


















10 

 1389ارديبهشت ماه   6

 . حقوق بشر در ايران داشته باشند
 

نظر شما در مورد اتهام همکاری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران با : هرانا
 گروههای سياسی مخالف نظام چيست؟ 

 
اعالميه جهانی حقوق بشر افراد دارای حق آزادی انديشه  ١٩و  ١٨طبق اصول 

و بيان هستند و ما نيز اين حق را محترم و مشروع می شماريم و ضمن احترام به 
تمام عقايد خصوصا آنهايی که در چارچوب دفاع از حقوق انسانی تعريف می 

شوند بايد عرض کنم هيچ همکاری با هيچ يک از گروههای سياسی اعم از 
 . موافق يا مخالف نظام تاکنون نداشته ايم و نخواهيم داشت

در فرمهای عضويت و همچنين اساسنامه مجموعه بر استقالل مجموعه تاکيد شده 
 . است و افراد از وارد کردن انديشه ها و خطوط سياسی به گروه منع شده اند

 
در اين سناريوی سازی به خصوص در قسمت رسانه ای آن، قسمتهای : هرانا

 زيادی به مسايل شخصی افراد پرداخته می شود، نظر شما در اين باره چيست؟ 
 

جای تاسف دارد وقتی دادستان تهران در نشست خبری حاضر می شود که مقابل 
او فيلمی پخش می شود فارغ از جعل و تحريف، سراسر نقض حقوق افراد و 

تجاوز به حريم شخصی شهروندان ايرانی که بعضا ربطی هم به اين سناريو پيدا 
 ١٩نمی کردند و از اين طريق مشروعيت می دهد به نقض قوانينی همچون اصل 

اعالميه جهانی حقوق بشر و نيز بند  ١٢و  ٣، ١قانون اساسی و همينطور اصول 
وقتی ما صحبت از . ميثاق حقوق مدنی و سياسی ١٧از ماده  ١و بند  ٩از ماده  ١

حقوق می کنيم قسمتی از آن همين حقوق فردی است که باز در اين حقوق فردی، 
 . حوزه شخصی و حريم شخصی تعريف می شود

در اين سناريو، دولت ايران نه تنها به حريم شخصی افراد به صورت آشکار 
تجاوز کرد بلکه با جعل و تحريف و سوء تفسير جرايم ديگری را نيز مرتکب شد 

وگرنه در حداقل قسمت های صحيح، حضور در يک مهمانی خانوادگی يا 
 . دوستانه در هيچ کجا جرمی محسوب نمی شود

با اينکه به راحتی ميشود ادعای دولت ايران در خصوص مسائل اخالقی را رد 
کرد اما تعمدًا از ورود به جزئيات مطرحه به دو دليل احتناب می کنيم اوال که اين 

مسايل مطرحه همانطور که اشاره شد مربوطه به حريم شخصی افراد است و 
حريم شخصی هم محترم و محفوظ است و دوما پاسخ دادن در اين موضوع را 

مشروعيت دادن به يک بدعت گذاری و شيوه غيراخالقی ميدانم که دستگاه امنيتی 
 . حکومت ايران تالش زيادی برای استفاده از آن را دارد

 
در اين سناريو به شما اتهاماتی هم در خصوص وابستگی در روابط مالی : هرانا

 زده می شود ، نظر شما در اين رابطه چيست؟ 
 

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران حافظ استقالل خود است و اين استقالل در 
بندهای متعدد اسناد داخلی و عمومی ما هم مورد تاکيد قرار گرفته، خصوصا در 

تامين مالی تنها از طريق حق عضويت "از فصل سوم اساسنامه ذکر شده،  ١ماده 
و کمکهای داوطلبانه ای که استقالل مجموعه را خدشه دار نمی کند صورت 

، مجموعه فعاالن همانطور که قبال هم اعالم کرده تاکنون يک ريال از " ميگيرد
هيچ گروه و جمعيتی اعم از سياسی يا حقوق بشری کمک مالی نگرفته و متکی 
به خود و اعضای خود و استفاده از مواردی همچون حق عضويت اعضا بوده، 
اجازه بدهيد عرض کنم يکی از اتهاماتی که به بعضی از دوستان بازداشت شده 

 . وارد کرده اند پرداخت حق عضويت و کمک مالی به مجموعه بوده
ما قبال هم گفته ايم بابت هر ريال گردش مالی مجموعه پاسخگو هستيم اما نه در 

جايی که پاسخ دادن ما باعث دستگيری و شکنجه تعدادی يگر ميشود بلکه در 
 . يک دادگاه يا مرجع ذيصالح بين المللی

 
قسمت عمده ای از تبليغات در اين سناريو در خصوص توان سايبری : هرانا

 نيروهای امنيتی ايران معطوف بوده نظر شما در اين مورد چيست ؟ 
 

به نظرم تالش سپاه پاسداران برای قدرت نمايی تمام دليل اين سناريوسازی و 
هدف آن بوده، هر چند توان سايبری اصال اينجا مفهوم خوبی هم ندارد که داشتن 
آن باعث افتخار باشد، اينکه يک حکومت به خرابکاری در سايتها و ممانعت از 

گردش آزاد اطالعات و تروريسيم اينترنتی و اطالعاتی و همينطور تجاوز به 
همانطور که . حريم شخصی افراد، جعل و جرم افتخار می کند جای تاسف دارد

عرض کردم زمينه اين سناريو اساسًا از انجايی شروع می شود که توانی که 
 ندارند را با شوی تلويزيونی برای ايجاد رعب و وحشت، 

و باز اين رنج و موضوع البته ادامه پيدا کرد زيرا مطلع شدم در طی هفته های 
اخير در شهرستان محل سکونت خانواده به بسيجيان کم سن و سال سی دی های 

پخش شده از صدا و سيما را برای توزيع در سطح شهر داده اند و چند روزی 
است که اين سی دی ها همراه با مطالب بی پايه ای ديگر تحت عنوان اعالميه در 

 . سطح شهر به قصد فشار بر خانواده و بالطبع بنده می چرخد
 

 آيا همچنان اين فشارها وجود دارد ؟ : هرانا
 

متاسفانه بله، طی سه روز اخير دو تلفن دريافت کرده ام که در آن بدون اينکه 
کسی صحبت کند، تنها صدای گريه يک دختر پخش می شود، صدايی که به 

صدای خواهرم نزديک است و چون هيچ کس ديگری هم جز همان قانون شکنان 
سراغ ندارم که دست به چنين اقدامی بزند اين را نيز رنجی ديگر و حقوق 

ديگری از خود و اطرافيانم ميدانم که توسط نيروهای امنيتی حکومت ايران 
 . پايمال شده است

 
 اکنون وضعيت خانواده و خواهر شما به چه صورت است ؟ : هرانا

 
با توجه به جنس موضوع و اينکه هيچ مالقات نداشته و معدود تماس های 

کوتاهی هم که داشته با کنترل شديد بوده، و همينطور وکاليی که به انان امکان 
فعاليت نمی دهند و نيز پرونده ای که در دادسرای مستقر در اوين و دور از 
دسترس همگان مفتوح است همراه با حضور بدترين نيروهای خودسر قانون 

گريز وابسته به سپاه پاسداران، ما اميد زيادی به مراجع قانونی داخلی که نمونه 
اش را آقای دولت آبادی مثال زدم نداريم و قصد داريم تالش خود را برای آزادی 

 . او از راهکارهای قانونی و بين المللی دنبال کنيم
 

آقای رفيعی با تاسف از وجود رويه ای که اشاره کرديد، بگذاريد به ساير : هرانا
ابعاد اين پرونده و سناريو هم بپردازيم، دستگاه امنيتی ايران به واسطه رسانه 

های انحصاری خود اتهامات متعددی را بر عليه شما، همکاران و کليت مجموعه 
فعاالن حقوق بشر در ايران مطرح می کنند، برای اولين سوال بگذاريد بپرسم آيا 

 گروه و افراد بازداشت شده فعاليتی مبهم يا برخالف قانون داشته اند ؟ 
 

سال سابقه و فعاليت کامال علنی و  ۴خير ، بعنوان يک گروه داخلی با بيش از 
شفاف، هيج فعاليت مبهمی نداشته ايم و حتی در زمانی که دادگاههای انقالب 
اهواز و سنندج در مورد آقای ابوالفضل عابدينی و خانم سما بهمنی در سال 

خصوصًا (گذشته اتهام عضويت در مجموعه را مطرح کردند اطالعيه هايی 
منتشر کرديم که از رياست قوه قضاييه خواستيم يک ) مردادماه ٧اطالعيه ای در 

 ١۶٨دادگاه برای رسيدگی به موضوع قانونی يا غيرقانونی بودن ما ذيل اصل 
قانون اساسی تشکيل دهند و مجموع اقداماتی که برای ثبت مجموعه در داخل 
کشور داشتيم به همراه معرفی وکيل برای آنها ارسال کرديم که نشان دهيم اين 

مجموعه يک گروه غيرقانونی نيست و بالعکس آن کسی که نقض قانون می کند 
 . امنيتی است-خود دستگاه قضايی

اعالميه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد در زمينه حقوق بشر  ٢٨طبق ماده 
و اعتالی آن تالش کند، و اين دوستانی که دربند هستند از اين حق خود استفاده 

کرده اند و هيچيک اقدامی که نقض قانون و استانداردهای حقوق بشری باشد 
نداشته اند و عمال سناريويی که دولت ايران در مورد ما به اجرا گذاشته است 

که در مجمع " ی سازمان ملل متحد در مورد مدافعين حقوق بشر اعالميه"نقض 
ميالدی به تصويب  ١٩٩٨عمومی اين سازمان با توافق تمامی اعضا در سال 

 . رسيد و در آن دولت ايران موظف به حمايت از مدافعان حقوق بشر شده است
 

موضع شما در خصوص اتهام ارتباط و خط گيری از دولت های غربی : هرانا
 که رسانه های وابسته به دولت ايران مطرح کرده اند چيست ؟ 

 
قاطعانه عرض ميکنم، فعاليت ما علنی و شفاف بوده و هيچگاه از هيچ دولتی اعم 

از دولت ايران تا دولت های ديگر خط و مشی نگرفته ايم و هيچ سندی هم 
اساسا شاخص و نقطه اتکای ما همواره در . برخالف اين حقيقت وجود ندارد

سالهای اخير استقالل ما بوده اجازه بدهيد روشن کنم که االن يکی از مسائل ما 
اين است که تالش داريم همين دولت های غربی که ما را به ارتباط با آنها متهم 
می کنند را قانع کنيم که به کم توجهی نسبت به نقض حقوق بشر در ايران پايان 

 بدهند و اين نقض را جدی بگيرند و اقدامات جدی تری برای مقابله با نقض 
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نگاهش،گامهايش و سکوتش آدمی را به بر بال خيال می نشاند، تا آنجا می برد 
به راستی هستند مردان و زنانی . که انديشه و هستی را خيالی پيش نمی پنداشت

که پيچ و خم دخمه های تاريک و بی نام و نشان، تار و پود هستی اشان را بر باد 
داده، لذت بوی دل انگيز نان سنگک و مهربانی لبخند کودکان را پاک از يادشان 

 .برده است
شايد در همين نزديکی ها، در ميان همين ديوارهای بتونی، پشت همين ديواری 

که اينک من به آن تکيه داده ام، زنان و مردانی را به خاطر دادخواهی از ستمی، 
 .يا تن ندادن به بيداد حاکمی، دندان و ناخن کشيده باشند

کسی چه می داند، شايد اين دخمه کناری،گور تنگ مردی زنده باشد، که از زن و 
زندگی، فرزند و مهربانی، گياه و شبنم و نسيم جز شبحی گنگ در خاطرش 

 .نمانده باشد
بی گمان مردی که به درويشان می مانست، هر روز به اميد آزادی، آرام آرام، با 

پنجه ها و انگشتان بدون ناخنش موهای بلند خود را شانه می کرد و می کوشيد 
که چهره کودکش را که اينک البد مردی شده است، دلير، يا شيرزنی شده است 

 .آزاديخواه، در انديشه خود به تصوير بکشد
از روی . چه دنيايی داشت مرد بی ناخن، زندگی اش سرشار از تصوير بود

گذشته، با تالش اکنون برای آينده تصويرها و نقشه هايی بی مانندی را آفريده 
 .بود

با آينده ای سرشار از آرامش و : مرد بی ناخن البد، نوه هايی داشت، خوشبخت
آزادی، هر روز، هر ساعت، هر ماه و سال جشن و سروری داشت زيبا، جشن 

عروسی نوه هايش را در پيش داشت، اما پيش از آن نيازمند آموختن بودند و 
 .تشنه تجربه

مرد بی ناخن همواره در سرور و شادی آينده اش غرق بود نوش او جاودان بود 
 .و کامرانی اش پايدار، او اينک وقت سر خاراندن هم نداشت

شايد ناقوس مرگ دالور مردی يا شير  ٢٠٩باری، صدای زنگ تلفن راهرو 
 ؟..!زنی را در تاريکی شب فرياد می کرد، هان

صدای پای مرد پاسبان پس از زنگ تلفن، نزديک و نزديک تر می شد، شايد اگر 
خروسی در اين نزديکی ها می بود، بانگ سر ميداد که روز در راه است، 

 !خفتگان بيدار
صدای پای مرد پاسبان باز هم نزديکتر شد، هيچ گاه از اين نزديک تر نشده بود، 

صدای پايش اندوهگين می نمود، پاسبان همان مرد اخمويی که نياز وادارش کرده 
 .بود، که باورهای انسانی خود را به تکه ای نان بفروشد

 !خدايا، به ما باور چه بسيار بخشيده ای، سپاس
پاسبان از دم سلول من گذشت، دورشد، بی گمان به سوی سلول رمزآلود روانه 

 .بود
مرد بی ناخن هيچ فرصتی برای گوش دادن به اين هياهوی بيهوده ! اما نه

 .نداشت، او هيچ زمانی را برای گپ و گفتگوهای توخالی بزرگترها نگذاشته بود
او می بايست با نوه های نازنينش سرگرم بازی زندگی باشد، بازی های جدی 

زندگی، عمو زنجيرباف،گرگم به هوا، معلم بازی، هفت سنگ، عروسک بازی و 
او آنقدر وقت نداشت، می بايست آخرين بازی را نيز به کودکانش ... و و

 .بياموزدٌ تاب بازًی همان جدی ترين بازی که بسيار سرنوشت ساز بود
تاب بازی تنها برگ برنده ای در دست ستمديده گان و مظلومان است که ! آری

تاريخ را به سود آنان ورق می زند، خوشبختی ملتی را بازسازی می کند و 
 .اشتباهات گذشته آنان را برطرف و اصالح می سازد

مرد بی ناخن می خواست با اين بازی ها کودکانی بسازد به دور از عقده دشمنی، 
 ...حسادت، جاه طلبی، تک روی، انتقام جويی، زورگويی، خودکامگی و و و

او با آخرين بازی اش به آموزش فرزندانش می انديشيد، می خواست نوه هايی 
تربيت کند، هوشيار، آگاه، نترس، اجتماعی، بردبار و نقدپذير که اعتراض 

 .مخالفان را حق آنان بدانند
مرد بی ناخن از کودکی به تاب بازی عشق می ورزيد و بسيار به آن می انديشيد، 

اما می خواست خود آخرين قربانی بازی شوم تاب بازی باشد، تاب بازی اوج 
کاميابی اش بود زيرا به پرواز می مانست، پرواز برای بريدن از همه ی بندها و 
بندگی ها، وابستگی ها و بردگی ها، تاب بازی برايش همسان پرواز در آرامش 

 .همنوعانش بود
مرد بی ناخن اگر آخرين بازی را به نيکی به کودکان سرزمينش می آموخت، ديو 

دروغ و ريا، ترس و نااميدی را برای هميشه از انديشه ها و رفتارها پاک کرده 
 .بود

او می خواست با اين بازی ها به کودکانش بياموزد که سود فردی در گرو سود 
 .اجتماعی است و نابودی منافع اجتماعی، نابودی منافع فردی را به دنبال دارد

ميخواهند واقعی نشان دهند، در شرايطی که ما حتی خدمات فنی خود را از 
داخل کشور ميگيريم اينکه يک خدمات دهنده را بگيرند و با ضرب و شتم از 

او رمز عبور بگيرند و بعد شروع به خرابکاری در سايتها کنند و سپس با 
جعل و تحريف بزرگ کنند توانمندی سايبری محسوب نمی شود همانطور که 

باعث نمی شود ما باور کنيم قرار ) اينترپل(سوء استفاده از نام پليس بين الملل
 . است پليس بين الملل فعاالن حقوق بشر و منتقدان دولت ايران را دستگير کند

اجازه بدهيد برای شفاف تر شدن موضوع عرض کنم اساسًا قاطبه افرادی که 
بازداشت شده اند در اينترنت فعاليت خاصی حتی در حد استفاده از شبکه های 

اجتماعی، وبالگ نويسی و امثالهم نداشتند و تعدادی هم هستند مثل آقايان مهدی 
خدايی و ابوالفضل عابدينی، دانيال و شراره صبحی و غيره که اصال کامپيوتر 
نداشته اند و حتی روشن تر اينکه دوستانی مانند خانم محبوبه کرمی حتی ايميل 

هم نداشتند يعنی اصال استفاده نمی کردند از اين سرويس ها، بنابراين کامال 
روشن است در چنين حالتی کلماتی مانند ارتش سايبری و امثالهم فقط خوراک 

 . تبليغی و رسانه ای اين سناريو بوده و بس
اکثريت آن چيزهايی که نامش را در اين سناريو سند گذاشتند عمدتًا مطالبی 

جعلی و غيرواقعی است که برای نيروهايی با چنين توان تخريبگری و قانون 
گريزی اين جعل ساده ترين کار محسوب می شود، قسمت ديگر مطالب اين 

سناريو هم بعضًا حاصل وبگردی و گردآوری اطالعات عمومی و همينطور 
بازجويی از دستگير شدگان از سويی و از سوی ديگر هم مثال با بازداشت 

خواهر بنده و ضبط کامپيوتر شخصی خانواده به تصاوير خانوادگی و شخصی 
ما و همينطور آدرس محل سکونت بنده دست پيدا کرده اند و سپس با نشان 

دادن اينها در تلويزيون ميخواهند نشان بدهند که ارتش سايبری ما چنين توانی 
دارد که از جزئياشت زندگی افراد هم اطالعات به دست آورد بنابراين منتقدان 

 . ما در هيچ کجای دنيا امنيت نخواهند داشت
 

 وضعيت فعلی را چطور می بينيد ؟ : هرانا
 

ما کماکان تحت فشار دستگاه امنيتی ايران هستيم ولی با توجه به شکست دولت 
ايران در خصوص عضو شدن در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که جا 

دارد به جامعه حقوق بشری و همه هموطنان عزيز تبريک بگويم، نمی توان 
آينده مشخصی برای اين سناريو که قسمتی از آن مربوط به همين موضوع 

 . شورا بوده را مشخص کرد
آنچه که متوجه شده ايم فشار زيادی بر بازداشت شدگان برای قرار گرفتن 

مقابل دوربين و اصطالحًا اعتراقات تلويزيونی بوده و همينطور اطالعات سپاه 
الف مستقر  ٢سه قسمتی را در بند ! پاسداران سناريو سازی در قالب مستندی

در اوين در خصوص کليت مسئله حقوق بشر و همينطور سازمان ما در دست 
که پيشاپيش هم در مورد هر دو .داشته که احتمال دارد به زودی پخش هم شود

 . موضوع اطالعيه داده ايم و آنها را فاقد اعتبار و ارزش دانسته و می دانيم
ما نيز هم اکنون در حال پيگيری شکايت خود در مراجع ذيصالح از دولت 

ايران به دليل جعل و افترا و همينطور تجاوز به حريم خصوصی از موضع 
 .مجموعه و همينطور افراد هستيم که در اين رابطه اطالع رسانی خواهد شد

 

 بداقي از درون زندان نامه رسول 
 
 
 
 

 
 : خبرگزاری هرانا

رسول بداقی، از اعضای سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، عضو 
هيئت مديره کانون صنفی معلمان ايران و معلم دربندی است که از شهريور 

وی به مناسبت روز معلم . ماه سال گذشته تاکنون در زندان اوين به سر می برد
در روزهای يازدهم و دوازدهم اردی بهشت ماه دست به اعتصاب غذا خواهد 

زد و هم چنين به همين مناسبت نامه ای را از درون زندان نوشته است که 
 :توسط خبرگزاری هرانا انتشار يافته اين نامه در پی می آيد

 
 !چه شگفت انگيز و وهم آلود بود، آرامش سلول کناری ما

 .مردی با موهای بلند،به راستی هستی اش رمزآلود و غم انگيزمی نمود
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 سالح ما آگاهي دادن است : موسوي
 
 

 
 

 “کلمه”به گزارش خبرنگار 
شما : ، ميرحسين موسوی در ابتدای اين ديدار ضمن تشّکر از ايثارگران گفت

افراد ارزشی هستيد و برای حل مشکالت کشور دلی سوخته داريد، نه دنبال پست 
و مقاميد و نه دنبال نفع شخصی و نه می خواهيد چيزی از اوضاع برای خود 

به همين دليل سخنان و نظرات شما مهم است خصوصا که ريشه . برداشت کنيد
در انقالب داريد و دلتان برای آن فضای نورانی و معنوی که انقالب اسالمی 

 . بشارت آن را داد تنگ شده است و دنبال آن فضاييد
مشکل امروز ايران ما تهديد همين فضای نورانی : ميرحسين موسوی تاکيد کرد

دليل اصلی آن هم روشن است، اگر نظام ما کارآمدی الزم را داشت و . است
متوجه اين مهم بود که انقالب شده تا به آراء و عقايد مردم اهميت بدهيم و فضا را 

که حاال ممکن است افراد جامعه عقايد گوناگون به  –باز کند، بيشتر آحاد ملت 
در جهت مصالح انقالب و مصالح ملی حرکت می  -اين سو و آن سو داشته باشند

کنند چنانکه در دوران دفاع مقدس چنين سابقه ای را می توان يافت که از 
دورافتاده ترين روستاهای کشور تا تهران و ساير شهرها همه جبهه ای پيوسته 

 . بودند و همه می دانستندکه برای چه حرکت می کنند
در اوايل جنگ به بشاگرد رفته بوديم؛ منطقه ای که : وی با ذکر خاطره ای گفت

. منطقه ای فقير با فضايی بسته. قبل از انقالب برده فروشی در آن رواج داشت
تنها سرمايه ای که آن مجموعه داشت و ما از درون کپر می ديديم چند بزغاله و 

. اما از همين بشاگرد افرادی بودند که خودشان را به جبهه رساندند. مرغ بود
وقتی از آنها خواستيم که بگويند چه کاری برايتان انجام دهيم، می گفتند يک 

حسينيه برايمان بسازيد و آن فضا برای بنده فراموش نشدنی است چرا که اين 
فرهنگی بود که در آن وضعيت کشور، شايع شده بود و به حق سرمايه ای عظيم 

 . همين پديده ها بود که در زمان جنگ معجزه ها آفريد. بود
ما : موسوی با ابراز دلتنگی نسبت به زمان نورانی از دست رفته اظهار داشت

متأسفانه با گذشت زمان ارتباط خودمان را با اين مردم از دست داديم و فکر 
کرديم که بيشتر از آنها می دانيم و می توانيم به آنها هر چه خواستيم بگوييم و 

موقعيت ها و مقام ها و . از عقل جمعی استفاده نکرديم. مردم هم بايد اطاعت کنند
ساخت قدرتی که بر پايه ی منافع و فساد در بعضی ها شکل گرفت موجب شد 

رجوعمان به توده و اکثريت مردم کاهش پيدا کند و کم کم آن را از دست داديم و 
 . در اين زمينه متأسفانه ضعيف شديم، و فقط پوسته ی اسالمی را نگه داشتيم

ای کاش اين تغيير به نام اسالم نبود و اين قدر خسارت : موسوی تصريح کرد
نمی داشتيم، چرا بايد امروز هر کاری که انجام می شود و هر ناکارآمدی و هر 
مشکلی که وجود دارد به نام اسالم تمام شود؟ مخصوصًا که با اغراق از اسالم 

نام می بريم و مدام در اشارات خود از آيات و روايات دم می زنيم حتی در مورد 
زلزله تهران که امکان وقوع آن وجود دارد و ما هم قبول داريم اما دولت که نبايد 

ما هميشه بايد فکر کنيم که تهران در خطر . در اين خصوص از اسالم خرج کند
 . زلزله است و برايش همواره راه حل داشته باشيم

نکته ای : وی با اشاره به کتاب قانون ابن سينا که يک کتاب پزشکی است گفت
بخشی از کتاب راجع به ديوانه . در اين کتاب هست که روی من خيلی اثر گذاشت

ابتدا می گويد که درمانش . ها صحبت می کند و اينکه چگونه بايد عالجشان کرد
روح اين افراد را : چنين و چنان است ولی بعد بحث روح را می کند و می گويد

جن تسخير کرده و به اينجای بحث که می رسد می گويد جايش در اين کتاب 
آنچه مربوط به پزشکی بود و مداوای آن گفته شد و بعد بحث علمی اش را . نيست

 . به آخر می برد
دولت برداشت های شخصی و فرقه ای را به دين وصل می کند و :موسوی افزود

اگر به اين موضوع ناکارآمدی هم اضافه شود آن وقت هر نوع مشکلی به اسالم 
 . نسبت داده خواهد شد

جوانی را ببينيد : موسوی با اشاره به خيل عظيم جوانان و دانشجويان کشور گفت
که در دانشگاه، خودش و يا دوستانش را کتک می زنند، به نام اسالم افراد را 

بازداشت می کنند، به نام اسالم جلوی فعاليت احزاب را می گيرند، به نام اسالم 
رسانه ها را توقيف می کنند، صنعت کشور هم که در حال متالشی شدن است و 

همه اينها به نام اسالم صورت . وضع کارگران و کارآفرينان هم تعريفی ندارد
 و نامه می ! می گيرد بعد هم اگر فسادی مطرح شد همه می گويند اين فساد

مرد بی ناخن هنوز در سلول نفس می کشيد، صدای آهن و ديوار از گشودن 
درب سلول رمزآلود خبر ميداد، اما نه من و نه ديوار زندان سخنی به گوشمان 
نرسيد، مرد زندانی با چشم بندی فيروزه ای که سالهای سال نزديکترين همدم 

 .اش بود از پيش چشمان من گذشتند
 !اما، ديگر بازگشتی در کار نبود، نه آن ساعت نه هيچ گاه

بردن مردی با موهای بلند، در سپيده دمان، در يک چهارشنبه سرد زمستانی، 
 جز اجرای حکمی شوم و عبث چه پيامی داشت؟

آنگاه که می رفت من از دريچه سلول او را می نگريستم هيچ رنگ نباخته 
بود، زمين، ديوارها، قلب پاسبان، زنجيرها و چشم بندها در زير گامهايش همه 

و همه می لرزيدند و من نيز که اشک شوق و تحسين حلقه چشمانم را احاطه 
کرده بود لبخند می زدم و از صميم قلب دوستش داشتم و پايداری دماوند گونه 

 .اش را تحسين می کردم
بله، مرد با موی بلند و گامهای استوار، به آخرين بازی، آخرين تاب بازی می 

انديشيد، به اين می انديشيد که آيا در آخرين مرحله تدريس بازی زندگی اش 
 می تواند آموزگار شايسته ای برای کودکان سرزمينش باشد؟

همه نيرويش را به کار برد تا که آخرين درس از سلسله بازی های زندگی را 
به شايستگی به کودکانش بياموزد، می رفت و به لذتی که يک عمر در 

آرزويش زيسته بود، می انديشيد، زمين در زير گامهايش می لرزيد و زمان 
نيز تبسمی بر لب نداشت و در صورت زمان اثری از تبسم و لبخند نبود بلکه 

 .پر بود از غصه و اندوه
از دور و در هوای گرفته بعد از نيمه های شب چشمش به داری افتاد که هرگز 

برازنده ی استواری قامتش نبود، تابی از آن آويزان بود و چارپايه ای زير آن 
و دورادور دار و چارپايه را روبه صفتانی احاطه کرده بودند که از نگريستن 

با باال رفتن مرد . در چشمان مرد سپيد موی شرم داشتند و در ته دلشان نادم
 .رعنا قامت زمان نيز در تالش بود تا رخت سياه را از تن به در آورد

 شادی و سرور هستی مرد را لبريز می نمود،
 .دست بندش از شرم ابرو در هم کشيد و دلتنگ شد

آن سان که مرد از سکوی تاب باال می رفت هم سکو و هم چارپايه از شرم 
گلويشان را بغض پر کرده بود و در مقابل اخالق و منش پيرمرد سر خم می 
کردند و آنها نيز از ستمی که بر آنان می رود می ناليدند و با آموزگار رعنا 

قامت که آخرين درس هايش را به زمين و زمان می آموخت درد دل ميکردند 
و به کسب معرفت می پرداختند، اما مرد در اين انديشه بود که با دستان بسته 

چگونه می تواند در آخرين لحظه های زندگيش کودکانش را در آغوش بکشد و 
به نحوی شايسته آخرين درسش را به آنها بياموزد که از آزمون تاب بازی هيچ 

 نترسند و ترسشان از اين بازی پرافتخار و تاريخ ساز بريزد؟
آن هنگام که تاب سر خردمند و نترس او را با اصرار و اجبار روبهان به 

گروگان گرفته بود، تاب از شرم به خود می پيچيد و صدای جير و گريه تاب 
نيز گوش روبهان حاضر را آزار می داد، در اين هنگام مرد بی ناخن و سپيد 

موی پاهايش را باال کشيد تا که کودکانش را بر زانوان سترگش بنشاند تا به 
آنان بياموزد که چه شيرين است آخرين درس زندگی، آنگه که خستگی عمری 

 .ستم ستيزی از تن آدم بيرون می رود
تاب از شرمساری می رقصيد، مرد از شادی در پوست خود نمی گنجيد ، 

بسان پرنده ای سبک بال به پرواز در می آمد، در همين وادی مرد سپيد مو با 
چشمانی بازو بازتر از هميشه با قطرات اشک و تبسم بر لب منتظر صبحی 

 .روشن برای کودکانش بود
در اين لحظه دار از شرمندگی سر فرود آورد، از استواری مرد دوام نياورد، 
ناگهان افتاد و درهم شکست، کودکان نيز با بر آمدن آفتاب سرمست از خرد و 

دليری به روشنايی روز لبخند زدند، از آن پس پيمان بستند تا انديشه 
خردورزی ودالوری را که هديه نياکانشان است با دل و جان خويش پاس 

بدارند و اين خاک را بيش از پيش دوست بدارند و مردمانش را از صميم قلب 
 .دوست بدارند

 
 ٨٨رسول بداقی معلم زندانی، زندان اوين فروردين 
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اين به اين دليل است که استقالل يک . ما را به رابطه خارجی متهم می کنند
ملت ما نسبت به اين مسئله حساسيت . ارزش جاافتاده ای در ميان ملت ماست

دارد و اگر يک حرکتی را به خارجی ها منتسب کنند طبيعی است که آن حرکت 
 . لطمه می خورد و چهره اش مکدر می شود

وقتی حکومت می آيد روزنامه ها، سخنرانی ها، هيئت ها و احزاب : وی افزود
را می بندد و حتی يک کانال نمی توانيم داشته باشيم و يا يک مناظره نمی توانيم 

در چنين حالتی است که صدای بيگانه در کشور بزرگ می … انجام بدهيم و 
از يک طرف دولت و از طرف ديگر آنها، سرانجام اين وسط چيزی که در . شود

دو لبه قيچی از بين می رود همان اعتقادات اصيل است که به نظر من در بدنه 
ما فکر می کنيم چيزی که در اين جنبش مهم است . اصلی جنبش سبز وجود دارد

سپس يک . تجربيات خوب سی ساله انقالب است که بايد تالش کنيم جمع بشود
اين فضای پيرامونی ماست که ترسيم کردم، فضايی . حرکت جمعی داشته باشيم

 . که هر روز با يک مشکلی روبرو هستيم
امروز يکی از نشريات سپاه را خواندم که نوشته بايد امتياز فعاليت : موسوی گفت

آنها نگاهشان اينطوری ست، می خواهند . مجمع روحانيون مبارز را هم لغو کرد
تمام تشکل ها را از بين ببرند و يقينًا بعد به حساب بقيه ی تشکل ها و گروه ها 

در چنين حالتی شبکه ها و هيئت ها اهميت فوق العاده ای پيدا می . خواهند رسيد
مواظب خود بودن، مواظب خانواده بودن، مواظب محله بودن، مواظب . کنند

ما در اين . جامعه و هر چه پيرامون ما هست بودن، اهميت زيادی پيدا می کند
ما . مصاف، نمی خواهيم که شمشير بکشيم و با يک حالت رزمی به ميدان برويم
. تنها عنصری که داريم و قدرتش از همه اينها بيشتر است ايمان و آگاهی است

: ايمان به يک دين رئوف و دينی که امام مطرح کرد. بايد اين دو را تقويت کنيم
پيشتاز و روشن، که بتواند در سطح جهانی و در سطح داخل پاسخگوی مشکالت 

مردم بايد بدانند که . از طرف ديگر آگاهی نسبت به حقوق اساسی مردم. باشد
 . حقوقی دارند و حقوق آنها دارد ضايع می شود

نبايد : وی يکی از حقوق مردم را برگزاری انتخابات آزاد عنوان کرد و گفت
وقتی از دور نگاه می کنيم به زشتی اين کار . حکومت برای مردم تصميم بگيرد

پی می بريم که مثال چهار پنج نفر که به فرض خيلی آدم های عالی که تمام حسن 
های جهان در آنها جمع شده باشد، بنشينند يک عده ای را کنار بزنند، عده ای را 
انتخاب کنند و بعد به يک ملت هفتاد و پنج مليونی بگويند از داخل اينهايی که ما 

زشتی . اين بدترين حالت برخورد با يک ملت است. انتخاب کرديم انتخاب کنيد
بله وقتی که يک . فهميم ، چون داخل آن هستيم و لمس نمی کنيم-اين کار را نمی

نماينده ای خائن از آب درآمد با او بايد با شدت و غلظت برخورد کرد و او را 
از گذشته هم برای اين کار راه داشتيم اما حاال انتخابات را به اين . بيرون کرد

شکل انجام می دهيم که مدام گزينش انجام دهيم، تمام دهان ها را ببنديم، تمام 
مراکز اطالع رسانی را توقيف کنيم تا آن کسی که ما می خواهيم، رأی بياورد و 

بعد صندوق ها را هزار جور دستکاری بکنيم و تخلفات عجيب و غريب انجام 
کشور به اينجا ) در اينصورت(اينطور که نمی شود کشور را اداره کرد . بدهيم

ميرسد که االن تهديدات خارجی پشت دروازه کشور ماست و از لحاظ سياسی، 
 . امنيتی، اقتصادی تهديدات داخلی بيشتر است

: وی در فراز ديگری از سخنان خود با اشاره به مسائل اقتصادی کشور گفت
يکی از مهمترين شاخص های اقتصادی، ميزان سرمايه گذاری است که االن 

اين . پنج، شش درصد است در حالی که بايد بين دوازده تا چهارده درصد باشد
کاهش به معنای، بيکاری، فقر، فساد، فشار آمدن روی طبقات حقوق بگير و 

البته . يا مثال گفته شد رشد اقتصادی کشور امسال صفر خواهد شد. امثالهم است
اطالعات شفاف وجود ندارد، يک دفعه عده ای می نشينند تصميم می گيرند و 
تمام اطالعات مربوط به فساد و نيز اطالعات راجع به اليحه ی هدفمند کردن 

افرادی به دنبال آمار و اطالعات هستند تا برای آينده . يارانه ها قطع می شود
کشور پيش بينی داشته باشند، عوض اينکه اين افراد فرصت شمرده شوند به 

سعی می شود که تمام اطالعات قيچی شود و نتيجه . عنوان تهديد مطرح می شوند
 . اين می شود که شرايط بسيار وخيمی داشته باشيم

کار ما آگاهی دادن به مردم نسبت به اين مشکالت و بسط و گسترش : وی افزود
حقوقی که مردم دارند گسترش اين آگاهی ها و اطالع از حقوق خود . آن است

يعنی همان اصلی ترين و مهم ترين عنصری است که می تواند زمينه تغيير را به 
نفع اسالم و انقالب و آتيه ی کشور ايجاد کند به شرطی که حالت اجماع نسبت به 

من فکر می کنم بعد از انتخابات در اين زمينه پيشرفت . اين مسأله بوجود بيايد
 . کرده ايم

وی ميزان حضور مردم در تجمع های خيابانی را معيار درست برای سنجيدن 
ما نبايد بگوييم که خيابان ها زمانی از : جايگاه جنبش سبز عنوان نکرد و گفت

جمعيت زياد و در زمانی کم بود و بر اين اساس بسنجيم که جنبش سبز در کدام 
 بايد شاخص و اطالعاتی داشته باشيم که ببينيم آگاهی از اين . نقطه ايستاده است

اين . نويسند، يک دفعه می بينيم که تمام بحث راجع به فساد محدود شد به اسالم
 موارد روی جوان مملکت چه تاثيری می گذارد؟ 

. وقتی جوان از ما روی برمی گرداند بايد مشکل را در خودمان بيابيم: وی افزود
مگر جوان چقدر تحليل دارد؟ و چقدر می تواند موضوعات را برای خودش 

توجيه کند؟ بايد اين نکته را به وضوح روشن کنيم که مشکالتی داريم ولی ربطی 
 . به اسالم ندارد

وی اين سواالت را مطرح کرد که آيا اسالم دنبال فساد است يا دنبال از بين بردن 
صنعت؟ ما که می گوييم راهی برای تسلط کفار بر خود قرار ندهيد نه به اين معنا 

که به طور مثال تجارت خارجی را قبول نداشته باشيم و يا نبايد با جهان ارتباط 
داشته باشيم، اما چرا اجرای ناقص اين کار آن هم به قيمت نابودی محصوالت 

داخلی؟ باز گذاشتن دروازه ها به روی اجناس بنجل خارجی کجايش اسالمی 
 . است؟ اين موضوع با آموزه های اسالمی در تضاد است

: موسوی در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به وقايع بعد از انتخابات گفت
صحنه های زدن، کشتن يا خبرهايی که . مردم برادران و خواهران هم هستند

بنده . درباره ی زندان ها هست و توقيف روزنامه ها روی آنان تاثير بد می گذارد
اصال به اين روزنامه يا آن روزنامه متمايل نيستم ولی مگر چکار کردند که آنها 

 را قيچی کرديد و بستيد؟ 
وی با اشاره به جلوگيری از فعاليت دو حزب مشارکت و مجاهدين انقالب 

شما اگر می گوييد اين حزب ها خوب نيستند يک حزب خوب : اسالمی گفت
تشکيل دهيد که با اينها جوان مردانه رقابت و مقابله کنند تا اگر توانستند خود به 

 . خود زمينه اش را در جامعه از بين ببرند
قرار بود رقابت سياسی داشته باشيم و اين مّر قانون اساسی در : وی تاکيد کرد 

اين به آن معنا نيست که . مورد آزادی تشکل های سياسی است و به نفع ماست
ممکن است حزبی در کشور شکل بگيرد که . همه تشکل ها خيلی خوب باشند

تشکل بدی باشد ولی راه حل آن حذف شدن در فرآيند رقابت است که ابواب 
اين هم متأسفانه به نام اسالم . جمعی مردم در يک فضايی بهترين را انتخاب کنند

تمام شده است و به همين دليل کسانی که با اين رفتار مخالفند و پايبند ارزش های 
انقالب و راه امام هستند بايد به شکل های مختلف نشان بدهند که اين اسالمی که 

 . ما می شناسيم اين نيست
اسالم، کسی را نمی زند، کسی را نمی گيرد، تهمت نمی زند، : موسوی افزود

کسی را در زندان نگه نمی دارد و محدوديت ايجاد نمی کند، اسالم يقينًا مدافع 
نيرومند اقتصاد ملی و عظمت و استقالل کشور است، اين وظيفه ی فوق العاده 

مهمی است که در رفتار و کردارمان نشان بدهيم که اين اسالم مدافع استقالل 
منتها ما که در . ماست و حاضر نيست يک ذره از استقالل ما از دست برود

 . حکومت نيستيم در کنار حکومتيم
پياده شده ايد از کشتی ) نظام(می گويند شما از کشتی : وی خاطر نشان کرد

به عنوان يک مسلمان می خواهيم طوری رفتار کنيم . مسلمانی که پياده نشده ايم
که جوان ها را مأيوس نکنيم و حداقل بگوييم اسالمی که می شناسيم اين نيست، 
اسالمی که می شناسيم رحمت دارد، رئوف است، سعه صدر دارد، همه را می 

اسالم دينی است که می تواند . با زبان استدالل با افراد روبه رو می شود. پذيرد
 . با پيشرفت های جامعه بشری همسو و پيشتاز شود

در آن زمان در اين زمينه ها مشکلی : موسوی با اشاره به دهه اول انقالب گفت
… نداشتيم، ما ابداعاتی در سياست خارجی، سياست داخلی، اقتصاد جنگ و 

داشتيم و احساس نمی کرديم از قافله بشری در زمينه تالش برای دستيابی به 
لذا من معتقد بودم در هر . تکنولوژی، تمدن، سياست و امثالهم عقب ماندگی داريم

موقعيتی که هستيم بايد بين همسايه ها، همشهری ها و در سطح ملی اين قضيه را 
فکر می کنم آن وصيتی که حضرت علی در آخرين لحظات داشتند . نشان دهيم

حامی مظلومين و مخالف ستمگران باشيد ) کونوا لظالم خصما و للمظلوم عونا(
يک نيروی مسلمان و دينی بايد شهرت به اين . يک توصيه ی فوق العاده است

پيدا کند که در کنار مظلومين است هر جا که باشد و مخالف ظلم است هر جا که 
 . می خواهد باشد

همين موضوع : وی اين موضوع را دارای اهميت بسيار عنوان کرد و افزود
ما واقعا نيازمند آن هستيم که اسالم را خوب . هويت اسالمی ما را نگه می دارد

معرفی کنيم تا جوان ها و ملت خودمان را نجات بدهيم وگر نه دليلی ندارد که 
 . گرايش ضد دينی گسترده ای را خدای ناکرده در جامعه شاهد باشيم

صد در صد ) جنبش سبز(اين حرکت : موسوی درباره استقالل جنبش سبز گفت
يک حرکت مستقل است ولی مخالفان به جنبش سبز نسبت ناروا می دهند و آن را 

در حالی که آنها . به سلطنت طلب ها، منافقين، آمريکا و اسراييل منتسب می کنند
خودشان با يک حالت زيگزاگی که بيشتر به سياست خارجی ما لطمه می زند 

از يک طرف فحش . نامه نگاری هايی با سرکرده های قدرت های جهانی دارند
 آنگاه . می دهند و از طرف ديگر دنبال جلب نظر چين، روسيه و يا ديگری هستند
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در نظريات سياسی مشابه اين دو را می توانيد . حاصل کار را تعريف نمی کنند
دليل انشقاق آنها اين بود . قبل از انقالب مارکسيست ها خيلی فعال بودند. پيدا کنيد

که سعی می کردند يک حکومت بی طبقه ای را با تمام ابعاد و ويژگی هايش 
برای همين طرح چينی استالينی داشتيم . ترسيم بکنند و به طرف آن حرکت کنند

در . که متمايل به آلبانی انورخوجه و يا حکومت از نوع کاسترو و امثال اينها بود
گروههای اسالمی هم همينطور بود آنها هم ترسيم کاملی از حکومت داشتند که 
 . در نتيجه يک نوع جدايی و انشقاق و يک ديد افراطی در اينها ايجاد کرده بود

اگر ده سال قبل از انقالب به حضرت امام می گفتند حکومت : وی تصريح کرد
شاه که سرنگون شد ابعاد حکومت شما چيست؟ ايشان مثل کمونيست ها و 

مارکسيست ها نظر مشخص نمی دادند مبنی بر اينکه ابعادش، مشخصاتش اين 
 . باشد مجلسش اين باشد، بعد براساس آن بايد حرکت بکنيم

جنبش سبز بر اساس معيارها و : موسوی با اشاره به جنبش سبز خاطر نشان کرد
الگوهای دوم حرکت می کند، معياری که می گويد حقوق اساسی مردم بايد 

اين کار تحقق نمی پذيرد مگر آنکه همه . رعايت شود، عدالت و آزادی بايد باشد
اين ملت و شهروندی که ماليات می دهد محترم است . ملت را دور هم جمع بکنيم

از اول هم . و هر کس که قوانين داخلی کشور را رعايت می کند محترم است
روزهای اّول پيروزی انقالب گروههای چپ و راست حتی . اساس بر همين بود

برای . غيرمذهبی ها خدمت امام می رسيدند و دائم با ايشان مالقات می کردند
اين . اينکه تصور بر اين بود نظامی داريم که تمام اقشار را می تواند در بر گيرد

 . هيچ نوع منافاتی با جمهوری اسالمی حکومت اسالمی و حکومت دينی نداشت
هم اکنون هم تصور و ايده ايی که جنبش سبز بايد ارائه دهد اين : موسوی افزود

همان جوانی که . است که بتواند بيشترين نيروی ممکن را در خودش جمع کند
امروز به خاطر بد کار کردن حکومت از دين بيزار شده است وقتی درست عمل 

يعنی . کنيم راه بازگشت او را فراهم کرده ايم و اين برای ما اهميت زيادی دارد
بازگشت وسيع مردم به سمت دين موقعی است که از دين شعارهای خوب و سعه 

در آن حالت ما کمترين روی گردانی را از دين و . صدر ببينند، کار آمدی ببينند
 . از اسالم و ارزشها و ميراث های فرهنگی و قديمی مان خواهيم داشت

با اين : وی به روشن شدن بيشتر مشخصات جنبش و اين حرکت تاکيد کرد و گفت
بايد به مردم بگوييم ما دنبال . مشخصات و اين حرکت را به مردم منتقل کنيم

حکومت مال همان کسانی باشد که االن هست . قدرت و دسترسی به قدرت نيستيم
مردم را کتک . اما اين معيارهايی که مطابق اسالم و فطرت است را رعايت کنند

نزنند و بگذارند مردم آراء خودشان را راحت در صندوق ها بريزند، بگذارند 
مردم حرف بزنند، همان که قانون اسالمی تصريح دارد، بگذارند رسانه ها آزاد 

 . ما نمی خواهيم رسانه ايی باشد که به دين فحاشی کند. باشند
االن در زندان متأسفانه غير از افرادی که : وی با اشاره به زندانيان گمنام گفت

شش سال به  –شناخته شده اند زندانی های عجيب و غريبی می بينيد که پنج سال 
ما می . خرداد در راهپيمايی شرکت کرده اند محکوم شده اند٢۵دليل اينکه در 

گوييم اين را دين نمی پذيرد، اسالم نمی پذيرد، اين با هيچ مبنای دينی که ما می 
تا يکی . بياييد ثابت کنيد که دين اسالم چنين است. شناسيم سازگاری ندارد

االن زندانيانی . کوچکترين تکانی می خورد زود يک مارک محارب ميزنند
هستند که ناشناس هستند، پرونده بعضی شان اصال گم می شود، برخی هستند 

آنکه مشهور است به او می رسند چون . ماهها اصال کسی سراغشان نمی رود
افرادی هستند که تکليفشان واقعًا روشن . باالخره اسمش در سايت ها مطرح است

 . نيست، ما می گوييم اسالم با اين مسئله سازگاری ندارد
. می گوييم مّر اسالم را بگوييد، آيا مّر اسالم با اينها سازگار است: موسوی افزود

اين حرف ها را مردم می پسندند دليلش اين است که با . ما چنين چيزهايی نداريم
در . فطرت آنها و اعتقادات دينی آنها و با تجربه روزانه آنها سازگار است

کجای اسالم گفته شما دائم . خصوص مسائل سياسی اقتصادی هم همين طور است
در دنيا در سطح بين الملل . در تمام دنيا بگرديد و برای خودتان دشمن ايجاد بکنيد

تقريبًا هيچ کشوری نيست که در داخل يک بلوک رسمی نداشته باشند تا درآن 
در آمريکا که ابرقدرت است و نيروی نظامی، . جمع، تصميم گيری جمعی بکنند

بمب اتم، رسانه و سرمايه وسيعی دارد که در تمام دنيا در گردش است به عنوان 
يک قدرت بزرگ در رابطه با مسئله هسته ای با ما مشکل دارد ببينيد با اين 

يعنی کشوری که يقينا از لحاظ قدرت مادی، . مشکل چگونه مواجه می شود
او سعی ميکند بين متحدينش وفاق ايجاد کند حتی . استغنايش از ما بيشتر است

رقبايش چين و روسيه را راضی کند تا درباره پرونده هسته ای ايران به يک 
حال، ما که به اين روش ها توجهی نداريم هيچ، کارمان .اجماع حداکثری برسد

 . اين شده است که دشمن گيری کنيم
از حقوق اساسی خودمان نبايد بگذريم اما ضعف و : مهندس موسوی تصريح کرد

اين اصًال ربطی به . ناتوانی و عدم تدبيرمان را هم نبايد به اسالم نسبت بدهيم
 اسالم ندارد ما می توانيم کشوری اسالمی و بهترين موقعيت و دوستان را در 

حقوق چقدر است تا اينکه بدانيم در آينده چگونه بايد کشور اداره شود؟ آيا اين 
. آگاهی در سطح جامع گسترده تر شده يا کم کم دارد دايره اش تنگ تر می شود

اگر ما نسبت به اين موضوع پيشرفت داشتيم زمينه ی تغيير جدی را در کشور 
 . ايجاد کرده ايم

موسوی تاکيد کرد دليل حساسيت جريانی که بر سر کار است نسبت به رسانه ها 
اگر هيچ بحرانی نداشتيم که . همين است و اين موضوع اهميت بسيار زيادی دارد

روزنامه ای مانند بهار بسته نمی شد و يا يکی دو مناظره ای که بيشتر نگذاشتند 
تمام اين ها نشانگر اهميت اين مطلب است . پا بگيرد و برنامه قطع يا يکطرفه شد

 . که قديم می گفتند پاشنه آشيل و يا چشم اسفنديار
بايد آگاهی را گسترش دهيم، : وی آگاهی را مهمترين مسئله عنوان کرد و گفت

بايد دامنه آگاهی را به روستاييان، کشاورزان، صنعتگران، کارگران و معلمان 
شما حق داريد که يک . بکشانيم به آنها بگوييم اين زندگی، شايسته شما نيست

شما حق داريد که صنعت مستقل داشته باشيد، اقتصاد ملی خوبی . نماينده بفرستيد
شما حق داريد در جامعه صحبت و . از چنين حقوقی برخورداريد. داشته باشيد

نظر خودتان را اعالم بکنيد و به نظر شما بايد اهميت داده شود اين صدا و سيما 
 . شما بايد پشت اين تريبون ها باشيد. از پول جيبی شما اداره می شود

يادم هست که حضرت امام : وی با اشاره به خاطره ای از آيت اهللا خمينی گفت
. رحمه اهللا عليه ميگفتند چرا اينقدر عکس من در روزنامه ها چاپ می شود 

در يک جلسه خصوصی به آقای محمد هاشمی رئيس وقت . اصًال غدغن کردند
صدا و سيما از بابت زياد نشان دادن تصوير ايشان گاليه و ابراز ناراحتی زياد 

خود بنده از ميدان امام مقابل ساختمان مخابرات رد می شدم ديدم شيشه . کردند
هايش از باال تا پايين عکس امام را زده اند، ناراحت شدم زيرا آن حالت اغراق 

نمی . آميز، وضعيت آن اداره را به هم می زد و با اعتقادات ما هم ناسازگار بود
دانم نبوی يا غرضی وزير مخابرات بود، تماس گرفتم و گفتم جمع شود و جمع 

خيلی طول نکشيد حاج احمد آقا با من تماس گرفت و از قول امام از من . شد
 . تشکر کرد و خب اين وضعيت آن موقع امام بود

بايد به مردم اينها را انتقال بدهيم و اينکه حکومت دينی و : وی خاطرنشان ساخت
جمهوری اسالمی به معنای باز شدن تمام راه ها برای ابراز نظر و خالقيت آنها 

و بودن آنها در صحنه واقعی است نه اينکه آنها نتوانند از اين صدا و سيما و 
برداشت من اين است با اين انتخابات و اتفاقات . امکانات عادی هم استفاده کنند

بعد از آن يک ايده ای در داخل کشور مبنی بر برگشت به حقوق اساسی متولد شد 
کافيست که از اين، مثل يک گياه و گل پاسداری کنيم و . که برگشت ناپذير است

در قرآن آمده است که خداوند سرنوشت قومی را . بگذاريم تناور وگسترده شود
اين آگاهی زمينه تغييرات وسيعی . تغيير نمی دهد مگر آنکه خودشان تغيير دهند
 . را در جامعه و حکومت ايجاد خواهد کرد

موسوی تاکيد کرد، بايد برای راهمان برنامه داشته باشيم و بيش از هميشه بايد به 
اين مسئله معطوف شويم که اين جرقه آگاهی را به همه اقشار ملت برسانيم و با 

گسترش آگاهی ارتباط به روزی با آنها داشته باشيم و به آنها بگوئيم وضعيت 
موقعی خوب می شود که نمايندگان واقعی شان در … کارگری و اقتصادی و

مجلس باشند و نمايندگان مردم هم بتوانند در صدا و سيما نظرات آنها را نقل کنند 
 . و مردم هم بتوانند مواظب فساد باشند

در ابتدای اين انقالب اينجور : وی با اشاره به دوران ابتدايی پيروزی انقالب گفت
آن . نبود که بگويند شما چرا ريخت و پاش کرديد؟ بلکه همه مراقب يکديگر بودند

کافی بود در اداره ای . ايمان و اعتقاد گسترده باعث می شد مراقب خويش باشند
کسی کمی پايش را از گليم اش جلوتر بگذارد خود کارمندان بر خورد می کردند 

جدا شدن شما از اين نوع نظارت ها يقينا باعث . و خود جامعه اين حالت را داشت
 . فساد می شود که البته اين به منشوری نياز دارد که تهيه شود

: وی موضوع مهم ديگر را در ارتباط با فعاليت های رسانه ای برشمرد و گفت
حاال که روزنامه نداريم بايد راه های تازه . ما بايد روش هايمان را به روزتر کنيم

ای پيدا کنيم ضمن آنکه دنبال روزنامه هستيم تا از طريق قانونی رسانه داشته 
باشيم اما از طريق رسانه های مجازی که يقينًا جزء حقوق ماست از طريق هيأت 

اين اطالع رسانی . ها از طريق خانواده و سينه به سينه بايد اطالع رسانی کنيم
هم بايد حول مسئله ای که در آن اجماع داريم با روش های جديدی که در حين 

دائم بايد فکرهای نويی ارائه دهيم که يک جمع .کار به دست می آوريم انجام دهيم 
 . خالق را داشته باشيم و روش های نو برای جامعه مان داشته باشيم

در نظريات فلسفی : وی با ذکر مثال از يک تئوری که در هنر مطرح هست گفت
هنری بحثی است مبنی بر اين که يک طيفی از هنرمندان نگارگر وقتی می 
خواهند نقاشی کنند اول می نشينند راجع به آن فکر می کنند، اجزاء، حجم و 

رنگ را در ذهن می آورند در ذهن که تکميل شد هنرمند در جلوی بوم قرار 
يک طيف ديگر هستند که می گويند، با . ميگيرد و شروع به نقاشی کردن می کند

 احساس زيبا شناسی و با تناسب رنگ ها کار را آغاز می کنيم اما از اول 
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زيرا االن چنين حالتی . روحانی نتوانيم به راحتی در جامعه صحبت کنيم 
 . بوجود آمده که کم کم اين ارزش ها هم دارد زير سوال می رود

ميرحسين موسوی دعا کرد تا انشااهللا خداوند اين بحران را در نهايت به نفع 
 .ملت و انقالب ختم کند تا ما شرمنده ی خون شهدا نباشيم

 

 اهانت به فرهنگ و ادب ايران 
اطالعيه ی مطبوعاتی جهانگير هدايت در مورد سايت صادق 

 هدايت 
 : اخبار روز

از معتبرترين و مشهورترين نويسندگان معاصر ) ١٩۵١-١٩٠٣(صادق هدايت 
 ٢۴به  »بوف کور«آثار او و مخصوصٌا شاهکارش . ايران و زبان فارسی است

از سال . زبان دنيا ترجمه شده و در اکثر کشورهای جهان او را تحسين می کنند
با سرويس دهی  sadeghhedayat.comسايت ادبی صادق هدايت  ٢٠٠٣

اين شرکت  ٢٠٠٩از دسامبر . راه اندازی شد eNom.Incشرکت امريکايی 
امريکايی به بهانه تحريم ايران توسط دولت امريکا سايت صادق هدايت را قطع 

 ٢٠١٠آوريل  ٧و عليرغم تذکرات ما نه تنها توجهی نکرد بلکه درتاريخ . کرد
اين . امتياز و نام سايت را به يک شرکت تبليغاتی چينی واقع در شانگهای فروخت

شرکت چينی يک موسسه تبليغاتی در سطح بسيار مبتذل است که لوازم و وسايل 
. عکاسی و از طرف ديگر درباره زن های ايران مطالب زشتی را آگهی می کند

يک چنين قباحتی را فقط از امريکائی هايی می توان انتظار داشت که فرهنگ و 
 . ادب آنها منحصرًا متعلق به سرخپوستان اصيل امريکاست

عالوه برآن که با آن چه دولت مردان  eNom.Incاين عمل شرکت امريکايی 
امريکا می گويند مغايرت دارد و ازنظر حقوق معنوی مردم ايران يک توهين 

با عجله فروش نام سايت معتبرترين نويسنده ايران به يک شرکت . مسلم است
چينی گمنام، زيرپا گذاشتن تمام اصول اخالقی و انسانی و اهانت به مردم، به 
 . فرهنگ و ادب و حقوق ملت ايران و همه فارسی زبان های خاورميانه است

غيرممکن است در اروپا يا آسيا يا افريقا اين گونه به فرهنگ ملت ها تجاوز کنند 
و اين گونه خالف ها را فقط امريکايی ها که خود فاقد تمدن و پيشينه اصيلی 

 . هستند انجام می دهند
ما ضمن تقبيح اين کار شرکت امريکايی از همه طرفداران فرهنگ و ادب و 

مخصوصًا صادق هدايت می خواهيم اين توطئه امريکايی را به همه اطالع داده و 
 . به نوبه خود توهين به فرهنگ و ادب ايران و زبان فارسی را تقبيح کنند

 

  صدور احكام سنگين حبس براي شهروندان بهايي مشهدي
 
 
 
 
 
 

 -خبرگزاری هرانا 
شهروند بهايي ساآن مشهد به نام های سيما اشراقی،  9دادگاه تجديد نظر برای  

رزيتا واثقی، داور نبيل زاده، جالير وحدت، ناهيد قديری، نسرين قديري، آاويز 
 .نوزدهي، هومن بخت آور و سيما رجبيان احکام سنگين حبس صادر کرده است

تن از اين افراد به نام هاي  5بنا به اطالع گزارشگران هرانا، طبق اين احكام 
سيما اشراقي، رزيتا واثقي، داور نبيل زاده ، جالير وحدت و ناهيد قديري به اتهام 
تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت داخلي از طريق عضويت و فعاليت غير قانوني 
در تشكيالت بهائيت و تبليغ و ارتباط با بيگانگان، برگزاري اجتماعات غيرقانوني 

سال حبس تعزيري محکوم  5و نشر و توزيع سي دي و آتب بهائيت، هر يک به 
 .شدند

تن ديگر از ايشان به نام هاي نسرين قديري، آاويز نوزدهی، هومن  4هم چنين 
 .سال حبس تعزيري محكوم شدند 2بخت آور و سيما رجبيان به 

شهروند مشابه عنوان شده و علت متغيير بودن احکام، فعاليت کمتر  9اتهامات اين 
 .برخی از ايشان می باشد

شهروند بهايی در دادگاه بدوی به  9شايان ذکر است که در دي ماه سال گذشته اين 
 .سال ممنوع الخروجي از آشور محكوم شده بودند 10سال حبس تعزيري و  5

روز است آه  40الزم به يادآوری است که ناهيد قديري و رزيتا واثقي بيش از 
 .در بازداشت به سر می برند

جهان داشته باشيم و از طرق سياسی در جاهايی که الزم است از خودمان 
چنانچه ملت ما در دفاع مقدس نشان دادند بر سر ارزش ها .دفاع کنيم 

با اين که به طور قطع بهترين فرصت . حاضرند تا آخرين قطره خون بايستند
های توسعه کشور را با افزايش قيمت نفت از دست داديم و درآمدهای عظيمی 
که در چهار پنج سال اخير به دست آورديم همه را به باد فنا داديم و متأسفانه 
برعکس موقعيت کشور را به سمت بدتر شدن با بد استفاده کردن از درآمدها 

من ميگويم اينها بايد شناخته شود و دوستان، آنهايی که در زمينه اقتصاد . برديم
نظريه پردازند به يک شکل، آنهايی که از نظر فرهنگی صاحب نظرند به 

شکل ديگر، اين آيتم ها را به اطالع مردم برسانند تا زمينه دگرگونی در اين 
 . وضع ايجاد شود

از طرف هم بايد دلسوز باشيم و مشفقانه حاکمان را :موسوی خاطرنشان کرد 
در اطالعيه . نصيحت کنيم و بگوييم راهی که شما می رويد بيراهه است

ی هفده يک موضوع اساسی را طرح کرديم که خيلی توجه نشد، گفتيم  شماره
. شما فکر نکنيد وقتی با کسی قرارداد می بنديد اصًال جنبش سبز وجود ندارد

شما همين چهار پنج تا کار را بکنيد خواهيد ديد اين آب گل آلود کشور و اين 
ما راه حل ها را با قيد . وضعيت بحرانی کشور به سمت بهبود خواهد رفت

بگوييم که کم . اينکه دنبال قدرت و منفعت ديگری نيستيم دائم بايد اعالم بکنيم
هزينه ترين راه برای اينکه کشور از اين مشکالت نجات پيدا کند اين است که 

 . شما در رويه تان تغييراتی ايجاد کنيد
وی اين موضوع را مطرح کرد که در سياست خارجی وقتی يک رويه مهم 
در يک کشور می خواهد اتفاق بيفتد و می خواهند تصميم بگيرند حتی درآن 

الاقل از دشمنان تان . کشورها سعی ميکنند نظر اپوزسيون را هم جلب کنند
درس بگيريد که هيات دولتش در کنار حزب رقيب می نشينند و در مورد يک 

اين جلسات هر سال بک بار دو بار در سال . موضوع بزرگ بحث می کنند 
 . پيش می آيد و در همه دنيا اين وجود دارد

به اعتقاد موسوی، اين روشی که هر کس بر خالف شما صحبت کند و راه 
حلی ارائه دهد را صهيونيست يا منافق می ناميد و او دلبسته به آمريکا، 

برانداز و محارب می شود اين به نفع شما و به نفع کشور نيست ،اين تقويت 
منافقين با اين جنايت هايی که در داخل کشور داشته اند . محارب و منافق است

، با اين همکاری هايی که با صدام داشتند مرده ای شده بودند که ننگ ابدی بر 
شما وقتی فرزندان اين ملت که دو سه ميليونشان در . پيشانی انها مانده است

يک روز يک خيابان را پر می کنند به منافقين نسبت می دهيد ، آيا شما 
منافقين را تضعيف می کنيد؟ يا نفاق را تقويت می کنيد؟ از آنطرف جريان 

سالمی که در کشور جامعه را متمايل به اسالم می کند، شما پيشانی بند جبهه 
آنها را که به عنوان يادگاری حفظ کرده ايد پنهان می کنيد که به آنها نگويند 

 . بسيجی و طرفدار امام
آنجا : وی با اشاره به خاطره ای از ديدار با خانواده يکی از شهدای سبز گفت

عکس های قبل و بعد از انتخابات اين شهيد برای من . موضوع جالبی را ديدم
خيلی تکان دهنده بود، زيرا نشان می داد که يک جوان دانشجوی آنچنانی، با 

آن طبع جوانی در جريان بحث های انتخاباتی و راه پيمايی ها چنان تغيير 
کرده بود که با ته ريش و پيشانی بند ياحسين يعنی همان چهره ی بسيجيان در 
طول دوران دفاع مقّدس که مادران آنها را می بوسيدند و روانه ی جبهه می 

خب وقتی يک جريان سالمی در کشور وجود دارد به . کردند عکس گرفته بود
 ببينيد فضای جامعه را به چه سمتی برده ايد؟ : اين حضرات بايد گفت

در عين حال من : موسوی همچين در تبين خطوط و چارچوب جنبش سبز گفت
قبول دارم که کمی با عدم تعيين ها روبرو هستيم با توجه به اينکه ما تشکيالت 

می تواند … نداريم چون هر تشکيالتی را بر می چينند، روزنامه نداريم و
االن هم در . لکن بايد يک خطوط کلی انشااله تبيين شود. خطر ساز باشد

جامعه مخصوصا در فضای دانشگاه وضعيت بهتری ايجاد شده و جامعه 
طبيعی هم هست، در يک . دانشجويی به سمت عقالنيت بيشتری رفته است

بچه ها . دانشگاه پنجاه دانشجو را ممنوع التحصيل کرده و ده نفر را گرفته اند
محتاطتر شده، اين به معنای بازگشت نيست به معنای بيشتر فکر کردن است و 

 . به دنبال راه حل های تازه تر رفتن است
موسوی اظهار اميدواری کرد تا راه حل های اسالمی مسالمت آميز خدای 

نکرده در اين جريانات فراموش نشود و جوانان هرگز به راه حل های خشن 
چون با اين همه دستگيری و سرکوب و زدن و گرفتن به جامعه . روی نياورند

در آينده حرکت های خشن و تند يقينًا به ضرر ملت . نمی توان مطمئن بود
 . ماست و به ضرر جنبش سبز است که بايد مراقب باشيم اين اتفاق نيفتد

ملت کم قربانی نداده : وی در پايان با ياد دوباره روزهای جبهه و جنگ گفت
من هميشه . است و بنده در انتها باز هم برمی گردم به صحنه های جبهه ها

 غبطه می خوردم به آن فضاهای نورانی، طوری نشود که از آن فضاهای 
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های  ضرورت بازتوليد دوگانه' هويت کردی'گرفتند، اما در راستای محو مانع 
از اجزای   شبانی را که-روستائی، و صنعتیـ ـ بربر، شهریـ ـ سنتی، متمدنـ ـ مدرن

استعمار با   اجزای نظريه  بدين گونه. استعمار بودند، به وام گرفتند  اصلی نظريه
ابزار موثر و، جزء تفکيک ناپذير سياست کماليستی در   رنگ و لعابی ديگر، به

استعمار غربيان   تنها تفاوت اين بود که. سرکوب جنبش ملی کردها تبديل شد
  کماليسم منشآ گسترش سياست توتاليتری در جامعه  بخشآ ليبرال بود در حاليکه

هم چنين مانع   تنها ماشين اصلی سرکوب کردها بلکه  تا امروز هم نه  شد که  ترکيه
تحول آن   بزرگ در راه

                                                                       .است
در بخش پيشين گفتيم ناسيوناليسم رسمی در ايران کارايی اين مدل را در   چنانکه

با تاخير کمی گفتمانهای . برخورد با مشکل کردها دريافت و بکار گرفت
همين سياست را در   ناسيوناليسم عربی، در عراق و بعدها در سوريه -" عروبه"

  يکی از مسائل بسيار پيچيده  کرد، به  بدين سان مسئله. قبال کرد ها در پيش گرفت
کرد، ميان   اگر درست بنگريم در باب برخورد با مسئله. ای ما تبديل شد منطقه

و بعثی،   گفتمانهای کماليستی، ناسيوناليسم رسمی ايرانی و اسالمی و عروبه
در   ها و اشکال کار است نه تفاوت اينها تنها در شيوه. تفاوتی چندانی وجود ندارد

است که اين ) ترکی، ايرانی و عربی(ی  آنها ايجاد يک پروژه  هدف همه. محتوی
آن هدف، بايد از مانع کردها عبور می   وصول به  مدرنيزاسيون در راه  پروژه
ايرانی و ترکی و عربی خواست سياسی کردها   ی مدرنيته بدين سان پروژه. کرد

و پيشرفت ملی معرفی   مانع و مشکل توسعه  را بمثابه
                                .کرد

  کرد گاه  مسئله  تحوالت خاورميانه،  برخورد به  در دوران جنگ سرد و در حاشيه
سياستمداران، ژورناليستها، مورخين و بخش نسبتآ کوچکی از محافل   توجه

درگيری جنبش ملی   که  آنگاه  بويژه. آکادميک و دانشگاهی را بخود جلب می کرد
منشا گسترش تنش   کردستان با نيروهای مسلح خطر آن را در بر داشت که

موضوع ملت بی دولت و محروم   مثابه  کرد به  مسئله  اما در کل . ای باشد منطقه
از نمايندگی سياسی، از اولويت خاصی در سياست پردازی قدرتهای بزرگ در 

کرد يا در حد   همين دليل مباحث نظری حول مسئله  به. برخوردار نبود  خاورميانه
تاريخ نگاری کالسيک توضيحی و توصيفی در جا می زد و يا در بهترين حالت 

در . می شد  ملی طرح و فرموله  در چهارچوب تئوری مارکسيستی در باب مسئله
جستجو و پرسش حول   و تالشی در راه  داخلی هم، هر نوع توجه  حوزه

زبان کردی خطر   حتی نوشتن به  کرد، تاريخ کردها و گاه  کردستان، مسئله
از اين   و برخاسته  در اين دوره. دستگيری، زندان و حتی اعدام را بدنبال داشت

در   ای بود که و عرصه  شرايط، برای روشنفکران کرد شعر و شاعری تنها حوزه
' علمی'الزامأ   آن آرزوها و اميال مردم کرد را در قالبهای احساسی و حماسی نه

 . بيان می کردند
پردازان و فيلسوفان زمان   هنر الهامبخش نظريه  گاه  است که  در اروپا چنين بوده

فرانتس کافکا بسيار . است  خود برای طرح مباحث نوين نظری و تئوريک بوده
عقل ابزاری و   غلبه  پيش از برخی از متفکران مکتب فرانکفورت، مسئله

، سيمای انسان خورد و  تآثيرات مخرب آن در زندگی انسان معاصر را لمس کرده
قربانی عقل   مثابه  در زير چنگالهای زنجير بروکراسی مدرن به  شده' مسخ'

در کردستان هم برخی از . بود  ای بديع بيان کرده شيوه  ابزاری در آثارش به
بعدها   شعرای کرد در اشعار خود تبيينی از هويت ملی کرد مطرح کردند که

الهامی شد برای محققين و مورخين در راستای تحليل نظری و يا روايت تاريخی 
هيمن موکريانی در يکی اشعار خود،  1974برای مثال در سال . کرد  از مسئله
عمآل موجود است اما هويت ملی آن انکار   ملتی که  کرد را چونان مسئله مسئله

  دو دليل در پايانه  از هويت کردی به  اين تبيين شاعرانه) 3. (می شود بيان کرد
اوأل، علوم . کرد  قرن بيستم مبنائی شد برای تحليل نظری روشن تری از مسئله

تحول کيفی را   های شصت قرن بيستم بدين سو، مرحله  اجتماعی در اروپا از دهه
شناسی   هم مرزهای سابق ميان تاريخ نگاری از يکطرف و جامعه  که  طی کرده
های   شاخه  ناسيوناليسم در همه  ، هم نظريه از طرف ديگر کم رنگ شده  و فلسفه

  ثانيآ، پايان جنگ سرد همراه. موضوع بررسی و تبيين تبديل شد  علوم انسانی به
امکانات مساعدتری برای جنبش ملی کرد ايجاد   ای که بود با تحوالت جدی منطقه

از اين دو فاکتور امروز کردشناسان با زبان گفتمانی روشنتری   بر خاسته. کرد
کرد بدست می دهند، و بخش قابل توجهی از   طرح و تحليل نظری از مسئله

را چونان ديالکتيک انکار هويت ملی کردها از سوی اين   کردشناسان اين مسئله
چهار دولت و مقاومت کردها در برابر اين سياست انکار تبيين می کنند، و اين 

امکان شناخت و درک روشنتری از شکل سياسی و خصلت ناسيوناليسم کرد را 
 ) 4. (است  ايجاد کرده  برای همه

 همزيستي يا همستيزي؟ : ايرانيت و كرديت
 کرد   مسئله :بخش سوم

 دکتر سعيد شمس
 
 
 
 

 
نيرو و زور و در   و تنها بوسيله[...] حقيقت بيرون از مکانيسم قدرت نيست 

خاص خود ' سياست های عمومی'ای  هر جامعه. اشکال متنوع آنها توليد می شود
حقيقت   مثابه  به  برای توليد حقيقت دارد و اين عبارت است از انواع گفتمان، که

انسان را قادر می   می شوند؛ مکانيسمها و مواردی که   و بکار گرفته  شده  پذيرفته
 .تشخيص دهد' نا درست'های  را از گزاره' درست'سازند عبارات 

 )1(ميشل فوکو 
 

     پيش درآمد
در سياسيت بين ' کرد  مسئله'تاريخ پديدار شدن و کاربرد اصطالح   عليرغم اينکه

ی بين دو جنگ جهانی و تحوالت تاريخ ساز آن، يعنی همانا شکل  دوره  الملل به
، عراق و سوريه  شدن چهار دولت مدرن ايران، ترکيه  رسميت شناخته  گيری و به

های پايانی قرن   اما اين اصطالح تا دهه. از سوی قدرتهای اروپايی بر می گردد
نمی   بيستم يا در ادبيات سياسی و تاريخی موجود در اين چهار کشور بکار گرفته

. می شد  مبهم بکار گرفته  مفهومی يکسره  شد، يا توسط نيروهای اپوزيسيون به
  اين ابهام را بايد در چگونگی تحول سياست قدرتهای اروپايی و بويژه  ريشه

در دوران جنگ . بريتانيا، در سالهای پس از پايان جنگ اول جهانی جستجو کرد
سياست پردازان و ماموران بريتانيا در   اول جهانی، محور متفقين و بويژه

راستای اولويت های سياسی قدرتهای اروپايی، بطور کلی از حق ملل برای 
در سال   سور منعقده  معاهده  آنها در. تعيين سرنوشت سياسی خود سخن می گفتند

، حق تعيين سرنوشت سياسی کردها را در 64و  62در مواد   ، بويژه1920
  واليات کرد نشين امپراتوری سابق عثمانی و، پس از يکسال تحت نظر اتحاديه

بر اثر پيشروی بقايای ارتش   اما تغيير تعادل قوا در منطقه. بودند  ملل، پذيرفته
صلح لوزان    انعقاد معاهده  امپراتوری عثمانی تحت رهبری کمال آتاترک منجر به

در . بود  صلح لوزان برآمد توازن جديدی در منطقه  مذاکرات و تواقفنامه) 2. (شد
بر بستر شکست نظامی نيروهای ارمنی، ايتاليايی و   واقع بريتانيا و فرانسه

تعهدات   بهای قربانی کردن کردها و پشت کردن به  يونانی در برابر کماليستها، به
. را امضا کردند    با ترکيه  قرارداد ترک مخاصمه  سور،  در پيمان نامه  پذيرفته

صلح، پذيرش شرايط کمال آتاترک مبنی بر    يکی از پيامدهای اين معاهده
  مثابه  عنوان نماينده مردم اين کشور به  به  مشروعيت دولت جديد جمهوری ترکيه

  تا اين مقطح به  کرد که  مسئله. ، در ميدان سياست بين المللی بود کليت يکپارچه
قدرتهای اروپايی را     علت موقعيت سوق الجيشی کردستان و منابع غنی آن توجه

کردستان و قرار دادن مردم کرد تحت   دليل تقسيم   بود، اکنون به  بخود جلب کرده
حق تعيين   ملتی که  از مسئله  ، عراق و سوريه، حاکميت چهار دولت ايران، ترکيه

يک اقليت فرهنگی تحت حاکميت   موضوع خواست  سرنوشت سياسی دارد، به
 . شد   ملی چهار کشور تقليل داده
گيری از اين شرايط و توازن قوای جديد در  با بهره  دولت جديدالتآسيس ترکيه

. داد  صلح لوزان، با دست بازتری جنگ با کردها را ادامه   و انعقاد معاهده  منطقه
  يکی از داليل موفقيت کماليسم در خنثی کردن فشار، و وادار کردن غربيان به

گفتمان   سکوت در مقابل سياست نسل کشی و پاکسازی قومی کردها، اين بود که
  تحقق پروژه  يکی از موانع عمده  مثابه  کرد را به  مسئله   کماليستی موفق شد که
را،   گفتمان کماليستی، مدرنيزاسيون ترکيه. بشناساند  مدرنيزاسيون در ترکيه

برای گفتمان . ای اجتماعی، عقالنی و جهانشمول معرفی می کرد چونان پروژه
عبارت بود از متجانس شدن با غرب مدرن   نوسازی در ترکيه    کماليستی، پروژه

اين   می شد که  گفته. های اقتصادی، اداری، فرهنگی و سياسی آن عرصه  در همه
منظور جبران عقب ماندگی های   به  جانبه  همه  توسعه  بدون برنامه  پروژه

در اين راستا مقاومت . اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی، ممکن نيست
  اين تبيين، به. اين هدف معرفی می شد  وصول به  عنوان مانع جدی راه  کردها به

جزء تفکيک ناپذير   داد تا سياست زدودن هويت کردی را به  اجازه  دولت ترکيه
کماليسم، روايتهای تبيين ' مدرن'  نظريه. تبديل کند  مدرنيزاسيون در ترکيه  پروسه
پردازان کماليستی، پيش فرصهای نظری   و، نظريه  را بکار گرفته  مدرنيته  کننده

 وام   خود را از معرفت شناسی ماترياليستی و سکوالريستی مغرب زمين به
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ای و بين  حقوقی، ملی، منطقه -سياسی  ای مسئله  ، به در يک فرايند تاريخی ويژه
  حلی جهت يافتن افقی به راه  طرح و در نهايت ارائه  است، که  الملی تبديل شده

منظور حل آن، بدون درک نسبتآ درستی از مکانيسم چالشهای آن دوران و 
  مثابه  در اينجا به  ، که' مسئله'  واژه  چرا که. پيامدهای آن، بسيار دشوار خواهد بود

شکلی از   به  انسانی خاصی که  مفهوم اشاره و يا داللتی است بر تعلق گروه
برخورد و . سياسی آنان وزن قابل توجهی دارد  در انديشه' ملی'اشکال آگاهی 

را نمی توان صرفا در چهارچوب حق و   اين گروه  حلی برای حل مسئله يافتن راه
  مثابه  ، به سخن ديگر، کاربرد مفهوم مسئله  به. مفهوم شهروندی جستجو کرد

ابزاری تحليلی و استداللی در راستای برخورد با خواست و طلب کردها، بدون 
خود محصول دخالت قدرتهای   درک پيوستگی معنايی آن با تحوالت تاريخی، که

ای و جهانی خاصی را  و پيامدهای ملی، منطقه  بوده  خاورميانه  اروپايی در منطقه
  در سی سال گذشته  های محدودی را که اگر نوشته. ، غير ممکن است بدنبال داشته

علوم   است، بتوان پژوهش های تاريخی و يا حوزه  شده  کردها نوشته  در باره
وانگهی، . ای است بر تاريخ نويسی ايرانی انسانی خواند، در بهترين حالت حاشيه

تحول تاريخی ايران و بسط تمدن   اسالمی، از ديدگاه  نويسندگان ايرانی، بويژه
ايرانی و اسالمی در تاريخ مردمی مانند کردها نظر می کنند و در واقع، از 

نوعی، کل تاريخ کردستان را   منطق تحول تاريخی ايران، در نهايت، به  ديدگاه
                                                                 .پاورقی تاريخ ايران می دانند

  کوتاه  در اين مقاله  تر از آن است که کرد پيچيده  مفهوم مسئله  ، بحث در باره البته
آن پرداخت و با وضع سياسی و امکانات کنونی تاريخ نگاری   تفصيل به  بتوان به

در بخش . و علوم اجتماعی در ايران در چشم انداز کنونی تقريبآ غير ممکن است
هر حال،   ، به می کنم که  ها اشاره  اين نکته  از اين حيث به  سوم و پايانی مقاله
در پيوند با   همزيستی يا همستيزی ايرانيت و کرديت، بويژه  طرح بحث در باره

کرد   منظور از مسئله  در ايران، زمانی امکانپذير خواهد شد که  تاريخ انديشه
 . باشد  روشن شده

  به  کرد و سير تاريخی آن يکسره  مبحث مسئله  اگر اشارات گذرا و موقتی من به
باشد، بر مبنای آن می توان نتايجی مهم برای ايضاح برخی مفاهيم   خطا نرفته

تاريخی اين مبحث   بيشک حساسترين و مهمترين مرحله. تاريخ ايران گرفت
کرد در   اما بررسی های تحقيقی در باب مسئله. دوران جمهوری اسالمی است
در   شده  های نوشته اکثريت رساله. ای نادر است دوران جمهوری اسالمی پديده

 کرد   مسئله  ايران و تحوالت پس از آن يا اصآل به 1357تحليل انقالب سال 
در خارج از ايران از محدود . اند آن کرده  ای گذرا به و، يا تنها اشاره  نپرداخته

  درخور توجه  که 1357کارهای تحقيقی در مورد جنبش ملی کرد پس از انقالب 
اکسفورد   کوهی کمالی در دانشگاه  خانم فرشته  جديتری است کاری است که

ای آن رشد  کتابی تحت همان عنوان رساله  مثابه  ، بعدها به اتمام رسانده  بريتانيا به
توسط انتشارات مکميالن در ) 6(ناسيوناليسم شبانی : سياسی کردها در ايران

جواب اين سئوال را   تالش خانم کوهی کمالی اين است که. چاپ شد 2003سال 
نظام   ای عليه مرکز مبارزات توده  چرا پس از انقالب ايران کردستان به  بدهد که

جمهوری اسالمی تبديل شد و در اين راستا ايشان مروری دارد بر داليل رشد 
ايشان هم . و جنش اسماعل آقا سميتکو  ناسيونالسيم کردی در دوران رضا شاه

چنين جمهوری کردستان در دوران پس از جنگ دوم جهانی را مورد بررسی 
تحليل علل قدرت   سئوال اصلی به  سپس در راستای پاسخ به. قرار می دهند

در کل، خانم . جنبش مقاومت ملی کرد در سالهای پس از انقالب می پردازند
مقاومت کردها در برابر رژيم و ستايش شخص   کوهی کمالی عليرغم سمپاتی به

داری در  گی رشد سرمايه دکتر قاسملو، ناسيوناليسم کرد را، در چهارچوب ويژه
  مثابه  رشد ناموزون آن مقاومت های روستای و دهقانی بدنبال داشت، به  ايران که

' ناسيوناليسم شبانی'واکنشی در برابر سياست های تمرکزگرای دولت و همچون 
                                                           )7. (ارزيابی می کند

آقای حميد رضا   است ، من جزوه  در ايران انجام گرفته  در ميان کارهايی که 
را ) 8(علل تدوام بحران آن پس از انقالب اسالمی : جاليی پور تحت کردستان 

  را که  دليل عمده  آقای جاليی پور خود سه. ام بحث انتخاب کرده  برای ادامه
شناسی   اول، جامعه: اند چنين بيان می کند بوده  مشوق ايشان در نوشتن اين جزوه

بکار گيری 'ای پشت سر خود دارد و می بايست با  ساله  در ايران تاريخ پنجاه
و   مسائل و مشکالت سياسی و اجتماعی ايران را تجزيه) 9('  روشهای اين رشته

سال مسئوليت های دولتی مهم   دومآ، ايشان در کردستان برای ده. تحليل کرد
و مشاهدات شخص ايشان عامل مهمی در راستای اين هدف   و تجربه  داشته

و مشکالت آن ساختاری است   کردستان بسيار پيچيده  خواهد بود و، نهايتا، مسئله
 . ايشان کانديدی مناسبی برای اين کار هستند  دو دليل ذکر شده  به  با توجه
آقای جاليی پور يکی از ) 1. می کنم  داليل ايشان اضافه  دليل ديگر هم به  من سه
مذهبی است و تالش می کند با نگرش و -های اصلی جنبش اصالحات چهره

 بحران کردستان و 'کردستان و بقول ايشان   راهکار امنيتی در برخورد با مسئله

 1357کرد در ايران پس از انقالب   مسئله) 2
 

پايانی بر سيستم دو قطبی در جهان هم بود، امکانات   نقطه  پايان جنگ سرد، که
اکنون در عراق ما با . ملی کردها مهيا کرد  سياسی قابل توجهی را برای مبارزه

هم مشروعيت بين المللی دارد و   وجود يک دولت محلی کردی روبرو هستيم که
  بروکراتيکی آن در راستای پاسخگويی به -اداری  هم ظرفيت های دستگاه
اين دولت همچنين با تشکيل . گام در حال افزايش است  نيازهای مردم گام به
کردستان و قدرت دفاع از   ای توان اقتدار سياسی بر منطقه نيروهای مسلح حرفه

عراق   آينده. است  آن را در صورت يورش احتمالی در دست خود متمرکز کرده
دولت محلی در چهارچوب سيستم   مثابه  به  باشد وجود دولت کردی، چه  هر چه

  عراق روند تجزيه  در شکل دولتی مستقل، در صورتی که  فدراليستی عراق و چه
هم پس از سالهای   در ترکيه. را طی کند، يک واقعيت سياسی عمآل موجود است

همگون   کردها در راستای پروژه  سياست پاکسازی قومی، زبانی و فرهنگی عليه
، بخشی از  های گذشته آتاترکی، امروز پس از فراز و نشيبهای دهه) 5(سازی 
  در جامعه  عضويت ترکيه  تنها مسئله  نه  است که  پذيرفته  سياسی ترکيه  جامعه

در گرو چگونگی برخورد با، و نهايتآ   خود دولت ترکيه  همچنين آينده  اروپا، بلکه
، پس از سرنگونی رژيم سلطنتی، جنبش ملی کرد  بعالوه. کرد است  حل مسئله

. روند استقرار نظامی تئوکراتيک در ايران بود  مهميترين نيروی اپوزيسيون عليه
هر چند رژيم جمهوری اسالمی ايران با هدف نابودی جنبش ملی کرد رکورد 

است، اما جنبش   ای از سياست پاکسازی قومی کردها را برای خود ثبت کرده تازه
ملی کرد در ايران پس از جمهوری اسالمی، عليرغم شکست نظامی، تحول کيفی 

در برامد آتی سياسی در ايران جای خاصی   است که  معينی را پشت سر گذاشته
 . را ايفا خواهد کرد

ای، گفتمانهای  و توازن قوای منطقه  گذشته  دهه  با در نظر گرفتن تحوالت سه
  کرد روبرو می شوند؟ عليرغم همه  با مسئله  ناسيوناليستی ايرانی اکنون چگونه
کرد و يا کردستان در ايران آسان نيست و   اين تحوالت، سخن گفتن از مسئله

ما   که  آنگاه  تبيين اين موضوع در زبان فارسی هم خالی از اشکال نيست، چرا که
و ' حاجت'، 'درخواست'معنای   هم به'  مسئله'کرد صحبت می کنيم، لغت   از مسئله

  ، و نهايتآ به'ذشوار'و '  پيچيده'، ' سخت'معنای مشکل يعنی   ، هم به' مـطلب'
حل  و يا راه' مشکل گشا'  به  که' گرفتاری'و ' دردسر'، 'اشکال'معنای معضل يعنی 

ما در زبان انگليسی و کردی اين مشکل را . شود  نياز دارد ميتواند بکار گرفته
  کرد به  عنوان پرسش را از مسئله  کرد به  نداريم، يعنی می توانيم طرح مسئله

منشا عربی دارد، در   ، که مسئله  اما واژه. معضل را از هم تفکيک کنيم  مثابه
ای آن با معنای علمی آن يعنی آنزمان  ای يا شاعرانه زبان فارسی معنای استعاره

بار تئوريک و فکری دارد بکار می رود، بسيار متفاوت   مفهومی که  مثابه  به  که
 خواهد  بود

 
در آن سالهای اول پس از   بياد دارند که 1357فعالين سياسی دوران انقالب سال 

بار منفی بسيار   بود که  متداول شده' دار  مسئله'سرنگونی رژيم سلطنتی اصطالح 
حول خط مشی سياسی سازمانی   کسی اطالق می شد که  دار به  مسئله. قوی داشت

معموآل در صفوف آن فعاليت می کرد سئوال های مشخصی در ذهنش شکل   که
او ناروشنی در استراتژی و تاکتيک سازمان خود حس می   بود از آنجا که  گرفته

اما در فضای . کرد و جهت شفافيت بيشتر جرئت طرح سئواالتی را بخود می داد
چنان داغ ننگی را منعکس می ' دار  مسئله'هيجانات انقالبی آن دوران اصطالح 

در موقعيت رهبری نبودند، و يا زير پايشان در سازمان و يا   کسانی که  کرد که
آن تعلق داشتند چندان قرص و محکم نبود، ناچار بودند سئوالها و   به  گروهی که

اين بار ننگ را بر جان نحيف خود   ای مطرح کنند که خواستهای خود را بگونه
 . هموار نکنند

مسائل حاد   می شود يک رشته)  concept(ای مفهوم  بطور کلی وقتی واژه
سياسی، بر بستر منافع گروهای انسانی و بر اساس تبيين نظری، جايگاهی 

تنها در پرتو آنها، برداشت مفهومی   ای را در انگاشت آن اشغال می کنند که ويژه
مفاهيم با مسائل و   همه'دلوز می گويد،   وقتی که. قابل درک است  آن واژه

، 'بدون آنان و متمايز از آنها بخودی خود معنی ندارند  مشکالتی در ارتباطند که
اولی بيشتر   متافور و مفهوم که  تفاوت واژه،. درست بر اين امر تاکيد دارد

ای و تشبيهی و نمادين   توصيفی و، دومی توصيفی و تشريحی با زبان استعاره
گيری از روش نظری و  اين آخری با بهره  است، در اينجاست که) سمبوليک(

هدفی   ای است در مسير رسيدن به کيفيت تحليلی و استداللی آن بيشتر وسيله
منظور   به'  مسئله'در کاربرد مفهوم   باور من اين مشکل زبانشناسانه  به. مشخص

کرد می تواند منشآ بد فهمی های بسياری   برخورد با مسئله
                                               .باشد

 کرد    در گفتمان سياسی معاصر در ايران، مسئله' مسئله'سوای نا روشنی مفهوم 
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ای  چونان پديده' همبستگی کردی'  سخن ديگر،   به. ای سياسی است اساسا پديده
اجتماعی ناظر بر تفاوتهای گويشی و آداب و رسومی، بخودی خود نمی تواند 

همين دليل آقای جاليی پور   باشد، و به' بحران کردستان'اصطالح   منشا اصلی به
بررسی فاکتور دوم، احزاب و تشکيالت سياسی کردی می   به

                                                        .پردازد
نامگذاری ' بحران کردستان'او   آقای جاللی پور تالش دارد تفکيکی ميان آنچه

جريانی در کردستان   بيشتر ناظر به"کردستان ترسيم کند، دومی   با مسئله  کرده
خواهان خودمختاری می باشد و يا خواهان استقالل سياسی کردستان   است که

سعی دارد برای کردها يک هويت سياسی مستقل در نظر   جريانی که -است 
شکل   اين خواست خودمختاری يا استقالل به:  وقتی است که"اما اولی؛ ." بگيرد

  سياسی مناطق کرد نشين به  برخورد نظامی با قوای حکومتی در می آيد و صحنه
  روشن نيست که  نخست برای خواننده  در نگاه) 17." (طور جدی نا امن می شود

چرا ايشان يک فصل   است، آنگاه' بحران کردستان'اگر هدف اصلی اين بررسی 
يعنی جريان . اند کرد در بعد تاريخی آن اختصاص داده  مسئله  بررسی را به  اين

  را' خواست خودمختاری يا استقالل سياسی، کردها'در راستای تامين   سياسی که
اما اندکی تامل . و می کند  های پايانی قرن نوزدهم تا کنون نمايندگی کرده از دهه

، و يا  از گفتمان دوگانه  برخاسته  )18(' تناقص در مفاهيم'روشن می سازد اين 
شرح اجمالی از آن   ای که گونه  دوگانگی در گفتمان ناسيوناليستی ايرانی است به

در بخش دوم تالش کرديم نشان دهيم، اين   چنانکه. را در بخش دوم آورديم
جان پريشان '  ايران بود که  به  دوگانگی در گفتمان، محصول ورود مدرنيته

بر اثر   ای که دو گرايش عمده. بود  را دچار بحرانی ساختاری جدی کرده' ايرانی 
برون رفت از   وضعيت بحرانی دوران جنگ جهانی اول و در راستای يافتن راه

بودند، حامل دوگانگی و يا   گفتمان هژمونيک تبديل شده  به  رشد کرده  بحران،
اين گفتمان از آنزمان تا امروز رويکردهای مختلفی . بودند' تناقض در مفاهيم'

  شکلی از اشکال، همان دوگانگی را منعکس کرده  آنها به  و دارد، اما همه  داشته
مذهبی اين دوگانگی را در لعاب و رنگ شيعيگری -گفتمان رفرميسم. و می کنند

خاص خود تبيين می کند؛ از يکطرف علوم انسانی مدرن را در بررسی های 
شيعی –خود بکار می گيرد، اما از طرف ديگر، مفاهيم آن بر متافيزيک اسالمی

بندی تحول گفتمانی در   از يکسو، روش ميشل فوکو را در مرحله. استوار است
تاريخ ايران بکار می گيرد، و از سوی ديگر، تاريخ تحول گفتمان سياسی در 

. (تقسيم بندی می کند' بعد از غيبت'و دوران ' عصر غيبت'  دوره  ايران را به
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در   فقط در ايران بلکه  کردستان نه  مسئله: " آقای جاليی پور تاکيد دارد که    

پس از پيروزی انقالب   به  ای نيست که پديده[...] و عراق نيز مطرح است   ترکيه
" و از سوی ديگر، "  سابقه  ای است مسبوق به مسئله  اسالمی مربوط شود بلکه

شکل بحرانی تدوام پيدا   کردستان پس از پيروزی انقالب اسالمی به  مسئله
  جريانی که'کرد چونان   اگر تحليل ايشان را جدی بگيريم و مسئله) 20." (کرد

  جريانی که' سعی دارد برای کردها يک هويت سياسی مستقل در نظر بگيرد
خود ' خواهان خودمختاری می باشد و يا خواهان استقالل سياسی کردستان است'

هر زمان اين خواست   ای بحران زا است، چرا که مسئله  کردستان همواره  مسئله
های  شيوه  در کردستان مطرح شود و دولت مرکزی ظرفيت حل آنرا را به

باشد، خواست خودمختاری و يا استقالل سياسی   دمکراتيک و غير نظامی نداشته
تمايز   وجه  اين سئوال مطرح خواهد شد که  در نتيجه. بحران فرا می روييد  به

است؟   هدفی تبيين شده  کردستان و بحران کردستان با چه  قائل بودن ميان مسئله
اثبات کند   ای را پی می گيرد و بر آنست که در واقع اين تفکيک هدف ويژه

غير قهر اميز اين   شيوه  جمهوری اسالمی ايران، اگر احزاب کردستانی به
کرد را داشت، و   مسئله  خواست را مطرح می کردند، توانايی پاسخگويی پاسخ به

بحران کردستان،   کرد به  خطا و مسئوليت اصلی تبديل مسئله  می گيرد که  نتيجه
نظام جمهوری   بودند، نه  حزب دمکرات کردستان و کومله  احزاب کردی، بويژه

پس از   که) 1عامل (' همبستگی کردی'گيری از  اين عامل با بهره. اسالمی
بود ، و هم چنين جغرافيای کوهستانی   فروپاشی نظام سلطنتی مجددآ تقويت شده

ميدان آمدند و کارزار جنگی سازمان   با شعار خودمختاری به) 3عامل (کردستان 
در . اسالمی ايران تحميل کردند-دولت جديدالتاسيس انقالبی  و خونينی را به  يافته

در شکل کمک ) 4عامل (بين اللمی کردستان –ای اين جنگ موقعيت منطقه
از اول پيروزی انقالب با دولت "  دولت عراق، که  دشمنان انقالب ايران، بويژه
-عامل موثری در استمرار اقدامات سياسی"، " در حالت تخاصم قرار داشت

امنيتی   سياست ويژه  و در آخر می افزايد که) 21. (احزاب کردی بود" امنيتی
اساس . "هم در تدوام اين بحران نقش ايفا کرد) 5عامل (جمهوری اسالمی 

رهبر   سياست امنيتی دولت جمهوری اسالمی در کردستان بر اساس اين جمله
 حساب مردم کرد از صد انقالب جدا است يعنی با مردم رآفت با   که[...] 

باشد و، هر چند تبيين ايشان هم در چهارچوب   داشته  ، فاصله'علل تدوام آن
کرد در ايران است، اما آقای جاليی پور کوشش بسياری   مسئله  نگرش امنيتی به

با گرايش امنيتی ديگر در   بخرج می دهند تا در اذهان اين تلقی را ايجاد کنند که
) 2) 10. (جدی دارد  فاشيستی جناح اصولگرا فاصله–رنگ و لعاب پوپوليستی

،  داده  تحصيالت خود ادامه  آقای جاليی پور پس از بازگشت از کردستان به
معتبر سلطنتی لندن در مورد انقالب ايران   پاياننامه دکترای خود را در دانشگاه

شناسی در گير فعاليت های   عنوان استاد جامعه  و اکنون سالها است به  نوشته
فردی برای اين   تدريسی و تحقيقاتی است، بنابراين بايد صالحيت علمی و انگيزه

ايشان می گويند هر چند از زوايائی با نظرات   آنچه) 3. باشد   هدف داشته
  سکوالرهای دمکرات خارج از حکومت کمی فرق دارد، اما فرجام کار و نتيجه

گيری ايشان در چهارچوب پيش فرضهای نظری روايت های جاری ديگر 
سکوالر ،و -مذهبی، دمکراتيک-های اپوزيسيون ايرانی ملی نيروهای 
    .است  در خور توجه  دمکرات قرار می گيرد، در نتيجه- خواه مشروطه

 کرد؟   بحران کردستان يا مسئله) 3
 

پاسخ به اين پرسش نيست ' بحران کردستان'آغاز آقای جاليی پور در تحليل   نطقه
  ساکنين ايران، از جمله  توان شرايطی را ايجاد کرد که همه چگونه می: که

پرسش اصلی   کردها، بتوانند در کنار هم در سعادت و آسايش زندگی کنند، بلکه
، اين است که 'اقوام ايرانی'  مسئله' پردازان  نظريه'برای ايشان، مانند بسياری از 

  آقای جاللی پور عليرغم اينکه . توان تماميت ارضی ايران را حفظ کرد چگونه می
کردستان در بعد تاريخی اختصاص   شکل گيری مسئله  خود را به  فصلی از رساله

. کرد صحبت کند  مسئله  و نه" بحران کردستان"است، اما ترجيح می دهد از   داده
نقش جدی ' بحران کردستان'در شکل دهی و تدوام   ايشان پنج عامل را که) 11(

احزاب سياسی ) 2همبستگی کردی، ) 1': ميکند  اند بدينترتيب خالصه ايفا کرده
جغرافيايی سياسی ) 4، )عامل خارجی(موقعيت برون مرزی ) 3کردی، 

     )12(' .امنيتی دولت  سياست ويژه) 5کردستان، و 
و در   بوده' بحران کردستان'يکی از عوامل جدی ' همبستگی کردی'بنظر ايشان 

عصبيت '  نظريه: "اظهار می دارد  از اين پديده'  شناختانه جامعه'راستای تبيينی 
بر اساس خون يا نژاد يا دين و يا   ، همان همبستگی اجتماعی است که'ابن خلدون

چرا در   اينکه) 13" (وجود می آيد  ترکيبی از اينها در بين گروهی از مردم به
اساسآ گفتمانی   شناسی، که های جاری جامعه نظريه  از ميان همه  توضيح اين پديده

اول ممکن   ابن خلدون متوسل شد، در نگاه' عصبيت'  نظريه  مدرن است، بايد به
. باشد  اعتقادات مذهبی ايشان در اين انتخاب نقش داشته  نظر آيد که  است چنين به

، 'با همبستگی قومی' همبستگی ملی'اما انتخاب با هدف ترسيم مرزی روشن ميان 
. است  شده  در چهارچوب دومی بکار گرفته' همبستگی کردی'و توضيح 

) دارای مرز(همبستگی در ميان افراد يک سرزمين مشخص   همبستگی ملی، به"
دارای زبان،دين، آداب و رسوم، دردها و شادی ها و آرزوهای   می شود که  گفته

با   ای که منطقه  نه(فرهنگی   اما همبستگی قومی در ميان منطقه. مشترک باشند
دارای نژاد، زبان، دين، آداب و رسوم   که) باشد  مرزهای سياسی روشن شده

در تعريف و توضيح همبستگی کردی ) 14." (مشترک باشند، شکل می گيرد
، آداب و رسوم 'مختصات نژادی'، زبان، 'اعتقادات'پارامترهای متعددی چون؛ 

و . اند کردی توسط ايشان مورد بررسی قرار گرفته' رقص چوبی'کردها و حتی 
پس از تالش بسيار و بخشآ ناموفق در تبيين تحليلی و پيوند اين عوامل با هم، در 

  در پی آن نيستيم که"با طرح اين مباحث   يادآور می شود که  خواننده  پايان به
برای کردها مليتی مستقل اثبات کنيم يا مليت و قوميت آنها را همان مليت ايرانی 

  البته) 15." (است' برآيند آن'سخن ما بر سر تفاوتهای قومی و   بلکه[...] بدانيم 
بحث حقيقت مليت رشيد   می دهند به  را مراجعه  در زير نويس اين بخش خواننده

در پی آن نيستيم مليت کردها را "ی  جمله  ياسمی و بدين ترتيب روشن می شود که
می   در پايان و پس از تالشی بسيار نتيجه. ، بيشتر تعارف است"ايرانی بدانيم
' تفاوت در زبان و گويش، عقايد، آداب و رسوم بين فارسها و کردها'  گيرند که

احساسی می "هر چند داللتی بر هويت مستقل ملی کردها نيست اما حکايت از 
کردستان ناامن می شود و دولت مرکزی   کردها خصوصآ در هنگامی که  کند که

طور   ضعيف می گردد و کرد احساس خطر می کند، درون گرا می شود و به
اين تبيين از همبستگی ) 16." (می کند  بر روی ويژگی های خود تکيه  نانبشته

-گويشی'گيهای  ويژه  کردی با هدف نفی هويت ملی و آگاهی ملی و تقليل آن به
خطای اصلی و تناقص مستتر در اين تبيين آنجا . و آداب رسوم محلی است' زبانی

بکار می ' کردايتی'همبستگی کردی را مترادف با   نويسنده  نمايان می شود که
اصطالح   کرد می داند که  متوسط و آشنا با مسئله  هر خواننده. گيرد

راهنما و مبنای ايدئولوژيکی سياست تامين   يعنی ناسيوناليسم کردی، که'کردايتی'
حق تعيين سرنوشت سياسی برای کردها است، و مانند هر نوع ديگر 

                                                              ناسيوناليسم 
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مشکل اين بود . بودند  شده  سلطنتی، با نظرداشت همبستگی و تماميت ايران تهيه
، موجود بود و در آنجا  داروخانه  در جمهوری اسالمی، تنها دکان عطاری، نه  که

با   همراه' گل گاوزبان'برای درد مزمن يک قرنی کردها ' انتی بيوتيک'بجای 
چنين مداوايی،   نتيجه  امدادهای غيبی امام زمانی تحويل مشتری می دادند که

درد می   مريض ما از شدت آن امروز بيش از گذشته  رماتيسم شديدی بود که
مطلوب آقای جاليی پور را برای خود بيمار   در واقع دکتر همان نسخه. کشد
در   بود با اين اميد که  عطاری جمهوری اسالمی کرده  بود و او را روانه  نوشته

هم موجود ' آنتی بيوتيک'چند قرص ' آخرالزمانی'پستوی عطار در ميان دعاهای 
 .باشد

دمکراسی برای ايران و 'توسط احزاب کرد،   شده  مشکل اصلی طرح ارائه
با همبستگی و تماميت 'گويا   در آن نداشت که  ، ريشه'خودمختاری برای کردستان

برای تحقق اين استراتژی احزاب   مشکل اينجا بود که  ، بلکه'ايران منافات داشت
باشد،   ظرفيت پذيرش شکلی از دمکراسی را داشته  کرد نيازمند متحدی بودند که

امروز همگان می . خودمختاری برای کردستان در چهارچوب آن عملی باشد  که
و، حتی در صفوف  1357ای سال  دانند در قدرت ائتالفی حاکم مولود انقالب توده

  رهبران کرد و بويژه  نيروهای اپوزيسيون آن، عليرغم تالش های بی وقفه
خواهان شکلی از دمکراسی باشد   شخص دکتر قاسملو، نيرويی در ميدان نبود که

آقای جاليی . هم در چهارچوب آن ميسر باشد' خودمختاری برای کردستان'  که
، بجای مجرم، قربانی را متهم 'بحران کردستان'اصطالح   پور در تحليل به

نشان از يک   نه  گيری ايشان، همه بررسی، ساختار گفتمانی و نتيجه  شيوه. ند کرداه
  سياسی به-حکايت از پژوهشی اطالعاتی  ، بلکه شناسانه  کار تحقيقاتی جامعه

                                                           .مجرم دارد  منظور تبرئه
اين نوشتار . کرديم، عليرغم اين نارساييها و کاستيها  پيشتر هم اشاره  اما چنانکه
نظرات بخش قابل توجهی از نيروهای اصالح طلب و   منعکس کننده  از آنجا که

  کردستان است، در خور توجه  هم چنين اپوزيسيون سکوالر در برخورد با مسئله
تحول فکری بخشی از نيروهای   در عين حال اين نوشتار، در برگيرنده. است

تا سالهای   اين نيرو که. فراکسيون اصالح طلب است  اسالمی حاکم، موسوم به
  به  شده  انديشيدن با فراکسيون شناخته  پس از پايان جنگ عراق و ايران، در شيوه

اوائل   اصولگرا، مرز چندان روشنی نداشت، امروز از عقالنيت بنياد گرايانه
  آن دوران که  هدف اصلی اسالم سياسی بنيادگرايانه. است  گرفته  انقالب فاصله

، سنت، زهد و تقوی، فداکاری و ايثار استوار  بنيان و اساسش بر مذهب شيعه
و . نيروهای سکوالر و دگر انديش بود  راندن همه  حاشيه  بود، غضب قدرت و به

اصطالح سازندگی،   در دوران به. بود  دست آمده  اين هدف با پايان جنگ به
اين تحول . دور شد  گام از عقالنيت بنيادگرايانه  بخشی از نيروی حاکم گام به

آل احمدی ' غربزدگی'از مسير نقد گفتمان   می دانيم آسان بدست نيامد و  همچانکه
در نقد شريعتی، آنها ضرورت بازسازی . شريعتی عبور کرد' تشيع سرخ'و 

در اختالط شيعيگريی با افکار   اسالمی سياسی را در جهت عکس انها، يعنی نه
  ليبرالی مغرب زمين، بويژه  در اختالط شيعيگريی با انديشه  پوپوليسی بلکه-چپ

آل احمد ' غرب ستيزی'  در اين مسير گناه  از نوع پوپری آن، سامان دادند، و البته
در اين   آنچه) 29(  .و مارکسيستها انداختند  گردن حزب توده  و شريعتی را هم به

تحول برای بحث من اهميت دارد جايگزينی عقالنيت اسالم سياسی بينادگرا با 
ماکس وبر عقالنيت رسمی را حسابگری . شکل معينی از عقالنيت رسمی است

 هدف تعريف می کند  هدفمند و کارآمدترين ابزار در روند رسيدن به
دنيای دو قطبی   اين عقالنيت رسمی، بر عکس فراکسيون اصولگرا، می فهمد که

و ديگری، .است  تاريخ پيوسته  به  است و، يکی از آن دو قطب  پايان خود رسيده  به
،  نام گرفته' نظم نوين جهانی'  غرب نام داشت، امروزه' ابر قدرت'ديروز   آنچه

بجای آن چند   ی جغرافيا محو نموده يوگوسالوی را از نقشه  توانايی آنرا دارد که
صدام را   کرده  عراق حمله  کند؛ به  ليست سازمان ملل اضافه  ملت جديد به-دولت

شعار   در اين شرايط، عقالنيت رسمی اصالح طلب می فهمد که. سرنگون نمايد
شعار   هدف نيست و بايد جای خود را به  رسيدن به  ، ديگر راه'غربی  شرقی نه  نه'
در اينجا قصد   من البته. بدهد' هم شرقی و هم غربی ، هم اسالمی و هم غربی'

را تعقيب نمی کنم و تنها  ـ ـ ارزش گذاری و يا مخالفت با اين عقالنيت رسمی 
  اين نگرش می بيند که. کرد مد نظر دارم  بازتاب آن را در برخورد مسئله

و . در دو سوی مرز ايران در حال گشت و گذارند' نظم نوين چهانی'سربازان 
از طرف ديگر، اين . است  ديروزين صدام حسين را هم از ياد نبرده  تجربه

اند، امروز در  است که کردها هم بيش از هر زمان فعال شده  عقالنيت متوجه
و،   ای آنها قوی بوده هم جنبش توده  عراق دولتی در دولت هستند و در ترکيه

شرايط بين المللی هم بر عکس دوران دو قطبی بيشتر پشتيبان روش برخورد 
عقالنيت . ای است در رويارويی با تنش های منطقه' حقوق بشری'دمکراتيک و 

دمکراسی و حقوق 'بايد در بازی بزرگ   رسمی و جناح اصالح طلب می فهمد که
 در واقع جمع بندی . داخلی را نبازد  باشد تا بازی در عرصه  شرکت داشته' بشری

بر اساس چنين سياستی دولت جمهوری اسالمی، در همان حالی . ضدانقالب شدت
می کرد در   و دمکرات می بايست مقابله  در کردستان با پيشمرگان کومله  که

 22." (داشت تا خدمتگذار مردم کرد باشد  همان حال وظيفه
روايت ايشان از حوادث و وقايع کردستان   مکث و احيانأ پاسخ دادن به  نيازی به

  هر خواننده  در سال های پس از سرنگونی نظام سلطنتی در ايران نيست، چرا که
اين جمع بندی   تا چه اندازه،  است که  نسبتآ مطلع از تحوالت آن سالها، بخوبی آگاه

از سوی ديگر، روش و ) 23. (، نامنطقی و جعل آميز است ، يکجانبه مغرضانه
اما اين . شناسی تجربی هم موفق آميز نيست مفاهيم ايشان، حتی در سطح جامعه

اين   به. روی آن تاکيد شد  پرسش مطرح خواهد شد، اگر چنين است چرا اين همه
از طرف روشنفکران   جديترين کاری است که  اوآل، اين رساله  که  دليل ساده

. است  شده  کرد در ايران پس از انقالب اسالمی نوشته  ايرانی در مبحث مسئله
همان قواعد بنيادين گفتمان های   کاستی های آن، اين رساله  ثانيآ، عليرغم همه

  در بخش دوم متذکر شديم که. کرد بازتوليد می کند  ايرانی را در مبحث مسئله
گفتمان های ناسيوناليستی ايرانی، و اساسآ هر گفتمان ديگری، بر اساس شرايط و 

در آن شکل می گيرند رويکردهای متفاوت اجتماعی و سياسی   موقعيتی که
آنها را   گی فردی کسانی که و ويژه  موقعيت، جايگاه  به  با توجه  دارند، و بويژه

اما در همانحال، گفتمانهای ناسيوناليستی . توليد می کنند، حتمآ متفاوت خواهند بود
مردم غير فارس زبان ايران،   ايرانی در رويکرد تاريخی خود در باب مسئله

 و می کنند  کردها، از قواعدی بنيادين پيروی کرده  بويژه
، بررسی ايشان کوششی  خود، تاکيد دارند که  آقای جاليی پور در پايان رساله

از "علت خصوصيات پارادوکسی آن،   به  که  ای پيچيده مسئله  است در پاسخ به
  ميليون انسان مربوط می شود و از طرف ديگر به 5/2سرنوشت   يک طڕف به

  آن چندان ساده  پاسخ دادن به) 24" (وحدت و هويت و تماميت ارضی ايران
ها با هم  ای از زمينه در پاره"  دو سوی اين معادله  می گيرند که  و نتيجه. نيست

ايشان اصطالح بحران در کردستان را بر   همين دليل است که  به." تعارض دارد
' معضل'کرد در ايران   سخن ديگر، مسئله  به. کرد ترجيح می دهند  عبارت مسئله
از دو واقعيت   و اين معضل برخاسته  .پرسش و يا خواست   جدی است نه
خودمختاری يا استقالل 'واقعيت اول، خواست کردها برای . متعارض است

. سال پشت سر خود دارد 120  ايشان هم می پذيرند تاريخی نزديک به  که' سياسی
با واقعيت   بالفاصله  چرا که  ساز بوده  در همانحال اين خواست در ايران مسئله

واقعيت دوم حاصل . در تعارض قرار می گيرد" تماميت و وحدت ايران"دوم، 
ايران و هويت جغرافيای، زبانی،   يکی از افتخارات ايرانيان است که"رنجها و 

لذا ايران يک واقعيت صرفآ تاريخی . اند تمدنی آن را حفظ کرده  سياسی و باالخره
." (يک تاريخ طوالنی هم پشت سر دارد  است که  ، ايران واقعتی زنده نيست بلکه

  از ميان همه' وحدت و هويت ايرانی'و در اثبات تفسير خود، در باب ) 25
و از دکتر حسين زرين کوب نقل قول می ' اند پيامبران، جرجيس را انتخاب کرده'

شمال و جنوب و شرق و غرب را از   رغم جايی های ظاهر که  به) "26. (آورند
اختالف   بود که  بود اشتراک در معنويت، وحدتی پديد آورده  يکديگر دور افکنده

حسين زرين کوب، تاريخ ايران، ص " (و نزااع خاندانها آن را نمی کاست  سالله
اين معضل کرد يا بحران کردستان را   آقای جاليی پور، در خاتمه،) 27). (3

در   لذا مشکل از اينجا شروع می شود، اگر خودمختاری که: "جمع بندی می کنند
ضمانت اجرايی برای حفظ   شود، چه  ای شفابخش پيچيده عنوان نسخه  کردستان به

پس از پيروزی انقالب اسالمی از   اين تماميت و هويت ايرانی است؟ ايرانی که
يکی از   اين که  خالصه. هر سو آماج حمالت دشمنان خارجی و داخلی است

ای برای کردها  ای از روشنفکران کرد نسخه پاره  معضالت کردستان اين است که
در اين   با همبستگی و يکپارچگی ايران منافات دارد، مگر اينکه  می پيچند که

  چرا که. نويسی يکپارچگی و وحدت و هويت ايرانی را در نظر بگيرند  نسخه
 )28" (نيست  کشور ايران کشور عراق و ترکيه

کرد با تاريخ حداقل يک   با تاکيد بر اهميت مسئله  چرا تحليل آقای جاليی پور که
و در فصل   اهميت آن جلب کرده  خوانندگان را به  خود ايشان توجه  قرنی آن، که

کردستان در بعد تاريخی آن را مرور می   دوم تحت عنوان، شکل گيری مسئله
ای بپيچيد  ، نسخه اين دستور العمل سياسی که. پايان می رسد  به  کند، با اين نتيجه

معنی است؟ مولف   چه  باشد، به  با همبستگی و يکپارچگی ايران منافات نداشته  که
چنين دستورالعمل سياسی را از کار   شناس رفرميست پيش از آنچه  و جامعه

طڕح   ی خود بيرون بکشد، می بايست نشان دهد که شناسانه جامعه' تحقيقاتی'
رهبری   حزب دمکرات کردستان به  پيشنهادی احزاب کرد در کردستان، بويژه

اگر . با همبستگی و تماميت ايران منافات داشت  ای بود که دکتر قاسملو، نسخه
می کرد، آنزمان   ايشان در اثبات اين موضوع، تحليلی متکی بر اسناد ارائه

موضوع بحث ايشان   احزاب کرد، در ايجاد بحرانی که  هم می پذيرفت که  خواننده
  اما ،ايشان می دانند چنين نبود و درست بر عکس، همه. اند هست، نقش داشته
 توسط نمايندگان کرد در سالهای اول پس از سرنگونی نظام   شده  طرحهای ارائه
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تنها چون رودکی و فردوسی   م و زين نه مه  در حقيقت خانی در منظومه. قائلند
ای زيبا و حماسی  شيوه  عنوان زبان کردی می شناسيم به  را امروز ما به  آنجه

تفاوت قومی کردها در برابر عجم   در اثر خود انگشت بر  مدون می کند، بلکه
و عربها می گذارد و در آرزوی ايجاد ) ترکان عثمانی(، روميان )ايرانيان(ها 

وحدت و يگانگی کردها، اميران کرد را مانع اصلی ايجاد اين يگانگی می بيند 
  است که  در خور توجه. چرا از اين مهم غافل اند  و آنها را سرزنش می کند که

های  در باب فهم و تبيين هويت کردی، گفتمان باستان گرايی کردی حلقه
. مشترکی با گفتمان ناسيوناليستی ايرانی دارد، تفاوت تنها در فرجام کار است

در برآمد هويت   منطقه  به  هر دو گفتمان عليرغم پذيرش تآثير ورود مدرنيه
نمادين قومی، . ای قائلند تاريخی هزار ساله  ملی، برای هويت ملی خود ريشه

مفاهيم و مقوالت گفتمان باستان گرايی   کردی يا ايرانی، جوهر اصلی دستگاه
کردی و ناسيوناليسم ايرانی را تشکيل می دهد، تنها يکی، از اين تبيين، ملت 

غدغهی حفظ تماميت ارضی  می گيرد و ديگری در د  بودن کرد را نتيجه
و می   قوم را پسنديده  ايران، برای کرد ها جايگاه

                                                  شناسد
اکنون اکثريت کردشناسان معاصر را در بر می   مکتب دوم، مدرنيسم است که

  ای نوين ارتقا داده مرحله  آثار آنها کردشناسی را به  گذسته  گيرد، و در دو دهه
کردشناسی را در دانشگاهای اروپايی را مهيا   گشايش رشته  گام زمينه  و گام به
اين سو   ی ميالدی به12از قرن   منکر آنند که  مدرنيست ها نه. است  تر کرده
منکر تآثير   و نه  کرد و بعدها کردستان در منابع اسالمی بکار رفته  واژه

اشعار احمد خانی را   خيزش ادبی کردی از قرن شانزدهم ميالدی ببعد و بويژه
برآمد و ظهور آن در ارتباط با تحوالت   در شکل گيری ناسيوناليسم کردی، که

  به  با توجه. کردی می سنجند، هستند  و جامعه  اجتماع در کل منطقه-سياسی
گفتمان   نظر می رسد که  ما بعيد به  در منطقه  گيهاهی تحوالت قرن گذشته پيچيده

تحليل امروزين   گفتمان ناسيوناليستی ايرانی، قادر به  باستان گرايی کردی و 
  راحلی مطلوب به  بطور مشخص و ارائه' کردايتی'ناسيوناليسم بطور کلی و 

بر بستر   ناسيوناليسم رسمی ايرانی که  بويژه. کرد باشند  منظور حل مسئله
نمی   صرفه  ساختار گفتمانی و سنت تاريخی خود همچون تالشی مقرون به

، 'کردايتی'کرد و درک مختصات   تالش برای تبيين سير تاريخی مسئله. شناسد
هم چنين نبايد در سطح   نقد اين نگرشها باشد، بلکه    تنها بايد در برگيرنده  نه

نسل جوان کرد . های مدرنيستی مارکسيستی و ليبرالی سابق درجا بزند نظريه
  تنوع بی سابقه  دربرگيرنده  او، که  زمانه  دهد که  و ايرانی معاصر نبايد اجازه

در آراء سياسی، رونق فرهنگ و هنر، شکل گيری شور و هيجانی عمومی 
و ايجاد فرهنگ نوين و دمکراتيک است در اختالط با   برای درک مدرنيته
  توزی و دشمنی نسبت به  و با آفت کينه' زرين  گذشته'  حسی نوستالژيک به

چنين تالشی، بيش از هر چيز مستلزم تبيين . و از دست برود  شده  تباه' ديگران'
درستی از هويت ملی بطور کلی و هويت ملی کرد و ايرانی بطور مشخص 

 .است
گفتمان باستان گرايی و نارسائيهای آن، گفتمان ديگری در سالهای   در واکنش به

) 31(' نمادگرايی قومی'بنام پارادايم   رشد کرد و طرفدارانی پيدا کرد که  گذشته
  بر خالف باستان گرايان، نماد گرايان تالش دارند با برجسته. است  شده  شناخته

، احساس، سيستم های ارزشی، و آداب و  کردن عناصر ذهنی چون اسطوره
اما در همانحال آنها بر خالف . روسوم، فونکسيون ناسيوناليسم را درک کنند

. مدرنيتستها از تاثير عوامل عينی و تاريخی در شکل گيری ملت ها غافل نيستند
عنوان آلترناتيو دو مکتب باستان گرايی   آنتونی اسميت نمادگرايی قومی به  گفته  به

مدرنيستها در تئوری قوی هستند و اما در   از آنجا که'و مدرنيست برآمد کرد؛ و 
تاريخ ضعيف، و درست بر عکس، باستان گرايان در تاريخ قوی اند و در تئوری 

عنوان آلترناتيو باالنس منطقی ميان دو سوی اين   اين مدل تالش داشت به' ضعيف
اين   بر خالف ارزيابی مثبت آنتونی اسميت در باره) 32. (را حفظ کند  معادله

نمادگرايان قومی در ايجاد آلترناتيوی در مقابل   پارادايم، من بر اين باور نيستم که
جای پای   اين تذکر را از آنجا الزم دانستم که. اند دو مکتب ديگر چندان موفق بوده

توسط بخشی از روشنفکران کرد و ايرانی   اين نگرش در بررسی های جاری که
  سخن ديگر می گويم امروز نمی توان با تکيه  به. انجام می گيرد محسوس است

ليست مشهور استالين ناسيوناليسم را درک کرد   بر درک مکانيکی سابق و بويژه
  می شود که  ای از افراد گفته مجموعه  و توضيح داد، و استدالل کرد ملت به

  و يا استدالل کرد که. دارای سرزمين، زبان، تاريخ و فرهنگ مشترکی هستند
اين نظرات امروز در سطح . با دولت قابل توضيح است  ملت تنها در رابطه

 . اکادميکی و در توضيح ناسيوناليسم طرفداران زيادی ندارند
ی است  اکثر تئوريسين های معاصر تاکيد دارند، ناسيوناليسم مقوله  همچنانکه

 شاخصهای زبانی،   و، تقليل دادن عناصر تشکيل دهند آن به  بسيار پيچيده

بخش قابل توجهی از   ، امروز منعکس کننده تحليليشان  آقای جاليی پور در رساله
در طرح '  روشنفکران کرد که  ايشان به  توصيه. نيروهای اپوزيسون هم است

يکپارچگی و وحدت و هويت ايرانی را در   کرد نسخه ای را تعقيب کنيد که  مسئله
هائی مانند خودمختاری و بدتر ازآن استقالل   اين معنی که گزينه  ، به'نظر بگيرد

و روشنکفران کرد بايد با تاکيد   کرد کارايی خود را از دست داده  جهت حل مسئله
بر دمکراسی و حقوق بشر، ظرفيت های الزم را در سيستم موجود در ايران را 

يی  لحاظ اقتصادی باال ببرند و از اين منظر چاره  به  لحاظ سياسی و چه  به  چه
  کرديم در چهارچوب اين نظريه  مشاهده  و چنانکه. کرد بيابند  برای حل مسئله

قوم از حق تعين   بيش هر زمان بر قوم بودن ملت کرد تاکيد دارد، چرا که
 .سرنوشت سياسی برخوردار  نيست

قوم يا ملت ) 5
                                                                                               کرد؟
يکی   شرح اجمالی از آن را در اين بخش ذکر کرديم، به  ای که گونه  کرد، به  مسئله

تبديل   خاورميانه  ترين مسائل انسانی، فرهنگی و سياسی امروز منطقه از پيچيده
و اگر هم   بزرگترين ملت بی دولت در خاورميانه  کرد، مسئله  مسئله. است  شده

کرد "بيش از سی ميليون . ام گزاف نگفته  بگويم در جهان معاصر است سخنی به
  ، ايران، عراق و سوريه در کردستان تحت حاکميت ملی چهار دولت مقتدر ترکيه

، با  روش های مختلف هويت ملی کردی آنها را انکار کرده  به  زندگی می کنند که
عمل می   فرهنگيشان ممانعت بهـ ـ ی خواستهای سياسی نيروی زور از تجلی همه

  در تمام دوران جنگ سرد با اين مسئله  ذکر شده  دول چهارگانه) 30." (آورند
دول   هشتاد قرن گذشته  دهه  در پايانه. و هنوز هم می کنند  نرم کرده  دست و پنجه

منظور   نظامی به  کارزار بی سابقه  بدنبال يک دهه  ايران، عراق و ترکيه
اين احساس را در افکار   سرکوب خيزش مجدد جنبش ملی کرد، تالش داشتند که

. است  نبوده  اما بيهوده   عمليات نظامی آنها هر چند پر هزينه  عمومی ايجاد کنند که
های گروهی و بين  در رسانه  صدام حسين، نمايندگان جمهوری اسالمی و ترکيه

اما اين . کرد وجود ندارد  نام مسئله  در کشور آنها چيزی به  المللی تاکيد داشتند که
پس از پايان جنگ سرد آبستن   اين منطقه  تبليغات چندان موثر واقع نشد، چرا که

بيش هر چيز بی ثباتی و بحران مزمن سياسی سيستم حاکم   حوادث جديدی بود که
، نشان داد متمايز از رويکردهای متفاوت،  در اين چهار کشور را عيان کرده

و   برون رفت از اين بحران را نداشته  هيچکدام از اين چهار کشور توانايی راه
سرنگونی نظام   در تدوام خود و پس از جنگ دوم خليج به  اين بحران که. ندارند

هم در ابعاد   و سوريه  کشور ايران، ترکيه  بعثی در عراق منجر گرديد، در سه
در چنين شرايطی و در کنار تدوام جنبش ملی کرد، . است  جديدتری انکشاف يافته

ما شاهد تالشهائی در صفوف گروهای اپوزيسيون ايرانی در راستای پذيرش 
اما مخالفت ها، کشمکشها و حتی ضديت آشکار اين . کرد هستيم  ضمنی مسئله

، مانع نوعی همسويی با نظام و يا خويشاوندی انتخابی  نيروها با نظام واليت فقيه
 . کرد  نيست  آنها در برخورد با مسئله

کردها ' خودگردانی'سخن ديگر، امروز بخشی از اين نيروها تلويحآ خواست   به
  رعايت خط قرمزی است، که  را در نظام آتی می پذيرند، اما اين پذيرش منوط به

کشور ايران، کشور عراق '  قابل تصور نيست، چرا که  هيچ وجه  عبور از آن به
  آنرا به  کرد در جوهر خود ظرفيتی دارد که  ، مسئله خالصه. 'نيست  و يا ترکيه

سرنوشت ايران زمين را بخطر می   معضل و مشکل تبديل می کند، معضلی که
اپوزيسيون ايرانی، روشنفکران کرد   شده  های شناخته از اين منظر چهره. اندازد

طلبی و استقالل خواهی  دست از افراط طلبی، تجزيه  را نصيحت می کنند که
با همبستگی و يکپارچگی ايران   برای کردها بپيچند که' ای نسخه'بردارند و 

ای را بخرج می دهند تا با خلق اصطالح  باشد و، تالش بی وقفه  منافات نداشته
ملت برای تبيين هويت ملی کردها، نشان -ملت، و خورد-های چون قوم، زير

 .در ايران تنها يک ملت وجود دارد  دهند که
در صفوف کردشناسان هم . دارد  بحث حول هويت ملی کردها سالهاست ادامه

بطور کلی دو گرايش اصلی را می توان از هم متمايز کرد؛ اول، مکتب باستان 
هويت کردی و   باستان گرايان بر اين باورند که. گرايی، و يا ازلی گرايی است

ها و مقوالت مدرن و  پديده) کردايتی(ايدئولوژی راهنمای آن ناسيوناليسم کردی 
ما و تحوالت   منطقه  به  معاصر نيستند و شکل گيری آنها محصول ورود مدرنيته

باستان گرايان . سياسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از اين چرخش تاريخی نيست
کردها در آنجا   سرزمينی اطالق می شود که  کردستان به  استدالل می کنند، واژه
عربی -کرد حداقل از قرن دوازدهم ببعد در منابع اسالمی  زندگی می کنند و واژه

. است  و منظور از کردستان سرزمين اکراد بوده  بکار رفته' اکراد'بشکل جمع 
های قرن شانزدهم ميالدی ببعد ما شاهد ظهور و  از سده  تاکيد دارند که  آنها بويژه

در پرتو آنها، ادبيات و شعر   اعتالی امارات و اميرنشين های کردی بوديم که
و در اين تحول، و يا زايش ناسيوناليسم . می يابد  کردی زايش و تولدی دوباره
 ای  بايد او را فردوسی کردها خواند، نقش تعيين کننده  کردی برای احمد خانی، که
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تنها زبان کردی،   نه. است  از اعمال زور، در خشن ترين شکل آن، دريغ نکرده
کردستان تا اين اواخر   جشن نوروز و حتی واژه  آداب و رسوم آنها، از جمله  بلکه

نسل   ، بويژه هشتاد اکثريت کردهای ترکيه  تا اوسط دهه. ممنوع بود  در ترکيه
اينها، اکنون در   اما عليرغم همه. بکنند  زبان کردی مکالمه  جوان قادر نبودند به

ساختار آن با همين   ای موجود است که ، جنبش ملی کردی فعال و زنده ترکيه
را نمی   هويت ملی کرد در ترکيه. ای قابل توضيح است اليه  تئوری هويت سه

کماليسم با زور آنها   توان با عناصر مندرج در ليست استالين توضيح داد، چرا که
نمی توان   در همانحال وجود جنبش کرد را در ترکيه. بود  از ميدان خارج کرده

آن عوامل و   منظور اين نيست که. اوجالن توصيح داد  ی شخصی عبداهللا اراده  به
داشتن آن نقشی   نگاه  يا شخص اوجالن در ايجاد هويت ملی کردی و زنده

  ای است طبيعی و نه مقوله  ملت نه  آنست که  نکته. اند قطعآ داشته  اند، که نداشته
فاکتوری سياسی نياز هست، و   داشتن آن، به ور نگاه ارادی و برای ايجاد و شعله

آن فاکتور سياسی، دکترين ناسيوناليسم 
                                                                                     .است

هويت ملی را ايجاد می   ای دارد که دکترين ناسيوناليسم فونکسيون يا کارکرد ويژه
اين کارکرد را در ايجاد . می دارد  نگاه  کند و آن را در طول زمانی معينی زنده

برای ايجاد احساس و آگاهی ) 1: کرد  خالصه  پنج دسته  هويت ملی، می توان به
يک . ملی و در نهايت هويت ملی، قبل هر چيز احساس تعلق گروهی الزم است

هويت ) 2باشند،   وجودش باور داشته  اعضای آن به  ملت، زمانی وجود دارد که
است؛ اعضای يک ملت يکسری فعاليت های   ملی، يک هويت فعال و زنده

هويت ملی بايد يک نوع استمرار ) 3مشترک اجمتاعی با هم انجام می دهند، 
معموآل نوع و يا شکل خاصی از تعلق ) 4تاريخی را را در خود منعکس کند، 

مکان و سرزمين مشخص در ميان اعضای يک ملت می   جغرافيايی و يا عرق به
هويت ملی مستلزم ايجاد احساس تفاوت با ملل ديگر ) 5بايست جاری باشد، و 

ای  ملت انها خصوصيات ويژه  است، يعنی اعضای هر ملت بر اين باورند که
اين تفاوتها   بحث سر اين نيست که. آنرا از ملل ديگر متمايز می کند  دارد که

اين تفاوتها در ميان اعضای يک جمعيت   ، بحث بر باور به طبيعی هستند يا نه
ايجاد   قادر به  خصلت کارکردی دکترين ناسيوناليسم، برای اينکه) 35. (ملی است

ای  شرايط معينی اجتماعی، ارتباطاتی و شناختی ويژه  چنين رويکردهای باشد، به
ارنست گلنر   زمانی که. تنها در دوران مدرن فراهم گرديد  و دارد که  نياز داشته

ناسيوناليسم   خودآگاهی ملی نيست، بلکه  ناسيوناليسم بيداری ملل به"اظهار کرد 
، درست اين فونکسيون "وجود ندارند خلق می کند  ملل را درست در شرايطی که
کسانی بسياری اين عبارت گلنر را نقل قول می . ناسيوناليسم را مد نظر داشت

کليت بحث او درک   اند اما معنی آنرا در زمينه ای ساخته کنند و از آن کليشه
خصلت کارکردی ناسيوناليسم و رويکردهای اجتماعی و سياسی آن . اند نکرده

ملت ممکن بود و اين ساختار سياسی در دوران -تنها در ساختار سياسی دولت
و ابتدا در امريکای شمالی   های مدرن بوده ماحصل ايده  مدرن بوجود آمد، چرا که

، از اوسط قرن نوزدهم وارد ساير کشورها شده و  و اروپايی غربی نضج گرفته
در چهارچوب چنين سيستمی است . است  پس از جنگ جهانی اول جهانگير شده

و رويکردهای ذکر   دکترين ناسيوناليسم می تواند آن نقش کارکردی را داشته  که
                                  .را در روند ايجاد هويت ملی ايجاد کند  شده

ناسيوناليسم کردی هم مثل ناسيوناليسم ترکی، عربی و ايرانی دارای تاريخی 
سال قدمت داشته، راهنما و ايجادگر جنبش  100بيش از   خاص خود است و که
مکتب ناظر بر تئوری ملت گرايی و   طبق هر سه. های ملی کرد است

ناسيوناليسم، يعنی باستان گرايی، نمادين قوم گرايی و مدرنيستی، کردها ملت 
، اگر متاثر از  تاريخ منطقه  هستند، و هيچ متخصص علوم اجتماعی آشنا به

  ناسيوناليسم ايرانی، ترکی و يا عربی نباشد، مرتکب اين خطا نخواهد شد که
  دستگاه  ای از تاريخ نويسی به اصوال هر شيوه. ملت  بگويد کردها قوم هستند نه

مفاهيم و مقوالت خاص خود نياز دارد تا سير تحوالت تاريخی مورد بحث را بر 
قوم خواندن هويت کردها با نظرداشت . لحاظ گفتمانی تبيين کند  آنها به  زمينه

 تنها برای تبيين   پيامدهای نظری نه  تاريخ تحول و تکامل هويت کردی چه
هم چنين برای هويت ايرانی بدنبال خواهد داشت؟ اگر   هويت ملی کردها، بلکه

بايد   قوم را برگردان و معادل مناسبی برای اصطالح گروهای اتنيکی بدانيم آنگاه
مفاهيم و مقوالت خود وارد می   بخشی از دستگاه  آنرا به  زمانيکه  باشيم که  متوجه

و در اينجا . امکان پذير نيست' قوميت'کنيم اينکار بدون بکار گيری مفهوم 
پيامدهای جدی برای تبيين   رودروی معضل جدی تئوريک قرار می گيريم، که

اشکال کار از اينجا . هويت ملی در ايران، اعم از کردی و ايرانی خواهد داشت
های انسانی، تاريخی  گروه  مثابه  هر چند مفهوم اقوام به  می گيرد که  سرچشمه

نسبتآ طوالنی دارد و از قرون وسطی بدين سو کاربرد اين اصطالح را می توان 
کامآل جديد است و برای اولين بار در ) 36(' قوميت'کرد، اما مفهوم   مشاهده

 و بسياری از . ذکر شد 1953فرهنگ اکسفورد انگليسی در سال 

منجر   پيچيده  از اين پديده  تبيين يکجانبه  تنها به  تاريخی، هويت قومی، و غيره
بيشک ناسيوناليسم بشکلی از اشکال با هويت فرهنگی و ديگر . خواهد شد

ناسيوناليسم را نبايد "اما . هويت اتنيکی در پيوند است  عناصر تشکيل کننده
گی فرهنگی و يا همبستگی اجتماعی، و  ؛ نوع خاصی از ويژه بطور مستقيم به

هر نوع، از منافع طبقاتی، مناسبات   يا ساختار معين ارتباطاتی، و يا به
ناسيوناليسم    )33." (اقتصادی، و يا حالت و نياز روحی خاص مربوط دانست

تالش دارند   جنبش های سياسی اطالق می شود که  به  اصطالحی است که
دفاع کنند و   قدرت سياسی را بدست گيرند و يا از دولت های استقرار يافته

بنابراين . يک گفتمان ناسيوناليستی ميسر می سازند  معموآل اين تالش را بر پايه
و مبانی گفتمانی آن بر   ناسيوناليسم بيش از هر چيز يک دکترين سياسی بوده

گی  با ويژ) کرد، ايرانی، عرب(نام ملت   ای به پديده) 1ستون استوار است؛   سه
  منافع و سيستم ارزشی ملت بر همه) 2و خصوصيات خاص خود وجود دارد، 

ملت نيازمند استقالل سياسی است، يعنی بايد ) 3منافع ديگر ارجحيت دارد، 
باشد و ديگران بر آن   اقتدار سياسی را در دست خود داشته  تالش کند که

تاکيد مکتب مدرنيسم بر محوريت سياست در تعريف ) 34. (حکومت نرانند
هر کسی و يا گروهی می تواند   معنی اين نيست که  ملت و ملت گرايی، به

و برای خود يک کشور تآسيس   کند و جنبش سياسی را بر پا داشته  اراده
ميگويند با   کندمعموآل اين ايراد از طرف کسانی بسياری مطرح می شود که

گويش   بهانه  هر گروهی، به  اين را ايجاد می کنيم که  اين استدالل، ما زمينه
ی خود يک ملت خلق کند و بخشی از  محلی و يا ستم دولت مرکزی، در منطقه

بر محوری بودن سياست در تشکيل ملت   وقتی که. کند  خاک ايران را تجزيه
ملت   عناصر تشکيل دهنده  شود که  نشان داده  تاکيد می شود، هدف آنست که

می دهد بخشی از اين عناصر و يا   اجازه  است، اما آنچه  بسيار وسيع و گسترده
و در يک مسير تاريخی، عليرغم فراز و   ی آنها يک هويت ملی توليد کرده همه

ديگر سخن   به. نشيب ها، استمرار آنرا تصمين کنند، فاکتور سياست است
چند بعدی و مدام در حال تغيير و   ثابت، بلکه  تک بعدی و نه  هويت ملی نه

 .انسجام آنرا حفظ می کند، فاکتور سياست است  تحول است، اما آنچه
ديويد ميللر فيلسوف بريتانيايی و يکی از صاحب نظران مطرح در باب 

ای  من تالش دارم فشرده  بدست می دهد که  ناسيوناليسم، تعريفی از اين مقوله
ميللر . منظور روشن شدن بيشتر اين بحث در اينجا بيان کنم  از آن را به

تعريف   ای در هم تنيده اليه  بعدی و يا سه  ای سه شکل مقوله  ناسيوناليسم را به
وقتی کسی در . ، هويت شخصی يا فردی است  اولين بعد اين مقوله. می کند

ای مهم  پاسخ سئوال ديگری می گويد من کرد، ايرانی يا سوئدی هستم، بر نکته
  مثابه  ملت به  بعد دوم، چهارچوب اخالقی معين است که. انگشت می گذارد

  بر آن کارکردی عملی و اجتماعی داشته  می تواند با تکيه' جمعيتی متصور'
را بنديت اندرسون در کتاب مشهور خود ' جمعييت های متصور'عبارت . باشد
ارتباطات و پيوندهای   دايره  همين نام تبيين کرد و منظور اينست در حاليکه  به

چند هزار کس تجاوز نمی کند، اما اين   اجتماعی هر عضو يک ملت از محدوده
شخص، در همانحال نوعی احساس پيوند و نزديکی را در ذهن خود از کليت 

منظور از چهارچوب . ميليون ملت خود متصور می کند 70احاد بطور مثال 
هم مليتهای خودمان   ما نسبت به  تعهدات اخالقی که  اخالقی اين است که

در مقابل ساير بشريت   احساس می کنيم، بسيار عميقتر از تعهداتی است که
 1988صدام در شانزدهم مارس   برای مثال وقتی که. برای خود قائل هستيم

هزار کرد جان خود را از دست  5در اثر آن بيش از   را بمبارن کرد که  حلبچه
دادند، بقول آقای ابراهيم يونسی احساس ايشان و ساير کردهای مقيم مرکز 

در بيمارستان های تهران همانی   قربانيان و زخمی های بستری شده  نسبت به
  البته. آنها داشتند، هر چند کردها گويا ايرانی هم هستند  اهالی تهران به  نبود که

اين تراژدی   اهالی تهران هيچ احساسی تاسفی نسبت به  منظور اين نيست که
دليل تعهدات اخالقی در قابل قربانيان کرد اين تراژدی برای   به  نداشتند، بلکه

سومين بعد هويت ملی ناظر بر آنست . کردها مقيم تهران از جنس ديگری بود
اعضای يک ملت و يا يک جمعييت ملی طالب تعيين سرنوشت سياسی خود   که

ديگر فعاليت   هستند و برای تحقق آن در اشکال دولت و يا انيستيتوهای مشابه
 .می کنند

بعدی،   اين هويت سه  محوری در تئوری ديويد ميللر ناظر بر آنست که  نکته 
خود را دارد، و هر نوع خلل در يکی از   نوعی انسجام درونی و ساختار ويژه

  و آن فاکتوری که. اين ابعاد روند فروپاشی سيستم و زوال آن را بدنبال دارد
  بعدی را تآمين می کند، سياست است، البته  استمرار و انسجام اين هويت سه

برای درک اين تئوری، می توان در جهت عکس . معنای خاص آن  سياست به
ای گويا  می تواند نمونه  مثال کردها در ترکيه. هم آنرا مورد سنجش قرار داد

 90  در راستای ايجاد ملت همگون ترک در طول نزديک به  دولت ترکيه. باشد
 و در اين راستا   اجرا گذاشته  کردها به  سال، سياست پاکسازی قومی را عليه
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خواهان روبنای سياسی و   از اين منظر ميتوان گفت خواست مردم کرد که
يا معضلی   مسئله  تنها توليد کننده  دولت ملی خود بودند و هنوز هم هستند، نه

اگر در بازسازی و نوسازی ساختار مناسبات سنتی پرنسيب   نيست بلکه
می شد،   کردها هم حق انتخاب کردن داده  و به  دمکراتيک رعايت می شد

در . ما ثبت نمی شد  کرد در تاريخ تحوالت معاصر منطقه  ای بنام مسئله مسئله
  حقيقت در چرخش تاريخی معين، خواست کردها قربانی اشتراک منافع سه

بازسازی سيستم   هر کدام هدف حفظ و در نتيجه  نيروی سياسی شد که
تا قبل از شروع جنگ جهانی اول، . امپراتوری خود را تعقيب می کردند

کردها تحت حاکميت دو امپراتوری ايرانی و عثمانی بسر می بردند، و تنها 
اين  –دستخوش فراز و نشيب هم بود  همواه  که –ی پيوند کردها با هر دو  رشته

  به. هر دو امپراتوری باج و خراج می دادند  بود که اميران و عشاير کرد به
قلمرو هر دو   به  مدرنيته  هر حال، بسيار بيش از جنگ جهانی اول، هنگاميکه

در تمام . امپراتوری پا گذاشت، سيستم آنها را دچار بحرانی ساختاری کرد
پايان . دوران جنگ هر دو امپراتوری در چنين بحرانی زندگی می کردند

بود،   شکست خوردگان جنگ  جنگ اول برای امپراتوری عثمانی که در جبهه
از امپراتوری ايرانی هم تنها دولت ضعيف . تنها افق فروپاشی را نويد می داد

لطف و مرحمت    هايش منوط به  تشکيل کابينه  و ناتوانی باقی مانده بود که
فاتح اصلی جنگ   از طرف ديگر، امپراتوری کبير بريتانيا که. انگليسها بود

منافع آن، سياست   جهانی اول بود، در بحرانی مالی شديدی بسر می برد که
درگيری نيروهای   در واقع پس از دوران کوتاه. ای را طلب می کرد های ويژه

بريتانيا با بقايای ارتش امپراتوری عثمانی تحت رهبری کمال آتاترک، تحوالت 
مرزهای   سياسی و بويژه  نقشه. ما در مسير ديگری سير کرد  سياسی منطقه

انديشی وينستون چرچيل، وزير   چاره  امروزين خاورميانه ارثيه  شده  شناخته
استعمارات آن زمان امپراتوری بريتانيا در رايزنی با کارگزاران و ماموران 

     .منظور حفظ منافع بريتانيای کبير بود  به  سياسی و نظامی بريتانيا 
 

. و ايران، منافع و گفتمانی مشترک پيدا کرد  اين سياست با دو گرايش در ترکيه
عبارت بود از حفظ بقايای قلمرو وسيع   از يک طرف سياست کمال آتاترک، که

و پهناور امپراتوری عثمانی زير پرچم ناسيوناليسم ترکی، از طڕف ديگر، 
نام   رهبری قزاق تا آن زمان گمنامی به  سياست ناسيوناليست های ايرانی به

تحت رهبری او هدف نوسازی ايران   ، که'ايران'عنوان ناجی   رضا مير پنچ به
ناسيوناليسم   در دو بخش پيشين بحث اجمالی در باب نظريه. را در سر داشتند

گفتمان ناسيوناليسم   رسمی و چگونگی برآمد آنرا در ايران داشتيم، و گفتيم که
ارث   ملت با ساختار اداری و سنتی به –رسمی ناظر بر تلفيق مفهوم دولت

  مدلی که. از يک امپراتوری چند قومی، چند فرهنگی و چند زبانی است  مانده
ما بيشتر بر   در اينجا توجه. مدرن صدق می کند –پيش  در مورد ايران و ترکيه

گرايش، اشتراک منافع و گفتمانی   اين سه  چگونه  اين محور استوار است که
  بودند که  شده  متوجه' پهلويستها'هم کماليستها و هم . نتايجی  پيدا کردند و با چه

. سابق و بر اساس مفهوم سنتی قدرت، ديگر ممکن نيست  شيوه  حفظ قدرت به
قدرت با اتباع و ساکنين قلمرو   در ساختار سنتی هر دو امپراتوری رابطه

عنوان نهاد   رعيت بود، يعنی سلطنت به–ی ارباب امپراتوری مفروض رابطه
شرع و سنتی   مشروعيت سياسی نياز نداشت و تنها بر توجيه  قدرت حاکم به
  بودند که  هم پهلوی و احوانش و هم آتاترک و طرفدارانش متوجه. استوار بود

. در ساختار قدرت هستند  برای حفظ امپراتوری، نيازمند نوسازی و بويژه
  تئوريسن های مقوله  که  مشروعيت سياسی، آنگونه  قدرت جديد و مدرن به

نوعی رضايت و   اند، يا به کرده  ماکس وبر فورموله  ملت و بويژه -دولت
اين   نياز دارد و توجيهات شرعی و دينی ) بعدها شهروندان(خشنودی اتباع 
اما از طرف ديگر، نوسازی کماليستها و پهلويستها هدف . کارکرد را ندارد
  از سيستم امپراتوری را دنبال می کرد، در نتيجه  ارث مانده  حفظ بقايای به

متنوع و   که(اراده مردم   مفهوم مشروط و محدود کردن قدرت سياسی حاکم به
در هر دو امپراتوری توسط گرايشات ناسيونالستی خلقی در   که) چند قومی بود

' ايران'و ' ترک'مفهوم ملت   ، جای خود را به  قرن نوزدهم رشد کرده  پايانه
عنوان اصل اساسی حکومت   بدينسان مفاهيم ملت و حکومت ملی به. داد

شد و هنوز هم می شود، اما   کار بسته  شد و در مناسبات بين المللی به  پذيرفته
مردم   همه  مفهوم محدود و مشروط بودن قدرت سياسی به  حکومت ملی به

 -در اين دو کشور متحقق نشد، و ساختار دولت تلفيقی است از دولت  هيچگاه
   .ملت و سيستم امپراتوری

بعلت اشتراک منافع امپراتوری بريتانيا   شانس و اقبال کماليسم و پهلويسم تنها به
با اين تحول، ممکن و تدوام پيدا کرد،  1920پس از سالهای   با سياست آنها بويژه

الزام منافع بريتانيا کبير و قدرتهای   البته. و قربانی اصلی اين تحول کردها بودند
 هائی ' ملت-دولت'شکل گيری   اروپايی در مناطق ديگر هم منجر به

اين اصطالح بنظر می رسد بسيار معاصر باشد و '  متخصصين تاکيد دارند که
و يا همزمان چندين معنی متفاوت را تداعی کند ' معنی آن هم چندان روشن نيست

سهم خود   از لغت اتنيک انگليسی مشتق شده، آنهم به  خود واژه  و از آنجا که
در   در قرون وسطی اين واژه  داشت که  از زبان يونانی است بايد توجه  برگرفته

و در ) 37. (می شد  مورد بی دينان، غير يهوديان و غير مسيحيان بکار گرفته
مفهوم قوميت حداقل حامل معنی کاربردی منفی در توصيف مناسبات ميان   نتيجه

روشنفکران ايرانی   است، و آن مرادی را که' ديگران'و ' ما'بندی   انسانها و طبقه
اقوام برابر   همه...در ايران فارسها، کردها، و  و اظهار می کنند که  مد نظر داشته

 .حقوق ايرانی در چهارچوب ملت واحد ايران هستند را منعکس نمی کند
ايرانيت و کرديت، همزيستی يا : فرجام) 6

                                                        همستيزی؟
بايد طرح،   پارادوکس همزيستی يا همستيزی ميان ايرانيت و کرديت را چگونه

که يک جانب اين   کوششی اندک بود بر اين مدعا  اين مقاله. درک و حل کرد
  بلکه  پاردوکس، يعنی همستيزی ايرانيت و کرديت، بيان خيال و گمان نبوده،

در تعارض   دو سوی اين معادله  حکايت از وضعيت واقعی و جدی دارد، چرا که
                                                                      .باهم اند

  ما آنرا تعريف کرديم، عبارت است از هويت ملی کردها، که  که  کرديت، آنگونه
رقص 'هويت فرهنگی و قومی؛ زبان کردی، لباس کردی،   نمی توان آنرا به

اين عناصر قومی در ايجاد و تکامل و استمرار   همه. تقليل داد  و غيره' چوبی
، بدون آنها ايجاد هويت مستقل ملی کرد اگر  هويت کردی نقش جدی ايفا کرده

حداقل بسيار دشوار می بود، اما هويت ملی کرد جيزی فراتر از   ناممکن نبوده،
ابراز هويت فرهنگی و قومی کردی است و اساسآ ابراز اين هويت فرهنگی 

مشکل و معضل چهار دولت   کردی بخودی خود نميتوانست و نمی بايست به
رويا و ادعای ابر   حداقل دو تای آنها، ايران و ترکيه  ، که خاورميانه  مدرن منطقه

اين اعتبار اگر اشارات   به. و دارند، تبديل شود  ای را داشته قدرت بودن منطقه
  باشد، بر پايه  خطا نرفته  به  يکسره' کرديت'اين مبحث   وار ما به گذرا و خالصه

  رابطه  ما، بويژه  تبيين آن می توان نتايجی مهم برای مفاهيم تاريخ معاصر منطقه
يکی از نتايج مهم اين بحث از . ، گرفت'کرد  مسئله'ايرانيت و کرديت و نهايتآ 

روشنفکران دمکرات ايرانی را بجود جلب کند،   نظر من، که اميدوارم توجه  نطقه
اين . و معضل  مسئله  کرد در جوهر خود پرسشی سياسی است نه  مسئله  اينست که

 90زمانی   پرسش متاثر از فرايندهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی در فاصله
و الينحل   و معضل پيچيده  مسئله  سالهی گذشته و چگونگی سمت گيری آنها به

های پايانی قرن  از دهه  گفتيم که. است  ای و بين المللی تبديل شده ملی، منطقه
  مدرنی که -ما، سيستم سنتی و پيش  منطقه  به  نوزدهم و متاثر از ورود مدرنيته

ما بود دچار ساختاری   مناسبات اجتماعی و اقتصادی در منطقه  تنظيم کننده
در سالهای پس از   اين بجران در دوران جنگ جهانی اول و بويژه. بحرانی شد
ناسيوناليسم   و تبديل آن به  ساز دگرديسی در ناسيوناليسم خلقی مشروطه  آن زمينه

رسمی ايرانی 
                                                                                               .شد

را در   در بخشهای اول و دوم اين مقاله  شده  نياز باشد بحث ارائه  بدون اينکه
بگوييم يکی از   می کنيم که  اين بسنده  مبحث ايرانيت تکرار کنيم، در اينجا تنها به

بر اساس ايدئولوژی   دولت های مدرن و جديد، که  نوسازی  الزامات برنامه
برون رفت از بحران ساختاری   منظور يافتن راه  بود، به  ناسيوناليستی قوام يافته
کرد '  بود، چرا که' کرد انديشگی'  ، ممنوع کردن  منطقه  به  محصول ورود مدرنيه

ايجاد همگون   مانع جدی در راه  بود که' دگر انديشی'انعکاس نوعی ' انديشگی
. آن نياز داشت ايجاد می کرد  نظام پهلوی برای ايجاد ايران مدرن به  سازی که

  در دوران پيش از ظهور پهلويسم و کماليسم پديده  زبان کردی که  سرودن شعر به
پس از تشکيل دولت مدرن   هم در ايران و هم در ترکيه. بود  عادی در منطقه

تنها انعکاس دگر انديشی   نه  که' کرد انديشگی'  زبان کردی ممنوع شد، چرا که
. روبنا و يا دولت ملی خود را طلب می کرد  ای بود که'دگرباشی'الهام بخش   بلکه

تحت عنوان . ش1321در اولين شعر خود در سال ' هيمن موکريانی'  زمانی که
دار باکی نيست حتی اگر   و چوبه  مرا از زنجير و حلقه': من کرد هستم می گفت

، کرديت برای او صرفآ لباس 'کرد هستم  کنيد، هنوز خواهم گفت که  تکه  مرا تکه
ديگر   به. عمدتا يک هويت سياسی بود  کردی نبود، بلکه' چوبی'کردی و رقص 

زبان   سردون و نوشتن به' .ک.ژ  کومله'سخن برای هيمن و ديگر روشنفکران 
بيش از هر چيز   زبان کردی نبود، بلکه  به  کردی تنها بيان احساسات شاعرانه

همين دليل نظام   و به. ابزاری بود در راستای ايجاد فرهنگ ملی و دولت کردی
  ی بود که'دگرباشی'حامل   را تحمل کند چرا که' کردانديشگی'پهلوی نميتوانست 

. (هويت تماميت گرای ايرانی را زير سئوال می برد
38(                                                                            
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ش در شهر مهاباد توسط تعدادی از روشنفکران .1321مرداد  25در روز . ک.ژ  کومله
آغاز   مثابه  را بايد به. ک.شکلگيری ژ  بسياری بر اين باورند که. کرد تشکيل شد

ش .1324آبان  3در روز . من بر اين باور نيستم . ناسيوناليسم کرد در ايران دانست
و بجای آن حزب دمکرات کردستان اعالم موجوديت کرد و   ک منحل شده.تشکيالت ژ

در همين روز برگذار شد   اول حزب که  عنوان رهبر حزب در کنگره  قاضی محمد به
    .انتخب شد

 
 

همان مشکل مشروعيت سياسی را   از اين نوع در افريقا، آسيا و ارروپا شد که
سياسی دنيا پاک   امروز اکثر آنها از نقشه. دارند  امروز ايران و ترکيه  داشتند که

اما در . ها، دولت يوگسوالوی و چکسالواکی بودند  اند، آخرين نمونه شده
ترين   و پيچده. نرم می کنيم  ما هنوز هم با اين مشکل دست و پنجه  خاورميانه،

امروز برای اکثر . کرد و فلسطين است  مسئله  مسائل امروز خاورميانه
ناسيوناليستهای کماليستی و روشنفکران عرب و بخش قابل توجهی از 

کرد، يعنی تراژدی بيش از سی ميليون انسان، چيزی   روشنفکران ايرانی، مسئله
فرهنگ ملی ايرانی، ترکی و عربی نيست و   بيش از طغيان اقليت فرهنگی عليه

وجود آن نافی حق و تماميت ملل ايران، ترک و عرب و عامل بی ثباتی و بی 
  که  فلسطين بوده  است، اما اکثريت آنها با تمام قوا پشتيبان مسئله  امنی منطقه

ميليون را در بر می گيرد و از حق آنها برای تشکيل   جمعيتی در حدود بيش سه
ما دفاع از   فکر نکند که  اميد است خواننده. يک دولت مستقل ملی دفاع می کنند
اين يک و بام و   سخن بر سر اينست که  بلکه. حق ملت فسلطين را جايز نمی دانيم

  نشات گرفته  اينکه همچنين برداشتی از سوی ايرانيان از چه  دوهوايی چرا؟ بويژه
اکثر روشنفکران ايرانی تشکيل يک دولت فلسطينی، در کنار   است؟ چرا که

و در اين   بيست و دو دولت عربی موجود را حق مسلم فلسطينيها و عربها دانسته
سرکوب کردها و نقش دولت های ايرانی   راستا همرزم آنان هستند، اما نسبت به

و عربی در ژنوسايد کردها هيچ عکس العملی نشان   در همکاری با دول ترکيه
    .نمی دهند

اکنون توسط نظام جمهوری   که' ايرانيان'ايرانيت يعنی هويت سياسی و ملی 
خواهيم   با تاملی اندک ما متوجه. بين الملل نمايندگی می شود  اسالمی در عرصه

و احوانش و   صورتهای متفاوت، ميان رضا شاه  ه ای مشترک، در چنبر شد حلقه
بر اساس آن، ادعای   کارگزاران امروزين جمهوری اسالمی وجود دارد که

تحقق حق تعيين سرنوشت سياسی ملت کرد، را خطری   ناسيوناليسم کرد در راه
کرد تالش   با مسئله  اين معنا در مواجه  ايرانيت به. ايران می بيند  جدی برای آينده

منافاتی با تماميت   ای بپيچند که نسخه'  روشنفکران کرد را متقاعد کند که  دارد که
و دست از اين خواب و خيال دولت   باشد و بسر عقل آمده  نداشته' ارضی ايران
اگر عاقل نشوند، ايرانی ها با کسی شوخی ندارند و در   چرا که. کردی بردارند

 .ای ابا ندارند حفظ تماميت ارضی ايران از بکار بردن هيچ شيوه  راه
  ايرانيت و کرديت ممکن و ميسر است به  امکان همزيستی  در پايان می گويم که

يک هويت ملی واحد و در چهار چوب دولت   مفهوم ايرانيت را به  شرط آنکه
ی قدرت سياسی آن با شهروندان بر اساس  هنوز هم رابطه  ای که عقب مانده

اگر   بلکه. مريد است، تقليل ندهيم–مقلد و مراد–رعيت، امام–الگوی خداوندگار
پيوندهای مشترک فرهنگی،   ايرانيت و دنيای ايرانی را چونان رشتهای از

های انسانی ساکن  بيش از سيصد ميليون گروه  تاريخی، زبانی تعريف کنيم که
ملت های متعدد را طی کرده -را در بر می گيرد و فرايند دولت  خاورميانه  منطقه
ايرانيت و کرديت می توانند باهم همديگر همزيستی   در چنين برداشتی البته. است
جان پريشان 'ای را برای  شايسته  باشند و با همکاری برادرانه جايگاه  داشته
ناسيوناليسم ايرانی با تعريفی . در اين دنيای گلوبال اما چند فرهنگی بيابند' ايرانی

  است، بلکه  تنها تا کنون کاردان کاملی برای اين مهم نبوده  ما از آن کرديم نه  که
                                         .خود يکی از موانع اصلی آنست

 
1.   Foucault, M (1981) Power/Knowledge, New York: Pantheon ,

pp131-33 
اما پيشروی غير . بود  در لوزان شروع شده 1922مذاکرات صلح از نوامبر سال    .2

لرد کرزن،   بود، که  وحشت انداخته  نيروهای کماليست مقامات بريتانيا را چنان به  منتظره
تمامی   بود که  لندن، صراحتآ پيشنهاد کرده  آن وقت بريتانيا طی تلگرامی به  وزير خارجه

   .مناطق کرد نشين در مقابل پذريش صلح از طرف دولت ترکيه را می توان واگذار کرد
شکلی از اشکال در ااشعار خود اين درک را   اکثر شعرای کرد در قرن بيستم به   .3

  برای مثال می توان از هێمن موکريانی شاعر سرشناس کرد نام برد که. اند منکعس کرده
ی  ناله'ای بنام  رنج مصائب زندگی تبعيدی سياسی خود در غزل نامه 1974در سال 
 :می سرايد  که  کرد بر می دارد آنگاه  راز از اين مسئله  ای پرده در بيانی استعاره' جدايی
   کسانی يه نی ئينسانی يه بانگی ئازادی و گرۆی يه نی من شيوه شيوه
 شه  ن لێی و هه که ی حاشا ده له و گه ئه  شه نی من شينی کوردی بێ به شيوه

بانگ آزادی و برابری است، فغان من، فغان کرد بی سهم /إفغان من فغانی انسانی است
        آن ملتی انکارش کنند و اما وجود دارد/ است

در ' تاريخ  نظری'بحث خود حول مفهوم   عباس ولی جزو اولين کسانی بود در ادامه. 4
منتشر شد، اين متد بررسی را بکار  1993در سال   داری، که ايران پيش از سرمايه  رساله
کرد را چونان ديالکتيک سياست انکار و مقاومت کردها در برابر اين   و مسئله  گرفته

کردشناسان ديگر چون مارتين بروينسين، امير حسن پور، حميد . کرد  سياست فرموله
کرد   اين روايت را از مسئله  ببعد قرن گذشته 1990  بوزارسالن و رابرت اوسالن، از دهه

 . اند بدست داده
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 هنر

 ومن آن رود خروشانم 
 که شکوه شب اقيانوس 

 و سرود خوش ماهيگيران 
 در دلم وسوسه بر می انگيزد 
 ! و مرا جانب خود می خواند

 آه اقيانوس، 
 ....! آه اقيانوس

 
۴  

 
 من دراين شهر نخواهم ماند، 

 من در اينجا نتوانم ماند، 
 من از اين غمکده خواهم کوچيد 

 و به آن اطلسی آ بی خواهم پيوست 
 تا در امواج خروشانش 

 صدفی صيد کنم 
 صدفی رنگين 

 که درآن رايحه ی شادی ست 
 !نام آن مرواريد آزادی ست

 
 
 

 )طتز(زنا و زلزله 
 عسگر آهنين

 
  خواهرم زلزله ايجاد مکن
  در دلم ولوله ايجاد مکن

 
  دل مردان مسلمان، نرم است
  لرزه در اين ژله ايجاد مکن

 
  ضربه بر بيضه اسالم، مزن

  بهر ما مشغله ايجاد مکن
 

  کرده ای باطله هر حکم و حديث
  کاغـذِ  باطلـه ايجاد مکـن

 
  لرزه خيزست تکان های زنا
  !توبه کن، زلزله ايجاد مکن

 سفر
 جهان آزاد

 با ياد آموزگار اعدامی فرزاد کمانگر  
 
١  

 
 پشت اين اقيانوس 

 سرزمينی است که خاکش تلخ است 
 ! و بهارش تاريک

 پشت اين اقيانوس 
 روستايی ست که آدمهايش 

 مفرغی اند،                                
 ! و زمينش وحشت می روياند

 پشت اين اقيانوس 
 بوستانی ست که 

 مرغانش خاموشانند                    
 ! سرخْ  گلهاش سيه پوشانند

 پشت اين اقيانوس 
 بندر تاريکی است 

 که کالغان بد انديش در آن 
 ! کبکبه ای دارند                                 
 ساحل نيلی اين اقيانوس، 
 از صدف سرشار است 

 از صدفهايی 
 ! بی مرواريد                

 
٢  

 
 تو بمان 

 تو بمان، 
 تو در اين خاک فراموش بمان 
              تو دراين بند رخاموش بمان

 تا مهتاب                                
 شب که از گردش کوتاهش بر می گردد 

 ساعتی گوشه ی بام توبياسايد 
 تا نفس تازه کند 

 وچو برخيزد 
 عطر آويشن صحرايی را 
 ! با نفسهای تو در هم ريزد

 
٣  

 توگلی، 
 توگلی ساده و غمگينی 

 که هزاران صبح 
 و هزاران شام 

 در فراموشی يک باغچه متروک 
 می توانی ماند 

 می توانی زيست 
 و به پرواز کالغان سخن چينی 

 که سبکسار ز پهنای افق می گذرند 
 می توانی نگريست 
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 زندگی را سپاس می گزارم
 به خاطر مواهب بسياری که به من ارزانی داشته است

 و خنده هايم را به من بخشيده است
 و به من گريه هايم را داده است

 و به من فرصت داده است تا تميز دهم تفاوت ميان رنج و شادی را
 !رنج و شادی

 !ترانه ام از دل اين دو چشمه جوشيده است
 ترانه ام را برای خود و برای شما خوانده ام
 .ترانه ام را برای خود و برای همه خوانده ام

 
 در امتداد باد

 خسرو باقرپور
 

 ها  انبوه وعده
 ! چه دروغ ُو چه پوچ بود

 
 که امّيدی َعَبث بود، ! هيهات

 . فرسايِش عذاب ُو کاهِش رنج
 

 هنوز، هنوز، 
 ِی آبِی اين برکه،  سينه

 در تهاجِم اين باد 
 . شود کبود می

 زردی تيِز چشماِن اين افعی 
 زند هنوز  برق می

 و غبار چشِم فضيلت را 
 . کند کور می

 
 هاِی اين خفته  گی ی بهت آلوِد ِپلک و در گشوده

 گذرد  چه می
 است؟  که گوش به صداِی سنگ ِسُپرده

 و صداِی آدمی را 
 بلند و رسا 
 شنود؟  ی اين جهان نمی از حنجره

 
 و باد 

 باد 
 باد 

 اين باِد بيابانی 
 اش را  های گيسوی کودکی شکن

 است؟  سپيد کرده
 
 قرار قديمی  بی ! هان

 ! ای شور
 ای  چه درد آلود نشسته

 ها  نه بر دل
 . ام که بر زخم سينه

Gracias A La Vida  
 زندگی را سپاس می گزارم 

 ترانه ای از ويولتا پارا، ترانه سرا، 
 گيتاريست و آهنگساز شيليايی

 خسرو باقرپور: مترجم -ويولتا پارا 
 
 
 

 زندگی را سپاس می گزارم
 به خاطر مواهِب بسياری که به من ارزانی داشته است

 به خاطر چشمانی که به من داده است، تا بتوانم به روشنی بگريم
 تا سياهی را از سپيدی تميز دهم، 

 تا دنيا را بشناسم، 
 و عمقی به روشنی ی ستاره را در آسمان بی انتها دريابم

 و در انبوِه بی پايان آدميان خود را بيابم
 

 زندگی را سپاس می گزارم
 به خاطر مواهِب بسياری که به من ارزانی داشته است

 به من گوش هايی داده است تا جهان را بشنوم
 به آواز جيرجيرک ها گوش فرا دهم 

 و شر شر باران را دريابم
 صدای موتورها را و طنيِن اصابِت چکش ها بر سازه ها را بشنوم

 و بشنوم صدای لطيِف آن آشنای قديمی را
 

 زندگی را سپاس می گزارم
 به خاطر مواهّب بسياری که به من ارزانی داشته است

 و به من صدايی داده است و به صدايم بلندايی
 و اين گونه توانستم فرا بخوانم عزيزانم و آشنايانم را

 مادرم را، دوست را و برادرم را 
 و آنان را بيابم

 و راه برم به شناسايی ی روان و جاِن محبوب ترين هايم 
 

 زندگی را سپاس می گزارم
 به خاطر مواهِب بسياری که به من ارزانی داشته است

 به من پاهايی داده است تا مرا به راه برند
 :و اين گونه تا مرز خستگی گذر کردم

 از ميان شهر ها و آب چاله ها
 از روی کوه ها، از ميان بيابان هايی سوزان و بی مانند

 تا خيابان ات
 تا خانه ات
  !تا يافتن تو

 
 زندگی را سپاس می گزارم

 به خاطر مواهِب بسياری که به من ارزانی داشته است
 مرا به هديت دلی تپنده داده است

 دلی که قفس سينه ام را متالشی می کند،
 به گاهی که به ثمرات روح انسان می نگرم

 به گاهی که می بينم نيکويی از پليدی چه فاصله ی بعيدی دارد 
 و به گاهی که به عمِق چشمان روشِن تو خيره می مانم

 چشمانی که رهايی از آن ها مقدورم نيست 
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 ورود
 بيژن باران

 
 روز برهنه شد
 .بر بام سبز باغ
 -از در درآمدی

 !ای حجم شکوفان سفيد
 با رايحه ی بهار

 .سرخ الله بپا
 

 !ای عکس جوانی در قاب اندام من
 مرا اعتياد نوازش کالمت،

 گرمای شعاع چشمان سياهت،
 طراوت نزديکی جادوی زانوانت،

 با نبض طولی تپش، آغشته به شرجی حضورت،
 .غبار غربت زدود

 
 بزير سقف موج ملتهب آسمان

 ميبويمت در معبد حرير حنايی مجنون بيد
با پرستش لمس پوست، فشار گوشت، اتصال تماس، تنفس محرم 

 حريق عرق،
 در تناول تورم توت فرنگی رسيده زبان،
 جعد مژگان جفت پياله نرگس نازبار چشم

 جيغ بنفش ُسنبل ميک کمانه بازو
 تصوير رقص گرگ در خط فاصل شب و روز

 تمرکز مکث پوزه ز بوی پنير در ترک تنوری لبو
 بر پرز نرمی مورمور ليمو ليمو، آههای بلند گيسو، ليس الله، زير،

 -وای ابريشم پروانه سياه گشاده بال جادو
 غنچه سرخ شبنم شرم و اشتهای پذيرا

 لنگرگاه طريق قائم قايق غريق حريق غروب
 در لذت درد يگانگی حضور، خفگی خفن،ُ خرناس رعد صرع

 با واجهای وحش گره آخ گير در گلو،
در طوفان اوف غريزه ورود، انبساطُ زخم لزج آرامش ماهيچه، 

 .قرار قلم، سلطه ثمين سکون
 

 -بر آب خليج فارسُ خرامان َروی رو بجنوب
 در طلوع طشت طال،

 .رخنه به خاطرات ويران دور
 :بخوان بخط نور بر صفحه دريا

 در تور بلور خور رقص شاد ماهيان
 -کيان کف ناپايدار، زير سايه گذر بال ماکيان
 .دور شود، کوچک چون ملخی بر کاه گندم

 
 -مرا به سرخی صدایِ ِسحر َسحر ببر
 به لمس شيری شيون نوزاد صبح،

 طيف الوان تحرک تابستان 
 مينای پريدن رشحه ی ماهی

 زرد خروش خورشيد
 سياه افت اسفنجی سنگ پا
 آبی سير صدای ديگ شب

 

 نوشِ  جانمان اين جنون
 شهال بهاردوست

 
 

 نوش، ناز 
 نازِ  اين نفس 

 نفس که دم نمی زند رویِ  اين نفس
 نشسته پيچ به پيچ

 !به پيچِ  من کمر نمی زند
 

 نوش، تب
 تب کرده روی بسترت

 تاب می دهم به بی تابيت
 بی تاب پر می زنم
 تویِ  دلت هر َپَرم

 چنگ نزن به اين دلم
 !نازکتر از برِگ گلم

 
 نوش، داغ
 داغ زده تنم

 تنم بر تنت، قد کشيده ای بر شاخه ام
 شاخه به شاخه، در به در

 !به ديوار هی مشت کوبيده ام
 

 نوش، نوش
 نوشيده ای از لبم 

 از لبت تا نقطه های جا مانده ات 
 جا مانده ای پيش من

 گمانت را خواب ديده ام
 کابوست را پرانده ام

 !شرابِ  سفيدت را نوشيده ام
 

 نوش، خلوت
 خلوِت من، خلوِت توست

 نشسته ام عميق 
 عميق فرو می کشم تو را

 تو را در خودم، مرا در خودت
 در خودت فرو می روی، با پاره پاره ی تنم

 جنونِ  من، جنونِ  تو 
 نوشِ  جانمان اين جنون 

 ای وای ی ی به من
 ای وا ی ی ی به تو
 !ديوانه ايم، ديوانه ايم
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 آری
 پيرايه يغمايی

 
 

 شبانه های منی، از سپيده سرشاری  
 کوير سوخته ام، روح سبز رگباری 

 
 تو خط عمر منی، از توام گريزی نيست 
 کجا روم؟ که به هر جا تو کاروان داری 

 
 نشان بده که کدام است، تا از آن نروم 

 که خود سرآمد ديوانه های هشياری 
 

 چه بارها که مرا ُمردی و ز نو خواندی 
 تويی که چاره ی اين مرگ های ناچاری 

 
 ز ترس های دمادم دگر نمی ترسم 

 که ترس های مرا چلچراغ انکاری 
 

 چه عشق های مکرر که بود و آمد و رفت 
 تو در ميانه ی آنها بدون تکراری 

 
 در اين زمانه ی بی تکيه گاه سر بنهم، 
 به روی شانه ی تو کز جهان سبکباری 

 
 دوستم داری؟ است : چه جای پرسش موزون

 ... دارمت ، آری : هزار بار بگويم که

 سرخ خروس خوان ده
 .سفيد نجوای کف آلود رود ته دره

 
 .دمی، قرين پوست ران تو، دليل زندگی منست

 .تويی -با تو، شاهد زندگی من
 .کودکی بر نطع نور فردا -با تو، در اين جهان اثر ز من ماَند

 بی تو، بود و نبود، يکی ست
 
 

 کنسرو
 ناهيد سرشگی

 
 از تقويم رد نشده

 !ام رجوع کنيد به شناسنامه
 ای ندارم ديگر بهانه

 قدر حرف زدم آن  
 خنديدم                

 عشق ورزيدم                                          
 هايم را محکم بستم و عضله

 !که افتادم از تنگ بلور
 !عيد بود يا نبود

 نيستم اگر
 !بندی خود مشغولم به بسته

 طاقتم تمام
 چه کردم؟             

 چه گفتم                         
 هايم را نابجا حرف

 ام را ممنوع مي آنيد؟ زندگی                      
 من که تازه به کشف خود

 بود دستم رسيده             
 بودم و ثبت کرده
 روزهای برفی را               

 کردند که تابستان شنا می های برفی ساعت
 غير از اين نوشتم مگر؟

 !های تو نيز زمستان سرد است و دست                      
 مگر غير از اين 
 ها که تازگی                    

 ای؟  َکر  شده          


