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  مقدمه

   
 ملـت  هر اگر شايد اند، طلبي هويت و آزاديخواهي راستين مبارزان كردها
 در بـودن  سـتم  تحـت  دهشتناك ساليان تمامي طي بود، كردها جاي ديگري

 اشـان،  عليه دولتها اين آسميالسيون هاي پروژه و اشغالگر دولتهاي چارچوب
 .ماند نمي باقي آنها از نامي

 مقـدس،  سـرزمين  ايـن  كـشيده  فلـك  سربه هاي كوه همچون كردها ولي 
 آرزويـشان  تحقـق  بـه  روز بـه  روز تـا  ماندنـد  ماندند، باقي سربلند و پايدار

 نزديـك  واقعيت به كردها آرمان تحقق رود، مي پيش هرچه و شوند نزديكتر
 كـوچ  بمبـاران،  فرهنگـي،  و زبـاني  ژنوسـايد  عام، قتل كشتار،. گردد مي تر

 را آنهـا  تنهـا  نـه  سرزمينـشان  كـردن  تـرك  به و تعريب و تفريس اجباري،
 آزادي بـه  دسـتيابي  بـراي  را آنـان  اراده بلكـه  نبرد بين از و  دهنكر مضمحل
 كشورهايي داخلي مسئله تنها كرد، مسئله كه بينيم مي امروز و كرد دوچندان

 بلكـه  نيـست،  انـد  محصورشده آنها مرزهاي چارچوب در كردها اجبار به كه
 .است اساسي جوييره چا سوي به گذار حال در و هانيج اي مسئله كرد مسئله

 سـالها  از بعـد  حقوقش، از شده محروم ملت اين و شده پاره پاره كردستان
 و ملـي  خودبـاوري  از قبولي قابل حد به اكنون هم گسيختگي ازهم و اسارت
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 قرن ،21 قرن و كردها آن از آينده شك بدون و است رسيده گفتماني انسجام
 .است آزاديخواه و مبارز جو، صلح ملت اين ي آرزوها و آرمانها تحقق

 ملتش اجتماعي و اقتصادي سياسي، تاريخ از آگاهي كرد، شهروند هر براي
 را او توانـد  مـي  پيشينه اين شناخت شك بدون و است ضروري و الزم امري

 و انكـار  سياسـتهاي  سـازد،  مطلـع  گذشـتگانش  مبارزات و تالشها رنجها، از
 امـر  اين البته صد و بشناسد بيشتر را ملتش عليه كرد ملت اندشمن اضمحالل
 رهـايي  راه جانباختـه  مبـارزان  اهـداف  تحقـق  بـراي  را او وظيفـه  و رسالت

 .كند مي تر سنگين سرزمينش

 در  راسـتينش  فرزنـدان  همـت  بـه  رنجديـده  سرزمين اين كردستان، آري
 وزيـدن  بـه  عشـرو  كرد ملت براي آزادي نسيم و است دوباره تولدي آستانه
 .است كرده

 از جمعـي  توسـط  1977 سـال  در كـه  كتابي است  از بخشي حاضر كتاب
 ژيرالـد  سرپرسـتي  تحـت  و فرانـسوي  زبـان  بـه  كرد غير و كرد نويسندگان

 Les "فرانـسوي  در كتـاب  عنـوان . اسـت  شـده  نوشـته  فرانـسوي  چالياند

kurdes et le Kurdistan") توسـط  كـه  باشـد  مي) كردستان و كرد 
 كنـدال  قاسـملو،  عبـدالرحمان  دكتـر  جمله از و پاريس در كرد شگرانپژوه
 مـصطفي  و وانلـي  شـريف  عـصمت  ،)پاريس در كرد انستيتوي رئيس(نزان
 تحقيقـات  بـه  بنـا  ولـي  شـود  فاش اش اصلي نام نخواسته كه شخصي(نازدار
 بـه  سوريه كردستان بخش در كه كردستان جنوب در تاريخ محققان از جمعي
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 دكتـر  همـان  نـازدار  مـصطفي  قـوي،  بسياري احتمال به ردد،گ مي اشاره آن
 كـه  كتـاب  ايـن . ست  درآمده تحرير رشته به) باشد مي قاسملو عبدالرحمان
 از است كردستان و كردها سياسي و  اقتصادي ـ اجتماعي تاريخ  دربرگيرنده

 . است برخوردار زيادي علمي اهميت

 بـه  فرانـسوي  زبان از را كتاب اين فلسطين در فتح جنبش مطالعات مركز
 را كتاب داول مك ديويد همچنين. اند نموده ترجمه ميالدي 80 دهه در عربي

 People without a"را آن نـام  و كـرده  ترجمـه  انگليـسي  زبـان  بـه 

country" )يونـسي  ابـراهيم  يـاد  زنـده . است گذاشته) كشور بدون مردم 
 1372 سـال  در و نمـوده  ترجمـه  فارسـي  بـه  "كردهـا "عنـوان  بـا  را كتاب

 شـديد  سانـسور  دليل به متاسفانه ولي است رسانده چاپ به را آن خورشيدي
 كتـاب  فصل دو ترجمه از اسالمي جمهوري حاكميت تحت ايران در حكومتي

 در كردهـا  بـه  راجـع  كـه  ولت روز آرچي و قاسملو عبدالرحمان دكتر قلم به
 دوفـصل  ايـن  چاپ از يا زده سرباز يا باشد، مي مهاباد ملي جمهوري و ايران

 ايـن  محتـواي  از زبـان  فارسـي  خواننـدگان  و اسـت  آمده عمل به جلوگيري
 بـا  ايـران  كردسـتان  دمكـرات  دانشجويان اتحاديه. اند مانده بهره بي دوفصل
 كردهـاي  و سوريه كردهاي درباره كتاب ديگر دوفصل و دوفصل اين ترجمه
) قاسملو لرحمانعبدا(نازدار مصطفي آن نويسندگان كه جماهيرشوروي اتحاد

 كـه  است كوشيده فارسي، به) سوراني(كردي زبان از باشند مي نزان كندال و
 جـاي  بـه  كردسـتان  و كـرد  فرهنگ و تاريخ به خدمت در را خويش رسالت
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 عنـوان  با و  يي گومه. م توسط كه كتاب كردي ترجمه از حاضر كتاب. آورد
 فارسـي  بـه  ، دهشـ  چـاپ  96 سـال  در "پـاره  پاره سرزمين و پژمرده ملتي"

 به خوبي به را خويش وظيفه باشيم توانسته كه است اميد. است شده دهبرگردان
 اتحاديـه  اعـضاء  از جمعـي  كـارگروهي  ماحصل حاضر ترجمه. برسانيم انجام

 عزيـزان  اين تمامي از اينجا در. باشد مي ايران كردستان دمكرات دانشجويان
 . داريم را قدرداني و تشكر كمال زحماتشان خاطر به

 رسـول  جمـال  كـار،  گـل  شورش محمدي، سياوش ترغيبي، شمال آقايان
 .داشتند دهعه بر را كتاب مهترج كه درودي كيوان و دنخه

 آرايي صفحه  و تايپ كار يك هر كه اروميه سربست و عبدي اميد آقايان 
ـ  را كتاب جلد  وطراحي  كـه  پـور  اسـماعيل  سـالم  آقـاي  و بودنـد  دار دهعه

 يـاري  كردي و فارسي متن تطبيق و ويرايش كار در را سطور اين يدهنگارن
 .رساندند

  .مي فشارم گرمي هب را دوستان اين تمامي دست
  
  
 

 اتحاديه دانشجويان دمكرات كردستان ايران
 سرپرست ترجمه،كيهان يوسفي
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  آن در ايراني   ريشهكرد و

طـول  .  كيلومتر مربع است   125000مساحت كردستان ايران نزديك به      
هاي زاگرس امتداد  كوه اين اقليم از كوه آرارات آغاز شده و تا جنوب رشته          

مرزهاي بين تركيه و ايران، عراق و ايران در سمت غرب به مرزهاي             . دارد
 ل شده و همچنـين كردسـتان ايـران در         يبدت كردستان ايران و تركيه      ميان

اي كوهـستاني     منطقـه . چسبد  مي) رضائيه(ي اروميه    سمت شرق به درياچه   
ظـر آب و    از ن .  متـر اسـت    1000است كه ارتقاع شهرهاي آن نزديك بـه         

باران در  ي    ساالنه است و ميزان بارش      "اي  قاره"اي    هوايي كردستان منطقه  
تان هاي كردسـ    رسد، اما اين ميزان در مراتع و دره          مي ليتر   ميلي 400آن به   

 هـوا در اوج    ي  همچنين تفاوت درجه  . رسد  ليتر مي    ميلي 3000 تا   2000به  
در .  درجـه  80 تـا    70گرماي تابستان و سرماي زمستان عبارت اسـت از          

يابـد و در    كـاهش مـي   -30ي هوا در شـهر سـقز بـه      فصل زمستان دما
  .رسد  مي+45 در كرماشان به ي هوا تابستان دما

هـاي كردسـتان       و سرچـشمه   هـا    چشمه ،ايراندر مقايسه با ديگر مناطق      
: شـوند زيـرا چنـدين رودخانـه در آنجـا جـاري اسـت              كمتر خـشك مـي    

، زاب كوچـك  و رودهـاي جغتـو و           )سـفيد رود  (هاي قزل اوزن      رودخانه
  . كيلومتر مربع است6000 اروميه نزديك به ي مساحت درياچه. تتهو
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تار جنگل از كنار     ميليون هك  4 از   هاي كردستان جنگلي بوده و بيش       هكو
هاي بلوط فراوانـي در       درخت.  اروميه تا لرستان را پوشانده است      ي  درياچه

تـراكم  . شـود   نوع الـوار از آنهـا توليـد مـي          14شود و حدود       مي آن يافت 
 سـاكنين منـاطق كوهـستاني       زيرا ،هاي كردستان كم است     درختان جنگل 

كنند   ستفاده مي عنوان سوخت ا  ه  ها ب    از درخت  بخاطر فقدان سوخت ناگزير   
  . شوندعث شده كه اين منابع طبيعي دچار خسارتو اين مسأله با

نفـت در   .  كردستان ايران از غناي بااليي برخوردار اسـت        هاي بكر   زمين
هاي نفتي   دولت و شركت شود و با همكاري  كرماشان استخراج ميي منطقه

ور خارجي، كمتر از نيم ميليون تـن نفـت بـراي اسـتعمال در داخـل كـش                 
  .شود استخراج مي

 اما تنها استان سـنندج   بخش تقسيم كرده،  3ايران را به    دولت، كردستان   
قسمت شمالي آنـرا تحـت عنـوان        . را تحت عنوان كردستان پذيرفته است     

البته بخش جنوبي در حـال      ( و بخش جنوبي آنرا با نام كرماشان        آذربايجان
از كردسـتان   ) متـرجم  .شود  مي ه دو استان كرماشان و ايالم تقسيم      حاضر ب 

آبـاد    براساس نژاد و اقليم، لرستان هم كه مركـز آن خـرم           . جدا كرده است  
  . بايستي بخشي از كردستان باشد،است
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هاي حاكم، باعـث شـده كـه شـمار واقعـي              نژادپرستي رژيم  :ساكنين
كننـد، مجهـول و       زبان در كشورهايي كه در آن زنـدگي مـي          كرد   ساكنين

  .نامعلوم باشد
) هاي اصـيل    از نژاد ايراني  (نچه رژيم ايران اعالم كرده، كردها       براساس آ 

برنـد و      بكـار مـي    "فـارس " را بجـاي     "ايرانـي "هستند و تعمداً اصطالح     
شمار كساني  . كنند  ي ساكنين را براساس نژاد اعالم نمي      عگاه شمار واق    هيچ

  : ه است، بدين گونكنند كه امروزه در اقليم كردستان ايران زندگي مي
   ايرانآمار ساكنان: 1 شماره ليست

  
كرد در 
 ايران

كردستان  شمار كردها
 رانيا

 سال راني اتيجمع

16%  4521280 803860    28258860  1970
16%  190400 5514800 32440000 1975 

  
 گزارش  -هران   ت 1966 نوامبر   -سرشماري ملي جمعيت و مناطق      : منبع
  .، نيويوركUN 1971  آمار، اكتبري ماهانه
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 نفر فارس   235000 نفر آذري و     470000اكنين كردستان   در ميان س    
 منـاطق   ها و  شهر در تعدادي از    نفر كرد    400000وجود دارند و در مقابل      

  )2(.رگزكنند، به ويژه در قوچان و د ي ميخراسان زندگ
توان ساكنين كردستان ايران را بـدين   در قياس با كل جمعيت ايران، مي 

  :ادان دشيوه نش
  تراكم جمعيت كردستان ايران : 2ي  ليست شماره

 1شمار ساكنين در  1975
كيلومتر مربع در 

1970 

 km٢مساحت  مساحت

1640000ايران ١٠٠ ٢٠ ١٧  
٦/٧ ٣٨ ٤٤ كردستان  

125000 
تراكم ساكنين كردستان ايران به نسبت كـل جمعيـت كـشور دو برابـر               

 كل  6/7ه است، كردستان ايران   است، يعني همانطور كه در جدول باال آمد       
  .از كل تراكم جمعيتي ايران را در بردارد% 17خاك ايران يا 
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 منطقـه كردسـتان     4تقسيم ساكنين در    : 3جدول شماره   
  )1966(ايران 

 مناطق شهرنشين% نسبت  روستا نشين% نسبت 

 مهاباد 15 75

 سقز 19 81

  سنندج  27  73
  كرماشان  49  51
  رانيكردستان ا  30  70
  رانيا  50  50

  1975  براي سالتخميني: منابع
، نيويـورك   UN ي   تهران و گزارش ماهانه    1966سرشماري ملي سال    

1971.  
 در چهار شـهر اصـلي       هرها به نسبت زيادي رشد كرده و      شمار ساكنين ش  
  :)4جدول شماره  (بدين منوال است
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  گسترش شمار ساكنين : 4جدول شماره 
شهر        1956 1966  1976*     درصد

   
 مهاباد 20332 28610 42000 208

 سقز 12725 17834 76000 204
 سنندج 40641 54587 42000 187
239 00000 187930 125439  كرماشان

  
در .  كرد ايرانـي بـسيار باالسـت       ي   در يك خانواده   ءميانگين شمار اعضا  

  .نفربه باال است 6هاي روستايي   نفر و در خانواده5هاي شهري  خانواده
و عـشيره كـه در اوايـل           ي همچون طايفه  هاي كم رنگ شدن نهاد    ي  قضيه
 آغاز شـده، آخـرين مراحـل خـود را طـي      )قرن بيستم ـ مترجم  (اين قرن

  .كند مي
 ايل و طايفه    ي  عواملي كه در كردستان ايران باعث از هم پاشيدن شيرازه         

داخلي، رشد سـرمايه     بازارهاي   توسعه و رشد آني   گرديده، عبارت است از     
كـه مـسير    ) اگرچه در كردستان قابل اجرا نيـست      (و قانون تقسيم اراضي     

اين عوامل و داليل . مهاجرت و هجوم روستاييان را به شهرها هموار ساخت
هـاي اجتمـاعي و روشـنفكري دسـت در            فعاليت  ديگري همچون مجموعه  
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شكي در اين   .  مهاجرت روستاييان را پديد آوردند     ي  دست هم داده و پديده    
ي در حال حاضـر نيـز بـاقي مانـده و در     ايگر نيست كه رگ و ريشه طايفه 

ـ گر آينده هم مشاهده خواهد شد، اما بـن و اسـاس كالسـيكي طايفـه       ي و اي
القابي همچون مير، آغا و بيگ و همچنين چارچوبي كـه ماننـد كمربنـدي               

ل قـدم   كرد، تضعيف شده و بسوي اضمحال       ها عمل مي    انسجام طايفه  براي
  .دارد برمي

ـ     همانطور كه از اين به بعد نمي       اي بـه    اي عـشيره    مثابـه جامعـه   ه  تـوان ب
نشين را هم      كوچ ي  توان لقب طايفه     كردستان ايران نگريست، نمي    ي  جامعه

نـشين در   هاي كوچ بر همين اساس ديگر هيچگاه ما شاهد طايفه     . به آنها داد  
نشين هستند يعنـي   نيمه كوچ ،كردستان نخواهيم بود و آنچه كه وجود دارد   

هايـشان    كنند و در فصل بهار گله       در فصل زمستان در روستاها زندگي مي      
  .كنند ها برده و در آنجا زندگي مي را به كوهستان

سـاكنين آنـرا    % 98دين اكثر ساكنان كردستان اسـالم اسـت و           :دين
باقيمانـده هـم آشـوري، ارمنـي و يهـودي           % 2. دهند  مسلمانان تشكيل مي  

قابل ذكر است كه بخشي از ساكنان استان كرماشـان را كردهـاي             .(تندهس
رود در اينجا آنها نيـز جـزو      دهند كه احتمال مي     پيرو اهل ياري تشكيل مي    

سني %) 75 (اناكثريت مسلمان )  م .پيروان آيين اسالم به شمار آمده باشند      
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هـاي    شـيعه مـذهب هـستند و در اسـتان         %) 25(مذهب بوده و باقيمانـده      
  .كنند ماشان و لرستان زندگي ميكر

ه از قدرت   ران آييني، سني مذهب هستند و هموار      در كردستان ايران رهب   
  .اند اي برخوردار بوده و محبوبيت ويژه

پيروان شيخ  . باشند   طريقت اصلي در كردستان مي      دو  نقشبندي قادري و 
شـوند و الزم      تحت عناويني همچون مريد و درويش و صوفي شناخته مـي          

هر مريدي حداقل طي يك سال يكبار شـيخ را زيـارت كـرده و بـا                 است  
شيخ باالترين مقام آييني در ميان      . پيشكش كردن هدايا به خوشبختي برسد     

  .كردهاي سني مذهب است
تر    مال وجود دارد كه رخصت منبر را از ماليي معروف          ،بعد از پير يا شيخ    

  .گرفت مي) تر مسن ترو مجرب(
هاي جوان بايستي در روستاها به تبليغ دين بپردازند          مال ،بر همين منوال  

اما . شود   مي تأمينطريق هدايا و پيشكشي پيروانشان      و امرار معاش آنها از      
بايـد   اكثراً كشاورز هستند، ناچاراً مي    دليل آنكه پيروان آنها روستايي و       ه  ب

مواقـع  در بيشتر   . مال نيز مانند ديگر ساكنين روستا كار كند، مثالً دامداري         
ها و مصائب زندگي مـردم و حتـي تنهـا     وي تنها عالم و فرد آگاه بر سختي  

 بيـشتر آنهـا در      ،فرد باسواد در ميان روستائيان اسـت و بـه همـين دليـل             
به همين دليـل هـم      . اند  ملت خود مشاركت داشته    ي  مبارزات آزاديخواهانه 
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 بـراي   هاي اخير رژيم ايران سعي بر آن داشـته تـا حقـوق ماهانـه                در سال 
 تعيين كند تا از اين طريق براي منافع خود آنها را بكـار            ) مالها(روحانيون  

  .گيرد
هاي ايراني اسـت كـه       زبان كردي شاخه اي از زبان      :زبان و فرهنگ  

  .آيد هاي هند و اروپايي به شمار مي اي از زبان خود شاخه
 هرچند كه اين دو زبان داراي يك ريشه مشتركند ولي زبان رايج بـراي             

عامل اصلي در جهت پيشرفت     .  زبان فارسي است   ،تحصيل علوم و تدريس   
  .سازي زبان و فرهنگ كردي است و استحكام ناسيوناليسم، غني

اي در    مالحظـه  جمهوري كردستان با وجود عمر كم خود اقدامات قابـل           
 سال گذشته زبان كردي را ممنوع       30 گرچه ايران در  . اين راستا انجام داد   

ست، ولي كردهاي ايران از نشريات كـردي منتـشر شـده در             اعالم كرده ا  
 مـيالدي  1958اند كه از سال     اي كرده   كردستان عراق استفاده قابل مالحظه    

  .تر شده استتشار آنها در كردستان عراق بيشبه بعد ان
 اين است كـه روابـط فرهنگـي ميـان دو بخـش              ،آنچه كه مبرهن است   

 اين دو بخـش از كردسـتان از         ا و ايران ضعيف است، زير     كردستان تركيه 
در مراكـز   . كننـد   دو متُد جداگانه بـراي نگـارش و خوانـدن اسـتفاده مـي             

شود ولـي     الخط عربي استفاده مي    آموزشي ايران تنها از زبان فارسي و رسم       
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در تركيه از زبان تركي و حروف التيني براي خوانـدن و نوشـتن اسـتفاده                
  .گردد مي

ان تركيه شناختي از حروف عربي نداشته        به همين دليل كردهاي كردست    
توانند از نشريات و آثار نگاشته شـده در كردسـتان ايـران و عـراق                  و نمي 

هـا در مقطـع دبيرسـتان يـا           كـرده  تعداد تحـصيل  .  الزم را ببرند   ي  فادهتاس
دانشگاه در قياس و برآورد با شمار ساكنين آن بسيار كمتر است و اين در               

ي قادر به خواندن و نوشـتن بـا حـروف التينـي             حاليست كه تنها افراد كم    
دهاي ولي بالعكس روابط و پخش و توزيع نشريات كردي بين كر          . هستند

يـل اصـلي    دال.  متفاوت اسـت   ، شد ايران و عراق با آنچه در باال بدان اشاره        
در ايـن دو بخـش از كردسـتان از          كردهـا     -1 : از اين مسأله نيز عبارتند   

 اكثريت ساكنين كرد زبان در ايران       -2كنند و     الخط عربي استفاده مي    رسم
كنند كه زبان رسمي مناطق جنـوب         و عراق با ديالكت سوراني صحبت مي      

  .آيد كردستان به شمار مي
 ميالدي در   70 و   60 ي  هاي دهه  اي از نشريات در سال      جداي از مجموعه  

  مخفيانه چـاپ   ي   ديگر نيز به شيوه    ي  كردستان ايران تعدادي كتاب و مجله     
عامل اصلي غني بودن زبان و همچنين به كارگيري كلمات اصيل و            . شدند

  . وجود نشريات كردي در كردستان عراق است،ناب نزد كردهاي ايران
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 پيشرفت زبان و فرهنگ كـردي       ي  مسألهگذار ديگري كه بر     تأثيرعامل  
اگرچه در ايران تحـصيل بـه زبـان مـادري ممنـوع اسـت و حتـي يـك                    (

 گـذار بـوده،   تأثير) ن كردي وجـود نـدارد     يادگيري زبا آموزشگاه هم براي    
هايشان به زبان كـردي       عبارتست از وجود چند ايستگاه راديويي كه برنامه       

   .ان ايستگاه راديويي كرماشان است آنترين است كه مهم
هاي راديويي با زبان كردي در ايران با دو هدف بـه انجـام                پخش برنامه 

ز اين طريق تبليغات رژيم شاهنـشاهي را         از يك سو رژيم ايران ا      :رسد  مي
خواهند چنـين     رساند و از ديگر سو مي       به گوش كردهاي عراق و تركيه مي      

. نشان دهند كه زبان كردي تنها لهجه و ديالكتي محلي از زبان فارسي است 
 ي  ن خوش بيايد يا نه، پخش مستقيم برنامـه         آنا ولي اين مسأله چه به مزاج     

 پخش شعر و نثر بـا ايـن زبـان بـر روي امـواج               زبان كردي و   يي به راديو
  بـه   و گسترش فرهنـگ مـردم كـرد و          خود به عاملي جهت بسط     ،راديويي
  .گرايي در ميان ملت كرد منجر خواهد شد  حس مليگسترش

و زبان دربار هـم فارسـي اسـت،         بوده  دليل آنكه زبان كردي ممنوع        ه  ب
رسي نگاشـته و منتـشر       زبان فا  آثار خود را به   بسياري از روشنفكران كرد     

تـرين   يكـي از موفـق  عنـوان   كـه بـه      "شوهر آهـو خـانم    "رمان  . كنند  مي
آيـد، يكـي از آثـار         هاي زبان فارسي در چند سال اخير به شمار مـي           رمان

اسـت كـه در زنـدان و در         ) نيافغـا محمد   علي( كرد كرماشاني  ي  نويسنده
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ها و    نقش.  نوشته شده است   ،هاي سياسي   مل حبس به دليل فعاليت    زمان تح 
گـردد و در آن زنـدگي         رويدادهاي اين رمان به كردستان ايـران بـاز مـي          

  .كشد  كردستان را قبل از جنگ به تصوير ميي جامعه
د، نشـو    و اشعار هنرمندان جوان كرد مخفيانه خوانده مي        هاهمچنين سرود 

ترين اديـب      اشاره كنيم كه بدون شك عالي      "هيمن"در اينجا الزم است به      
وي كـه در سـال      "وونتاريك و ر  "ردستان ايران است و كتاب      معاصر ك 

  .ا از آب درآمدهمت  چاپ شد، ناياب و بي1974
 آنچـه   .كننـد   نشريات به زبان كردي مسير تعالي و پيشرفت را طي مـي           

 ها   فرهنگ سياسي، مخصوصا در روزنامه     باشد،  امروزه بسيار مورد توجه مي    
 و نـشرياتي كـه  مـشكالت و          برخي از كتب  امروزه بازار   ،   است و مجالت 

 1970كنند، گرم است، اين نشريات از سـال            كرد را منعكس مي    ي  مسأله
الزم بـه ذكـر اسـت كـه سـاواك           . اند   مخفيانه چاپ شده   ي  به بعد به شيوه   

بيابد، فرد مذكور   كه  ها را نزد هركس      اين نوع كتاب  ) پليس امنيتي ايران  (
  .كند را بازداشت و شكنجه مي

التدريس بودن زبان كـردي، كردهـا ناچارنـد از            ل ممنوع به دلي  :سواد
مـشكل  . مقطع ابتدايي به يادگيري زباني بيگانـه، يعنـي فارسـي بپردازنـد           

خورد، عبارت   ديگري كه در مسير يادگيري سواد در كردستان به چشم مي          
همچنـين شـمار    .  اسـت   يا كمبود امكانات تحـصيلي و آموزشـي        فقداناز  
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به . رسد   نفر مي  40 به   ، كالس درس حضور دارند    آموزاني كه در يك     دانش
آموزان در روستاها بسيار بيـشتر از ايـن تعـداد              شمار دانش  ،همين ترتيب 

 300 تا   250 آموزان  اكز آموزشي كه تعداد دانش    در برخي از اين مر    . است
هـزار كـودك شـهر و       هـا     حتي ده . نفر است، تنها يك آموزگار وجود دارد      

 از اين حق مـسلم       كه رسند   مدرسه مي   تحصيل در  روستايي در حالي به سن    
  .دهد سوادي در كردستان را نشان مي جدول زير درصد بي. مانند بهره مي بي

   سال به باال  10سوادي در سن  درصد بي: 5جدول شماره 

زنـان در سـال     % 80كل ساكنين و بيـشتر از       % 70بدين ترتيب بيش از     
 5از اين هم فاجعـه بـارتر ايـن اسـت كـه از هـر                 . اند  سواد بوده    بي 1975

 جمعيت كل شهري روستايي
 كلي زنان كلي زنان كلي زنان

 شهر

 مهاباد 6/85 5/4 5/62 6/81 94 9/99
 سقز 9/86 3/95 6/62 4/81 1/93 7/98
 سنندج 4/82 5/90 7/55 1/69 1/92 3/98
كرماشان 7/70 8/81 2/53 66 2/89 3/98

  )1975 سال ي هانيبا اتكا بر تخم(رانيكردستان ا
  كلي  % 70   80%   40%    60%     85%  95%
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 كودك از حق آموزش     2 سال   15 تا   7) 4در ميان پسران يك به      (كودك  
  .محروم هستند

نظر گرفتن شعارهاي شاه كه با افتخار از اقدامات          در با اين اوصاف و با    
شـعار  زنـد و همچنـين         دم مي  ي زندگي مرفه    ايران براي رسيدن به دروازه    

  افراد وابسته به رژيم تبـديل شـده         زبان تأمين آزادي براي زنان كه به ورد      
  .است

 در شهرها نهادهاي مربوطه بسيار كم هـستند و در روسـتاها             :بهداشت
  .اصال وجود ندارد

.  نفر تنهـا يـك پزشـك وجـود داشـت           4800 براي هر    1966در سال   
ن هستند و حتي يـك       هزار نفر در آنها ساك     20بسياري از مناطق بيشتر از      

  .شود پزشك هم در اين مناطق ديده نمي
و )  نفر يـك پزشـك وجـود دارد        400در كشورهاي اروپايي براي هر      (

هـايي    مناسـب، بيمـاري   حاليست كه با وجود آب و هواي پـاك و            اين در 
 در كردستان به وفـور وجـود         تراخُم ، سل، التهاب شش و    همچمون گرانادا 

  .دارند
 دو جنگ   حدفاصل در   داري  انچه منافع سرمايه  چن :وضعيت اقتصادي 

 اخيـر  ي  محتوايي اقتصادي به خود گرفت و درآمدها در چنـد دهـه        ،جهاني
اي   منطقـه بـه عنـوان     فـت، كردسـتان ايـران همچنـان         يارشد چشمگيري   
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بخـش كثيـري از سـاكنين كردسـتان كـارگري يـا          . ماند كشاورزي باقي 
 اسـت كـه ايـن        آن هـم ايـن     اند و علت    كشاورزي را پيشه خود قرار داده     

  .اند ترين منبع درآمد مردم تبديل شده ها به مهم پيشه
مختلـف اقتـصادي را     هـاي     جدول زير تقسيم كارگران در ميـان بخـش        

 :سازد نمايان مي

ي شـهروندان براسـاس       شغل و پيـشه   :  6 جدول شماره   
  1966هاي اقتصادي در سال  فعاليت

  
  

صنعت و  خدمات
عمران     

 و يكشاورز
 معدن 

 شهر

 مهاباد 67 /8 7/10 5/21

 سقز 5/70 8/8 7/20

 سنندج 1/63 4/11 5/25

 كرماشان 9/46 9/16 2/36

بنا (كردستان ايران   ٦٥ -٧٠  ١٠  ٢٠ - ٢٥
به فرضيات سال 

1975( 
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  .اي توضيحات نياز دارند آمار و نتايج فوق به پاره
متذكر ) در كرماشان جداي از استخراج نفت     ( قبل از هر چيز الزم است       

همچنـين  . شويم كه صـنايع درآمـدزا هنـوز در كردسـتان وجـود ندارنـد              
 فعاليت در صنايع نوين است "صنعت و عمران" ي ترين بعد در زمينه فعال

  .ساكنين كردستان را مشغول به كار كرده است% 50كه كمتر از 
ا آن ر % 45شود كه     اقتصاد ملي را محصوالت كشاورزي شامل مي      % 80 

ــاص دام و  ــصوالت خ ــشاورزي و  % 35مح ــداري و ك ــه باغ ــده ب باقيمان
  .جات تعلق دارد صيفي

 دالر بـوده    80،  1966 هـر فـرد كـرد درسـال          ي  با توجه به اينكه بودجه    
ايـم، بـر      دالر تخمين زده   150 را   1975 هر فرد در سال      ي   ما بودجه  ،است

ر سـال   اساس آمار مسئولين حكومتي، ميانگين بودجـه بـراي يـك نفـر د             
  . دالر1340 در سراسر ايران عبارت بوده است از 1975
گذار بر رشد ناگهاني اقتصاد ملي، عبارت است از         تأثيرل  ترين عام   اصلي

 ي سـابقه   رشـد بـي  ،همين منـوال  رشد ناگهاني و آني محصوالت نفتي و بر    
از مجموع ميلياردها دالر درآمد نفت ايران بخش بسيار اندكي          . قيمت نفت 

ي   هـا پـروژه     ه كردستان ايران تعلق گرفتـه اسـت و از مجمـوع ده            از آن ب  
حتـي يـك پـروژه هـم در         انـد،    اندازي شده  صنعتي بزرگ كه در ايران راه     

همچنين خط آهنـي كـه از لحـاظ اسـتراتژيك           .  نشده است  كردستان اجرا 
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كـه  ه دليـل ايـن       ب ،دهد  هم پيوند مي  ه  بسيار مهم است و ايران و تركيه را ب        
 حكومـت   ي  هـاي آينـده      اجرا نشده و در نقشه     ،ستان عبور كند  بايد از كرد  

  .شود  مشاهده نمي،ايران نيز هيچ خط آهني كه از كردستان عبور كند
تنهـا راه اسـتراتژيك كـه بـه         كـه   بايد گفت   نيز  در رابطه با راه آسفالت      

درازاي مرزهاي عراق درحال ساخت است، با هـدف پيونـد دادن جنـوب              
  .ستان استردستان به شمال كردك

براســاس . ســطح رفــاه اجتمــاعي در كردســتان بــسيار ضــعيف اســت 
 6 تا   5كه معموال بين    "ها    خانواده% 50 بيش از    1966هاي سال     سرشماري

هـا از     از خانه % 80 و بيش از     )3(كنند     در يك اتاق زندگي مي     "نفر  هستند  
. انـد  بهره  اند كه بيشتر اين منازل مسكوني از آب و برق بي            گل درست شده  

  . ساعت بيشتر است54ميانگين كار در كردستان در هر هفته از 
نـدازيم،  يهاي نخست اين سـده نگـاهي ب     اگر به اقتصاد ايران بعد از سال      

خواهيم ديد كه در مقاطع بعدي اقتصاد ايران با سـرعت بيـشتري توسـعه               
بـا وجـود   . ل شـد يبـد تيافته و اقتصاد كردستان هم به مكمل اقتصاد ايران        

 هنوز هـم ايـران جـزو كـشورهاي          ،م اين تغيير و تحوالت كه ذكر شد       تما
ـ درحال توسعه است و كردستان هم كـه در چ          ارچوب ايـران قـرار دارد،      ه

  .اي بسيار عقب افتاده است همانند گذشته منطقه
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 اي  عـشيره اگرچـه  زنـدگي       : آنهـا  ي    كرد و آينده   هاي  عشيره
بـه افـول     قتـصادي رو  كردستان چه از لحـاظ اجتمـاعي و چـه از لحـاظ ا             

.  داشـته باشـيم     زمينـه   در ايـن   ده، ولي بد نيست كه بحث مختـصري       گرايي
 در اواسط قرن    ) به ايالت و طوايف وابسته هستند      اجتماعات روستايي نيز  (

و عـشاير تـشكيل     نوزدهم ميالدي يك سوم ساكنين كردسـتان را ايـالت           
مالكيت زمـين را     تمامي اعضا حق     ،اساس قوانين ايل و طايفه      بر .دادند  مي

عـشيره  . سفيد يا رئيس قبيله است دارند و ناظر و سرپرست نيز همان ريش    
 ي  شود و آنها نيز بـه نوبـه         تشكيل مي ) طايفه و تيره  (در كردستان از    ) ايل(

. شوند   تعريف مي  )ايل، عشيره و خانواده   ( اجتماعي    بافت مجزاي  3خود در   
قدرت و  . ئيس طايفه است  ر) آغا(شود و      گفته مي  "بيگ"به رئيس عشيره    

 مـرز اسـت و اوامـر بيـگ از هـر لحـاظ قابـل                 حد و   صالحيت اين دو بي   
بـر روي اوامـر     ) سفيد  ريش( همچنين دستورات مشاورين محلي      .اجراست

شـود    پسر بزرگ وي جانشين وي مي      ، از مرگ بيگ   پس. گذارندتأثيروي  
فـت  اش جـنس مـذكري يا   و اگر پسري وجود نداشته باشـد و در خـانواده    

برخـي  . كننـد   سفيدها رئيس ديگري در ميان ايل انتخاب مـي          نشود، ريش 
  )4(. شود دار مي اوقات زني با نفوذ مسئوليت ايل را عهده
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ها و    كالت و تاييد ازدواج   گري را در تمامي مش      اين شخص نقش ميانجي   
خود صاحب زمـين و اراضـي نيـست ولـي رهبـري            .گيرد   برعهده مي  غيره

   :از بعضي از مشخصات وي عبارتند. اردهمگان را به عهده د
از طرف كشاورزان پشم حيوانات و محصوالت كشاورزي به وي اهـدا             
 رئيس ايـل و     -1: شود   اصلي ديده مي   ي   طبقه 3در ميان يك ايل     . شود  مي

 عوامل رئيس ايـل     -2. ها و مناصب را دارند      اقوام نزديك كه بهترين مقام    
 تمـامي  -3. شود ين ديگر را شامل مي   و مسئول ) غالم(كه همان خدمتكاران    

  .  ايلياعضا
ماننـد شـيخ    .  چندين رهبر ديني وجـود دارد       همچنين در تمامي طوائف   

بمثابه شخـصي متخـصص در      ) مال ("روحاني"براي مسائل طريقت،    ) پير(
در ايـن ميـان     . امور ديني و همچنين سيد كه از نوادگـان پيغمبـر هـستند            

 و هـا  براسـاس مقـام  . را دارا هـستند  اصـلي  ي  مذهبيون چنـدين مشخـصه    
كـه ايـن     شـود    ايل ديده مـي    يهاي فاحشي در ميان اعضا       تفاوت ،صبامن

 دارايـي و تعـداد      ميـزان بـا در نظـر گـرفتن        ( درآمد   ي  ناهمساني به اندازه  
 خـصوصي   مالكيـت حتي در ميان طوائفي كه وضعيت       . گردد  برمي) احشام

 بعـضي از    شـود، زيـرا     مـي ديده  ي  وجود ندارد، اينگونه ناهمساني و نابرابر     
 رئـيس و  ،س گوسـفند هـستند و در مقابـل      ، صاحب چند رأ        طايفه ياعضا

  . بز و گوسفند هستند يك گلهبرخي اشخاص ديگر مالك 
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هـاي    مترقـي و ايـل     هـاي نيمـه     ي معامالت در ميان ايل      ترين شيوه   اصلي
ن دليـل   پاي يا كاال به كاالست و ايـن مـسأله بـدا           ياچادرنشين، مبادالت پا  

هاي دامدار نه تنها محصوالتي همچون ماست، كـره و پنيـر را               است كه ايل  
همچنـين برخـي از     . باشـند   بلكه داراي پوست و پشم نيز مـي        ،دارا هستند 

ها همزمان با دامداري مـشغول صـنايعي همچـون نجـاري، آهنگـري،                ايل
  .باشند خياطي و ريسندگي و قاليبافي نيز مي، چادربافي

را ) ييالق و قشالق  (نشيني     كوچ ي   اينگونه مبادالت زمينه   ،لبه همين دلي  
ها به مناطق   و با اين شيوه زيستن و تغيير مكان از كوهستانآورد فراهم مي 
.  كننـد تأمينتوانند با تبادل كاال، مايحتاج خود را   ايل مي ي اعضا ،گرمسير

رواج  پول در ميان كردهـا       ي  از اوايل قرن بيستم خريد و فروش به واسطه        
ه سرمايه و دارايي رئيس قبيله يا       اين بدان معني نيست كه هموار     .  كرد پيدا

 ، بوده باشد، بلكه معيار اصـلي كميـت دارايـي          احشامايل براساس مالكيت    
  . و طال بوده است هاي نقره سكه

ها، بخشي از ايـالت بـزرگ را بـسوي             چراگاه بودشرايط معامالت و كم   
 دو جنـگ جهـاني، رژيـم ايـران          ميانهاي   در سال . اسكان دائمي سوق داد   

نتايج ايـن   . ارتش بزرگي را جهت اسكان كردها به كردستان گسيل داشت         
ها به عاملي جهت از بين رفتن و          كننده بود، اين سياست    كارها بسيار نگران  

براي نمونه دو هزار تن از اعضاي ايل جاللـي          . انقراض چندين ايل انجاميد   
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در مناطق  )  ايران، تركيه و روسيه بود     در مرزهاي ي آنان    ييالق ي  كه منطقه (
مركزي ايران باالجبار اسكان داده شدند كه تنها چند صد تن از آنها در سال  

  . ميالدي بازگشتند1941
 ژنرال احمد آقا خان بود كه       ، شد مأموريكي از كساني كه براي اين كار        

قـب  در كشتار ايالت لرسـتان دسـت بـااليي داشـت و بـه همـين دليـل ل                  
ايل گلباخي نيز دچار همين سرنوشت شدند       .  را به وي داده بودند     "لُركش"

شـان را بـه     همدان و اصفهان كـوچ دادنـد و اراضـي   ي  كه آنها را به منطقه    
اي كه در مسير كـوچ دادنـشان          اذيت و آزار و شكنجه    ": ها بخشيدند  ترك

ـ            ر  ي ب تأثير ، چنان متحمل شدند  ه جاي گذاشت كـه آنهـا را ناچـار كـرد ب
دولت مركزي به   د و چندين ماه جنگي پارتيزاني عليه        ها پناه ببرن   كوهستان

  )5(. "راه بياندازند
 ي منـافع بورژواهـاي ايـران بـود، زيـرا          اسكان اجباري ايالت در راستا    

يافته بودند و وقتي كه رژيم ايران        ن شهرها نيازمند بازارهاي سازمان    ساكني
 ايالت مذكور ناچار شـدند بـراي         را در مرزها ممنوع كرد،      روشخريد و ف  

 اسـكان   ،از ديگر سو  .  مايحتاج خود به بازارهاي داخلي روي بياورند       تأمين
ـ  مال ين ايالت منفعت بسياري را بـه      اجباري ا  حتـي كردهـاي      ايـران  ينك

 اين كار زمينه مساعدي را جهت گسترش كشاورزي        رساند، زيرا كردستان  
  .آورد فراهم مي
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ود و منفعـت زيـادي بـه دولـت و مـسئولين        همچنين سرانه و ماليات س    
هـا را     توانستند ماليـات    تر مي   حكومتي رسانده و باجگيرها نيز بسيار راحت      

كه قـبالً ايـن افـراد ناچـار بودنـد بـراي دريافـت                وصول كنند، در حالي   
روسـتاها  ها كوه به كوه ايالت عشاير را دنبال كنند ولي اكنـون در                ماليات

 محافظـت  ي  اين سياست وظيفه،از ديگر سو . ندادد  كارهايشان را انجام مي   
  .و نظارت بر بازارهاي مرزي و كوچ ايالت را كمتر نمود

 قابل توجهي كمتـر      كاالهاي خارجي به ميزان    ي   قاچاق و مبادله   ي   مسأله
.  درآمد حكومت را چنـد برابـر افـزايش داد          ،شد و تصويب قانون گمرك    

 سرشماري جوانان و خدمت     ي  ه، مسأل  و عشاير  ي مردم ايالت  اسكان اجبار 
  .كرد تر مي سربازي را بسيار آسان

اي   در مرزهاي ايران و تركيه مشكالت عديدهتقسيم كردستان، مخصوصاً 
بدين معنا كـه تـصويب قـانون        . آورد وجود مي ه   ب ندهرا براي عشاير كوچ   

بـست و آنهـا ديگـر        نـشين   ت كوچ مذكور براي هميشه راه را به روي ايال       
 ،ن دو كشور  يا م كشيدن مرز . مرزها عبور كنند   سابق از    ند مانند توانست  نمي

اي كه يك     و انفصال برخي از عشاير منطقه شد، به گونه        باعث جدايي   حتي  
ماننـد  . ( كـشور تقـسيم شـد      3 يا   2ه در ميان     به چند بخش جداگان    عشيره

 ي   كشور ايران، عراق و تركيه يا عـشيره        3 هركي در ميان     ي  تقسيم عشيره 
  ).ه در ميان ايران و تركيه تقسيم شدندشكاك ك
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 كـرد ديرتـر از      نـشين   واملي كه باعث شدند تا ايـالت كـوچ        برخي از ع  
  : عبارتند از،سايرين اسكان داده شوند

هـاي وسـيع و پـرآب،         چراگاه( زمينه و شرايط مساعد براي دامداري        -
  )كوهستاني بودن منطقه و آب فراوان

   .هاي آبي  كمبود زمين-
 بـود و عـدم       دولـت   به  ماليات طبيعي آنها كه فرار از پرداخت     آرزوي   -

  .گرفت ري ايالت كه از حس استقالل آنها نشات ميفرمانب
  . زندگي عشايري را از بين برد، قدرت حكومتي ، غلبه و در نهايت-

 در جدول زير به رشد تصاعدي ساكنين روستاها در ايـن اواخـر اشـاره               
  :شود مي

   روستاها و شمار ساكنين آن"نمونه": 7جدول شماره 

 شهرستان تعداد روستا يي روستاتيجمع

1976 1951 1851 1976 1951 1851  ـ

2808 15000 1125  بانه 8 16 203
48177 17800 1040   وانيمر 14 111 290

29500 ـ  آباد خرم 9 121 ـ 605
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 روستا وجود دارند كـه بـسيار        7500امروزه در كردستان ايران بيش از       
اما روستاهايي هـم    (خانوار،  10 تا     15شمار ساكنين آن      (ك هستند   كوچ

در ). رسـد    خانوار مي  2000 تا   1000وجود دارند كه شمار ساكنين آن به        
  .كنند  خانوار زندگي مي150 تا 100روستاهايي با جمعيت متوسط 

هايشان را غـضب       سال دوم اين قرن تنها چراگاه      25البته رؤسايشان در    
انـد و     بلكه تمامي اراضي غني كشاورزي را ضبط و غصب كرده          ،اند  نكرده

  كـه قـبالً    هايي  زمين. فئودال قرار گرفتند   آنها در صفوف طبقه      ،با اين كار  
اش در نظر گرفته بود، كم كـم بـه             منافع قبيله  تأمينرئيس قبيله به منظور     

  .بخشي از امالك شخصي او تبديل شد
. ها را به فئودال تبـديل كـرد         ان و خ  هاتصويب قانون تقسيم اراضي، آغا    

 ي   بـازار بـه مقولـه      ي   سرمايه و بودجـه    ، امروز كردستان ايران   ي  در جامعه 
هـاي     كالسيك را بـا زيـر سـاخت        ي  مباني جامعه . اصلي تبديل شده است   

اند تا بدين شكل به عاملي جهت پيشرفت جامعه تبديل  تري تغيير داده  نوين
مـي باعـث تغييـرات      براي مـدت ك   هاي اقتصادي     اگرچه زير ساخت  . شود

 اما هنوز هم افكار سـنتي و قـديمي را در سـر              ، عميقي در آنها شد    تاريخي
  .پرورانند مي
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تا حد امكان با اين جدول طبقات اجتمـاعي          :زير ساخت اجتماعي  
  .كنيم كردها را قبل از تصويب قانون تقسيم اراضي تشريح مي

   كردستانجايگاه اجتماعي روستاييان: 8جدول شماره 

) 1975نشان داده شده بـراي سـال        (الزم به ذكر است كه اعداد تقريبي        
هـاي    سـاخت يرنظر ماست و آن هم با در نظر گـرفتن تغييراتـي كـه در ز               

 ي  البته اين مسأله بـدين معناسـت كـه طبقـه          . اجتماعي مشاهده شده است   
ز انـد ولـي ا      هاي قابل كشت را دارا بوده       زمين% 60مالكين بزرگ بيش از     

  .اند لحاظ اقتصادي ناپيدا و پنهان بوده
 از قانون تقسيم اراضي سود      االمكان  ، مالكين متوسط حتي   به همين منوال  

 قابـل   ي سياسـي كردسـتان، سـود        همچنين به دليل وضعيت ويژه    . اند  برده
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هـاي خـود محافظـت         توانستند از زمين   ده و اي از عدم توجه دولت بر      مالحظه
داران كوچـك      زمين ي   اراضي مالكين بزرگ، طبقه     تقسيم ،از ديگر سو  . كنند

 كشاورزان متوسط را كه امـروزه بعنـوان         ي   مخصوصاً طبقه   و )خرده مالكين (
 ي  پديـده . ، تقويت نمـود   آيند   اكثريت ساكنين روستاها به شمار مي      ي  نماينده

مار كـارگران و   شـ شود، افزايش چشمگير ي ديگري كه ديده مي     بل مالحظه اق
سـاكنين روسـتاها را     % 5زمـين      كشاورزان بـي   كه به همراه  زحمتكشان است   

  .دهند تشكيل مي
هاي بزرگ در كردسـتان ايـران بـه عـاملي             در واقع نبود پروژه و كارخانه     

 تبـديل شـده و حتـي بـالعكس مهـاجرت            ضعف پيـشرفت پرولتاريـا    جهت  
وجـود آورد و    ه  بطن خود ب    بيكاري را در   ي  روستاييان به سمت شهرها پديده    

سـاير منـاطق ايـران      بـه   هاي صنعتي نسبت      دستان ايران اينگونه پروژه   در كر 
  .بسيار ناچيز است

 با گسترش همچنين  . شمار بورژواهاي فعال در ميان كردها بسيار كم است        
 كردستان كه وابسته به نهادهاي خـدماتي        ي   متوسط جامعه  ي  شهرنشيني، طبقه 

هرها بيـشتر و بيـشتر      ند، هر روز بيش از پيش در ميان ساكنين ش          هست دولتي
شوند و همين اقشار به عامل مهمي از لحـاظ اقتـصادي در جامعـه تبـديل                   مي
  .اند شده

هـاي    داران بـه پايـه      اين طبقات يعني بورژواهاي كردستان به جاي سرمايه       
  .اند  كردستان ايران تبديل شدهي  جامعهاجتماعي سيستم امروز
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  ديدگاه تاريخي

  
  ني دوماز جنگ چالدران تا جنگ جها

  
 ي  غربـي درياچـه     ايـست واقـع در شـمال        كه منطقه ( در جنگ چالدران    

 سپاهيان سـلطان سـليم عثمـاني        1514 ماه آگوست سال     22روز  ) اروميه
اين واقعـه   . ندارتش شاه اسماعيل صفوي را با همكاري كردها شكست داد         

 ايـران و امپراطـوري      ميـان سرآغاز اولين تقسيم رسمي سـرزمين كردهـا         
  .آيد به شمار ميعثماني 

پس از جنگ مذكور در قرن شانزدهم ميالدي، هركدام از اين كـشورها             
. سعي بر آن داشتند كه نظم و ديسيپلين حكومتي را بر كردها تحميل كنند             

هاي    حكومت ي  ه مخالف غلبه  هاي محلي كرد هموار      و حكومت  ها  اميرنشين
ون مقاومت سال   هايي همچ   مركزي بودند كه در نتيجه آن نبردها و مقاومت        

 "دمـدم "ي    ميرخـان برادوسـت در قلعـه      ا ظاهر شـد كـه طـي آن          1608
 فرمان شـاه عبـاس صـفوي ايـن جنـبش            به. اي تاريخي را رقم زد      حماسه

 ي  غربي درياچـه ي  شكست خورد و سپاه قزلباش اين امير كرد را در منطقه          
طان اي را بـا سـل        توافقنامه 1639ال  شاه عباس در س   . اروميه به قتل رساند   
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 و   بخش ايران  2وافقنامه كردستان به    به امضاء رساندند كه طبق اين ت      مراد  
عثماني تقسيم شد كه از آن زمان به بعد تاكنون هيچ تغييري در اين مرزها             

قيـام   سال پس از جنگ چالـدران تـاكنون،          460طي  . بوجود نيامده است  
و ) ان ايـر  پايتخـت پيـشين   (ن اصـفهان    كردهاي ايران در مقابل اشغالگرا    

 اگرچـه اميرنـشين اردالن توانـست تـا سـال            تهران فروكش نكرده است،   
  . استقالل و خودگرداني خويش را حفظ كند1865

 بـا رهبـري شـيخ       19 كردها در اواخر قرن      ي  بزرگترين جنبش مسلحانه  
ايـن قيـام تمـامي      . م شكل گرفـت   .1882عبيداهللا نهري است كه در سال       

 وان را دربر گرفـت و منجـر بـه           ي  رياچه اروميه و د   ي   درياچه ميانمناطق  
  .آزادسازي تمامي اين مناطق گشت

اين نخستين جنبش كردي است كه با هدف آزادسـازي تمـامي منـاطق              
اين انقالب نيز با توطئه و اتحاد ارتش تـرك و           . كردستان شكل گرفته بود   
  .فارس به شكست انجاميد

 سپاهيان ترك   طي جنگ جهاني دوم كردستان ايران به ميدان جنگ بين         
هـا    گرايـي كردهـا، تـرك       و روس تبديل شد و با هدف تضعيف حس ملي         

تحريـك  ) مخـصوصا ارامنـه  (احساسات ديني كردها را عليه غيرمسلمانان      
  .كردند مي
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 فراواني بر رشـد آگـاهي ملـي كردهـاي           تأثير امپراطوري عثماني    ي  تجزيه
الل و تحقق هويت    جاي گذاشت و آنها را براي مبارزه در جهت استق          تركيه بر 

 و قيـام    1920وِر در سـال      سـ   ات پيمـان  تـأثير عواقب و   . ملي تحريك نمود  
كردهاي عراق به رهبري شيخ محمود و همچنـين تـضعيف رژيـم حـاكم در                

  .اي را در شمال كردستان ايران درپي داشت هاي گسترده تهران، قيام
يـل  رئـيس ا  ) اسماعيل آغـا  ( سمكو   1925 و   1920هاي    سال ي  در فاصله 

 اروميـه را بـازپس گيـرد و         ي  شكاك توانست تمامي مناطق غـرب درياچـه       
  . كردستان بازگرداند ازآزادي را به اين منطقه

 به شهر سليمانيه رفت و با شيخ محمـود ديـدار نمـود و       1923وي در سال    
  . همكاري و پيوند هر دو جنبش گفتگو كردندي طي اين ديدار درباره

سمكو را مرتكب اشتباه بزرگي كرد، زيـرا وي         ها     دروغين انگليسي  ي  وعده
  .هاي اروميه بسيار ضعيف شد با كشتن مارشمعون، امير آشوري

 پـس از كودتـايي   1925 در سـال  كه بعداً رضاشاه لقب گرفـت،  رضاخان  
ختيار گرفت و بـرآن شـد كـه         ها قدرت را در ا     يسياسي با همكاري بريتانياي   
  .  نمايديك نظم قانوني را حاكم

 مذاكره با سمكو او     ي   به بهانه  1930 ژوئن   21  آن، ارتش ايران در   پس از   
چنـد سـال    { . خواندند و در آنجا او را به قتل رسـاندند          را به شهر اشنويه فرا    

 ديگري به رهبـري جعفـر       ي   قيام مسلحانه  1931پس از اين رويداد در سال       
  .}در جنوب كردستان ايران شكل گرفتسلطان و اين بار 
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   كردستانجمهوري كردي
  
م ارتــش متحــدين، اتحــاد جمــاهير شــوروي، .1941 آگوســت 20 در

حكومت ديكتاتوري رضاشاه دستخوش    . آمريكا و بريتانيا وارد ايران شدند     
 تـضعيف شـده     اي  ، سيستم حاكم به انـدازه     تغييرات زيادي شد و در نهايت     

بود كه مناطق جنوبي ايران تحت اشـغال  آمريكـا و انگلـستان درآمـد و                 
 ،در ايـن ميـان    . دست اتحاد جمـاهير شـوروي افتـاد       ه  ق شمالي هم ب   مناط

  .هاي دمكراتيك دست يافتند احزاب سياسي كشور به آزادي
اي اين  كرده. ها در امان ماند     ها و شوروي     مهاباد از يورش غربي    ي  منطقه

هـاي   ي كه وجود داشـت يعنـي جنـبش   ا منطقه هم براساس فرهنگ ديرينه  
ا غنيمت شمرده و اولين سازمان سياسي كـردي          ر  آمده ملي، فرصت بوجود  

 در سـپتامبر    )دجمعيت تجديـد حيـات كـر      (ك  .را تحت عنوان جمعيت ژ    
  . كردند كه اهداف كلي آن مسائل ملي بودتأسيس 1942

 شـهر   ي  كـرده  رهبران اين سازمان  برخي از روشنفكران كـرد تحـصيل          
  .مهاباد بودند

 و از   ر و روسـتا گـشت     ازمان محبوب مردم شه   در مدت زمان اندكي، س    
بدون آنكه سازمان حتي داراي هيچگونه برنامه و        . آن پشتيباني به عمل آمد    

 بـه   ،هاي مستحكم و مشخصي داشته باشـد        مكتوبي باشد و پايه    ي  اساسنامه
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 رهبري جديـدي بـراي      1943سازماني قابل قبول تبديل شد و در آوريل         
  .خود انتخاب نمود

تان با توانـايي كادرهـاي       كردس ي  نهاهميت و وسعت جنبش آزاديخواها    
 سياسـي مشخـصي     ي   بـا برنامـه    يبايست  ميآنها  . ي نداشت خوانسازمان هم 
كردند كه با شرايط و امكانات آن دوران مطابقت داشته باشد و              فعاليت مي 

همچنين سازمان نيازمند كادرهايي با ديد سياسي بـاز و وسـيعي بـود كـه                
  . رهبري كنندها عضو خود سازماني قوي را براي ده

حـزب  "م حزب جديدي تحت عنوان      .1945به همين دليل در آگوست      
 تجديد حيـات    جمعيت" ي شد و تمامي اعضا    تأسيس "دمكرات كردستان 

يـك  محمـد    قاضـي .  به بخشي از اين حـزب تبـديل گـشتند          "كردستان
تأملي بـود   و سياسي قابل     ذ و داراي پايگاه مذهبي     متنف شخصيت روشنفكر 

حـزب دمكـرات كردسـتان      . ن اصـلي حـزب بـود      يسؤسكه وي يكي از م    
)P.D.K (  اصلي بنيان   ي   ماده 8 خود را براساس اين      ي  برنامه و اساسنامه 

  : نهاد
ي امور محلي خود، مـستقل و        دارهـ ملت كرد در داخل ايران و براي ا        1

  .آزاد باشد و در درون مرزهاي دولت ايران، خودمختار باشد
ي برخوردار باشد و تمام امور اداري بـه         ـ از حق تحصيل به زبان مادر      2

  .زبان كردي انجام شود



 

37

جمن واليتي كردستان سريعاً انتخاب شـود       ـ بر مبناي قانون اساسي، ان     3
  .و تمامي امور اجتماعي و دولتي را مورد رسيدگي و نظارت قرار دهد

  .ـ  مقامات دولتي بايد بدون تعلل، از مردم بومي منطقه باشند4
مين، توافقي ساس قانون اساسي، ميان روستاييان و مالكان ز    ـ  بايد بر ا    5

  . نمايدتأميني هر دو طرف را  صورت پذيرد كه آينده
ي خود تالش دارد كه به ويژه بـا          ـ  حزب دمكرات كردستان در مبارزه      6

كننـد،   هاي ديگري كه در آذربايجان زنـدگي مـي         آذربايجان و اقليت  ملت  
  .د اتحاد و برادري كامل برقرار نماي...ها، ارامنه و اعم از آشوري

ـ         7 شرفت كـشاورزي، تجـارت،     ـ  حزب دمكرات كردستان با هـدف پي
ي فرهنگي، بهداشت و سالمت و نيز بهبود رفاه اقتـصادي و معنـوي               توسعه

برداري از منابع طبيعي و معادن كردستان نمـوده و           ملت كرد، اقدام به بهره    
  .كند در اين راه تالش مي

ي آزادانـه    هاي ايران از فرصت مبارزه     يتواهيم كه تمامي مل   خ ما مي ـ   8
  .مند و سهيم گردند هت سعادت و پيشرفت ميهن خود بهرهج

كه محتواي اين اساسنامه اهداف و آمال ملـت كـرد را در خـود               از آنجا   
 آنرا قبول كـرده     ت ساكنين كردستان در اندك زماني     جاي داده بود، اكثري   

فاقات و رويدادهاي گونـاگوني در كردسـتان و         ات. و از آن حمايت كردند    
. خواه تبديل شدند    همچنين در ايران به عاملي جهت قيام نيروهاي دمكراسي        
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ـ       متينـگ و گردهمـاي    م  .1946 ژانويه   22در    كـه   يي ملـي و بـسيار بزرگ
تـرين نقـاط       تمامي مناطق كردسـتان از شـهر سـقز تـا شـمالي             نمايندگان

 ن حكومـت  ار شد كـه در آن نخـستي       كردستان در آن حضور داشتند، برگز     
جمهوري كردستان اعالم گرديد و تمامي حضار، قاضي محمد،         كردي يعني   

  .جمهور برگزيدند  دمكرات كردستان را به عنوان رئيس حزب رهبر
همتـا و      بـي   امـا داراي انـرژي      سـال،  عمر اين جمهوري كمتـر از يـك       

هـداف و    بـسياري از ا     مـدت زمـان انـدك،      ناي بود كه طـي همـي        ارزنده
  .هاي حزب دمكرات كردستان پياده و اجرا گرديد برنامه

زبان كردي به زبان رسمي آموزش و مكاتبات اداري تبديل شد، چندين            
ي  تـرين آنهـا عبـارت بودنـد از مجلـه      مجله بـه چـاپ رسـيدند كـه مهـم         

 براي  "هالله" ي   ارگان رسمي حزب دمكرات كردستان، مجله      "كردستان"
همچنين بـراي اولـين     ....  براي كودكان و غيره      "النگروگالي مندا "زنان،  

تجـارت و بازرگـاني     . ت داشـتند  بار زنان در نخستين تئاتر كـردي شـرك        
مرزي با اتحاد جماهير شوروي طي زمان اندكي گسترش يافـت و از              برون

  .لحاظ اقتصادي رشد قابل توجهي پديدار شد
ـ   كردستان پا     از اگر مالكين كردستان در هر نقطه      رار گذاشـته و بـا      به ف

، اراضي  )م. خائن ("جاش" تحت عنوان    ،كردند   همكاري مي  رژيم مركزي 
دادنـد كـه از        بارزاني مي  ي  هاي عشيره   وي را به كشاورزان كرد و خانواده      
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ترس آزار و اذيت رژيم عراق به كردستان ايران پناه آورده بودنـد و زيـر                
تان هماننـد    ولـي در كردسـ     كردنـد،   دستان زنـدگي مـي    چتر جمهوري كر  

آذربايجان قانون تقسيم اراضي تصويب نشد و همچنـان كـه در برنامـه و               
ياد شده بود، مسئولين جمهوري   حزب دمكرات كردستان از آن  ي  اساسنامه

كار گرفتند تـا سـطح سودرسـاني و منـافع مالكـين و              ه  تالش زيادي را ب   
  .كشاورزان رعايت شده و همسان گردد

ـ   ها و دوا   مديريت ارگان  اص الي حكـومتي كـه قـبالً توسـط اشـخ          يـر ع
 آنهـا   ي   اخراج شده و كردها اداره     ،شدند  اداره مي ) فارس و آذري  (غيربومي  

جـاي  ه  همچنين ارتش و پليس حكومتي منحل شده و ب        . عهده گرفتند  را بر 
  . جايگزين شدند)6(آنها ارتش ملي و نيروي پيشمرگ 

تشكيل )  سبز  سفيد و  قرمز،(ري تصويب شد كه از سه رنگ        پرچم جمهو 
  .شده بود كه در مركز آن خورشيدي قرار داشت

 سمبل علم و فرهنگ     كه(آرم جمهوري عبارت بود از عكس يك كتاب         
بيرون آمـده و در     ) آزادي است بل   سم كه(ن آن خورشيد    كه از درو  ) است
عنوان سـرود   ه  اين شعر معروف هم ب    . ي آن نيز چند شاخه گندم بود       حاشيه

  :ملي انتخاب شد
  وردزمان  آی وم ه ق هر ماو  هقيب ه  ڕه ی هئ"

  مان  ه زیۆپ تێر  دانةنيشك           نا
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         هندوو، آورد زي وهورد مردو آ هس ن  هآ
  " مان  هآا ئێو  هت نان ه ق ه        زيندوو

 تـن از آنهـا وزراي       2 وزير وجود داشـتند كـه        13 حكومت   ي در كابينه 
 و انتخاب نـشده     تأسيسيل آنكه هنوز پارلمان     دله  ب. جنگ و خارجه بودند   

ذاري هم در كار نبود و به همين علت تمامي اوامـر بـا              بود، مجلس قانونگ  
 قـضاييه تحـت     ي  ولـي قـوه   . كرد  جمهور نقش  قانون را ايفا مي       مهر رئيس 

 و دوايـر    ها  وزارتخانه.  قرار داشت  گستري عالي و وزير داد    فرامين شوراي 
. ود را در مناطق ديگر كردستان به راه انداختند        رات خ اجمهوري شعب و اد   

. م حكومت صادر نـشده بـود       هنوز هيچ فرماني براي سانتراليس     ،در حقيقت 
 تصويب و اجراي حكومت خودمختار براي اقليم مذكور بـود يـا             ،آيا هدف 

  جمهوري مستقل؟
دولـت جمهـوري    ( بـا لقـب      در برخي نقاط از دولـت نـوين كردسـتان         

 حكومت  گر، همانند آذربايجان تحت عنوان     نقاط دي  و در بعضي  ) كردستان
  . ياد شده استملي كردستان

 حكومت كردستان و آذربايجـان       ميالدي مسئولين  1946 آوريل   13 در
  : امضا كردند، بند تشكيل شده بود7اي را كه از  هقنامفتوا

 جاهايي كه الزم دانسته شود، هـر دو حكومـت ملـي، نماينـدگان               ـ در 1
  .ر خاك يكديگر تعيين كنندرسمي خود را د
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 در آذربايجان، در جاهايي كه اكثر ساكنان آن كـرد هـستند، امـور             ـ   2
حكومتي توسط كردها اداره شود و همچنين در كردستان، در جاهـايي كـه              

ان حكومـت   مـأمور اكثر ساكنان آن آذري هستند، امور حكومتي در دست          
  .ملي آذربايجان خواهد بود

ي مشترك براي حـل مـشكالت اقتـصادي         ـ هر دو حكومت كميسيون    3
 هـر دو     داد، تصميمات اين كميـسيون بـا نظـارت سـران           تشكيل خواهند 

  .حكومت اجرا خواهد شد
و كردسـتان همكـاري    ـ در مواقع الزم بين حكومت ملي آذربايجـان   4
 به يكديگر ياري خواهند     ،امي ايجاد خواهد شد و هر زمان كه الزم باشد         نظ

  .رساند
 اين امر بايد با رضايت      . با حكومت تهران مذاكره شود     ،اشدـ اگر الزم ب   5
  .و حكومت انجام گيرد تصويب دو

ـ حكومت ملي آذربايجان براي رشد و پيشرفت زبان و فرهنـگ ملـي              6
كردهايي كه در خـاك آذربايجـان سـاكن هـستند و همچنـين حكومـت                

 در هايي كه كردستان براي رشد و پيشرفت زبان و فرهنگ ملي آذربايجاني
خاك كردستان ساكن هستند، با توجه به امكانـاتي كـه در اختيـار دارنـد                

  .تالش خواهند كرد
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 هر كسي كه براي ايجاد اختالل در روابط دوستانه و تـاريخي اتحـاد       -7
دمكراتيك ملي يا ايجاد تنش بين اين دو حركـت تـالش كنـد، از سـوي                 

  .هردو حكومت مجازات خواهد شد
لي اين دو حكومت داراي يك ديـد مـشترك          يعني از منظر سياست داخ    

مسئولين آذربايجان سعي بر آن داشـتند كـه مـسائل اقتـصادي و              . نبودند
هـاي كـارگران و       شـان بـا اهـداف ملـي همتـا بـوده و خواسـت                اجتماعي

ولي در كردستان هميشه بحث در مورد       . كشاورزان را در نظر داشته باشند     
  بـه  تضادي مـورد بحـث بـود،      گونه   يكساني بين طبقات جامعه بدون هيچ     

 اجتمـاعي و اقتـصادي در مقايـسه بـا           ظدليل آنكه جامعه كردستان از لحا     
  .نشست تر بود و اهدافشان كمتر به ثمر مي آذربايجان عقب افتاده

 منـاطق   ي   مرزهاي دو دولت، چندين بار مذاكراتي دربـاره        ي  ولي درباره 
 خـوي،   هاي شـهر  ي  اروميه انجام گرفت، به ويـژه دربـاره        ي  غرب درياچه 

هـا در     تـنش   ايـن  1946ندوآب، اما در بهـار سـال        سلماس، اروميه و ميا   
 زيرا قبل از هـر چيـز بايـد از بقـاي دو دولـت                ،اولويت دوم قرار گرفتند   

حمايت كنند، به خصوص در مقابل رژيم تهران كه بـا حمايـت آمريكـا و                
ي ممهـور     اهميت قائل شدن بـراي عهدنامـه      . كرد  انگليس آنها را تهديد مي    

بي جهت نبود كه    . ي اول اهميت قرار داشت      ها در درجه     و آذري  هابين كرد 
  .اين عهدنامه و مناسبات نگران بودتهران قوياً از 
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ـ  ين جبهـه مؤسسحزب دمكرات كردستان يكي از      ود كـه بـه همـراه   اي ب
 خـواه ديگـر   ترقي حزب دمكـرات آذربايجـان و سـه حـزب            حزب توده  و   

مين دليل كردستان ايران به نهادي براي دمكراسـي         تشكيل شده بود و به ه     
  .در ايران مبدل گشت

در همين اثنا، كردستان ايران بـه مركـز ثقـل اتحـاد و حمايـت تمـامي          
ـ        . احزاب كردستان تبديل شد    دوسـتان   امي مـيهن  بـا رغبـت فـراوان از تم

كردند، همچنين پذيراي چند هزار بـارزاني و نماينـدگان كـرد              استقبال مي 
كـرد جمهـوري كردسـتان را       عموم ملت   . ركيه و سوريه نيز بودند    عراق، ت 

نگريـست و آن را اميـدي بـراي آزادي            آمـال خـود مـي      ي  همچون قبلـه  
ه ويژه  ي سياسي ايران، ب     هعرصو در   اما در آن مقطع     . انگاشتند  ميكردستان  

د، بـه جمهـوري     ش  ين تحميل مي  نيروهاي متفق از سوي    فشارهاي مرزي كه  
داد تا به سقز، سنندج و كرماشان دسترسي پيـدا            ازه را نمي  كردستان اين اج  

ي تحت نفوذ جمهوري كردسـتان از شهرسـتان سـقز تـا كـل                 منطقه. كند
شد كه داراي جمعيتي در حدود  ي شمالي كردستان ايران را شامل مي منطقه

  .يك ميليون نفر بود
ـ        يبايست  ي تهران، مي    پيرو عهدنامه  دت  متفقين نيروهاي خود را ظـرف م

اما نيروهـاي شـوروي شـمال       . شش ماه پس از جنگ از ايران خارج كنند        
پـس از   . كشور را پس از خروج نيروهاي بريتانيا و آمريكا، ترك كردنـد           
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ي طرف مهمـان از نفـت         مدتي هردو دولت ايران و شوروي بر سر استفاده        
، 1946به همين خاطر در اوايـل مـاه مـي           . شمال كشور، به توافق رسيدند    

  .  در خاك ايران باقي نماند ك نفر از نيروهاي شورويحتي ي
ي    رژيم ايران كل قواي خود را براي ايجـاد زمينـه           1946پاييز سال   در  

شرايط اين انتخابات در تهران بدون اعـزام نيـروي          . انتخابات، گسيل كرد  
  . مسلح به آذربايجان و كردستان، مهيا نبود

هـا   جنـبش آذري . ربايجان نهادي آذ  به سو   ايران رو  ارتشدر ماه دسامبر    
. ان آن به شوروي پنـاه بردنـد       بدون هيچگونه مقاومتي از هم پاشيد و رهبر       

 1946 دسـامبر  17روز در  "حكومت ملـي آذربايجـان  " از فروپاشي    پس
تهران با هيچ دفاع    رژيم   در اينجا نيز نيروهاي   . يد ايران به مهاباد رس    ارتش

ها كه بـه منـاطق اشـنويه و نقـده             زانيغير از بار  . نداي روبرو نشد    مسلحانه
 مسئولين جمهـوري كردسـتان و در رأس آنهـا           ي  عقب نشيني كردند، بقيه   

  .قاضي محـمد ثابت قدم ماندند
هـاي شـاه، هـزاران     ها در مقابل ديـدگان ژنـرال   در آن زمان كه ژاندارم    

 رژيم به دنبال برقـراري      كردند، ارتش   طلب آذري را قتل عام مي       سيدمكرا
ي مـذاكرات     ر نتيجـه  هـا در انتظـا      بـارزاني .  و ثبات در كردستان بود     آرامش

 رياست مصطفي بارزاني با تهران بودند، اما ديري نپاييد كـه            مسئولين خود به  
  .در اواخر ماه دسامبر، قاضي محـمد و ديگر مقامات جمهوري بازداشت شدند



 

45

 ايـران    ارتش 1947 فوريه   22نتيجه ماند، در      مذاكرات مال مصطفي نيز بي    
ها بـه مقابلـه بـا ايـن           ي نقده عقب نشيني كرد، سپس بارزاني        به سمت منطقه  
 مهلكي به آنها وارد سـاختند و چنـدين          ي   برخاستند، ضربه  ستينيروي امپريالي 

سرباز و افسر نظامي را از آنها به اسارت گرفتند و به سوي مرز بين ايـران و                   
ها در آن سوي مرزهاي عراق        آوريل بارزاني  13  در .نشيني كردند  عراق عقب 

  .حضور يافتند
ردنـد،  ران جمهوري را خلع سـالح ك   ادر حالي كه نيروهاي رژيم ايران هواد      

 رژيم تهران بودند كـه در جنـگ عليـه           ي  سپردهتنها نيروي مسلح، عشاير سر    
 دادرسـي فرمايـشي در يـك         پس از يك جلـسه    . كردند   شركت مي  ها  بارزاني

 قاضي محــمد، بـرادرش صـدر قاضـي و سـيف     دادگاه ارتشي، دستور اعدام    
 بسيار محبوب بـود،     قاضي صادر گرديد، ليكن از آنجا كه قاضي در بين مردم          

 مـارس   30ناگهـان، صـبح روز      . دستور اعدام وي براي مدتي به تأخير افتـاد        
 مهاباد سرشـان بـاالي دارهـايي        دان چوارچراي  قاضي و يارانش در مي     1947

  . بودندنها حلقه زده ارتشيان ايران دور آرفت كه
هايشان را كه اغلب آنها زنان و كودكان بودند           ها، بخشي از خانواده     بارزاني

.  شيخ احمد، رهبر معنوي خود، به داخل مرزهاي عـراق بازگرداندنـد            به همراه 
عتقـادي بـه    رهبري مصطفي بارزاني كـه ا ه مي، حدود پانصد جنگجو ب 27در  

 آرارات به خاك شوروي نقـل مكـان          از كوهستان  دستور عفو بغداد نداشت،   
  .كردند



 

46

 علل عدم توفيق اين جنبش كرد، نياز بـه كنكـاش دارد، حتـي اگـر                 يافتن
همچنـين الزم   .  دور نگـه دارد    تجربـي  چهارچوبورود به اين بحث، ما را از        

 خصوص اين كه نـاتواني رهبـران و         به است، كمبودهاي جنبش را برشمريم،    
كـه  ( ان ماهر و متعهـد      رهاي سياسي و نظامي   شمار كاد   تعداد معدود و انگشت   

) دت يازده ماه بسيار سـخت اسـت       بدون شك آماده كردن و تمرين آنها در م        
  .      مشهود بودكامالً

 مـسأله ات خارجي را نيز در نظر بگيريم و ايـن  تأثير الزم است كه   همچنين
اــ  هـا ـ بـه ويـژه آمريك     هاي نيروي انگلوساكسوني كه رژيم تهران با حمايت

. هاي آذربايجان و كردستان را صادر كـرده بـود           دستور متوقف كردن جنبش   
هـاي شـوروي،      بايد اين مطلب را هم به ياد داشته باشيم كه هواداران سياست           

 از سويي ديگر چنانچه ميـزان     . طلب تهران را به اهدافش رسانيد      رژيم فرصت 
 مقايـسه   دستانگراي كر   مليسياسي و نظامي رژيم تهران را با جمهوري         توان  

 امكـان   بودنـد، زيـرا     مـي تـر     نيروهـاي كـرد بـسيار مقـاوم       بايستي    ميكنيم،  
هـا گـواهي بـر ايـن          رسـيد و مقاومـت بـارزاني        پيروزيشان بعيد به نظر نمي    

  .ادعاست
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  ساز ي تاريخ ساله ي بيست دوره
  

، چـرا   بود سياسي    افول فروپاشي جمهوري كردستان سرآغازي براي يك     
درها و مسئوالن حـزب دمكـرات كردسـتان و جمهـوري            كه بسياري از كا   

 تحمل جوانان به درازا نكشيد      با اين وجود  . و يا اعدام شدند   كردستان اسير   
ي   ي كـردي در منطقـه        به پخش يك نـشريه     اقدام 1948و در همان سال     

  .مهاباد نمودند
 اقدامي براي كشتن شاه در دانـشگاه تهـران صـورت          1949 فوريه   4در  
قدام با كمك شركت انگليسي ايراني اپل، بـه فرصـتي بـراي             اين ا . گرفت

گرفت و صدها    بر رژيم مبدل گشت و اين فاجعه كردستان ايران را هم در          
  .ها حبس، محكوم شدند فعال و هوادار بازداشت شده و هركدام به سال

ن بـه انگيـزه و مـشوقي بـراي          تهرادر   اما به قدرت رسيدن دكتر مصدق     
، يعني شش سال پس     1952در انتخابات سال    . ل شد ترقيخواه تبدب احزاب  

آراي شـهر مهابـاد و      % 90تـا   % 80از سقوط جمهوري كردستان، قريب به       
ي حزب دمكرات كردستان داده شد، همين امر باعث            آن به نماينده   ي  حومه

شد تا رژيم شاه انتخابـات را لغـو و يـك شـخص مـذهبي را بـه عنـوان                     
  .ي مهاباد منتصب كند نماينده
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ر همان سال كشاورزان بوكان با تدابير حزب دمكـرات كردسـتان بـر              د
ها خيزشي برپا نمودند و شـيپور شـورش در سراسـر              رماضد مالكين و ژاند   

امـا بـه فرمـان شـاه و بـا همكـاري             . مناطق بين بوكان و مهاباد دميده شد      
  .  كشاورزان فروكش كردقياممالكين، نيروي 

 حال تـالش بـراي بـومي سـاختن          كردستان ايران، زماني كه مصدق در     
هاي نفتي تحت كنترل شركت انگليسي ايراني بود و حتي بعد از اين     پايگاه

 ات زماني كـه احـساس     1953 آگوست   3در  . جريان نيز، حامي مصدق بود    
 از پنج هـزار رأي      ته بودند،  قدرت شاه برانگيخ   محدود نمودن مردم را براي    

 19چند روز بعد از آن، يعني       .  بودند ي مهاباد تنها دو نفر هوادار شاه        منطقه
ي سـازمان مخفـي آمريكـا         آگوست، طي يك كودتاي سياسي كه با نقشه       

  . مصدق از هم پاشيدي ملي به اجرا درآمد، كابينه) ياس(
ه كـه نيـروي     تودحزب  گيري و ترديد مقامات       ، ضعف تصميم  اشتباهات

از هـم   علـل و     ت رفـت،   خواهي ايران بـه شـمار مـي         كراسيدماصلي جنبش   
 در روز وقـوع كودتـا، توفيـق سـهل وآسـان             گسيختگي نيروهاي ميهنـي   
همچنين پس از اينكه پليس، افسران نظـامي        . هواداران توطئه را منجر شد    

هوادار توده را كشف كرد، نيروهاي ميهني يكي پس از ديگـري بـه زانـو                
  .درآمدند
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ـ            ت سفارت آمريكا مديريت كودتاي سياسي ضد انقالبي را به دست گرف
ي   ي يـك رژيـم ارتجـاعي سرسـپرده          سلطهزير  تا به اين ترتيب كشور به       

ات نعت نفت نيز كه نمادي براي مبـارز        شدن ص   ملي. ها درآيد   امپرياليست
همچنين تمامي تشكالت دمكراتيك و ملي      . هاي ايران بود، لغو گرديد      خلق

ني شده خواه زندا طلب و ميهن هزاران مبارز دمكراسي. و ميهني از بين رفتند
از آن مقطع به بعـد سـركوب و    .  سياسي به دار آويخته شدند     و صدها فعال  

  . حكومت ارتش بر ايران سايه افكند
 بين ايران، عراق، تركيه و پاكستان منعقـد         ي قرارداد 1955 ي   فوريه در

 پيوستند، ايـاالت متحـده      ها نيز به اين معاهده       آوريل انگليسي  4شده و در    
ين معاهـده نپيوسـت، امـا همـواره در جلـسات و              يك طرف به ا    به عنوان 
از سويي، اين قرارداد نيز همچون قرارداد       . يافت  هاي آن حضور مي    نشست

  . كردها بود  هدفش مقابله و فرونشاندن جنبش1937سال در سعدآباد 
 كـه   "هـا   جـوانرودي " آگوسـت نيـز،      19حتي پس از كودتاي سياسي      

ي   ، خـودگرداني را در منطقـه      كرماشـان بودنـد     شـمال  اي از عشاير    طايفه
يانت از  ها احـساس هميـشگي صـ        كوهستان.  بودند اسكان خود حفظ كرده   

 ند، اما پس از آن كه رژيم شاه تصميم        به آنها بخشيده بود   را  ميهن و زادگاه    
 هـايش   پـالگي ت، با همكاري هم   اتيك گرف هاي دمكر   به از بين بردن جنبش    

 1956فوريـه  4دنـد در تـاريخ   ي بغـداد نهـاده بو   كه مهر تأييد بر معاهـده     



 

50

رين مركز اسـتقالل كردهـاي ايـران آغـاز           آخ اي را عليه    جانبه   همه حمالت
كـوپتر و تانـك بـه روسـتاهاي           نمودند و چند هزار سرباز با حمايت هلـي        

  رژيم نوري سعيد با سراسيمگي به      ، ديگر از سوي . ور شدند   كردستان حمله 
هـا دالورانـه بـه مقابلـه        يجـوانرود .  امپرياليستي شـتافت   ياري اين ارتش  

 اما جنگ ناعادالنه بود و بـا درك ايـن واقعيـت كـه محاصـره                 ،برخاستند
ايـن بـار بـا      . ها نهادند    را ترك كرده و روي به كوهستان       ، روستاها اند  شده

  .ي معروف جوانرود را به گلوله بستند آتش توپخانه، قلعه
بزرگترين نهاد   عراق عالوه بر متالشي ساختن       1958 دسامبر   14انقالب  

هاي كردي    خواه و سازمان  ها و جريانات ترقي   امپرياليستي، راه را براي نيرو    
شد، اين امر در ايران و به ويـژه           بيني مي   همان طور كه پيش   . هموار ساخت 

ترين زمان ممكن جنـبش بـه ميـان          در كردستان انعكاس يافت و در كوتاه      
  .كردهاي ايران سرايت كرد

ت هاي دمكراتيك به شد      جنبش هران، از گسترش   رژيم ت  1959 در پاييز 
ـ   هراس داشت، لذا به تعقيب و پيگـرد آنـان پرداخـت            زاران كـارگر،    و ه

دستور اعدام براي چهار مبارز     . ي بازداشت شدند  كشاورز و شخصيت مذهب   
 مركزي حزب دمكـرات كردسـتان       ي  صادر شد، سه تن از آنها عضو كميته       

ه و به ويژه عراق، شاه را بـه تجديـد            عمومي خاورميان  حمايت افكار . ندبود
  .نظر و كاهش حكم اعدام به زندان ابد وادار ساخت
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  )1347-1346(1968 ـ 67هاي  ي سال جنبش مسلحانه
  

.  جنبش مسلحانه در كردستان عراق شكل گرفـت        1961ماه سپتامبر   در  
بـه   عـراق    شهروندان كرد شت،   شفاف و معيني ندا    ي  با وجود اين كه برنامه    

. خـت  برانگي را نيـز   ايـران    احساسات كردهاي  و   برخاستنداز آن    هواداري
رسـاند؛ كمـك مـالي و         آنچه حمايت خلق كرد در ايران را به اثبـات مـي           

ي خريداري  دارايي، ادوات جنگي، لباس و مهماتي بود كه از ارتشيان ايران          
 همجموعــ. فرســتادند  بــه كردسـتان عــراق مـي   كـرده و بــه همـراه آذوقــه  

 ادامـه داشـت؛ بـه       1966 كه تا سال      دمكرات كردستان  هاي حزب   ايتحم
  .تداوم حيات جنبش مال مصطفي بارزاني كمك شاياني نمود

تضعيف رژيم بغـداد نبـود؛      براي  هاي مستقيم شاه از بارزاني، تنها         كمك
وي . بلكه هدف اصلي او نفوذ و دست انداختن در جنـبش ملـي كـرد بـود            

 را به خـود وابـسته سـازد و هـم            خواست تا با كمك به جنبش، بارزاني        مي
زمان با قدرت گرفتن جنبش ملي، تا جايي پيشروي كند كه ديگر  بـدون               

  .مساعدت و دخالت وي، جنبش كاري از پيش نبرد
به عبارت ديگر اقدامات رژيم تهران، از اقداماتي كـه رژيـم در گذشـته               

 ملي در كردستان ايـران و ايجـاد       براي كمك به بارزاني و تضعيف جنبش        
با افزايش  . تر نبود    در بين اين دو حركت انجام داده بود؛ كم اهميت          شكاف
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هاي   هاي رژيم تهران، شاه از بارزاني خواست تا برضد تمامي فعاليت            كمك
 نهاد معـروف كـاهش    پيـش . سياسي كردهاي ايران بـا وي همكـاري كنـد         

 سربرآورد كه مقامـات     اي حزب دمكرات كردستان ايران از آنجا      ه  فعاليت
 به مبارزين حـزب دمكـرات        را  اي  مسأله ملي كردستان عراق چنين      بشجن

هايتان نبايد باعث  ه ضرورت كاهش فعاليت كم نمودندكردستان ايران اعال
 رنجش شما گردد و كاري نكنيد كه سبب آزردگي رژيم تهران شود، زيـرا             

حـزب  هـر يـك از مبـارزين       . هايشان را به ما متوقف خواهند كـرد         كمك
 در كردسـتان     از اين پيشنهاد سرپيچي نمايـد،      دستان ايران كه  دمكرات كر 

شـود و هرگونـه       با او برخـورد مـي      "عنصر نامطلوب "همچون يك   عراق  
اقدامي از سوي حزب دمكرات كردستان ايران برضد رژيم شاه، بـه مثابـه              

 در حـالي    مـسأله ايـن   . شـود    قلمداد مـي   " كرد  ملت انقالب"حركتي عليه   
 رژيم بغـداد    د ايراني در صفوف مبارزه عليه ارتش      صدها كر  كه   عنوان شد 

  .در حال جنگ بودند
ان و مبـارزين حـزب دمكـرات        ، بـسياري از رهبـر     1967در اوايل سـال     

هـاي بـارزاني و رژيـم شـاه را           كردستان ايران كه ديگر تاب تحمل تاكتيـك       
پيش از بازگشت آنهـا بـه       . نداشتند، عراق را ترك گفته و به ايران بازگشتند        

هـاي    ستان ايران، چندين بار درگيري مسلحانه بين كشاورزان و ژانـدارم          كرد
در . شاه، زمينه را براي كساني كه قصد مسلح شدن را داشتند، ايجاد كرده بود             
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اي در نواحي بين مهاباد، سردشت و بانـه، يـاغي             ترين زمان ممكن، عده     كوتاه
ي انقالبي متشكل از      اين قيام، يك كميته      مسئوليت دار شدن   راي عهده ب. شدند

 1967در زمستان   . اعضاي منتخب حزب دمكرات كردستان ايران تعيين شد       
ان بين دو   ريكي درگرفت، در نتيجه اين مبارز     و براي مدت هجده ماه جنگ چ      

نيرو گرفتار شدند؛ از يك سو ارتش رژيم تهران و از سـوي ديگـر نيروهـاي                
تيباني خـارجي، شـجاعانه     تجربه و بدون پـش      جوانان كم . مال مصطفي بارزاني  

از كساني كـه بـه دسـت نيروهـاي          . جنگيدند، اما بسياري از آنها جان باختند      
مهنـدس  (زاده ني چون اسماعيل شريف   توان مبارزا   مي ،رژيم تهران شهيد شدند   

ي و  شخـصيت مـذهب   (و مـال آواره     ) دانشجو(ي  ، عبداهللا معين  )الكترو مكانيك 
 سليمان معيني، برادر عبداهللا     1968 سال   در پاييز . بودند) عضو كميته انقالبي  

 به دسـت نيروهـاي بـارزاني        ،معيني، در حالي كه در راه عزيمت به ايران بود         
مصطفي بارزاني به ضرب گلوله كشته شد و سپس پيكـر           مال اسير و به فرمان   

وي را به رژيم تهران تحويل دادنـد و آنهـا نيـز جـسد وي را در چنـد شـهر                      
  .ظار عمومي به نمايش گذاشتندكردستان ايران و در ان

ن روي بـه    در نتيجه مبارزا  جنبش با كشته شدن رهبرانش شكست خورد و         
عراق نهادند و در آن جا نيز براي در امان ماندن از نيروهاي بـارزاني خـود را           
مخفي كردند و در اين بين بيش از چهل مبارز حزب دمكرات كردستان ايران              

 .م ايران تحويل داده شدندكشته شده و يا دستگير و به رژي
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  1975 ـ 61كردستان ايران و جنبش ملي كرد عراق 

  
 همچنـان   اقدام به منفعل ساختن جنبش حزب دمكرات كردستان ايـران         

 تــا 1966 ســال ادامــه داشــت و موضــع رهبــري جنــبش كــرد عــراق از
پس از اين توافقنامه كه     .  به درازا انجاميد   1970ي يازدهم مارس      توافقنامه

موضـع   ي خودمختاري براي كردستان عراق به تصويب رسيد،         آن ماده در  
پارت دمكرات كردستان عراق نسبت به مبارزين حزب دمكرات كردستان          

زب در چهـار سـال بعـد، رو بـه           تر شد و روابط دو ح       ايران، كمي دوستانه  
 سياسي و بـه    ي  اما موقعيت مناسبي براي تصميمات آگاهانه     .  گذاشت بهبود

 برنامه در جهت جنگ پـارتيزاني بـراي حـزب دمكـرات             خصوص طرح و  
 كه رژيم شـاه بـا تمـام تـوان در            در همان حال  . ستان ايران ايجاد نشد   كرد

جنگيد؛ رهبران پارت دمكرات كردستان به عنوان          ايران مي  هايمقابل كرد 
  .آمدند هاي نزديك به آنها به شمار مي ترين شخصيت نزديك

 هـاي اي آذوقه و مهمات جنگي براي كرد      منبعي بر عنوان  رژيم تهران به    
آمد، اما بسيار ددمنشانه در برخورد بـا كردسـتان ايـران              عراق به شمار مي   

هـاي    صدها مبارز حزب دمكرات كردستان ايـران در زنـدان         . كرد  عمل مي 
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از جمله دو چهره شناخته همچـون غنـي بلوريـان و        . شدند  رژيم شكنجه مي  
  .بردند  در زندان به سر ميعزيز يوسفي كه براي بيست سال بود

ي كرد در سنندج اعدام شدند و        پنج مبارز مل   1972 دسامبر سال    19در  
ي مركـزي حـزب دمكـرات          مارس، قادر وردي، عضو كميته     22ظهر روز   

بـه  كرد به دست پلـيس        اي را ترك مي     كردستان ايران، در حالي كه جلسه     
ردسـتان   دو عضو حـزب دمكـرات ك       1972 آوريل   15در  . دشهادت رسي 

ايران در شهر سنندج تيرباران شدند و متعاقبأ يك نوجوان هفـده سـاله در               
  .همين شهر به اتهامات سياسي كشته شد
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  وضعيت كنوني و آتي كردستان ايران

  
    موضع رژيم شاه در كردستان ايران

 عظيم اقتصادي، اجتمـاعي و سياسـي      ي بيستم تحوالت      در ربع سوم سده   
مروري بر جريانات اصلي ايـن مقطـع از تـاريخ معاصـر             . ه است روي داد 

  .ايران خالي از لطف نيست
هـاي     اقتصادي در روزنامه   ي   توسعه  راجع به   انعكاس و تبليغات گسترده   

، داد  ي حـاكم را حماسـي جلـوه مـي            دسـتاوردهاي طبقـه    نزديك به رژيم،  
ارجي و  هـاي خـ     اي كـه بـه سـرمايه        ي تازه به دوران رسـيده       باالخص طبقه 

. نـد گرداند  اقتـصاد مملكـت را مـي       چرخ    وابسته بوده و   "پهلوي"وثي  مور
شـهري و   ) كارگر(ي زحمتكش     اقشار و طبقات جامعه و به خصوص طبقه       

روســتايي، در فقــر و تنگنــا بــوده و بخــش عظيمــي از مــردم محــروم از 
  .ند بودتحصيالت و خدمات بهداشتي درخور توجه

اه بـه اجـرا درآورد؛ از سـوي آمريكـا           ي كه ش  "انقالب سفيد "در اصل،   
داري در شهر و روستا ميسر كرد تا بازار           ريزي شد و راه براي سرمايه       طرح

 رژيم را به خصوص به همراه را به گردش درآورده و با آن، پايگاه اجتماعي      
اين نوع بورژوازي، كـشور را   . خرده بورژواي مهم روستايي تحكيم بخشند     
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دارد بـه ويـژه اگـر ايـن دسـت از              ر نگـه مـي    از انفجار اعتراضـي بـه دو      
   زمـين قابـل كـشت بـوده        ان، پيش از طرح قوانين زراعي، فاقـد       كشاورز
  .باشند

ي ايران با معضل روبـرو       ي از جامعه  داري،  بخش    به موازات رشد سرمايه   
 شـناخته  "ي خـارجي     ملي وابسته بـه سـرمايه     " اين بورژواها كه به      .گشت
در . م به قـشري دسـت نيـافتني مبـدل شـدند         هاي رژي   شوند؛ با حمايت    مي
هاي پاياني، تنها درآمد نفت به بيش از بيست ميليون دالر رسيده بـود                سال

ي   كه ايران در اختيار داشت،  بودجـه       ... و با نگاه اول به منابع مس، گاز و          
ي ايـران در      رسيد، اما تـرازوي بودجـه       ايران بدون كم و كاستي به نظر مي       

ـ 1977هاي    سال  با مبلغ نجومي چند ميليارد دالر كسري بودجـه          1978  ـ
  .مواجه شد

ي اقدامات براي پيشگيري از مشكالت ناشي از اجـراي  طـرح               در نتيجه 
كـشاورزي دچـار    . ي اقتـصادي از گـردش بازمانـد         اصالح اراضي، چرخه  

العمر گشت و افزايش نرخ مواد غـذايي بـه دليـل افـزايش         مشكالت مادام 
هاي متوسطي كه     د بر علت شد تا سطح رفاه خانواده       چشمگير جمعيت، مزي  

آوردند، بيش از پيش ارتقاء يابد و در          بخشي از درآمد نفت را به دست مي       
كشوري .  تجاري ايران با دول خارجي شد  باعث تغيير تراز   مسألهادامه اين   
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كرد، اكنون  كه تا دو دهه پيش، محصوالت كشاورزي را به خارج صادر مي
  .اد خوراكي را از خارج وارد كند مويبايست مي

 كشاورزي در بسياري از كشورها باعـث پراكنـده شـدن            مكانيزه نمودن 
. آورنـد   جمعيت روستايي شده و كشاورزان با تراكم باال رو به شـهرها مـي             

يافـت و بـه مـرور زمـان           آمار بيكاري در شهرها روز به روز افزايش مـي         
كرد و در مواجهه با       يني مي زندگي اجتماعي و اقتصادي بر دوش مردم سنگ       

در حالي كه بورژواها و     . شد   انجام نمي  مؤثراين تحوالت، سياستي عملي و      
پرداختنـد و پايگـاه اجتمـاعي آنهـا           طبقات متوسط به انباشـت سـرمايه مـي        

ها، نيـروي     ي كارگر با يك ميليون كارگر كارگاه        گشت؛ طبقه   تر مي   مستحكم
كه بر سـه      در اختيار خود شاه است     خاص خود را داراست، اما قدرت سياسي      

 تمـامي نيروهـاي نظـامي و      . ي مقننه، قضاييه و مجريه تسلط كامـل دارد          قوه
غير از  . كنند   وي عمل مي    تحت نظارت  انتظامي، ژاندارمري، پليس و ساواك    

 ارتش ثابت كرد كه رژيم شـاه در نقـش    توسط"ظفار"اين سركوب شورش  
يران يك طرف قرارداد سـنتو و در عـين          ا. شود  پليس در خاورميانه ظاهر مي    

ر نظامي آمريكايي   همچنين چند هزار مشاو   . حال هم پيمان نظامي آمريكا بود     
آنچـه شـاه   . ده بودنـد   اسـتخدام شـ    ري، پليس و ژانـدارم    براي آموزش ارتش  

به همين خـاطر نيـز      .  تشكيل بزرگترين ارتش غرب آسيا بود      كرد،  تعقيب مي 
. و ادوات نظامي از اياالت متحده لقب گرفت       بزرگترين كشور خريدار اسلحه     
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 گرديـد،  كه بـه مجلـس سـناي آمريكـا ارائـه             1976بر اساس گزارش سال     
مبلـغ  ) 1976 ــــ    1972( مشخص شد كه ايران ظـرف مـدت پـنج سـال             

  . آمريكا پرداخت كرده استي الت متحدها ميليون دالر به اي10400
آمريكـايي در ايـران      مشاور نظامي    16000  تا    15000،    1972طي سال   

 نفـر افـزايش يافـت و        24000 اين تعداد به       1967سال  در  داشتند،   حضور
 شمار مشاورين   1980 تا سال    يبايست  خواستند؛ مي   ها مي   طبق آنچه آمريكايي  

متخصصين آمريكايي در همان    . رسيد   نفر مي  60000 تا   50000آمريكايي به   
: كننـد  ن براي آمريكا ذكر مـي      اهميت ايرا  ي  گزارش، سه دليل عمده را درباره     

موقعيت جغرافيايي، نفت و توان انتقال آن از طريق خليج جنـوب ايـران بـه                
هـاي خـود      دول غربي و تجارت با اياالت متحده و نيز فروش انواع فـرآورده            

  .آمريكا
ديكتاتوري شاه به اوج خـود رسـيده بـود و هـيچ نـور اميـدي از آزادي و                    

هاي مخالف، كـارگري،      لسازمان و تشك  . ردخو  دمكراسي در آن به چشم نمي     
رسانه و لغت آزادي نيست و ناپيـدا شـده           ي ممنوع شده بودند،   صنفي و مذهب  

 و قانونگذاري و    "سنا"همچنان اين خود شاه است كه پارلمان، مجلس         . است
توانـد بـه      به جز شخص شاه هيچكس ديگري نمي      . كند  مجريان را منصوب مي   

  .ندمرزهاي قدرت ساواك تعدي ك
هاي خاص ديگـري را      همين فضا با شدت بيشتري بر كردستاني كه ويژگي        

  . دارد نيز، حاكم است
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. ران لطمه ديده اسـت    كردستان ايران بيشتر از هر بخش ديگري از ارتش اي         
ي    و پلـيس و بـه خـصوص شـاخه          ري در چنگ ارتش، ژانـدارم     قدرت كامالً 

. ست قبضه شده ا   دارند،ر نظر   ا را زي   كه به دقت تمامي تحركات كرده      ساواك
ي ديگر پـا بگـذارد، اسـتعالم         چنانچه يك كشاورز كرد از روستايي به روستا       

ي روستا الزم و اجباري است، چرا كه هرگونه مالقاتي بايـد تحـت              "كدخدا"
 بـين دو    "الجزايـر "پس از انعقاد قـرارداد      . گيردري صورت   نظارت ژاندارم 

هـاي    گاهرزاني شد؛ تمامي سكونت   ش با رژيم عراق و ايران كه باعث زوال جنب       
  .مرزي تحت كنترل شديد قرار گرفتند

 كردستان ايران مشهود است و رژيم شـاه حاضـر نيـست             تبعيض ملي عليه  
كرد را به عنوان ملتي غيرفارس به رسـميت بـشناسد و تنهـا              ملت  موجوديت  

كند؛   مردماني چند پاره در كشورهاي مختلف تعريف مي       به عنوان   اين خلق را    
ـ       اقل آم حد ه شـديدترين نحـو سـركوب گـشته و          ال و مطالبات ملت كـرد ب

ي رضا شاه بود؛ همچنـان بـه قـوت خـود              سازي كه در برنامه      همگون سياست
  .باقيست

بـا وجـود اينكـه      . اين تبعيض در اقليم بلوچ، عرب و آذري نيز وجود دارد          
يم شاه  اند؛ اما رژ    بيش از نيمي از جمعيت ايران را ملل غيرفارس تشكيل داده          

ي ملتـي     مسألهآيا ممكن است،    . به وجود هيچ يك از آنها اعتراف نكرده است        
   نشده؛ حل شود؟كه هنوز موجوديت آن به رسميت شناخته
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  موضع جريانات سياسي اپوزيسيون رژيم ايران و
  ي كرد مسأله 

  
 است و كردستان عراق     ي اين كشور    ترين ناحيه   كردستان تركيه، محروم  

شد، آن هم به دليـل وجـود          ي كشور قلمداد مي     ترين منطقه  در گذشته غني  
اما از زمـاني كـه وارد جنـگ فرسايـشي           . نفت و اراضي حاصلخيز آن بود     

اكنون، پويـاترين بخـش     . رود  اند، دستاوردهاي اقتصادي از دست مي       شده
  .كردستان، كردستان ايران است

يد سرمايه و   هاي تول   و تحكيم روابط اليه    "فئودالي"كن شدن نظام      ريشه
لـذا،  . ي كالسيكي شده است     تغيير بافت اجتماعي موجب تحول اين جامعه      

اقتصاد كردستان كه تا حدي از اقتصاد ايران قابل تفكيك بود؛ از ايـن بـه                
  . شود بعد به طور كلي متحدالشكل مي

  مهيـا   زمينه را براي تحـوالت سـريع       تغيير زيربناي اجتماعي اين جامعه    
 محرومترين منـاطق ايـران بـه شـمار           كردستان از  ساخت، همچون هميشه  

  .ترين بخش كردستان بزرگ است آمد، اما از سويي مترقي مي
و عراق، تنها ملت تحت تبعيض كشور        در تركيه    هابا وجود اين كه كرد    

هاي وجودي هستند، اما در ايران        خصهاشهستند؛ همچنان داراي شماري از      
 بخواهيم حـق  يز وجود دارند، چنانچه      ملل ديگري ن   هاكثيرالمله غير از كرد   
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با حدود  ( آذري  ملت  كرد پس از    ملت   كه   ، بايد بگوييم  مطلب را ادا كنيم   
الزم . شـود   به عنوان دومين ملت تحت ستم قلمداد مـي        ) ده ميليون جمعيت  

زي  بـورژوا  يز به ياد داشته باشـيم كـه موضـعگيري         است اين واقعيت را ن    
تـر    عدم تعلـق كـرد را محـسوس        و رژيم، احساس تبعيض     آذري در كنار  

كرد را بزرگتـرين تهديـد      ملت  دهد، به همين خاطر نيز رژيم شاه          نشان مي 
  .پندارد براي خود مي

 بخش كردستان كشور ايران كمتـر از      با وجود اين كه جمعيت و وسعت        
مجموع دو بخش ديگر سرزمين كردها در تركيه و عراق است، اما ملل غير  

ريـف  دهند و از حيث تع      يت ايران را تشكيل مي    فارس حدود نيمي از جمع    
دهند و به همين خاطر جـاي         ي ايران مي    اي به آينده   ه  گرايي اهميت ويژ   ملي

هـاي احـزاب و جريانـات         خود دارد تـا پردازشـي بـر مواضـع و ديـدگاه            
  .داشته باشيم اپوزيسيون سراسري

ضمن اين  .  شد تأسيس 1941سال  در   اين حزب    :تودهحزب  موضع  
حـزب    و"سراسـري "ركسيستي است و سعي داشـته تـا بـه حزبـي          كه ما 

 ي  مـسأله طبقات مختلف اجتماعي تبديل گردد، اما موضع شفافي در قبال           
هـاي   توده از جنبش ملـي كـرد و جنـبش         حزب  حمايت  . كرد نداشته است  

 يك  1946 و   1945هاي    ي آذربايجان و كردستان در سال       طلبانه  دمكراسي
مبـاني فكـري    از   تدريجي   مقطع به بعد با انحراف    ت، اما از آن     واقعيت اس 
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در . فتتري به خود گر كارانه ماركسيست ــ لنينيستي خود، موضع محافظه
 غير از دو بنـد، هـيچ      1975ل  در سا ي جديد حزب توده        و اساسنامه   برنامه
در بخـش كوتـاهي     .  نشده است  هاي ايران   تي مل   مسأله ي ديگري به    اشاره
هـاي   ستمي كه در ايران بـر ضـد ملـت   ": گويد  ط مي ي طبقات مسل      درباره

ي حـاكم      نوعي از مواضع ضد دمكراتيك طبقـه       ،گردد ساكن آن اعمال مي   
ه مـشترك فراوانـي،     وايران كشوري كثيرالمله است و وج     . عليه آنان است  

ـ     از  . دهد  آنها را در كنار هم قرار مي        هـا سرنوشـت     تچند قرن پيش اين مل
 غنـي ن آنها باعث ايجاد فرهنگ ايراني پربار و         مشتركي داشته و تعامل ميا    

ـ            . انـد    بـسياري داده   انشده است و همه آنها براي آزادي و اسـتقالل، قرباني
ي مشترك آنهـا بـا امپرياليـسم و ارتجـاع             هاي ايران در مقابله     منافع خلق 
اند و كشتار آنهـا       ها به حقوق خويش دست نيافته       اين خلق . شود  حاصل مي 

آنها و مانعي بر سـر راه پيـشرفت سياسـي، اقتـصادي و              مسبب عدم اتحاد    
  ." شده است فرهنگي كشور

اي به استبداد خلق فارس نشده است، با ايـن            در اين اساسنامه هيچ اشاره    
موجوديت كـرد و بلـوچ را       اوصاف، مشخص است كه از نظر حقوق ملي،         

 كـه   ن كالم اين است   جا. اند   ملت فارس تعبير كرده    ي  دايرهدرون   در   خلقي
ال اين است كه حال سؤ. ندا ده به سرنوشتي مشترك دچار شهاي ايران   خلق

هاي ايران اين سرنوشت مشترك را با ميل و رغبـت بـراي خـود                 آيا خلق 
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اند؟ يا اينكه به اجبار بر آنهـا تحميـل شـده اسـت؟ مرزهـاي                  تعيين كرده 
آيـا ممكـن اسـت      هـاي فـراوان اسـت،         المللي ايران حاصل كشمكش     بين

هاي ايران گشته، طبيعـي بـوده         ت كه باعث انفصال و تفكيك مل      ييمرزها
باشد؟ با اين اوصاف، اين چگونـه فرهنگـي اسـت كـه اينهـا از آن اسـم                   

فرهنگ متعارف امروزي ايران، تنها فرهنگ ملت حاكم اسـت و           ! برند؟  مي
ـ     . هاي ديگر   د و ملت  كرملت  نه    زيرپـا   هـاي ديگـر را      تآنهـا فرهنـگ مل

 بـر آن  يخ آن را تحريف كرده و نام فرهنگ اصـيل پارسـ    تاري اند؛  گذاشته
  .اند نهاده

 "حـل مـسائل ملـي     "ا تحت عنـوان     توده، بند دوم  اهداف خود ر      حزب  
تحقق يك رژيم جمهوري ميهني و دمكراتيك ": ن شكل قيد كرده استبدي

. كننـد   ن و مطالبه مي   هاي ايران، آن را تعيي      ت كه خلق   اتحاديس تأمينبراي  
هاي ايران بر اساس توازن و تناسب مطلوب و همراه با              خلق حمايت واقعي 

 طبـق مـوارد     يبايست   رژيم مطلوب مي   نهايتاًو  بوده  مقابله با انواع ستم ملي      
  : ملي اقدام كندي مسألهذيل براي حل 

هـايي كـه در ايـران       كامل حق تعيين سرنوشت براي خلق      تأمينالف ــ   
  .كنند زندگي مي

ي ايران را به رسمي شناخته و تمـامي حقـوق           هاي مل   ب ــ حقوق اقليت   
  .ملي و فرهنگي را به آنها ببخشد
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 ملـي،   ي  مـسأله د و مقاالت ديگر حزب توده در مـورد          اسنااين دو بند و     
ي حق تعيـين      مسأله اين حزب براي حل       ي  ي اقدامات مترقيانه    دهنده نشان

ت هـا پاسـخگوي مـشكال       اما ايـن اقـدامات و برنامـه       . باشند  سرنوشت مي 
هـاي    ايـن خلـق    هنـوز    ،هاي تحت ستم ايران نيست؛ به عبارت ديگر         خلق

حق تعيين سرنوشت در برنامه     . آورند   به شمار نمي    تتحت ستم ايران را مل    
  .قيد شده است؛ اما از استقالل سخني به ميان نيامده است

هر آنچه در باب حق تعيين سرنوشت باشد، در اين برنامه آمـده اسـت و           
كميت ملي در بند دوم، نقش اصلي نزد حزب توده بستگي تام       در اجراي حا  

حفظ تماميت ارضي و حفظ و حمايت از استقالل سياسي و اقتـصادي             "به  
ه براي حـق تعيـين      آيا ممكن است كه فردي در آن واحد ك        .  دارد "كشور

كوشد؟  براي يكپارچگي و تماميت ارضي مملكت ب       ،كند سرنوشت مبازه مي  
هـا بخواهـد بـا حـق تعيـين سرنوشـت،              تاين مل ممكن است كه يكي از      

سرنوشت خود را جدا كرده و از خاك ايران جدا شده و براي خـود دولتـي                 
تشكيل دهد، در چنين حالتي موضع حزب توده چه خواهد بود و بايـد چـه                

  بندهايي از اين برنامه را تغيير دهند؟
 ي ملي را تـشكيل       كه دكتر مصدق جبهه    1950 در سال    :ي ملي   جبهه

آمريكـايي  (در خارج به سـه بخـش        . ي متوسط شد    داد؛ نامش زبانزد طبقه   
 اي ماركسيـستي قويـاً       مركـزي، خاورميانـه    كـار، اروپـاي     شديداً محافظه 
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 ملي در مملكـت اعتـراف       ي  مسألهي ملي هرگز به واقعيت        جبهه) راديكال
ي   اي بـه سـتم ملـي در برنامـه           نكرده است، تا جايي كه كوچكترين اشـاره       

ي ملـي و رژيـم شـاه در مـورد              بين جبهه  در قياس . آنها نشده است   1972
خـورد     ملي در ايران تنها يك تفاوت به چشم مي         ي  مسألهخودداري از ذكر    

 رژيم شاه براي اثبات وجـود يـك         هاي نزديك به    و آن اين است كه رسانه     
ي ملـي     بردند، اما جبهـه      را به كار مي    "ملت ايران "ت در ايران اصطالح     مل

  .كرد  استفاده مي"هاي ايران خلق"شريات خود از در ن
 1970  ايـن سـازمان در سـال          :سازمان مجاهدين خلق ايـران    

 به مبارزات چريكي در شهرهاي بـزرگ، بـه          تأسيستشكيل شد و در بدو      
در اوايل به شكل يك سـازمان اسـالمي نمايـان           . ويژه تهران روي آوردند   

سـپس بـه دو     . هم درآويختنـد  گشت و مدتي نيز اسالم و ماركسيسم را با          
جنـاح ماركسيـستي آنهـا از       . سازمان ماركسيستي و اسالمي تبديل شـدند      

 هـاي   چندين پژوهش مهم را در مورد جنبـه       همان موقع بسيار فعال شده و       
ي مـسلحانه در ايـران را    آنها متد مبارزه . حيات سياسي ايران منتشر كردند    

هـاي    چنين سازماني به خلـق    رسد كه     ي به نظر مي   عادبسيار  . پيش گرفتند 
تحت ستم ايران و به خصوص ملت كرد اهميت دهد، بدون ترديد فرصـت              

ي مهمـي بـراي       نيـروي بـالقوه   ) ژئوپولتيك(و موقعيت ملي و جغرافيايي      
 مجاهدين خلق را    مسألههمين  . آيند  جنبش مسلحانه بر ضد شاه به شمار مي       
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ه اين خاطر كه آنها هنـوز       هاي تحت ستم ايران پيوند داد، ب        ي خلق   مسألهبا  
  .ي شفاف و مدوني نداشتند برنامه

  جنـگ چريكـي  1971ي    در فوريه  :سازمان فداييان خلق ايران    
جنـگ پـارتيراني در بيـرون از        . دهاي شمال ايران شروع شـ       در كوهستان 

اي نداشـت و كمانـدوهاي ماركسيـستي در درون            نتيجه) روستاها(شهرها  
رهبـران و   .  سازمان فداييان را تشكيل دادنـد      كالن شهرها به هم پيوستند و     

هـا    اي در بـاب مليـت       مشاورين اين سازمان از همان اوايل اظهارات ويژه       
اي كه تحت     ين اين سازمان در نشريه    مؤسسس فرحاني، يكي از     . ا. داشتند
كردند، به    منتشر مي  1971 در سال    "آنچه الزم است انقالبي بداند    "عنوان  

و   ملـي برخـورد كـرد      ي  مسأله كه بايد شجاعانه با      اين موضوع اشاره كرد   
در هاي منحصر بـه فـردي اسـت و     كرد داراي ويژگي  ملت  " كه     دافزاي  مي

  ."باشد پرسي قادر به كسب استقالل مي صورت برگزاري يك همه
چند تجزيه و تحليل مهم را ارائـه داد و          )  بهمن 19(در شماره دوم نشريه     

چگونه يك جنبش مـسلحانه قـادر بـه         "آن را به يك تحقيق تحت عنوان        
دهد كه در آن براي نخستين بـار بـه             اختصاص مي  "شود  بسيج عمومي مي  

 ي  ي آن در مورد جنـبش مـسلحانه         در مقاالت ويژه  . پردازد   مي "ستم ملي "
كرد در آن قـرار گرفتـه اسـت،         ملت  هاي تحت ستم و از منظري كه          خلق

هـاي     در فرهنگ ماركسيست   اند كه پس از آن      ردهاظهار نظرهاي جالبي آو   
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هاي تحت ستم ايـران را      مرزها، كردها و ديگر خلق    . ايران ممنوع اعالم شد   
ي حاضر چندين بار بر ضد رژيـم           و اين خلق در اواخر سده      اند  تقسيم كرده 

س همـه     هاي تحت سـتم و در رأ        اهميت جنبش ملي خلق   . اند  شاه قيام كرده  
  :دباش ها مي ين اليهاانعكاس كردها از منظر جنبش انقالبي، 

هـاي نزديـك بـه     هـا در مواجهـه بـا رژيـم        ــ زماني كه اين جنـبش      1 
 و در اين گيرند، مواضع ضدامپرياليستي پيش گرفته      ها قرار مي    امپرياليست

بخشد كه با عموم خلق       ي انقالبي بااليي به جنبش مي      حالت از مبارزه، رويه   
   .گردد رژيم تشكيل ميي متحدي بر ضد  تحت ستم و مخالف رژيم، جبهه

تحت ستم به ي نخست با حمايت عموم مردم  ها در درجه ــ اين جنبش٢
  .شوند قدرتي مهم بر ضد دشمن مبدل مي

 و با كمك بخش ديگري از خلـق آن سـوي مـرز              ي فراگير   ــ با چهره  3
همچنـين درآويخـتن مخـالفين جهـاني و         . شود  امكان ركود جنبش كم مي    

  .سازد هاي رژيم، مهيا مي راي فروپاشي توانمندياي، زمينه را ب منطقه
هاي ايران بر ضد دشمن مشترك و دفاع از افق محـدود              ــ  اتحاد خلق   4

هاي ملي، سازماندهي و       امنيتي براي جنبه   ي  بورژوا به حاشيه   هبورژوا و خرد  
اي آزاد و دمكراتيـك مبـدل         هاي ايـران در چـارچوب جامعـه         تعامل خلق 

بي مكلف به اقدامات در جهت پيـشرفت ايـن اتحـاد            جنبش انقال . شوند  مي
  .است
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در . ها بپيوندنـد    الزم است تا تمامي اين عناصر به خلق كرد و ديگر خلق           
هاي خـود در جهـت بـه حركـت درآوردن جنـبش               ي نخست توانايي    وهله

رهايي بخش را به كار گيرند و همچنين اتحاد جنبش آزاديخواهـان ايـران            
د ظرفيت اين عناصر را نـسبت بـه عمـوم جامعـه              كر خلق. را فراهم كنند  
ي مترقـي ايـدئولوژيك خلـق كـرد، از داليـل مهـم                زمينه. بيشتر داراست 

 ما اين   ي  جنبش مسلحانه . پيوستن جنبش انقالبي به جنبش خلق كرد است       
بينـد تـا بـه      هاي ايران مـي     انتظار و توانمندي را در خلق كرد و ديگر خلق         

  ."ي ميهنمان باشند تعالتأمين در نيرويي توانبخش و صاحب نقش
سـت،  ترين تشكل ايرانـي ا      عالوه بر اين كه اصيل     :سازمان فداييان 

جنبش ملي كرد در آينـده      . باشد  ي مواضع انقالبي مشخص خود نيز مي      دارا
  .تواند با سازمان فداييان متحد شود مي

 ايران نيز، ضروري بـه نظـر        دانشجويان فدراسيوندر پايان، پرداختن به     
 را در صفوف خود دارد؛ سـرپيچي از         دانشجوسازماني كه هزاران    . رسد  مي

دستگي در  و بسياري معضالت ديگر منجر به دو      ) از منظر رژيم شاه   (قانون  
 ي  مواضع و موازين آنها نيز، براي مـا از درجـه          . بين اعضاي آن شده است    

بـه  اهميت بااليي برخوردار است؛ چرا كه امواج سياسـي فراوانـي از آنهـا               
آمـادگي    به وجود ستم ملي اعتراف نموده و       فدراسيوناين  . خورد  چشم مي 

  .خود را براي از بين بردن آن، اعالم داشته است
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 1945 آگوسـت    16 در تـاريخ     :حزب دمكرات كردستان ايران   
  فشار افكار عمومي و به دليل       شده و بعد از گذشت يك سال تحت        تأسيس
اي از    كرد عـراق، شـاخه    وشنفكران  ي جمهوري كردستان، ر      و آوازه   شهرت
سـپس، بـدون ايـن كـه        .  دمكرات كردستان را بنيان نهادند     )پارت(حزب  

 مشترك و تحـت نظـر يـك رهبـري مـشترك بـا حـزب                 ي  داراي برنامه 
 و بـدين    اشند، اين نام را بـه تـصويب رسـاندند         دمكرات كردستان ايران ب   

  .ترتيب دو حزب با يك نام واحد تشكيل شد
 پـارت   1970 " مـارس  11"ي     بيانيه ال گذشته، با انتشار   ي چند س  اما ط 

خواهانـه روي    دمكرات كردستان عراق از مسير متعارف موسوم به ترقـي         
. گردانده و به يك حزب صرفاً ناسيوناليست تابع فرامين بارزاني تبديل شد           

، ن تضعيف شد  ادر آن مقطع كه  فعاليت احزاب و جريانات سياسي در اير           
 تنها چاپ و پخش نشرياتي بود كـه تحـت عنـوان             اتفعاليت حزب دمكر  

رسيد؛ آن هم با تأكيد بر وضـعيت كردسـتان             مركزي به چاپ مي    ي  كميته
عراق و خودداري از پرداختن به مسائل سياسـي ـــ اجتمـاعي كردسـتان               

 ي  و تحت سـايه  1964از دومين كنگره كه در سال       پس  كنگره نيز،   . ايران
 برگزار گرديد، ديگر برگزار نـشد    رزاني  هاي وضع شده توسط با     محدوديت

و به همين خاطر بسياري از اعضا از شركت در آن كنگـره نيـز خـودداري      
  .كردند
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 و شرايط مهيـا گرديـد و       وضعيت دگرگون شد   1970 مارس   11 از   بعد
 برگزار نموده و برنامـه و       1971 سوم خود را در ماه ژوئن        حزب كنفرانس 

وم هـم در سـپتامبر       سـ  ي  كنگـره . دنموژي جديدي براي خود اتخاذ      استرات
 حـزب دمكـرات     ي عطفي در تاريخ      و اين كنگره، نقطه     برگزار شد  1973

همزمان بـا كنگـره، تحـوالت عظيمـي در          . آيد كردستان ايران به شمار مي    
ي مصوب كنفرانس  نامهسحاضرين در كنگره، برنامه و اسا . حزب ايجاد شد  

  از كنگـره چهـل و دو نماينـده   در ايـن .  را مجددأ به تصويب رساندند  سوم
در . هاي مختلف در داخل و خارج حضور به هم رسـاندند            احزاب و سازمان  

 حـضور جمـع     كنندگان از بنيانگذران احزاب و جريانـات تـا          ميان شركت 
گيري و رايزنـي بـه طـور         فرآيند رأي . خورد  كثيري از جوانان به چشم مي     

مل بـازنگري تمـامي     شـا  مركزي انجام شد كه      ي  كلي حول گزارش كميته   
 برنامه مدون و اصول درون سـازماني بـراي          ي   حزب و ارائه   مراحل تاريخ 

ــرار داشــت   ــده ق ــزب در آين ــيش روي ح ــه پ ــود ك ــسيري ب ــپس . م س
البدل   اصلي و علي  كنندگان در جريان يك انتخابات مخفي، اعضاي         شركت
  . مركزي حزب را انتخاب نمودندي كميته

پوزيـسيون رژيـم    يران تنهـا حـزب ا     در واقع حزب دمكرات كردستان ا     
طي ساليان اخيـر نيـز توانـست        .  به حيات خود ادامه دهد     است كه توانسته  

به اين خاطر كـه     .  كردستان را كسب نمايد    ي  مجدداً حمايت عمومي جامعه   
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باشـد و در بـين تمـام         ي بيش از سي سال مبـارزه مـي         حزبي داراي سابقه  
معتبر شناخته شده است، ولي     هاي چپ ايراني به عنوان يك حزب          سازمان

 .كند  معرفي مي"عامل دست بيگانگان"را آقاي هويدا اين حزب 
  

 حـزب دمكـرات     ي  هايي از برنامه و اساسنامه     اينها بخش 
حزب دمكرات كردستان ايـران پيـشرو خلـق          :كردستان ايران است  

كرد در كردستان ايران است و همراه با ساير جريانات مترقـي ايرانـي بـر                
يم مرتجع شاهنشاهي و در راستاي رهايي تمامي ايرانيان و همچنين           ضد رژ 
  . كند  حق تعيين سرنوشت ملت كرد مبارزه ميتأمين

 خودمختـاري بـراي     تـأمين شعار استراتژيك حزب دمكرات كردستان،      
ي    حـوزه  يبايست  مي. ارچوب ايراني دمكراتيك است   هكردستان ايران در چ   

دمختار به كردها تفويض گردد و الزم       ي تمامي كردستان به صورت خو       ادار
است حدود و ثغور اين مرزها در تباين با وضعيت تاريخي، جغرافيـايي و              

. كننـد؛ باشـد     اقتصادي و بر اساس آنچه ملل ساكن آن مناطق انتخاب مـي           
هاي اقتصادي بلند مدت كـه        تمامي امور خارجي و دفاع از كشور و پروژه        

حـوزه اختيـارات قـدرت حكومـت        كشور اسـت در       سراسر ي  دربرگيرنده
باشد و ديگر امور توسط حكومـت خودمختـار كردسـتان اداره              مركزي مي 

  .شود مي
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بان كردي را زبان رسمي سيـستم       بايد سيستم ملي كردستان خودمختار ز     
لي اعـالم كنـد و   ي خود و زبان تدريس تمامي مقاطع مختلـف تحـصي         ادار

گرفتـه شـود و از        به كـار   زمان و موازي با زبان كردي     زبان فارسي نيز هم   
.  نيز در كنار زبان كردي، تدريس شود       تركالس چهارم مقطع ابتدايي به باال     

 ر كردها از تمامي حقـوق ملـي خـود         ديگر ملل ساكن در كردستان در كنا      
فرزندانشان به زبان مادريشان تحصيل كرده و حـق         . برخوردار خواهند شد  

بايـد  .  خود را خواهند داشت    چاپ و نشر روزنامه، مجله و نشريات به زبان        
 قدرت دولت جدا شده و انجام مناسك ديني و مـذهبي آزاد            ي  دين از دايره  
  . اعالم گردد

 ميليـون  15 ممكن است كردهايي كه شمار آنها بـه   ؛احتمال موفقيت 
سـازي    اي بـراي ملـت      رسد، تنها ملتي باشند كه تاكنون هيچ زمينـه          نفر مي 

 يـك قـدمي     ياري از مواقـع، كردهـا بـه       در بس . ه است برايشان فراهم نشد  
اند، اما هر بار زحماتشان بر اثر عواملي بـر بـاد رفتـه               پيروزي نزديك شده  

عوامل بسياري بر عدم موفقت كردها با وجـود دالوري و شـجاعتي             . است
 هيچ راهي به دريـا      .اند  گذار بوده تأثير ،اند   داشته  تاريخ ي  كه طي يك هزاره   

 ملل ديگر و ي هصراحمتاكنون در ) قرون وسطي (هاي مياني ندارند، از سده
ها زيسته و بستر تمـدن و پيـشرفت بـراي آنهـا              ر ارتفاعات و كوهستان   د

 كـرد در    ماندگي ملت   ي عقب    داليل عمده  ها اين ،در واقع . فراهم نشده است  



 

74

عالوه بر اينها، تقسيم ناخواسـته در بـين دو          . مقايسه با ملل همسايه هستند    
 آنها به    يختگي و تقسيم  يه و سپس افزايش اين ازهم گس      كشور ايران و ترك   

ها   اين بخش از   وقايع جنگ جهاني اول كه هركدام        ي   در نتيجه  چهار بخش، 
آيا اين ملت از هـم گـسيخته يـاراي          . نيز دورافتاده و با همديگر متفاوتند     

بخش اين ملت    مقابله با چند رژيم را دارد؟ آيا اينكه چندين جنبش رهايي          
هـا شـده اسـت، يـك حقيقـت         اين رژيـم   ي  هاي چندجانبه   تاكتيكقرباني  

المثـل را تـداعي       يست؟ فروپاشي يكي پس از ديگري آنان، ايـن ضـرب          ن
  ."دنكردها هيچ دوستي ندار" :دگوي  كه ميكند مي

يش در واقع كردها دوست بسيار دارند، اما ايـن را بايـد در كيـان خـو                
نتـايج  . كننـد   زنـدگي مـي    كـه در آنهـا       بيابند و مشخـصاً در كـشورهايي      

هـاي    است كه كوشش  هاي تاريخي در سراسر كردستان مبين اين          پژوهش
، هـيچ   ندكن  ميزندگي  هايي كه در كنار آنها        كاري خلق خلق كرد بدون هم   

 و با توجه به اينكـه كردهـاي مقـيم ايـران در     اي دربر نخواهد داشت   نتيجه
، فعاليت و تالش آنهـا      كنند و حضور دارند    ي سياسي ايران زندگي مي      دايره

 بـدون  هاي ساكن ايران وابـسته اسـت و   ساير خلقهمچون اعضاي بدن به  
سرنگوني رژيم شاه، نه ملت كرد به حق تعيين سرنوشت خود دسـت پيـدا               

 دقيق و   يبايست  مي. كند و نه اين كه دمكراسي در ايران پياده خواهد شد            مي
ر از شما برادران كردمـان       بسيار بيشت  ايي به قضيه بنگريم، دوستانمان    محتو
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در واقع دشمن مشترك ما را در يك جبهه     .  به ما نزديكند   در تركيه و عراق   
در ) همچون چپ تركيـه و عـراق       (بدون شك چپ ايراني   . قرار داده است  

 است، امـا  ايـن نبايـد          هاي خود با جنبش كرد همفكر نبوده         ديدگاه كليت
مسأله كـه بـه     دد و به اين     سبب ايجاد سدي بر سر راه وفاق و همكاري گر         

همچنـين  . انه در ايران دوستي ندارد، دامن زنـد       خواه  اصطالح جنبش ترقي  
هاي ايران، هـيچ يـك    خلق. كند اين قضيه در تركيه و سوريه نيز صدق مي       

  .كرد نبوده و نخواهند بودملت دشمن 
ران در جهـت    پس از تعمق و بررسي فراوان، حزب دمكرات كردستان اي         

اين تنهـا راهـي     .  جنگ مسلحانه را پيش گرفت     ف خود، روش  نيل به اهدا  
در حقيقـت راه انقالبـي      . بود كه رژيم ديكتاتور شاه بر آنهـا تحميـل كـرد           

 نه دمكراسي و نـه تفـويض حقـوق        . د اهداف حزب نبو   تأمينديگري براي   
براي . خورد   رژيم شاه به چشم نمي     ي  هاي ايران در ساختار بسته      ي خلق   هحق

آنچه .  مشتركي در دستور كار قرار گيرد      ي   حداقل برنامه  يستباي  مي اتحاد،
  :كند، چنين است حزب دمكرات كردستان ايران در اين راستا پيشنهاد مي

  ــ سرنگوني رژيم ديكتاتوري وابسته به امپرياليسم1
  ــ استقرار نظامي دمكراتيك و ملي2
  هاي ايران  آزادي و دمكراسي براي عموم خلقتأمينــ 3
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هـاي تحـت سـتم در         روع دانستن حق تعيـين سرنوشـت خلـق        ــ مش 4
  چارچوب مرزهاي ايران

خـواه و ملـي و حـق    هاي آزادي ت همكاري از تمامي جنبشــ درخواس 5
  ها تعيين سرنوشت براي خلق

 احترام متقابل، احتـرام  ي ــ استقرار رژيمي دمكراتيك و ميهني بر پايه 6
ارجي و ايجـاد روابـط و       به مرز اختيارات ملي، عدم دخالـت در امـور خـ           

  .ي ضد امپرياليستيياليستسمناسبات دوستانه با تمامي كشورهاي سو
كننـد،    تمامي آزاديخواهان و عموم آنهايي كه حقوق بشر را رعايت مـي           

هاي ملي كشورهاي آزاد جهان سوم و        الزم است جنبش  . دوستان ما هستند  
وق ملت كرد،    حق تأمين و افكار عمومي جهاني در       يكشورهاي سوسياليست 
  .حامي و پشتيبان باشند
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  :توضيحات
  
ـ م يا بنا بـه فرضـياتي كـه شـده اسـت ،                1975  آمار سال     ــ1  نيانگي
ـ ا. بـوده اسـت   % 2.8 كشور    كل  در سطح  ني ساكن  شمار  شيافزا  آمـار   ني
 و   انجـام شـده اسـت      1966در سـال    است كـه     ميبر اساس آمار رژ   % 16

 اسـت   ي در حـال   نيا. ا عنوان شده است    مبن ني هم بر زيردستان ن ك جمعيت  
 بـدون   ني كردنـش  ياح نـو  ني شـمار سـاكن    1975 سـال    يريكه در آمارگ  

  . شده استدي قيشي افزاچگونهيه
 شدند تـا  لي گسي به نقاط مرزي افراد به فرمان شاه عباس صفو    ني ا ــ2

  . كننديري جلوگي شماللياز هجوم قبا
حجـم دو   ": ه است  نوشت 1887 ــ   سي بند ي هنر ،انسوي فر گردشگرـ  3

 2 عـرض و  متر3 طول  متر5/3 اتاق كه نياتاق را محاسبه كردم در نخست     
 متـر  5 اتـاق كـه      ني االغ بود، دوم   كي زن و مرد و      كيمتر ارتفاع داشت،    

ـ  متـر ارتفـاع داشـت،        2متر عـرض و     3طول    زن و مـرد و دختـر و         كي
ــودك  ــان، دو ك ــاو،  و دودامادش ــدگ دو رأس گ ــره زن ــار ب  ي االغ و چه

ـ ردستان، مزوپتام  ــ ك  سي بند يهنر. ("كردند يم   و كـشور قـارس ـــ        اي
 آنـان متحـول     ي زنـدگ  ي وهي سال هنوز ش   90با گذشت   ) 251 ص   1887

  .نشده است
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 بـزرگ جـاف     ي فهي طا سيي اول ر  ي عدله خاتون قبل از جنگ جهان      ــ4
  .بود
، 1953ـــ لنـدن   )  كشور فارس  تيمالك و رع  ( البمتون در كتاب     ــ5
  .285ص 
  بـه   استفاده شـد كـه     شمرگي پ اصطالح بار در مهاباد     ني نخست ي برا ــ6

  .ديآ يممعناي فرد نظامي 
ـ  بـه ا   كاي آمر ي فروش ادوات جنگ   ــ6  ي گـزارش سپهـساالر بـرا      ران،ي

  .1976 يانجمن سنا، جوال
  . رجوع شود به منبع قبلــ8
  .18، ص 1975 ــ دسامبر راني اي  برنامه تودهــ9

ـ ا.  اعالم كـرد   1975 مارس   15 را در    يو مي تصم ني ساواك ا  ــ10  ني
  . اقتباس شده استيسيمورد از منبع انگل

 102 ص  ــ     1975 هيژانو. "كي تئور يشينما" بهمن   19 هي نشر ــ11
  97ــ 
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  فصل دوم
  
  
  
  

  يهكردهاي سور
  
  

  1مصطفي نازدار
                                                 

ولـي بنـا بـه    . مصطفي نازدار، نام مستعار نويسنده اين فصل از كتاب است كه خواسته است نامش مخفي باقي بمانـد  1
اظهارات دكتر كيوان آزاد، استاد تاريخ در دانشگاه سليماني و دكتر هوشمند علي استاد تاريخ در دانشگاه كويسنجق كه                   

در رابطه بـا مبـارزات سياسـي دكتـر عبـدالرحمان قاسـملو  وهمچنـين پايـان نامـه                   پايان نامه كارشناسي ارشد ايشان      
 يعنـي دوران دبيركلـي دكتـر    57 سال اول بعد از انقالب 10دكترايشان در رابطه با مبارزات سياسي كردهاي ايران در   

ـ        57قاسملو در حزب دمكرات بعد از انقالب         ه دكتـر عبـدالرحمان   مي باشد، اين نوشته با احتمال بـسيار قـوي متعلـق ب
اظهارات اين عزيـزان در     . قاسملو مي باشد كه در آن زمان بنا به داليل سياسي با نام مستعار آن را به چاپ رسانده است                   

 كه توسط اتحاديه دانـشجويان      1391سالگرد ترور دكتر قاسملو در سال       مين  23سميناري در دانشگاه كويسنجق كه به مناسبت        
   .برگزار گرديده بود، بيان شددمكرات كردستان ايران 
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 بـه  در فرهنگ عربي اسالمي قرون وسطي بسياري اوقـات و            كههرچند  
ار گرفته است، اما     مورد بحث قر   "رهجزي" و   يهردهاي سور صورت مجزا ك  

   )1(.پردازند چنين مباحثي ميدر فرهنگ جديدشان به ندرت به 
 و در ارتباط با آمار جمعيت كردهـا اطالعـات درسـتي             يه سور ي  درباره

از اعتبـار كـافي برخـوردار        هـا  ايـن آمار   ،برهمين اسـاس   دهند،  نمي ئهارا
 ارتباط بايد در حد امكان از منابع مختلف، تحقيـق            باالجبار در اين   .نيستند

 825000 را بالغ بر     يه شمار كردها در جمهوري سور      عمل آيد، تا بتوان    به
 نفـري جمهـوري     )2(ليـون ي م 7.5كل جمعيت   % 11 كهنفر در نظر گرفت،     

 صـورت   بـه پراكندگي جمعيتـي    . گردد  را شامل مي   1976 در سال    يهسور
   :باشد ذيل مي
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 در  كـه كنند   زندگي مي ) االكراد حي(  در    )4( سوم از كردهاي پايتخت    دو
 و يك سوم ديگر در ساير محالت شهر         ته قرار گرف  "قاسيون"  كوه    ي  هندام

از قـسمت     بعـد  كـه (نشين   غيراز كردهاي مناطق عرب   . باشند  مي دهپراكن
  شهر كردنشين يا اكثـراً     سه، كردها در    )اند تهپنجم در جدول فوق قرار گرف     

 740000در مناطق كردنشين شمال ساكن هستند و جمعيتشان  بـالغ بـر              
  .دهند  را تشكيل مييهكل جمعيت جمهوري سور% 10 كهباشد  نفر مي
 در قـسمت شـمال      "كوهـستان كـرد   " يا همان    "كرد داغ "هاي     بلندي

ـ هـاي انط    مرز با دشـت    هم غربي شهر حلب و    . باشـد   مـي  يه و اسـكندر   هاكي
 روستاي آباد ساكن هستند و آخرين منـاطق         360ر   د "كرد داغ   "ساكنان  

محصوالت  بيشتر. دهند ل مي  را تشكي  يهكوهستاني غرب كردستان در سور    
انجيـر و تـوت       شامل گندم، انگـور،     باغي اين مناطق كوهستاني    زراعي و 

هاي مرتفع كردستان پوشيده     همچون ديگر بخش   و اين مناطق نيز    باشد مي
 درخت زيتون نيز در     ،هنهاي مديترا   آب بهكي   علت نزدي  بهاز بلوط است و     
  .رويد اين مناطق مي

تـوان   كننـد، مـي      در اينجـا زنـدگي مـي       كه كردي   290000   عالوه بر 
كنند،   معان و عزاز زندگي مي    هاي س    نفر ديگر را كه در كوهستان      30000

 "كـرد داغ  "هـاي     ميان اين دو كوه و بلنـدي       ي   در فاصله  زيران افزود،   بدا
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هـاي   كـوه  ته رشـ  به عفرين وجود دارد و از شمال نيز         ي  هن رودخا ي  رهتنها د 
  .  متصل استيه در كردستان ترك"توروس"

در شمال شرقي شـهر حلـب و شـرق          ) يا عرب پينار  (العرب    عين قهمنط
شـود،    جـاري مـي    يه داخل خاك سور   به فرات   ي  هن رودخا كههمان بخشي   

 روستا را شـامل     120 و     هد كردنشين بو   كامالً قهاين منط . قرار گرفته است  
دانان عرب مسلمان از اين مناطق بـه عنـوان بخـشي از              جغرافي. مي شود 
ـ  ، هـدف در اينجـا     كـه انـد، بل   نامي نبـرده  ) شام( سوريه  ميـان دو    ي  ره جزي
 را شـامل     النهـرين   بـين ي    بخـش عليـا     كـه  ده و فرات بو   له دج ي  نهرودخا

 النهرين  بين معناي   به اين لغت در زبان عربي       كه "عراق" همچنين   شود،  مي
و باشد، از بغداد تا تكريـت         مي رودخانههاي ميان دو     هنسفلي، يا همان دام   
 سرزمين عجم   را) همان شمال عراق كنوني    (ي كردستان سراسر بخش سفال  

  .اند نام نهاده )ايران(
  نفـر جمعيـت دارد و      450000بـالغ بـر      كه   رهبخش جنوبي استان جزي   

 مهمتـرين بخـش كـشور       آنهـا كـرد هـستند،     نفراز  ) 5( 360000 بهقريب  
 حـدود   ،باشـند   بيشتر ساكنانش كرد ميكهدر اقليم فوق    . شود محسوب مي 

هـاي آنجـا اكثـراً         عـرب  زيـرا  (دن وجود دار  "كرد"  روستاي  كامالً   700
 را  يـه  در امتداد مـرز ترك      كيلومتر 280ر  و مساحتي بالغ ب   ) دهستنكوچنده  

 كه در غرب تا مرز شمالي كردستان عراق       "العين سرأ"از  .  گيرد  مي بر در



 

83

 در   و ته شمال غربي قرار گرف    "اردكي منقار"بخش  بخش زيادي از آن در      
 زمـاني و در      ،شـود   كيلومتر وارد عمق خاكش مـي      60 تا   20بعضي نقاط   

ي مهـاجرين عـرب      شـترها  ي بـراي   مناطق فوق چراگاه   ها،  دوران عثماني 
 از كردهـاي    تهدس ه احشام آن   و همچنين چراگا   "بكارا" و   "تاي  "،"مرش"

هـاي    از كوهستان  كه ده بو "هاويركان" و   "داكوري"،"ميللي"مهاجر   نيمه
در سـال   . انـد   و زمستان را در آنجـا سـپري كـرده          ده پايين آم  "توروس"

 برخي كشاورز و روستاييان كوهستان بودند، بعـد         كه طوايف كرد    1920
ـ  ي كماليست رو به   يه ترك يه عل هايي  از شكست قيام    و در ايـن  ده پـايين آم

اند   شين سازش نموده  ن  اند و با عشاير عرب كوچ       ساكن شده  رهجزياز  بخش  
 صـورت   بـه  اعـراب    كـه هرچنـد   .  زندگي كننـد   تا در همسايگي يكديگر   

 احـشام خـود از      گـه داشـتن    دور ن   امـا ضـمن    ،نـشين بـاقي ماندنـد      كوچ
  . تعهداتي را به آنها دادند،هاي كردها چراگاه

 و هانـشان داد و شـهر    كشاورز كرد خـود را د و توانايي ا استعد به زودي 
ها را  نيـز در         بيابان ي  روستاهاي دشت را فرا گرفت و مزارع گندم گستره        

 ره جزي هه،وجود آمد و طي چندين د     ه   گرفت، بازارهاي خريد و فروش ب      بر
  . مبدل شديهگندم سور  بزرگترين انباربه

 بالغ  ،باشد  مي "كهحس"شهر   كه و مركز آن     رهي جزي ش سفال  ساكنان بخ 
را اعـراب مهـاجر       جمعيـت آن   باشند و بخـش اعظـم        نفر مي  100000بر  
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ـ  10000دهند، جمعيت كردها در آنجـا        تشكيل مي  ر اسـت كـه حـدود        نف
ـ   نفر از آنان ايـزدي اسـت كـه در من            7000 تا   5000  ي  درياچـه " ي  هطق
 كوهـستان   هـاي  ايزديهمان  نژاد  از  اين ايزديان   . كنند  زندگي مي  "خاتون

 كردسـتان   ، جزئي از   بخش سهآيا اين   . در كردستان عراق هستند    "شنگار"
 كردها  كه ه سوري ي از ند يا مناطق   هست  يهكردستان سور بخشي از   باشند؟   مي

  كنند؟ در آن زندگي مي
يم، در سـطح     دانان اسـالمي بينـداز    هاي جغرافي  گر نگاهي به روشنگري   ا
 محـسوب   يهخشي از خـاك سـور     ها همچون  دمشق ب     المللي اين بخش   بين
 بـه  يـه  بخش در امتداد مرزهـاي ترك     سهشوند، ولي از منظر نژادي، اين        مي

  .اند دهي چسبيهخاك جنوبي كردستان ترك
 همجـوار بـا مرزهـاي كردسـتان عـراق            نيز رههاي كردنشين جزي   بخش

كـه   بر اساس پروتكل لندن      يه و ترك  يه سور اين بخش از مرزهاي   . باشد  مي
 ره مـستعم  ي  يه در آن زمان سور    كه( سه فران ميان 1921ارس   م 9 تاريخ   به

اي تعيين مرزهايشان منعقد شده و بـر         بر ستي كمالي  يهو ترك )  بود سهفران
 سـه  همين دليل اين به  است،ده كرد و عرب نبو   ميان مبناي مرزهاي نژادي  

ي عربـي در  سـمت شـمال         ا   شد، ولي منطقـه    يهبخش كردنشين سهم سور   
 از  "كيلـيس "ي در شرق شـهر      عرب -ياي كرد ه قمنط و همچنين    "حران"

 ي   منطقـه  1938 در سال    ست كمالي ي  يهتركبا اين حال،     .آن تركيه گرديد  
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هـا و     سـاكنان آن را  كردهـا، عـرب         كه را   هاي انطاكيه   دشت اسكندرون،
 "هاتـاي "و آن را خودسرانه از سوريه جدا كـرد        ،دادند ها تشكيل مي   ترك

  .نام نهادند
ـ كن  بخش را از هم جدا مـي       سهاين   ن بين اين مناطق،   هاي ساك  عرب د، ن

 است كه نهايتـاً  ده چند بخش مجزا تقسيم ش  به يهبدين شكل كردستان سور   
% 10 كـه مهـم ايـن اسـت       . شـود  به آنها مناطق كردنشين سوريه گفته مي      

 بخش سه صورت گروهي در   بهدهند و     كردها تشكيل مي    را يهساكنان سور 
  خـود  كنند، اما از حقوق ملي و فرهنگـي         مي مشخص شمال كشور زندگي   

  .محرومند
ي چنـداني در   باشـند،هرچند زمينـه    كـشاورز مـي   اساساًيهكردهاي سور 

 ولــي در دو بخــش ديگــر ،وجــود نــدارد بــراي كــشاورزي "كــرد داغ"
هـا و     ، حرفـه   بر كـشاورزي   وهعال. مند است  كشاورزي از رونق خوبي بهره    

هـاي   پـرورش گلـه   : رد، به عنوان مثال    ديگري نيز در آنجا وجود دا      صنايع
محـصوالت آنهـا همچـون شـير و لبنيـات و پـشم              توليـد   و   گوسفند و بز  

 بـه گردد و    روغن زيتون و زغال توليد مي     "كرد داغ "گوسفند، همچنين در    
  .شود حلب صادر مي

باشـد و بيـشتر مـشغول        مـي % 20اما سهم كردها از زندگي شهرنـشيني        
 شش شهر كردنشين وجـود      يهدر سور . ند و صنايع دستي هست    كسب و كار  
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 عامودا   نفر، 40000در قاميشلو   : باشند  مي "رهجزي" چهار شهر در     كهدارد  
 شـهر در    سـه كنند، اين     نفر زندگي مي   15000 يه درباس  نفر و در   15000

 در مرز عراق واقـع  كه "ديرك"اند و در شهر    ته قرار گرف  يهامتداد مرز ترك  
اي بـه   قـه  مركـز منط به كهالعرب   در عينفر، ن6000 جمعيتي بالغ بر   ،دهش

 پايتخـت    عنـوان  بـه  كـه  "عفرين" در    نفر و  8000 دهن نام تبديل ش   همي
  .كنند  زندگي ميكرد نفر20000 ،آيد شمار ميه  ب"كرد داغ"
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  ي قرون وسطي يه در سورهاكرد
  

از : نويسد مي ) كهن ي  يهتوپوگرافي تاريخي سور  (رني ديسسو در كتاب     
).  6(انـد   ده محل زيست كردها بـو     انطاكيههاي   دامنه و   "كرد داغ "دير زمان   

ي ا   فرضـيه  به كهن در كتابي    ،استاد علوم اسالمي دانشگاه سورب    كلود كاهين 
 شمالي ي يهسور( تحقيقي در مورد كردها اختصاص داده شده است ي درباره

 مركـز   "حما"شهر  : گويد مي) يهاكهاي انط   جيعصر مسيحيان و امارت فرن    
باشـد و در سـال        معـروف مـي    "دهعلي كر " به كه بود   "ميرعلي بن وفا    "

هاي ناصـر     نام به، ميرعلي بعد از خود دو فرزند        )7( است ده فوت نمو  1114
ـ  ). باشد خود نام معرف شاه كردان مي     (  گذاشت ي جا بر  و كردشاه   دهآنها بن

اي از  جـد . شـدند  )8( سلجوقيان دمـشق   حاكم) تركمان(و خدمتكار اتابك    
اي  قـه  منط كـه  نيـز بودنـد      "رافانيا" از حكام    "علي كرده " خاندان   "حما"

  .باشد  مييهس و الذق و دو شهر طرابل"حما"ر ميان كوهستاني واقع د
 خـود در    در اثر مانـدگار   استاد علوم اسالمي دانشگاه ليون      ايكيتا السف،   

 كه( يهنورالدين حاكم بزرگ سور     در دوران  يهمورد زيربناي اجتماعي سور   
اگر طبقات اين جامعه  را مـورد        : نويسد چنين مي ) دهان بو يهم عصر مسيح  
 ســپاه كــه، هرمــي نمايــان خواهــد شــد  هش قــرار دهــيمتحقيــق و پــژو

 مراتبي  باشند، زيرا   س هرم مي  زادگان ترك و كردهاي متمدن در رأ        اشراف
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ز ا غيـر . انـد  تههمچون نمايندگان دولت و مسئولين دارايي را در دست داش    
انـد، بخـصوص     تهزيـس  بيگانگان، شماري از مسلمانان مرفه نيز در شهر مي        

غيراز كردهـا، مـدت     . )10(دانستند ز نوادگان پيغمبر مي    خود را ا   كهآنهايي  
  "اتابك"ي و    نورالدين زنگ  به تههاي وابس   و تركمن  ها  زيادي از كوچ ترك   

دادنـد،   يسپاه عرب كه بيشتر آن جماعت را تشكيل م        . گذشت به آنجا نمي  
 مسيحيان  ي  لهدر وضعيت شكست قرار گرفتند و براي نجات كشور از حم          

  .گرفتند بايد از فرماندهان كرد يا ترك فرمان مي
 سنگر معروفي است كه به تصرف نيروهاي مسيحي در          "ي دليران   عهقل"

ايـن قلعـه توسـط       آمد و تا امروز نيز در جوار شهر مصياف نمايان اسـت،           
: نويـسد  گونه مـي    خود اين  ي  تهدر واقع كاهين در نوش    . د ش دهكردها بنا نها  

 پـس از توافقـات و اتحادهـاي         كه سياسي   ي  عالوه بر عرب، آن اتحاديه    "
  تنها باعث پيشرفت منـاطق     هن وجود آمد،    به ره و جزي  يهي شمال سور  متوال

 قـدمت   كهد  ور چند كولون سپاهي كرد نيز گردي       باعث ظه  كه بل ،كردي شد 
 را در )  11(صن االكـراد  گردد، كردهـا حـ       مي م باز دهرن ياز  ق بهيكي از آنها    

  . نام گرفت)12( الحصن ي عههمان قرن بنا نهادند و بعدها قل
به ويژه   ، آساني سواحل دريا   به) اورشليم(مسيحيان قبل از تصرف قدس      

اختالفات باعث دودستگي   .  تصرف خود درآوردند   بهرا  انطاكيه و طرابلس    
 از ."كـشتند  هـا همـديگر را مـي    كردها و ترك"د و    ش يهميان مسلمانان سور  



 

89

گـاه دشـمني   ، بـه نا "اختالف ميان شيعه و سني نيز وجـود داشـت  "يگر سو   د
  )13(. وجود داشتنديون پيدا شد، فرنجي خارجي و در داخل نيز حشاشكمشتر
رت ديگـري نداشـت، حكـام     هـيچ قـد   ي عباسي به جز حـرف زدن،        فهخلي

 و ايـران در فكـر يـاري    )كوچك و بزرگ(ب ي زا مسلمان ميان دو رودخانه   
 اشغال كشورشان   مه از  اما از سوي ديگر بيم و واه       ، بودند اه ي سور بهرساندن  

 دمـشق بـراي دور      حكام تركمـان حلـب و     . توسط آن حكام نيز در ميان بود      
  . پيماني منعقد نمودندها فرنگيب با ماندن از اين گردا

 از صدور حكـم جهـاد      بعد. ند همان صورت باقي ما    به وضع   1148تا سال   
 براي اولين بار مسلمانان بـر  ،حاكم تركمان موصل  ،  "نورالدين زنگي " توسط
 شـمار   ي   فرمانده "نورالدين" ، ايلسوف بر طبق روايت  .  پيروز شدند  ها  فرنگي

زيادي از ميرهاي ترك و كرد گشت و لشكري مختلط و متشكل از كردها و               
نورالـدين  ،  )14(" تشكيل داد دانستند، ه مي بيگانها آنها را هايي كه سوري  ترك
 فرماندهي دو برادر كرد عـازم       بهي خود در موصل باقي ماند و لشكري را          زنگ
 عمـوي   و پدر و "روند" شيركوه از طوايف     الدين و برادرش    نجم.  نمود يهسور
الـدين و شـيركوه را        نجم ،الدين جوان  صالح.  بودند دهالدين، قهرمان آين   صالح
نمـود،   ان از دمـشق، همراهـي مـي       تح حلب و بيرون رانـدن اتابكـ       مان ف در ز 
ساالر لـشكر   په و شيركوه نيز س     رسيد يه سور جانشيني پادشاه به  بعداً  الدين   نجم

 سـرنگوني يكـي از      ي   بـه منزلـه    بـه سـود نورالـدين و       فتح مـصر  . دربار شد 
 اش،   فـوت نمـود و بـرادرزاده       رهشيركوه در قـاه   .  او بود  هاي مخالف   حكومت
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ري سپاه اسالم برگزيدند كه نارضايتي اقوام و نزديكان          سردا بهالدين را    حصال
 سالگي بر سپاهيان    37الدين در سن     صالح. ن نورالدين را در پي داشت     اتركم

 سپاه   به لشكر جاي خود را      " كردي -تركي"نورالدين تاخت و از آن پس نام        
پس . دادند  يل مي رماندهان سپاه را كردها تشك     داد و بيشتر ف    "تركي -كردي"

 او  بـه  را   "سـلطان " عباسي لقـب     ي  فه خلي ،يه سور بهالدين   گشت صالح از باز 
 آنها  1187 را در قدس شكست داد و در سال          ها  فرنگي در همان سال  . بخشيد

سـودان، حجـاز و       ليبي، كه بود   تهالدين عهد بس   صالح. را از قدس بيرون راند    
از وي  ل نيـز پـشتيباني خـود را         يمن را نيز فتح كند و حكام دياربكر و موص         

 بـه مـسيحيان   اتحـاد    ي  لـه  سومين حم  در فلسطين توانست  .  بودند دهاعالم كر 
، ريچارد شيردل پادشـاه انگلـستان و        سه پادشاه فران  فرماندهي فيليپ آگوست  

 1189 اكتبـر    4در  .  هـد  امپراطور آلمان را شكست د     "روسارباب"دريك  فر
ـ  "عكا" براي جنگ    لمانان را رماندهي لشكر مس  الدين ف  سلطان صالح  دار   ده عه

 در ايـن    كـه  كردند  ي مي دهفرماننفر   14 را مسلمانان   شد، در اين جنگ سپاه    
 و  يه پادشـاه مـصر و سـور       ،شاه كرد  توران { )15(ميان نيمي از آنان كرد بودند     

 بـه  را   سه پادشاه فران  ،يسيلو  ن س كه بود   تهتوانس الدين بزرگ،  جانشين صالح 
 و او را    ده بود، عصباني ش   "بيبرس"حكام كه نامش     ا يكي از  اسارت بگيرد، ام  

  .}كشد مي
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   براي استثمار"ايدئولوژيك" و "قانوني"هاي  پايه
  

   در چهـارچوب    "در زمان خالفـت عثمـاني     "ي ميان كرد و عرب        رابطه
حتي بعـد از خـروج نيروهـاي انگلـستان و           .  بود هندوستا) المومنين( امت
 ميـان كردهـا و       از اعالم استقالل كشور نيـز       پس  و 1946 در سال    سهفران

تحـت   آزاد ي يه سـور كـه اما پس از آن. ها هيچ مشكلي وجود نداشت  عرب
هـاي   يـه  پابـه ، اين اعـراب   دار عرب قرار گرفت بورژواهاي زميني  سلطه

عربيسم سبب شد     تقويت افكار پان    مبدل شدند و   گرايي  ي ملي   ههتحكيم جب 
همچون كردهـا را بـه رسـميت نـشناسند و           هاي ملي    كه آنها حقوق اقليت   
ي را از بربرهـاي   حقـوق ملـي و مـذهب       كـه هاي عربي    همچون ديگر دولت  
هـاي    و علـوي   ها  زي درو هاي لبنان،  ، ماروني هاي مصر  شمال آفريقا، قبطي  

امـا  .  بودند، آنها نيز حقوق ملي كردها را نقض كردنـد          ده، سلب نمو  يهسور
  .ي قرار نگرفتندكش  مستقيماً هدف نسليهكردهاي سور

 بـه  آثـار خـود را       هن آزادا 1962 تا   1946 رد از   شاعر ك   "جگر خوين "
 خوانـدن و نوشـتن در       كـه هرچند   نوشت، به زبان مادري خود مي     التيني و 

هـاي آمـوزش زبـان        زبان عربي بود، امـا كتـاب       بهمدارس براي كودكان    
  .شدند شر ميمنت و  صورت آزاد چاپبهكردي 
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 پارت  1956 كارگران و كشاورزان كرد در سال        جمعي از روشنفكران،  
 تأسـيس  را با الهام از پارت دمكرات كردستان عـراق   يهدمكرات كرد سور  

ــد و برنا ــوايي همچــاي مه و اساســنامــهنمودن ــا محت ــارزه در راه "ون  ب مب
 "حقـوق فرهنگـي    اقليتي ملي و احقاق      ن همچو يه كردهاي سور  بازتعريف

احـزاب و   بـا    همكـاري    ،ش و كوشـش    تـال  ، بر ايـن   وه عال .تدوين كردند 
هـاي ديگـر را در راه اصـالح قـوانين ارضـي و اسـتقرار رژيمـي                   سازمان

سـران حـزب دمكـرات كـرد در         . نظر قرار دادند   دمكراتيك در دمشق مد   
نـل   كلكـه  و مصر و زمـاني  يه همزمان با اتحاد سور1959 در سال    يهسور

اصـر بـود، دسـتگير       جمـال عبدالن   اً تحت فرمان   مستقيم ميد السراج عبدالح
  .شدند

 قدسي و عظم بـر  ي  دو جبهه  سوريه از مصر جدا شد و      1961امبر  در سپت 
  بورژواهاي زميندار غالب شده و قدرت را در دست گرفتند، رژيم سياست           

 قرار گـرفتن    " و اتهاماتي از قبيل       كردها را در پيش گرفت     يهستم ملي عل  
 بـه همچنـين آنهـا را مـتهم        . زدنـد   را به آنها مي    "در سنگر دشمني با عرب    

 يـه  عل1961 از ژوئن كهكردند  مي "توطئه براي ارتباط با كردهاي عراق "
  . بودندده در چهارچوب عراق قيام نمورژيم و براي خودمختاري

شـماري از     دستور سر   "93 رهقانون شما " دولت 1962 آگوست   23در  
 گويـا   كـه   را صادر نمود، اين تصميم بدين دليل اتخاذ شـد          رهساكنان جزي 
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 منظور تغيير به صورت غير قانوني و به يهاي از كردها از كردستان ترك     دهع
انـد، در نـوامبر همـان سـال          ده وارد ايـن شـهر شـ       رهبافت عربي شهر جزي   

 هزار كرد   120000 بيش از    ،سرشماري انجام گرفت و پس از اعالم نتايج       
را از آنـان      ي و حقوق شهروندي سور    ده قلمداد نمو  "هنبيگا" را    رهجزياهل  

 عربـي   ي  ، چهـره  "كردي شـدن  " حفظ اقليم از     تحت عنوان سلب نمودند،   
 كـه  اجرا در آورد     به را   "كمربند عربي "ند و رژيم طرح     را نجات داد  اقليم  

 و  يه همـسا  كه ره تمامي كردهاي مناطق جزي    يبايست بر اساس اين طرح مي    
عراب را در آنجـا      ا  جاي آنها،  به و   ده جنوب كوچ دا   به  بودند، يهمرز ترك  هم

 كـه چوغ   ره كشف نفت در ق     گرچه سكني دهند، واقعيت امر نيز چنين شد،      
  . نبودتأثير  در اتخاذ چنين تصميمي بيده واقع شرهدر مركز جزي
حكومت را   ميشل عفلق مؤسس آن بود،كه حزب بعث 1963در مارس 

 ايـن   كـه م حزب مـشخص شـد       ياليس دست گرفت، با آشكار شدن سوس      به
 و همين امر وضعيت كردها       سوي مسائل ملي دارد    بهر گرايش   حزب بيشت 
  .تر نمود را وخيم

لـي، اجتمـاعي و سياسـي        حزب بعث دمشق تحقيق م     1963در سپتامبر   
ـ      كهرا   "لب هالل طمحمد  "  ، بـود  ده گـردآوري شـ    ره در مورد اسـتان جزي

 از مديريت پليس اسـتان       ارتقاي مقام وي   به اين امر منجر     كه  نمود منتشر
 قـه  وزيـر آذو   "زعـين " بعثي آقاي    ي  هن استاندار و سپس در كابي     به رهجزي
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بـار   باقي ماند و بعدها نيز چنـدين          چندين سال در همان منصب     كه گرديد
  . دادتغيير سمت

 منــابع بــه و بــا اســتناد "علمــي"اي  هو شــيبــهن تحقيــق هــالل در ايــ
 در  او.  نيـستند  "ملـت " كردها    كه  اثبات نمايد   كوشيده تا  "شناسي  عهجام"

اي بـدون      جامعـه  ،نين نتيجه گرفته است كه  ملـت كـرد         اين تالش خود چ   
ــاريخ ــدن،ت ــ ، تم ــان و رگ و ري ــيشهزب ــس،    م ــي نج ــند و گروه باش
جو بيش نيستند و همان خـو و آداب مردمـان            زهطلب و ستي   ،آشوبدهيكدن
 و تمدن هن از پيشي" كه تهنشين را دارند و همچنين كردها را ملتي دانس كوه
هـاي    هيچ وجه از تمدن و تاريخ ملت       بهاند و    ده كر  ديگر آبشخور  هاي  ملت

  )16(."ديگر سهمي ندارند

اي   دهمـا 12، هالل نخست طرحي     گراي نژادپرستي  همچون هر انسان ملي   
   :)17(نمايد   پيشنهاد ميرهردهاي جزيدر مورد ك

ـ        بهروش از هم گسيختن      -1   نمـودن   ده معناي كـوچ اجبـاري و پراكن
 معناي سد كردن راه آموزش و فرهنگ بـراي          به،  " روزي هيس"-2. كردها

  .كردها، حتي اگر خود را عرب بدانند
اسـترداد  "-4زايي و صنعت براي اهداف فوق        گرسنگي، عدم اشتغال   -3 

هـاي    حـضور يـا فعاليـت در قيـام         به معناي استرداد متهمين     به،  "متهمين
دستگي در  ف و دو   اختال  از دهاستفاء  سو -5. يه دولت ترك  بهكردهاي شمال   
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سان همان كمربند سال    ب "كمربند امنيتي "  اعمال سياست  -6 .ميان كردها 
جـايگزين  و   نمودن كردهـا     ده منظور پراكن  بهاسكان اجباري،    -7. 1962

ـ نمودن اعراب نژادپرست و تندرو بـراي كنتـرل           بـه كـارگيري    "-8. اآنه
 منظـور  بهنيتي هاي نظامي در امتداد كمربند ام   و ايجاد پايگاه   قدرت نظامي 

 پيشتر دولـت    كه اسكان اعراب    ي  ژهمتفرق ساختن كردها و نظارت بر پرو      
 معناي ايجـاد  به " اشتراكيي جامعه"-9.  بوددهوقت حكم آن را صادر نمو    

 و مــسلح نمــودن و ده شــده بــراي اعــراب اســكان دا"مــزارع تعــاوني"
ـ  از كساني     سلب حقوق شهروندي   -10. ي آنان هاي نظامي برا   آموزش  هك

 جنـوب و انتقـال      بـه  كرد   "علماي" انتقال   -11 .فهمند زبان عربي را نمي   
ـ نا ،سرانجام و   -12.  آنها  جاي بهعلماي عرب     يـه ر تبليغـات منفـي عل     اشت

  .كردها در ميان اعراب
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   از ستمدهسركوب و فشار برآم
  

 مـشابه   هـاي    ميالدي، سياست  60ي     دهه هاي كوچ اجباري سال   عالوه بر 
 ميـان آمـد در      به پيشتر از آن سخن      كهتخاذ نمودند، سرشماري    زيادي را ا  

كرد را   120000 بيش از    " قلمداد نكردن  يسور"،  دهميان كردهاي ستمدي  
 قـرار    انگاشته شده و مورد سوءظن      خود بيگانه  در سرزمين . به دنبال داشت  

 حكم سربازي اجباري در مورد آنهـا همچنـان وجـود            كه گرفتند، در حالي  
 ولـي در    ،كردنـد  هاي جنگ جوالن اعزام مي     هه جب به آنان را    اگرچه. داشت

همان حال از تمامي حقوق شهروندي محروم بودند، از حق ازدواج و عقـد              
ها    بيمارستان بهو حتي بيمارانشان حق ورود      بوده   رهبه  صورت قانوني بي   به

 فرزندانشان نيز از حـق خوانـدن و نوشـتن در            ، بر اينها  وه و عال  را نداشتند 
  .ارس محروم بودندمد

هـاي نمونـه     بـاغ " آسايش، نام زيبـايي همچـون        ي  در چارچوب پروژه  
گسترش دادنـد و زيـر لـواي          سال قبل شروع شده بود،      را كه چند   "دولتي

 بـيش از    كـه  تـالش نمودنـد      " زراعـت  " و اعمال قـانون      "مسوسياليس"
جـا  ها را در آن     كشاورز كرد را از آن اقليم اخراج نمايند و عرب          140000

داشـتند   را    قصد اجرايي نمودن اين پـروژه      1966 در سال . جايگزين كنند 
 كـشاورزان كـردي     گرفت، ولي   را در بر مي    "كرد داغ " در آن زمان تا      كه
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 شـد، از اجـراي آن جلـوگيري        ان مـي   آن  شامل "كوچ اجباري " فرمان   كه
 ده اعـالم كـر    "كمربنـد امنيتـي   " كشاورزان   به نيز   1967در سال   . كردند
ر د. ان به مالكيـت دولـت درآمـده اسـت          آن هاي كشاورزي   زمين كهبودند  

ـ هاي نمو  باغ" تأسيس را جهت    همين حال مسئولين ادارات مربوطه      بـه  "هن
  دليل جنگ اسـرائيل ايـن پـروژه        بهكه  اقليم اعزام نمودند، اما مدتي است       

  . استدهمتوقف ش
رفـتن  زير آب   به   فرات و    ي  رودخانه بر روي    "گهتب"بعد از احداث سد     

 فكـر گـسيل روسـتاييان و        به ها،  هاي كشاورزي و روستاهاي عرب     زمين
ها و روسـتاهاي كردهـا        زمين  و اسكان آنان در    ره جزي بهكشاورزان عرب   

 در حد فاصل ميان "امنيتيكمربند " ي قه حاكم منط  1975در سال   . افتادند
بـاغ  " 40، بـيش از      در شـرق   "ديـرك " در غرب و     "عامودا" قاميشلو و 

شاورز عـرب را سـاكن و مـسلح          خانوار ك  7000 و   ده نها  را بنيان  "هننمو
 عـه  ايـن مجمو   بـه  توجـه افكـار عمـومي جهـاني           از براي جلوگيري . نمود
كردها . اي انجام گرفت   له صورت آرام و مرح    به  آنها ، اجرايي شدن  ها  ژهپرو

 قرار گرفتنـد، از سـر كـار اخـراج     چپاول و اشغالگري پليس مورد هجوم، 
 ته رشـ  بـه  زبان كـردي     به كهآنها را   آثار فرهنگي    و   ها مي كتاب  تما .شدند

 و آثار هنري و موسـيقي     ها   و تمامي كاست   ده از بين بر    بود، دهتحرير در آم  
و سپس نابود كردند،    نموده  آوري   فولكلور كردي را از اماكن عمومي جمع      
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چنـدين  .  شد ده عربي تغيير دا   "يهالمالك" به "ديرك"حتي نام كردي  شهر      
دشـمني بـا   " اتهـام  بـه  يهسـور د ـ   سران حزب دمكرات كركهال است س

 سـال اخيـر بـيش از        دهن  در همي  . )18(باشند  در زندان محبوس مي    "عرب
 و  لبنـان بـه كـار   و جهت كسب وكرده  كرد مناطق خود را ترك   30000

 قـه  منط "ميـر "گرياند، همچنـين چپـاول       پناه برده  يهشهرهاي مركزي سور  
  شهر حلـب     بهت ترك مناطق كردنشين  و مهاجرت         مساعدي جه  ي  هنزمي

  .را فراهم نمود
واقـع اينهـا    باشند، اما در ي شوراي ملي،  كرد مي    ده چند نماين  كههرچند  

 تمـامي شـهروندان     "مير"،  نمايندگان كردها نيستند، چون بر اساس اصول      
، يهاي جمهوري عربـي سـور      نهات رسا مؤسستمامي  . باشند  عرب مي  يهسور

 دليـل   بـه . كننـد  را انكار مي  ) يا هر گروه غير عرب ديگر را      (ها  وجود كرد 
  . باشند"عرب "بايد  بودن جمهوريشان كردها نيز "بيعر"

كـوچ  " با صدور حكمـي      1976 در سال    "جمهور حافظ اسد   رئيس"اما  
 فرمان توقف تمـامي مراحـل ايـن طـرح را            وي.  را متوقف نمود   "اجباري

ـ     نگراني  است، با اين دستور از     دهصادر نمو   تـا حـدي     رههاي كردهاي جزي
ن هـاي آنـا      شد و بدين ترتيب، ساخت روستاهاي عربـي در زمـين           تهكاس

ـ  پخش موسيقي و ترا    بهكنون راديوها    و از آن زمان تا     دهمتوقف ش  هـاي   هن
  احساس آرامش  ته گذش بهاند، اكنون كردها تا حدي نسبت        تهكردي پرداخ 
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اصـالحات در مـسير زنـدگي        معنـاي شـروع      بهآيا اين   . كنند بيشتري مي 
 دليـل  بـاال      بـه  يا ظهور طرحي تـاكتيكي       )19(شود  تلقي مي  يهكردهاي سور 

  گرفتن اختالفات ميان دمشق و رژيم بغداد است؟
  
  

  :توضيحات
 يكي كه   ي فرانسو شرق شناس  قرن حاضر،    ي و س  ستي ب يها  در دهه ـ  1

 مـورد   اين   را در  ي بود، آثار  هي ارتش فرانسه در سور    هي بلند پا  ياز افسرها 
  المثـل    ضـرب  يقي به اثر تحق   توان ياز جمله آنها م   .  گذاشت ياز خود به جا   

پـاريس   (Revue des ctudes islamiques) ي هي در نـشر يكُرد
 قـات ي تحق ني همچن يو.  كرد ره اشا 50 ــ   307 چهارم، ص    صلفـ  1937

ـ  " يها  نوشته. انجام داده است   ها يديزي در مورد    يا  موشكافانه  ،يپـدر روان
ـ  مي در چند جلد تساهل فرهنگ   زي ن شيتوماس بوا   را هي سـور ي كُردهـا اني

 ي از افسرهاي مدت يراب زي ن ي كه و  ، شرق شناس،   روندو رييپ. دهد ينشان م 
ـ قبا" عنـوان  را تحـت  ي بود، مطالـب مبـسوط  هيارتش فرانسه در سور    لي

 در مـورد    يگزارشـ .  گذاشـت  ادگـار ي به   "ي مركز ياي آس نينش  كوهستان
 در دمـشق جلـد   ي فرانـسو  يتوي شده در انـست    هي ته انهيخاورم يشناس  شهير

 در مـورد    يشناسـ    مبحث جامعـه   كي ي رندهي كه دربرگ  1 ــ   50ششم ص   
 La france ر رابطــه اثنيدر همــ. رد اســت كــكي كالســليــقبا



 

100

mediterranienne et africanine 126 اول، ص صلجلد دوم، ف 
ـ   ي مطالب ي موجود است كه حاو    زي ن 81ــ   حـوزه تحـت عنـوان       ني در هم
 ي ، كتابخانـه  "ردهـا ك" بـه نـام      ي كتـاب  ني و همچن  باشد ي م "هيرد سور ك"

  .دانشگاه پاريسدر    CHAEM يمركز
 ، سـوريه   1975 بـه سـال      هي آمـار سـور    احتمال سازمان    بر اساس    ــ2

ـ  نفر بوده است كه بـر ا       7346104 ، 1980 مبنـا آمـار آنهـا در سـال           ني
  . نفر است8623044

ـ  ندگانيا را در تناسب با شمار نما      رده آمار ك  ــ3 ـ      ك  يرد در انجمـن مل
اند    نفر بوده  60000 ندهي نما كي كه چهار نفر بوده و هر      ميا   قرار داده  هيسور

  . استدهي حد نصاب نرس انتخاب نفر پنجم بهيو البته آمار برا
 836668،    1975 سـال       سرشماري    دمشق بر اساس   ني آمار ساكن  ــ4

  .نفر بوده است
، 1975 در سـال     يـره    جز ني تعداد ساكن  1975ساس آمار سال     بر ا  ــ5

  . نفر آمده است445899
 س،يپـار )  باستان و جنوب   ي هي سور يخي تار يها  دهيپد(سو  س رنه د  ــ6

  .425، ص 1947سال 
 در دمـشق،ص    ي فرانـسو  يتويانـست ) هيشمال سـور   (ني كلود كاه  ــ7

282.  
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  .ي منبع قبلــ8
  .273 ص ي منبع قبلــ9

جلـد    در دمـشق   ي فرانـسو  يتوي، انست ... ني نورالد لسف،ي ا كتاي ن ــ10
  .835سوم ص 

ـ    "حـصن " ي مقـاومت  ي  به قلعـه   ي در زبان عرب   ــ11  و  شـود  ي اتـالق م
ـ    "راني دل يال  قه" گريبه عبارت د  . ردهاست جمع ك  زي ن "االكراد"  ي بـه معن
  .ديآ ي م"حصن االكراد"

  .186 كلود كاهن، ص ــ12
  .192 كلود كاهن، ص ــ13
  .721 ــ 722 جلد سوم، ص سف،يلي اــ14
 بـر   ي نگـاه  م،ي قفقاز و ضما   خي در مورد تار   قيتحق" ،يسكينوري م ــ15

  انيوبي ادوران يردهاك
  1973دمشق ) ري در مورد استان جزيپژوهش( طلب هالل ـ16
  45 ــ 48 ي منبع قبلــ17
  رخاني كنعان آجد، ناظم مرو،ي لنوباندا، دهام مــ18
 و بـه روز  زميالي سوسـ  تي تظاهر به رعا   ي برا هيسور مسئله در    ني ا ــ19

ـ      از كشتار ك   رد،يگ يبودن مد نظر قرار م      رسـمأ بـه     دارد يردهـا دسـت برم
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ـ   ي زبان تيموجود  آنهـا اعتـراف كـرده و در داخـل بـه فرهنـگ و                ي و مل
  . داده شودتيمطالباتشان اهم
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  فصل سوم

  
  

    
  

    
  روي در اتحاد جماهير شوهاردك

  
  
  
  

  زانندال نَكَ
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 هاي درون مرزهـاي اتحـاد       اقليم در واقع اگر با دقت به تقسيم نژادي در        
 ود آن وجـ ي  مختلفي دربارههاي  ـ كه البته ديدگاه جماهير شوروي بنگريم

 و يه ترك ستي را در نظر بگيريم كه دولت كمالي       1921 ي  معاهدهدارد و اگر    
 آن مرزهـاي جديـد ميـان خـود را           ي وسيلهه   ب  شوروي نهادهاي ارمنستان 

مشخص كردند و همچنـين بازگردانـدن اسـتان قـارس بـا بخـش عمـدتاً            
در مقابل پـس دادن     و  به تركيه   ) كه در واقع كرد بودند    (نشين آن     مسلمان

ـ  به)  امروزي هاي  نينل( شهرك كومرو  ان شـوروي، هـيچ كـدام از        ست ارمن
سـاكنانش كـرد    اكثر كهتوان يافت  را نميي كردستان  هاي همسايه  اقليم
 جمـاهير  راي كردها در درون مرزهاي اتحاد باي اقليم ويژه، چنان كه   باشند

تـر    بـه طـور واضـح       كردي، ي  جامعه. شوروي به وجود نيامد و تعيين نشد      
هـاي قفقـاز و        از آناتولي تركيه به جمهـوري      بود كه  شامل همان آوارگاني  

 قرقيزستان و تان، قزاقستان،، آذربايجان، گرجس مثل ارمنستانآسياي ميانه
  .ه بودندتركمنستان تبعيد شد

ند و  نداشتبه يكديگر    شباهتي   رگان پراكنده، اندك بودند و    اهاي آو  گروه
 نـشو ونمـا كـرده    ي جغرافيايي و فرهنگي متفـاوت     هاي  در زمينه از آنجا كه    

 نخست اينكه   :سر برآورد ديگر  براي تمايز آنها از يك    ل اصلي   بودند، دو عام  
ند كه كردهاي اتحاد جماهير شـوروي بـه ويـژه كردهـاي ارمنـستان               هرچ

 اما در زندگي فرهنگي كردي داراي جايگـاهي مهـم و       ،تعدادشان كم است  
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دليل دوم اينكه   . اند  جاي گرفته   هموطنان كرد  ند بوده و در قلب    پايگاهي بل 
درون در  ايجاد تغييرات تحت فشار سيستماتيك اتحاد جمـاهير شـوروي           

ترين گـروه در بـين كردهـا بودنـد،           افتاده خ داد كه زماني عقب    اجتماعي ر 
 متوسل شدم  كـه از دو ديـدار   دولتين وضعيت به منابع    با اي  براي آشنايي 

 قزاقـستان و قرقيزسـتان   ،) گرجـستان   و ارمنـستان (اين اواخرم از قفقـاز      
سفانه به دليل اينكه وقت سـفر بـه آذربايجـان و            اما متأ . ام  آوري كرده  جمع
نها اطالعاتي است كه از اين       اطالعاتم در مورد آنها ت     ،منستان را نداشتم  ترك

  .ام و آن شنيده
  

  جمعيت
 در ارمنـستان  1970 آمار سرشماري سال      كردهاي آواره بر اساس    شمار

 در ايـروان زنـدگي      يك سوم ايـن جمعيـت     .  است  نفر 37.486قريب به   
 و  "آالكـويز " روستاي دو شهرسـتان كـردي        22 در بين    كنند و مابقي    مي
 قـرار  ـ آذري و كمتـر كـردي ـ ارمنـي     و چند روسـتاي كـردي    "تالين"

 كـرد در    20.690شماري معلوم شده است كه      در آمار همين سر   . اند  گرفته
هـاي   ان در شـهر تفلـيس در محلـه        كنند كه بيشتر آن     گرجستان زندگي مي  

اي از كردهاي گرجستان و ارمنستان       بخش عمده . كردنشين سكونت دارند  
  .يزدي هستندا
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بـيش از پنجـاه روسـتاي     .آذربايجان متفاوت اسـت  وضعيت كردها در
ي    تـا پايـان دهـه      "لي زنكلر و نخجوان   ، الچين و كوبات   گلباجار "شهرهاي

، امـا اكنـون مثـل    انـد   كردنـشين بـوده  سوم قرن بيـستم بـه طـور كامـل         
 هاي آمـارگيري و     همچنين دستگاه . شوند شدگان نژادي نشان داده مي      ادغام
 1926سـال   در  . دهنـد   نشان مي  شماري كردها را بسيار ناقص و اندك      سر

آمـار   1959 سـال     در  امـا   نفر بـوده اسـت،     42000ردها در آنجا    تعداد ك 
 ايـن آمـار بـه    1970 و در سـال      شـده   نفر كاهش داده   303شماري به   سر

اي مخـالف بـا      ي پديـده    دهنـده  و اين خود نـشان    .  نفر رسيده است   5488
  ).حالتي غيرعادي در دموگرافي(گرافي استوضعيت رشد دمو

اگر چنين تصور كنيم كه كردها به دليل ازدواج و خويـشاوندي در بـين               
 ايـن   ي   باز هم عقل و منطق نتيجـه       ،هاي برادر ديني ذوب شده باشند      آذري

  .تواند بپذيرد آمار را نمي
ـ    اين  نيز مقامات   ) 1956(تا ده سال قبل    ه جمهوري بي چـون و چـرا علي

 همان سياست شوينيـستي   ) ها   آنان، يعني آذري   نزد( ي كرد مسلمان   جامعه
حداقل تا پايـان ايـن      اند كه سرانجام بايستي        كار برده   بزرگ را به   ي  تركيه
  .ها ذوب و محو شوند  كردها در بين آذري،سده

ي بـود كـه در سـال        ا   نژادپرستانه ي   انديشه ي همان   اين سياست در ادامه   
شـكل گرفتـه    ردن جمهوري خودمختار كردستان     بين ب   به منظور از   1929
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 گلباجـار  در منطقه الچين و      1923 كه در سال     بود، جمهوري خودمختاري  
، امـا   ملـت كـرد بخـشيد   ي اميـدي بـه همـه     شد و نورتأسيسو نخجوان 

كنون نيـز روشـن نـشده        بين رفتن آن تـا      و از  حاللاضمچگونگي و دليل    
  .است

ـ   كـرد  زير بايـد شـمار    ، نـاگ  به دليل اشتباه بـودن ايـن آمـار          در  انزبان
بر اساس آنچه كه منابع كرد شـوروي        .  بزنيم تخمينآذربايجان شوروي را    

  . نفر بوده است200000 تا 150000 شمار آنان بين ،كنند بازگو مي
هاي ترك و مـسلمان      از جمهوري ديگر   يكي   اگواري در  ن ي  پديدهچنين  

ـ  هـا در   كرد جمعيـت . شوروي نيز روي داده است     ـ   تركمن ر اسـاس   ستان ب
اما بعد از سـي سـال          نفر است،  22000،  1926آمارهاي سرشماري سال    

ـ  2933 هـم تنهـا      1970آمار سـال    . ورد شده است   نفر برآ  20000 ر را   نف
ها كوچانده نشده باشند و تغيير مكـان داده         خوب اگر كرد  . نشان داده است  

 ميـان بـه خـودي خـود در        كـه   خيلي سخت است باور كنـيم       ،  نشده باشند 
كي در آن نيـست كـه   بنـابراين هـيچ شـ   . نـد ا  هاي ديگر ادغـام شـده       ملت

ا اتخــاذ سياســتي انــد بــ خواســته الن تركمنــستان مــيزمامــداران و مــسئو
 اين ملت را از بـين ببرنـد تـا هـيچ پايـه و                نژادپرستانه، وضعيت فرهنگي  

د نداشته باشد كه هويت كردي خود را اثبات كنند و در اسـناد           اساسي وجو 
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ها و ادارات و دفاتر آمارگيري آنها را تركمن به حـساب              دستگاه و مدارك 
  .اند آورده
كه به طـور    را  زبان تركمنستان   عيت كرد  حال حاضر جم   ابع كردي در  من

اي علـي و شـهره       پايتخت و شهرهاي بـاكر و بـايرم        "آباد  عشق"عمده در   
كننـد،     ديگـر زنـدگي مـي      قال و تيچين و چند جاي       تپه، كتخكه و قره    گپك

  . كنند  نفر برآورد مي50000
 اجتماعـات نزديـك بـه شـهر چيمكنـت و            كردهاي قزاقستان در برخي   

كننـد و بـر اسـاس آمـار و            زندگي مي  " المته "شهرك جيمبول و سواحل   
 7973  نفر بوده است، همچنـين     12373 شمار آنها    1970مشخصات سال   

نـدگي   آنها به ويژه در شهرك اوچـه ز        ؛كنند كرد در قرقيزستان زندگي مي    
  .كنند مي

هـاي    اين بيابان   از ميان تمامي   آور بود وقتي كه ديدم      برايم خيلي تعجب  
ي كوهستاني را براي چراي حيوانـات خـود كـه بـه               آنها اين ناحيه   ،بزرگ

  .اند افتد، انتخاب كرده ندرت اتفاق مي
هـاي اتحـاد     دهد كه در جمهوري     كردهايي را نشان مي     ذيل شمار  تصوير

  :دشوروي وجود دارن
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  هاي شوروي ردها در جمهوريآمار كلي ك    
  
                      1970جمعيت كردها در سال                   جمهوري 

  37.486                    ارمنستان            
  )         با كمترين احتمال(150000                    آذربايجان           
           20690                   جورجيا               

            12313                  ستان                قزاق
            7974                 گرجستان                
  )            با كمترين احتمال( 50000                تركمنستان              

  278.463                يت كل              جمع
  

  :ديدگاه تاريخي
اي دليل پراكنـدگي       تاريخي و اصلي وجود دارد كه تا اندازه        ي   دو زمينه 

 دوم قـرن هجـدهم      ي   نيمه وروي را برايمان روشن مي كنند، از       ش كردهاي
كـم مرزهـاي     خواسـتند كـم     ت و طوايـف كـرد مـي       به بعد بعضي از ايـال     

د، ســپس وارد دهنــ را گــسترش " ايــروان"هــاي قــديمي دشــت چراگــاه
كم با پراكنده شدن آنهـا       ند و كم  شهر باكو نزديك شد   آذربايجان شده و به     

مشخص بود  .  مختلف به وجود آمد    در اطراف، روستاهاى كردي در جاهاي     
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، زيرا   روس از اقامت كردها در اين مناطق راضي بودند         يكه مقامات تزار  
 مناسـب   ي زمـان  خواستند در   دانستند كه چگونه جنگاوراني هستند و مي       مي

بعدها بـه علـت     .  به كار گيرند   آنها را عليه دو امپراطوري عثماني و فارس       
هـا    ترك ميان "1828ـ1829ـ1843ـ1856ـ1877ـ1878 "هاي جنگ

ي نوزدهم در آن اقليم زندگي      ردي سده هاي  ك   ها و همچنين جنبش     و روس 
ـ   ي  و كردها به ناچار به روسيهبر كردها سخت گشت    د و تـزاري پنـاه بردن

گـرايش   كه كردهـاي معتقـد بـه    ( ها ديايز. اغلب در آنجا اقامت گزيدند  
 عثمـاني و    به خاطر جبـر و سـتم مقامـات        ) هستنددين زرتشت   خاصي از   

ي  ين در آغاز سده   همچن. كردند  فرار مي  رؤساي سنتي و مذهبي كرد ناگزير     
در آغاز جنگ جهاني اول تعـداد    . هاي گروهي وجود داشت    بيستم نيز كوچ  

  و آنـان سـاكن   % 31.5 . نفر رسيد كه   40159هاي شهرهاي ايروان به     ردك
  .نشين بودند ديگر هم كوچ% 68.5

يك بخـش بـا بخـش         بسزايي در اقامت گزيدن در     تأثير دين و مذهب    
ي  شـكنجه  سـتم و    بـود ظلـم و     هـا   مـدت هـا كـه      مثالً ايزدي . ديگر داشت 

شورهاي ارمنـستان   دادند كه در ك    ، ترجيح مي  كردند مسلمانان را تحمل مي   
شان مسيحي بود اقامت كنند، زيرا كمتر به خاطر دين     و گرجستان كه آيين   

ي مـسلمان هـم بـه       گرفتنـد و كردهـا     و آيين مورد اذيت و آزار قرار مـي        
ـ  ينـشين رو   آذربايجان مـسلمان   د و بـه نـدرت بـه منـاطق ارمنـي          آوردن
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مختلف بـر    اندياي سيستم شوروي هم      حتي در سايه  . رفتند نشين مي  آذري
 گذاشـته   تـأثير چگونگي و ميزان پيشرفت جوامع كردي مسلمان و ايزدي          

هر چند كه شمار ايزديان كمتر بود، ولي آنها بيشتر هويت و اصالت             . است
هاي ملي خود بيشتر مقاومت كردند       خود را حفظ كردند و در حفظ ويژگي       

نهـا را    ارمني نتوانسته است آ     جا كه كوشش و تالش جوامع گرجي و        تا آن 
امـا اوضـاع در بـين كردهـاي مـسلمان كـه             . در خود ادغام و نابود كنـد      

هرچند تعدادشان    بر عكس بود و    ،تر بود  يميالسيون و ذوب آنها گسترده    آس
 دوم قـرار    ي  بيشتر بود در زمينه و سطح فرهنگـي شـوروي آنهـا در رتبـه              

  . داشتند
وضاع جنگ  و ا كردها كمتر شد     ميالدي به بعد كوچاندن      1915سال    از

 1920 نـوامبر سـال      20جهاني و بيم از رژيم تاشناك ارمني كه در تاريخ           
  . گذار بودندتأثير شهر ايروان را در دست داشت، بر اين امر ي هارميالدي اد

رفـداران مـصطفي    هاي داخلي و تبليغات ط     همچنين تغيير اوضاع جنگ   
انواده را از    و آيـين خـ     بلشويك ها بنيان  : گفتند  كه مي  )ها كماليست(كمال

د كـه   مؤثر بـو  اين تبليغات آنچنان    ...  و   سخنان بسيار ديگر   برند و  بين مي 
اين بود كه در سـال  . دشتنبعضي از كردهاي كوچ كرده به اين مناطق بازگ   

  .   كرد باقي ماندند8650در خود ايروان تنها 1922
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 ي اجتمـاعي  درآغاز سيستم شوروي همچـون شمـشير دولبـه بـر ريـشه        
 هـم دور كـرد و   كرد، از طرفـي آنهـا را از       قفقاز كار مي   كردهايي    جامعه

قرار دارند، بـاقي    شان همچون مناطقي كه كردها امروز در آن         ديگر زندگي 
كـم آنهـا را كـشاورز كـرد و           نشين را ساكن نمود و كـم        نماند؛ كرد كوچ  

 در اجتمـاعي    اي را   به مدرسه فرسـتاد، زنـدگي ملـي تـازه         هاي آنها را     بچه
از هم گسيخته برايشان برپا كرد و از طرفي ديگر آن كردهـا را               ومتفاوت  

ي بين ها موجب ايجاد ديوار   يردستان جدا كرد و خود مرزبند     از كردهاي ك  
  .  گشتدو جهان بسيار متفاوت از يكديگر

 اين بـدان معنـا نيـست كـه           مسلمانند و   كردهاي آسياي ميانه همگي    اما
  كردهاي تركمنـستان از آن طـوايفي       . آنها از يك منطقه آمده باشند      ي  همه

بـه آنجـا    را   پانزدهم به اجبار آنهـا       ي  هستند كه شاهان ايراني در آغاز سده      
 .در خراسـان محافظـت كننـد      كوچاندند تا از مرزهاي شرقي امپراطـوري        

رسـد    شمارشان به هزاران نفر مـي       و كردهايي كه در افغانستان آواره شدند     
 ن تغيير مكان دادن كردهاي قزاقـستان و       همچني. نيز از همان طايفه هستند    

  ميالدي1938و 1937در سال گرجستان هم رويدادي تازه است، در واقع     
هم كردنـد و    انـدازي مـت     به تفرقه  ها مرز  هزار نفر از كردان قفقاز را در       چند

  . آسياي دور تبعيد كردندآنها را به دو جمهوري
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  :وضعيت اجتماعي و اقتصادي
 بـا ناخـشنودي     حاكم بر آنان  هاي   تاني كه ملت   برعكس هموطنان كردس  

كنند، كردهـاي شـوروي از        بدي زندگي مي   نگرند و در وضعيت     به آنها مي  
آينـد، كـارگران و زحمتكـشان بـا        ن سيستم به شمار مي    هاي موفق اي    ملت

كننـد و    به صورت گروهي كار مي     )كلخوز و سولخوز  (نهايت توانشان در    
 آنهـا   ي  وضـعيت منطقـه   . باشند به خود مي  حيوانات و مزارع متعلق     داراي  

  .و زندگي مرفهي دارنداست مناسب 
هـايي    خانـه  .خـورد   پيشرفت به چشم مي    هايشان در نگاه نخست به خانه    

خيلـي  . خورده و ساخته شده با آجرهاي قرمز       هاي برش  ساخته شده از سنگ   
از آنها سيستم مركزي گرمـايي دارنـد، بعـضي داراي تلفـن هـستند و در                 

براي آنكه نان خـانگي در      اند،    اي نيز تنور كالسيك خود را قرار داده        هگوش
هـاي روسـتايي عـريض و          بيشتر جـاده   وامع تعاوني، در ج ... .   و آن بپزند 

  .شوند صل مي به شهر متسفالتي آ  با جادهروشن هستند و اغلب
آب پاك و برق و تلفن از شهر به آنجا برده شده و فروشگاه خـوراكي و                 

توسطه، مراكز پزشكي و مراكز دامپزشكي و مهندسان كـشاورزي  مدارس م 
 داراي سينما   هاي عمومي دارند و     ز نظر مراكز فرهنگي نيز كتابخانه     ا. دارند

  .و در بعضي جاها ورزشگاه هم دارندهستند 



 

114

گونه    دچار هيچ  ر نظر بگيريم كه كردهاي ساكن شهر،      الزم است اين را د    
 زندگي آنان را با زنـدگي ديگـر         اند و اگر   عدالتي و تبعيض مليتي نشده      بي

 هيچ كمبود اقتصادي و اجتماعي را نخواهيم ديد و          ،شهروندان مقايسه كنيم  
حتي در جمهوري ارمنستان پيشرفته هم نسبت تعـداد افـراد روشـنفكر در              

هاي  ها در احزاب و در دستگاه        در ميان ارمني    مثالً ،ميان كردها بيشتر است   
  .هاي عالي هستند ات و سمتاراي مقاماداري آنها، كردها د

ان يك كرد  همچن،جمعيت در ارمنستان برسد   % 1 اگر جمعيت كردها به   
در شوراي رهبري   . ي مركزي حزب كمونيست ارمنستان است       عضو كميته 

د و سـه نفـر از       هاي شوروي هم كردها عضو هستن       مليت شوروي و شوراي  
... د، روستاها و عدالت و        هاي حمل و نقل، اقتصا      وزارت آنان به مسئوليت  

  .اند رسيده
يـز بـدين شـكل      هاي ديگر ن   در جمهوري آنان كمابيش   وضعيت زندگي   

 ، مثال ، به عنوان   باال هستند  است و با وجود تعداد اندكشان، داراي مقامات       
هـاي   كردهـاي زيـادي در دانـشگاه      . وزير آبياري قزاقـستان كـرد اسـت       

  .كنند قزاقستان هستند كه تدريس مي
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  :وضعيت فرهنگي
 شده  و جداي كردي از هم گسيخته   ضعيت فرهنگي در جامعه    پيشرفت و 

هم متفـاوت    كردند، با  جداگانه هركدام به نوعي زندگي مي      در وضعيتي    كه
.   طرز فكر و عقايدشـان از هـم جـدا نبـوده اسـت              ولي به طور كلي،   . است

 ، سـوم  ي هاي دهه    اين بدين خاطر است كه از همان سال        كهمشخص است   
آغـاز انقـالب اكتبـر تنهـا         كه در   در حالي  اند،  كن نموده   سوادي را ريشه  بي

  .از آنان باسواد بودند% 1حدود  
هايشان را به مدرسـه بفرسـتند و بـه افـراد             به آنان فشار آوردند كه بچه     

، معلمــان و  در آغــاز.انــان خوانــدن و نوشــتن بياموزنــدبزرگــسال و جو
هنگـامي كـه   . ماهه آماده كردنـد  ي شش  شردههاي ف  كادرهايشان را با دوره   

اين پروژه عملي شد و در ميان آنها متخصص هم پيدا شد، به اجبار آنهـا را                 
  مدت درس خواندن را بـه كه چهار سال اجباري  بخوانند و سپس   شتند  اواد
  . افزايش دادند سال و بعدها به ده سال7

 ،ي براي آموختن  بند دمكراتيزه نمودن تحصيل براي همه و همچنين زمان       
از بـين بـردن     . ترديد از نتايج بـا ارزش سيـستم شـوروي بـوده اسـت              بي
ولـي در   .  اوج خود بود    در 1937 تا   1930هاي    سال ي  سوادي در فاصله  بي

 و گرجـستان و     ان در ارمنستان  آموزش بيسواد . تمامي مناطق يكسان نبود   
 بلكه در سال  . دايجان به كردي نبو   اي هم خواندن و نوشتن در آذرب       تا اندازه 
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 حروف ارمني نوشته شـد، و ايـن را           ميالدي اولين الفباي كردي به     1921
 كه سال استفاده از حروف التيني بـراي زبـان        1921ا سال   ت مناسب ديدند 

  اسـتفاده از آن    صلي ارمنستان و گرجـستان    اي     مدرسه 10كردي بود و در     
  . آغاز گرديد
ـ  در جمهوري ارمنستان     ميالدي   1937در سال    ردي بـه  شمار مـدارس ك

ي بـراي   اولـين آموزشـگاه تكنيكـ     " مدرسه رسيد، همچنين در ايروان       27
 با هدف پـرورش معلـم و اسـتاد          "قاز قف تربيت و آموزش در سطح سراسر     

شناسي لنينگـراد تحـت نظـارت اسـتاندارد          براي كارگران انستيتوي شرق   
د و آنها را رشناسان زبان كردي را آموزش دادانشگاهي داير شد و اولين كا

  .ي ارتقاي فرهنگ و دانش ملي خود به كار گرفتند در زمينه
 تمامي دروس مدارس كردي به زبان كردي بود         ي سوم تدريس،     در دهه 
هــاي درســي رياضــي، جغرافيــا،   كتــاب از انــواع كتــاب30 و بــيش از

در ارمنستان بـه    ...   علوم طبيعي و پرورش حيوانات و      كشاورزي، فيزيك، 
ارمني و   هاي   و همچنين تعدادي داستان كوتاه و شعر از زبان         چاپ رسيدند 

روسي به كردي ترجمه و منتشر گرديدند و بعـضي كتـب شـامل نظـرات                
و  مانيفـست   لنـين  ي ماركس، انگلس،    زندگينامه ي  بارهعلمي و آگاهي در   

  .كردي به چاپ رسيدند -حزب كمونيست و فرهنگ ارمنياصلي 
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  بود كه در سال    "عرب شمو " اثر   روي،نخستين اثر فرهنگي كردهاي شو    
ــه 1935 ــيالدي مجموع ــا     م ــتاني ب ــري داس ــود را در اث ــار خ اي از افك
ــوان ــان كــرد"عن ــه  رشــته"چوپ ــر درآورد و در ســال   ب  1936ي تحري
 "رمـانجي فرهنگ ك" همچون ي محلي وزيني  و مجلهناي داستا مجموعه

  .را به چاپ رساند)  لكلورا كورمانجيوف(
مستقل  كردستان   ) تنها بر روي كاغذ؟   (ر زمان جمهوري    در آذربايجان د  

ي   به كردي منتشر نـشد، و هـيچ مدرسـه          هيچ نوع كتابي  ) 1929ـ1923(
كن كـردن بيـسوادي تنهـا بـه زبـان             ريشه ي   نشد، و پروژه   تأسيسكردي  
.  مگر به صورت اتفاقي كردي تـدريس شـده باشـد           ي آذربايجان بود،    ويژه

 هـم الفبـاي      به چاپ رسيد، آن    1930سال   دراولين كتاب كردي در باكو      
 زبان كردي منتشر مي از آن تاريخ به بعد سالي دو سه كتاب به  . ردي بود ك

هـاي زيـادي انتـشار       كتـاب  1937 اتفاق در سـال      شد تا اينكه بر حسب    
  . يافتند

در تركمنستان آن اجتماع  بزرگ كردها ديگر نتوانستند غير از آن چنـد     
 ميالدي به بعد كتابي را به چـاپ       1935 ـ1033 هاي   ارزش سال  كتاب بي 
تـر و    سـخت ) كـه زبـان اداري اسـت      (از زبان تركي     در آنجا نيز  . برسانند
ي از بـين بـردن بيـسوادي اسـتفاده           بـراي پـروژه   آذربايجـان،     از تر  ثقيل
  .كردند مي
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 ميالدي بـه بعـد حتـي يـك كتـاب            1938 است كه از سال      شايان ذكر 
اي    كـردي  ي  جان منتشر نشد و هيچ مدرسـه      رباي در تركمنستان و آذ    كردي

  . نگرديدتأسيس خاك اين دو جمهوري در
 كردهاي شوروي همچون مركزي فرهنگي به       در ارمنستان كه در زندگي    

ـ 1936هاي  آيد، در بين سال شمار مي  اي  ميالدي هيچ كتاب كردي1946 
 اهميت دادن (ها موضع    شوروي در اين سال   كه  منتشر نشد، مشخص است     

رسيد كه اين امر به علـت        به نظر نمي  . خود را تغيير داده بود    ) هاي به مليت 
مدتي پس از جنگ هم توليـدات فرهنگـي         . نگ بوده باشد  هاي ج  نيازمندي

.  خيلي كم شـده بـود      1938روس در مقايسه با قبل از سال         هاي غير  ملت
بدين ترتيب كردها نتوانستند سالي بيش از يـك يـا دو كتـاب بـه چـاپ                  

لكلور وو ف  دستور زبان، شعري  درباره  كلي ها هم به طور    سانند، آن كتاب  بر
الخـط    كودكـان كـرد، از رسـم       ر ادامه براي تقويت و آگاه سـاختن       د. بود
اف نحـر جلـوگيري از ا    استفاده نمودنـد و آن نيـز بـه خـاطر             "ليكيسير"

 همچون گرجستان و ارمنستان كه      مناطق محل زندگيشان   كودكان كرد در  
 در مدارس كـردي     يبايست مي. در آنجا به زبان گرجي و ارمني بود       تحصيل  

هـاي    زبان كردي بخواننـد و درس      تور زبان و فرهنگ كردي را تنها به       دس
  .ديگر را به روسي يا ارمني و گرجي
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 ملي اهميت بيشتري دادند و      ي  مسأله به   "خروشچف" در دوران    بعدها و 
اين بود  .  پرداختند "ستالينا"تباهات و مشكالت دوران     به جبران و حل اش    

.  زبان كـردي بـه چـاپ رسـيد          ميالدي دوازده كتاب به    1957 سال   كه در 
،  روسـي  -اي كـردي    كلمـه  30000 يـك فرهنـگ   هـا     ن كتاب يكي از اي  

 ميالدي  1956در مقايسه با سال        ين بود  كه ا    "فازروف -و -آ"ي    نوشته
ي نـابرابري    دهنـده  ، نـشان   منتشر گرديـد    زبان كه تنها يك كتاب دستور    

  .فرهنگي است
 بـه زبـان     هـاي اتحـاد شـوروي       در جمهوري  هايي كه   مجموع كل كتاب  

  كتـاب اسـت و     238  تنهـا  1960  تا 1921اند، از سال     نوشته شده كردي  
 تعداد آنها   ،چنانچه پيداست .  از آنها چاپ شده است      نسخه 370000تعداد  

ـ     م است، اما با در نظر گرفتن آغاز       بسيار ك  دام كردهـا در   تـاريخي ايـن اق
شوروي و در مقايسه با آن ده كتابي كه چند ميليون كرد تركيـه در طـول                 

  .اند بنويسند، بسيار حائز اهميت است نيم سده توانسته
كردهاي ارمنـستان و گرجـستان و تـا حـدودي كردهـاي قزاقـستان و                

نـشين   فرهنگي هستند و در روستاهاي كرد      قرقيزستان امروز داراي حقوق   
هـاي   يي كه با ملـت    اما در روستاها  . خوانند گ را به كردي مي    زبان و فرهن  

 نفـر بيـشتر     5 آمـوزان از    به شرط آنكه تعداد دانـش      ،ديگر مختلط هستند  
 فرزندانشان به زبان مادري نشان اين حق را دارند كه بخواهند بستگاباشند،
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ر مركـز   تمـامي كتـب درسـي د      . د و آرزوي آنها تحقـق يابـد       نخود بخوان 
 آثـار شـاعران و      ، و بـه همـين شـيوه       گـردد   رمنستان چاپ مي  انتشارات ا 

 در  و گرجـستان نيـز    نويسندگان ارمنستان   هاي بخش كردي كانون       كتاب
انـد،   اي به شعر داده در اين انتشارات اهميت ويژه. گردد اين مركز چاپ مي 

...  تئـاتر و     هاي زيادي در بخش فرهنگ، داستان، تحقيـق،        همچنين كتاب 
  .گردد چاپ مي

نامـه    اي، به صورت هفتـه      اي چهار صفحه    به بعد روزنامه   1930ز مارس   ا
همچـون ارگـان حـزب كمونيـست        )  رييـا تـازه   (راه نـو  در ايروان با نام     

گـشت و از       از آن چاپ مـي      نسخه 660شد و در آغاز       ارمنستان منتشر مي  
يير دادند و    تغ ريليكي ميالدي به بعد حروف اين نشريه را به س         1946سال  
  ميالدي به بعد راديو1956گردد و از سال    نسخه از آن چاب مي     500حاال  

مـدت زمـان پخـش ايـن     ( كردي نمـود هاي  ايروان شروع به پخش برنامه 
 كردهاي  ي  ي بيشتر جامعه  و  باعث همبستگ   ) يقه در روز است    دق 90برنامه  

  .شوروي گرديد
 فـراهم   رهنگي ف  مناسب براي امور   ي  م نشد كه زمينه   كار تنها به اينجا خت    

شناسي لنينگراد،    در انستيتوهاي شرق    تاوقشده باشد، بلكه در بسياري از ا      
هـاي    اي هم در بـاكو و تفلـيس و تاشـكند درس             تا اندازه   ايروان و  مسكو،
ايـن بـه     شـد و   گ كهن كرد به زبان كردي تدريس مي        زبان و فرهن   تاريخ
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ـ   خود دستاوردي بزرگ بـراي فرهنـگ كردهـا بـه شـمار مـي               ي  نوبه . دآي
هـاي    فراوانـي بـر آثـار و كوشـش         تـأثير هاي مبارزين كرد عراق      فعاليت

  .دانشجويان آنجا گذاشته است
 60ر كند كه آيا ممكن است بعـد از        وذهن خط ال به   ممكن است اين سؤ   

وطنان خـود داشـته   كردهاي شوروي جز زبانشان  هيچ اشتراكي با هم   سال  
  مدت جمعـي خـاص،     د ندارد كه در اين    باشند؟ شكي در اين حقيقت وجو     

متفكر و انديشمند و همچنين افرادي دليـر و مـشهور در ميـان آنهـا پيـدا                  
اي بود كه به سـيبري تبعيـد           يكي از آنها پسر رئيس عشيره      مثالً  كه اند شده
دوران آن جـوان فهميـده و مبـارز در          .  و نامش فريق پوالتبيگوف بود     شده

 و در هنگام جنـگ      در سيبري رسيد   سرخ   جنگ داخلي به فرماندهي ارتش    
داند او كه بـوده      به دست سفيدها كشته شد، امروزه در كردستان كسي نمي         

 بـسياري در ميـان كردهـاي اتحـاد          مـشهور  نويـسندگان    است و همچنين  
  .اند  وجود دارند كه در كردستان  شناخته نشدهشوروي
 آثـار آن فرهنـگ كهـن بـه رشـته و              است كه ماحـصل تمـامي      طبيعي
 پيونـد داده    شـان    را با سـرزمين اصـلي      ته و اين جامعه   ي تبديل گش  ريسمان
  .است
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ن اسم تمامي آن روستاها و      كودك يا نسل كودكان آواره و تبعيد شدگا       
اند    از آنجا آمده   آبا و اجدادشان   در ذهن دارند كه      هاي كوهستاني را    چراگاه
  .اند اي بوده هدانند كه آنها از چه عشير و مي

نشين ـ اوايل اين سده كه    ـ كوچ كرديسنت و فرهنگ، به ويژه پوشش 
شـوروي هـم     براي كردهاي    از بين رفته،  اكنون در كردستان تغيير كرده و       

باورنـد كـه فرامـوش      ، زيرا آنان بر ايـن        است اكنون نيز مرسوم و مقدس    
اگـر چـه    . گردد ان مي  آن ي  نمودن اين مسائل باعث از بين رفتن و استحاله        

ـ      در ارتبـاط  ا آن   بيار وفادار و    به سيستم خود بس    ن كردهـا    هـستند، امـا اي
  و آرزو  شت بـوده  ار بازگ  چشم انتظ   و "ردستان ك " از ي پيام همواره مشتاق 

  . پيشرفت آن را بر عهده بگيرنداي از مسئوليت گوشه ند كه روزيدار
 پيشمرگان كـرد عـراق       صدايراديو   ي  ه شنونده روي هموار كردهاي شو 

دانـشجويان  دسته از    قوي با آن     يهستند، و ارتباط  ) صداي كردستان آزاد  (
من دريافتم  . اند  هاي شوروي آمده    كه به دانشگاه    دارند كرد عراقي و سوري   

كه در همان روزي كه اتفاقات و رويدادهاي مختلفي در كردستان به وقوع             
  .كنند و از آن مطلعند  را دريافت ميپيوندد، آنها خبر آن مي

 آنجا ديدم    يك كرد در   ي  در خانه با وجود تمامي اينها، عكس بارزاني را        
 تـا  از آنان از مقامات كمونيستي قرقيزستان هـم مـرز بـا چـين                بسياري(

 چرا: وقتي كه از يكي از آن كردهاي كمونيست پرسيدم        ). بودندگرجستان  
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دانـيم كـه     شك ما مي    بدون  : ايد؟ جواب داد    عكس بارزاني را به ديوار زده     
كـار   او فـردي محافظـه    . ستي نـدارد  بارزاني هيچ ربطي به مبارزات كموني     

هـم   آندليـل  است، اما در قلب ما مثل يك نماد و الگو جاي گرفته است،             
  مـستقيماً در   ،شـود  ي مـا وارد مـي       وقتي كسي به خانه   . كرد بودنمان است  

همچنـين ادامـه داد و      .  كـرد وارد شـده اسـت       يك فرد يابد كه به منزل      مي
 چنـد روزي  ي مـا   همـه  كـه ايد  در اين مدت سفرتان شنيده  پيداست: گفت
جنبش كردهاي عـراق برگـزار      سم عزاداري و سوگواري براي شكست       مرا

  .كرديم
توانم بگويم كه كردهاي شوروي، آن آوارگـان و           مي هايم  در پايان گفته  

ــدي ــا و زجر تبعي ــه ه ــشيدگان جامع ــته ي ك ــاي گذش ــروزه   كرده ، ام
ــبخت ــن خوش ــرين و روش ــرد فكرت ــت ك ــروه مل ــستندترين گ ــز هر.  ه گ
 " روس " آنهـا نگـذارده اسـت تـا         آنچناني بر  تأثيرهاي اقتصادي    پيشرفت

 نبـردن و فرامـوش      در واقـع از يـاد     .  را گم كنند   شوند يا هويت ملي خود    
  . استه كردهاي گرجستان و ارمنستانتنها مختص بنكردن اين هويت 

كردهـاي آذربايجـان و     حقوق ملي     كه  شوروي كاري كنند   اگر مقامات 
 كننـد، آنگـاه     تـأمين  ا مانند كردهاي ارمنستان و گرجـستان      رتركمنستان  

و خيلي بهتر ايـن بـود       شد   وضعيت زندگي كردهاي شوروي خيلي بهتر مي      
 اگـر  حتـي . اكنده را در يك جا جمع كنند      ن جمعيت كرد پر   كه مسئوالن اي  
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جودشـان در يـك     يك جمهوري خودمختار برايشان ايجاد نكنند، حداقل و       
  .بخشد يادشان به تنهايي به آنان اهميت مي زمنطقه و شمار جمعيت
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  جمهوري كردي مهاباد
  
  
  
  

  لتبالد روزوِ آرچي
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يـا و    رؤ پيدايش آن در بخـش كـوچكي از ايـران،         ...  كردستان مستقل 
 سـال   يه ژانو اه واقعيت تبدل كرد، اين استقالل از م       بهآرزوي ملت كرد را     

  . طول انجاميدبه1946 دسامبر سال اهيالدي تا م م1945
 آسـا   بـرق  و   عمـر   حيات سياسي اين جمهوري كوچك، كوتـه      پيدايش و   

ـ بخشي از تاريخ آشـكار و معاصـر خاورميا         وجـود  . آيـد   بـه شـمار مـي     هن
امپرياليـسم و    ،اي    عـشيره هـاي     جنـگ  موضوعاتي كه به طرز عجيبي ميان     

ـ م قرون وسطي و يها متفاوت، پايمردي اجتماعي هاي  نظام يـك  ت وجودي
دهند  كرد را نشان مي   ملت   ي  دهي وضعيت پيچي   خوب بهاند،    تقسيم شده  تمل

 بـين  ده هرگز متحد نخواهد شد، ملتي تقسيم ش    كهو اين تصوير ملتي است      
  .نگرند  اهداف ملي كردها نميبه هن هيچكدام از آنها دلسوزاكهپنج كشور 

يا و شوروي وارد ايران شدند و از  نيروهاي بريتان  1941سپتامبر سال   در  
 . بود، حمايـت كردنـد     ده پهلوي با دشواري آن را بنا نها       شاه رضا كهرژيمي  

 بهفروختند يا    هاي خود را مي     سربازان ايراني يا سالح    كهدر همان كشوري    
 خشن   و هاي مرتفع   ستان تا آن زمان در كوه     كهدادند   نشين مي  عشاير كوچ 

 رسوم قديمي تا آن روزها نيز در ذات آنها باقي            آداب و  ايران قرار داشتند،  
ايـن  .  وادارد  اطاعـت  بـه  پيشين نيز بسيار كوشيد تا آنها را         شاه.  بود دهمان

يالي خود قرار   تحت است را   يه عراق و ترك   هاي مرزي با     كوه كهعشاير كرد   
 از موقعيت نامساعد ايران سود جستند و از كههايي بودند    داده بودند، همان  
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راهي قـرار   شـاه سر    بر كهكو در جوار شمال آرارات تا قصرشيرين        شهر ما 
  .كند، به تسلط خود در آوردند  بغداد وصل ميبه را  كرماشانكه تهگرف

، ) امـروزي ي  يـه همـان اروم  ( يههاي شوروي در رضـائ     هدر شمال قرارگا  
 در  كـه را   عشاير كردي     بودند و  ده، خوي و ماكو مستقر ش     )سلماس(شاپور
از .  قـرار دادنـد    ره تحت محاص  زيستند،   مي يهي اروم   درياچه هاي غربي   كوه

ي   رهمستقيم با عـشي    ها بطور  دري در ايران نبود، شوروي    آنجا كه رژيم مقت   
ي هركـي در غـرب       رهها از شمال، شكاك از غرب سلماس و عـشي          جاللي
  . ارتباط برقرار كردنديهرضائ

مور خود را انجـام      بودند تا ا   ده را مختار كر   تها رؤساي اين ايال    شوروي
 لـشكر سـرخ     بـه  حبوبـات    ير از حفظ امنيـت و آرامـش و دادن         دهند و غ  

ي كردنـشين نزديـك      قهدر منط . خواست ديگري را بر آنها تحميل نكردند      
هـاي مـشكالت بـين متحـدين         رهيكي از گ  ( بين كرماشان و بغداد      اهرشاه

 را بـر    ي قدرت خود   رهنيروي بريتانتا توانست سيط   ) غربي و اتحاد شوروي   
  . كنداعمالايالت كرد اين مناطق 

 و  دهرا رها كـر    ده ش ره محاص ي  قهن اين دو حل   نيروهاي ايراني مناطق ميا   
. رند دست آوفرار كردند، كردها در اين مناطق توانستند استقالل خود را به      

هـاي اورامـان را محمودخـان        ي مريوان و كوه    قهدر دو ناحيه، نخست منط    
ـ ي با  قـه  خـود درآورده بـود و دوم در منط         كاني سانان تحت حاكميـت     ، هن
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 عراق تبعيد كرده بودنـد،      به براي مدتي طوالني وي را       كه  محمدرشيد خان 
رژيم ايران براي مدت    .  برپا كرده بود   رهسردشت دوبا   را در سقز و    امارتش
 امـا بعـد از      را به رسميت شناخته بود،    حاكميت اين دو رئيس ايل       كوتاهي

 خـود را سـازماندهي كـرد، هـر دو رئـيس ايـن               رهوبـا  رژيم ايران د   كهاين
 منـاطق   ره دوبـا  1945در پاييز سـال     . ها ناچار به عراق گريختند     حكومت

 كـه اين بار مناطقي    .  دست رژيم ايران افتاد    به سردشت    و هنجنوبي سقز، با  
اطقي كوچـك ميـان      عبارت بودند از من    ارتش ايران از آنها عقب نشست،     

تـرين شـهر ايـن      مهم. يروهاي شوروي در اروميـه    اي ن ه اين خط و قرارگاه   
شد و تنها چند       مي ته گف "سابالغ" آن   به پيشتر   كه مهاباد بود، شهري     قهمنط

  . دورتر بوديهي اروم كيلومتري از درياچه
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  )  ـ كافكومه له ي ژ(تشكيل جمعيت تجديد حيات كرد 
  

ـ       آن نزديك نمي   بهن   متفقي كهدر شهر مهاباد      كـردي   بششدند، يـك جن
 1943 آگوسـت    16در  . وجود آمـد  ه  هاي قبلي ب   جنبش از تر بسيار مترقي 

نـان و كارمنـدان شـهر       بازرگاخـرده    اكثر آنهـا     كهاي از جوانان كرد      تهدس
  عبـارت  بـه  و"جمعيت تجديد حيات كرد   "بودند، جمعيتي را تحت عنوان      

 بـه را   فعاليت خود    كهبراي اين .  جمعيت جوانان كرد را تشكيل دادند      ،ديگر
.  فعاليـت كردنـد    به با كمتر از صد عضو شروع        ، دارند گه ن هنصورت مخفيا 

 در آوردند و جلسات هفتگـي       هسته صورت   بهمراتب سازماندهي را     لهسلس
سازماندهي جمعيت  . كردند  گاه دوبار در يك مكان برگزار نمي       خود را هيچ  

 بـه بود،   گرايانه بود، زيرا اگر شخصي پدر و مادرش كرد نمي          بيش ملي كما
 مادرشان آسوري   كهاين شرط شامل كساني      (شد  نمي تهعنوان عضو پذيرف  

  .)ها بود ي عميق ميان كردها و آسوري و اين به معناي دوستشد بود نمي
 در كـشورهاي    كـه  تنها در ايران بل    هنجمعيت بسيار زود در ميان مردم،       

 تأسـيس  زه اين حزب تـا    بهديگر نيز گسترش پيدا كرد، زيرا كردها بيشتر         
در .  قبالً وجـود داشـتند   كهكردي اعتماد داشتند تا احزاب كالسيك كردي        

، روانـدز و    يه، سـليمان  )اربيل(شهرهاي عراق مثل موصل، كركوك، هولير     
شـد و قانونـاً        مـي  ده هر نوع فعاليتي جرم شمر     كه يه و حتي در ترك    وهشقال
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ير رؤساي عـشا  .  شد تأسيساي از اين حزب      مجازات آن مرگ بود، شاخه    
 خود را براي همكاري روانه كردند، پاسخ آنهـا          ايندگان مهاباد نم  بهنزديك  
 آنها نيـاز    به ده اما شايد در آين    ، كمك آنها نيازي نيست    به فعالً   كهاين بود   

هـاي    فعاليـت  ي   مانع پخش اخبار درباره    كههيچ قدرتي نبود    .  باشند تهداش
ه به اين منطقه     گوش دو قدرت اصلي ك     به جمعيت و رسيدن آن      ي  گسترده

روي ذخـاير نفتـي       بـر  كـه هـا    بريتانيـايي .  بودند، گردد  تهچشم طمع دوخ  
اي كردنشين است مستقر شده بودند، بـا دقـت بـسيار             قه منط كهكركوك  

چنـد گـاهي مـشاور       از   حتي هـر  . گسترش اين جنبش را زير نظر داشتند      
نهـا   بـراي آ   رفت، در همان حال همكاراني       مهاباد مي  بهسياسي شهر موصل    

 و   امـا در تـوان      پيـدا شـد،    يه و سليمان  )اربيل(  كركوك، هولير  در رواندز، 
د، بـدون   ن و اهداف حمايت كن    ها   از اين آرمان   كهها نبود    قدرت بريتانيايي 

ها شوند و بر همين اساس از خواسـت ملـي كـرد              آنكه باعث رنجش عرب   
  .پوشي كردند چشم
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  ها نفوذ شوروي
  

  كـه  كردنـد  ابتدا فكر نمي  آنها  ا متفاوت بود،    ه  شوروي ي  شرايط در جبهه  
  آن هم در سـال     م گيرد، تنها يكبار بيشتر نبود و      در بين كردها فعاليتي انجا    

 در  بهـار   .  مشهور خواستند تا از شهر بـاكو ديـدار كننـد           خوانين از   1942
 لـه  حم يـه ي اروم  چـه  روستاهاي اطراف دريا   به كردها   كههمان سال زماني    

  بياورنـد  ن جا  آ به ايران را    ري و ژاندارم  خواستند ارتش ها    كردند، شوروي 
 از دادن هرگونه كمكـي بـه آنهـا دريـغ     ،چنانچه پيشتر نيز غير از فعاليت    (

  .)نكرده بودند
چه موقعيت مناسبي برايـشان     ها معلوم شد      براي شوروي  كهآن اما بعد از  

  كه اكثـر    را  سياسي و مزدوران شوروي    افسران 1944  سال ، در ده آم پيش
مـسئول  .  به آذربايجان آوردند   سلمانان آذربايجان شوروي بودند،   آنها از م  
 و  يـه  كنسول شوروي در اروم    "كاپيتان جعفراوف "هاي كردستان،    فعاليت
 بـا پوشـش     هنآزادا  بسيار  كرد شوروي بود كه    100،000ي حدود     فرمانده

  .زد كردي در ميان عشاير و ايالت كرد گشت مي
 دو مزدور شوروي در     كهگردد   مي  زماني بر  به فعاليت شوروي در مهاباد   

 "اف دي هـادي  " و ديگـري     "اف  عبداهللا"يكي از آنها    . اين شهر ديده شدند   
.  سرخ به مهاباد آمـده بودنـد        براي قمار و خريد قاطر براي ارتش       بود، آنها 
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. هاي جنبش كرد بسيار تـصادفي بـود        البته نخستين ديدار آنها با شخصيت     
 مـردي   ،فروشي يك ارمني     شراب ي  زه در مغا  "اف بداهللاع" كهكنند   نقل مي 

اش به او تبريك       به خاطر پوشش كردي    وبيند   ميبا پوشش لباس كردي     را  
 يكي از بنيانگـذاران      مرد را كه از قضا      و كنجكاوي  توجهامر  گويد، اين    مي

پرسد كـه    از صحبتي كوتاه فرد كرد از او مي       بعد  . انگيزد  ميجمعيت بود، بر  
.  خواهند داد   آنها اسلحه  بهها    شوروي ، كنند تأسيسكردها حزبي را    آيا اگر   
: گويـد  زند و مي   ال اول سر باز مي    اف با طرح سؤالي از پاسخ به سؤ         عبداهللا

. مـان آغاهااز  : گويـد  ترسيد؟ در پاسخ، فرد كرد مي       چيزي مي  چهشماها از   
فـرد كـرد    . دهـد  ها، پاسخ او را مـي        ارباب به گويي ناسزا بااف   بعداً عبداهللا 

شناسـاند    يكي از مسئوالن جمعيت ميبهبرد و او را   اف را با خود مي      عبداهللا
  .كند  ديگر افراد جمعيت معرفي ميبهاف را  و او نيز عبداهللا

جمعيت ارتباط كاملي با شوروي برقرار كرد و يكي از سـران جمعيـت              
ري  روابط جمعيت با شـورو     عنوان مسئول  به زبان روسي مسلط بود      به كه

 سـه هر  عيت بايد نسبت به     ، جم مهاگرچه طبق برنامه و اساسنا    . برگزيده شد 
بود، ولي جمعيت در آن زمان و به ناچار با شـوروي             طرف مي  ابرقدرت بي 

  .ارتباط برقرار كرد
دست ) V.O.K.S( انتشارات شوروي براي تبليغات جهاني       ي  مؤسسه

 در منـاطق  "وي شورـايراني  "  كار شد، چندين مركز فرهنگي مشتركبه
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مسئوالن جمعيت بـا گـسترش فعاليـت و شـهرت يـافتن             . ايران داير كرد  
هايـشان را در منـازل ضـروري ندانـستند و از             جمعيت، برگزاري نشست  

ها خواستند كه يكي از اين مراكز را در مهاباد نيـز دايـر كنـد، تـا                   شوروي
در آنجـا    چشم همگـان     دور از ه   اين مركز جلساتشان را ب     ي  حداقل به بهانه  
 تنها دستور   نه ي شدند و   اين امر راض   بهها خيلي زود      شوروي برگزار كنند، 

 كـه كردنـد، بل   شوروي را صـادر ـ بخشي از جمعيت اتحاد ايراني  تأسيس
انجمن فرهنگي (ي  شورو-د جمعيت فرهنگي مشترك كردي شدهدستور دا
ايي  لبريز از كرده    مدت زمان كمي مقر جمعيت     در. نيز داير شود  ) شوروي

) واحـد فـروش   (بـال 10ي استقبال از مدافعان جديدشـان        هن نشا به كهشد  
  . قهرمانان لنينگراد فرستادندبراي يه عنوان هدبهتوتون كردي را 

 در زمان برپايي جشن مركز فرهنگي، جمعيـت علنـاً           1945آوريل  در    
كنسول شوروي و رئيس سـازمان جهـاني شـوروي          . اعالم موجوديت كرد  

بيـشتر  .  آن جـشن بودنـد     ي   مهمانـان ويـژه    لـه ات از جم  براي پخش تبليغ  
دايكـي  ( هم نمـايش مـادر مـيهن         مهها آهنگ اپرا بود، در خالل برنا       مهبرنا

 شده و براي جمعيت ارسـال شـده         نيشتمان، كه توسط جمعيت هيوا نوشته     
ايـن  .  گيرند  راهزن راه را بر مادري مي      سه در آن    كه شد   دهنمايش دا ) بود
 بودند و مـادر نيـز       يههاي عراق، ايران و ترك      دولت ي  نندهك ن تداعي ناراهز

گران اتماشـ . كنند كردستان بود و سرانجام فرزندان ميهن، مادر را آزاد مي         
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 كهثر شدند و حتي افرادي      ده بودند، بسيار متأ   اي را ندي   ره قبالً چنين منظ   كه
اي در آغوش گرفته و بر  همديگر را    ،از همديگر دلخوري و ناراحتي داشتند     

 "كردسـتان "را كه همان سـرزمين      خوردند كه انتقام اين مادر      هم سوگند   
  . بگيرنداست،

 عنـوان   بـه  بعـداً    كـه  را   ته شد قاضي محمـد    در همين جشن تصميم گرف    
معلـوم  .  عضويت حزب در بياورند به ،پيشواي دولت كردستان انتخاب شد    

نند چرا   نرنجا ها را از خود     اين حركت بدين خاطر بود كه شوروي       كهاست  
ـ          دنبال شخصي مـي    بهها بود آنها      مدت كه  ر و گـشتند كـه مطمـئن و معتب

هاي عشاير بـراي شـوروي معلـوم           توانايي كهزماني  . همخوان با آنها باشد   
 دسـت   بهي جنبش ملي را      سران آنان نزديك كردند تا رهبر      بهخود را   شد،  

 بيشتر مه از ههكرا  نفر سه ، در ميان اين سران   كهاينگونه بود   . آنها بسپارند 
 كـه رئيس ايل مـامش     ) رئيس ايل (  يافتند؛ قرني آغا   بودند  تر شناخته شده 

عمرخـان  . اي در بين اجتماعي كه خود عـضو آن بـود، داشـت         ويژه احترام
 كردسـتان بـود و      " سابق  رؤساي " يكي از    كه رئيس ايل شكاك     ،شريفي

 امنيـت   نتـأمي  بـراي     يكي از تندروهايي كه رژيم ايـران       ميرآزاد دهبكري 
امـا  .  گمـارده بودنـد    قـه منطدر    ي  ر سرتيپ ژاندارم   عنوان  او را به   ،منطقه

ها به صورت غيرشـفاف      ها و تحقيقات هر يك از اين طرف        گزارش تالش 
  .شد  ميدهها ارجاع دا  شورويبه
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ي  قاضي محمد روي آوردنـد، چـون قاضـي محمـد رهبـر             بهها   شوروي
يكـي از    او بـه  .  بود ده ارث بر  هبخانوادگي  به صورت   مذهبي شهر مهاباد را     

 بـه بـسياري   . پايه و محبوب در شهر مهاباد تعلـق داشـت         اي بلند هه  دخانوا
 را تحت فـشار     تند، اين خانواده حتي رژيم ايران     آمد داش   او رفت و   ي  هنخا

 ميـرآزاد در    پسرعموي قاضي محمد را  به جاي       سيف قاضي    كهقرار دادند   
. سرتيپ ژاندارم تعيـين كننـد      ايران و    ي رژيم   عنوان نماينده  به قهاين منط 

محمد رفت و پيشنهاد كرد تـا        ي آنها نزد قاضي     دهكه نماين   زماني نقل است 
گذشت،   صفوف جمعيت بپيوندد، حدود يك سالي از فعاليت جمعيت مي          به

رهبـران جمعيـت تـصميم      .  نشنيده بود   رابطه در اين  محمد چيزي  اما قاضي 
 چون از توانايي و اخالق تنـد او         ، نكنند اهر او را با خود هم     كه بودند   تهگرف

پيوستن او به جمعيـت     كه  واهمه داشتند و از سوي ديگر بيم اين را داشتند           
دانـستند   زيرا مـي  . اش نزد آنان شود    از بين رفتن احترام او و خانواده      سبب  
 ايـن   بـه گيـرد و سـرانجام        قدرت حزب را در دست مـي        اندك مدتي  طي

 بـر اسـاس نيـاز       كـه  امـا زمـاني   . دهد ايان مي جريان دموكراسي ظاهري پ   
 از آن هراس داشـتند، اتفـاق        كهها، عضويت او را پذيرفتند، آنچه         شوروي

  . شدوي به تنهايي صاحب اختيار حزب كهين معنا بد. افتاد
 هـا را در   محمـد خيلـي سـريع موقعيـت سياسـي كرد            عضويت قاضـي  

  بعـد  بـه  1945ل   تابستان سا   از كهطرفداري از اين مشي سياسي شوروي       
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سـاز   هن زمي كه دهحزب تو .  آشكار شده بود، تغيير داد     مه براي ه  طلبي آن  جنگ
 ي چـپ سراسـري      هـه  عنـوان جب   به خاك ايران بود، نخست      بهورود شوروي   

هـايي    پيروزي  در آن  كه ديگر مناطق ايران     آمد، اما همچون    شمار مي  بهايران  
 از . خـود را مـستحكم كنـد       ي  يه نتوانست پا   دست آورده بود، در كردستان     به

ـ       رو، همين ـ  ش شوروي در فكـر نق  كـردن    بـود و آرزوي ضـميمه      زهاي تـا  ه
 ،بر اساس همـين هـدف  .  خود را در سر داشتبهغربي ايران  هاي شمال   بخش

در ايـن مقطـع     .  كـرد  تأسيس در آذربايجان حزب مستقل ديگري       دهحزب تو 
ز شمال غربي ايران     بخشي ا  ي جديدي با آرزوي الحاق      شوروي در فكر برنامه   

 به جاي حـزب تـوده در آذربايجـان حزبـي            ،به همين علت   .بودخود  به خاك   
زي انقالب و   ااند طلب را تشكيل دادند تا اين حزب قدرت و توان راه           استقالل
 كـه  بـدون آن   ، آن به شوروي را داشته باشد      در منطقه و ضميمه ساختن    خيزش  

بنـا بـه    . ودل و سستي روبرو ش     در ساير مناطق ديگر ايران با معض       دهحزب تو 
 از نو با نـام    ره منحل شد و دوبا    "قهدر اين منط  " ده حزب تو  ، شوروي خواست

و زبان رسمي     فعاليت كرد  به و شروع    تأسيس "حزب دموكرات آذربايجان  "
  . تركي تغيير دادند و خواهان جدايي از ايران شدندبهرا 

 كـه آذربايجـان غربـي     يك كرد ساكن    كه   باشد   ده ندرت اتفاق افتا   بهشايد  
ـ   بـا گفتمـان ملـي       عضويت يك حزب   به ،شد امل شهر مهاباد نيز مي    ش  يگراي

ي  ژه پـرو  بـه  آنهـا را     زه حزبـي تـا    تأسيس بهبراي همين نياز    .  در بيايد  يترك
ـ  ،اف  كاپيتان نماز علـي    كهگونه بود    كرد و بدين   شوروي نزديك مي    ده فرمان
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ايـالت نامـدار شـهر تبريـز و          دنبال رئـيس     بهقرارگاه شوروي در مياندوآب     
 كنـسولگري   بـه  كـه  دنبال قاضي محمد و سـيف قاضـي فرسـتاد            بههمچنين  

  آنها گفته شد كه    به له بالفاص ، به كنسولگري رسيدند   كهزماني  . شوروي بيايند 
هـاي قطـاري      را سـوار يكـي از واگـن        مه ه له قطار بروند و با عج     اه ايستگ به

اي مجلل   هن خا به  آنها را  ،ه باكو رسيدند   ب كهزماني  . فتر   باكو مي  به كهكردند  
 روز مهمـاني    سـه در طـول آن     . هاي ساحل شهر باكو بردند     در يكي از خيابان   

روز .  و اپـرا بودنـد     نهآنها مدام در حال سياحت و گشت و گذار و آهنگ شبا           
جمهور آذربايجان شوروي     ديدار باقروف، رئيس   به كه شد   ته آنها گف  بهچهارم  

هاي تحت حاكميت رژيـم       ملت باقروف از ستمديدگي  . وندر  سوسياليستي مي 
 مـسئوالن شـوروي از احـزاب دمكـرات          كـه  صحبت كرد و اعالم كـرد        شاه

كننـد    حمايت مي  ، است دههاي ستمدي  ان رهايي ملت   هدفش كهي  تأسيسجديدال
در .  در آن مشاركت كننـد     كهو بسيار با جوش و خروش آنها را اميدوار كرد           

 هـستند و    ثمر  بي حراف آنها جمعي    كه گفت   دهزب تو  ح به خطاب   ؛همان حال 
 تأسـيس  مخفـي بريتانيـا      ي سرويس  شهاز نظر او جمعيت هيوا در عراق با نق        

 جريـان ايـن ديـدار       كـه  شد   ته آنها گف  بهبعداً  . باشد  دست آنها مي    و آلت  دهش
 سـوي تبريـز     بـه  كـه  قطاري   بهاين بار كردها را     . بايستي مخفيانه باقي بماند   

 بـه  سـرخ    ا ماشين مخصوص ارتش   دند و آنجا هم ب    ، سوار نمو  كرد حركت مي 
  .دندخود بازگردان مناطق
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  حزب دمكرات كردستان
  

ـ    اه كوت بعد از مدت    قاضـي محمـد در    . ن سـفر آشـكار شـد      ي هـدف اي
 تأسـيس  كـرد تـشكيل داد و        اي براي سرشناسـان     سه جل ،بازگشت از سفر  

خود را   دل خوشحالي    هت آنها اعالم كرد و از       بهحزب دمكرات كردستان را     
 اعالم كرد   اه اعالم  داشت و در بحثي كوت       سهاز شركت حاضرين در اين جل     

هـاي    ، بنيـان نهـادن پايـه       هدف حزب همانطور كه از نـامش پيداسـت         كه
ار زيـادي از آنهـا      شـم . سـت اي همانند سيستم دمكراسي آمريكا      دمكراسي

ـ     اهمحمد و پنج   قاضي. رسيدند  راضي به نظر مي     اي سرشـناس   تـن از كرده
آرزوي ملت  : كهدر اين ميان آشكار شد      . پيماني را امضاء و منتشر نمودند     

 جهان از دسـت فاشيـسم و دور         سازي از موقعيتي براي آزاد    دهاستفا"كرد  
 كـه  هـدف      همچنين مشخص شد  . " است نگه داشتن خويش از پيمان ناتو     

نهـا   از آشاه رضاكه است  يمشروعانساني و    حق   ه دست آوردن  كرد ب ملت  
  :هاي ذيل را براي ملت كرد بيان كردند  و در ليستي خواستهسلب نمود

ي امـور محلـي خـود،         كرد در چهارچوب ايـران و بـراي اداره         ـ ملت 1
  .مستقل و آزاد باشد و در درون مرزهاي دولت ايران، خودمختار باشد

ـ از حق تحصيل به زبان مادري برخوردار باشد و تمام امور اداري بـه               2
  .كردي انجام شودزبان 
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جمن واليتي كردستان سريعاً انتخاب شـود       قانون اساسي، ان  ـ بر مبناي    3
  .و تمامي امور اجتماعي و دولتي را مورد رسيدگي و نظارت قرار دهد

  .ـ  مقامات دولتي بايد بدون تعلل، از مردم بومي منطقه باشند4
مين، توافقي ـ  بايد بر اساس قانون اساسي، ميان روستاييان و مالكان ز        5

  . نمايدتأميني هر دو طرف را  يندهصورت پذيرد كه آ
ه ويژه بـا    ي خود تالش دارد كه ب      ـ  حزب دمكرات كردستان در مبارزه      6

كننـد،   هاي ديگري كه در آذربايجان زنـدگي مـي         ملت آذربايجان و اقليت   
  .داتحاد و برادري كامل برقرار نماي ... ها، ارامنه و اعم از آشوري

 كـشاورزي، تجـارت،     ي  ب دمكرات كردستان با هـدف توسـعه       زـ  ح  7
ي فرهنگي، بهداشت و سالمت و نيز بهبود رفاه اقتـصادي و معنـوي               توسعه

برداري از منابع طبيعي و معادن كردستان نمـوده و           ملت كرد، اقدام به بهره    
  .كند در اين راه تالش مي

ي آزادانـه    رزههاي ايران از فرصت مبـا      خواهيم كه تمامي مليت    ـ ما مي  8
  .مند و سهيم گردند ت ميهن خود بهرهجهت سعادت و پيشرف

 ي  يـه  بيان بـه  "كـرد ملت   باد استقالل و دموكراسي      دهزن" با شعار    سپس
  .خود پايان دادند

بدين ترتيب حزب جديد، جمعيت را منحل كرد و اعضاي آن به حـزب              
 گـه  دور ن   قبالً خود را از كمونيـسم      كه عشايري   رؤساي. دمكرات پيوستند 



 

140

 بنـا بـه خواسـت        از آنهـا    گرويدند و بسياري   زه اين حزب تا   به ،داشتند مي
امـضاء  ، پيمـاني را     نـد زد  كه در منطقه گشت مـي      سياسي شوروي    انافسر
 محمـد  قاضـي اي كـه اينـان از مواضـع      به دليل كينه و نفرت نهاني .كردند

گهـان از    نا كـه نبـود   ها   مصطفي و بارزاني   مال همكاري ي  داشتند، اگر وعده  
  .گشت با چالشي جدي مواجه ميوي عراق رسيدند، 

  عنوان يكي از ايالت فعال     بهها    بارزاني همان گونه كه در دوران عثماني،     
 نيز شـيخ احمـد بـارزاني،        1920ي   ههآمدند، در د    حساب مي  بهزنده  سرو  

 و  ده بريتانيا قيـام كـر     يهچندين بار عل  و  ها بود    الگو و رهبري براي بارزاني    
.  كننـد  ده آنهـا اسـتفا    يـه علهـوايي   ي  ا را ناچار نمود از نيرو     ين بار آنه  چند

 بـا جمعـي از      اهمـصطفي همـر   سرانجام شيخ احمد و برادر كـوچكترش مال       
در يازدهم جوالي   . به سليمانيه تبعيد شدند   يارانشان به جنوب عراق و بعداً       

 بـه توانـست  و  شـد   ميالدي مالمصطفي پس از  برادرش رئيس ايل    1942
  . ببرداهي بارزان پن قهمنط

اي   ، به گونه  مصطفي و رژيم عراق روي داده است      ين مال كه ب را  رويدادي  
 1945 بود در سـال      تهمصطفي توانس از آنجا كه مال   . كنند  ديگر نيز نقل مي   

راق را شكست دهد، وزيـر كـشور عـراق زيركانـه      عميالدي دو بار ارتش  
 آنها مسلح كند و آنها را هيعلبا پرداخت پول، عشاير كرد را  توانست ديگر

 بگـوييم در    كـه همـين كـافي اسـت        . بارزان را ترك كننـد     كهناچار كند   
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 هـزار   بـه  ميالدي مالمصطفي و شيخ احمد و نزديـك          1945اكتبر  يازدهم  
هايشان به ناچـار مرزهـاي ايـران را زيـر پـا              ده با خانوا  اهمبارز مسلح همر  

مچنين چندين كارمنـد و     ه. دند رسي يه جنوب شهرستان اشنو   بهگذاشتند و   
 نفر از دهز دواكهرم عراقي ا و چند فراري ارتش و ژاند   كردتبار عراقي  معلم

ي داشـتند و    افـسران، درجـات بـاالي     .  شـدند  اه با آنها همر   ،آنها افسر بودند  
ـ   در انگلـستان آمـوزش     كهخورد   كساني هم در ميان آنها به چشم مي         ده دي

  .ق بودند عالي ارتش در عراشورايبودند و مسئول 
 ايران، مالمصطفي چندين تن از افسران شوروي را مالقـات           بهبا رسيدن   

غربي بود،  كرد، يكي از آنها ژنرال سرتيپ نيروهاي شوروي در آذربايجان           
 و كردهاي آن اقليم را مجـاب   كار كندمحمد  قاضياز او خواستند زير نظر   

ـ    .ها را پناه داده و به آنها كمك كنند          بارزاني كهكردند    اكتبـر   اه در اوخر م
در  ي پناهندگان و تمام فـداييانش       كليهبا  همراه  مصطفي  شمار نيروهاي مال  

  هـزار  3 به بيشتر شد و تعداد نيروها       ، بودند ده او فرار كر   كه به همراه  عراق  
 در  كهي  هاي جنگي انگليس     و توپ   سبك هاي  سالح مبارز تفنگدار مسلح به   

  .ودند، رسيد بته غنيمت گرفبه عراق  ارتشيهجنگ عل
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  جمهوري ملي كرد
  

ند تا آنها را     نوامبر در ميان عشاير پخش شد      اهنيروهاي شوروي از ابتداي م    
 رؤساي  به سازند و    ده آما ،شد  شروع مي  براي نبرد آزاديبخش كه در آن لحظه      

 در مهاباد جمع شـوند، عـشاير متحـد شـدند، تنهـا              كه شد   دهداايالت دستور   
وضعيت رژيـم   . شدند  نمي دهكري در ميان آنها دي    عشاير مامش، منگور و دهب    

ايــن . شــد تــر مــي روز اســفناك بــهايــران در منــاطق ديگــر آذربايجــان روز
ـ          بعضي از آنها از    كههاي مسلح    دمكرات  دهآذربايجـان شـوروي و قفقـاز آم
ديگـر جـرأت    آنان  كردند و     مي لههاي ايراني حم   رما سربازان و ژاند   به ،بودند
 دسـتور انقـالب     در سرتاسر منطقه  . وندهاي خود خارج ش    هكردند از پايگا   نمي
 بـراي    دولـت مركـزي    كههايي را    سرخ جلوي تمام كاروان    شد و ارتش     دهدا

سـرانجام در دهـم     . گرفت  مي ،فرستاد ي جنوب مي  دهرمانف نيروهاي   بهكمك  
 كردند و آنهـا مجبـور شـدند       لهاي تبريز حم  ه  هن سربازخا بهها   دسامبر دمكرات 

ي آذربايجـان غربـي تحـت        هـه  بعد جب  بهاز آن زمان    . تسليم كنند  خود را    كه
  .كنترل ملت آذربايجان تازه به پاخاسته قرار گرفت

ها قبل مستقل     مدت كهاي   قه منط محمد را به آزادسازي     سقوط تبريز، قاضي    
 ايـالت    دسامبر نشستي آزاد با حضور رؤساي      15در تاريخ   . بود، ترغيب كرد  

 افسر شـوروي    سهمصطفي و   تشكيل شد، مال  مكرات  دجديد  و مسئوالن حزب    
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 آنجـا  بـه  ارتشي ، با اتومبيلي از نوع جيپ با خود داشتندي آنها اسلحه مه ه كه
 و احترام نام دولت ملي كرد را انتخاب كـرد و  وهمحمد با شك رسيدند و قاضي 

ي را صادر كـرد      مجلس مل  تأسيسسپس پرچم كردستان را برافراشت و قرار        
ــ  عـضو دهو سـيز   مــيالدي 1946ي  يـه  ژانو22در .  د بــراي آن تعيـين گردي
 حـسين خـان   جديـد انتخـاب شـد و محمد        عنوان رهبر دولت     بهمحمد   قاضي

در ري   ژانـدارم   بـه عنـوان مـسئول      كهمحمد   پسرعموي قاضي ) سيف قاضي (
 سـيف  بـه مقـام ژنرالـي   .  عنوان وزير جنگ انتخاب شد به ، مشهور بود  قهمنط

 مدت زيـادي    كه (هنرشيد خان با   شكاك و محمد   ، مالمصطفي، عمرخان  قاضي
و زيـرو بـگ هركـي       )  بـود  تهگشي خود از عراق باز      ه با مردان عشير   كهنبود  

هاي بزرگ و سردوشي       با كفش  اه افسري روسي همر   يونيفورم  اينان .اعطا شد 
  . پوشيدندت با بند قرمزسفت و كاسك

ن، مهابـاد،    تنها بر بخش كوچكي از مناطق شهرهاي بوكـا         كهسيستم جديد   
 ي  ره آذربايجان فرستاد تـا در كنگـ       به تسلط داشت، ناظراني را      يه و اشنو  دهنق

مجلس ملي آذربايجان شركت كنند و همچنين يك مجلـس كوچـك بـراي               
 مراكز نظـامي    به جنوب فرستادند تا     بهخود پيشنهاد دادند و مالمصطفي را هم        

بـارش بـرف    كه  ي بود   اين در حال  .  كنند له و سردشت حم   تهايران در سقز و با    
 ن سنندج را نيز به روي     سبب قطع راه ارتباطي بين آنها شده بود و مسير پادگا          

  .آنها بسته بود
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  ارتباط با تبريز و تهران
  

هـاي آذربايجـان سـبب بـروز          توسط دمكرات  يه تصرف اروم  ،در شمال 
، يهي اروم  چههاي غرب دريا   همچون مابقي ساكنين دشت   . اختالفاتي گشت 

شتند، ولـي    آذري حضور دا   هاي   تا ماكو ترك   يه بااليي شهر اروم    قسمت در
هاي منطقه مسلط بودند، ايـالت كـرد          بر دشت  كه هايي  بر باالي تمامي تپه   

غربـي    در ضـلع شـمال     كـه شهر ميانـدوآب    در  ن  همچني. كردند  زندگي مي 
هـم زنـدگي     ملـت كـرد و آذري بـا       دو   تركيبـي از     ، قرار داشـت   چهدريا
 چشم قه اين منطبهيكسان ه طور بدو جريان مهاباد و تبريز      هر  ...  كردند مي
عمرخان  . هميشگي بين آنان تبديل شد      بعداً نيز به اختالفي    كه بودند   تهدوخ

 هدادند و هموار    ي نمي هاي آذربايجان اهميت چندان      دمكرات بهكرد  و ايالت   
 ، تعـرض   تبريـز درآينـد    ي   قرار بود تحت سلطه    كه روستاها و شهرهايي     به
 تبريـز   بـه محمـد را      ميالدي قاضـي   1946ها در آوريل      شوروي. كردند مي

 اين اختالفات پايان بخشد، چون در اصل اين دو دولت           بهدعوت كردند تا    
ايـن در   . ندديد  مي ههدر يك جب  خود را    بايد   ،ند بود شه يك ري  مبتني بر  كه

  با رژيم تهران و حل مشكالت منطقـه        ها براي توافق    دمكرات كهحالي بود   
  . بودنددهآما
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محمـد و    هاي آذربايجان و قاضي      رهبر دمكرات  ،وري شهمذاكرات بين پي  
اي بين نماينـدگان     مه توافقنا 1946 آوريل   23ها برگزار شد و در       شوروي

.  باعث نگرانـي تهـران گرديـد       مهنا اين توافق  . شد ءكرد و آذربايجان امضا   
 بود و مدارك هد بين دو سيستم دمكرات امضا شهچون در واقع اصل معاهد   

ـ   داراي حق تبادل   كه  بيانگر موجوديت دو ملت مستقل بود      و اسناد   ده نماين
بندهاي ايـن توافقنامـه بـه شـرح ذيـل      . دنبوده و با هم در يك ائتالف بود       

  :بودند
 جاهايي كه الزم دانسته شود، هـر دو حكومـت ملـي، نماينـدگان               ـ در 1

  .رسمي خود را در خاك يكديگر تعيين كنند
ذربايجان، در جاهايي كه اكثـر سـاكنان آن كـرد هـستند، امـور                در آ  2

حكومتي توسط كردها اداره شود و همچنين در كردستان، در جاهـايي كـه              
ان حكومـت   مـأمور اكثر ساكنان آن آذري هستند، امور حكومتي در دست          

  .ملي آذربايجان خواهد بود
 بـراي حـل مـشكالت اقتـصادي         ي مشترك ـ هر دو حكومت كميسيون    3
 هـر دو  ات اين كميسيون بـا نظـارت رؤسـاي   كيل خواهند داد، تصميم  تش

  .حكومت اجرا خواهد شد
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لي آذربايجان و كردستان همكاري  بين حكومت م ـ در مواقع ضروري 4
 بـه يكـديگر يـاري خواهنـد         نظامي ايجاد خواهد شد و در صورت لـزوم،        

  .رساند
ايـد بـا   مـر ب ا حكومت تهران مـذاكره شـود، ايـن ا    ب ـ در صورت لزوم   5

  .دو حكومت انجام گيردهر تصويب  رضايت و
ـ حكومت ملي آذربايجان براي رشد و پيشرفت زبان و فرهنـگ ملـي              6

كردهايي كه در خـاك آذربايجـان سـاكن هـستند و همچنـين حكومـت                
هايي كه در  رفت زبان و فرهنگ ملي آذربايجانيكردستان براي رشد و پيش

 امكانـاتي كـه در اختيـار دارنـد          خاك كردستان ساكن هستند، با توجه به      
  .تالش خواهند كرد

 هر كسي كه براي ايجاد اخالل در روابط دوستانه و تـاريخي اتحـاد               -7
 دمكراتيك ملي يا ايجاد تنش بين اين دو حركت تالش كند، از سوي هـر              

  .دو حكومت مجازات خواهد شد
مـد  گزير شد براي موافقت بـا اح      دمكرات آذربايجان در تهران نا    ي    فرقه

 بايد تمام مهبر اساس اين توافقنا.  شودره ايران وارد مذاك وزير  قوام، نخست 
 خاك آنان ملحق شـود و       بههاي كردنشين آن      با قسمت  اهآذربايجان، همر 
 قه دمكرات در اين منطاما رهبران. م ايران را بر آن بنهند  نا همچون گذشته، 

كردهـا  .  داشـتند ها دمكراتحكومت  در زمان  كهداراي همان مقامي باشند     
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محمد در آخـرين نشـست سـناي           برادر قاضي  ،قاضي  علت حضور صدر   به
 بـا آن    ،شـد   شامل آنهـا مـي     مه قسمتي از اين توافقنا    ايران و با وجود آنكه    

  خواسـت آنهـا توجـه      بـه  كسي   كهآنها چنين انديشيدند    . مخالفت ورزيدند 
  موقعيتي ذربايجان حق حفظ و پاسداري از     هاي آ  ولي دمكرات .  است دهنكر
 كسب كردند، بدون آنكه هيچ مشروعيتي به       بودند، كه به آن دست يافته       را

 ها داده شود و وضعيت كرد     ،محمد آن را بنيان نهاده بود      سيستمي كه قاضي  
از اقليتي در ايران به اقليتي در داخل دولت تـرك خودمختـار آذربايجـان               

  .يافت تغيير مي
 بـه  تا شـكايت خـود را        ن رفت  تهرا بهشخصاً  خود  محمد   سرانجام قاضي 

 كـردي كـه   نوبنياد رئيس آن اقليم وزير اعالم كند و او را به عنوان        نخست
ي ناطق مهمتر كردي هـم مـرز بـا مرزهـا          مناطق كردنشين آذربايجان و م    

اگـر  . بـشناسند به رسميت   ،  گرفت   را در بر مي    تحت كنترل دولت مركزي   
 مـسير   هـاي    تـا نيمـه    هي مرز روسـ   ، از شد اين خواست مورد قبول واقع مي     

ـ  حـدودي    كـردي تـا  ي قـه اين منط. شد  آن ملحق ميبه سنندج كرماشان 
. ان و ارتش آن از مردم بـومي بودنـد    سرباز،  داراي استقالل بود و مسئوالن    

محمد را پذيرفت، اما پذيرش تمام شرايط   ايران پيشنهاد قاضي  وزير  نخست
 دمكـرات آذربايجـان     ي  ، از رهبـران فرقـه      دكتر جاويـد   آن را به توافق با    

بـدين  . دكتر جاويد از اين پروژه جا خورد و عليه آن ايـستاد            .موكول كرد 
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هـاي آذربايجـان شـكل       اساس بين كردهـا و دمكـرات       شكل اختالفاتي بي  
  .گرفت

بس بين رژيم مركزگرا و كـرد و آذري برقـرار             دستور آتش  كه در حالي 
. گ واقعي شباهت داشت    جن به بعضي از مناطق      در بود، ناآرامي و درگيري   

نشيني از ايـران را صـادر         ارديبهشت دستور عقب   اهها در ابتداي م    شوروي
 فرمانـدهي   بـه  و تيپ چهار را      ها كامالً به ارتش متوسل شده       كردند، ايراني 

 ي  گيرانهفرمان سـخت  اجراي   از    اندك زماني پس   كهژنرال تندرو، همايوني    
 بـه كردسـتان اعـزام       ، بـود  ده ش ده كردستان انتقال دا   به ها  خلع سالح عرب  

يل توانـست   همايوني در اواسط آور   . ندگرفت سنگر    برابر كردها  و در نموده  
 بـاز بانه، سقز و سردشت      بيشتر به شهرهاي     هاي  راهي براي رساندن كمك   

  .كند
مـاي جنگـي و     تانـك، هواپي  ي     كردها وعـده   بهها    روس كهكنند   نقل مي 

 جـوان بـراي     اه اعـزام پنجـ    ي همچنـين وعـده   .  داده بودنـد   سالح سـنگين  
 شوروي را به آنها بهگري  ي سياست و نظامي زهتحصيالت و آموزش در حو

  شدن با نيروهـاي ايرانـي بـود، زيـرا    محمد نگران درگير  قاضي. داده بودند 
 بر  ي تسلط كامل  كههايي مستقر بودند     هاي ژنرال همايوني بر روي تپه     نيرو

  .ندرفت  شمار ميبهخطري جدي  آنها داشت و
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 شـماري از    ها بودند، همـراه آنـان        بارزاني مهمترين نيرو در مقابل آنان،    
 تنها خود را بـراي      كهوجود داشت   نيز  هاي كوچك كرد     رهجنگجويان عشي 

بـا  ) شـيد  ره مـه  حـه ( بودند و همچنين محمد رشـيدخان      ده كر دهچپاول آما 
  .مردانش آنجا حضور داشتند

در ايـن  نيـرو  هرچه بيشتر جمع  به بسيج و ت كه ژنرال همايوني زمانيدر  
 رئيس ايـل شـكاك و       ، عمرخان شكاك  بهمحمد   پرداخت، قاضي  ميمنطقه  
 تا از شمال براي كمـك بـه         آورد  ان بيشتر فشار مي    آن هاي همپيمان  هركي

هاي او از     اسب كهي اين  هن بها بهدر ابتدا عمرخان    .  سقز بروند  ي  آنها در جبهه  
 انجـام ايـن     بـه ند آنها را بياورند مايل      توان  بسيار دور هستند و نمي     اهچراگ

  مـردانش را     كـه ماه او را وادار كردنـد        ، اما در ابتداي ارديبهشت    كار نبود 
  . كندهنبراي جنگ روا

 كردها چندين جنگ سخت را تجربه كردنـد كـه           1946در ماه مي سال     
 هـا  با شمار كمي جنگاور آن را انجام دادند، ولي هيچ يك از اين درگيـري      

گيـر  ايل ماه مي كردها ارتـش ايـران را زمين         در او . در پي نداشت   موفقيتي
ـ         آن بخش  با   كردند و  ه بـه سـمت سـقز     از لـشكر ايـران درگيـر شـدند ك

 نفـر را بـه اسـارت        30كرد، بيست نفر از آنها را كـشتند،          نشيني مي   عقب
از بين اسرا، . را به غنيمت گرفتند گلوله  4000گرفتند و دو سالح سبك و       

  . تبريز كردندي  نگه داشته و مابقي را روانهكه كرد بودند،آنهايي را 



 

150

 بـه  كـه  سـقز      هاي نزديـك    يكي از جاده   در   اما كردها در جريان نبردي    
 ي  ده تسخير جـا   ،لههدف آنان از اين حم    . د، شكست خوردند  رسي   مي مهاباد

 ، مشرف بر سقز بـود     كههايي   پههمچنين مدتي بعد از تصرف ت     . سنندج بود 
هـا بيـرون رانـد و در         پـه  ايران آنهـا را از ايـن ت         و ارتش  شكست خوردند 

و در هر كدام نيز سي تا چهـل         هاي سرپوشيده ساخته    بسياري از آنها سنگر   
هـر دو     شـد و   دهبس دا   بعداً دستور آتش   بدين ترتيب . رباز مستقر كردند  س

  .ان ارتباطي پرداختندافسربه تبادل طرف 
هاي خود باقي بمانند و      مكانبس بايد هر دو طرف در         طبق دستور آتش  

 و سردشـت    هن با به از سقز    كه  را هايي  ماشين كه شد   ده كردها اين حق دا    به
 آنها اين اختيار را داشتند كـه اجـازه ندهنـد            يعني. رفتند، بازرسي كنند    مي

جنگجويـان  . در آن منـاطق برسـد     هـاي ارتـش        پادگان بهسالح و مهمات    
  . كردستان بازگشتند سمت شمالبههاي شكاك و هركي هم  ايل
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  قاضي محمد و جمهوري كردي
  

محمـد    ، قاضـي  دردسر سپري نشد  بدون  كه  بس    آتش ي  اين دوره از   پس
 با چند تن از ناظران غير روسـي        ديدار   حاضر به  آهنين را شكست و      حصار
 به اين حكومت  كوچك وارد شـوند،         كهها حق نداشتند     اما بريتانيايي . شد

هـا از عـراق از آنهـا دلخـور و            به خاطر اخـراج بـارزاني     محمد   زيرا قاضي 
ـ     يهعصباني بود و تبليغات مضاعف شوروي عل       دليـل  ه   بريتانيا و همچنين ب

كردنـد كـه آنهـا قربـاني          كردها فكر مي   ،اتفاقاتي كه پيشتر روي داده بود     
 چهـار آمريكـايي و يـك        ،از سـوي ديگـر    . باشـند  ها مـي    اييدست بريتاني 

  .محمد شدند اي مختلف مهمان قاضيه فرانسوي در زمان
.  دوام بياورد  توانست  مي يي جمهوري كرد   ژه پرو ، اين ناظران  اهاز ديدگ 

بـه روال   را كارها قاضي محمد بود، گروه   ولي آن گاه فاقد بنيان قانوني مي      
كرد، عناوين وزيـران      اين ميان تغيير مي     در كهداد و چيزي      انجام مي  سابق
محمـد   به ويـژه خـود قاضـي      . يافت  يس تغيير مي   رئ به عنوان وزير    كه بود

 و  آغاهـا روستاها توسـط    شد،  ) پيشواي حزب دمكرات كرد   ( رئيس حزب 
 جنگـاوران جـان بـر    ،دهندگان آنـان  شدند و ياري   رؤساي عشاير اداره مي   

 در  كـه بودنـد    تحت فرماندهي افسراني      با پوشش كردي، ليكن    قهكف منط 
شهر مهابـاد نيـز در آن       . بر تن داشتند  ها را    رم نظامي شوروي  ومهاباد يونيف 
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. رسـيد  به نظر مي  از شهرهاي مناطق فارس     تر    آرامتر، زيباتر و رنگين   زمان  
از اين   ملي بودند كه     هاي رنگارنگ   هايش مملو از كردهايي با لباس      خيابان

  .گشتند هاي ايراني آزادانه مي  و ژاندارمي سربازان به بعد، فارغ از سلطه
 يـك بـار      براي كساني كه تنهـا     محمد الاقل  ردي قاضي مردانگي و جوانم  

 همچنـين در قلـب      او. نشدني است  اند، فراموش  شانس ديدار با او را داشته     
 كرد تمام   گرايان   ملي دانند وي چگونه خود را به نمادي براي         كه مي آنهايي  
 اهقامت با پنجـ    اهمردي كوت . ، ماندگار است  هاي كردستان تبديل كرد    بخش

ـ     ريشي كم   و ي زاهدانه ا  ه، چهر ي نظامي   هن پالتوي كه  سال سن، با    هپـشت، ب
و بسيار    مشروبي هن سيگاري  و     هن.  بود ده رنگش زرد ش   دهعلت بيماري مع  

صـبور امـا    . ، صدايي بسيار نرم و آرام و مهربـان داشـت           بود   كم خوراك 
زبـان   چنـدين     تمامي ملل جهان آگاهي داشت، به      ، از وضعيت   بود هوشيار

دفتـر  . مسلط بـود  ) زباني جهاني است  (و انگليسي و اسپرانتو     مانند روسي   
هـاي شـعر و      هاي دستور زبان و گلچيني از كتـاب        كارش پر بود از كتاب    

  . به چند زبان خارجي نوشته شده بودندكه ادبي و هنريآثار 
اعتماد به نفسي قـوي و توانـا و         داراي  مانند و     بي ،مردي با باوري عميق   

؛ آنچـه   بـود  همچنين زيرك، كارآمد و چابكاوان و خود گذشتگي فر   با از 
گفت  او مي .  خودمختاري در چهارچوب دولت ايران بود      ،خواست  او مي  كه

ي   ريـشه  كردها از همان نژادي هستند كه        كه بر اين باورند     كهبا كردهايي   
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 در  كـه   را اي وهچرا همان شـي   . رسد، موافق است    به آن نژاد مي    ها نيز   فارس
. گيرنـد   پـيش نمـي    در   ، با هم متحد بودند    س در يك جامعه   قديم ماد و پار   

خواست   كرد از نسل ماد است و مي       كهبر اين باور بود     شخصاً  محمد   قاضي
  ".كردند  در آنجا زندگي ميكه"نام يكي از مادها را بر مهاباد بگذارد 

ي كـردي    انـه گراي  اهـداف ملـي    ي  تواند مـسأله     كسي نمي  كه همان گونه 
 كهتوان انكار كرد     دارانش را پنهان كند، اين  را نيز نمي        قاضي محمد و هوا   

 فرهنگي و مركز ثقل جنبش ملي       ي مركز بههدف آنها اين بود كه مهاباد را        
 مـسأله  در اين اواخر دستي بـاال در ايـن   كه يه و سليمانيهكرد به جاي سور   

  .داشتند، تبديل كنند
 و آن را قويـت فرهنـگ كـردي را ت  آنها بسيار تالش كردند كه زيربناي    

 مهفارسي را به كردي ترج    ان به سرعت متون      معلم ،در مدارس . غني نمايند 
هــاي درســي   كتــاب،كردســتانكردنــد و قبــل از ســقوط جمهــوري  مــي
همچنـين  . كردنـد    ابتدايي را به زبان كردي چـاپ مـي         آموزان مقطع  دانش

ي  مــه تحــت عنــوان روزناهنــ سياســي ماهياي  و نــشريهمــهچنــدين روزنا
و ) هـاوار (هـاي    ي ويـژه بـا نـام       لـه يافت و دو مج    ار مي  انتش "تانكردس"
 چـاپ   بـه  طور كلـي در مكـاني        بهها   مهروزنا. از اين دست بودند   ) لهال هه(

وجـود دو   .  بود ده دا  حزب دمكرات كردستان   به سرخ    ارتش كهرسيدند   مي
 بـه محمـد    قاضـي كـه  بيانگر ايـن اسـت    ،در ميان دستيارانش  جوان  اديب  
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 كمبود كاغذ به مـانعي      كهچنان  ان كردي بسيار ارج مي نهاد،        زب فرهنگ و 
  .ها تبديل نشد انتشار كتاببر سر راه 

كه آنها  وجود نداشت    تالش آنچناني    ، جمهوري اهكوت  عمر گرچه به دليل  ا
ـ  بـسيار آزادا   كـه   برسـاند   سطح دو مركز فرهنگي كردي ديگر      بهرا   تـر   هن

سي مهابـاد  قعيت و وضعيت سياگرفتند، ولي مو   خواندن و نوشتن را فرا مي     
 تمـامي   كـه د   يك كانون ممتاز كردها تبديل شـو       به باعث شد كه اين شهر    

اي فرهنگـي كـردي   نهاده. ندآورد  آن روي مي   بهاقشار و طبقات اجتماعي     
 آسياي صـغير    مخوفهاي    ستان همچنين از كوه   بيروت، استانبول، بغداد و   

 سـود قاضـي   بهيا اين شرايط  طور كلي چشم اميدشان به مهاباد بود كه آ    به
  . تمام خواهد شد يا خير

  طريقـي و بـه   گوناگون كردستان هريكهاي  از بخشيهاي مختلف  گروه
اين . نوشتند   مي مه هم براي قاضي نا    يه و ترك  يه از سور  كه تنها از بغداد، بل    هن

 اعتقـاد آنچنـاني بـه احـزاب         كـه تأثيرگذار بود    جواناني    بر جنبش به ويژه  
.  بودند، نداشتند  ده ندا  هيچ كار خاصي انجام    كه كردي قديمي    ناسيوناليست

 بــا نــام ان عــراق كوشــيدند حــزب مخفــي چپــي راگروهــي در كردســت
  . بر همين اساس بنيان نهند"رزگاري"
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   شورويبه احساس دشمني نسبت
  

 يهدر سور  ) Khoybun( ن در عراق و خويبو    "هيوا"زب قديمي   دو ح 
ضي محمد نداشتند، زير از نظر آنهـا قاضـي          اي نسبت به قا    مواضع دوستانه 

كردهـا تـرس و     . ها برقرار كـرده بـود      اي را با شوروي    روابط بسيار حسنه  
اين عـدم محبوبيـت آنهـا چنـد دليـل      . ها داشتند شوروي  ازنگراني زيادي 

دوسـتي از موضـع شـوروي         به خاطر دين   فارغ از هر امري، كردها    : داشت
ياري از كردها پناهندگاني را ديده بودند       دين ناخرسند بودند و بس    به  نسبت  

 يا با سربازان مسلمان در ارتش سرخ صحبت كرده          ته از شوروي بازگش   كه
ـ            به ندرت مي   شايد   .بودند ت كـه  شد كسي را در ميان ايـن پناهنـدگان ياف
 شيريني از زندگي در شرق تحت حاكميت شوروي داشته باشـد و       ي  خاطره

هـا در دوران تـزار        روس رنشان نمود كه  همچنين بايد خاط  . ن را نقل كند   آ
در دوران جنـگ جهـاني اول       . دنـد آم  شـمار مـي    به ملت كرد    دشمن سنتي 

هـاي    جنـگ اه جوالنگبه از خاك كردستان را  ارتش شوروي بخش وسيعي   
هاي بسياري از خود برجـاي گذاشـت         ها و خرابي   هنخود تبديل كرد و ويرا    

در . ها باقي مانده است    رهاها و د   آثار آن تاكنون نيز در بسياري از روست        كه
 كساني كـه در     ي  مه به سوي ه   كهشهر مهاباد براي چند روز دستور داشتند        

بعداً   چنين شهر را غارت كردند و     م ه .شوند، شليك كنند    ها ديده مي   خيابان
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ه بود  ها از ذهن كردها پاك نشد       هيچ يك از اعمال روس    .  آتش كشيدند  به
روس "ي     جمله  ساكت نمودن كودكانشان،   مان تهديد كردن و   و حتي در ز   

  . بودها  ورد زبان"آمد
شوروي بسيار تالش كرد اين اختالفات را از بين ببـرد و بـا سرسـختي                

 .كـرد   مـدرك تبـديل مـي   بـه  در اتحاد  شوروي را       "خودمختاري كردها "
 عنـوان   بـه  را   "قهرمان لنينگراد   "ندوف  يامهمچنين قهرماني و شجاعت س    

تـوان   نمي.  وي كلنل ارتش سرخ و از نژاد كرد بود         كهد  كر سندي ارائه مي  
دست آورند، زيـرا شـكي در آن   ه  در اين كار توانستند موفقيتي ب كهگفت  

 بسياري از ساكنين و زمينداران و بازرگان و پيـشوايان مـذهبي             كهنيست  
محمـد   شتند و حتي هيچ كس از دوستي قاضي       دا  مي گهخود را از آنها دور ن     

 بـا تبليغـات     ، ديوار ساختمان حكومتي بود    چههر  . گفت نميبا آنها سخني    
 و مجالت ايـن حكومـت سرشـار از          ها  مهشوروي پوشيده شده بود و روزنا     

 و شـعرهاي شـاعران       بودند ده ش مه زبان كردي ترج   به كهآثار شوروي بود    
  . شد در مدح استالين و ارتش سرخ سروده مي

ـ     )كردستان(اگر   اسوسـان در كردسـتان      ج ، شـود  سهبا آذربايجـان مقاي
ـ . اند آشكارا مشاهده نشده   ـ   راز تعـدادي راننـده    غي اميون سـاكن شـهر     ي ك

هـاي وابـسته بـه شـوروي          تابع دولت شوروي و دولت     ، مابقي "ايرانسو"
جاسوس هم كه شدند و   نميته شهروندان شوروي شناخقهدر اين منط. بودند
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ـ  در مهابـاد يـك نما      كـه كنند    نقل مي  .نبايستي شناخته شود   ي دولـت    دهين
 ولي دولت كردي ايـن ادعـا را بـه شـدت رد كـرده              ،شوروي وجود داشته  

 و علـي اكبـروف   يـه  در شهر اروم  اگرچه هاشموف كنسول شوروي    ت،  اس
  .كردند  از مهاباد ديدار ميمعاون وي گاه گاهي

 به و هيچ كس هم      ند بسياري وجود داشت   اناگرچه در آذربايجان آشوبگر   
 در زنـدان كردسـتان وجـود        اي  زنـداني سياسـي   چ  كرد، هـي    آنها توجه نمي  
.  تنها يك يا دو مـورد بـوده اسـت          ، باشد تهم وجود هم داش    ه نداشت و اگر  

 كردهـاي   ي  يـه  بودنـد و بق    ده كشتن مخالفانشان فكر نكر    بهزيرا آنها هنوز    
ـ آنهـا آزادا  .  تهران فرار كرده بودند    بهمخالف اين سيستم     هـاي   ده در جـا   هن

 امـا گـوش     ،دادنـد  اي راديويي آنكارا و لندن گوش مي      ه  ايستگاه بهمهاباد  
. در تبريز مجازات مرگ را در پي داشـت          راديويي اه اين دو ايستگ   بهدادن  

 از  ، اسـت  ده در مهاباد برقـرار بـو      كهاگر اين آزادي و آرامش و ليبراليسم        
هايي بوده    ره يا به خاطر همكاري عشي     دهطرف قاضي محمد و حكومت او بو      

رسـاند كـه     اند، اين را مي      و اذيت و آزار ديگران نبوده      كنجهكه خواستار ش  
.  طرف ملت مورد تأييد بوده اسـت        از كه دهحكومت كردستان سيستمي بو   

ي رژيـم    و شـكنجه  زير ظلم و ستمبه مردم مهاباد از اينكه ديگر     دست كم، 
  .كردند گردند، افتخار مي  نميواپسگراي ايران باز
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   مخالفهاي عشيره
  

اي نقـشش هـم نامحـسوس        خواست تا انـدازه      كه شوروي مي   در تالشي 
عالوه بر  .  و حكومت كردستان را به هم نزديك كند        باشد، نتوانست عشاير  

 را بـه مخـالف حكومـت        هـا    كه اين عشيره   يعلل تاريخي، اجتماعي و دين    
درآمد اصـلي   . بود اقتصادي    تبديل كرده بود، علت اساسي، عامل      كردستان

 توتون وابسته بود، اما از آن تاريخ به بعـد دسترسـي              به زندگي ايالت كرد  
 شد و زنـدگي بـراي آنهـا سـخت         آنها به بازارهاي ديگر مناطق ايران قطع      

 در كـه ي كمـي را   قـه ت نيز مجبور بودنـد آذو اوقگشت و در بسياري از ا     
 ،ي بـراي زنـدگي نداشـتند      ا   درآمد ماهيانـه   كهها    با بارزاني  ،اختيار داشتند 
پـذيرايي از     آنها ديگر تـوان    كهي همين مدتي طوالني بود      براقسمت كنند   

  .نداشتندرا  مهمان
 زيرا فرزند مرحوم قرنـي آغـا و مـام           ،ار ناراضي بودند  ي شمال بس  ايالت

 متحد جمهوري كردستان    كه رئيس ايل مامش و بايزيد آغاي منگور         ،عزيز
ايـن  . نـد محمد اعالم كرد   د و علناً مخالفت خود را با قاضي       بودند، خيلي زو  

 و  ايدتر بي   پايين يه از اروم   معاون كنسول شوروي   كهكار آنها باعث گرديد     
مـام عزيـز بـر      . انـدازد   جان آنها مـي    بهها را     بارزاني كهآنها را تهديد كند     

ها بر او تاختند و مام عزيز با شماري          مخالفت خود پافشاري كرد و بارزاني     



 

159

 هـم عمرخـان     يـه مال اروم در شـ  .  عراق فرار كردنـد    بهاز مردان ايل خود     
زيـر جنـگ در     دانـستند، از مقـام و       رئيس آينده مـي    كه را   شكاك كه وي  

 پايتخـت   كـه  زينـدوخت    بـه گيـري كـرد و       رهمحمـد كنـا     قاضي حكومت
تنهـا  . نشيني كرد  عقب،بود) شاپور( كوهستاني او در جنوب غربي سلماس    

ـ   ، بود ده كر يهمحمد در مهاباد بدان تك      قاضي كهايلي    كـه بـود   گ   ايل قادرب
نيـز   يه اشـنو  ي  قـه منط دررسـيد و      نميهم   هزار نفر    بهشمار تفنگداران آن    
محمـد پـشتيباني      از قاضـي   ، شمار آنها محدود بـود     كهبخشي از ايل زرزا     

 بـه احـساس قبلـي را نـسبت        نيـز   ها    حتي مالمصطفي و بارزاني    .كردند  مي
  .، نداشتند كندتأمين آنها را تتوانس مي ديگر نكهمحمد  قاضي

 بـود  دهمحمد تنها و بدون پشتيبان در مقابل رژيم ايران مان       اين بار قاضي  
 و  قـه  آذو كـه  بود   دهشد، هرچند شوروي قول دا     تر مي  ده روز درن  به روز   كه

 سالح سنگين داشت،    هن 1946 اما در پاييز سال      ،دهد آنها ب  بهسالح جنگي   
او كـه   . شتندان مهارتي دا  دچن كارآزموده و نه حتي جنگاورانش       نه تفنگدار 

 بـه اي   كنـد، نامـه    تـر مـي     روز خود را آماده    بهدانست ارتش ايران روز      مي
 است ده شوروي قول داكه بود ده كرره در آن اشاكهرؤساي عشاير فرستاد 

برابر ارتش ايران خود      كردها كمك كند و از آنها خواست براي دفاع در          به
  . نبودندده كنند، اما عشاير آمادهرا آما
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   ايرانبه قدرت بازگشت
  
كـرد، رژيـم ايـران اصـرار           تغييـر مـي     به سرعت  كه سرنوشت  چنانهم
 زنجان هـيچ    ورزيد كه حكومت آذربايجان از زنجان دست بكشد، زيرا         مي

هـا     ايرانـي  ،تههمزمان با ايـن خواسـ     .  است ده آذربايجان نبو  وقت جزئي از  
 منطقـه   نـشيني از ايـن     ها تمايلي به عقب    دمكرات. دندارتش را گسيل نمو   

 قـه  نوامبر ارتش ايران بر سراسر اين منط       اهنداشتند، اين بار قبل از اتمام م      
ي   فرقـه هـاي    اه پايگـ  بـه  دسـامبر    10شـب    مهها در ني   ايراني. تسلط يافت 

ـ جنوب شـهر ميا   واقع در    هافالنكوي ق   قهدمكرات در منط   .  كردنـد  لـه  حم هن
ن فـرار   بران آنا دفاعي خود را از دست داده  و ره        شبه توان    ها يك  دمكرات

،  هنـوز قـوام    كـه گذشـت    گيري تبريـز يـك سـال مـي         كردند، از بازپس  
 ازكـه    تسليم شدن سـران دمكـرات را         ي  مه نا گاهي   ايران گاه  وزير  نخست
گفت اين دستور را     آورد، همچنين مي    ياد مي  به ، آنها به او رسيده بود     سوي

 بـه  كـه  است هت او گفبه و ده كرد اعالم كرپهساالر نيروهاي س ،سيف قاضي 
  .نيروهاي خود دستور بدهد تا جنگ را متوقف كنند

محمد كـه عـضو مجلـس         دسامبر صدر قاضي، برادر قاضي     13در تاريخ   
 بـه مهابـاد    هـا از    با هدف به توافق رساندن بـرادرش بـا ايرانـي           ،ايران بود 

اند از طريق  دها كردها آم كهژنرال همايوني را مطلع كند      مياندوآب رفت تا    
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ايـن بـود     همايوني   تصميم سرلشكر .  با ارتش مصالحه كنند    هنجويا مسالمت
آنهـا وارد شـهر     هـا،     از بـارزاني  ي  مهاباد     يه به ارتش دستور دهد با تخل      كه

ران ماننـد    رژيم اي  به ته وابس ، ايالت ار دستور سرهنگ فخ   بهاين بار   . شوند
رد  بودنـد، ابتـدا وا     ته از عراق بازگـش    كهمنگور  عشاير دهبكري، مامش و     

محمد اين نيروهـا      ز نمايندگان قاضي  يكي ا ي مهاباد   در نزديك . مهاباد شدند 
 همـايوني بايـد      طبق توافقات با سرلشكر    كهنها اعالم كرد     آ به و   را متوقف 

 ممكن اسـت    كهچرا   تفنگداران عشاير،    هن شهر شوند،    نيروهاي ارتش وارد  
 15 در  ودر اين لحظه نيروهـا بـدون جنـگ بازگـشتند          . بر پا شود  آشوب  
، ارتش ايـران    دهها از نق   نشيني بارزاني   از عقب  ميالدي پس  1946دسامبر  

از  كمتر گذشت   و عمر سياسي دولت كردي مهاباد بعد از          وارد شهر گرديد  
  . پايان رسيدبه  آنتأسيس  ازيك سال

محمد با امـراي ارتـش         شد و قاضي   ده ترتيب دا  جشني براي ورود ارتش   
 كردها بازداشت شدند و يك روز       اي از  تهبر دس  دسام 17 اما در    ديدار كرد، 

ـ محمد و سيف قاضي و تعدادي ديگر را روا          قاضي ، از آن  پس ي زنـدان    هن
اش او را نجـات داد و         مقـام مـذهبي    كـه  غير از حاجي باباشـيخ       به. كردند

 هيچ كس از ، بودندده خود را در روستاها مخفي كر   كهي  يشماري از كردها  
 بر بازداشت و مجازات،     وهعال. جات نيافتند  حكومت قاضي محمد ن    ياعضا

ـ خا  در اي را   بايد چند مرد عشيره    كرد   هر كدام از رهبران     خـود جـاي     ي  هن
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هـاي   ايـن از زمـان  . ندددا  آنها غذا ميبهبايد  اجباراً شاندادند و همسران   مي
 ده بايـد دا   هن بايد اين سرا   اه بدون دستور دادگ   كهقديم در ايران مرسوم بود      

گشت، بازداشـت    قاضي را كه از تهران باز مي        دسامبر صدر  30 در. شد مي
اين در حالي بود    . ش زنداني كردند   مهاباد بردند و در كنار برادر      بهكردند و   

 پيـشنهاد خـود رژيـم       ن سال فقط همين يكبار، آن هم به        او در طول اي    كه
 بود و ديگر هيچ وقت تهران را ترك      دهايران دستور ميانجيگري را اجرا كر     

شـدگان    هـركس از دسـت ايـن بازداشـت        كهارتش اعالم كرد    .  بود دهنكر
ـ  ، شكايات ي دارد، اعالم نمايد و بعد از رسيدگي به        شكايت  مجـازات   اه دادگ

در . قاضـي صـادر كـرد      مرگ را براي قاضي محمد، سيف قاضي و صـدر         
  . بودندده نفر اعدام شسه در ميدان مهاباد هر 1947 مارس 31بامداد 

 بـراي از بـين بـردن        اي   به زور تحميل شده بر ايران نقـشه        اين بار رژيم  
هاي كـردي    هنچاپخا نمود،   دهي محمد پيا  ي دستاوردهاي حكومت قاض   تمام

 را ممنـوع اعـالم كـرد و    )كـردي ( زبان مادري بهرا توقيف كرد، تدريس     
 كه براي اين   و  آتش زد  ، بودند ده ش ته زبان كردي نوش   بههايي را    تمام كتاب 

 اهللا هـاي فـيض     ره عشي  سران  نفر از  11 به عشاير نشان دهد،   قدرت خود را    
  .را در سقز اعدام كرد) Gawrkورك  گه(بگي و گورك 

 در ايـن    كـه  الزم است    ، رژيم بعد از تصرف مهاباد انجام داد       كه  جنايتي
ن،  كـشاورزا  ي دمكرات بالفاصـله     با سقوط فرقه  . گيردجا مورد بحث قرار     
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 آذربايجان كساني را     تمامي نقاط مختلف   كارگران و بازرگانان كوچك در    
ايـن  .  كشتند و سر آنها را بريدنـد       ، دمكرات داشتند  ي   ارتباطي با  فرقه    كه

  بـه   انزجار و تنفر سـاكنين را نـسبت        ، خود بود كه به خودي   واكنشي ساده   
ـ  چيـز    مـه اما در مهابـاد ه    . داد سيستم حكومت ملي آذربايجان نشان مي      ا ب

.  تفكـر دارد   بـه اي خاص است و احتيـاج        دهدياين پ . رفت  پيش مي  آرامش
  در حكومت ملي آذربايجان پليس امنيـت خـشن         ،شد  مي ده شني چهطبق آن 
 و براي هر اتفـاقي بـه ناگـاه سـر رسـيده و بـه اذيـت و آزار اهـالي                       بوده
حقيقت اين ادعا را نيز      . اين كار دست نزد    بهاما قاضي هرگز    . پرداختند مي

در الاقـل    سيـستم قاضـي محمـد        :كننـد   قل مي كند كه ن   اين امر اثبات مي   
  .بسيار محبوب بود) مهاباد( پايتخت
 را درگير   اقع در شمال عمرخان شكاك خود و ايالت تحت فرمانش         در و 

 ايـن   بـه اين رويدادها نكردند و اين فرصتي را به ارتش بخشيد كه هرگـز              
نكردند و   آنها اعالم    بهي تقسيمات آذربايجان را      ژهپرو.  اعتماد نكند  تايال

 ، كننـد لـه هـا حم   دمكـرات بـه  خان دستور داد نيرو جمع كنند و       كه زماني
 اعـالم   ي مـه  ديگـر نا   عمرخـان و تعـداي از سـران       . افته بود جنگ پايان ي  

 رو، تمـامي آنـان از سـوي          همـين  از. نوشـتند  مسئوالن ايراني    وفاداري به 
ـ  غير از زيرو ب،ييد قرار گرفتنددولت مركزي مورد تأ ) Ziro bag(گ ي

 براي چند سرباز ايرانـي      يه اروم بهنزديك  ) باالنج( مردان او در باالنيش      كه
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 يكـي از كـساني   يگ خود زيرو بكهاين در حالي بود   .  بودند تهكمين گذاش 
نـاگزير بـه     زيـرو    . نموده بـود   ديدارهمايوني مذاكره و      با سرلشكر  كهبود  

بـا مـال    دنـد و     فـرار كر   يه اشنو بهتعدادي از مردانش و چند آشوري       همراه  
. بـس موقـت بـود، تمـاس گرفـت           با رژيـم در آتـش      كه بارزاني   مصطفي
 بايد خلع سالح شوند و      كه مالمصطفي برخالف فرمان سران ايران       سرانجام

 1947 ي  يـه ها در ژوئ    عراق برگردند، با ارتش ايران جنگيدند و بارزاني        به
ـ   بهميالدي با قاطعيت توانستند مسيري را طي كنند و            مـاكو   وب سمت جن

  . از مرز شوروي عبور كنندكه بود ده چيزي نمان، ديگر عبارتبه ،بروند
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  پايان
  

 آخـرين تـالش و كوشـش        بـه  ايران مهاباد را تصرف كرد،       كهدر زماني   
هاي   همچون كوشش در اين تالش نيز. دولت كردي پايان دادتأسيسبراي 

پايـداري و   ، علت عدم    قبلي، عدم اتحاد و يكپارچگي در ميان خود كردها        
 تـأثير  ملـت كـرد بـسيار         بر كهيكي از عللي    . ماندگاري دولت كردي بود   

بايد . ردندسپ   روشنفكرتر مي   شهرنشينان به بايد كار را     كهگذاشت، اين بود    
هـا و     ايل به براي نيروي دفاعي     هشدند، نبايد هموار    آنها عضو و طرفدار مي    

 چيـزي   بـه از چپاول و غارت      جداي   كهمتخصص اعتماد كنند    رهبران غير 
. شـود  جام اين باعث تضعيف قدرت دولت مي      كردند و سران   ديگر فكر نمي  

 ميالدي عشاير كردي خود مخـالف       1946 در سال    كهشكي در اين نيست     
 از همـان نـژاد و       كـه  تحت لوا و قدرت قاضي بود        كه دولتي بودند    يهو عل 

 تحـت   كـه دانـستند    تر از زماني مي   ت  قدر نسب خودشان بود و خود را بي      
اي پيونـده عـدم اعتمـاد بـه       اين احساس و همچنـين      .  رژيم بودند  ي  سلطه
 ارتـش ايـران     بـه  عـشاير    كهاي باعث شد     زه تا اندا  ا شوروي بمحمد   قاضي

  .تمايل پيدا كنند
ـ             علت اصلي  ي  و اساسي سقوط جمهـوري مهابـاد، فقـدان همكـاري عمل

توانـست بيـشتر      مـي  كهها در اين حزب ملي نيرومند        خارجي. شوروي بود 
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هـا   ايـن خـارجي   . د، نفوذ كردند  به دور خود گرد آورن    روشنفكران كرد را    
 حـزب را بـدون      اًبراي منافع شخصي خود حزب را تحريك كردند و بعـد          

ايـن دولـت    كـرد،     اگر اين ارتش عقب نـشيني نمـي       . پشتيبان رها كردند  
شيني ن عقب. توانست پابرجا بماند   كوچك كردي تحت نظر ارتش سرخ مي      

 كـه آنان چراغ اميد كردها را خـاموش كـرد و هـيچ چيـزي باعـث نـشد                   
 مقـاومتي بـراي جنـبش       ، امكان بر آن  وه باشند و عال   تهها هراس داش   ايراني
  . بوددهمحمد نمان قاضي

 و  ه دنبـال داشـت    براي خيزش ملت كرد ب    پيامد وحشتناكي   اين رويداد   
 كـه   هر چند . انيديگر نه جمعيتي وجود داشت و نه حزب دمكرات كردست         

 زنـدان افتادنـد يـا تبعيـد         به اليق و كارآمد يا جان باختند يا         چندين رهبر 
طبقـات  .  باشـد  تـه  ملت كرد از بـين رف      كهشدند، اما اين بدان معنا نيست       

 ملت كرد ستوني در دولت كردي مهاباد بودند، از نظر تعـداد و              اهخو ترقي
 مخالفان هـر    ي  قهس طب كرد و برعك    اين طبقه هر روز پيشرفت مي      ،اهميت

يوناليـسم   ناس  گرچـه  كه نبايد از ياد برد   . رفت   نابودي مي  بهروز بيشتر رو    
هم اينان ين اواخر با اين حال تا هم، نمود قد علم كرد در بسياري از مناطق  

 تـأثير ي سـنتي تحـت       وه شـي  بـه  انسان كرد     بودند، زيرا  ته ناشناخ جمعيتي
كـرد چنـين     ملـت رگز بـراي    ه.قدرت رهبران مذهبي و رؤساي ايل است      

 خـود و     بتوانـد گـرد دولـت مخـصوص بـه          كه است   دهموقعيتي فراهم نش  
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 سـتون و ديـواري      بهها براي آنها     كوهستان. فرهنگ كهن خود جمع شوند    
 براي دسـتيابي بـه      هآنان هموار .  است دهنها را از هم جدا كر      و آ  دهتبديل ش 

  .دان هاي مختلف روي آورده  پايتختبهاقتصاد و فرهنگ 
كننـد،    زنـدگي مـي    هـا    كـشورهايي كـه در آن      كردهـا حـداقل در    اگر  

ـ  خودمختاري داشتند و ملتي ديگر بر      ـ  ان حكـم نمـي     آن ، آن وقـت آن     دران
ديدند، همچـون سـودي كـه كـشور          ها بيشترين نفع را از كردها مي       دولت

توانـد بـا اتخـاذ چنـين         بيند و ايران نيز مي      سوييس از ملتي چند نژادي مي     
ث استحكام اتحاد ميان دو ملت  گردد، به شرطي كـه دخالـت              موضعي باع 

  .كشورهاي بيگانه در آن وجود نداشته باشد
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  :حاتيتوض
 جـورج   بـه  شـود    عـه  مراج ،ده حزب تـو   يره   دربا شتري اطالعات ب  يبراـ  1

 Middle East Journal "راني در ايستي جنبش كومون" ينزوفسكيل
ـ  قابل خوانـدن ن ي در چاپ عربته نكنيا.( 45 تا  29 صفحات   1 ره  شما  ستي
  )  م- استده شته گرفيسي از چاپ انگللي دلني همبه

 ي لهي انقالب قب  اه همر شتري پ كه از راهزنان بود     ي گروه سي بگ رئ  رويزـ  2
بعد از شكست سمكو شـكاك  .  سمكو شكاك حضور داشتي رهبر بهشكاك  

 در  ره  دوبـا . ار كنـد   عراق فـر   به توانست   ،اه دست رضا ش   به او   كشته شدن و  
 بـه .  شهرتي براي خود كسب كـرد      اراندوزب يره   برگشت و در د    1941سال  

 شـد انتظـار     ي م دهي د ي شورو ياسي اوقات با افسران س    ياري در بس  كهني ا ليدل
 در  كـه نيبـا وجـود ا    . يكي از مهره هاي بانفوذ روسي ها بوده باشد         كه رود   يم
ي روابطش با شورويها فرصتي را      ول،   جايگاهي آنچناني نداشت    يرك ه ي لهيقب

  .براي نقش آفريني او در جنبش هاي كردي فراهم ساخت
 قه منط يني رهبر د  خ،ي باباش يحاج:  شامل   راني وز نهي كاب گري د يعضوهاـ  3
 وزير كارگزاري    يدري ح قيصد.  انتخاب شد    راني وز سي عنوان رئ  به كهبود  

ـ    ري وز يمي مناف كر  ،نهو رسا  ـ ي مع ني فرهنگ، محمد ام ـ  وز ين  ،ي  بازرگـان   ري
ـ  بهداشـت و خل    وزير محمد تاها    ديسع  اقتصاد،   ري وز ياحمد اله   ي خـسرو  لي

ـ  از آنان از موسسان  جمع      يكي تنها   راني وز ني ا انيدر م . يداخلوزير امور   تي
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ـ روژوا  و اعضاء از قشر ب    يهبود، بق  ـ  اي  بازرگانـان و    اقـشار  يـه بلنـد پا  ات   طبق
      . بودندزمين داران ودولتيمسئوالن 

ـ  معاونـان ن   ني اسم ا  به در انقالب مهاباد     ي سجاد نياستاد عالالد ((  ره  اشـا  زي
، "مشاور" دهزايلخاني، حاج رحمان ا   " پست و تلگراف   " ي احمد ميكر: كردند
 و حـاج    "يكـشاورز " دهزاي، محمود ول  "ي و ترابر  اه ر " دهزايلخاني ا لياسماع
ـ  وز " عنوان به  يني مع ني محمد ام  نجايدر ا  ( " يبازرگان" ي داود يمصطف  ري
   -1996 زيي تابستان و پا31 و 30 - استاد كرد).ش آمده است نام"كشور

ـ  آقا ي آذر ياز طرف دمكراتها  ـ  4 ـ  پ اني ـ ري  ب  ،يشوري ـ  دكتـر جاو   ا،ي  و  دي
ـ  از طرف كردها هم آقا     ني همچن  و   ممهور شد  يا مهمانناي پ جاني باد قيصد  اني
ـ  عمر خان شـكاك، ز     ،يالني گ  عبداهللا دي محمد، سع  يقاز ـ  ه ي بگـ  وري  و  يرك
  . هم آن را مهر كردنديرك بگ هديرش

ـ  االمي درقدكه از كردستان است  يمي اقل تختيپا ) نهس(سنندجـ  5 ـ  امامي  ري
ـ  ن نـه  سردشت و با   كه اردالن خودمختار بود     نينش محـسوب مـي     جـزو آن     زي

 فه اضـا جـان ي آذربابـه  دولتي ي بهتر چرخاندن كارها  ي اما سردشت برا   شدند،
 يق مناط دهرني بحث تنها دربرگ   ني در موضوع ا   '' كردستان   " ي مهكل.  بود دهش

ـ  ني از آن در ا    ي بخش چي محمد بودند و ه    يضقاتحت حاكميت    كهاست    مي اقل
  . نداردياز كردستان جا

ـ دكتـر ام  .  را ترك كرد   راني ا 1946 مارس   9ارتش سرخ در    ـ  6  حـسن   ري
 و  جـان ي آذربا ي بحران انقـالب و شكـست جمهـور        ن،ي استال "پور در كتاب    
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 24 خي ارتـش سـرخ در تـار       نيروهايتمام  ) 1: كه دارد   ي م اني ب "كردستان  
 بـه  مي و ن  اه م  يك  در مدت  1325 ني فرورد 4 بهكشني ، برابر با     1946مارس  

 زيي پـا  13 ره   شـما  نگ،ي گز به رجوع شود    -. خارج شدند  راني ا خاك از   يكل
1996.  

 او را   كـه ني ا  خاطر به خان و افرادش شك داشتند،       دي محمد رش  بهكردها  ـ  7
 بـا   ي مـذاكرات  نهاي صورت مخف  به هنوز   منصوب كنند،  نه با فرماندهي بهدوباره  

روابط و همكـاري محمـد       بهها هم   ايراني  ،  ، همچون كردها   داشت راني ا ميرژ
 كـه  او خبر دادند   به آگوست   اهدر م . رشيد خان با انگليسي ها سوءظن داشتند      

 عـراق   بـه  فـرار كـرد و        خاطر او    ، به همين   مهاباد قصد كشتن او را دارند      در
  .گريخت

ـ تجد جمعيـت     از موسـسان     يكـ ي كـه  دهكلنل محمد نانوازا  ـ  8 ـ  ح دي  اتي
 ده قوا منـصوب شـ     ني افسر ارتباطات ب   به  يكردستان بود و در حكومت كرد     

  . جان سپردنه در شهر باييماي هواپي سرنگونثهبود در حاد
 ژهي و بهو  ) ژيالوه  گ(  همچون   ياسي س يه نشر ي تعداد تيدر دوران جمع  ـ  9

 چاپ و   تي ارگان جمع  عنوان   برگشان   ي بر رو  ني استال ريبا تصو  ) شتمانين(
  . و عراق پخش شدندرانيدر ا

ـ نقل مي كنند كه شخصي به نام اسدوف به عنوان مشاور شـورويها در               10
مهاباد تا آخرين روزهاي حيات جمهوري در آنجا مانـد و سـپس خـود را بـه                  

 .ر تبريز رساندكنسولگري شوروي د
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