سخت,
موجوديت قومي نقش ويژه اي را ايفا مي کند.
کوردها حتا هنگامي که دورازميهن نيز هستند لباس سنتي شان را به همراه دارند
و اين عمل ستايش برانگيزي است .متاسفانه با تنگ شدن محيط کاربرد لباس
سنتي  ,غناي رنگ ها ي آن نيز کم مي شود  .اکنون کامال مشهود است که
تفاوت هاي قبيله اي در زيباشناختي در حال از بين رفتن است  .در روند شکل
گيري آگاهي تمام اتنيکي ,ويژگي هاي ملي لباس از بين مي رود و بيشتر به
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صورت نشانه هاي تمام اتنيکي درمي آيد .تاثيرات بيروني بويژه از طريق تاثيرات
زيبا شناختي مجموعه هاي غيراتنيکي (پارچه ,عناصر تزئيني و  )...نيز تاثير خود
را برچگونگي لباس ملي مي گذارد .تغييرشيوه نگرش و ارتباط اتنيک با جهان
پيرامون بربافت زنده فرهنگي و بويژه لباس اثر مي گذارد.
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