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فراتاب وبســایتی خبری – تحلیلی بــا رویکردی انتقادی 
-پژوهشــی نســبت به مســائل بین المللی، منطقه ای و 
ایران در حوزه های مختلف امنیتی، سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی اســت که طی حکمی از سوی وزارت 
ارشــاد و فرهنگ اســامی و به موجب مــاده 13 قانون 
مطبوعــات مصــوب 28 اســفند 1364 مجلس شــورای 
اســامی، پروانه انتشار آن در زمینه اجتماعی و سیاسی 

به نام آقای اردشیر پشنگ به نشانی
 www.faratab.ir  به شــماره ثبت 79546  در تیر ماه 

1396 صادر شده است.

گروه رسانه ای فراتاب در یک نگاه

گروه رسانه ای فراتاب افتخار دارد از ابتدای سالجاری اقدام به انتشار 
ماهنامه الکترونیک خود به دو زبان فارسی و ُکردی کرده است. نشریه 
مذکور با پوشش و گستره جغرافیایی مناطق ُکردنشین در چهار کشور 
جمهوری اسامی ایران، جمهوری فدرال عراق )منطقه اقلیم کردستان(، 
ترکیــه و ســوریه فعالیت کرده و در تاش اســت بــا محوریت نگاهی 
پژوهشی، تحلیلی و خبری به مناطق ُکردنشین در حوزه مباحث توسعه 
پایدار، توریسم، روابط و همکاری های دانشگاهی، پوشش دادن دیدگاه 
ها و پیشــنهادات مختلف مسئوالن، نخبگان، اســاتید، پژوهشگران و 
دانشجویان و نیز معرفی خدمات مختلفی که در این حوزه بخصوص در 
بخــش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... وجود داشــته و یا مورد 
نیاز اســت، به ایفای نقشی سازنده، همگرایانه و در راستای گسترش 

تعامات و دوستی های سازنده در سطح منطقه بپردازد.
لــذا در ایــن چارچوب از همه اســاتید، صاحب نظران و پژوهشــگران 
محترم برای همکاری و هرچه پربارتر کردن محتوای نشــریه دعوت به 
همــکاری می شــود و نیــز از صاحبان و مدیران صنایــع مختلف اعم از 
تولیدی، خدماتی و ... که مایل هستند توانمندی هایشان بطور ویژه در 
مناطق ُکردنشین چه در ایران و یا بطور خاص در اقلیم کردستان عراق 
دیده شود، با بخش سازمان آگهی های فراتاب باب تعامل و همکاری را 

بگشایند. 
 الزم به ذکر اســت مجموعه رســانه ای فراتاب، به دلیل اســتقرار در 

ایران، تابع قوانین جمهوری اسامی ایران هستند.

ماهنامه الکترونیکی  فراتاب

فهرست مطالب

روابط عمومی و بخش آگهی ها
09188363539

شماره تماس دفتر تهران
)+98( 2188319910 



گــروه ترجمــه و تالیــف فراتــاب با 
سرپرستی خانم دکتر سمیرا محتشم 
و شــورای علمی از جملــه د.منصور 
براتــی، د.بهــروز نامــداری و آقــای 
علیرضا مکی نخستین کتاب با عنوان 
»آمریکای زمین گیر« نوشته دونالد 

ترامــپ رئیس جمهوری آمریکا را در 
بهــار 1397 بــا همکاری نشــر ثالث 
وارد بازار نشر کرده است و در حال 
حاضــر مشــغول تالیــف و ترجمه دو 
کتاب جدیــد در رابطه بــا خاورمیانه 
با همکاری اســاتید و پژوهشــگران 

برجسته دانشگاهی است.
تخصصــی ماهنامــه  دو   همچنیــن 

»نمایشــگاه  و  نقــل«  و  »حمــل   
شــهرآفتاب« از ســوی پایگاه خبری 

فراتاب منتشر می شود.

از آغاز فعالیت فراتاب این موسســه با مراکــز علمی زیر همکاری های 
رســمی علمی، پژوهشــی و رســانه ای داشــته اســت: وزارت علوم و 
تحقیقات و فناوری، مرکز مطالعات و تحقیقات اســتراتژیک خاورمیانه، 
انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن علمی مطالعات صلح، انجمن تحقیقاتی 
هور، نشــر ثالث، گروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه، مرکز 
گفتمان صلح برای همه، خانه اندیشمندان علوم انسانی، اتاق مشترک 
بازرگانــی ایــران و عــراق، مرکز نمایشــگاهی بین المللی شــهرآفتاب، 
ســندیکای بین المللی حمل و نقل در تهــران، انجمن صلح و مصدومان 

شیمیایی سردشت و ...

1
شماره2| مرداد 1397

International Transport Truck Owner Companies Association Of Iran
ماهنامه رسمی انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی مالکان کامیون ایران

صفحه 8صفحه 5صفحه 4

 INTERNATIONAL TRANSPORT TRUCK OWNER
COMPANIES ASSOCIATION OF IRAN

ماهنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای
دوره جدید - سال دوم-شماره  2 -8صفحه- مرداد ماه 1397

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی:

 ۹۰ درصد 
 حمل ونقل ایران
جاده ای است
صفحه 5

 عبدالهاشم حسن نیا،معاون وزیر راه و شهرسازی:

 تعطیلی 7۰ شرکت 
 حمل ونقل در رابطه با 
مشکالت رانندگان
صفحه 5

 محمدرضا گنجی، رییس انجمن صنفی 
تولید کنندگان تایر ایران

 مشکل قیمت الستیک 
کامیون داران
صفحه 4

دیدگاه صاحب نظران حوزه حمل ونقل جاده اي و ترانزیت به نوسانات بازار ارز

 فشار سنگین قیمت دالر 
بر کمر فرتوت ترانزیت ایران! 

 عوارض جاده اي؛
 از ایران تا اروپا

اعتراض به افزایش 
قیمت  کامیون ها

 حمل ونقل شهری 
تحت سیطره استارتاپها

گزارش های ویژه ی این شماره:

 رئیس هیات مدیره 
 انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی 
مالکان کامیون ایران 

ضرورت حرکت به سمت شرکت هاي 
حمل ونقل بین المللي کامیون محور
صفحه 2

همکاری با موسسات 
علمی و پژوهشی

ارائه خدمات مشــاوره در حوزه زبان ُکردی به شــرکت های تجاری و نهادهای خدماتی و آموزشی فعال در اقلیم 
کردستان

با بیش از 17 سال سابقه در حوزه آموزش و ترجمه زبان ُکردی

لینک ارتباط:                                                                                                        

                           آموزش و ترجمه به زبان ُکردی
ترجمه متون رسمی، تخصصی و عمومی )ُکردی به فارسی و بالعکس(

آموزش زبان ُکردی با روش نوین آموزشی ) به صورت خصوصی و گروهی(

)+98( 9351903845 @Learn_Kurdishlearnkurdish2018@Gmail.com

1. مشاوره و پشتیبانی سیاسی، رسانه ای و روابط عمومی
2. آموزش خبرنویسی و تنظیم گزارش حرفه ای، فشرده در زمان 

های کوتاه مدت برای پرسنل ادارات، سازمان ها و ... 
3. برگزاری و میزبانی و مدیریت کنفرانسها )در سطح بین المللی و 

منطقه ای( نشست های مطبوعاتی و علمی
4. انتشار و ویراستاری کتاب

5. ترجمــه کتــب و مقــاالت و متن های شــما  به زبانهای فارســی، 
انگلیسی، عربی، ترکی و ُکردی

6. انتشــار مجات و ویــژه نامه ها در تعداد صفحــات و قالب های 
مختلف با تیراژهای محدود و گسترده

7. طراحی، گرافیک و صفحه آرایی مجات
8. مدیریت ســتاد خبری رویدادهای شما و پوشش چند رسانه ای 

آن )محتوای مکتوب و چاپی، ویدئویی و پادکستی(
9. بازنشــر شــبکه ای اخبار در خبرگزاریها، روزنامه ها، پایگاههای 
خبری و شــبکه هــای اجتماعــی )تلگــرام، اینســتاگرام، توئیتر و 

فیسبوک( در دو سطح ملی و محلی
10. طراحی، پشــتیبانی و مدیریت فنی و محتوایی ســایت اعم از 

پایگاه خبری و سایت های تجاری و شخصی حرفه ای

خدمات و توانمندی های فراتاب



ششمین دوره آموزش روزنامه نگاری حرفه ای

فراتاب -گروه آموزش: مرکز رســانه ای فراتاب پس از برگزاری موفق پنج دوره 
 Jul 10( ( 1398 آموزش کاربردی روزنامه نگاری تخصصی، با افتخار از روز 19 تیر

2019( ششمین دوره خود را برگزار خواهد کرد.
 IFJ مدرس دوره: دکتر اردشیر پشنگ عضو فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران 
، سردبیر پایگاه خبری فراتاب و ســردبیر ماهنامه »صلح برای همه« و دارای 17 
سال ســابقه مطبوعاتی و 6 ســال تدریس حرفه ای در وزارت علوم و تحقیقات، 
دانشگاههای تربیت مدرس و زنجان، مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه و انجمن 

علوم سیاسی ایران
 

شش نکته طالیی در خصوص کارگاه ششم
1- شیوه آموزش در کارگاه، ترکیبی از تئوری و تجربه با تاکتیک ها و تکنیک های 
فن نوشتن بصورت عملی است. همه دانشجویان دوره با هرسطحی که در کالس 
حضور دارند، در هرجلســه پس از ارائه مباحث تئوریک، دست به نوشتن خواهند 
زد، بررسی فنی و محتوایی هر نوشته با هرسطح و زاویه دید متفاوتی، باعث افزایش 

تنوع، تجربه و بهبود کیفیت یادگیری می شود.
2- محتــوای کارگاه اعم از مباحث درس و نظری کامال از نظر متد آموزشــی )به 
موازات کالســهای آموزشی بین المللی( و چه از نظر طرح موضوعات روز در حوزه 

های مختلف کامال به روز می باشد.
3- نکتــه کلیدی دیگر در رابطه با این کالس، تاکید بر نگارش و دیدی تخصصی 
در فن نوشتن و ژورنالیسم است، بر اساس برنامه هایی که پیش از جلسه نخست 
ارائه خواهد شد، هر نفر می بایست حوزه عالقه خود را در یک یا دو حوزه تخصصی 

مشخص کند. نحوه تمرین ها و سوژه ها به دو گونه کلی خواهد بود. بخشی از آنها 
عمومی و برای همه کالس اســت و بخش دیگر کامالً تخصصی خواهند بود. بطور 
مثال کسی که عالقمند است در حوزه مسائل خاورمیانه کار کند به او سوژه ها و 
تمرین هایی درباره »بحران جاری ســوریه«، »تحوالت عراق«، »انتخابات ترکیه« 
و ... داده خواهد شــد و کســی که می خواهد یک ورزشی نویس و یا یک فوتبالی 
نویس حرفه ای شــود، سوژه هایش در رابطه با »لیگ فوتبال ایران«، »لیگ اروپا« 

و ... خواهد بود.
4-  در کارگاه پیش رو کار هم بر روی رسانه های رسمی و هم بر روی شبکه های 
اجتماعی از منظری حرفه ای دنبال خواهد شد. در هر جلسه برای هریک از این دو 
حوزه در کنار نکات الزم، تمارینی در نظر گرفته می شود، و هر جلسه پُست های 
منتشر شده در فضای شبکه های اجتماعی از جمله در توئیتر و اینستاگرام کاماًل 

بررسی می شود.
5-  این فقط یک کالس آموزش و بررســی فنون مهارت نوشتن و روزنامه نگاری 
نیست، در این کالس زاویه دید پیدا کردن، امضای خاص داشتن در نوشتن یکی از 

اهداف جدی آن است.
6- گسترش شــبکه های اجتماعی و سرعت باالی تکنولوژی باعث شده است تا 
امــروزه دیگر روزنامه نگاری تنها دال بر فعالیت در یک نشــریه مکتوب و یا تنها 
با مهارت نوشتن نباشد، بلکه مهارت های گزارشگری تلویزیونی )نوع اینترنتی( و 
رادیویی )پادکســت( بسیار در جهان امروز مورد اقبال قرار دارد، در این کارگاه نیز 
دروس و تمارین در هرهفته با یک ســوژه ثابت در سه بخش نوشتاری، تصویری و 

پادکستی خواهد بود.                   
چگونگی ثبت نام در کالس

Pashang1979@Gmail.com
@PashangClass
www.Pashang.ir www.Faratab.com

میان نوشتن با خوب نوشتن و خوب نوشتن 
با حرفه ای نوشتن تفاوت بسیار است، میان 
دیدن با خوب دیدن و خوب دیدن با حرفه 
ای دیدن نیز تفاوت فراوان است، همانطور 
که میان پرسیدن با خوب پرسیدن و خوب 

پرسیدن با حرفه ای پرسیدن تفاوت ها فاحش 
است، و اما برای حرفه ای تحلیل کردن، 

بایست هم حرفه ای دید، هم حرفه ای پرسید 
و هم حرفه ای نوشت و برای حرفه ای شدن 
در کمترین زمان و کوتاه ترین راه بایست ...



دبیر پرونده: 

د. ارشاد رشیدی رستمی
با آثاری از :

صادق زیباکالم، هوشنگ بازوند، سلیمان پاک سرشت، جالل جاللی زاده، مرتضی زرین گل، عبدالعلی 
شمس برهان، عبداهلل سهرابی، معروف صمدی، حاصل داسه، سهراب دل انگیزان، رحیم فرهمند، محمد 
محمد  سرمست،  منصور  خدیو،  صالح الدین  سعیدی نژاد،  حمیدرضا  جلیلیان،  محمد  قادری،  رئوف 
هادی فر، محمد یعقوبی، جمشید وزیری، سیامند انوری، سید طیب حیدری، سید عالالدین حیدری، 
حسین ویسمرادی، حسن قریبی، ایوب منتی، لقمان قنبری، متین بیگلری، عطا قادری، عثمان مزین، 

عادل فاطمی، فردین رستمی، وریا شیخ زکریایی، خسرو قاضی زاده و رامین چراغی.

پرونده سیاسی 

مجلس و توسعه نیافتگی در مناطق ُکردنشین



فراتاب - گروه سیاسی: 
شاخص فالکت یک نشانگر 
اقتصــادی ترکیبی از آمار 
بیکاری و تورم می باشــد. 
در دو مــاه اخیــر با توجه 
به گزارش رســمی که در 
خصوص شــاخص فالکت 
در کل کشور منتشر  شده 
است، استانها و مناطق کردنشین از جمله  کرمانشاه )رتبه 
30(، کردســتان )رتبه 29(، ایالم )رتبه 25( و آذربایجان 
غربی )رتبه 23( دارای وضعیت بغرنجی هستند. همچنین 
براســاس دیگر آمارهای رسمی در شاخص های اقتصادی 
از جمله میزان بیکاری، ســطح اشــتغالزایی و نیز گزارش 
میزان تورم در سال 97، استان کردستان با 41 درصد تورم 
بیشترین تورم کشور را داشــته است، به نظر می رسد از 
منظر شــاخص های مختلف توسعه در کشور، این استانها 

و مناطق دارای اوضاع بسیار نامناسب و  وخیمی هستند.
از فردای انقالب سال1357 به بعد، که سیاست های توسعه  
آمرانه حکومت پهلوی متوقف و برنامه های توســعه گرایی 
در ایــران طی چند برنامه جدید توســعه بویژه در عرصه 
اقتصادی پیش گرفته شد. تقریباً سیاست ها اعالمی دولتها 
بعد از انقالب در راستای توسعه متوازن تعریف و به شکل 
رسمی با اصل قرار دادن محرومیت زدایی و عدالت اقتصادی 
اجتماعی به عنوان یکی آرمان های انقالب مطرح شدند. اما 
در عمل نتایج این سیاست ها همواره با نوعی عدم همخوانی 
با اهداف اعالمی و اعمالی آنها همراه بوده است. به عبارتی 
نه تنها توســعه یافتگی و رشد اقتصادی مناطق کردنشین 
به نسبت سایر مناطق سرزمینی ایران متوازن نشده است 
بلکه نوعی عقبگرد در شــاخص  توسعه ای و حضور در قعر 
اکثر شاخص های اقتصادی را به دنبال داشته است. وضعیت 
بغرنج شــاخص فالکت، بیکاری، تورم، فقر، عدم فقدان و 
یا کم بودن میزان صنایع زیرســاختی، صنعتی، تولیدی، 
توریســم و ...  عالوه بر پیامدهای کاماًل مشهود اقتصادی، 
عواقب نامناسب اجتماعی و فرهنگی محسوسی را دامن گیر 

این مناطق کرده است.
مسئله محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق ُکردنشین تقریبا 
برای بیش از یک قرن اســت به شکل پایدار و مستمر به 
عنوان مطالبه ای بنیادی فارغ از دیگر مسائل اصلی از جمله 

مطالبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این مناطق مطرح 
بوده است. از دوران مشروطه، دولت های شبه مدرن پهلوی 
اول و دوم تا انقالب 57 و بعد از پایان جنگ 8 ساله با عراق، 
تا شکل گیری دولت های سازندگی، اصالحات، بهار و امید 
در جمهوری اســالمی ایران و نیز تشکیل ده دوره مجلس 
شورای اسالمی، مسئله رفع محرومیت و توسعه این مناطق 

یک خواست عمومی بوده است. 
هر کدام از این دولتها به نحوی از انحاء در سیاستهای خود، 
مســئله توسعه و رفع محرومیت، توسعه نیافتگی و توسعه 
نامــوزون در مناطق قومی و محروم  ایران بویژه در عرصه 
اقتصادی را با چندین دیدگاه مختلف بازتعریف نموده اند. 
از این رو با بررســی آمارها و سیاســت ها در گام اول این 
ســوال به ذهن می رسد که آیا اراده و نگاه حاکمیت مبنی 
بر رفع تبعیض و توســعه این مناطق است؟ اگر جواب این 
سوال را براساس سیاست های اعالمی و نه نتایج سیاست 
هــای اجرایی، مثبت فرض کنیم، در راســتای جواب این 
سوال چند ســوال دیگر پیش می آید. در این پرونده گروه 
سیاســی فراتاب با توجه به مساله فوق، دو سوال محوری 
ذیل را با بیش از سی نفر از افراد شاخص در حوزه سیاست 
و مدیریت اعم از اســاتید، مدیران ارشــد دولتی و فعالین 
سیاســی و مدنی ُکرد و اهل غرب کشور که عمدتاً دارای 
جایگاه  و مواضع متفاوتی می باشند در میان گذاشته است:
1. آیا مجلس شورای اسالمی به عنوان مهمترین قوه 
حاکمیتی قانونگذار و ناظر که وظیفه و تکالیف نظام 
پارلمانی و نمایندگی مطالبات و انتظارات شهروندان 
را از حکومت بــر عهده دارد، تا چه حد در رفع و یا 
کاهش وضعیت نامناســب و بغرنج توسعه ای این 
مناطق موثر بوده و به آهنگ ُکند توســعه در این 

مناطق شتاب بخشیده است؟
2. با توجه بــه واقعیات مناطق و حوزه های مختلف 
ُکردنشین کشور، نماینده و نمایندگان ُکرد در مجلس 
شورای اسالمی باید دارای چه توانمندی ها، تجارب و 
ویژگیهای علمی، شخصی و ... باشند، که بتوانند با 
حضور خود در این نهاد تقنینی و نظارتی براساس 
بارســنگین توسعه نیافتگی و  از  توانمندیهایشان 

محرومیت  بکاهند؟

گــروه   - فراتــاب 
جایــگاه  سیاســی: 
اسالمی  شورای  مجلس 
بــدون تردید مهمترین 
مسائل  قبال  در  جایگاه 
بلندمدت  مشــکالت  و 
کشــور اســت. اینکــه 
ُکردنشــین  مناطــق 
از لحاظ شــاخص های اقتصادی عقب مانده و توســعه نیافته 
هستند، در این خصوص قطعاً مجلس مهمترین نهادی است 
که باید رسیدگی بکند و به این سوال پاسخ بدهد که چرا نرخ 
بیکاری در مناطق کردنشین باالتر است؟ چرا توسعه نیافتگی 
در مناطق ُکردنشین به نسبت دیگر مناطق کشور باالتر است؟ 
چرا هنوز آثار و پیامدهای جنگ نظیر مین ها و ... ســه دهه 
پس از پایان آن هنوز در این مناطق وجود دارد؟ این مجلس و 
مرکز پژوهشهای مجلس است که بایستی این مطالبه را از قوه 
مجریه از نهادهای برنامه ریز و اجرائی بخواهند که گامهایی در 
جهت رفع آن برداشته بشود. بنابراین به دلیل همین جایگاه 

مطالبه گری و نظارت نقش مجلس بسیار مهم است.
اما در این خصوص که چــه نمایندگانی با چه ویژگی هایی 
بایست راهی بهارستان شوند باید تاکید کنم اوال نیاز هست که 
فیلترهای تایید صالحیت کاندیداها از سوی نهادها و ارگانهای 
مختلف از جمله شــورای نگهبان می بایست دچار اصالح و 
تغییر در رویه مرســوم خود شــوند، تا بتوان از ظرفیت های 
کمتر استفاده شده جامعه دانشگاهی انسانی در کشور بطور 
کل و مناطق کردنشین بطور خاص برای فقرزدایی و تسریع 
آهنگ کند توسعه شوند. به نظر بنده تداوم روند سخت گیرانه 
پیشین در تایید صالحیت ها و در نتیجه کم تر شدن تنوع و 
تکثر در میان کاندیداها  باعث افزایش تضعیف جایگاه مجلس 
شورای اسالمی می شــود دیگر نمی توان آن را در راس امور 
دید. لذا امیدوارم در دوره آتی روندهای مسبوق، با اصالحات 
و تغییرات مواجه شود تا افراد بیشتری شانس کاندیداتوری و 

محک خود توسط مردم برای انتخاب شدن را داشته باشند.

د. ارشاد رشیدی رستمی
مدرس علوم سیاسی دانشگاه

د. صادق زیباکالم
استاد دانشگاه تهران

مجلس شورای اسالمی و توسعه نیافتگی در مناطق کردنشین
مجلس، تایید صالحیتها

 و
 توسعه در مناطق کردنشین

قومگرایي، آفت انتخابات در مناطق کردنشین 
فراتاب - گروه سیاسي: مجلس، 
در یــک جامعــه دموکراتیــک، 
محوري ترین نهاد اعمال حاکمیت 
ملي تلقي مي شــود. در کشور ما 
نیــز پس از انقالب مشــروطیت، 
مردم، مجلس را بــه عنوان تنها 
تریبون اعمال راي و یگانه مرجع 
قانونگذاري براي کشور برگزیده اند. 
در این مسیر، با وجود فراز و نشیبهاي فراوان، همواره نگاه 
مردم به این نهاد مهم و سرنوشــت ســاز امیدوارانه بوده 
است. تجربه مناطق توسعه یافته و نقش آفریني نمایندگان 
آنها نشان مي دهد که تسلط نمایندگان درحوزه توسعه و 

برنامه ریزي و داشــتن نگرش سیستمي و قدرت رایزني و 
مذاکره مي توانست به عنوان عوامل مهم در موفقیت آنان 
براي توسعه یافتگي مناطق محروم باشد. با این حال یکي 
از موانع جدي براي اثربخشي عملکرد نمایندگان مناطق 
توســعه نیافته در مجلس را مي توان نپرداختن به وظایف 
ذاتــي نمایندگان، فعالیتهاي جزیــره اي و تالش انفرادي 

نمایندگان در حوزه اختیارات و وظایف آنان دانست.
با توجه به واقعیات موجود مناطق کردنشین که انتخابات 
در این اســتانها به دلیل نبود احزاب و پر رنگ بودن نقش 
قومگرایي و طایفه گري در این مناطق باعث شدهاست که 
نمایندگان شایسته به مجلس راه پیدا نکنند. امید مي رود 
مردم این مناطق پس از 10 دوره به این تجربه گرانسنگ 
رسیده باشــند که باید نمایندگاني با لیاقت وارد مجلس 

نمایند. لذا باید دنبال کساني بروند که واقعاً دغدغه توسعه 
منطقه خود را دارند. نمایندگاني توانمند، صاحب شخصیت 
علمي، آشنا با اصول و مباني توسعه، داراي تفکراستراتژیک، 
آشنا به ساختار بودجه بندي و داشتن قدرت رایزني و مذاکره 
را انتخاب نمایند. شایسته است نمایندگان فعلي استانها و 
درآینده، از فعالیتهاي فردي و جزیره اي، جداً پرهیز کرده 
و مجمع نمایندگان استان را به یک نهاد قوي تصمیم ساز 
و متحد تبدیل نموده و با تشکیل جلسات مستمر و پایدار 
ماهانه با همکاري اعضاي شــوراهاي اســالمي شهرها در 
ســطح استان و نیز مشــارکت صاحب نظران منطقه یک 
الگوي پارلمان محلي کارآمد تشکیل داده و زمینه تنظیم 
طرحهاي قابل دفاع و ارایه آن به مجلس با همکاري سایر 

استانهاي توسعه نیافته را فراهم آورند.

 ایوب منتی
دکترای روابط بین الملل
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گروه   - فراتــاب 
 94 ســال  سیاسی: 
و  هنــگام حضــورم 
یــک  لرســتان،  در 
تحلیلــي  گــزارش 
موضــوع  پیرامــون 
توســعه ي استان های 
)شامل        میاني  زاگرس 
اســتان های کردســتان، ایالم، لرســتان، کرمانشاه و 
چهارمحــال بختیاری( تهیه کــردم و آن را براي دکتر 
روحاني رئیس جمهور ارســال کــردم. در این گزارش، 
شــاخص های این اســتان ها، وضعیت فعلی، مزیت ها و 
پتانسیل ها و مشکالتی که با آن دست به گریبان هستند 
را به تفصیل شــرح داده ام. همزمان یک نســخه از این 
تحلیل را هم به فراکسیون زاگرس نشینان مجلس ارایه 
کردیم تا در صورت لزوم از آن استفاده کنند. ببینید؛ این 
استان هاي زاگرس نشین نقش مهمي در توسعه کشور 
دارند. نیمی از منابع آب شــیرین کشور در این منطقه 
واقع شده است. همچنین جنگل های زاگرس، نیمي از 
هواي سالم کشور را تامین مي کنند و به نوعي ریه های 
تنفســي ایران محسوب می شــوند. همچنین آن ها در 
حوزه های دامپروری، کشاورزی و گردشگري نیز دارای 

پتانسیل های بسیار قابل توجهي هستند.
از ســوی دیگر اصل 44 مي گوید توســعه ي استان ها 
توسط مردم صورت بگیرد. یعني هر استاني به هر میزان 
که درآمــد دارد؛ مي تواند به همان انــدازه هزینه کند. 
این حرف در کالن کامال درســت اســت و اگر خواهان 
توسعه ي کشــور هستیم باید این اصل اجرایي شود. اما 
نکته مهم اینجاســت که این اصل بایــد در یک قالب 
درســت و عقالني، اجرایي شود و نباید به شکل یکسان 
شامل همه ي استان ها شود. به عنوان مثال استاني مانند 
استان مرکزی )اراک( در سال هایي که کرمانشاه گرفتار 
جنگ بود، توانسته حجم گسترده ای از زیرساخت های 
خــود را با ارز 7 تومنی دولتی بســازد. حاال طبق اصل 
44، کرمانشاه و دیگر  استانهای توسعه نیافته ي زاگرس 
مجبورند با این استانهای برخوردار رقابت کنند. معنایش 
این اســت کــه کاالي تولیدي یــک کارآفرین بخش 
خصوصي در شهرهایی مانند کرمانشاه، سنندج، خرم 

آبــاد و یا ایالم، باید در بازار با کاالی تولیدی مشــابه 
در اســتان هاي مرکزي، اصفهان و اراک، یزد و تهران 
رقابت کند. چنین چیــزی در واقعیت به هیچ عنوان 
امکان پذیر نیســت، زیرا قیمت تمام شــده کاالها در 
اســتان هاي کمتر برخــوردار در منطقــه ي زاگرس، 
به دلیــل فراهم نبودن زیرســاخت هاي اســتاندارد، 
بسیار باالتر اســت. در این شــرایط رقابتي بسیاري از 
ســرمایه گذارها چندان مایل نیستند ریسک حضور در 
استان هاي زاگرس نشین را بپذیرند؛ زیرا زیرساخت هاي 
اولیه چندان فراهم نیستند و این موضوع، هزینه تولید 
را افزایش داده و رقابت را دشوار می کند. طبیعي است 
یک سرمایه گذار هم به دنبال تولید کاالي رقابتي است. 
یکي از راهکارها این اســت که دولت و نظام به گونه ای 
برنامه ریزی کند که بنیادها و ســازمانهای توسعه گرا در 
اســتان های زاگرس نشین نیز ســرمایه گذاری کنند و 
همه چیز متکی به بخش خصوصی نباشــد. این مسائل 
باعــث افزایش نقش و اهمیت جایگاه مجلس شــورای 
اسالمی و نمایندگان می شود، پس می بایست استانهای 
زاگرس نشــین در این زمینه قوی تر از قبل اقدام کنند 

و حضور  جدی و حرفه ای تری در مجلس داشته باشند.
بخصــوص وقتی این مهم را در نظــر داریم که یکي از 
دالیل توسعه نیافتگي استان هاي زاگرس نشین به توان 
رایزنــی ضعیف آن ها در مرکز بازمي گــردد. دلیل این 
ضعف هم این است که این استان ها همگرایي چنداني 
بــا هم ندارند و حتي گاهي تعــارض منافع هم دارند و 
دغدغه هاي آنها کامال متفاوت اســت.  بایستی به وجود 
ضعف رایزني در میان اســتان هاي زاگرس نشین تاکید 
کنم. زاگرس  نشینان گرفتار فقر مطالبه گری هستند و 
نمی توانند مطالبات خود را در زمینه ي امکانات زیربنایی 
و زیرساختی به خوبی به حکومت مرکزی منتقل کنند. 
صدای مطالبات زاگرس نشینان باید از تهران شنیده شود 
و نگاه ها را به سمت خود جلب کند. متاسفانه مطالبات 
نخبگان این منطقه معموال شامل موارد نازلی مانند عزل 

و نصب فالن مدیر و یا گرفتن پست می شود.
در این خصوص مجلس شــورای اسالمی و نمایندگان 
محتــرم آن نقش بســیار جــدی و بی بدیلــی دارند، 
اگر از یکســو نمایندگانی معتقد به سیاســتها و افکار  
توســعه گرایانه از استانهای غرب کشــور راهی مجلس 

شوند و سپس این نماینده ها  در قالب گروه های استانی 
و  ســپس فراکســیونی بزرگتر و عملگرایانــه تر به نام 
فراکسیون زاگرس نشــینان نوعی اجماع نظر، برنامه و 
همکاری عملیاتی داشته باشند، در این صورت ظرفیت 
بسیار بزرگی برای تسریع آهنگ ُکند رشد توسعه در این 

مناطق ایجاد می شود. 
باید قبول کنیم که حداقل بخشي از بودجه کشور هنوز 
در  قالب سیســتم چانه زنی و توزیع مي شــود و وقتي 
شکل کار این اســت باید استان هاي زاگرس نشین هم 
در ایــن فضا به چانه زني و البي گــري بپردازند و قطعا 
مهمترین جایی که می توان در آن با همگرایی و همکاری 
دســت به چانه زنی و بدست آوردن توجه و بودجه های 
بیشــتری زد، مجلس شورای اسالمی است. پس هرچه 
نمایندگان در مناطق زاگرس نشین قوی تر باشند و نیز 
روحیه همکاری در ســایه درک این موضوع که توسعه 
استانها به تنهایی امکانپذیر نیست، بلکه فرآیندی ملی و 
منطقه ای است، و لذا دست به همکاری های برد- برد با 
مجمع نمایندگان دیگر استان های همجوار و نیز مدیران 
ارشد کشور و مدیران ارشد اجرایی بزنند، ما شاهد وقوع 
تحوالتی قابل توجه در تغییر روند و سرعت توسعه یافتگی 

در این مناطق خواهیم بود.
همچنین باید یادآوری کرد افکار عمومی این اســتان ها 
بایستی طرح های زیرســاختی و اساسی را مطالبه گری 
کنند چون توســعه واقعی با ایجاد امکانات زیربنایی و 
زیرساختی فراهم می شود. رســانه هاي این مناطق نیز 
بایســتی افکار عمومی را براي کمک به روند توســعه و 
طرح مطالبات زیربنایی و زیرســاختی بســیج کنند. از 
سوی دیگر باید تاکید کرد که با وجود همه ي مشکالت 
و تنگناها، زاگرس نشینان بسیار ساده زیست و کم توقع 

هستند و بر حکومت مرکزی فشاری نمی آورند. 
این ویژگی شخصیتی قابل ستایش است و باید قدردان 
آن باشیم. توســعه نامتوازن و تقسیم ناعادالنه ثروت از 
مهمترین دغدغه هاي ما اســت به طوری که استان های 
زاگرس نشین با وجود داشــتن ظرفیت های بسیار، از 
توسعه باز ماند ه اند. انتظار می رود دولت به همان اندازه که 
به اســتان های برخوردار توجه دارد به استان های کمتر 

توسعه یافته زاگرس نیز توجه ویژه داشته باشد.

مهندس هوشنگ بازوند
استاندار کرمانشاه

فقر مطالبه گری زاگرس نشینان در مرکز
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فراتاب  گروه سیاســی: با تدقیــق و تامل در متن 
مناسباتی که امروز بر روابط بین وکالی مردم و موکلین 
در مجلس مطابق عرف رایج جاری و نهادینه شده است، 
نمی توان ارتباط واقعی و راستین بین توسعه استانهای 
غربی کشور با قانونگذاری و نظارت را آنگونه که منظور 
گروه سیاســی فراتاب برای این پرونده اســت، آزمود و 
براساس آن به این ســوال پاسخ بدهیم که نمایندگان 
مجلس بعدی چه مشخصاتی باید داشته باشند که مردم 
در انتخابشــان، آنها را مدنظر قرار دهند. در ادامه برای 
روشــن شدن اهمیت و ضرورت بازنگری در نسبت بین 
نقش مقررات گذاری و نظارتی مجلس با امور توسعه ای 
کشــور تالش می کنم یک بار به ارجاع به مناســبات و 
فضای کنونی حاکم بر تعریف جایگاه و نقش مجلس و 
نمایندگان و یک بار نیز با ارجاع به آنچه از رفتار و وظیفه 
ذاتی و اصولی مجلس و نمایندگان در خصوص مقررات 

گذاری و نظارت بر می آید به این دو سوال پاسخ دهم. 
سوال اول؛ مجلس شورای اسالمی به عنوان نهاد 
قانونگذاری و نظارت بــر عملکرد دیگر قوه ها و 
دستگاه ها تا چه میزان می تواند از اوضاع بغرنج 
این مناطق بکاهد و به آهنگ ُکند توسعه در این 

مناطق شتاب دهد؟
بر اســاس آنچه امروزه به رفتــار غالب و رایج مجلس و 
نمایندگان تبدیل شده اســت که پیشتر مختصات آن 
بیان شد، مجلس نقش کلیدی در کاستن از اوضاع بغرنج 
توسعه نیافتگی در مناطق غربی کشور و شتاب بخشیدن 
به توسعه می تواند داشته باشد. نمایندگان می توانستند و 
یا می توانند با هدایت طرح های توســعه ای و پروژه های 
بزرگ اشــتغال زا و طرح های مهم اقتصــادی در رونق 

اقتصادی این مناطق تاثیرگذار باشند.
اجــرای چنین طرح هایی از طریق تاســیس مقررات و 
قوانین تامیــن مالی پروژه های توســعه منطقه ای و یا 
الزام دستگاه های اجرایی به تمرکز فعالیتهای توسعه ای 
خود در این مناطق شدنی است و مجلس و نمایندگان 
ابزارهای تاسیس و الزام به اجرای این مقررات و نظارت 
بــر اجرای آنها را در اختیار دارند. اما اگر از منظر جایگاه 
قانونی و ذاتی مجلس طبق اصول مختلف قانون اساسی 

به این مساله بنگریم پاسخ چه می شود؟ از این نگاه بدون 
شک مجلس و نمایندگان و به طور کلی قوه قانونگذاری 
نقش بالمنازعی در توسعه این مناطق دارد. اما مکانیزم 
این اثرگذاری چیزی غیر از تالش نمایندگان این استانها 
برای توجیه و جذب پروژه های توسعه ای و منابع دولتی 
دیگری و برنده شدن در منازعات بر سر منافع محلی و 

منطقه ای مختلف است.
حوزه وظیفه و ماموریت نمایندگان کل کشــور و آحاد 
مــردم را در بر می گیرد و لذا اگر نابرابری در بهره مندی 
عادالنه از فرصت های سرمایه گذاری اقتصادی بروز کند، 
نه یک چالش منطقه ای و محلی، بلکه یک چالش ملی 
در مسیر توسعه کشور بوجود آمده است. چرا که توسعه 
نامتوازن به مراتب چالش هایش از توسعه نیافتگی بیشتر 
است. چالشی که راه حل آن نه تالش برای جلب منابع و 
پروژه ها برای منطقه یا حوزه انتخابیه - که در بلندمدت 
خود عامل تفاوت توســعه ای مناطق شــده است- بلکه 
تاسیس و اســتقرار مقررات و قوانینی است که عدالت 
در توزیع آثار توســعه کشــور را تضمین کند. توسعه یا 
توسعه نیافتگی نامتوازن به زبان سیاستگذاری محصول 
ضعف دانش و محیط مقررات گذاری برای تضمین توزیع 
عادالنه، موثر و بلندمدت منافع توســعه ای است. وقتی 
منافع حاصل از توســعه در ســالیان متمادی به شکل 
نامتوازن و ناعادالنه توزیع و موجب شده است استانهای 
مشخصی در درجه بندی های توسعه ای همواره در انتهای 
جدول قرار بگیرند، بدان معنی است که محیط مقرراتی 
مناســب برای تضمین نتایج کیفی، بلندمدت و عادالنه 
برنامه ها و سرمایه گذاری های اقتصادی وجود نداشته و 

هم مجلس و هم دولت در این موضوع نقش دارند.
وظیفه و خاصیت مقــررات و قوانین به مانند ریل هایی 
است که باید قطار توســعه را در مسیر مناسب و ایمن 
قرار دهند. وظیفه نظارت هم در نسبت با همین موضوع 
یعنی تنظیم مقررات مناسب و حراست از پایبندی سایر 
قوا به لوازم آن معنی پیدا می کند. بنابراین اگر مجلس و 
نمایندگان به وظایف و نقش ذاتی خودشان در مواجهه 
با توسعه نیافتگی استانهای غربی کشور بخواهند پایبند 
باشــند، آن را نه به مثابه یک چالش منطقه ای بلکه به 
مانند یک چالش ملی که دســتاوردهای توسعه ای کل 
برنامه های توسعه ای را تهدید می کند مواجه می شوند که 
باید با تاسیس و اصالح مقررات و نظارت بر اجرای قوانین 
آن را مدیریــت کرد. آنچه از متــن اصول مصرح قانون 
اساســی به ویژه اصل 67 در مورد وظایف نمایندگان بر 
می آید چنین مواجهه ای با مسایلی مانند توسعه نیافتگی 

در استانهای غربی است.
با توجه به واقعیــات مناطق و حوزه های مختلف 
کردنشین کشور، به باور شما نماینده و نمایندگان 
ُکرد دارای چه توانمندی ها، تجارب و ویژگی های 
علمی، شخصی و ... باشــند که بتوانند با حضور 
خود در مجلس و براساس توانمندی هایشان از بار 

سنگین توسعه نیافتگی بکاهند؟
بر اساس وظایفی که نمایندگان به طور متعارف در قبال 
حوزه انتخابیه و منافع موکلین خود در اســتان دارند و 

قاطبه شهروندان نیز آن را مطلوب یافته اند، مناسب ترین 
توانمندی و شایستگی نمایندگان برای کاستن بار توسعه 
نیافتگی این اســتانها، اشراف به مشکالت و چالش های 
محلــی و منطقــه ای و بازتاب آن، تــوان و جدیت در 
پیگیری مطالبات احصاء شده از استان و حوزه انتخابیه، 
برخورداری از ســرمایه اجتماعی مطلوب در سطح ملی 
برای پیگیری امور استان و نظایر آنهاست. براساس این 
شایستگی ها نیز می توان تجارب مدیریتی، تحصیلی و 
یا حتی الگوی شــخصیتی مناسب را شناسایی کرد که 
شانس نمایندگان را در پیگیری و محقق کردن اهداف 

توسعه ای در استانها افزایش دهند.
اما در یک نگاه و ارزیابــی دقیق تر و با ارجاع به وظیفه 
ذاتی نمایندگان طبق قوانین باالدســتی، می توان گفت 
ایــن مختصات و ویژگی های حول وظیفه ای در شــغل 
نمایندگی مجلس یعنی پیگیــری امور محلی متمرکز 
شــده اند که اساســا وظیفه اصلی نمایندگان محسوب 
نمی شود و به فرض اهمیت نیز حاشیه ای قلمداد می شود 
کــه البته به دلیــل دوره طوالنی ضعف ســازوکارهای 
پاسخگویی دســتگاههای اجرایی به شــهروندان رفته 
رفته بر کل وظایف نمایندگی اولویت پیدا کرده اســت. 
آیا این بدان معنی اســت که نماینــدگان ماموریتی در 
امور محلی ندارند؟ خیر. اگر بر موضوع توســعه نیافتگی 
اســتانهای غربی به عنوان یک مســاله متمرکز شویم، 
نمایندگان برای رفع چنین مشکلی باید از ویژگی هایی و 
توانایی هایی به لحاظ دانشی، نگرشی و مهارتی برخوردار 
باشــند که مولفه های مقررات گذارانه و رویه های آشکار 
و پنهان موجد وضعیت موجود این استانها را شناسایی 
کرده و با بســیج منابع در سطح ملی، اراده های موثری 
را برای اصالح مدیریت توزیع نامتوازن منافع توســعه از 

حیث منطقه ای و جغرافیایی شکل دهد.
به لحاظ دانشــی کســانی که نگاه پیچیده ای به امور و 
مسایل کشور و جامعه ایرانی داشته و تاملی پیشینی و 
حتی المقدور مکتوب و قابل ارزیابی در شیوه مواجهه با 
چالش ها و مسایل مهم و اساسی کشور، استان یا حوزه 
انتخابیه دارند، به لحاظ نگرشی کسانی که تعریف صحیح 
و درستی از جایگاه و نقش نمایندگی دارند - که البته با 
توجه به جذابیتی که این مورد برای جلب آرای عمومی 
ندارد، اعتراف به آن دشــوار اســت- و به نقش محیط 
نهادی و مقررات گذارانه برای تحوالت پایدار سیاستی در 
بلندمدت و نیز به لوازم تصمیم گیری مبتنی بر شواهد 
بــاور دارند و در نهایت به لحاظ مهارتی، کســانی که از 
توان ایجاد ائتالف، بسیج منابع و البی به عنوان یک ابزار 
چانه زنی، ســخنوری و بالغت برخوردار باشند، تمایل و 
صالحیت بیشتری برای ایفای چنین وظیفه ای به عنوان 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی خواهند داشت. 
البتــه نباید نقش کانونهای نخبگی و دانشــگاهی را در 
گفتمان سازی پیرامون چنین نقشی برای نمایندگان و 
تدارک فضای مناســب برای ارزیابی توان و شایستگی 
کاندیداها برای ایفای چنین نقشی را از نظر دور داشت.    

توسعه نیافتگی غرب کشور، چالشی ملی نه منطقه ای!
دکتر سلیمان پاک سرشت، استاد جامعه شناسی و معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

شماره 3 / خرداد 81398
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عدم شفافیت جهت گیری های اساسی کشور در مسیر توسعه
فراتاب - گروه سیاسی:  صالح الدین خدیو - فعال مدنی، دانشجوی دکترای علوم سیاسی /  داروساز: توسعه نیافتگی استانهای کردنشین به زخمی کهنه و مزمن تبدیل شده و امید 
آن نیست بدون تحولی اساسی در چهارچوبها و بنیانهای سیاست نهادی بر آن فائق آمد. نظارت استصوابی و کنترل ها و مهندسی های سلیقه ای مرتبط با آن نیز رمق انتخاب مناسب 
و شایسته را گرفته و دوره به دوره از کیفیت و توانایی مجلس کاسته می شود. این مشکل در مناطق کردنشین مضاعف است زیرا بازی سیاست در جمع محدودتر و فضای بسته تر ی 
انجام می شود. متاسفانه به نمایندگی مجلس مثل شورای شهر به مثابه نردبان ترقی و پیشرفت اقتصادی و ارتقای اجتماعی نگاه می شود و خیر عمومی چندان سرلوحه امور نیست.

مالحظه بفرمایید خود این تلقی به شدت مغایر توسعه اقتصادی است که بناست در آن تولید ثروت واقعی و کارآفرینی جای ویژه خواری و حامی پروری را بگیرد. از سوی دیگر در کشوری که جهت گیری 
اساسی آن هنوز معلوم نیست و توسعه مساله اصلی آن محسوب نمی شود، نمی توان انتظار داشت که نهادهای حاکمیتی به صورت منظم و سازمان یافته در راستای این مهم قرار گیرند. در چنین فضایی 
هیچ جای امیدی برای توسعه نیست که فرضاً بیست نماینده ُکرد برنامه محور و هماهنگ و توسعه گرا هم انتخاب شوند که آگاهی عمیقی از تاریخ و پیشینه منطقه خود، تضادهای اصلی و اولویت های 

درجه یک آن نیز داشته باشند. همین وضعیت نمایندگی نیز خود تشدید کننده توسعه نیافتگی و نابرابری هاست و بنده چندان امیدی ندارم.

نبود بودجه جهشی، جهت توازن توسعه مناطق
فراتاب - گروه سیاسی:  دکتر جمشید وزیری - فعال سیاسی: با توجه به اینکه مجلس باید برآیند عصاره دانایی کشور از همه استانها باشد و همه در کالم و گفتار داعیه عدالت 
خواهی و توسعه موزون برای آحاد ملت و کشور را دارند، اگر چنین ادعایی واقعی و نهادینه عقلی بود، باید از اولین مجلس شاخص توسعه همه استانها مشخص و با لحاظ کردن 
بودجه جهشی )ضریب عدالت( در بودجه ساالنه استانهای ضعیف طی یک دهه اعمال می شد و اینک شاهد شاخص توسعه همه استانها بصورت عدالت نسبی می بودیم، اما متاسفانه 
اینچنین نشد. برای توازن در توسعه مناطق الزم است این فرمول ساده عملیاتی شود. ویژگیهای نماینده مجلس باید؛ صاحب دانایی، توانایی، آزادگی و تعهد انحصاری به مردم باشد 
که تفسیر اینها مستلزم داشتن دانش و تجارب عملی مکفی، روح بلند شجاعت که بتواند موجب شناخت درست پیرامون و متعاقب آن عملکرد صحیح و به موقع در ایفای وظیفه نمایندگی مردم خواهد شد.

انتخابات و مشکله ی فقدان احزاب مستقل
فراتاب - گروه سیاسی: رحیم فرهمند -فعال سیاسی / دندانپزشک: شرایط منطقه و بویژه ایران، به دالیلی که اکنون بر همه روشن است، چنان حساس و سرنوشت ساز 
است که کتمان حقایق و مالحظات پنهانکارانه تنها به زیان همه طرفها تمام می شود. شاخص های  فالکت بار اقتصادی در استانهای غرب کشور، با رتبه 30 و نزدیک به آن، 
وجود ناامنی اجتماعی - روانی موجود در مناطق کردنشــین و نرخ تورم سرســام آور 41 درصدی در کردستان، که همه راهها به سوی توسعه اقتصادی و شادابی اجتماعی و 
امید به زندگی را با بن بست مواجه کرده است، اینها مشکالت عمومی کشور است که در مناطق محلی و مختلف کشور مثل مناطق ُکردنشین گاه تشدید شده نیز هست و 
بیانگر این است که چهار دهه پس از انقالب اسالمی، نیازمند آن هستیم تا در برخی استراتژی ها و سیاست های کلی خود بایستی اصالحات و تغییراتی جدی ایجاد کنیم. از سوی دیگر نبود احزاب 
غیردولتی و مستقل، موجب شده است که معموال نمایندگان شایسته و مستظهر به برنامه و تصمیمات حزبی نتوانند به مجلس راه یابند. براین اساس و با توجه به اراده حاکم مبنی بر ناتوان سازی 
نهادهای قانونی و شروط وابستگی این نهادها به اراده حاکم بر سیاستهای کالن کشور، همانطور که اشاره شد تنها راه خروج از بحرانهای فراگیر موجود، چرخش جدی در بسیاری از سیاستگذاری 
های کالن کشور است. که آن هم با توجه به تضعیف و کم اثر شدن نهادهای اجتماعی مستقل، با آینده ای مبهم روبرو است. در کل آینده کشور درگرو اراده و پروژه ای است که براساس توافق ملی 

و جمعی، به منافع ملی و رفع مشکالت و توسعه نیافتگی ها در مناطق پیرامونی و مختلف بیاندیشد.

تصویب بودجه های ویژه در راستای توسعه مناطق محروم
فراتاب - گروه سیاسی:  سیامند  انوری - پزشک / فعال مدنی:  با توجه به اینکه هر ساله بودجه توسط دولت تهیه و توسط مجلس تصویب می شود و در این بین بیش از ٪10 
از الیحه تغییر نمی کند به نظر می رسد که در حوزه بودجه های سالیانه اتفاق خیلی مهمی نمی تواند بیاُفتد. ولی مجلس می تواند با همراهی دولت طرح ها، بودجه های ویژه ای برای 
توسعه مناطق کمتر برخوردار تهیه و بر اجرای آن نظارت کند. حتی غالباً می شود از اصطالح تبعیض مثبت استفاده نمایند و بودجه های بیشتری به این مناطق در قیاس با مناطق 
برخوردار در نظر بگیرد تا جبران عقب ماندگی اقتصادی بشود. از طرفی به گمانم بخشی از عدم توسعه یافتگی مناطق قومیتی و مذهبی به دلیل نگاه امنیتی است که به این مناطق وجود دارد که مجلس 

می تواند در این مورد هم مداخله نماید.
مهمترین ویژگی  نماینده های مجلس مردمی بودن آنها و مورد وثوق بودنشان در بین اکثریت مردم است که البته بعضا با نظارت استصوابی حداکثری این مورد به سرانجام نمی رسد. از طرفی نمایندگان 
میانه ای با مشاورین محلی و بومی در حوزه های انتخابی ندارند که در صورت حل این نقیصه می تواند کمک زیادی در شناسایی مشکالت و تهیه طرح های توسعه ای بکند. نمایندگان مردم می بایست 
افرادی با توانایی باال در مدیریت ارتباطات، برنامه ریزی، تصمیم گیری هماهنگی داشته و با بودجه بندی آشنا باشند. از طرفی ایجاد تعادل بین نگاه ملی و عملکرد منطقه ای بسیار کمک کننده خواهد بود. 

در پایان انتخابات بصورت حزبی و نه فردی راهگشای بسیاری از مشکالت در دراز مدت خواهد بود.

فقط نمایندگان مسئول نیستند!
فراتاب - گروه سیاسی:  مهندس طیب حیدری - عضو شورای اسالمی شهر کرمانشاه: بدون شک یک  نماینده مجلس به تنهای کاری از پیش نمی برد. اگر مشاهده می شود 
استانهای توسعه یافته بیش از استانهای کردنشین، تخصیص اعتبار بیشتری در بودجه کشور دارند، به این واسطه است که آنها، نه تنها در مجلس بلکه در وزارت و سایر ارگانهای 
ذیربط، نمایندگان و مدیران حامی دارند. تا زمانیکه ما فقط به یک نماینده مجلس اکتفا می کنیم، آش همان آش و کاسه همان کاسه است. این مهم ریشه در مسائل فرهنگی 
است. متاسفانه ما چشم دیدن پیشرفت دوستان و همکاران خویش را نداریم  و اگر دوستی، همکاری یا همشهری ما امکان رشد و پیشرفت داشته باشد، با تمام توان تالش خواهیم 
کرد که ایشان به نتیجه مطلوب نرسد، در حالیکه در شهرها و استانهای توسعه یافته تر، بستر رشد در جامعه برای همه فراهم است و این موضوع باعث شده است که آنها وزرا، مدیران ملی و ... بیشتری 

از ما داشته باشند.
در نهایت توسعه همه جانبه میسر نخواهد شد تا زمانیکه مسایل اجتماعی، فرهنگی و ... حل نشود. باید تالش کنیم افرادی که بالقوه امکان رشد در بدنه حاکمیت دارند، توسط فرهیختگان مورد حمایت 

قرار گیرند. فضای رسانه و فضای مجازی موهبتی است که با آن می توان ره صد ساله را در عرض زمان کمتری طی کرد.

نبود قوانین ویژه رفع توسعه نیافتگی
فراتاب - گروه سیاســی: عادل فاطمی - استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کردســتان: مهمترین و بنیادی ترین عامل نیل به توسعه یافتگی وضع قوانین و مقررات حامی 
توسعه است. قوانینی که بتوانند توسعه ای متوازن را برای همه مناطق کشور به ارمغان آورند. قطعاً اگر بخواهیم عوامل توسعه نیافتگی مناطق کردنشین ایران را برشمریم 
یکی از اصلی ترین عوامل نبود قوانین ویژه برای رفع توســعه نیافتگی های پیشــین است. از ســوی دیگر اگر این وظیفه اصلی نمایندگان مجلس را کنار بگذاریم نظارت بر 
اجرای درســت قوانین به عنوان وظیفه دیگر نمایندگان مجلس شــورای اسالمی می تواند متضمن اجرای صحیح آنان قوانین جهت رسیدن تدریجی به توسعه متوازن این 

مناطق همراه با سایر مناطق کشور باشد. اگرچه در نبود مقدم همواره گزاره تالی بی معنی است.
براســاس مشــاهده رفتار و نتایج فعالیتهای نمایندگان پیشین مناطق کردنشین در مجلس شورای اســالمی می توان نتیجه گرفت که رفتارها و تصمیمات متحد و جمعی می تواند بزرگترین 
اثرات مثبت را در قدرت تصمیم و نظارت نمایندگان ُکرد در مجلس شــورای اســالمی داشــته باشد. پس بهتر است نمایندگان ما در یک ســاختار سیاسی مشخص مانند یک فراکیسیون و یا 

مشابه آن متحد و همسو باشند.
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نمایندگان باید زبان گویای موکالن خود باشند
فراتاب - گروه سیاســی: مهندس مرتضی زرین گل- نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی و از مدیران ارشد اسبق در حوزه اقتصادی و انرژی: 
مجلس یک نهاد قانونگذار اســت و هم یک نهاد ناظر براي اجراي درســت و دقیق قوانین وضع شــده در حوزه اجرا و از این حیث بر عملکرد قوه 
مجریه و مدیران ارشد اجرایي نظارت مي نماید. میزان تاثیرگذاري و اثربخشي تصمیمات مجلس در ایجاد توازن منطقه اي در مسیر توسعه کشور 
تا حد زیادي متاثر از کیفیت ایفاي وظیفه نمایندگي از ســوي منتخبان این مناطق مي باشد. اثرگذاري درست بر فرآیند تهیه طرح هاي توسعه اي 
و اشــتغال آفرین به نفع مناطق کمتر توســعه یافته همچون غرب کشــور، شناخت ظرفیت ها و پنانســیل هاي موجود در حوزه سرمایه گذاري در 
ایــن مناطق، تهیه و تصویب قوانین کارآمد و به روز و نظارت بر حســن اجراي تمام و دقیق مصوبات، نــگاه مثبت رویکرد با رویکرد ترمیم و تعدیل مثبت در بودجه هاي 
ســاالنه ارســالي از مجلس با رعایت الزامات قانوني در کوتاه مدت و پرهیز از درافتادن به دامگه دعواهاي جناجي و باندي که آفت خدمتگزاري در کشور است و مي توانند 

بر تاثیرگذاري مطلوب مجلس بر روند تحوالت و ســرعت بخشــي به آهنگ ضعیف توســعه مولد و پایدار در حوزه هاي محروم و به ویژه مناطق غرب کشور کمک کنند.
نمایندگي یک نماد اســت و نمایندگان محترم باید زبان گویاي  موکالن خود باشــند. تبدیل شــدن به پیاده نظام گروه ها و جناج هاي سیاسي، درافتادن در دام دعواهاي 
درون استاني، وقت و نیرو گذاشتن براي تعویض مدیران محلي و منطقه اي براساس حب و بغض شخصي، عدم مشارکت در جلسات تخصصي کمسیون ها، بي انگیزه بودن 
در ایجاد تعامل عمیق و پایدار با مســئوالن طراز اول و نهادهاي تصمیم گیر و تصمیم ســاز، فقدان همدلي و همراهي با هم در تامین مصالح عمومي منطقه و ... از بدترین 

آفت هاي و آسیب هاي نمایندگي در مناطق حاشیه اي کشور است.
 شــناخت کامل ســاخت قدرت و نظام تصمیم گیري، آگاهي مناســب از قوانین و مقررات کشــور و جایگاه قانوني مجلس، برخورداري از تجربه اجرایي و کاري قابل اتکا، 
توانایي تاثیرگذاري بر فرآیند تدوین طرح ها و اصالح هوشــندانه لوایح ارســالي به مجلس، ارتباط عمیق و پایدار با نخبگان و فرهیختگان در ســطح ملي و منطقه اي و 
مشــورت پذیري، شــجاعت در بیان خواسته و مشکالت و طرح خطاها و حتي خیانت ها بدون لکنت زبان و تسلیم نشــدن در مقابل تهدیدها و تمطیع هاي باندهاي پیدا 
و پنهــان قدرت و ثروت و برخورداري از ســعه صدر کامــل در مواجهه با منتقدان و مخالفان و رقبا از مهمترین ویژگي هاي الزم بــراي تاثیرگذاري یک نماینده در ایفاي 

وظیفه خود مي باشد.

توسعه مناطق کردنشین و 5 راهکار برای مجلس 
فراتاب - گروه سیاســی: سهراب دل انگیزان - دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه: اینکه مجلس چه  تاثیری در روند 
توســعه در غرب کشور دارد بنده این موضوع را از مســیر یک راهبرد تلفیقی برای منطقه بحث خواهم کرد. راهبردی شامل یک مسیر مبتنی بر 
توانمندســازی همه جانبه مناطق مرزی و دور از مرکز در کشــور در کنار گســترش همه جانبه ارتباطات بین نخبگان، کسب و کارها و نهادهای 

دانشــگاهی، آموزشی و فناوری استانهای کشور با یکدیگر و با سایر کشورهای دیگر. 
لذا می توان این پیشنهادات را برای مجلس و مجلسیان در این زمینه ارائه داد: 1- نقش مجلس در تناسب  بخشی به بودجه های سالیانه با تمرکز 
بر حفظ، ارتقا و جذب استعدادها، نخبگان و کسب و کارها به مناطق مرزی و دور از مرکز و مخصوصا مناطق و استانهای کردنشین.2-  نقش مجلس در تنظیم برنامه ها 
و سیاســتگذاری های مناســب تمرکززدایی و توجه ســرمایه گذاری های اســتراتژیک ملی در مناطق دورتر از مرکز و مخصوصاً مناطق و اســتانهای کردنشین با توجه به 
ظرفیتهای محیطی و زیستی باالی آنها. 3-  نقش مجلس در ایجاد یک گفتمان ارزشمند ایران برای ایرانیان و ترویج فهم یکپارچه از توزیع برابر و همگن منابع در سطح 
کشــور. 4- نقش نمایندگان مجلس در راســتای ایجاد ارتباطات گسترده نخبگی و استعدادها و سرمایه ها و کســب و کارها بین استانهای متعدد و بین کشورهای دیگر. 
5- نقش مجلس در ارتقای ارتباطات گســترده علمی، فنی، اقتصادی و تجاری مناطق و اســتانها با یکدیگر و با کشــورهای دیگر. در پاسخ برای اینکه با توجه به واقعیات 
موجود در کشــور و نیازهای مبرم توســعه ای در غرب کشور، نمایندگان آتی باید چه ویژگی ها و توانمندیهایی باید داشته باشند می توانم به سه حوزه مختلف اشاره کنم:

توانمندی اجتماعی: نماینده باید دارای توانمندی باالی فهم و درک مســائل و موضوعات اجتماعی مانند ســرمایه اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی و مشارکت جویی 
اجتماعی باشــد و با دانش تســهیل گری در حوزه های مختلف اجتماعی آشنایی کامل داشته باشد. توانمندی سیاسی: نماینده باید درک و تحلیل درست سیاسی داشته 
باشــد و عماًل با حفظ شــخصیت سیاســی درست خود توان پذیرش و همکاری با مخالفان خود را نیز داشته باشد. تحمل و صبوری در کنار درک صحیح و تحلیل درست 
سیاســی حداقل نیازهای نمایندگی اســت. توانمندی دانشــی در اقتصاد: یک نماینده باید حداقلهای مفید و الزم علم اقتصاد را در قوانین و اصول تخصیص منابع بداند، 
بودجه و مالیات و حکمرانی خوب را بفهمد و نســبت به تفاوت قوانین اثباتی علمی در اقتصاد در مقابل قضاوتهای ارزشــی و هنجارهای ایدئولوژیک تفاوت کافی را قائل 
باشــد. نماینده باید بانک و پول را بفهمد و بداند ســرمایه گذاری چیســت و چه الزاماتی دارد. نماینده باید تفاوت اشــتغال را با بیکاری پنهان بفهمد و از دورن الزامات 

شــخصی برای انتخاب اصول درســت اقتصادی داشته باشد و در طول دوره نمایندگی روی مواضع صحیح و انتخاب خود با تحلیل و استدالل اقدام کند.

انتخابات و آفتی بنام تعصبات شدید قومی و قبیله ای
فراتاب - گروه سیاســی:  حمیدرضا ســعیدی نژاد- دکترای علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه: تنها در چند ماه 
اخیر دســت کم دو نفر از نمایندگان مجلس، میرزایی نماینده ایالم و صادقی نماینده تهران اذعان داشــتند به فقدان اختیارات الزم برای اعمال 
تغییرات و تلویحاً به ناتوانی و ناکارآمدی جایگاه نمایندگی اذعان داشــتند. جدا از این مشــکل زیربنایی، مشکل اولیه و اصلی در میان نمایندگان 
فعلی اســتانهای کردنشــین غرب کشــور در مجلس، در بخشــی و محلی دیدن کار نمایندگی به جای تفکر ملی است. ریشه بسیاری از معضالت 
فعلی و نبود امکانات، بودجه و اعتبارات الزم برای حل و فصل آن، در قدم نخســت در بطن مشــکالت کالن ســاختار سیاسی کشور نهفته است 
کــه ضرورت به اصالح  دارد. اصالح رویکردهای کالن ســاختاری نظام هم البته میســر نیســت مگر آنکه نمایندگان خود را محصوربه نگــرش محلی و بومی نکند و در 
سیاستگذاری عمومی کالن نظام، خود را صاحب حق و اظهار نظر بداند و البته بدست آوردن چنین جایگاه ملی در مجلس، خود مستلزم توانایی، تخصص و تعهد خاص 

شخص نماینده است. 
ســه مشکل اساسی جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسالمی؛ سخت گیری های نظارت استصوابی، فرهنگ سیاسی قومی و قبیله ای و جذابیت های شغل نمایندگی است. 
ســخت گیری ها در تایید صالحیت ها توســط نهادهای اجرایی و نظارتی در کنار تعصبات شــدید قومی و قبیله ای حاکم بر فرهنگ سیاسی استان های غرب کشور، باعث 
شــده اســت که اکثر نمایندگان فعلی این اســتان ها فاقد تخصص علمی و توانایی های الزم برای این جایگاه باشند و لذا پتانســیل الزم برای نقش آفرینی در قامت یک 
نماینده ملی را ندارند. از این روی اهم تالش و انرژی نمایندگان فعلی معطوف به رایزنی برای نصب و انتصابات محلی، آن هم البته نه لزوما با رویکرد شایســته ســاالری، 
بلکه صرفا برای انتصاب منصوبین و اطرافیان خود نماینده اســت. اکثر نمایندگان متأســفانه از اعتبار و جایگاه ســمت نمایندگی بجایی رفع مشکالت مردم، بیشتر برای 
بده بســتان ها و تبانی های پشــت پرده جهت گرفتن امتیازات شــخصی از وزرا و مقامات دولت هزینه می نمایند. ضروریســت با اصالح فرهنگ سیاسی آسیب زای قومی و 
قبیله ای حاکم بر منطقه و بینش تنگ نظرانه نظارت استصوابی و همچنین تالش برای کاهش جذابیت های شغل نمایندگی اعم از مزایای شغلی و رانت های خاص مجال 

انتخاب اصلح برای جامعه و به دنبال آن تشــکیل مجلس قدرتمند و به تبع آن اصالح امور منطقه در آینده را فراهم شــود.

شماره 3 / خرداد 101398
ماهنامه الکترونیکی فراتاب



قانونمداری و نظارت، حالل مشکالت
فراتاب - گروه سیاســی: جالل جاللی زاده - نماینده ادوار مجلس، استاد دانشگاه: مجلس نه تنها در ایران بلکه در هر کشوری در توسعه و پیشرفت 
و رشــد و ترقی آن کشــور بسیار تاثیرگذار است، مخصوصا بخاطر انجام دو وظیفه اساســی یعنی تصویب قوانین و نظارت، چون اگر قانونمداری در 
هر کشــوری مراعات بشــود قطعا حالل مشکالت خواهد بود. از طرف دیگر اگر مجلس از قدرت نظارت به طور کامل بر دیگر مسئولین استفاده کند، 
می تواند مسئولین را نسبت به انجام وظایف و یا کوتاهی در انجام وظایف تشویق یا مواخذه نماید. از طرف دیگر تصویب بودجه ساالنه کشور بر عهده 
مجلس است که باز هم مجلس می تواند در تعدیل بودجه و در کاهش و افزایش ردیف های بودجه در مناطق مختلف موثر باشد. برای مثال در مجلس 
ششــم، نماینده شیراز پیشــنهاد پانصد میلیون تومان برای کمک به تخت جمشید داده بود که مجلس بالفاصله تصویب کرد و نماینده مریوان پیشنهاد همین مبلغ را برای 
حفاظت از دریاچه زریبار داده بودند متاسفانه رای ندادند. اگر مجلس به این پیشنهاد رای می دادند در حفظ بهتر دریاچه زریبار موثر بود. پس مجلس می تواند در تصویب 
بودجه، سوال یا تذکر در استیضاح مسئولین نقش بسیار اساسی در توسعه مناطق داشته باشد. همچنین مجلس در تصویب بودجه های اضافی، اعتبارات، قوانین ضدتبعیض 
و یا تصویب قوانین تبعیض مثبت می تواند در توســعه مناطق نقش داشــته باشد. واقعا مجلس بنظر من تاکنون نخواسته است با نمایندگان مناطق کردنشین همدلی خود را 
نشان دهد و اگر نشان می داد قطعا در کمیسیون های مختلف می توانست به این مناطق کمک نماید و دیگر نهادها و دیگر قوا را مجبور به انجام وظیفه و محرومیت زادیی بکند.

یکی از مشکالت مناطق کردنشین چه قبل و چه بعد از انقالب انتخاب نمایندگان ُکرد بوده است، یعنی آنگونه که الزم است نمایندگان ُکرد به طور کلی نه به صورت فردی از 
توانمندی تجربه و ویژگی های علمی، سیاسی و شخصی الزم برای این جایگاه برخوردار نبوده اند، که بتوانند در مجلس نقش اساسی خود را ایفا کنند و در تغییر نگاه مجلس 
به مناطق کردنشین تاثیرگذار باشند. هر چند این ضعف در انتخاب نمایندگان یا به خود مردم و یا به خاطر شرایط و دخالتهای نهادهای دیگر برمی گردد. اما اگر نمایندگان 
مجلس بتوانند از وحدت و از همدلی و همفکری الزم برخوردار باشند با تشکیل فراکسیون نمایندگان ُکرد که شامل همه مناطق ُکردنشین باشد از نظر توانمندی، تخصص، 
ســابقه سیاســی و آشنایی با مسائل روز و مسائل کشور، تجربه داخلی و خارجی را دارا باشند و قطعا در این صورت می توانند نسبت به برداشتن بار سنگین محرومیت عقب 

افتادگی و توسعه نیافتگی مناطق ُکردنشین موثر باشند.    

مطالبه گری و نظارت حلقه مفقوده توسعه در مناطق کردنشین
فراتاب - گروه سیاســی: منصور سرمست  فعال سیاسی و اقتصادی: در خصوص اهمیت مجلس در امر توسعه، بایستی به فصل ششم قانون اساسی 
توجه کرد که به تفصیل وظایف نمایندگان شــرح و به آن پرداخته شــده اســت. در این قانون ظرفیت و قدرت زیادی برای نظارت و قانوگذاری به 
نمایندگان در نظر گرفته شــده اســت. همچنین در اصل 57 قانون اساســی اصل تفکیک قوا مبنای برای اســتقالل قوا اشاره شده است نمایندگان 
نمی توانند بصورت مستقیم در قوه اجرائی دخالت نمایند مگر براساس ظرفیت های قانونی که بعنوان ابزار در دست وکالی مجلس است از جمله رای 
اعتماد، اســتیضاح وزرا و اســتیضاح رئیس جمهور، بودجه سالیانه و نظارت از طریق دیوان محاسبات و عضویت در شورای  برنامه ریزی استان  که به 
نمایندگان قدرت ورود به موضوعت اجرایی را می دهد. اما در بحث قانونگذاری ظرفیت های زیادی در قوانین باالدستی و پایین دستی در موضوع توسعه وجود دارد. در بحث 
نظارت نمایندگان نتوانسته اند ظرفیت ها ی بلقوه بلفعل نمایند و نظارت و مطالبه گری حلقه مفقوده عدم موفقیت نمایندگان مناطق ُکردنشین است. برای مثال در قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر که ظرفیت بســیار باالی اســت چند درصد این قانون در مناطق کردنشین استفاده شده یا در بحث ظرفیت های قانون اساسی راجب اقلیت های قومی 
که همگی ابتر مانده اند و بایستی از رئیس جمهور بعنوان مجری قانون مطالبه نمایند. مطالبه محوری و نظارت براساس ظرفیت های قانونی حلقه گمشده وظایف نمایندگان 

در توسعه است که اگر از این ظرفیت ها استفاده شود می توان گامهای بلندی در توسعه مناطق برداشته شود. 
 حلقه مفقوده وظایف نمایندگان در ظرفیت قانونگذاری نیســت بلکه در نظارت و مطالبه گری اســت و این خود منجر به وجود آمدن دو حلقه مفقوده دیگردر حوزه اجرائی  
یعنی مدیریت و برنامه در اســتان های کردنشــین شده اســت اگر نماینده قوی و توانمند باشد و در حوزه اختیارت خود عمل کند این دو حلقه مفقوده دیگر سد راه توسعه 
نمی شــود و فرآیند توسعه ای این استانها با پیچیدگی روبرو نمی شــوند. بنابراین نمایندگان این مناطق باید بتوانند مجموعه قوانین توسعه ای که ظرفیت های باالی در مورد 
رفع توسعه نیافتگی دارد در قالب برنامه توسعه ششم و بودجه سالیانه، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و غیره استفاده نمایند. برهمین اساس مشخصه یک نماینده ایده ال 
این اســت که در اســتفاده و ایجاد ظرفیت های جدید قانونگذاری و نظارتی برای توسعه مناطق حوزه انتخابیه خود؛ برنامه محوری را جایگزین سلیقه محوری و مدیرمحوری 
کند، همچنین عملگرا، توسعه محور، دارای ظرفیت های علمی باال، قدرت تحلیل مباحث حوزه انتخابیه، دورنگر باشد، منافع مردم در اولویت قرار دهد، به یک زبان خارجی 

و نیز فناوری آشنایی داشته باشد، مطالبه گر و تعاملگرا با دستگاه اجرائی رفتار کند. با این مشخصات میتوان انتظار توسعه این مناطق را داشت.

عدم آگاهی از مشکالت اقلیت ها
فراتاب - گروه سیاسی: حسین ویسمرادی- فرماندار پیشین روانسر و فعال سیاسی: مجلس به عنوان نهاد قانونگذار از چند طریق می تواند زمینه ساز 
توســعه شــود: الف-مهمترین نقش مجلس در توسعه، نظارت دقیق بر بودجه بندی اســت. بودجه بندی براساس میزان توسعه مناطق مختلف کشور 
و انجام تبعیض مثبت به ســود این مناطق به طور مثال قراردادن تســهیالت مختلف برای ســرمایه گذاران می  تواند نقش مهمی در توسعه ایفا کند. 
ب-نظارت دقیق بر انحرافات بودجه.  ج-پیشــگیری از دخالت دیدگاه های سیاســی، قومی و مذهبی در امر توسعه و اختصاص بودجه. د- همکاری 
گسترده با دانشگاه ها و درخواست همکاری از متخصصان دانشگاهی به جای مشورت گرفتن از چند چهره خاص و وابسته. ح-کاهش نقش البی گری 
در مجلس و حرکت ازچهره محور و فراکســیون های قوم محور در مجلس به ســمت فراکســیون های تخصصی محور. برای مثال در حال حاضر چند چهره خاص و متعلق به 
اســتانهای صنعتی و همچنین چند فراکســیون قوم محور مانند فراکســیون آذریها تاثیر به ســزایی در تخصیص بودجه دارند. با افزایش رایزنی و حتی چانه زنی نمایندگان 
مناطق کمتر توســعه یافته برای دریافت بودجه بیشــتر که البته محدودیت در تایید صالحیتها درحال حاضر در میان داوطلبان نمایندگی درکشور از ورود چهره های مهمتر 

و تاثیرگذارتر جلوگیری کرده و این امر مانع از قدرت چانه زنی آنها می شود.
یک دیدگاه رایج این است که عده ای در کشور هنوز زبان اقلیت را نمی دانند و نمی شناسند. همین دیدگاه از قبل منجر به غلبه نگاه امنیتی به مناطق غرب کشور و کردنشین 
شده و در نتیجه حاکم شدن فضای بی اعتمادی و کنترل برنخبگان و روشنفکران شده است. متاسفانه عده کثیری در درون و بیرون حاکمیت همچنان در برخورد با ُکردها، 
بویژه ُکردهای اهل ســنت درمیدان شــک ایستاده و توصیه های رهبرآگاه و فرزانه انقالب، مطالبات روشنفکران و اصالح طلبان دلسوز نظام را نپذیرفته اند. اما در مجموع یک 
نماینده مجلس باید: ضمن دفاع از تمامیت ارضی کشــور و نظام جمهوری اســالمی، از خواســته های دینی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم منطقه دفاع کند؛  
عدم ســکوت در برابر نگاه ها و اقدامات تنگ نظرانه برخی از عوامل مســبب اصلی عدم توســعه یافتگی در منطقه، به دلیل نگاه امنیتی خود که اجازه ایجاد و احداث طرحها و 
پروژه های توسعه ای را هم نمی دهند؛ نماینده تالش کند به چهره ملی تبدیل شود اما از رفتارهای مردمدارانه هم غافل نشود. چون این خواسته ی مردم است و نمی شود آنرا 
نادیده گرفت؛ نمایندگان ازکوتوله پروری و بهاء دادن به مدیران ضعیف خودداری کنند، چون دیگران به این آفت دچارشده اند و  نمایندگان به دنبال مدیران همسو نباشند 

و بر همین اساس نیروهای بومی توانمند را برکنار کرده و نیروهای غیرمتخصص را جایگزین می کنند.
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توسعه استانهای غربی کشور غفلت یا بی برنامگی
گــروه   - فراتــاب 
سیاسی:  چهــار استان 
غربــی،  آذربایجــان 
و  کردســتان، کرمانشاه 
ایــالم با برخــورداری از 
ظرفیت مــرزی و منابع 
طبیعی و کشــاورزی و 
زیرزمینی  عظیم  ذخایر 
و تنــوع بی نظیر آب و هوایی و از همه مهمتر اســتعدادهای 
درخشان منابع انسانی بعنوان عظیم ترین سرمایه های اجتماعی 
می باشــد که با توجه به این برخورداریها متاســفانه سهم آن 
با توســعه کشــور فرســنگها فاصله دارد بطوری که اخیرا در 
شاخصهای چندگانه توسعه ای منتشره از طرف منابع رسمی 
کشــور معموال در همه شاخصه های منفی، دو یا سه استان از 
استانهای مذکور بعنوان پایین ترین رده های برخورداری حضور 
دارند بخشی از این توسعه نیافتگی را بعضاً به مسائل دهه های 
گذشته دانسته اند که اصاًل قابل توجیه نمی باشد بخشی دیگر 
آنرا عامل کمبود زیرســاختهای تولید و برخی دیگر موقعیت 
سیاسی و اجتماعی را عامل این نابسامانی و پلشتی اقتصادی 

می دانند.
با نگاهی کارشناســانه به این شرایط عقب ماندگی فالکت بار 
که همانند بختکی بر همه شــئونات اقتصادی و اجتماعی این 
اســتانها ســایه انداخته را به چند عامل مهم می توان مرتبط 
ســاخت. عامل اصلی عقب ماندگی مناطق مذکور نگاه ابزاری 
مدیران انتخابی و انتصابی این اســتانها به موضوع توســعه و 
منافع مردم می باشــد. استان آذربایجان غربی در حسرت یک 
نگاه متوازن می باشد که مع االسف تاکنون محقق نشده است و 
علیرغم وجود زمینه های فراوان همدلی و همگرایی که دارای 
ریشه کهن ملی می باشــد ولیکن پیکر نحیف اقتصاد استان 
روز بــروز دچارقهقهریت و عقبگرد می گردد خصوصاً در چند 
سال اخیر که پدیده شــوم تعصبات خشک قومی هم به این 
فالکت اضافه شده است. استان کردستان در چهار دهه گذشته 
جوالنــگاه گروه های خاصی بوده که هیچــگاه از نگاه اعتدالی 
توســعه برخوردار نبوده و همواره درحصر نگاهی خاص بوده 
اســت. علیرغم ظرفیتهای بی نظیر دو استان ایالم و کرمانشاه 
متاســفانه تنشــهای طایفه گری و ناآگاهی ازمبانی توســعه 

سرنوشت خوبی را برای این دو استان مرزی رقم نزده است.
مناطــق مذکور در پنج فرصت توســعه ای دارای پتانســیل 
منحصربفرداند که اکثراً مغفول ملی و یا مغضوب کوته بینیهای 
محلی گردیده انــد. تجارت خارجی، با توجه به گســتردگی 
1778کیلومتری مرزی و بازار قریب بیســت میلیونی عراق و 
بخشهایی از سوریه و حتی اردن با یازده گذرگاه رسمی گمرک 
و دهها گذرگاه غیر رســمی تجارت محلــی، جایگاه منحصر 
بفــردی را در اقتصاد تجاری کشــور دارند. تنوع آب و هوایی، 
شرایط اقلیمی، آثارکهن باستانی و طبیعت مشهور کوهستانی 
می تواند محور دوم توســعه مناطق مذکور گردد. کشاورزی و 
معادن و صنایع جانبی این دو ظرفیت می تواند بعنوان فرصت 
استثنایی توســعه این مناطق و قطب مواد غذایی کشور واقع 
گردد که مدیریتهای حال و گذشته اقدامی در راستای ترویج 
فرهنگ تولید نداشته اند. فالکت اصلی استانهای مذکور مدیران 
انتخاباتی هســتند که عمدتاً یا تازه کار و آماتورند و یا مجرب 
و سیاســی که تنها به بقاء خود می اندیشند که بعضا از همین 
طیف به آفتهای رایج کشــوری آلوده انــد که کمتر به امورات 
توســعه فکر می کنند. حال که جامعه در آستانه یک انتخاب 
دیگر قرار گرفته بهتر اســت مالک انتخاب خود را در اندیشه 
توســعه داوطلبین بگذارند شــاید این بنایی باشد که مسیر 

بهارستان را بر عوامگرایان و نوآموزان سیاسی سد نمایند.

نمایندگان خود از عوامل توسعه نیافتگی!
گــروه   - فراتــاب 
نقــش  سیاســی:  
بخش  بعنــوان  مجلس 
قانونگــذاري و نظارت بر 
اجرا بســیار مهم و موثر 
است.  سرنوشت ســاز  و 
دو قوه مجریه و قضاییه 
صرفاً اجرایي هستند اما 
سیاســتگذاري برنامه و بودجه و نظارت بر حسن اجراي آنها 
در اختیار مجلس اســت. با این اختیارات و رســالت مهم قرار 
بوده مجلس خانه ملت و نمایندگان عصاره ملت باشند، اما در 
عمل می بینیم آنچنان این نهاد بزرگ و مهم نتوانســته است 
ظرفیت های قابل توجه اش را عملیاتی کند. شــرایط بحراني 
موجــود بخصوص از نظر اقتصــادي و فرهنگي که تا حدود 

زیادي خروجی همین مجالس است. 
اگر فرآینــد انتخابات در فضای آزادانه و عادالنه تر باشــد و 
نمایندگان شایســته و متعهد و متخصص وارد مجلس شوند 
آنگاه نقش مثبت مجلس در تصویب قانون و برنامه و بودجه 
و البته در نظارت برحسن اجراي آنها ملموس و موثر خواهد 
بود. در این صورت اســت که از محرومیت ها کاسته خواهد  
شــد و چرخ توســعه به گردش در مي آید و آهنگ رشــد و 
توسعه شتاب می گیرد لذا بدون پرداختن به علت ها قضاوت 

در معلول ها خطاست.
ُکردها عکس بیشتر جاهاي کشــور در مراکز قدرت حضور 
ندارند لذا اینجاســت که نمایندگان باید با نقش و عملکرد 
خــود این خالءها را پر کنند. این ســخن بــه معناي انکار 
زحمات نمایندگان با شــدت و ضعف متفاوت نیســت بلکه 
ســخن از اجراي رســالت کالن، بنیادي و وظایف مضاعفي 
است که بر دوش آنها اســت. شاید بتوان گفت بطور نسبي 
اولین و آخرین فراکســیون  نمایندگان ُکرد مجلس ششــم 
بود که چنین نقش کالن و بنیادي را در حوزه هاي سیاسي، 
اقتصــادي و فرهنگي ایفــا نمود. بنابراین تــا زمانیکه همه 
بخشــهاي حاکمیت درجاي خود و به وظایف خود با تعامل 
و بــا نگرش علمي و سیســتمي عمل نکننــد و نمایندگان 
ُکرد طي فرآیندي آزاد و دموکراتیک، با مشــارکت ســالیق 
و تخصص هــاي واجدشــرایط وارد عرصه انتخابات نشــوند 

خروجي همین خواهد بود که موجود است.
در کل نماینده اي که فاقد بینش و نگرش، موضع سیاســي 
و محروم از متدهاي علمي و ... اســت و با حضور نمایشي در 
مناسبت ها خود را دلسوز نظام و بطور خصوصي محفلي و با 
توسل به رویه هاي ناصواب و عوام فریبي با مردم طور دیگري 
رفتــار مي کند و از موقعیت  اقتصادي و قدرت سیاســي باد 
آورده براي تطمیع و مهره سازي استفاده می نماید نمی توان 
توقع داشــت نقش موثــري درمحرومیت زدایي و توســعه 
کردستان داشته باشند. کما اینکه یکي از علل شاخص هاي 
فالکت کردســتان وجود چنین نمایندگاني در ادوار گذشته 

و حال است. 

پایه و اســاس، رای دادن آگاهانه مردم به نمایندگان 
متخصص است 

گــروه   - فراتــاب 
سیاســی:   مجلــس 
شــوراي اسالمي یکي از 
قــواي ثالثه کشــور که 
مردم  مســتقیم  رأي  با 
تقنین  و  گرفته  شــکل 
وظیفه اصلي آن اســت. 
بموجب قانون اساســي وظایف دیگري مانند نظارت بر حسن 
اجراي قوانین و نظارتهاي مالي بر دستگاه هاي اجرایي از طریق 
دیوان محاسبات کل کشور را بر عهده دارد. مهمترین وظیفه 
قانونگذاري مجلس در هر ســال تصویب بودجه کشور براي 
ســال بعد مي باشــد. طرحهاي ملي؛ منطقه اي و استاني در 
قالب بودجه ســاالنه تصویب و سپس توسط مقامات ملي و 
اســتاني در اســتانها عملیاتي  و اجرا می شد. وضعیت فعلي 
استانهاي کردنشــین در غرب، شــمال غرب و شمال شرق 
میهن عزیزمان ایران نشان از فاصله زیاد با معیارهاي توسعه 
دارد و در تراز جهاني و ملي این فاصله بیشــتر نمایان است.

فاصله طبقاتي استانهاي برخوردار و توسعه یافته با استانهای 
کردنشــین را از دوره هاي گذشته تاکنون همواره جلوه گري 
مي نماید. محرومیت در ادوار مختلف در مناطق کردنشــین 
ســایه انداخته و علیرغم تالشهاي فراوان این شکاف تاکنون 
ترمیم نیافته اســت و  استانهاي توســعه یافته در تراز ملي 
ثروت ملي را با تکاپوي نمایندگان شان جذب و شکاف خود 
را با استانهاي محروم بیشتر می نمایند که در بسیاري جهات 

این قیاس مفروغ است.
از شــاخص هاي توســعه مي توان به: اتوبانها، فرودگاه هاي 
مدرن، جاده ها، امکانات درماني، نظام آموزشــي، تولید آب، 
برق، کارخانه هاي مادر مانند فوالد،  پتروشیمي، پاالیشگاهها 
و ... مي توان نام برد. ایراد اساســي به شــیوه توزیع عادالنه 
ثروت هنگام تدوین نظام بودجه ریزي کشــور بوده اســت. 
شــوربختانه اذعان داریم که این  شکاف ژرف، عمیقتر و این 
منحني در هر روز شکسته تر خواهد بود. نمایندگان مجلس 
هنگام بررســي و تصویب بودجه هاي ساالنه ابتدا باید خود 
درک صحیح در تطبیقي جهاني؛ منطقه اي و ملي از شرایط 
داشته است و با برخورداري از قدرت تخصص، کارشناسي  و 
دارا بودن قدرت تطبیق و شناسایي شرایط موجود به سمت 
شــرایط مطلوب جهت گیري نمایند. ایــن اقدام یا در قالب 
فردي و یا در قالب فراکســیون و با صــداي جمعي مطالبه 
جویانه پیگیري که بصورت مســتمر و طي ادوار طوالني به 
نتایج مطلوب برســد. پایه و اســاس کار مردم مي باشند که 
در حوزه هــاي انتخابیه خود نمایندگاني متخصص؛ متعهد و 
مطالبه گر بمنظور اســتیفاي حقوق مردم به مجلس گسیل 

دارند.

عبداهلل سهرابی
نماینده ادوار مجلس شورای  اسالمی

 محمد هادی فر 
مدیرعامل خبرگزاری کردپرس 

دکتر محمد جلیلیان
 عضو هیات رئیسه حزب اعتماد ملی
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لزوم حضور نخبگان ُکَرد در مرکز 
گــروه   - فراتــاب 
فرآیند  توسعه  سیاسی: 
تدریجی رشــد در جهت 
سیاســی،  پیشــرفت 
اجتماعــی  اقتصــادی، 
که  اســت  فرهنگــی  و 
نتیجه آن پیشــرفت به 
اجتماعی  رفــاه  ســوی 
کاهــش  نهایــت  در  و 
فقر، بیکاری، نابرابری و برخورداری از عدالت می باشــد. مناطق 
کردنشین ایران در عین حال که یکی از سرزمینهای بسیار غنی 
از نظر پتانســیل ها و ظرفیت های بالقوه اقتصادی، اجتماعی و 
حتی انسانی می باشــد در همان حال نیز یکی از مناطق بسیار 
فقیر و محروم از توســعه متوازن و پایدار اســت. متاسفانه این 
منطقه ابتدا به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح و ســوءمدیریت ها 
و سوءتدبیرهای دولت ها و دســتگاه های اجرایی، و عدم جذب 
و به کارگیری ســرمایه گذاری های مناسب داخلی و خارجی به 
فراموشی سپرده شده و در گذر سیاست های انقباضی و نگاه های 
امنیتی برخی جریانات از قافله رشد و پیشرفت و توسعه متوازن 

عقب مانده است. 
 مجلس شورای اســالمی نیز به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر 
عملکرد دیگــر قوا از جمله دولت ها، متاســفانه ناکارآمد و چه 
بســا به دلیل دولت زدگی، بیش از آنکه وکیل الرعایا باشد نقش 
وکیل الدوله را بازی کرده اســت.  بــه همین دلیل تصمیمات 
و مصوبــات برنامــه ای و بودجه ای آن از یک طــرف ترجمان 
سیاســت های تبعیض آمیز دولت ها بــوده و  از طرفی دیگر با 
فرامــوش کردن نقش نظارتی خود جریــان عمومی مجلس و 
نمایندگان را به سمت انحراف از وظیفه ذاتی خود و تعمیق فاصله 
طبقاتی و تقسیم کشور به مناطق برخوردار و غیر برخوردار سوق 
داده است. اولین مرحله پیشرفت توسعه در هر منطقه، خصوصاً 
مناطق کردنشین تعریف و یا بازتعریف سیاست های استراتژیک 
نظام سیاســی در خصوص چرائی و چگونگی توســعه در همه 
عرصه های اقتصادی و اجتماعی این مناطق است که این مهم از 

وظایف قانونی و ذاتی مجلس شورای اسالمی می باشد.
تســلط نمایندگان مجلس به مبانی علمی برنامه ریزی و نگرش 
سیســتمی و استراتژیک به توســعه، قدرت چانه زنی و مذاکره 
آنان در مجلس و با دولت و دســتگاه های اجرایی، و انجام دقیق 
وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون، بیان مطالبات 
مردم و کاســتی های حوزه های انتخابیه با جسارت و شجاعت و 
همچنین تعامل و هم افزایی درون سازمانی و درون تشکیالتی در 
مجلس و بیرون مجلس، در جهت جریان سازی و هدایت عمومی 
پارلمان و دســتگاه های اجرایی به سمت برنامه های استراتژیک 
و  راهبردهــای عملیاتی بــرای محرومیت زدایی از مناطق غیر 
برخوردار مهمترین عامل تاثیرگذار در توسعه مناطق ُکردنشین 
است.  بزرگترین آفت عدم موفقیت نمایندگان در رفع محرومیت 
و توســعه یافتگی مناطق ُکردنشین تالش فردی و غیرسازمانی 
نماینــدگان با حضور در مجالس و محافــل غیرضرور محلی و 
منطقه ای و پرداختن به مســائل حاشــیه ای و اعراض از انجام 
وظیفه اصلی و ذاتــی نمایندگی که همانا قانونگذاری و نظارت 
بر اجرای قانون می باشــد. حضور نخبگان و متخصصان مناطق 
کردنشــین و اهل سنت در ســطح کالن و در ساختار قدرت و 
ثروت بسیار کم و یا حتی در حد صفر می باشد.  تنها راه جبران 
این نقیصه حضوری فعال و قوی در مجلس شــورای اســالمی 
است و برای این مهم نیازمند نمایندگانی مجرب، عالم، جسور 
و آشنای به مبانی توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در تراز 

ملی هستیم.

ضعف نمایندگان و عدم توسعه یافتگی
گــروه   - فراتــاب 
سیاسی: از آنجائــی که 
رشد نامتوازن اقتصادی و 
توسعه ناهمگون کشور در 
سالهای اخیر معلول چند 
از جمله  علت مختلــف 
برنامه های  ناقص  اجرای 
شــش گانه توسعه، نقش 
مدیران اجرایی، تحریم های خارجی و فشــارهای بین المللی، 
عدم نظارت و آسیب شناسی مداوم مجلس بر نحوه اجرای این 
برنامه ها بوده است می توان گفت مناطق حاشیه ای و از جمله 
استان های کردنشین بدالیل پیش گفته و عالوه بر آنها بدالیل 
دیگری از جمله وجود هسته های ناامنی و تهدیدات امنیتی از 
جانب برخی گروه های معاند در این استانها، نگاه غیرمطمئن 
به ســرمایه گذاری در این مناطق، نقش مدیران غیربومی در 
مدیریت های ارشد این استانها و عدم دلبستگی و تعلق خاطر 
ویژه به توسعه اســتان های مذکور، نبود البی موثر در مرکز 
بجهت حمایت های سیاسی و اداری از برنامه های توسعه این 
استانها، مطالبه گر نبودن نخبگان و جامعه هدف این استانها، 
و البته غالباً نمایندگان ضعیف در مجلس و عدم توانایی آنها 
در تسهیل شرایط و رفع مشکالت پیرامون توسعه این استانها 
را می توان عمده دالیل به گل نشســتن کشــتی توسعه این 

مناطق دانست.
نمایندگانی با قدرت و شــناخت علمی، پخته در سیاست و 
آشنا به موزائیک سیاســی ایران، مورد اعتماد مردم و نظام، 
برخورداری از عقبه مدیریتی و سیاســی قابــل اعتنا و اتکا، 
دارای پایگاه اجتماعی در میان نخبگان جامعه، البی در قدرت، 
دارای سالمت نفس و غنای شخصیتی در مواجه با لغزش های 
معمول سیاسیون ، مشــورت پذیر و توانمند در ایجاد تعامل 
و ارتباط ســازنده با الیه های فکــر آفرین جامعه، توانمند در 
ارتباط گیری، آشنا به قانون و مهمتر از همه معتقد به توسعه 
و متعهد به آینده مردم که بتوانند بار سنگین نمایندگی مردم 

را در مجلس شورای اسالمی به مقصد برسانند.
متاسفانه خیلی از نمایندگان ما بجای اینکه خود را برای مردم 
تعریف نمایند، مردم را برای خود می خواهند و در واقع مردم 
را پله ترقی خود دانســته و تا درب مجلس با مردم هستند و 
بعد از آن همه چیز برای خود و اطرافیانشان تعریف می شود 
و این آســیب جدی و سنگ زیرین بنای کِج توسعه ما شده 
است. آفت توسعه ما همین نگاه طعمه ای به مجلس و مردم، 
از جانب برخی کاندیداهای نمایندگی مناطق توســعه نیافته 
اســت که دقیقا رابطه مستقیمی با میزان توسعه یافتگی و یا 
توســعه نیافتگی مناطق مختلف دارد. اگر به مناطق مختلف 
کشور نگاه کنیم، خواهیم دید که هر منطقه ای از نمایندگان 
استاندارد و دارای خصوصیات مذکور برخوردار بوده به همان 
میزان ســهم قابل توجهی از توسعه را هم داشته اند و عکس 

آنهم صادق است.

نبود گفتمان توسعه در مجلس
گــروه   - فراتــاب 
سیاســی:  بدون شک 
توســعه ی پایدار لوازمی 
خــاص را می طلبــد که 
تمهیــد و بنیــاد نهادن 
لوازم زمان و شرایط  این 
خاص خــود را می طلبد 
اما در پاسخ به اصل خود 
پرســش توسعه به مفهوم عام کلمه و تأثیر مجلس بر این امر 
باید گفت اگر مجلس امر توسعه ی مناطقی خاص از ایران را به 
گفتمــان تبدیل کند و آن را در روند امور مورد پیگیری خود 
قرار دهد بی شــک و شبهه این پتانسیل و ظرفیت را داراست 
که در امر تشدید و تسریع توسعه  و در همان حال امر نظارتی 

آن اقدامات جدی را انجام دهد.
متأســفانه آن چه که تجربه ی چندین ســال گذشته به ما 
می نمایاند تجربه ای فشل و شکست خورده در اغلب مناطق 
کردنشــین از انتخابات هست و خود پرسش همین امر را در 
خود نهفتــه دارد چرا که اگر توان تأثیرگــذاری نمایندگان 
مجلس مناطق کردنشین زیاد بود نبایستی االن تفاوت معنا 
داری با ســایر مناطق ایران می داشــتیم و این امر صد البته 
دالیــل و عوامل زیادی دارد که یکی از این دالیل به ضعف و 
ناتوانی علمی و جسارت و شهامت نمایندگان ُکرد بر می گردد. 
علــل دیگر همچون نگاه مرکز به پیرامــون و گفتمان  خود  
نمایندگان مجلس ایران بــه مثابه ی نهاد تقنینی در ایران و 

چگونگی رویکرد آنان به مناطق کردنشین بر می گردد.
این که نمایندگان دارای چه ویژگیهایی باشــند متأسفانه از 
جانب مردم تعیین نمی شود با کمال تأسف باید گفت شرایط 
خــاص نمایندگان را نظارت اســتصوابی و نــه مردم تعیین 
می کنند و باز هم باید چنین گفت که تکرار نه چندان خوب 
نمایندگان در طول چندین سال مذاق و سلیقه ی مردم را به 
این نوع انتخابها عادت داده اســت و می بینیم هر چه جلوتر 
آمدیم میزان و نوع مطالبات مردم روند کیفی مناسب و روند 
کمی بیشتر و بهتری نداشــته است. در حالی که اگر در هر 
دوره ی انتخابات نمایندگانی واقعی به رقابت می نشستند قطعاً 
میزان مطالبات و نوع مطالبات مردم هم به همان نسبت روند 

واالتر و استعالیی تری می گرفت.

محمدرئوف قادری 
نماینده ادوار مجلس و

مدیر نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

   سید عالالدین حیدری
   فعال سیاسی

محمد یعقوبی
استاد دانشگاه، فعال مدنی
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 در ایران اقتصاد گروگان سیاست است
فراتاب - گروه سیاســی:   حاصل داســه  دکترای علوم سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اســالمی: در دنیای توسعه یافته، آنچه اصالت دارد 
خواســته های مردم اســت و این خواسته ها قربانی هیچ مصلحتی نمی شود. به دلیل اینکه از نظر آنها حق مقدم بر خوب بودن است. البته این حقوق 
زمانی محقق می شــود که مقدمات آن مانند انتخابات آزاد برای نهاد پارلمان فراهم گردد. ســاختار کلی در جهت تربیت نیروهای که باور جمعی به 
حقوق شهروندی داشته باشند و از جزیره ای فکر کردن جلوگیری کند، حرکت نمی کند و در نتیجه منابع کشور عادالنه توزیع نمی شود. تا زمانی که 
نمایندگان اسیر جریانات سیاسی باشند نمی توانند به توسعه اقتصادی کمک کنند، جریانات سیاسی با حزب تفاوت دارند. جریانات سیاسی متکی به یک شخص است و فقط 
کلیات را مطرح می کنند و از ارائه یک برنامه منسجم توسعه اقتصادی عاجز هستند. نمایندگان مناطق ُکردنشین و کم توسعه، قدرت را از مردم می گیرند، اما قادر به تبدیل 
آن به اقتدار در مرکز نیستند و در عمل دنباله رو جریانات سیاسی قرار می گیرند و در نتیجه امکانات در مناطق خاصی متمرکز می شوند و به توسعه نامتوازن دامن می زنند.

جریانات سیاســی معموال کلی گویی می کنند و اقدامات طرف مقابل را به جای نقد، نفی می کنند و بعضاً شــعارهای پوپولیستی غیرقابل اجرا و آرمانی می دهند. تا زمانی که 
نماینــده بابــت گرفتن قــدرت از مردم و مصرف آن در جای دیگر غیر از اهداف مورد نظر مردم، مورد نقد قرار نگیرد، نمی تــوان از میزان توان موثر حرفی به میان آورد. در 
این خصوص مطبوعات و رســانه ها می توانند نقش عمده ای در جهت شــفافیت داشته باشــند. در ارتباط با مسئله توسعه نیافتگی در ایران، اقتصاد در گروگان سیاست است. 
اگر منظور از توســعه جنبه اقتصادی توســعه است باید اقتصاد از سیاست جدا شود. تا اینکه توسعه اقتصادی حرکت خود را بدون برگشت به عقب آغاز کند. به نظر می رسد 
مجلس نیاز به وضع قوانین قابل اجرا در جهت تمرکززدایی اقتصادی دارد. وضعیت موجود براســاس تمرکزگرایی شــدید موجب ایجاد مناطق توسعه یافته و غیرتوسعه یافته 
و بعضاً پیرامونی شده است. باتوجه به این موارد پیشنهاد می شود نقش نظارتی مجلس در بودجه ریزی و تخصیص آن باید با رویکرد ایجاد توسعه متوازن بر نهاد دولت بویژه 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزایش یابد.

انتخابات و معضالتی چون روان رنجوری و نابهنجاری و ریاکاری 
فراتاب - گروه سیاســی:   حسن غریبی، دکترای روانشناسی: در حال حاضر به دلیل پایین بودن کفایت و فقدان شایستگی های شخصیتی و حرفه 
ای الزم در نمایندگان و ناهماهنگی های درون ساختاری، به نظر می رسد مجلس شورای اسالمی هویت منسجم نهادی و مستقل ندارد. درهم تنیدگی 
نقش های نهادی و ســازمانی، بدکارکردی های سیســتماتیک، ناکارآمدی و درماندگی های متکثر ساختاری باعث شده که مجلس سهم در رسالت و 
ایفای نقش وجودی خود ناتوان باشد. به دلیل فضای ایدئولوژیک حاکم بر مجلس و نمایندگان آن و نیز مطلق انگاری و تابو پنداشتن برخی قوانین 
و مصوبات قبلی، پویایی چندانی در رویکردها و موضعگیریهای مجلس در خصوص قانونگذاری و نظارت وجود ندارد. در نتیجه بطور کلی در پاسخ به این سوال می توان گفت 

مجلس سهم ناچیزی در سرعت بخشیدن به آهنگ ُکند توسعه در این مناطق دارد.
 برخی توانمندیها و ویژگیهای علمی و شــخصیتی برای همه نمایندگان در همه جا عمومیت دارد. عالوه بر داشــتن تجارب قبلی و داشــتن تخصص علمی مرتبط با ماهیت 
مجلس، برخورداری از برخی ویژگیهای شخصیتی همیشه می تواند موثر باشد. شخصیت سالم ذهنی توسعه یافته و توسعه گرا دارد. سرسختانه به اهداف و چشم انداز توسعه 
وفادار است. برونگرایی، با وجدان بودن و عزت نفس باال بسیار مهم است. شخصیت رشد یافته از مجرا و مسیر سالم پویایی های الزم را تجربه می کند. به دلیل وجود نابسامانی 
در شــرایط و بستر رشــد فردی و اجتماعی در ایران اکثر نمایندگان بدون داشتن زمینه شخصیتی مناســب و برخورداری از عزت نفس و کاراکترهای شخصیتی سالم وارد 
مجلس می شوند. عمدتاً با روان رنجوری باال و گاه با متوسل شدن به رفتارهای نابهنجار و ریاکارانه مسیر ارتقای سازمانی و نهادی را طی می کنند. به عبارتی ساختار شرایط 
رشــد را برای افراد نابهنجار بیشــتر از افراد بهنجار فراهم کرده در نتیجه فراوانی شــخصیتهای نابهنجار در سطوح مدیریتی بیشتر به چشم می خورد. به نظر میاد ویژگیهای 
شــخصیتی ســالم، داشتن تعلق اجتماعی باال و شناخت از شــرایط منطقه برای نمایندگان ُکرد مقدم بر همه چیز در موفقیت آنان است. برای کمک به توسعه نیاز به وجود 

شخصیت های سالم و بهنجار بنیادی است. متأسفانه وضعیت کنونی در مجلس رضایت بخش نیست.

نگاه امنیتی و مرزبندهای قومیتی و مذهبی موانع توسعه یافتگی
فراتاب - گروه سیاسی:  وریا شیخ زکریایی مدرس علوم سیاسی در دانشگاه پیام نور سنندج: باتوجه به توسعه نیافتگی ساختاری در مناطق کردنشین 
و عدم توجه جدی مســوالن به موضوع توسعه نیافتگی در این مناطق طی چهار دهه انقالب اسالمی می توانیم چنین استنباط نماییم که مجلس نیز 
همچون دیگر نهادها در امر توســعه در این مناطق به وظیفه خود عمل ننموده اســت. نگاه امنیتی و مرزبندهای قومیتی و مذهبی مانعی جدی بر 
ســر راه توســعه در مناطق کردنشین است که حساســیت تایید و انتخاب نمایندگان مجلس را باال برده طوری که نقش خطیر قانونگذاری و نظارت 
از ســوی نمایندگان را در این مناطق کمرنگ نموده  اســت.  این مناطق همواره شاهد توسعه توســعه نیافتگی و فقر و گاه تبعیض بیشتر هستند. تا زمانیکه ما شاهد حضور 
نمایندگانی غیرمتخصص، کم تجربه و ضعیف از این مناطق در مجلس باشیم نمی توان انتظار توسعه را از کانال مجلس و نهاد قانونگذاری داشت. البته این امر به یک پیش 
فرض اساســی تر وابســته اســت و آن نگاه برابر و همسو از سوی ساختار سیاسی به دور از تبعیض های مذهبی و قومیتی و زبانی است که می تواند نقش پررنگ تر مجلس را 
نیز به دنبال داشته باشد. پس می توان بصورت واضح به این پرسش پاسخ داد که نقش مجلس در امر توسعه در این مناطق بر مجموعه ای از عوامل ساختاری وابسته است 

که در امتداد آنها قرار می گیرد.
تجربه چند دوره حضور نمایندگان اســتان های کردنشین در مجلس نشــان داده هدف و نقش نمایندگان در مجلس با دیگر نمایندگان مجلس برخاسته از استان های دیگر 
خصوصاً استان های برخوردار و توسعه یافته متفاوت بوده است. شاید بتوان کانال مجلس و نمایندگی را دست یافتنی ترین راه برای ورود به ساختار قدرت از سوی کنشگران 
سیاســی این مناطق دانســت که برای این مهم کاندیداها و بعداً نمایندگان فارغ از تخصص و دانش کافی و براساس ظرفیت ها و پارمترهای قبیله ای و عشیره ای و وعده های 
دروغ به این جایگاه دســت پیدا می کنند. عدم اســتقالل اقتصادی و جذابیت رانت های ثروت و قدرت نمایندگی مجلس منجر به حضور نمایندگانی در مجلس از این مناطق 
می شود که بعدها صرفاً هدف و نقششان در مجلس دستیابی به اهداف فردی و گروهی و قبیله ای می شود.پس حضور نمایندگانی در مجلس با دانش و تخصص باال خصوصاً 
در حوزه های مدیریتی و اقتصادی و انتخاب براســاس مکانیســمهای مدنی تر می تواند منجر به نقش تاثیرگذارتر نمایندگان به دور از اهداف فردی و گروهی و در راســتای 

توسعه بنیادین این مناطق باشد.
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لزوم هماهنگی مجلس با دیگر ارگانها
گــروه   - فراتــاب 
به  مجلس  سیاســی: 
عنوان نهاد قانونگذاری 
برعملکرد  نظارتــی  و 
دســتگاها  و  قوا  دیگر 
می توانــد بــا رایزنی و 
با  قانونمند  هماهنگی 
سایر دستگاهای ذیربط 
نســبت به کاهش فاصله و اوضاع بغرنــج این مناطق 
بکاهنــد و تامین این مهم الزماتــی را می طلب؛ اولین 
شرط وجود تفکر غالب مجلس بر قبول عقب ماندگی 
این مناطق و تالش برای جبران مافات باشــند. دومین 
الزام، در صورت عزم راسخ برای تسریع در حرکت رشد 
و توسعه، مجلس می تواند به استناد سند چشم انداز و 
قانون اساســی، تدوین و اجرای قوانین مربوط به رشد 
و توســعه پایدار و متوازن را از دولت مطالبه کنند. اگر 
قوانین و مقررات تکلیفی ضعیف می باشــند، می توانند 
با وضع قوانین دولت و ســایر نهادهای ذیربط را مکلف 
به تسریع و رشد و توســعه این مناطق نمایند. میزان 
آن به درصد باور و اعتقاد مجلســی و عزم و اراده آنها 

بستگی دارد.
نمایندگان به لحاظ علمی باید در حدی باشند که بدور 
از احساسات و شعارهای انتخاباتی درک درست واقعی، 
علمی از رشــد و توسعه متوازن و پایدار و شاخص های 
آن را داشــته باشــند، تا بدانند میزان رشد و توسعه و 
مرتبه و رتبه شاخص های آن را درک و مطالبه نمایند. 
به اسناد باالدستی و پایین دستی و متوالیان و مجریان 
آن دسترســی و آشنا باشــند. همزمان الزم است قبل 
از ورود بــه مجلس مزیت ها و محدودیت های کشــور 
خصوصاً اســتانها و حوزه انتخابیه خود را بشناســند. 
نمایندگان مجلس الزم اســت با نظــام برنامه ریزی و 
بودجه بندی و مراحل تدوین و تصویب قوانین و برنامه 
رشد و توسعه 5 ساله و بودجه های سنواتی حداقل آشنا 
و حداکثر مســلط باشند. همچنین الزم است به لحاظ 
شخصی، پاکدســت، صادق، آگاه به مسائل عمومی و 
بین المللی، منطقه، ملی و اســتانی باشند. با استفاده 
از فصاحت و بالغت کالم و از ســخن به مقتضای زمان 
در جهت وظایف ذاتی خود برخوردار باشند. مشروعیت 
و مقبولی الزم، به همراه شــجاعت و استقالل فکری را 
داشته باشند. منافع ملی، استانی و حوزه انتخابیه را بر 
منافع جناحی و جریانی و گروهی و شــخصی ترجیح 

دهند.  

بایسته های نمایندگان در مناطق کردنشین
گــروه   - فراتــاب 
سیاســی:  وکالت در 
تمــام امور و مســائل 
اهمیت بســیار زیادی 
از  یکــی  و  دارد 
شــغلهائی  مهمترین 
اســت که از هــزاران 
سال پیش مورد نیاز و 
همچنین احترام بوده است. وکالت یا نمایندگی مردم 
در دنیای مدرن از حدود چهارصد و پنجاه ســال پیش 
برای اولین بار در انگلســتان وارد زندگی مردم شــده 
اســت. وکالت مجموعه ای از افراد برای قانونگذاری یا 
اداره امور جوامع ایالت و والیت در ایران پس از انقالب 
مشــروطه و با نگاهی به دنیای غرب رایج شد و تا حال 
ادامه دارد. همانگونه که در امور مدنی وکیل باید حافظ 
و مدافع راستین موکل خود باشد، نمایندگان مجلس یا 
شوراها هم باید تنها به فکر منافع موکلین خود باشند.

البته شرایطی خاص هم الزم و ضروری است: نماینده 
بایــد با تاریخ و جغرافیای محــل زندگی موکالن خود 
آشــنا بوده و در میان مــردم آن منطقه زندگی کرده 
باشــد. نمایندگان مناطق کردنشین باید با زبان ُکردی 
آشنائی کامل داشــته و قادر به خواندن و نوشتن زبان 
ُکردی باشــند. دارای تحصیالت مناســبی بوده و در 
سمنها و یا گروه های مدنی فعالیت داشته و اهل تعامل 
و گفتگو باشد. سابقه روشن فعالیتهای سیاسی و مدنی 
نیز بســیار اهمیت دارد. ســوابق شغلی روشنی داشته 
و با باندهای فســاد و رانتخوار همکاری نکرده باشــد. 
آشــنائی کامل با قانون اساسی و وظائف نمایندگان در 
مجلس شــورای اسالمی اهمیت زیادی دارد. وعده ها و 
شــعارهای غیر معقول و بی اساس یا خارج از وظائف و 
توانائیهای نماینده مجلس یه مردم ندهد. به فکر توسعه 
همه جانبه سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی، فرهنگی 
و متوازن در  شــهر و اســتان خود باشد. دارای توانائی 
همکاری و همفکری با سایرین بوده و بتواند همراه سایر 
نمایندگان اســتان یا کشور در فراکسیونهای مترقی و 
پیشرو  فعالیت سازنده انجام دهد. کالن نگر و آینده نگر 
بوده و با مسائل و مشکالت کالن مملکت آشنا باشد. از 
همه مهمتر همیشه به فکر منافع مردم  شهر و استان 
خــود بوده و به فکر مال اندوزی و رانتخواری نباشــد. 
شــجاعت و صداقت و پرهیزکاری از مهمترین صفات 
یک نماینده مردم اســت، افراد ترسو، دروغگو و وابسته 
به مراکز قدرت و ثروت و فســاد شایستگی نمایندگی 

مردم را ندارند.

ارجحیت فعالین حزبی بر چهره های صرفاً علمی!
گــروه   - فراتــاب 
سیاسی: در گــذری از  
تاریخ 40 ساله انقالب، 
است  توجه  قابل  آنچه 
این مهم اســت که هر 
اســتانی که در قدرت 
بیشتر  دارای ســهمی 
اســت آهنگ توسعه و 
آبادانی در آن نقطه بیش از ســایر نقاط شنیده و دیده 
شده است. اگر ادوار مختلف مجلس شورای اسالمی را 
مورد بررسی قرار دهیم به یقین مجلس دهم امتیازی 
بســیار پایین تری نسبت به سایر دوره ها خواهد گرفت 
که مهمترین دلیــل آن افتراق بیش از حد نمایندگان 
اســت. ایده آل مجلس همان اســت که بنیانگذار نظام 

بدان اشاره داشتند؛ »مجلس در راس امور است«.
این نگاه نشــان از حقیقِت شــأنیت و جایــگاه مقام 
نمایندگــی دارد اما واقعیت این اســت کــه علیرغم 
فرصت های بی نظیری که در چارچوب قانون اساســی 
برای نمایندگان وجود دارد اما آنچه درد امروز ماســت 
این مهم اســت که نمایندگان ما غالباً از عرصه نظارت 
خارج و در وادی دخالت وارد شده اند، لذا با رویه فعلی 
در عرصه انتخاب کردن و انتخاب شــدن، نمی توان به 
توســعه منطقه خوشبین بود. اما اگر حقوق شهروندی 
بخوبی در جامعه نقش بنــدد یقیناً مجمع نمایندگانی 
متحد، متعهد، متخصص و مردمی تشکیل خواهد شد 

که از بهارستان بتوانند کردستان را آباد کنند.
بصــورت اجمالــی هیچ یــک از نماینــدگان مناطق 
کردنشین به عنوان چهره های سیاسی شناسنامه دار در 
قالب احزاِب موجود نیســتند و این به معنای تنهایی 
آنان در بهارستان اســت، حال آنکه اگر بخواهیم فارغ 
از بررسی عملکرد شخص اشارتی به ادوار داشته باشیم 
می بینیم که به عنوان مثال حضور جالل جاللی زاده در 
جبهه مشارکت و حضور در مجلس ششم این فرصت را 
بوجود آورد که اساساً توجه فراکسیون اکثریت مجلس 
اصالح طلبــان از درگاه هم باور حزبی و جناحی مورد 
بررســی قرار گیرد. لذا آنچه اولویت در تحقق توســعه 
اقتصادی است، که از دو درگاه توسعه سیاسی و توسعه 
فرهنگی پدید می آید. الزاماً حضور چهره های فعال در 
احزاب و تشــکل های سیاســی مي توانند اثری بسیار 
مغتنم تر از چهره های صرفاً علمی داشــته باشند. برای 
گرفتــن حق؛ به نمایندگانی نیاز اســت که یک بُعدی 
نباشند و الزامات سیاسی را بشناسند و آن زمان است 
که از هزارتوی بهارســتان میشود به آبادانی کردستان 

دست یافت.

معروف صمدی
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی 

 دکتر عبدالعلی شمس برهان
فعال مدنی و پزشک

متین بیگلری 
رئیس خانه احزاب کردستان

شماره 3 / خرداد 1398
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فراتاب - گروه سیاسی: عدم توسعه متوازن در مناطق قومیتی و مذهبی در وهله اول معلول پارادایم مرکز پیرامونی است که در این سیاست ثروت 
و قدرت در مرکز متمرکز می شود و عمال مناطق مرزی و پیرامونی با پدیده عدم توسعه یافتگی، بیکاری و فقر روبرو می باشند. بخشی از این سبک و 
شیوه مدیریت در کشور  محصول قوانین و طرح هایی است که از مسیر تصمیم سازی مجلس به صورت قانون به عنوان وظیفه برای دولت تعریف می 
گردد. نمایندگان می توانند با انجام مناسب وظیفه نظارتی و تقنینی در جهت رفع این گسل خطرناک، برنامه ها و اسناد باالدستی کشور را هدایت کنند.

این گسل در مناطق ُکردنشین به واسطه عدم تاثیر نمایندگان در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی با چالش جدی و رشد فزاینده موانع مواجه می  
باشد.

2. با توجه به عدم حضور نخبگان یا حضور حداقلی شایستگان ُکرد در معادالت کالن در بازی قدرت می توان گفت نمایندگی در این مناطق از اهمیت 
خودویژه ای برخوردار است و گاهی تمام آمال و آرزوهای مردم به نمایندگان ختم می شود. اما سازوکار تایید و رد صالحیت افراد باعث شده که مردم در 
این حوزه ها با بحران انتخاب کردن روبرو باشند این مهم باید توسط چاره اندیشان نظام حل شود. بی تردید سوابق شفاف و روشن سیاسی، دانش و تجربه های کاربردی، تعهد و مسئولیت 
پذیری اجتماعی ، فعالیت مداوم و مستمر از گذشته تا حال در حوزه های مختلف و در کل رزومه روشن از اعم شاخص هایی است که در احراز شأن انتخاب شدن و انتخاب کردن باید لحاظ 

نمود. مردم در این مناطق باید فرصت انتخاب های بهتری داشته باشند تا این بار سنگین توسعه نیافتگی کاسته شود.

خسرو قاضی زاده

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

ضرورت تغییر در روابط حاکم مرکز- پیرامون



حضور کم توفیق نمایندگان ُکرد در مجلس
فراتاب - گروه سیاســی: عثمان مزین - حقوقدان: قطعاً مجلس شــورای اسالمی می تواند قوانین مناســب را با در نظر داشتن ضرورت توسعه مناطق 
را تصویب نماید. که برای این مهم باید امکانات و شــرایط هر منطقه را در نظر داشــت. با در نظر داشــتن دوره های مختلف حضور نمایندگان شهرهای 
ُکردنشــین در مجلس شورای اسالمی تردیدی نیســت که نمایندگان در این زمینه کمترین توفیقی را حاصل نکرده و جز چند مورد بروز و ظهور فردی 
نمایندگان که آن هم در دوره ششــم دیده می شــود نمایندگان هیچ اقدام چشــمگیری در راستای انجام وظیفه نمایندگی خود را انجام نداده که آن هم 
دالیل مختلفی دارد، از جمله عدم حمایت گســترده مردم از منتخبین هر حوزه، بی توجهی نمایندگان نســبت به ضرورت استفاده از مشاوران متخصص 

و خبره در امر قانون نویسی، ناآگاهی از گروه بندی و فضای حاکم بر مجلس، تاکید صرف بر انجام امور ظاهری و خودنمایی، خودسانسوری بدلیل بیم از رد صالحیت و ... است.
غالب نمایندگان از توجه به عرضه نظارت و ضرورت بازخواست دستگاه های مجری قانون غافل مانده و عماًل دیده می شود که وضعیت اجرا با متن قانون و آنچه مورد نظر و تصویب 
نمایندگان بوده بسیار متفاوت است که برای این امر مصادیق عدیده ای دیده می شوند که یک مورد الزام به ارائه آمار مدعیان قربانی شیمیایی است که در ماده 5 قانون الزام دولت 
به شناســایی و حمایت از مصدومان شــیمیایی کمیسیون مندرج در آن مکلف شــده که هر شش ماه یک بار آمار جانبازان شیمیایی شناسایی شده را به کمیسیون امور اجتماعی 
مجلــس ارائــه دهــد؛ اما نه دولت این آمار را ارائه می دهد و مجلس هم حق خود در مطالبه این آمار را فراموش کرده و بالتبع دســتگاه های اداری با اطالع از این رویه مجلس در 

راستای لوث شدن قوانین و دورکردن آن از هدف خود گام برمی دارند.

ضرورت شجاعت، برش و تخصص نمایندگان
فراتاب - گروه سیاســی: عطا قادری- مدیر سابق شبکه سحر ُکردی و فعال مدنی: در ابتدا با این سوال مواجه ایم مجلس شورای اسالمی به عنوان نهاد 
قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دیگر قوا و دســتگاه ها تا چه میزان می تواند به آهنگ ُکند توســعه در این مناطق شــتاب بدهد؟ اگر مبنای توانستن در 
بحث نظارت باشــد مجموعه قوانین و اصول مرتبط قانون اساســی در خصوص مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات به عنوان بازوی بسیار جدی که 
قانون بعنوان بازوی اجرایی آن پیش بینی نموده و که حتی قانون روسای دیگر قوا را ملزم به پاسخگویی به دیوان کرده است، لیکن متاسفانه نه مجلس 

و نه دیوان کار نظارت را با توجه به توان قانونی شان به شکل کامل اعمال نمی کنند.
یکی از مشــکالت جدی مناطق کردنشــین و عامل بازدارندگی توســعه در این مناطق است جو امنیتی حاکم بر آن اســت که مانع اصلی توسعه است. تاکنون نمایندگان مناطق 
کردنشــین متاســفانه به این حوزه نپرداخته اند. لذا برای پرداختن به این مقوالت نماینده ای حقوقدان، شجاع و آشنا به حوزه سیاست از ضروریات است. از سوی دیگر نمایندگان 
مناطق کردنشــین همه تمایل به کمیســیون های تخصصی از جمله نفت دارند، در حالیکه در حوزه های سیاســی و کشاورزی، صنعتی و عمران و آبادانی و ... به فراموشی سپرده 

شده است. تخصص نماینده همراه با برش، جدیت و قاطعیت تاثیرگذار است.

مجلس نهاد قدرتمند بر روند توسعه در ایران
فراتاب - گروه سیاسی: رامین چراغی - دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری و فعال مدنی: مجلس شورای اسالمی به عنوان قوه مقننه در نظام جمهوری 
اسالمی ایران دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد. در ذیل این وظیفه تصویب سالیانه بودجه کشور را نیز بر عهده اش است. واقعیت آن 
است که مجلسی با داشتن نمایندگانی قوی و کمیسیون های تخصصی فعال و کارآمد با توجه به جایگاه تقنینی و نظارتی اش بر سایر نهادها بویژه نظارت 

و اجازه طرح سوال و استیضاح وزرا و حتی رئیس جمهور منتخب می تواند کاماًل بر جریان و روند توسعه در سراسر ایران تاثیرگذار باشد. 
نماینــدگان مناطق ُکردنشــین نیز با توجه بــه عقب ماندگی و محرومیت زیاد این مناطق، در صورتی که از مدیران تکنوکرات و باتجربه باشــند می تواند 
اثربخشــی بیشــتری در جهت کاهش محرومیت ها و افزایش روند کند توسعه داشته باشند. بومی بودن، آشنا به منطقه، داشتن تحصیالت و تخصص در یک حوزه مشخص بویژه 
عرصه های اقتصادی و مدیریتی، شجاع و مدبر و حزبی بودن می تواند از دیگر شاخصه ها و صفات یک نماینده مناسب برای این مناطق باشد. مسئله حزبی بودن بویژه موقعی که 

در مجلس احزاب فراکسیونهای خود را تشکیل می دهند، می تواند پشتیبان قدرتمندی برای ارائه طرح یا حمایت از نمایندگان این مناطق باشد.

اهمیت عملکرد تخصصی نمایندگان در مجلس
فراتاب - گروه سیاسی:  فردین رستمی - فعال مدنی: نحوه چگونگی تشکیل مجلس بسیار حائز اهمیت است. هنگامی که افراد برای شرکت در انتخابات 
باید از نظارت اســتصوابی عبور کنند، انتخاب ها برای مردم نیز محدود می شــود. قاعدتاً نقش مجلس در اداره کشور به عنوان قدرتمندترین قوه که نقش 
قانونگذاری و نظارت بر قوای دیگر را برعهده دارد کمرنگ می شود. این محدودیت توانایی و ظرفیت مجلس هر ساله در بررسی الیحه بودجه که از طرف 
دولت تدوین و به مجلس ارائه می شود را می توان مشاهده کرد که بدرستی و با تخصص و با توجه ظرفیت های کشور و استان ها، نمایندگان مجلس الیحه 
بودجه کشور را مورد بررسی قرار نمی دهند. ایفای نقش مجلس در رفع محدودیت ها بستگی به عملکرد نمایندگان دارد هر نماینده باید ساختار مجلس 

و ساختار ارکان موثر در مجلس مانند کمیسیون های تخصصی و فراکسیون ها را بشناسد و با توجه به تخصص و توانایی خود در هر کدام حضور فعال داشته باشد.
حدود 23 نماینده مناطق کردنشین داریم با توجه به اینکه 15 کیمسیون تخصصی در مجلس وجود دارد حداقل یک نماینده از مناطق کردنشین در هر کدام از کمیسیون ها وجود 
دارد و با توجه به اینکه لوایح و مســائل ابتدا در کمیســیون های تخصصی به بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری گذاشــته می شود می توان از این ظرفیت برای حل مشکالت مناطق 
کردنشین استفاده کرد. به طور کلی آنچه که می توان گفت نمایندگان عالوه بر علم و تخصص و سابقه شفاف باید توانایی ها و آمادگی های دیگری را هم داشته باشند. اول ذهنیت 
نمایندگی است هر نماینده جدای از نمایندگی مردم حوزه انتخابیه خود نماینده مردم کل کشور است. که خود مسئولیت بزرگی است و سایر مناطق کردنشین را نیز دربرمی گیرد.

نبود ذهنیت توسعه گرا
فراتاب - گروه سیاســی:  لقمان قنبری- دانشجوی دکترای علوم سیاسی: آنچه به مجلس هســتی و معنای انتخابی بودن می بخشد، تصویب قوانین و 
تدابیر نظارتی به روز و کارآمد به نفع مردم جامعه است. اما در رابطه با دلیل افزایش شاخص فالکت در مناطق ُکردنشین، شناخت ماهیت نوع خاصی از 
ذهنیت حک شده بر اندیشه کارگزاران مجلس در ارتباط با توسعه در مناطق ُکردنشین بسیار مهم است. چرا که بود و نبود نوع خاصی از این نوع ذهنیت، 
معیاری برای صالحیت یا رد نامزدها نیز می باشد. بنابراین میزان توانایی نهاد مجلس برای غلبه بر بحران توسعه در مناطق ُکردنشین، بستگی به تصویب 
قوانینی دارد که در درجه اول بســتر را برای توســعه ذهنیت توســعه یافته با ویژگی هایی چون مداراپذیری، مفاهمه محوری، آینده نگری، مصالحه گری و 

مشارکت پذیر فراهم کند و این امر نیز محقق نمی شود مگر اینکه مکانیسم انتخاباتی برای ورود افرادی با ذهنیت توسعه یافته دچار گشایش بیشتر شود.
به جرات می توان گفت اکثر قریب به اتفاق نامزدهای مجلس در مناطق ُکردنشین دانش سیاسی به اندازه الزم و مکفی ندارند و این مسئله به معنی حضور عمدتاً غیرحرفه ای ها 
به مجلس است، که محتماًل نتیجه آن بازتولید همان ذهنیتی خواهد بود که توانمندی الزم برای ایفای نقش نمایندگی را ندارد. اهمیت دانش و تخصص سیاسی به این مسئله بر 
می گردد که یک نخبه سیاسی با تجربه از مجرای آموزش حزبی، از آنجا که در یک فرآیند زمانی و سلسله مراتبی در درون یک حزب رشد کرده است، مسئولیت پذیرتر و متعهدتر 
و پاســخگوتر خواهد بود. بنابراین توانمندی ها، تجارب و ویژگی های علمی و شــخصی یک نامزد انتخاباتی زمانی مفید و منجر به پاســخگوئی و مسئولیت پذیری در امر توسعه در 

مناطق ُکردنشین می شود، که نامزدهای مجلس از تربیت سیاسی برخوردار باشند.

شماره 3 / خرداد 161398
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شنوده ام که بسی خلق جان بداد و بمرد
 ز ذوق و لذت آواز و نغمه ی داوود

 شها نوای تو برعکس بانگ داوود است 
کز آن بمرد و ازین زنده می شود موجود 

 »موالنا«
هر چه خواستم بنویسم، شعر پیش از کلمه آمد

برای بار چندم آلبومی قدیمی را، با جلد ســبز و حاشیه ی 
زرکــوب، بــا دوازده کاســت قدیمی که جای یکی شــان 
خالی ست باز می کنم و نام کسی را می خوانم که حافظه  ی 
موســیقایی  ام تا دیده می شود از نام او روشن است، تا جای 
دارد از کالم او و طنینی که بند بند جان بدان آمیخته است 
قوام می گیرد. گوشــه ی آلبوم را بــرای هزارمین بار در این 
سال ها نگاه می کنم: ســنندج، میدان آزادی، پاساژ حمید، 
اســتریو کیوان، تلفــن 35512. و بــرای هزارمین بار فکر 
می کنــم چگونه می توان این همــه تأثیرگذار بود؟ حتی بر 
نسلی که خود فرصت بهره بردن بی  فاصله را از چنان هنری 
نداشته است؟ در خالل این روزها که به واسطه ی اختصاص 
این شماره  ی گروه فرهنگی فراتاب به استاد مظهر خالقی، 
از بزرگان فرهنگ بیشــتر درباره ی ایشــان می شنویم، یک 
چیز در همه ی شــنیده ها مشترک اســت: »ایشان نه تنها 

اسطوره ی هنر است که معلم اخالق است.«
آیــا آن چه اثرگذاری هنر را تا این اندازه قدرت می بخشــد، 

همان هنر متعهد است؟
بی شــک آن دغدغه مندی کــه یک هنرمنــد را وا می دارد 
به سرپرســتی و راهبری مکانی که حتی فرهنگ شــفاهی 
یک قــوم و یک ملت را حفظ کند، بســیار فراتر از هنر به 
تنهایی ست، انســتیتویی که به تعبیر استاد حسین علیزاده 
»گنجینه  ی ملودی ها ُکردی« ســت قطعاً قرار نیست تنها 
نــام بنیان گذاران ش را حفظ کند، که بنا ســت نام و تاریخ 

یک ملت را حفظ کند.
انســتیتوی میراث فرهنگی ُکرد بی تردیــد تنها یک مکان 
نیســت که یک شیوه است برای اســتیالی بر زمان، زمانی 
که می تواند همه چیز را رنگ کهنگی و فراموشــی ببخشد 
و شــکاف فرهنگی نسل ها را پر ناشدنی سازد، به راستی آن 
ذهن های بیدار و آن جان های روشن بین که چنین بناهایی 
در تاریخ می نهند، بیش از انســان نیستند؟ و هنرمندی که 
با چنین چشــم اندازی از دریچــه ی فرهنگ و تاریخ به هنر 
می نگرد، دغدغه ای بســیار فرا تر از ماندگاری و محبوبیت 

تنها خود ندارد؟
آن  چه اســتاد خالقی را حتی از عنــوان هنرمند فراتر برده، 
مخاطب سازی ایشان است، در واقع شاید بتوان گفت روند 

محبوبیت ایشــان خــالف جریان بســیاری محبوبیت های 
پیشین اســت، روال معمول آن است که هنرمند هنری را 
عرضه می کند و قشــری خاص که ذائقه ی هنری شان با آن 
هنر هم سوســت، مخاطب آن هنرمند می شــوند، در مورد 
اســتاد خالقی اما، قصه  دیگر ســت، هنرمندی که با حفظ 
باالترین اســتاندارد علمی موسیقی، چنان عمل می کند که 
نه تنها از قشــری خاص، که از تمــام الیه های اجتماع ش 
ذائقه ی موسیقایی شان رفته رفته تربیت می شود به شنیدن 
موســیقی درســت و علمــی. در واقع او نــه تنها مخاطب 
حرفه ای موســیقی را دارد، که ســطح توقع مخاطب عادی 

موسیقی را هم ارتقا می بخشد.
این میزان توان مندی، این میزان اثرگذاری، آیا هنرمند را 
بســیار فراتر از مؤلفه های مکانی و زمانی خویش نمی برد؟ 
بر خــود وظیفه دانســتیم به عنــوان اعضایــی کوچک 
از جامعــه ی ُکردزبــان، و نیز بخش کوچکــی از اهالی 
ِ ی ویژه ی فرهنگی را به نوشتن از  رســانه، این شــماره 
اســتاد خالقی اختصاص دهیم تا ســهم قلم را تا آنجا 
کــه توانمان رخصت می دهد در ایــن بخش ادا کرده 
باشــیم، ضمن مصاحبه ی اختصاصی با ایشــان، در 
بخشــی از این شــماره نگاه دیگر هنرمندان و آن چه 
از گذشته تا کنون درباره ی ایشان، فعالیت ها، هنر و 
شخصیت شان گفته شده را گردآوری کرده ایم، باشد 
که مهر تأییدی شــود بر مانــدگاری و اثرگذاری هنر 

متعهد.
هرچنــد ناچیز، هرچند ناتوان؛ بی شــک نوشــتن از 

اســتاد خالقی نه تنهــا در این 
مجــال کــه در کتاب هــا 

نمی گنجــد، امــا آن چه 
موجب شــد با علم به 

باز  کاستی ها  تمام 
به  شــویم  ترغیب 
هیچ  نوشــتن،  این 
نبود جــز آن تعلق 
خاطــری کــه در 
یکایــک مــا بود 
داوود  آواز  بــه 
ُکرد، و صدالبته 
کــه  چشــمی 
بخشــایش  به 
بزرگمرد  این 
بر  دوخته ایم 
و  عیب هــا 

کوتاهی های این نوشتار. و به راستی حاال  که  قرار است  از 
چنین مردی بنویسم فکر می کنم در تمام سال های نوشتن، 

کاری دشوارتر ازین نداشته ام، 
نوشــتن از غایبی همیشه حاضر که جاِن موسیقی سرزمین 
من اســت، که هویت زبان من اســت. آرام زمزمه می کنم: 

برکش ای مرغ سحر نغمه ی داوودی باز...
آلبوم را می بندم، چشم ها و دفتر را هم

به جای تمامی سال های حسرت از نبودن در محضر او تنها 
گوش می کنم: نسیمه که ی سرد پاییزی...

تقدیــم به تمامی کســانی کــه از خود صدایی بــه یادگار 
گذاشته اند در جهانی که یگانه میراث ماندگار، موسیقی ست.

برای داوود ُکرد
مانا چاوشی 

 دبیر گروه فرهنگی
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فراتاب: در طبقه بندی انــواع هنرها به دو گونه هنر 
تجســمی و هنر آوایی اشــاره کرده انــد. هنر آوایی 
را نوعــی از هنر دانســته اند که توســط صدا، زیبایی 
می آفریند و از راه شنیداری تأثیر خود را بر اندیشه و 
احساس بر جای می گذارد. هنری که نه تنها شخص را 
از دل تنگی و یأس می رهاند، بلکه منابعی برای شادی 
و نشاط و انرژی و الهام می آفریند. موسیقی و ادبیات 
را نمونه هایی از این هنر دانسته اند که هرگاه به یاری 
هم آمده اند جلوه های ماندگاری از فرهنگ و زیبایی و 

گاه حماسه خلق کرده اند.
ادبیات از آن  رو که مکتوب شــده اســت پیشینه ای 
دیرین در جهان دارد، موســیقی اما چون شــنیداری 
اســت تنها از راه ســینه، به ســینه ی نسل های بعد 
رسیده است و در این اواخر به یاری تکنولوژی ضبط 
و مستند شده است. آفرینندگان هنر همواره در میان 
مردم جایگاهی شکوه مند داشته اند و بسیاری بر دل ها 
خیمه زده اند. نتیجه ی این حق شناسی و اقبال مردم 

نوازندگان  شعرا،  رسیدن  به شهرت 
و آواز خوانان بوده اســت. بختی که 
برخی آن را نیــک پاس می دارند و 
شــریک همه ی لحظات شــادی و 
اندوه ملت ها می شــوند و اندکی نیز 
بر موج آن ســوار،تا کامی از دنیا و 

لذایذش بگیرند!
جامعه ی ما از دیربــاز با این هنر ها 
آشناست و موسیقی و شعر همواره 
از عوامل مهم پیونــد اجتماعی در 
کردســتان بوده اند. به ویژه موسیقی 
گذشــته های  رؤیــای  گورانــی  و 
زیبــای کودکــی و نوجوانی و همه 
سال های زندگی مردم را ساخته اند. 
در ایــن وادی، آواهایی یــادگار و 
نام هایی ماندگار شــده اند که بخش 
برجســته ای از تاریخ هنر ُکردی را 

آراسته اند و به گنجینه ی فرهنگی کردستان جلوه ای 
ویژه بخشــیده و به نماد هویت مردم تبدیل گشته اند. 
در دورانــی که هم ســاالن من از راه گورانی و شــعر 
به بالندگی فرهنگی می اندیشــیدند، مــردان و زنان 
پرتالش در عرصه ی نوازندگی و آواز و ترانه خوانی کم 
نبودنــد، و برای هر فرد نامی و جلــوه ای از این هنر، 

هویت ساز شــده بود. برای من و دوستانم بی شک نام 
و آوای استاد مظهر خالقی رتبه ای برتر یافته بود. هر 
شــب را با این احساس به خواب می رفتیم که صدای 
پرســوز و مهرآفرین او در گوش جانمان می پیچید و 
از ســر شوق و ارادت بر زبان نیز تکرار می کردیم. این 
گونه شــد که آوای  مظهر خالقی یکــی از پایه های 

محکم هویت فرهنگی  ما را ساخت. 
ســخن در باره ی مرتبت هنر موســیقایی استاد، کار 
بزرگان همان حوزه اســت، اما این نوشــته از جنس 

دیگری ست. 
کوته سخنی ســت درباره ی شــخصیت فردی و تأثیر 
اجتماعی هنر و رفتار ایشان و خدمتی که به فرهنگ 

و هنر ُکردی کرده است. 
پاره ای از روانشناسان بر این باورند که میان شخصیت 
هنرمند و ســبک هنری او رابطــه ای وجود دارد. اگر 
موســیقی را در شــمار هنرهای رمانتیک قرار دهیم، 
شخصیت هنرمند است که با آزادی خیال، احساسات 
و عواطــف برآمده از هویت فرهنگــی خود را تداعی 
می کنــد. با این باور موســیقی خالقــی بیان هنری 
ظرفیت های فرهنگی سرزمین ماست که از پشتوانه ی 
معنویتی خالق برخوردار اســت که آن را در زندگی 

اجتماعی و هنری خود بازتاب داده است. 
به همان نســبت که صــدای خالقــی و رفتارش در 
شنونده و بیننده انگیزه و عشق  می آفریند، نوستالژی 

دور از خانــه زیســتن را نیز با همه ابعــاد آن منتقل 
می کند. در جریان مراســم اعطای دکترای افتخاری 
هنر از سوی دانشگاه سلیمانیه به ایشان بود که بخت 
آن را یافتــم، پس از نزدیک به چهــار دهه بار دیگر 
با یکی از بزرگ ترین ســرمایه های فرهنگی زادگاهم 

دیداری چند روزه داشته باشم. 

استاد را در قامتی شایسته ی نامش و تصویر رؤیایی ام 
از او یافتم. با ابعادی خوش آیند از شخصیتی برون گرا 
که میــل به برقراری روابط بین فردی، نوع دوســتی، 
درک و احتــرام به خواســت ها و نیازهــای دیگران، 
مهربانــی و اعتماد به نفس، و ســطح واالیی از تفکر 
را  بروز می داد. در میزبانی سنگ تمام گذاشت کمتر 
ســخن می گفت و بیشتر می شــنود و گوش جان به 
ســخن میهمانانش می ســپرد تا از هر کس حرفی و 

سخنی نو بشنود. 
دیداری چند ســاعته از انســتیتوی میراث ُکردی در 
ســلیمانیه که به همت و با  طراحی و کار فوق العاده 
ایشان شــکل گرفته است و با شایســتگی در مسیر 
اهداف و عنوانش حرکت می کند، جلوه های دیگری از 
شخصیت استاد را نشان می دهد؛ آزاد اندیشی، آغازگر 
مدیریت  وظیفه شناسی،  ســازمان دهی،  بودن،قدرت 
مناســب فعالیت فرهنگی و سازمانی، هدف مند بودن 
رفتار، و همکاری به جای رقابت با ســایر مؤسســات 

فرهنگی و احترام به همه هنرها و هنرمندان.
تالش او برای مســتند کردن تاریخ شفاهی موسیقی 
ُکردی  از طریق دســت یابی و دســته بندی کردن و 
پاالیش فنی ســروده ها و آواهای قدیمی کردســتان 
ســتودنی و تاکنون بی مانند اســت .فعالیت مؤسسه 
ابعاد گســترده تری از فرهنگ را نیــز در بر می گیرد. 
از رفتار و تالش اســتاد بر می آید که احساس می کند 
مسئولیتی تاریخی بر عهده دارد 
که هنر و صداهای موســیقی را 
نجــات دهد.  از گزند حــوادث 
شهر به شــهر و روستا به روستا 
در جســتجوی یافتن فولکلور و 
میراث موســیقایی ُکردی کاری 
ســخت ســترگ و جودانه است 
که به نظر می رســد در زمانه ی 
ما تنها از شــخصیت و وجاهت و 

مدیریت او بر می آید.
میــان  علمــی  رابطــه ای  او 
هنــر و زندگــی اجتماعــی اش 
برقرار کرده اســت کــه خالی از 
شــهرت طلبی و خود بزرگ بینی  
است. تعصب و تخصص هنری و 
فرهنگی وی به جای این که میل 
به خود ستایی  و کیش شخصیت 

متداول کند، رو به آفرینش و سازندگی کرده  است. 
همان گونــه که ترانه ها و صــدای خالقی توقع ما را از 
موســیقی و دیگر هنرمندان  باال می برد، رفتار استاد 
نشــان می دهد که تأثیرگذاری رفتاری او بر دیگران 
کم تر از  تأثیرگذاری هنری وی بر مخاطبان نیســت. 

گرچه انسان ترکیب این دو را در همگان آرزو دارد.

جلوه ای از شکوه هنر و اخالق 
دکتر اسعد اردالن

دکترای حقوق بین الملل و
رئیس جامعه کردهای مقیم 

مرکز - تهران
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گفت و گو از زریان کریمی
فراتاب: بی گمان هیچ ُکردی در دنیا را نمیشــه 
یافت که نه فقط صدای »داوود ُکرد« اســتاد مظهر 
خالقی را نشــنیده باشد، بلکه با برخی از کارهایش 
خاطره نداشــته باشد، من نیز یکی از شمار میلیون 
هــا نفرم که از همان کودکــی و نوجوانی با صدای 
استاد بزرگ شدم و گاه خندیده ام و گاه اشک هایم 
ســرازیر شده است. این موضوع باعث شد تا پس از 
اینکه د.پشنگ سردبیر فراتاب نظرم را درباره انجام 
یک مصاحبه اختصاصی با اســتاد خالقی جویا شد، 
بدون هیچ درنگ و با هیجانی بســیار زیاد، گفتم با 
کمال میل انجامش خواهم داد، به همین دلیل در 
کمتر از یکساعت باالخره موفق شدم از طریق یکی 
از دوستان بطور مســتقیم با استاد خالقی صحبت 
کنم و ایشان نیز روز و ساعت را هماهنگ کردند. 

برای انجام مصاحبه باید به شــهر ســلیمانیه سفر 
می کردم. باالخره ســاعت 8 شد و زمان رفتن سر 
قرار مصاحبه. به انســتیتو فرهنگ کردی رسیدم. 
درب ورودی را که باز شــد از هر طرف تا چشــم 
کار می کــرد نظم و اصالت بــود. تابلوها، فرش ها و 
آثاری که هر کدام نمــادی از زندگی مردمان کرد 
بود با نظم و ســلیقه ی خاصی در گوشه و کنار این 
مرکز زیبا چیده شده بودند. در گوشه ای از سالن با 
هیجان توأم با دلهره منتظر استاد بودم. بعد از چند 
دقیقه انتظار در سالن باز شد. دقیقاً همان گونه که 
در عکس ها و ویدیوها دیده بــودم، بلند باال، موقر 
و شــیک پوش. در طول مصاحبــه من تنها با یک 
خواننــده یا هنرمند شــاخص هم صحبــت نبودم 
بلکه با یک انســان فرهیخته، باســواد، روشن فکر 
و سخن ور به گفتگو نشســتم که داشتن هر کدام 
از این خصیصه ها به تنهایی می توانســت گفتگو را 
لذت بخش کنــد. اما بی گمان ایــن تجربه یکی از 
شیرین ترین و به یاد ماندنی ترین تجربه های زندگی 
مــن خواهد بود. بعد از چنــد دقیقه هم صحبتی با 
اســتاد خالقی از ایشان اجازه خواستم که مصاحبه 

را شروع کنم؛
فراتاب- از وقتی که در اختیار ما قرار دادید 
اســتاد، نخستین سوالم  بسیار سپاسگزارم 
از حضرتعالی این اســت که موســیقی یکی 
از نشــانه ها و نمادهــای فرهنگی هر ملت و 
قومی ســت، برای مانایی این نشانه ها عمدتًا 
نیاز بوده اســت تا دولت ها باشــند تا از آن 
حمایت کنند. اما برای مدت مدیدی در تاریخ 
شــاهد عدم حضور دولت یا حکومتی ُکردی 
بوده ایم، اما با این حال باز هم نه فقط موسیقی 
ُکردی دچار افول نشده بلکه در پهنه ی تاریخ 
و در میان رویدادهای بســیار و زنده و پویا 

باقی مانده است. شما راز این مانایی و قدرت 
موسیقی کردی را در چه می دانید؟ 

اســتاد خالقی: یک مثل فارسی می گوید آن جا که 
زبان از سخن گفتن باز می ایستد قلم آغاز می شود 
هرگاه قلم بایســتد، موسیقی آغاز می گردد. بر این 
اساس, موسیقی یا آواز یا هر دو با هم تمام آرزوها، 
اندیشه ها، فکرها و احساسات یک انسان را می تواند 
به خوبی بیان کند. برای انسان ها در همه جای دنیا 
این مثل صدق می کند. ُکرد هم انســانی ا ست در 
این عرصه ی زندگی و جهان، بی گمان موسیقی در 
زندگی ُکردها اثر بســیار جدی و مستقیمی داشته 
اســت. بخصوص در غیاب قلم. بخصوص در غیاب 
آن آزادی ای که هر ملتی در دنیا داشــته و یا دارد. 
متأسفانه ما قرن ها ســت که اگرچه هنوز در وطن 
خود مانده ایم اما آنچنان آن آزادی را که هم وطنان 
دیگــر ما دارند، ما نداریم. بر این اســاس در کالم، 
در موزیک، در رفتار، در فرهنگ یا عادات و رســوم 
و اخالق به مقــدار زیادی محدودیت داریم. من به 
مســایل سیاســی یا علت اینها ورود نخواهم کرد، 
ضرورتی ندارد اما موسیقی ُکردی یا ملودی و آهنگ 
و آوازهای ُکردی با این تنوع بســیار زیاد بی گمان 
فراورده نبود و کمبود آن آداب و رســومی ا ست که 
بر ما تطبیق کرده اند که ما، خوِد ما نباشیم. این را 
شاید به طور طبیعی بدانیم که ما در میان ملت ها، 
کشــورها یا حکومت های دیگر تقسیم شده ایم اما 
عمدتاً آن آزادی و احترامی را که برای خودشــان 
قایل بودنــد برای ما قایل نبودند و این اســت که 
ما تمامــی آالم درونی خودمــان را در قالب آواز، 
موسیقی و اشعار فولکلوریک خود، که داستان های 
زندگــی ما در آن اشــعار یا آن فولک هــا تعبیر و 
تفسیر خود را دارد. این است که بله! ما تمام رفتار 
و کردارمان، همه ی اندیشــه ها و همه زیبایی های 
جهان را از طریق آوازهــای خودمان، درد دل های 
خودمان و آرزوهای خودمان در البه الی موسیقی و 
آوازهای خودمان نقل می کنیم و در اجتماع از آنها 
لذت می بریم و آنها را از نسلی به نسل دیگر منتقل 

می کنیم، شــاید ده ها نســل می گذرد و هنوز این 
آهنگ ها، این ترانه ها و این داســتان ها و حکایت ها 

در فکر و اندیشه ی ما مانده اند. 
فراتاب -اگر بخواهید موسیقی ُکردی را با موسیقی 
دیگــر فرهنگ های هم جوارش از جمله موســیقی 
فارســی، ترکی، عربی، یونانی و ... مقایســه کنید، 
وجه تمایز این موسیقی و نقاط قوت و ضعف ش را 

در قیاس با آن ها چه می دانید؟
استاد خالقی: البته در اساس موسیقی غیر از هنر، 
یک علم اســت. در طــول تاریخ ملت هــا هم آواز 
خودشان را داشتند، هم آهنگ و ملودی و داستان 
و شعرهای خودشــان و هم احساسات خودشان را 
داشــته  اند، ولی به مرور زمان با پیشرفت زندگی، 
با تمدن انســان ها پیش رفتنــد و آن آهنگ های 
فولکلوریــک و ملودی هــای فولکلوریک را پشــت 
ســر گذاشــتند. ولی ُکردها به دلیل این که در آن 
مجتمع، در آن جامعه ی پیشــرفته، دخالت کمی 
داشــتند، همان آداب و رســوم و اخالق و باورها و 
همچنین ملودی ها را حفظ کردند. چون همان طور 
که گفتم، این پیوندی  بین طبیعت، اخالق، رفتار و 
کردار کردهاست. یعنی رفتار ما اگر نگوییم 10 قرن 
یا 15 قرن قبل، دست کم به 5 قرن قبل برمی گردد. 
اینها سینه به سینه نقل شــده و تکرار شده چون 
زندگِی ما یک زندگِی باز نبوده اســت. درون خود 
دایره وار چرخیده و زندگی ما بر آن شــروع شــده 
اســت. آداب و رسوم و اخالق و موسیقی ما و حتی 
زبان ما اگر توجه بفرمایید بیشترین دیالکتیک زبان 
های جهان را دارد چــرا که ارتباط ما از این ده به 
آن ده، از این عشیره به آن  یکی، از این شهر به آن 
شهر فرق کرده یا فرق می کند. پیوستگی بین این 
دیتلکتیک ها وجود نداشــت تا در قالب یک زبان 
کامل شود. البته فراوانی دیالکتیک ها ثروت معنوی 

زبان را تایید می کند. 
طوفان ها  آبستن  همواره  -خاورمیانه  فراتاب 
و بحران هــای زیادی بوده اســت. در زمانی 
که تعارضات هویتی، سیاســی، ایدئولوژیک 
و... بیشتر می شــود و انسان به رغم زیستن 
در قرن بیســت و یک هم چنان قربانی این 
وضعیت است، در این میان به باور شما هنر و 
خاصه موسیقی و هنرمند چه نقشی می تواند 
در کاســتن از این تعارضات و رقابت و جنگ 

خانمانسوز ایفا کند؟
استاد خالقی: تاریخ به یاد ندارد که ما چشم طمعی 
به زمین کســی یا به زندگی کسی داشته باشیم، از 
5000 ســال قبل، کردستان در راه تجاری ابریشم 
بــوده که آســیای دور را به دنیای غرب پیوســت 
می داد. تمام ملت ها از این راه و از کردســتان عبور 

استاد مظهر خالقی در گفت و گوی اختصاصی با فراتاب مطرح کرد:

موسیقی فریاد زنده بودن و زندگی ُکردهاست!

یک مثل فارسی می گوید آن جا که 
می ایستد  باز  گفتن  از سخن  زبان 
قلم آغاز می شــود هــرگاه قلم 
گردد.  می  آغاز  موسیقی  بایستد، 
بر این اســاس, موسیقی یا آواز یا 
اندیشه  آرزوها،  تمام  با هم  دو  هر 
ها، فکرها و احساسات یک انسان 
را می تواند به خوبی بیان کند. برای 
انسان ها در همه جای دنیا این مثل 

صدق می کند. 
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کردند. می بینید که هیچ یک به هیچ وجه، اندیشه ی 
بــد یا خاطره ی بدی از کردســتان به یاد ندارند. و 
این انســانیت ما را می رســاند. ما در این جنگ ها، 
در ایــن شــورش ها، در این مشــکالت منطقه ای 
همیشه قربانی بوده ایم. ما به هیچ وجه در چرخه ی 
مشکالت خاورمیانه دخالتی نداشته ایم. از همین رو 
آرزو می کنیم، در تمام کشــورهای منطقه آسایش 
و آرامش باشد که قســمتی از آن هم متعلِق به ما 

باشد. 
فراتاب - و اما اگر ممکن باشــد می خواهیم 
کمی سواالت را شخصی تر و خاص تر کنیم. 
اگر به گذشته بازگردید و در دو راهی انتخاب 
راه هنر و فرهنــگ و انتخاب های دیگر قرار 
بگیرید، آیا باز هم همین مســیر را انتخاب 

خواهید کرد؟
اســتاد خالقی: در مصاحبه های بسیار جواب این 
ســوال را داده ام امــا گویا می بایســت اینجا نیز 
دوباره تکرار کنم؛ متأسفانه در خاورمیانه موسیقی 
نمی تواند زندگی انســان را تأمین کنــد. مثاًل در 

موسیقی  گذشته 
دربار  در  بیشــتر 
امپراتورها  یا  خلفا 
موســیقی  و  بوده 
مردمــی جــدا از 
موسیقی حکومتی 
به  اســت.  بــوده 
می توانم  جــرات 
همین  تــا  بگویم 
بیــن  در  امــروز 
ما ُکردهــا در هر 
که  منطقه  کجای 
موسیقی      هستیم 
نــد  ا نمی تو
زندگی  سرمایه ی 
و حتی شخصیت و 
انسان  خصوصیات 

ُکرد را تامین کند. این را با کمال تأســف می گویم 
اما این یک واقعیت اســت. در همان روزهای اول، 
خانــواده به من گفتند که تو به شــرطی می توانی 
کار موســیقی را ادامه دهی کــه بتوانی درس ت را 
بخوانی یا شــغلی داشته باشــی که زندگی خودت 
را تأمین کنی. این شــد که مــن از همان روز اول 
شغل یا کار خود را از موسیقی جدا کردم و این دو 
را بــا هم در زندگی خود تا به امروز ادامه دادم. لذا 
من از موســیقی هیچ گاه دور نمی شوم و هیچوقت 
دور نشده ام. اما زمانی که بحث موسیقی در میان 
باشد، موسیقی امروزه و همچنین آوازهای امروزی 
با 100 سال قبل متفاوت است. در 100 سال قبل 
یک ســاز با یک آواز خوان کافی بود که کاری ارائه 
شــود اما امروز آهنگ سازی وجود دارد ارنجمنت و 
کمپوزیشن وجود دارد و موزیک به آن شکل سابق 
آسان و ساده نیست. بر این اساس وقتی می گوییم 
آواز و اگــر بخواهیم یک آواز را تشــریح کنیم در 

درجه اول شــعر آن اســت که خود یک داستان یا 
موضوعی دارد که بر حســب نیاز اجتماع و انسان ها 
باید خلق شود، دوم موزیک است که خود موزیک 
هم متشــکل از یک یا دو یا سه نوازنده نیست باید 
حتماً  گروه منســجمی باشــند که مثاًل از پنج نفر 
شــروع شــود تا 100 نفر.  به اضافه آهنگ ســاز و 
خواننده، همه اینها مجموعه ای هســتند که باید 
در نهایت با هم انســجام داشــته باشــند. اگر هر 
مشــکلی اتفاق بیفتد این کار نا تمام می ماند. من 
هــم زمانی که به خارج از ایران رفتم ، متأســفانه 
آن گروه منســجم را نداشتم. اگرچه در برهه ای از 
زمان توانســتم این  گروه منسجم را جمع کنم اما 
بعد از آن تا به امروز نتوانستم گروه خودم را آماده 
یــا پیدا کنم. از طرفی خود موســیقی یک تجارت 
و یک شــغل و کار است و وقتی شــغل و کار من 
موزیک نباشد درآمدی هم از آن نخواهم داشت که 
صرف گروه موسیقی بکنم. من یک کارمند بودم و 
یک کارمند در حد خــودش نمی تواند هزینه های 
موزیکی را بپردازد که هیچگاه نتواند به هزینه های 

پرداخت شــده برای آن, دوباه دست پیدا کند. لذا 
در ســال هایی که از موزیک بریدم مشغول کاری 
بــودم که زندگی خــود و خانواده خــود را تامین 
کنم. بخصوص در این 15 ســال اخیر که بیشتر در 
کردستان عراق هســتم, تمام وقت خود را در ایام 
بازنشستگی صرف انستیتوت فرهنگی کورد کردم. 
فراتــاب - ما هنرمندان بزرگ بســیاری در 
اما همه ی  موسیقی ُکردی داشــته و داریم، 
آنها لزومًا به مساله و وضعیت ُکردها نپرداخته 
اند، اما اغلب در آثار شــما دیده ایم که برای 
ُکرد، ُکردستان، بهار ُکردواری، وطن و مفاهیم 
و مضامینــی از این دســت خوانده اید، لطفًا 

برایمان در این خصوص بگویید
اســتاد خالقی: من در مورد سؤال تان کمی تردید 
دارم. تمام آن هایی که ترانه هــای فولکلور خوانده 
انــد، همه مفاهیم از زندگی خود آن ها الهام گرفته 
است. چه در شهر باشند چه در روستا، حتی شعرا 

و حتی نویســندگان. اینها همــه واقعاً بوی زندگی 
انســان های ُکرد را می دهد و این داستان ها را اگر 
گوش کنید می بینید همه حوادثی ا ست که در آن 
شهر، در آن منطقه یا در آن دهکده رخ داده است. 
اما اگر کمــی تفاوت بین کارهای مــن با دیگران 
باشــد، به آن دلیل است که ما در رادیو و تلویزیون 
ایران بخصوص در ســال 1958 ) 1337 شمسی ( 
کــه من به تهران رفتــم و در کار موزیک در رادیو 
تلویزیون ایران مشــغول شدم، در برنامه ی ُکردی، 
با گروهی از استادان دانشگاه و شعرا و نویسندگان 
بسیار زبردست ُکرد گروهی تشکیل داده بودیم که 

به سادگی از اشعار یا ملودی ها نمی گذشتیم.
خاصه خود من که آن ملودی ها را انتخاب می کردم، 
از میان ملودی هایی بود که قباًل خوانده شــده بود 
و حتی بعضی اوقات به روســتاها و شهرستان های 
دور مناطــق کردســتان می رفتــم، مجموعه ای از 
ملودی هــا و آوازها را جمع می کــردم و اینها را به 
تهران می آوردم و در آنجا به وسیله استادان بزرگ 
بازســازی می شد. داستان شــعرها, همان داستان 
بــود اما به وســیله 
بــزرگ  اســتادان 
می شد.  بازســازی 
موســیقی با زندگی 
پیــش  انســان ها 
بایــد  و  مــی رود 
هم  مــا  موســیقی 
به  مــا  اجتماع  بــا 
پیش  صورت  همان 
رفتن  پیــش  برود. 
تطبیق  بــا  هم  آن 
یا   احساســات  بــا 
پیشین  داستان های 
امــروز منطبق  بــا 
می شــد. مثــاًل ما 
کشــاورزان  بــرای 
که طبقه ی بســیار 
مهمی از مردم ما بودند آوازی نداشتیم و بهتر این 
بود کــه یکی از این ملودی هــا را که ملودی عامه 
مردم دهکده هاســت، بازسازی بکنیم و اشعاری را 
که روی آن می گذاریم طوری باشــد که آن آدم ها 
قبول ش داشــته باشــند یا آن را ســهم خودشان 
بدانند. این مســاله در مورد زنان یــا در مورد آن 
داســتان هایی که الزم اســت در داخل جامعه ی 
ما دوباره تجدید شــود و به خواست روز درآید نیز 

صادق است. 
ایــن بود که کاری که ما کردیم واقعا آپدیت کردن 
یا به روز کردن فولکلور و داســتان های کردی بود 
بر اســاس نیاز روز و تکــرار عینی کارهای قبلی را 
نمی پذیرفتیم. و این بود که آن تکرار چون آپدیت 
و بروز بود و همچنین از طرف دیگر چون ملودی ها 
از قلب توده مردم بود داســتان ها و اشعار ما دست 
نخورده بودنــد بنابراین تا حــدی در آن زمینه ی 
توســعه فرهنگی داده شــد. اکنون هــم که فکر 
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می کنم، این پرسش شما به یادم آورد که بعد از سه 
نســل امروز هم در جریان اجتماعی ما تداوم دارد. 
موسیقی یک علم است و همانند همه ی عنوان های 
دیگر دکترا دارد باید سرمایه ی ملودی های عظیمی 
که داریم، ســرمایه فکری برای سازندگان آوازهای 
کردی، برای ارنجمنت و کمپوزیشن را غنا ببخشیم 

و حفظ کنیم.
ما باید در موسیقی خودمان خالقیت داشته باشیم 
در همان حال آن ســرمایه ی گذشــته خودمان را 
که هزاران ملودی ســت, سرمایه و اساس تحقیقات 
خودمان بکنیم، برای نســل هــای بعدی، تا بتواند 

یک موسیقی تازه برای دیگر ملت ها باشد.
فراتاب - شــما ســالها در کرمانشاه مدیر 
رادیو ُکــردی بوده اید، و در آن جا نیز فعالیت 
هنری قابل توجهی داشــته اید، اگر بخواهید 
گریزی به آن ســال ها بزنید و ما را با یکی از 

خاطراتتان سهیم کنید؛
اســتاد خالقی: البته واقعاً پوزیشــن برای من مهم 
نبود. مهم این بود که من به شهری بروم که نزدیک 
شهرم سنندج باشد، دوم احتمال می دادم که چون 
برنامه های رادیو و تلویزیون کرمانشــاه هم ُکردی 
بود هم فارسی و هم عربی، می توانم در آن جا هم با 
توجه به مدیریتی که خوانده بودم و دوره ایی که در 
خارج از کشــور دیده بودم، خالقیتی داشته باشم، 
به نظرم تا حدی توانستم با توجه به تفکرات خودم 
کاری برای بهتر کردن آن جــا انجام دهم. یکی از 
کارهای بســیار مهم ما دایر کردن دانشگاه آزاد در 
کنــار رادیو تلویزیون کرمانشــاه، به عنوان دومین 
شهر در ایران بود، بسیار خرسندم که کارهایی که 

من در آن منطقه بود را به جا خاص توســعه و کار 

گذاشتم. 
فراتاب - برخی از همکاران شما معتقدند که 
اســتاد مظهر خالقی بین دو گانه »مدیریت 
یک مرکز فرهنگی« با »ادامه هنر خوانندگی 
و تولید آثار بیشــتر«، عمدتًا گرایش به اولی 
داشتند، چه در زمانی که در کرمانشاه مدیر 
رادیو ُکردی کرماشان بودید یا طی 16 سالی 
که در ســلیمانیه مدیر انستیتو کلپور ُکردی 
هستید، هرچند در امر مدیریت فرهنگی نیز 
بســیار اثرگذار بوده اید، اما بی شک اگر در 
یک نظرســنجی از طرفداران صدا و هنرتان، 
بپرســیم آنان بی گمان اغلب آرزو داشتند 
شما راه دوم را انتخاب می کردید و ترانه های 
بیشــتری را با صدای حریروارتان خلق می 
خصوص  این  در  شــما  خود  دیدگاه  کردید، 

چیست؟
اســتاد خالقی: من دلم می خواســت این سوال را 
این طور از من نپرســید. چون من قبال شرح دادم 
که موســیقی اصوالً در خاورمیانــه در میان مردم 
یک نقش اساســی دارد اما به صورت عام موسیقی 
آن چنان پیشــرفت نکــرده. در خاورمیانه در تمام 
علــوم تخصص های بزرگــی داریم امــا در مورد 
موسیقی کمتر اســت. اگر من هم همچنان کار 
و موســیقی را با هم انجام می دادم بی شــک 
موفق نمی شــدم. چون امکانــات برای من 
مهیا نبود. از کســانی که این سوال خاص 
را از مــن دارند تعجب می کنم و دلم می 
خواســت که کمتر این سوال را بشنوم و 
کمتر متاثر شــوم. چون یک موزیســین 
دلش می خواهد همیشه موزیسین بماند، 
همانطــور که نقاش، پیکرســاز و خواننده 
می خواهند همیشه هنرشان را ادامه بدهند، 
چــون محبوبیت دارنــد، اثرگذارنــد، اما اگر 

امکانش نبود چه؟
فراتــاب -آیا این رویــا می تواند به تحقق 
بپیونــدد که روزی، به نــاگاه اثر تازه ای و یا 
حتی زمزمه ای تازه از شما منتشر شود؟ خیل 
پرشــمار طرفدارانتان می توانند دلخوش به 

تحقق این رویا باشند؟ 
اســتاد خالقی: حقیقت این اســت که من همیشه 
دلــم خواســته آن موهبتی که خدا بــه من داده 

به شــیوه ای به نســل بعدی منتقل کنم چرا که 
هرکسی در قبال موهبتی که خدا به او داده مسئول 
است. خیلی دلم می خواست که این کار را بکنم اما 
موفق نشدم چون همان طور که گفتم این کار، یک 
کار جمعی بود. من وقتــی کاری را انجام می دهم 
می خواهم از نظر فنی، علمــی و نیاز مردم مطابق 
روز باشــد. کاری که من اینجا دارم کار بســیار پر 
زحمتی اســت و نمی توانم همزمــان کار دیگری 
داشــته باشم. اگرچه همیشه آرزویش را داشته ام و 
بهترین استودیوها را در نظرگرفته ام که خودم هم 
بتوانم از آن استفاده بکنم اما همکاران من می دانند 
که من همیشــه خســته به خانه بر می گردم. این 
را هم مــن گناه خودم نمی دانم، گناه آن اجتماعی 
می دانم که امکانات را فراهم نکرده. یک نقاش باید 
نقاشــی هایش در بازار باشد. من ســال ها خارج از 
کشور بوده ام. بهترین نقاشان ُکرد از تمام کردستان 
را در اروپــا داریم. بعضی از خیابان های فرانســه را 
می بینید که به آثار و نقاشــی های ُکردها اختصاص 
دارد ولی در شــهر خودشــان چه میزان کارشان 
فــروش می رود و آیا زندگی آنها را تامین می کند؟ 
درست است که مردم توقعاتشان را از هنرمند دارند 
اما باید بدانند که یک راه آرامش اجتماع، بسط هنر 
است چون هنر از روح پاک انسانی تراوش می کند و 
گسترش آن در جامعه یک نوع آسودگی و تمدن را 
به انسان ها می دهد. مردم باید بدانند که آنها  هم 
در حمایت از هنرمندان خود کوتاهی می کنند. من 
توقعی نداشتم اما صحبت من کلی بود. ما روز اول 
هم این نصیحت را شنیدیم که این,  برای شما نان 
و آب نمی شــود، باید به فکر خودت باشی. این هم 
نشــأت گرفته از همان مساله  است. یعنی این گناه 

تنها به گردن من نیست، به گردن جامعه است.
فراتاب -سؤال ســختی  است، اما اگر مجبور 
باشــید در میان آثار ارزشمندتان سه اثری 
که بیش از همه دوســت دارید انتخاب کنید، 

کدام ها هستند و چرا؟
اســتاد خالقی: حقیقتاً برای من آسان نیست. چون 
فقط چندتایی را دوســت نداشتم که آن زمان هم 
پخششان نکردم. اما شاید یکی دو نمونه را به دلیل 
خاطراتی که در تهیه شــان داشتیم بیشتر دوست 
داشته باشم. مثاًل ما ترانه ی ُکردی برای دختر عمو 
داشتیم اما برای دخترخاله نداشتیم، به همین دلیل 
یکی از کارهایم را به دخترخاله اختصاص دادم. کار 
دیگر »په پووله ی ئازادی« اســت که همیشــه دو 
چیز را برایم تداعی می کند: دوست داشتن و آزادی. 
خوشحالم که آقای عثمان احمدی همان شعری را 
سروده که دقیقا در ذهن من بود. در کل یک، دو یا 
سه اثر نیستند. حتی برای آن ها که خاطره انگیزند 
هم انتخابی نیســت، من از آقای یوســف زمانی و 
تهیه کنندگان و شاعرانی که توانستند آن چه در دل 
و اندیشــه و فرهنگ من بود را بیرون بکشند تا به 

مردم تقدیم کنم، بسیار سپاسگزارم.
فراتاب -برایمان از آرزوهایی که داشــته و 

در  خاورمیانه  در  اصوالً  موسیقی   
میان مردم یک نقش اساسی دارد 
اما به صورت عام موسیقی آن چنان 
نکرده. در خاورمیانه در  پیشرفت 
تمام علوم تخصــص های بزرگی 
کمتر  موسیقی  مورد  در  اما  داریم 
اســت. اگر من هم همچنان کار و 
موســیقی را با هم انجام می دادم 
چون  نمی شدم.  موفق  بی شــک 

امکانات برای من مهیا نبود. 
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دارید و هنوز محقق نشده اند چه در رابطه با 
خودتان و چه در رابطه با مسائلی که برایتان 

مهم است بگویید
استاد خالقی: من خوشحالم که تمام راه هایی که 
رفتم همه را به درستی انجام دادم و به درستی به 
جا گذاشــتم. مثال وقتی که معلم بودم؛ شاگردانم 
که بزرگ شدند همیشه مرا دوست داشتند. وقتی 

بــه رادیو و تلویزیون رفتم یا 
کار موســیقی را انجام دادم 
همه کارهایم خاطرات خوب 
و من  به جــای گذاشــتند 
از آنها  هم خاطرات خوبــی 
دارم. البته ســختی هم زیاد 
کشیدم، اما راه خوب سختی 

زیاد دارد. 
میان  در  آیــا   - فراتاب 
کســی  تان  خانــواده 
ادامه  را  راه شما  خواسته 

دهد؟
اســتاد خالقی: متأسفانه نه. 
البتــه تمام فامیــل من چه 
پدری و چه مــادری نعمت 
صدای خوب را داشــته اند. 
امــا من یک پســر دارم که 
مدرسه  اول  سال های  همان 
انگلیس  تــا دبیرســتان در 
در آن باند یا گروه شــان بود 
)با خنده( امــا دیگر بعد که 
دانشــگاه رفت به هر دلیلی 
تعقیب نکرد. نه متاسفانه من 

تنها ماندم. 
مورد  در  اگــر   - فراتاب 
می گویم،  که  کلمه ای  هر 
یــا چند  با یــک کلمه 
و  کلمه ی محــدود حس 

کنید  بیان  را  برداشــت تان 
ممنون خواهم شد

آرزوهای  و  احســاس  موسیقی: 
یک انسان متمدن

کردســتان: وطنم انفال: انفال یا 
انفال ها. متاســفانه خاطره انفال 
و این انفال ها برای همه ُکردها و 
انسان هایی که مخالف  برای همه 
آدم کشی اند خاطره ی بسیار بدی 

ا ست که برای همیشــه باقی مانده، برای من هم 
همین طور.

حلبچه: فاجعه ای که با چشــم خود دیدم، فاجعه 
ای که هرگز از یاد نمی رود 

فراتاب - در میان خوانندگان غیرُکرد زبان 
از جمله فارس، عــرب، ترک و ... در خلوت 

خود صدای کدام خوانندگان را بیشتر گوش 
می کنید؟

اســتاد خالقی: قطعاً از خواننــدگان فارس زبان 
بهترینشــان در طــول تاریخ به نظــر بنده آقای 
شجریان هســتند. آقای شــجریان یک اسطوره 
هســتند در فن آواز و موسیقی و ادب و فرهنگ 
فارســی. ما خوانندگان بســیار خوبــی در میان 

فارس ها داشــتیم، از قمرملوک وزیری گرفته تا 
تاج اصفهانی و ... اما شجریان خاتمه ی بهترین ها 
است و حرکتی کرد که نه تنها از نظر آواز فارسی، 
بلکه برای همیشــه دســتگاه های فارســی را در 

موسیقی ایرانی تثبیت کرد. 
فراتــاب - همان طور که می دانید اســتاد 

شجریان مدتی ا ست در بستر بیماری ا ست، 
ایشان  با  رابطه ی دوستانه ای که  به  با توجه 
دارید و به عنوان اســتاد بزرگ موســیقی 
ُکردی ، نخست بگویید وقتی که صدای او را 

می شنوید چه حسی دارید؟
اســتاد خالقی: البته من مرید ایشــان هســتم. 
دوستشــان دارم. آقای شــجریان همان طور که 
عرض کــردم از نظر ادای 
هســتند،  نمونه  آوازهــا 
نخبــه هســتند و از نظر 
تــن صدا، قــدرت صدا و 
آن خالقیتی که داشــتند 
شاید  که  هســتند  کسی 
تا قرن هــا روی مکتب او 
کار کنند. ایشان موسیقی 
ایرانــی را حفظ کردند. با 
با  شخصیت خودشــان و 
پاکی و صداقت خودشان. 
موســیقی در همه جهان 
با  حالتی دارد کــه عادتاً 
آمیخته  دیگری  چیزهای 
خودش  واقعیت  و  شــده 
را کمرنــگ می کنــد. آن 
روحیــات و اصالــت یــا 
رسالت خودش را کمرنگ 
می کند. اما آقای شجریان 
موسیقی  در  کمرنگی  اگر 
ایــران بــود آن را پررنگ 

کرد. 
فراتاب - و اگر بخواهید 
برای اســتاد شجریان 
این روزها در بستر  که 
پیامی  هستند  بیماری 
خواهید  چه  بفرستید 

گفت؟
اســتاد خالقــی: شــجریان 
ماند.  خواهد  زنده  همیشــه 
همــه ی مــا می میریــم اما 
ایرانیان  برای  ایشان همیشه 
و تمام خاورمیانه اسطوره ای 

زنده باقی خواهند ماند.
فراتاب - با ســپاس از وقتی 
که در اختیارمان قرار دادید 
استاد خالقی: میدیا اگر آزاد 
باشد می تواند انســانها را بسوی آسایش، عدالت 
اجتماعی و ... ســوق دهد، امیدوارم شما در این 

گذر انسانی بتوانید مفید باشد.

من خودم را مرید آقای شــجریان میدانم ایشان از 
نظر ادای آوازها نمونه هستند، نخبه هستند و از نظر 
تن صدا، قدرت صدا و آن خالقیتی که داشتند کسی 
هستند که شــاید تا قرن ها روی مکتب او کار کنند. 
ایشان موســیقی ایرانی را حفظ کردند. با شخصیت 
خودشان و با پاکی و صداقت خودشان. آن روحیات و 
اصالت یا رسالت خودش را کمرنگ می کند. اما آقای 
شجریان اگر کمرنگی در موســیقی ایران بود آن را 

پررنگ کرد. 
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فراتاب: مانا چاوشی: 
کمانگر  محمد  استاد 
را شــاید بــی اغراق 
بــا توجــه بــه ذوق 
و شــوق و عالقــه و 
به  که  وافــری  تعهد 
حــوزه فرهنگ و هنر 
بخصــوص در مناطق 
و  داشته  کردنشــین 
دارند، یک گنجینه بزرگ از بخشــی از تاریخ پرفراز و 
نشیب فرهنگ این مرز و بوم خواند، او سالها با مظهر 
خالقی از نزدیک همکار بود و بی گمان یکی از بهترین 
کسانی اســت که در پرونده بزرگداشت استاد خالقی 
ما را با زوایــا و خاطراتی خاص بهره مند ســازد، به 
همین دلیل تلفن را برداشتم و پس از چند بار صدای 
بــوق، جواب دادند: ... برای چندمین بار می پرســند؛ 
این مصاحبه به زبان ُکردی منتشر می شود؟ می گویم: 
شــاید به هر دو زبان، شما به کدام زبان دوست دارید 
صحبت کنید؟ می گویند: ُکردی. اما اگر صحبت هایم 
به فارسی ترجمه شد، برگردان آن به صورتی صحیح 
و دقیق بیان شــود، به طوری که کالم به گونه ای که 
مدنظر زبان اصلی ســت منتقل شــود. پیش ازین در 
چند نشــریه ترجمه ی صحبت هایم ضعیف و نارســا 
ارائه شده است. به ایشــان اطمینان می دهم که تیم 

ترجمه ی تخصصی 

فراتاب، تمام تالش خود را در این زمینه خواهد کرد.
فراتاب: از تأسیس رادیو کرمانشاه بگویید.

همکاری شما از چه زمانی با رادیو کرمانشاه آغاز 
شد؟ استاد کمانگر: سال 1337 هجری شمسی، اداره 
رادیو در شهر کرمانشاه تأسیس شد، آن زمان من 16 
ســال داشتم و در دبیرستان مشــغول تحصیل بودم، 
از همان ابتدای تأســیس رادیــو در بخش برنامه های 

فارسی و ُکردی کار م را آغاز کردم.
چه  صــدای  کرمانشــاه  رادیو  در  فراتــاب: 
هنرمندانی پخش می شــد؟ اســتاد کمانگر: صدای 
خواننده هــای محبوبی پخش می شــد، مثل؛ »علی 
البــرزی« کرمانشــاهی، »بهاء نوروزی« ســنندجی، 
»حســن زیرک«، و هنرمندانی که در مهاباد مشغول 

کار بودند.
از کجا  با اســتاد خالقی  فراتاب: آشنایی شما 
شروع شد؟ استاد کمانگر: از میان همه ی صداهایی 
برای پخش به رادیو راه یافته بودند من متوجه صدایی 
با ویژگی خاص شــدم، صدایی که وقتی از حنجره ی 
خواننده بیرون می آمد خودش یک ملودی کامل بود 
و حتی اگر موسیقی هم همراه ش نبود به تنهایی زیبا 
و دلنشین بود. این صدای یک معلم جوان بود که در 
سقز مشغول به تدریس بود؛ استاد مظهر خالقی. من 
شیفته ی صدای ایشــان شدم و در بیشتر برنامه هایی 
که پخش آن ها به عهده ی من بود ســعی می کردم از 

صدای ایشان استفاده کنم.

فراتاب: طرفداران اســتاد خالقی بیشــتر چه 
کسانی بودند؟ استاد کمانگر: بیشتر جوانان و افراد 
تحصیل کرده، مســئولیت اجرای برنامــه ی »رادیو و 
شــنوندگان« با من بود، شــیوه ی اجــرای برنامه به 
این شــکل بود که شنوندگان آهنگ درخواستی خود 
را با نامه به رادیو ارســال می کردند، نام درخواســت 
کننده اعالم می شــد و آهنگ درخواســتی او پخش 
می شد. بیشــتر درخواســت کنندگان صدای استاد 
خالقی، جوانان دبیرســتانی یا دانشــگاهی بودند. در 
بررسی نامه ها کاماًل مشخص بود افراد مسن تر صدای 
هنرمندانی چون؛ »محمد ماملی«، »حســن زیرک«، 
»عبداهلل زاده« یا حتی »هوره جافی« و »سیاچمانه« 
را در خواســت می کردند. در بعضی نامه ها مشــخص 
بــود که درخواســت کننده ســواد نوشــتن ندارد و 
کس دیگری برایش نامه را نوشــته است. چرا که در 
انتهای نامه، نویســنده  نام خود را هم اضافه می کرد و 
می نوشت: نام من را هم که نویسنده ی نامه هستم در 

رادیو بخوانید.
فراتاب: باید خیلی جالب باشد دیدن آن نامه ها 
و آن همه اشتیاق مردم، جوان ها در این نامه ها 
گاهی  کمانگر:  اســتاد  چه چیزهایی می نوشتند؟ 
این جوانان تقاضا می کردند عکســی از استاد خالقی 

برایشان ارسال شود.
من  کمانگر:  استاد  می کردید؟  ارسال  آیا  فراتاب: 
در دیداری که با استاد خالقی داشتم موضوع نامه ها را 
با ایشان در میان گذاشتم، ایشان فرمودند این نامه ها 
را جدا کنم و برای خودشــان کــه آن زمان دیگر در 
تهران بودند ارسال شوند، بعد با حوصله به تمام آن ها 

جواب می دادند و عکس هم ارسال می کردند. 
فراتاب: ایشــان در پاســخ نامه های مردم چه 
می نوشتند؟ نمونه ای از این نامه ها دیده بودید؟ 
اســتاد کمانگر: یک نمونه برای خــودم اتفاق افتاد، 
بــرادرم که از من جوان تر بود و آن زمان مشــغول به 
تحصیل بود از من خواست که از استاد خالقی بخواهم 
عکسی از خودشان برای برادرم ارسال کنند که پشت 
آن هم دستنوشته ی ایشان باشد. بعد از مدتی ایشان 
عکس خود را به همراه یک نامه برای برادرم »حماد« 
فرســتادند و در نامه نوشته بودند: »هرکس برای من 
نامه ای بنویســد جوابش را خواهم داد و اگر تقاضای 

عکس کند عکس هم خواهم فرستاد.«
فراتــاب: این ارتباط مســتقیم بین هنرمند و 
مردم، از نظر شما چقدر در اعتالی جایگاه یک 
هنرمند مؤثر است؟ استاد کمانگر: این بزرگواری و 
متانت، از روح بزرگ استاد خالقی سرچشمه می گیرد، 
با این که ایشــان از بهترین  خواننده های ُکرد زبان، با 
آثاری فاخر و صاحب ســبک هســتند، همیشه برای 
هنرمندان و هنردوســتان احترام ویژه ای قائل بودند 
و علیرغم مشــغله ی فراوان و اشــتغال به تحصیل در 
دانشگاه تهران، جواب تمام نامه های طرفداران شان را 

با حوصله و به دقت می دادند.
فراتاب: اســتاد کمانگر، از دوران ریاست استاد 

خالقی در رادیو و تلویزیون کرمانشــاه بگویید. 
استاد کمانگر: ایشان پیش از آن که عهده دار ریاست 
رادیو تلویزیون کرمانشــاه شود مســئول برنامه های 
ُکــردی در تهران بودنــد، به همراه اســاتیدی مانند 
»ســواره ایلخانی زاده«، »جمیل روژبیانی«، »صدیق 
مفتی زاده« و چند تن دیگر که استاد خالقی ریاست 
این کمیته را بر عهده داشــت برنامــه های ُکردی را 
می نوشتند و در کرمانشاه پخش می شد. در آن زمان 
رادیو کرمانشاه یک رادیو جهانی بود و در تمام جهان 
شــنوندگان خود را داشــت. در دهه ی پنجاه شمسی 
اســتاد مظهر خالقی مسئول رادیو تلویزیون کرمانشاه 
شــدند و چون خود ایشــان هنرمند بودند و آشنایی 
کاملــی با دنیای هنر داشــتند بســیار از هنرمندان 

حمایت می کردند. 
فراتاب: خاطــره ای از آن روز ها به یاد دارید که 
مایل باشــید بگویید؟  استاد کمانگر: آن زمان من 
مســئول برنامه هــای ُکردی رادیو بودم، بســیاری از 
طرفداران برنامه های ُکردی و هنرمندان برای معارفه 
با اســتاد خالقی نزد من می آمدند و ایشــان با روی 
بــاز و متانت خاص خود پذیرای آنان بودند. بیاد دارم 
که مرحوم استاد »حشمت اهلل لرنژاد« که آن زمان به 
تازگی کار هنری را آغاز کرده بودند، وقتی شــنیدند 
که اســتاد خالقی رئیس رادیو و تلویزیون کرمانشــاه 
شــده اند بسیار خوشحال شــدند و گفتند می خواهم 
اســتاد خالقی را ببینم. من ایشان را نزد استاد خالقی 
بردم و به اســتاد معرفی کردم، گفتم ایشــان جوانی 
هســتند با صدای خوش که به تازگی کار هنری خود 
را آغاز کرده اند. استاد خالقی به خوبی پذیرای ایشان 
شدند و من استاد »حشمت اهلل لرنژاد« را هم از همان 

ایام به یاد دارم.
تأکید استاد خالقی  بیشترین  فراتاب: آن زمان 
بر چه مؤلفه ای از هنر بود؟ اســتاد کمانگر: استاد 
همیشه تأکید داشــتند که هر خواننده باید سبک و 
شیوه ی خاص خود را در هنر داشته باشد و کار دیگر 

هنرمندان را تقلید نکند.
فراتاب: سپاس از وقتی که در اختیار ما قراردادید

اســتاد کمانگر: من هم از شــما تشکر می کنم، سالم 
برادرانه ی مرا به اعضای نشریه ی فراتاب برسانید.

آن زمانها، جوانها بیشتر طرفدار خالقی بودند
محمد کمانگر فعال فرهنگی و همکار سابق مظهر خالقی:
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اســتاد  فراتــاب: 
لرنــژاد،  حشــمت اهلل 
کردزبانان  تمامی  برای 
ا ســت  گنجینــه ای 
کــه اگر چــه از برکت 
وجــود ایشــان محروم 
هســتیم، اما با آواز های 
ســرزمین مادری مــان 
برای همیشه ماندگارند. 
یکی از بزرگانی که اگر حضور داشتند قطعاً این روزها 
که از اســتاد خالقی می نویسیم، بیشــترین بهره را از 
سخنان شــان می بردیم. اما در غیاب ایــن بزرگمرد، 
میراثی گران بها از ایشان، حنجره ای ست که برای نسل 
جوان بیش از هر صدای دیگری آشناســت، با طنین 
این آواز؛ »الهی، به داد، دل بی کســان رس« گفتگوی 
»حسام لرنژاد«، فرزند مرحوم استاد حشمت اهلل لرنژاد 

را می خوانید:
فراتاب: از نگاه موسیقایی، در مورد استاد خالقی 
چــه می توانید بگویید؟ حســام لرنــژاد: چهره ی 
فرهیخته و دانشــمندی به نام استاد مظهر خالقی در 
واقع یک گنجینه و یک ثروت است برای موسیقی ُکرد 
که می توان گفت پشتوانه ی موسیقی ُکرد است، آثاری 
که از ایشان به جا مانده از چنان سطح کوالیتی باالیی 
برخوردار هستند که می توان گفت مأخذ و منبعی ست 
که می تواند اســتاندارد موسیقی ُکردی باشد. در واقع 
برای محک زدن زیبایی های ویژه ی موســیقی ُکردی 

باید به آثار ایشان رجوع کرد.
فراتاب: از چه زمانی با این نوع موســیقی و با 
نام استاد خالقی آشــنا شدید؟ لرنژاد: از دیرباز و 
از دوران کودکی به واســطه ای که پدرم ارادت بسیار 
ویژه ای به ایشان داشتند، من نیز تبعاً به ایشان ارادت 
دارم، در زمــان کودکی همیشــه کارهای ایشــان در 
خانه ی ما پخش می شــد، همان طــور که گفتم پدرم 

عالقه ی بسیاری به ماموستا مظهر خالقی داشتند.
فراتاب: شــناخت شما، به عنوان یک هنرمند و 
فرزند یک هنرمند، از »شخصیت« استاد خالقی 
چگونه است؟ لرنژاد: ایشــان جدای از آن که از نظر 
موســیقایی دارای جایگاه بسیار باالیی هستند، از نگاه 
فلسفی نیز جایگاه ویژه ای دارند، استاد مظهر خالقی به 
واقع انسان دانشمندی هستند. ابعاد شخصیتی استاد 
بسیار گسترده اســت، دوستی دارم که در انستیتو ی 
ایشــان کار می کرد، از استاد خالقی با تعبیر »دانشگاه 

اخالق« یاد می کرد.
فراتاب: رمز ماندگاری استاد خالقی از نگاه شما 

چیست؟
لرنژاد: در سطح شعور و آگاهی بسیار باالی این هنرمند 
اســت، از آنجا که استراکچر موسیقی ایشان بر مبنای 
علم اســت، عمارتی که از خود به جای گذاشــته اند 
آن چنان مستحکم است که بعد از گذشت سالیان هنوز 
همان تازگی را دارد. گوش آشــنا به موسیقی، هرچه 
بیشتر به این آثار گوش کند به نکات دقیق تر، ظریف تر 
و زیباتری دســت می یابد که بی شــک نشان دهنده ی 

شناخت عمیق شان از موسیقی ست.
فراتاب: آیــا آثاری که در موســیقی ماندگار 
نیســتند به همین دلیل است که می فرمایید؟ 
لرنژاد: بله، یکی از فاکتورهایی که متأسفانه در روزگار 
ما خیلی کم به آن پرداخته می شــود و آن هم به علت 
ناآگاهی خواننده نما هاست همین بی توجهی به مسائل 
علمی و اســتانداردهای علمی یک کار اســت. وقتی 
بعد علمی یک اثر )تنالیته ها، هارمونی ها و بســیاری 
فاکتورهای دیگر(، در یک اثر رعایت نشود نمی توان از 

آن اثر توقع ماندگاری داشت.
فراتاب: چــه چیز آثار اســتاد را از دیگر آثار 
متمایز می کند؟ لرنژاد: دقت منحصر به فرد ایشــان 
در هم خوانی و هارمونی  است؛ هم گامی شعر، ملودی و 
تنظیم ها، ایشان در زمان خودشان درس نوآوری های 
بزرگی در موســیقی ُکردی به همــه دادند. تنالیته ی 
صدای ایشــان، شــعور پردازش کلمات در آهنگ ها، 
مخارج ادای حروف که در ادای کلمات بسیار اهمیت 
دارد، همه و همه آن چنان دقیق و به دقت به کار برده 

می شود که شنونده را مبهوت می کند. 
فراتاب: اگر بخواهید برجســته ترین نقطه قوت 
اســتاد را نســبت به هنرمندان هم عصرشان 
بگویید چه چیز پررنگ تر از بقیه است؟ لرنژاد: 
همین سکوت، و نوع نگرش ایشان به جهان موسیقی، 
تصور کنید یک خواننــده که در یک زمان چنان آثار 
فاخــری از خود به جای می گذارد، در زمان دیگر و در 
شرایطی که می بیند امکانات یارای آن نیست که کاری 
در همان اندازه انجام بدهد، دســت از کار می کشد، به 
تعبیری ایشــان هنرمندی  هستند که حرکت اضافی، 
ناپخته و ناســنجیده به هیچ وجه در آثارشــان دیده 
نمیشــود، این مسئله ی بســیار مهمی ست، متأسفانه 
بســیاری خواننده ها ولع اضافــه کاری دارند. در علم 

موســیقی، در تنظیــم یک قطعه ی موســیقی، 
گاهی اوقات یک میزان سکوت باعث می شود 

آن قطعه رونق شــگفتی به خود بگیرد، من 
شــخصاً سکوت اســتاد خالقی را از همین 
دسته ســکوت های شگفتی آفرین می دانم. 
ایشان مهره های پازل هنری را چنان دقیق 
می چینند که در نهایت هارمونی آثارشــان 

توصیف ناشدنی ســت. کاش همگان از استاد 
بیاموزند که چه زمانی اجرا کنند و چه زمانی 
ســکوت. در روزگار ما جــای چنین تفکرات 

راهبردی ئی در هنر خالی  است.
فراتاب: در مقام یک هنرمند جوان، تعامالت 

با دنیای پیرامون هنرمند با چه چارچوب هایی 
در محبوبیت یک هنرمنــد اثربخش می دانید؟ 
لرنژاد: زیســت هنرمند در ماندگاری او نقش پررنگی 

دارد، مثل سیاستمدار، من همیشه استاد خالقی 
را به شخصیت سیاســی نلسون ماندال 

تشــبیه می کنم، مانــدال چندین 
ســال در جریان سیاست قرار 

گرفت، سیاستی که می تواند 
و شخصیت  باشــد  ویران گر 

آدمی را تخریب کند، اما ماندال در دل همین سیاست 
چنان پاکیزه زیســت که در نهایت شاهد آن رستاخیز 
تاریخــی در زمان مرگ ش بودیــم، به نظر من ماندال 
موفقترین سیاســتمدار دنیا بود، چرا که محبوب آمد 
و محبــوب هم رفت، در فاصله ی میــان این آمدن و 
رفتن، محبوب ماندن بســیار دشوار است، انشااهلل که 
بقای عمر اســتاد خالقی باشــد، به نظــر من زندگی 
ایشان نیز آنقدر پاکیزه، بی حاشیه و سالم بوده که تنها 
می توانم به ماندال تشبیه شــان کنم. آرزومندم سالیان 
دراز ســایه ی این الگوی برتر بر ســر موسیقی ُکردی 

پایدار باشد.
فراتاب: اســتاد خالقی در یک جمله ی کوتاه؟ 
لرنژاد: استاندارد موســیقی ُکردی. من به این گفته ام 
ایمــان دارم و از آن دفــاع خواهم کرد، ایشــان هیچ 
جای بحثی بــرای پرداختن به آن توســط منتقدین 

نگذاشته اند.
فراتاب: شــما در یک خانواده ی هنری رشــد 
کرده اید، قطعًا دیده ها و شنیده های شما بخش 
ارزشــمندی از تاریخ موســیقی این مرز و بوم 
اســت، می خواهم خواهش کنم اگر صحبتی از 
پدر بزرگوارتان به خاطر دارید که تصور می کنید 
اگر حضور داشتند خودشان می فرمودند، از زبان 

شما بشنویم.
لرنژاد: فقط می توانم بگویم پدر من یکی از ارادتمندان 
به تمام معنا به استاد خالقی بودند، ایشان نیز بسیار بر 
ابعاد شخصیتی استاد تأکید داشتند و همواره به نیکی 

از استاد یاد می کردند.
سپاسگزاریم  فراتاب  با  شما  همراهی  فراتاب: از 
لرنــژاد: من هم تشــکر می کنم و آرزومند ســالمتی 

ماموستا خالقی هستم.

خالقی گنجینه بزرگ فرهنگستان ُکردی 
حسام لرنژاد:
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مظهر خالقی از منظر اهل فرهنگ و هنر
حسین علیزاده

 بسیار خرسندم که مرکزی تخصصی 
زیــر نظــر اســتاد خالقی در شــهر 
ســلیمانیه راه اندازی شــده اســت و امیدواریم که 
گنجینه های این انستیتو تخصصی روز به روز تقویت 
شود و شاهد تعامل گسترده تر این مرکز تخصصی با 

مراکز موسیقایی ایران باشیم. 

شهرام ناظری 
در موسیقی کردی، کسی دیگر مانند 
آواز  تابنــاک  خالقی -این ســتاره ی 

کردی- تا چندین سال آینده ظهور نخواهد کرد.

ارسالن کامکار
 مظهر خالقی یعنی صدایی دلنشین 
و بی نهایت زیبا و با احساس و یادآور 
روزگاران خوب گذشته و زندگی آرام 

و بی دغدغه در شهر زیبای سنندج

حسین صفامنش 
خواســت های  زیباتریــن  از  یکــی 
آرامش  انســان ها  بــرای  پــروردگار 
اســت، به نظر بنده همان طور که از اسم با مسمای 
اســتاد  ظهر خالقی پیداست، صدای ایشان مظهری 
از خواســت زیبای پروردگار در خلقت انسان هاست، 

یعنی: آرامش.

تهمورس پورناظری
 با گله از خالقی یاد می کند و ســاکت 
نشستن او را گناهی نابخشودنی می داند.

سعید فرج پوری
 اجرای مجدد خالقی مشــابه موجی نو 
در موســیقی کردی ست که مخاطبان، 
موســیقی اصیل کردی را از زبــان راوی صادق آن 

می شنوند.

همایون کمانگر
از اولیــن بــاری که صــدای خالقی را 
شنیدم شــیفته ی صدای ایشان شدم و 
از آن پس در بیشتر برنامه های رادیویی 

از ترانه های ایشان استفاده می کردم.

حسام لرنژاد
 چراغی که اســتاد خالقی در مســیر 
موســیقی کردی روشن کردند هیچ گاه 
خاموش نخواهد شد. شاید بتوان به جرأت گفت که 

پدیده ای چون استاد خالقی تکرار ناشدنی ست.

کیخسرو پورناظری 
بزرگی  و  واالمقــام  هنرمنــد  وجود 
ماننــد خالقی برای موســیقی امروز 
کردســتان ضرورتی غیرقابل انکار اســت و حضور 
مجــدد او می تواند موجب ایجاد رشــد و خالقیت 
در آواز کردی امروز، به عنوان بخشــی از موسیقی 

نواحی ایران زمین باشد.

پوریا خاکپور
 اســتاد مظهر خالقی چندین دهه با 
عشق و قبایی از تعهد در حفظ  و نشر 

موسیقی در فضایی وسیع و رسمی تالش کردند.

کورش تیمورزاده
 صحبت کردن راجع به اســتاد خالقی 
بسیار دشوار است و تنها می توان گفت 
ایشــان یکی از ستون های اســتوار موسیقی کردی 

هستند

شیرکو بیکس
من معتقدم ترانه و موســیقی کردی 
بدون صدای خالقی به گونه ای ناقص 
است، امیدوارم این صدا و موسیقی اصیل در فرهنگ 

و هنرمان جاودانه شود.

مجتبی میرزاده
در اســتودیو و هنــگام ضبط، خالقی 
تسلط  و توانایی خاصی در اجرا دارد 
و گاهی با یک بار خواندن و بدون تمرین، نســخه ی 

اصلی را ضبط کرده ایم.

سیده دنیا شهیدی
 استاد با شــناخت عمیق از موسیقی 
دســت به کار ســترگ جمــع آوری 
تصنیف های کردی و فولکلور زدند و برای همیشــه 
آن ها را از گزند فراموشی و تباهی محفوظ کردند.این 
بنان الحان و آواز کرد، به سان ستاره ای درخشان تا 

ابد، سرمدی خواهد درخشید.

شرمین زرنشان
 استاد خالقی خالق یک صدای واقعی 
و فاخر و تاثیرگذار اســت که محدود 
به یک نســل نمی شــود که در تمامی نسل ها بسیار 

محبوب است.

محمدعلی سلطانی
 معجون عشــق و آواز و حفظ مقامات 
موســیقی بخشــی از حیــات تکایا و 
خانقاه ها بوده و هســت، استاد مظهر خالقی عالوه بر 
کسب این سرمایه ی آبایی از نعمت حنجره ای طالیی 
و صدایی آسمانی برخوردار بود اما بدین ها نیز اکتفا 
نکرد، شــاید به جرأت بتوان گفت یگانه خواننده ی 
ُکرد بود که دانشــگاه دیده و فیزیک خوانده و محضر 
اســتادان مدرس موســیقی را درک کرده، فیزیک، 
فلســفه و پــژواک آن در دانش موســیقی انعکاس 
می یابد، بنابراین استاد خالقی جامع جمیع مبتدیات 

و منتهیات الزم بوده و هست.

سیمین چایچی
 مظهر خالقی در کنار تمام خصوصیات 
منحصــر به فرد هنــری و تکنیکی و 
دارا بودن امضای شــخصی در این زمینه ها، صاحب 

هژمونی مؤثر در عالم موسیقی کردی ست.

چیمن رحمانی
)لــە الێ نەمامی ژیانــم من وینەێ 
باخەوانــم...( ترانه ای که در کودکی 
با نوای گرم پدرم اســتاد یداهلل رحماني می شنیدم 
وبزرگ تر که شــدم فهمیدم متعلق به اســتاد مظهر 
خالقی ست،بعداز فوت پدرم این ترانه مرهم دلتنگي 

هایم شد.
صدایــي نــاب در دل مخمل ســبز کوهپایەهاي 
کوردســتان که حتی در زمستان هم طبیعت از آن 
جان مي گرفت و با آمدن نسیم سرد و حزین پاییزي 

یادآور عاشقان دل شکسته می شد.

اهورا مرادی
از  کودکــی ام  خاطــرات  بهتریــن 
چوبی  جعبــه ی  در  ترانه هایی ســت 
کاســت های پــدرم، که بخشــی از آن آثــار کاک 
مظهرخالقی بــود. صدایی مخملی که در قالب زمان 
و مکان نمی گنجد و تنها باید آن را در عاشــقانه های 

ملتی به بزرگی ُکرد جست.

 آزاد ابراهیمی
 بی گمان استاد مظهر خالقی از نخبه 
های موســیقی کردی اســت ، ایشان 
صدایی جاودانه و درضمن متفاوت با نوابغ دیگر دارند 
و جلوه ای دیگر از موســیقی کردی را به شنوندگان 

کرد تقدیم کردند .
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چریک سرسختی که لیبرال شد

     

فراتــاب: شــادروان نوشــیروان مصطفــی، دانش 
آموختــه ی علوم سیاســی، روزنامه نــگار، پارتیزان و 
چریک، اندیشمند و مورخ و سیاست مداری کارآزموده 
و نظریه پردازی چپ-گرا بــود که حدود نیم قرن در 
فضای سیاســی و مبارزاتی عراق و کردستان فعالیت 
کــرد و پس از مــرگ، میراثی متنــوع و ماندگار در 
حوزه هــای نظــری و عملی ازحضور خــود به یادگار 

گذاشت.
 نوشیروان در یک نگاه

او که در آخرین سال جنگ جهانی دوم در سلیمانیه 
و در خانوده ای متوســط دیده به جهان گشوده بود، 
عضویــت در جمعیت دانشــجویی حــزب دموکرات 
کردســتان عراق به نقطــه  عزیمت رســمی اش به 
سیاســت تبدیل شــد و پایه گذاری نخستین جریان 
سیاسی اصالح طلبانه و غیرمسلح به نام گوران )تغییر( 
به مثابه طرحی نوین در سیاست ورزِی اقلیم کردستان 

نیز آخرین ایستگاه فعالیت سیاسی اش بود.
هــم روزنامه نگار بود و هم تاریخ روزنامه نگاری کردی 
را نوشــت و هم به بازخوانی و خوانش انتقادی تاریخ 
سیاســی و اجتماعــی کردها از امارت هــای بابان و 
اردالن تــا تاریخ ُکرد و عجم اهتمام ورزید و هم روند 
داخلــی و درونی تحوالت معاصر کردســتان عراق را 
در قالــب خاطرات خود در چنــد مجموعه با نگاهی 
از درون و رویکردی حزبی و ایدئولوژیک نوشت و هم 
در مجموعه ی ارزشمنِد »به ده م ریگاوه گول چنین« 
)گل چیدن در میانه ی راه( با رویکردی ملی به تحلیِل 
محتوای ادبیات کالسیک و بازخوانی سامانه ی معنوی 
و تاریخــی کردها در چهار قــرن اخیر پرداخت و هم 
نامه های انتقادی خود به زنده یاد طالبانی را منتشــر 
کــرد تا تفاوت دیدگاه و رویکرد خود با ایشــان را در 
تاریخ ثبت نماید و در نهایت، »یادداشت های انجمن 
حکم« را که در برگیرنــده ی خاطرات وی از اتفاقات 
پشت پرده و روند حاکم بر تدوین قانون اساسی عراق 
پس از فروپاشــی رژیم بعث بود را به رشته ی تحریر 
درآورد تا عالوه بر چهار دهــه تأثیرگذاری میدانی و 
عملی بر حوزه ی سیاســت، میراث مکتوبی را نیز در 
حــوزه های تاریخ، فرهنگ، ادبیات و سیاســت ورزِی 
کردســتان برجای بگذارد. قدرت قلم و تحلیل وی بر 
خطابه و سخنوری اش می چربید و در عین واقع بینی 

به اصول خود ســخت وفادار بــود و به هیچ قیمتی از 
آن عدول نمی کرد.

سلوکی ویژه داشــت و عالوه بر پرداخت هزینه برای 
تحقق ایده هایش، انســانی فداکار بــود چنان که در 
اواســط دهه ی 70 میالدی برای برپایی دوباره ی قیام 
کردها پــس از شکســت 1975، تحصیالت تکمیلی 
خود را نیمــه کاره رها کرد و از »کنــاره های دانوب 
به کوهســتان های ناوزنگ« در کردســتان باز آمد و 
در شــکل گیری و تداوم حیات و توســعه ی حوزه ی  
نفوذ اتحادیه ی میهنی کردســتان به رهبری زنده یاد 
طالبانی و تبدیل آن به یکی از تأثیرگذارترین احزاب 
سیاســی کردستان و رقیب و همتراز حزب دموکرات، 
هــم به مثابه یک ایدئولوگ حزبی که جریان چپ گرا 
و متشــکل درون اتحادیه را رهبری می کرد و هم به 
انعطاف ناپذیر  پارتیزان، سخت کوش،  مثابه فرماندهی 
و جنگ آوری خشــن در مواجهه با دشــمنان و رقبا، 
نقشی اساســی ایفا نمود و به مدد قابلیت های علمی، 
توان مندی های عملیاتی و نبوغ سیاســی خود به فرد 
شــماره دوی این حزب مبدل و به جانشینی دبیر کل 

آن رسید.
 تمایزات نوشیروان و مام جالل

سلوک و اندیشــه ی وی با طالبانی متفاوت بود و هر 
اندازه که طالبانی به ســفرهای دیپلماتیک، رایزنی ها 
در بیرون کردستان و در پایتخت های دنیا برای جلب 
افکار عمومــی به وجود و حضور جریان تحت رهبری 
اش اصرار می ورزید نوشــیروان مصطفی اهمیت کار 
میدانی و تشکیالتی، حضور مؤثر و فعال در جغرافیای 
کردستان و فعالیت پارتیزانی را عامل اصلی توسعه ی 
نفــوذ و قدرت یابی حزب تلقی می کرد و بر آن تأکید 
می کرد. تفاوت دیــدگاه وی با طالبانی در موضوعات 
مختلفــی چون شــیوه ی مدیریــت و رهبری حزب، 
اسلوب کار تشکیالتی، شیوه ی واگذاری مسئولیت ها 
به افراد و مکانیســم تقسیم اختیارات و مسئولیت ها، 
نوع توافقات و حضور در ائتالف های سیاسی و نظامی 
و نحوه ی مواجهه با مخالفان و رقبا در نخستین سال 
پس از قیــام 1991 آرام آرام رخ نمود و در کنگره ی 

اول حزب در 1992 آشکارتر گردید.

 تردیدی نیســت که بالغ بر چهار دهه فعالیت 
سیاســی این چهره ی فکری و سیاسی و پُرکار، 
با نقصان ها و اشــتباهات متعــدد نیز همراه 
بوده اســت اما بی هیچ شبهه ای، الگوی زیست 
نوشیروان مصطفی،  و شیوه ی سیاســت ورزی 
بر قاعــده ی عمومی  ارزشــمند  اســتثنایی 
کردستان  در  رانتیر  و  غیرشفاف  سیاست ورزی 

و همه ی عراق است.

اگرچه طالبانی به دلیل شناخت کامل اتمسفر سیاسی 
حاکم بر کردســتان و تجارب ارزنده در جلب رضایت 
همراهان و سلوک ویژه اش در تأثیرگذاری و تحبیب 
قلوب افراد، حمایت اکثریت حزب را به همراه داشت اما 

نفوذ و تأثیرگذاری شخصیت مستحکم و ساده زیست، 
سخت کوش و منظم نوشیروان نیز در الیه های باالیی 
و میانی حزب غیرقابل انکار و ستودنی بود. عدم توجه 
کافی به ایده ها و نظرات وی از ســوی طالبانی موجب 
شــد تا با دلخوری، بیشتِر سال های دهه ی آخر قرن 
گذشته را در بیرون از کردستان سپری نماید و عرصه 
را به وی واگذارد تا بــه زعم خویش از افزایش تنش 
و درگیری و انشعاب در صفوف حزب جلوگیری کند. 
حاصل این غربت خودخواسته، اما تألیف و تدوین آثار 
متعدد و ماندگاری اســت که امروزه بخشی از میراث 

فکری وی به شمار می آیند.
 نوشیروان و منازعات درونی ُکردها

اختالفات درونی جنبش سیاســی کردها در عراق که 
از میانه های دهه ی شــصت قرن گذشته آغاز شد در 
دهه 90 با وقوع جنگ برادرکشــی به اوج خود رسید. 
هرچند اکثر احزاب و جریان های سیاسی کردستان به 
تناســب قدرت و جایگاه خود در این ماجراها دخیل 
بودند اما تردیدی نیست که رهبران دو جریان عمده 
و رقیب یعنی حزب دمکــرات و اتحادیه ی میهنی از 
جمله نوشــیروان مصطفی بیش از دیگران در مقابل 
سئواالت جدی درباره ی میزان مسئولیت و نقش خود 

در این رویدادهای تلخ قرار دارند!
بخشــی از تاریخ زندگی و فعالیت سیاسی نوشیروان 
مصطفی با این رقابت هــا و منازعات درونی خون بار 
گــره خورده اســت، به گونه ای که همواره از ســوی 
مخالفان و منتقدانــش به عنوان یکی از عوامل اصلی 
شکل گیری این درگیری ها و مخاصمات مورد مالمت 

و در مظان اتهام قرار گرفته است.
وی در بخشــی از نوشــته هایش به این برهه تاریک 
تاریخی بــا نگاهی ایدئولوژیک و حزب محور اشــاره 
کرده است، به گونه ای که داوری در باب این جنگ ها 
بر اساس این نوشته ها چنان که خود وی اذعان داشته 
وافی به مقصود نخواهد بود. چرا که تنها زمانی می توان 
بــه ارزیابی بهتر و منطقی تر این بخِش تاریک و مبهم 
از تاریخ تحوالت و مناسبات سیاسی و نظامی احزاب 
کردســتان عراق پراخت که دیگر عناصر و رهبران و 
شخصیت های درگیر در آن نیز از دریچه ی نگاه خود 
به روایت این حوادث بپردازند و محققان نیز اســناد و 
مــدارک مرتبط با این وقایع را از آرشــیوهای احزاب 
کردســتانی، دولت عراق و دیگر کشورهای درگیر در 
موضوع بیرون کشــیده و مورد تحلیل و ارزیابی قرار 

دهند.
 پس از بعث

پس از فروپاشی رژیم بعث نوشیروان مصطفی یکی از 
5 چهره و رهبر شاخص کرد در میان شورای 25 نفره 
تدوین قانون اساسی نوین عراق شد و در اینجا تالشها 
و کارهــای جدی برای نگارش قانونی برای کل عراقی 

ها با نگاه ویژه به ُکردها انجام داد.
نوشــیروان مصطفی همزمان تــالش هایش را برای 
اصالح ســاختار حزب اتحادیه میهنی به عنوان یکی 
از دو رکن اصلی قدرت در حکومت اقلیم کردســتان 
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دو چنــدان کــرد و در داخل حزب رهبــری جریان 
اصالح را بر عهده گرفت. در همین راســتا یکبار دیگر 
تــالش نمود تا با جلب حمایــت طالبانی ایده هایش 
را برای انجام اصالحــات بنیادین محقق نماید اما در 
ایــن مرحله نیز اولویت هــای طالبانی با وی متفاوت 
بود تمرکز طالبانی حضــور در بغداد به عنوان رئیس 
جمهــور از طریق توافق اســتراتژیک درون ُکردی با 

مسعود بارزانی بود.
تداوم این وضعیت و افزایش اختالفاتش با مام جالل و 
نهایتاً نومیدی اش از اصالح درونی حزب، سرانجام او 
را وادار کرد از حزبی که برای تاسیس، تثبیت و قدرت 
گیری اش بیشتر سالهای عمرش را گذاشته بود خارج 
شود، تا بر اســاس اصول و آرمان هایش راهی تازه را 

در افق سیاسی کردستان پی ریزی کند.
 راه سوم در اقلیم کردستان 

نوشــیروان مصطفی در ســال 2006 و پس از خروج 
از حزب اتحادیه میهنی، با تأســیس مؤسسه فرهنگی 
اجتماعی و رســانه ای »وشــه« زمینــه های تحقق 
آخرین پروژه سیاســی و اصالحی خود که ســه سال 
بعد با نام »جنبش گوران« متولد شد را فراهم ساخت.

 دیری نپایید که بخشــی از اعضای بلند پایه اتحادیه 
میهنی و بسیاری از نیروهای مستقل معترض به وضع 
موجود که صدایشــان شنیده نمی شد به وی پیوسته 
و تعداد قابل توجهی از تحصیــل کردگان و نخبگان 
فکــری و دانشــگاهی و برخی اعضای جــوان احزاب 
اســالمی کردستان هم که تشکیل این جنبش جدید 
و اعتبار ســابقه رهبری آن را فرصتی برای ابراز وجود 

دانسته، بدان گرویدند.
 نوشیروان به چتری برای شکل گیری راه سومی 
در سیاســت ورزی اقلیم کردستان مبدل شد، 
هرچند این فعالیت ها ابتدا جدی گرفته نشد اما 
تنها ســه سال کافی بود تا با تسخیر 25 درصد 
کرســی های پارلمان در انتخابات 2009 قدرت 
شگفتی ساز اندیشــه های نوشیروان در جلب 
حمایت عملی بخش قابل توجهی از شهروندان 
نیز حاشــیه نشینان  بویژه طبقه متوســط و 
غیربرخوردار از رفــاه و امکانات موجود، برای 

همگان از جمله رهبران دو حزب ســنتی حاکم 
آشکار و آنان را دچار شوک و حیرت نماید.

 اندیشه ها و آرمان های نوشیروان
ضــرورت اصالح بنیادی در ســاختار قدرت، تفکیک 
واقعی قوا، طراحی نظام پارلمانی، اســتقالل دستگاه 
قضا، شــکل گیری سیســتم دفاعی واحد و حرفه ای، 
تفکیــک و مرزبندی میان حــوزه ی عملکرد حزب و 
حکومت، شــفافیت مالی و نظام مند نمون نهادهای 
اجرائی و فراهم نمودن زمینه های الزم برای چرخش 
نخبگان در قدرت و گذر از دوالیزم حزبی و رقابت های 
کلیشــه ای و تکراری در کانون مطالبات جریان نوینی 
بود که وی با بهره گیری از اعتبار سیاســی خویش و 
برخی همراهان و یــاران دیرین و تکیه بر توان مندی  
و انگیزه ی نیروهای جوان و تحصیلکرده و استفاده از 
قدرت رســانه جهت بسیج افکار عمومی و ایجاد فشار 
در بســتر جامعه برای تغییر مناســبات حکمرانی در 

کردستان در صدد تحقق آن بود.

او اینــک در واپســین دهه از حیات خــود با فاصله 
گرفتن جدی از ایدئولوژی و اندیشــه های کمونیستی 
دچار یک دگرگیسی شد که حاصل تحوالت تدریجی 
و تجربیــات میدانــی و واقع بینانه بود. بــا تجربه ای 
گران ســنگ از کار سیاســی و دانش و اندیشــه ای 
نوین، با طرح یک نقشــه ی راه جدید علیه گذشته ی 
ایدئولوژیک و تجربه ی طوالنی حزبی خود شــورید و 
آن را به چالش کشــید. واضح است که این تصمیم و 
تغییر کار آســانی نبود و هزینه هــای فراوانی برایش 
ایجاد نموده و بســیاری از یاران و همراهان دیرینش 
را به موضع گیری و دشــمنی با وی واداشــت اما این 
ویژگی در انســان های پیشــگامی چون وی که کمتر 
در پــی رضایت این و آن هســتند و مطابق رهیافت 
هــا و اصول خویش عمل می کننــد وجود دارد و به 
همین دلیل، هنگامی که او دریافت مسیر تجربه شده 
ناصــواب و حکمرانی موجود، ناکارآمد اســت به رغم 
مخالفت و آزردگی بسیاری از همراهان خود، با به جان 
خریدن مالمت دیگران تصمیم به تغییر مسیر گرفت.

 ائتالف نافرجام
با وجــود مخالفت ها و فشــارهای موجــود، جنبش 
تحت رهبری وی موفق شــد با طرح جدی مســائل 
و نارســایی های موجود و ارائه ی پروژه های اصالحی 
در میان اقشــار مختلف به ویژه طبقه ی متوســط و 
فرودســت جامعه امید و نشــاط بیافریند و به همین 
دلیل هم در انتخابات بعــدی پارلمان اقلیم و هم در 
انتخابات شوراهای اســتان در سلیمانیه گوی سبقت 
را از اتحادیــه ی میهنی ربود و پس از حزب دموکرات 
در جایــگاه دوم رقابت ها ایســتاد. او که از بی مهری 
و عدم همراهی یار دیرین خود ســخت دل آزرده بود 
این بار به پیشــنهاد حزب دموکــرات برای حضور در 
دولت ائتالفی و مشــارکت در قدرت پاسخ مثبت داد 
وعلی رغم مخالفت برخــی از نیروهای رادیکال درون 
جنبش و سنگ اندازی های رقبای سیاسی، تصدی 5 
وزارتخانه، ریاســت پارلمان و چندین منصب کلیدی 
را در اختیار گرفت تا با مشــارکت در ساخت قدرت و 
ائتالف با رقبا و مخالفان گذشته ی خود، امکان تحقق 
ایده هایــش را از طریق مشــارکت و حضور در قدرت 

محک بزند.

تفــاوت در انگیــزه ی طرفین توافق و عدم ســازش 
نوشیروان برای تمدید دوره ی ریاست بارزانی بر اقلیم 
کردستان و پافشاری بر ضرورت اصالح نظام سیاسی 
و تبدیل آن بــه نظام پارلمانی و عدم انعطاف طرفین 
ماجرا و رفتار و ســلوک اتحادیه میهنی که از ائتالف 
موجود ناخرســند بود و همچنین تداوم اعتراض ها و 
نارضایتی های خیابانی در حوزه ی جغرافیایی خارج از 
نفوذ حزب دمکرات و عملکرد غیرحرفه ای رسانه های 
گوران در این ماجراها، تیر خالص را بر پیکر نیمه جان 
ائتالف زد و با تعطیلی پارلمان و عزل وزرای گوران از 
مناصب خویش روند سیاسی اقلیم با بن بست جدی 
مواجه شــد و حکمرانی و ثبات در اقلیم کردســتان 
دچــار مخاطره و چالش جــدی گردید. اندکی بعد او 
برای مداوای بیماری کــه مدت ها بود در جانش النه 
کرده بود به لندن رفت، ســفری که پس از آن دیگر 
مجال حضور فیزیکی در صحنه ی سیاســی کردستان 
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را نیافت و پس از 73 سال عمر پر فراز و فرود و تالش 
پیگیر برای تحقق اصول مورد نظرش دار فانی را وداع 
گفــت و از خود میراثی متنوع و ماندگار هم در حوزه 
نظر و آثار مکتوب و هم در میدان سیاســت و رقابت 

های حزبی به یادگار گذاشت.
 گرچه وی با تأسیس جنبش

 تغییر برای تحقق ایده هایش در تعیین یک مختصات 
جدید در حوزه ی سیاســت ورزِی کردستان و نهادمند 
ســاختِن کنش سیاســی و در هم شکســتن فضای 
انحصــاری حاکم کامیاب بود امــا روند تحوالت آتی 
و شــیوه ی تعامل رقبا و اصحاب قــدرت اقلیم با وی 
از یک طرف و رفتار و مواضع شــتاب زده و ناپخته ی 
برخی از فعاالن درون جنبش نوپای تغییر و ریزش ها 
و رنجش های بعدی از طرف دیگر نشــان داد که او و 
دیگر منتقدان شــیوه ی رایج حکمرانی در اقلیم هنوز 
راه بسیار دشواری در پیش دارند و تحقق ایده هایش 
در فضایی که سیاست و اقتصاد در باالترین سطوح آن 
سال های متمادی در انحصار دو جریان قدرتمند بود 
که با فرادستی و سلطه ی مطلق خود بر همه ی منافذ 
سیاسی و اقتصادی از تمامی ابزارهای موجود برای از 
میدان به در کردن رقبــا و کاهش میزان تأثیرگذاری 
مخالفان و منتقــدان بهره می-جویند امری بســیار 
دشــوار و پر هزینه خواهد بــود و صبر و صالبتی می 

خواهد کــه در برخی از یــاران و همراهان و اعضای 
جنبش وی مشــکل می تــوان یافــت، طرفه آن که 
انگیزه ی فعاالن درون جنبِش نوپای وی هم ســان و 
مشــابه نبود و )هرکسی از ظن خود یار او شده بود(، 
گذشت زمان و مواضع و عملکرد برخی از فعاالن این 
جنبش به ویژه پس از درگذشــت ایشان، ناشکیبایی و 
عدم باورمندی آنان به فلسفه و برنامه های مورد نظر 

این سیاست مدار استراتژیست را هویدا نمود. 
کارنامه نوشیروان؟ 

هــر چند نقش محوری وی در تحوالت نیم قرن اخیر 
کردســتان عراق انکارناپذیر است اما موضع گیری ها، 
اندیشــه و سوک سیاســی اش به عامل مهمی جهت 
ایجــاد جاذبه و دافعه هــای عمیق و گاه خارج از حد 
معمــول در باب این شــخصیت بدل گردیده اســت 
به گونه ای که داوری درست و دقیق در باب شخصیت 
و عملکــرد وی بــدون در افتــادن در دامگه افراط و 
تفریط و فارغ از حب و بغض های مرســوم در فضای 

سیاسی کردستان کار آسانی نیست.
اما چنان که پیداســت در ســپهر سیاست ورزی عراق 
به زحمت می توان الگویی پاکدســت، فســادناپذیر، 
ساده زیســت، دوراندیش و صریح و گاه غیرمنعطف و 
ســازش ناپذیر یافت که به ســان او از سوابق مبارزاتی 
خود نام و نان نیاندوزد و برای حفظ اصول خود همه ی 

اعتبار سیاسی اش را به میدان مواجهه ای نابرابر بیاورد 
بــه همین دلیل فرارفتن از حــدودی که وی در این 
بــاب تجربه کرد و به دوران ســپرد عالوه بر اعتباری 
گران ســنگ و شــجاعت و صالبت توأم با اســتواری 
شخصیت، سر پُرســودایی می طلبد که بی تردید در 

اکثر منتقدان و مخالفانش نمی توان یافت.
تردیدی نیســت که بالغ بر چهار دهه فعالیت سیاسی 
این چهره ی فکری و سیاســی و پُــرکار، با نقصان ها 
و اشــتباهات متعدد نیز همراه بوده است اما بی هیچ 
شــبهه ای، الگوی زیست و شــیوه ی سیاست ورزی 
نوشــیروان مصطفی، اســتثنایی ارزشمند بر قاعده ی 
عمومی سیاست ورزی غیرشفاف و رانتیر در کردستان 
و همه ی عراق اســت که در صورت واقع بینی و پرهیز 
دوســتان و نزدیکانــش از اغراق در باب محاســن و 
خدمــات وی و همچنین رعایت انصــاف و مروت از 
سوی مخالفانش در پاسداشت خدمات ارزنده و ایده-

های بدیــع اش، در زمــره ی تأثیرگذارترین رهبران 
جنبش سیاســی معاصر کردستان قرار خواهد گرفت 
که این ایده ها، اندیشه ها و میراث فکری می تواند در 
حل بحران ها و رفع چالش های فراروی حکمرانی در 

کردستان مورد استفاده قرار گیرد.

فراتاب: امســال دومین ســالگرد 
درگذشت نوشیروان مصطفی است 
و من درســت 20 ســال پیش در 
خردادماه سال 1378 در کشاکش 
اتحادیــه مهینی و  درگیری هــای 
حزب دموکــرات در معیت هیئتی 
فرهنگی هنری از کردســتان ایران 
در ســلیمانیه بــه دیــدار او رفتم. 
مردی 54 ســاله، سبزه، بلندقامت، 
به  غایت ساده پوش با موهای کاماًل 
کوتاه کــه بیننده را ناخواســته به 
یاد پارتیزان هــای دهه 40 میالدی 

می انداخت. 
در این دیدار انوشیروان مصطفی از 
اتحادیه مهینی گفت،  سیاست های 
از جریان مذاکرات صلح در امریکا، 
از آرزوهایش برای آینده کردستان 
از اوجــالن و پ.ک.ک و از جنــگ 
با دیرســال ترین حزب سیاســی 
کردســتان عراق، بی پرده و صریح 
و شفاف ســخن می گفت یا حداقل 
دوســت داشت ما این گونه بفهمیم، 
انتقادات  دوست داشت بفهمیم که 

جدی به عملکــرد اتحادیه مهینی 
دارد اما نه در هیبت یک اپوزیسیون 

بلکه در قامت یک تئوریسین.
آرام و شمرده حرف می زد و با وجود 
معلومات فوق  العاده اش اصاًل حسی 
از به رخ کشــیدن آن در شــنونده 
ایجاد نمی شد، اما چهره اش حکایت 
از درونی پرآشــوب داشت که شاید 
چیز عجیبی در سیاستمداران کرد 
نباشد. به او گفتیم فردا سلیمانیه را 
به  قصــد اربیل ترک خواهیم کرد و 
ناچار باید از میانه خط آتش جنگ 
بگذریم به شــکلی امان خواستیم و 
او بــدون آنکه لحظه  ای درنگ کند 
گفت: اگر در »هولیر« کاک مسعود 
را دیدیــد بــه او بگویید مــا آماده 

هستیم آشتی کنیم.
ســال بعد آشــتی به انجام رسید، 
آن هم به همت مــام جالل و کاک 
مســعود در ســپتامبر 1998، در 
توافقی موسوم به پیمان واشنگتن. 

آشــتی که نوشــیروان مصطفی را 
هرگز راضی نکرد تــا بعدها همان 
جدل تاریخی را در شــاکله حزبی 
سیاســی و در بســتری مدنــی به 
نمایش بگذارد. سال 2006 میالدی 
همراهی  بــا  مصطفی  نوشــیروان 
جمعــی از همفکرانــش از اتحادیه 
میهنی انشعاب کرد تا با شعار دفاع 
از آزادی و دموکراسی و مخالفت با 
فساد و قبیله گرایی جنبشی نوپا را 

موســوم به گوران )تغییر( تأسیس 
کند. شــعاری با دو کلیــد واژه ی 
مبارزه با فســاد و قبیله گرایی که 
یکی آشکارا جالل طالبانی و دیگری 
مسعود بارزانی را نشانه گرفته بود، 
شعاری که می توان گفت این شعار 
در عمل چندان نتوانســته است در 

قبال دو حزب حاکم موفق باشد.
اینک که دوســال از درگذشت وي 
میگذرد عــالوه بر میــراث فکري 
مکتــوب وي کــه در قالب چندین 
کتاب و نوشته در حوزه هاي مختلف 
از فرهنگ وادبیات گرفته تا تاریخ و 
سیاســت و ... ثبت و ماندگار شده 
اســت جریان سیاسي نوین وي که 
تحت عنوان جنبش تغییر آغاز و هم 
اکنون به مثابه یک حزب سیاسي در 
عرصه سیاسي اجتماعي اقلیم فعال 
اســت نیز بخش دیگري از میراث و 
حاصل کارکرد این سیاستمدار است 
که این دومي چنانچه در ادامه مسیر 
و فعالیت خــود نتواند خود را از در 
افتادن به دام رفتارهاری پوپولیستي 
وارهاند، نخواهد توانســت در تحقق 
آرمــان هــاي رهبر خــود کامیاب 
باشــد و نتیجه عــدم رعایت اصول 
و پرنســیب هاي سیاســت ورزي 
هوشــمندانه حزبــي، باعث ظهور 
نو«  جریان هایي همچون »نســل 
و کاهش ســرمایه اجتماعي گوران 

خواهد بود.

کامبیز کریمی - روزنامه نگار

خاطره ای از دیدار با پارتیزانی بلند قامت و به غایت ساده پوش:

مخاطرات میراث نوشیروان!
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فراتاب: در فــردای پس از امضــای معاهده 1975 
الجزایر میان ایران و عراق که در آن رســماً محمدرضا 
پهلوی به ُکردها پشت کرده بود و متعاقب آن شادروان 
مالمصطفی بارزانی نیز در تصمیمی سخت، اعالم ترک 
مخاصمه کرد عماًل جنبش ُکردی دچار رکودی جدی 
در عراق شــد و همین امر زمینه ساز بروز انشعاب در 
حزب دموکرات )پارتی( شد و از دل آن حزب اتحادیه 
میهنی کردســتان با تاکید بر ادامه مبارزه مســلحانه 

توسط جالل طالبانی اعالم وجود کرد.
»نوشــیروان مصطفی امین« از بنیان گزاران »کومه له 
ی ره نجده ران« کردســتان که پیش از حوادث مارس 
1975 در بدنه پارتی، به صورت مخفی فعالیت می کرد 
و پس از حوادث  مارس 1975 به اروپا برگشــته بود با 
جمــع آوری نیروهای »کومه له ره نجده ران« از اولین 
کســانی بود که به ندای طالبانی برای تشکل اتحادیه 
میهنــی و از ســرگیری مبارزه مســلحانه علیه دولت 
بغداد پاســخ مثبت داد. اگرچه در سازمان سیاسی 
اتحادیه مام جالل حرف اول را می زد، ولی ستون 
اصلی ســازمان سیاسی و نظامی آن را »کومه له 
ره نجده ران« تشکیل می داد، و کاک نوشیروان 
استراتژیســت نظامی و سیاسی آن بشمار می 
رفت. او که پس از پایان تحصیالت عالی از اروپای 
غربی به کردستان بازگشته بود از مسایل جهان و 

تحوالت سیاسی منطقه آگاه بود.
گرچه در تحلیل مسایل سیاســی و اقتصادی دیدگاه 
علمی و چپ داشــت و به عدالــت اجتماعی باورمند 
بود ولی نه تئوری ســه جهان مائو را قبول داشت و نه 
اتحاد جماهیر شــوروری را رهبر اردوگاه سوسیالیسم 
و برادر بزرگ احزاب کمونیســت می دانست. در مورد 
مســئله ُکرد و مبــارزه کارگران بر این بــاور بود که 
حزب کمونیست شوروی نه یک حزب مارکسیستی و 
انترناسیونالیست بلکه یک حزب ناسیونالیست و معتقد 
به هژمونی ملت روس بر دیگر ملل اتحاد شوروی بود. 
به این ترتیب تحلیل دانشجویان و فعاالن سیاسی ُکرد 
مقیم اروپا پنجره ای جدید به روی مبارزه ملی ُکرد باز 

کرد و رهبری مبارزه ملی به پارتی محدود نشد.
در دوره جدید مبارزه ملی کردستان که پیشتر متمایل 
به احــزاب چپ بود، ایده های جدید شــکل گرفت و 
زمینه پیدایش افکار نوینی در جنبش ملی کردســتان 
به وجود آمد. بدون شک اندیشه های کاک نوشیروان و 
سوابق سیاسی و مبارزاتی او هم از لحاظ شخصی و هم 
به جهت رهبرِی یکی از ســازمانهای سیاسی و نظامی 
عضو »یه کیه تی« اصلی ترین پشتوانه عرض اندام »یه 

کیه تی« در برابر پارتی بود که شخصیت کاریزمای او 
هم موافقان زیادی در بدنه اتحادیه میهنی داشــت و 
هم مخالفان سرســختی برای خود در خارج از آن به 

وجود آورده بود. 
از ایــن دوران و زایــش نیروهــای سیاســی -نظامی 
جدید علیه حکومت بعثی عراق و ددمنشــی های آن، 
کردستان شاهد فراز و نشــیب هایی جدید در مبارزه 
بود و سیاســت های اشغالگری رژیم حاکم شرایطی را 
بــرای ُکردها فراهم آورد که از جنگ اول خلیج فارس 
و قیام 1991 با جنگ مســلحانه در کوهها و دره های 
کردســتان وداع کرده و به شــهرها درآیند. کاری که 
پیش از آن قاضی محمد آغــاز کرد و مبارزه ُکردها را 
از کوهها به شهرها آورد. کاک نوشیروان با بیش از40 
سال سابقه مبارزه سیاســی و نظامی و دارای تفکرات 
استراتژیک، با استقرار در شهر به این نتیجه رسید که 
مبارزه برای تثبیت حقوق ملی وارد فاز جدیدی شده و 

باید طرحی نو درانداخت.
طرح او ورود بــه زندگی مدنی و تدویــن راهکارها و 
تشــکیل نهادهای دولتــی و جایگزین کــردن قانون 
به جای جدال سیاســی اســت. پی ریزی تشکیالت 
ملی اداری و سیاســی و متحد کردن نیروهای مسلح 
احزاب در قالب یک ســازمان نظامی که فرمانده آن به 
جای احزاب دولت اقلیم کردســتان باشد از مهمترین 
خواستها و آرزوهای او بود. تفکر استراتژیک او جایگزین 
کردن قانون به جای اســلحه بود. او می دانست جنگ 
ســاالران دیروز لزوما دیوان ســاالران خوبی نیستند. 
ایده هــای او در بیان این تئوریها در گفتار مورد قبول 
رهبران اتحادیه میهنی بود؛ اما در عمل چون این تفکر 
اســتراتژیک در جهت محدود کردن جنگ ســاالران 
و روسای عشــیره ها و خاندانها بود، جنگ ساالران 
پیشین و سیاستمدارانی که منافع آنان در خطر قرار 
مــی گرفت آن را برنمی تافتند. وی با انشــعاب از 
اتحادیــه میهنی، جنبش »گوران« یا تغییر را پایه 
گذاری کرد و هدف اصلی خود را اصالح اساســی 
وضــع موجود اعالم کرد. وی بر این امر تأکید کرد 

کــه باید نظم و قانون که برآینــد اراده و رأی مردم 
است جایگزین اداره اقلیم کردستان توسط احزاب و 

نیروهای مسلح وابسته به احزاب شود. 
در کردســتان به اقتضای شرایط خاص و دشمنان 
آن همیشه سیاســتهای رادیکال حاکم بوده و هر 
سیاســتی که رادیکالیســم و جنگ را نفی کند، 
با دســت رد سیاســت بازان مواجه می شود. این 

اســتراتژیت نظامی اینبار اســتراتژی سیاســی را 
جایگزین مبارزه نظامی کرد و از جنگهای برادرکشی 
کــه رهبران ُکرد هر بــار آن را محکوم می کنند و 

دوباره مرتکب آن می شوند اجتناب کرد. مسئله 
انتخابات آزاد و هر ُکرد یک رأی را مطرح 

کرد و در نخســتین انتخابات، »گوران« 
پــس از »پارتی« دومین فراکســیون 

پارلمان کردستان بود.
وقتی مسئله داعش و یورش آن به 

کردستان آغاز شــد، گوران که نیروی نظامی نداشت 
تمام ارگانهای مطبوعاتی، تبلیغاتی و سیاسی خود را در 
خدمت سیاست دولت اقلیم در مبارزه با داعش گذاشت. 
با این حال دستهایی که وحدت در کردستان را برنمی 
تافتند در تالشی موفق از هر دو طرف )پارتی و گوران( 
بر این وحدت خط پایان کشــیدند و نمایندگان گوران 
را از پارلمان کردستان بیرون کردند و دوره فترتی آغاز 
شــد که با مرگ نابهنگام مردی که کوله باری از دانش 
و تجربه مبارزه سیاسی و نظامی بود همراه شد. با این 
حال اکنون که طلیعه تشکیل دولتی ائتالفی در اقلیم 
کردستان نمایان شده، امید است که در آستانه دومین 
سالگرد درگذشــت کاک نوشیروان وحدت نیروها افق 
کردســتان را گلگون نماید و راهی که کاک نوشیروان 
پیشــنهاد کرده بود اجرایی شود: تشکیل دولت اقلیم، 
اســتقالل قوا، اداره اقلیم براساس رای مردم و انتخاب 

رهبر اقلیم توسط پارلمان.

استراتژیستی برای همه فصول!
صالح نیکبخت 

حقوقدان

شماره 3 / خرداد 1398
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دکتر قدرت احمدیان

استاد روابط بین الملل

 

فراتاب: نوشیروان مصطفی را باید یک »پدیده« یا »رخداد« 
در سپهر سیاسی کردستان بطور عام و کردستان عراق بطور 
خاص قلمداد کرد. در فهم آلــن بدیوی  »رخداد« معادل 
به صحنــه آمدن ناگهانی اما موثر بخــش غایب به عرصه 
اجتماعی اســت. مرور وجوه سیاسی نوشیروان مصطفی بر 
ما فاش می سازد که او »بخش غایب« سپهر سیاسی اقلیم 
کردستان عراق بود که ناگهان اما بسیار موثر پدیدار شد و 
به همان صورت از این سپهر رخت بر بست. شاید خصلت 
رخداد همین رخ نمودن و رخ پوشاندن است. نوشیروان را 
از این روی میتوان رخدادی تراژیک، تجربه ناپذیر و تکرار 
نشدنی قلمداد کرد. ممکن است بدان صورت که گفته اند 
رخداد کمیک نوشــیروان ســربرآورد اما صورت تراژیک او 
تکرار ناپذیر اســت. نوشیروان مصطفی در زیست سیاست 
اقلیم کردســتان عراق یک رخداد با وجــوه پیچیده بود. 
پیچدگی او از آنجا ناشــی می شد که جنبه های ناسازگار 
سیاســت را در هم آمیخته بــود. از تحصیالت آکادمیک و 
انتشار آثار علمی فراوان، تا فعالیت های تشکیالتی در درون 
اتحادیه مهینی، از بدست گرفتن سالح و مبارزه در میدان 
جنگ تا روی آوردن به دیپلماسی، گفتگو، مذاکره و گاهی 
سازش. این رخداد را می توان تجلی سه خصیصه مهم در 

زیست سیاست اقلیم کردستان دانست:
یکم؛ در دوران معاصر کردستان عراق همواره عرصه جنگ 
های خونین وجود داشته است. از پیمان سایکس-پیکو در 
1916 به بعد  خصیصه بنیادین اقلیم کردستان را می توان 
جنگ و منازعه دانســت. جنگ و منازعه خصلت بنیادین 
حیات ناپایدار مردمان کرد از قیام شیخ محمود تا مبارزات 
مالمصطفی و حزب دمکرات و اتحادیه مهینی تشکیل می 
دهد. تز »شاخ« به معنی جنگ  چریکی و انقالبی در کوه ها 
معیار اساسی حرکت سیاسی در درون جغرافیای کردستان 
بوده است که نتایج آن از جهات مثبت و منفی بسیار قابل

 بحث است.  نوشــیروان از جمله رهبران برجسته و موثر 
ُکرد بود که تز »شــار« یا »مبارزه مدنی ُکرد« را جایگزین 
ایده »شاخ« نمود. کردها باید از شاخ )کوهستان ها( پائین 
آمده و به نبرد مدنی برای دستیابی به حقوق خود بپردازند. 
نوشــیروان حسب  حداقل یک قرن تجربه جنگ انقالبی و 
چریکی ُکردها می دانست عصر جهانی شدن و دگرگونی در 
ساخت پیچیده انسان »شار« را بر »شاخ« ترجیح می دهد.

دوم؛ در کنار جنگ های چریکی حاکمیت الیگارشی حزبی 
و خانوادگی یکی از مهمترین ویژگی های زیست سیاست  
اقلیم کردستان عراق است. احزاب شناخته شده و خاندان 
های برجســته ُکرد بواســطه تکاپویی تاریخی و پرداخت 
هزینه های فراوان در پیشــبرد امر سیاســی در کردستان 
مستقیم و غیرمستقیم، خواسته یا ناخواسته، بویژه پس از 
تشــکیل حکومت اقلیم کردستان در بسیاری از مناصب و 
سرچشمه های قدرت نفوذ و اعتبار دارند. این نفوذ که گاه 
با کاریزمای رهبران برجسته و »نه مر« )نامیرا(ی ُکرد گره 
خورده است، بطور گریزناپذیری  ناخشنودی بخشی از نسل 
جوانتر ُکرد را در پی داشــته است. در همین راستا رخداد 
نوشیروان را از یک جهت باید واکنشی سیاسی و مدنی به 

حاکمیت الیگارشی حزبی و خانوادگی دانست. 
اگر چه حقیقت امری دســت نیافتنی اســت، لیکن ظاهر 
تکاپوی نوشیروان را باید نوعی گذار از ساخت انعطاف ناپذیر 

سیاست در قلمرو کردستان قلمداد کرد.
سوم؛ رخداد نوشــیروان در اقلیم کردســتان را به رویداد 
دوم خرداد 1376 در ایران تشبیه کرده اند. در دوم خرداد 
اندیشه اصالح طلبی با شــعار جامعه مدنی، قانون گرایی، 
مردم ســاالری، تنش زدایی و صلح طلبی به قدرت رسید. 
دال مرکزی این گفتمــان »آزادی« بود. با پذیرش آزادی 
امکان اصالح همه امور فراهم می شود. نوشیروان و جنبش 
گوران همانند جنبش دوم خرداد با دال آزادی دنبال تغییر 
بود. این تغییر عمدتا متوجه ســاختارها بود. اســتقبال از 
جنبش گوران و نوشیروان مصطفی دقیقا همانند استقبال 
از جنبش اصالحات و رهبر اصالحــات در ایران بود. امید 
مردمان ُکرد برای ظهور فضایی جدید در چهره نوشیروان 
و جنبش گوران رخ نمود. اینگونه بود که در انتخابات سال 
2009 توانستند به شکل غافلگیر کننده ای جایگاه دومین 

حزب پیروز در پارلمان کردستان را بدست آورند.

نوشیروان مصطفی پس از کسب موفقیت در انتخابات سال 
2009 دوره ای از سیاســت ورزی را در ائتــالف با حزب 
دمکرات کردســتان به رهبری مسعود بارزانی تجربه کرد. 
پس از تن دادن به ائتالف با پارتی بســیار سریع به فطرت 
خود که همانا ماندن در نقش اپوزیسیون بود بازگشت و این 
پایانی بود بر حیات سیاســی و در نهایت زندگی پر پیچ و 
خم او. نوشیروان در یک مقطع طوالنی از میانه دهه 1970 
میالدی با تشکیل اتحادیه میهنی تا سال 2006 و تاسیس 
جنبش گوران عمدتا در نقش یک متفکر و استراتژیســت 
هدایتگر جریانات نوگرا و چپ در کردستان عراق  به ایفای 
نقش دست زد. از ســال 2006 همچون صاعقه بر آسمان 
سیاســت اقلیم کردستان درخشید و تقریبا برای اولین بار 
در قلمــرو مولفه های مدرن و مترقیانه ای همچون آزادی، 
تفکیــک قوا، حاکمیت قانون، تفکیــک حزب از حکومت، 
آزادی اطالعات، مبارزه با فساد و فامیل گرایی و ... را مطرح 
نمــود. اگر چه اتحادیه میهنی از همان آغاز پیگیری اصول 
مدرن فوق را سرمشــق کنش سیاســی خود قرار داده بود 
لیکن در عمل و به آرامی در سنت محافظه کاری کردستان 
استحاله شده بود. این استحاله تا آنجا است که تفاوت های 
آشــکار اولیه میان اتحادیه و پارتــی اندک اندک محو می 
شــود و رهبران اتحادیه هم آگاهانه یــا ناآگاهانه ضرورت 
کســب قدرت و دستیابی به منافع برآمده از آن را بر اصول 

حکمرانی مدرن و لیبرال ترجیح می دهند.
در این میان نوشــیروان مصطفی تسلیم این استحاله نمی 
شود. اوج تعصب او به اصول حکمرانی مدرن را می توان در 
خروج او از یکیتی، تشــکیل گوران و کسب جایگاه دوم در 
انتخابات پارلمانی کردســتان عراق در سال 2009 دانست. 
همین پای بندی و تعصب نسبت به قواعد مدرن سیاست 
ورزی نوشیروان را با جهت گیری متفاوت در کنار رهبران 
بزرگ ُکرد اعم مسعود بارزانی، جالل طالبانی و حتی عبداهلل 

اوجااالن قرار داد.
چهار چهره سیاسی اصلی و موثر ُکرد از ربع آخر قرن بیستم 
تا ربع اول قرن بیســت و یکم هر کــدام نماد یک تفکر و 
اندیشه و عصاره بخشی از تمایالت و آرزوهای مردمان ُکرد 
بودند. اگر »آپو« با رویکردی پساساختارگرا بر کنفدراسیون 
دمکراتیک به عنوان راه حل تمام بحران های خاورمیانه از 
جمله کردســتان تاکید دارد، »کاک مسعود« ایده دولت-

ملت ســازی ُکرد را در حریم کردســتان عراق دنبال می 
کند و »مام جالل« کردســتان توسعه یافته و فدرال را در 
درون دولت عراق پیگیری می کند، »نوشیروان« جنبه های 
حقوق بشری و رفع انواع انحصار و تبعیض های اقتصادی و 
سیاسی را در کردستان سرمشق کار خود قرار می دهد. از 
این جهت نوشــیروان را باید مترقی ترین رهبر ُکرد معاصر 

تلقی نمود.
بهر جهت »رخداد« نوشیروان در سپهر سیاسی کردستان 
عراق چون صاعقه برآمد و بسیار زود با مرگ او پایان یافت. 
جانشینان او هیچگاه نتوانستند در حزب گوران راه پر رهرو 
او را تداوم بخشــند. اگرچه رخداد نوشیروان بسیار زود از 
دیده برفت اما اندیشه و عناصر فکری او هیچگاه از دل نرفته 
و نخواهد رفت. شــاهد این ادعا زمزمه شخصیت و اندیشه 
نوشیروان در تقریبا تمام محافل روشنفکری و طبقه متوسط 

کردستان عراق است.
به هرجهت سامانه فکری نوشــیروان دریچه ای را بر روی 
مردم ُکرد در عراق گشوده است که از آنجا می توان در دور 
دســت ها  توسعه سیاسی و آنگاه توسعه اقتصادی مساعد 
کرد و شاید این تنها راه دستیابی مردمان ُکرد در عراق به 

جایگاهی هست که شایسته آنند.

شار علیه شاخ!

شماره 3 / خرداد 321398
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فراتاب: نوشــیروان مصطفی امین همگام با مبارزه 
ی سیاسی ســالیان دور و دراز خود همواره کارهای 
تحقیقی در بــاب جامعه، تاریخ، ادبیــات و فولکلور 
کــردی را در زمره ی امور مهم خــود قرار داده بود. 
شــاهد این مدعا سلســله کتابهای وزین »گلچیدن 
به هنگام عبور« اســت که عبارتنــد از مجموعه ای 
مالحظات نقادانه و خوانشــهای موشکافانه ی انسان، 
پیشینه و فرهنگ کردی در برهه ی تقریبا چهارصد 

ساله ی اخیر تاریخ کردستان.
نوشیروان در این کتابها با درایتی در شان یک مبارز 
انسانگرا و آزادیخواه و کفایتی در حد یک محقق دانا 
و دوراندیش به گــره های کور مبارزات آزادیخواهانه 
ی کردها، موانع تاریخی ســر راه کردها برای کسب 
حقوق انســانی خویش، چالشــهای عمده ی جامعه 
ی کردی بــرای نیل به تجدد و پیشــرفت، و قرائت 
گفتمان-محــور فرهنگ، فولکلــور و ادبیات کردی 
پرداخته اســت. در این نوشــته ی کوتاه بر آنیم در 
باب نظرات کاک نوشــیروان بــرای تحلیل ادبیات و 

مخصوصا شعر کالسیک کردی سخن بگوییم. 
وی در تحلیل ادبیات دیدگاهی گفتمان-محور دارد، 
بــه این معنی کــه به جای اینکه تنهــا به تجزیه ی 
عناصر زیباشناســانه یا معناشناسانه ی متن بپردازد، 
واحد تحلیل خود را به گفتمانهای فرهنگی 
آن متون اســتعال می بخشــد و  ادبیات 

کردی را به روایتی گفتمان-محور 
باز می گوید. این دیدگاه 
خواننده  میشود  باعث 

مولفه های  با  تنها 
فرمی یا 

مضمونی اثر ادبی آشنا نشود، بلکه به فراسوی افقهای 
گفتمانی متن بــرود و از منظری تاریخی، اجتماعی، 
و فرهنگــی به زیباییها و معانی متن بنگرد. البته وی 
برای دســتیابی به چنین دیدگاهی از چاشنی زبانی 
شــفاف، صریح، و ساده نیز اســتفاده میکند، چنانکه 
خواننده از عمق  تحلیــل و زیبایی زبان آن نهایتا به 
درکی زیباشناسانه و معرفت مدار از متن مورد تحلیل 

نایل میشود.
نوشــیروان تحلیل شــعر کالســیک کردی از جمله 
شــاعران بزرگ ســده های نوزده و بیست هزاره ی 
قبل همچون نالی، سالم، کردی، محوی، حاجی قادر 
کویی، شیخ رضا، وفایی، و حریق را برای بازگوکردن 
مصایب تاریخ ســرزمین و مردمان خویش به کار می 
برد. شــعر کالسیک کردی از دیگاه وی تنها محصول 
میل و اراده ی شــخصی سرایندگان آن نیست، بلکه 
تحت شرایط خاص تاریخی، اجتماعی و سیاسی خلق 
شده اند، و قبل از اینکه آثاری ادبی باشند، داده هایی 
فرهنگی و نشانگر وضعیت انسانی جامعه ی کردی در 

آن دوره ها می باشند. 
یکی دیگر از خصوصیتهای بارز کاک نوشــیروان در 
باب تحلیل شــعر کالســیک کــردی ذهنیت طبقه 
بندی کننده ی وی میباشــد، به نحوی که مثال شعر 
کالســیک کوردی را به مکاتب هورامــی، گورانی، و 
بابان ]هر چند به نظر اینجانب برای همدســت بودن 
معیار طبقه بندی، در اصل این مکتب باید ســورانی 
باشــد[ و خود مکتب شــعری بابان را هم به شاعران 
نســل اول )شــاعرانی مانند نالی، ســالم، و کردی(، 
دوم )حاجی قادر کویی، شــیخ رضــا طالبانی، وفایی 
مهابادی، و حریق(، و ســوم )قانع، ســیف القضات( 
تقســیم میکند. البته همین ذهنیــت در بافت خود 
تحلیلها نیز مشــهود اســت، و در کل میتوان گفت 
متون تحلیلی کاک نوشــیروان بســیار 
سیستماتیک و ســاختارمند، و درعین 

حال ساده و صریح میباشند. 
خوانشــهای  در  او 

خویــش بیشــتر از 
جامعه  منظری 

به  شناسانه 
و  ادبیات 

محصوالت فرهنگــی مینگرد، به طوری که ادبیات را 
محصول همزمــان اراده مولف و واقعیتهای اجتماعی 
می انــگارد. برای نمونه، در توجیه اینکه چرا شــاعر 
آزادیخواه کرد، حاجی قــادر کویی )1897-1824(، 
ناچار می شــود از روســتای محل تولد خود به شهر 
کوی ســنجق )یکی از شهرهای کردستان زیر دست 
امپراطوری عثمانی قرن نــوزده ی( برود و در حوزه 
های دینی )همان حجره ی مســاجد( طلبگی پیشه 
کند، کاک نوشــیروان به یــک واقعیت اجتماعی آن 
دوره اشــاره میکند، آن واقعیت این است که در آن 
زمان بیشــتر کودکان خانواده هــای متعلق به طبقه 
ی فقیر روســتایی به تحصیل دینی روی می آوردند، 
به این دلیل که در مســاجد خــوراک و جای خواب 
مجانی داده می شد. این دید جامعه شناسانه ی کاک 
نوشیروان به خواننده مجال آن را می دهد که نه تنها 
با معانی و ایده های شعر شاعران کالسیک کرد آشنا 
بشود، بلکه زمینه های تاریخی و اجتماعی ظهور آن 
مفاهیــم را نیز بشناســد، و در نهایت به درکی همه 

جانبه تر از جهان شعری آن شاعران برسد.
هدف مهم دیگری که در تحلیلهای نوشــیروان قابل 
ردگیری است استفاده وی از ابزار نقد و خوانش ادبی 
است برای پرداختن به مفهوم ملت سازی، که از نظر 
او بزرگترین خال در تاریخ مبارزات سیاسی کرد برای 
کسب کیان انسانی و ملی خود می باشد. از باب مثال، 
در تحلیل وی از شــعر حاجی قدر کویی، اهمیتی که 
این شــاعر آواره ی کرد )حاجی قــادر به دلیل افکار 
آزادیخواهانــه و ضد خرافات دین مآبانه ی خویش از 
همــان دوران جوانی وطن خویش را ترک گفت و به 
اســتانبول رفت( به زبان کردی و لزوم یادگیری و به 
کارگیری آن تاکید می کند نشانه ای بارز از ضرورتی 
است که این شــاعر برای مساله زبان به مثابه عاملی 
اساسی در پروسه ی ملت ســازی قایل می شود. به 
عبارتی دیگر، نوشــیروان تحلیل شعر حاجی قادر را 
تنها به خاطر جنبه های ادبی-فرهنگی آن مهم نمی 
دانــد، بلکه بیشــتر از آن روی اهمیت دارد که بارقه 
های تمایل به بنیاد نهادن کیان ملی و هویت مستقل 
انسانی کرد در شعرهای شاعری  از قرن نوزده ی 
هــزاره قبل نه تنها به عیان دیده ، بلکه برای آن 
کشــیده  فریاد 

میشود.

عبدالخالق یعقوبی 

کارشناس جامعه 
شناسی

جوینده ای در سرای ادیبان!
تحلیل ادبیات از منظر نوشیروان مصطفی امین
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فراتاب: برای کســانی که دغدغه های روشنفکری دارند، آرمان ها 
و اندیشه هایشان در قالب تنگ ســاختارهای حزبی و قفس های 
آهنین نمی گنجد، سیاست در کردستان دشواری های خاص خود 
را دارد؛ سیاســت ورزی به معنی حضور همزمان و فعالیت اجباری 
در اقلیم های مختلف وجود، بازی بر اساس هویت های گوناگون و 
گاه متعارض و در بسیاری از موارد پذیرش سکوت تحمیلی است. 

در طول یک ســده اخیر، ابتــدا وضعیت مبهم آینده سیاســی 
کردســتان   پس از اولین رویارویی ها با دنیای مدرن از اوایل قرن 
بیستم، به پایان رسیدن جنگ جهانی اول و ظهور دولت -ملت های 
نوین   این شــرایط را بر روشــنفکران تحمیل کرد، سپس ظهور 
احزاب چپ، تنگناهای نظری و عملی بیشــتری به این وضعیت 
افزود. ناسیونالیســم، روشنفکراِن سطحی شعارزده و احزاب چپ، 
روشنفکراِن تابِع حزب را می پسندیدند، این امر موجب شد جنبش 
سیاسی کردســتان تا حد زیادی از حضور روشنفکراِن مستقل و 

منتقد محروم باشد.
 تنگنای قفس حزبی!

»نوشیروان مصطفی« مانند بیشتر فعاالن سیاسی هم دوره خود، در 
این دوران، زندگی سیاسی خود را آغاز می کند. اما برخالف بسیاری 
از آنها که در مقابل هژمونِی حزب تســلیم شدند، در درون خود و 
در عمل نیز، همواره تعارض و پارادوکس بین روشنفکرِی مستقل و 
قفِس آهنین حزبی را حفظ کرد و میان هویِت حزبی و روشنفکری 
در آمد و شــد بود. گاهی در قامت یک روشنفکِر منتقِد جسور و 
گاه در نقش یک کادر حزبِی منظِم خشــن و قاطع ظاهر می شد. 
در برخی از نوشته هایش مانند »کورد و عه جه م: میژوی سیاسی 
کورده کانی ئیران« یا »په نجه کان یه کتری ئه شــک ینن: دیوی 
ناوه وه ی روداوه کانی کوردســتانی عیراق 1983-1979« کاماًل 
آشکار است که به طور جدی دغدغه های روشنفکری دارد و با فعال 
شدن این هویت است که به دور از وابستگی حزبی به مسائل کردها 
در عراق و ایران می پردازد و در پی کشف حقیقت برمی آید. عالوه 
بر این، توجهی که به فعالیت در حوزه ادبیات و روزنامه نگاری داشته 
بیش از آن که بر اساس وظیفه و هویت حزبی وی باشد، از هویت 

روشنفکری وی سرچشمه می گیرد. 
 از دیگر ســو، »نوشــیروان« به خاطر عضویت و فعالیت حزبی، 
تحصیل در دانشگاه را نیمه تمام رها می کند و تمام وقت در خدمت 

حزب قرار می گیرد. به طور جدی و حتی به گونه افراطی بر 
رعایت دیسیپلین و اجرای برنامه های حزبی تأکید داشت. در 
دورانی که پیشمرگ بود از ساختن خانه و سنگر تا شرکت در 
فرماندهی بســیاری از جنگ ها چه با دیگر احزاب یا با نیروهای 
حکومت مرکزی عراق شــرکت فعال و تأثیرگذار دارد. سلسله 
مراتب حزبی را به سرعت به سوی باال طی می کند تا آنجا که به 
نفر دوم اتحادیه میهنی و شخصیت مورد اعتماد بخش زیادی از 

فعاالن سیاسی و هم حزبی هایش تبدیل می شود.
 زندگی سیاسی و فکری

مروری بر زندگی سیاســی و فکری »نوشــیروان« نشان می دهد 
همواره میان این هویت ها و این که کدامیک را مبنای رفتار خود قرار 
دهد، دچار تردید و در نوســان بوده است. در واقع، وی نتوانست از 
این وضعیت پارادوکسیکال گذر کند و اگر چه همواره تالش می کرد 
فراتر از هویت حزبی بیاندیشد اما حزبی عمل می کرد. اندیشه چپ 
که به آن دلبســتگی داشت، تا حدی می توانســت دشواری این 
وضعیت پارادوکســیکال را برای »نوشیروان« قابل تحمل تر سازد. 
بدین معنی که عمل گرایی حزبی از یک ســو و دوستی و رفاقت 
دیرینه و صمیمی با »مام جالل« و برخی دیگر از پیشمرگه ها مانع 
از آن می شد حزب را یک سره رها کند و به وادی روشنفکری قدم 

بگذارد. 
نوسان هویت ها و زندگی سیاسی پارادوکسیکال وی پس از تأسیس 
حکومت اقلیم کردستان بیشــتر نمایان است: حزب، به ویژه پس 
از سقوط صدام و تأســیس حکومت اقلیم کردستان، دچار فساد 
روزافزون شــده و انتظارات وی را برآورده نمی  کرد؛ به همین دلیل 
بیش از هر چیز در نقش منتقد حزبی که به آن تعلق داشت و یکی 
از بنیانگذاران آن به شمار می رفت، ظاهر شد و این شرایط، هویت 
روشنفکری »نوشیروان« را بیش از پیش  فعال کرد. بر این اساس، 
فســادی که در ساختار احزاب ریشــه دوانده بود و آن را به عنوان 
علت اصلی رنــج و محنت مردم تلقی می کرد، به باد انتقاد گرفت 
اما برخالف هویت روشنفکری و مقتضیات آن، برای تغییر وضعیت 
موجود، حزبی جدید )گوران( را بنیان نهاد که ســاختار مدیریتی، 
تصمیم گیری و شــعارهایی که مطرح می کرد تفاوت قابل توجهی 
با دیگر احزاب فعال در کردســتان داشت. توجه و اتکا به خیابان، 
رسانه و نیروهای جدید اجتماعی مانند طبقه متوسط، جوانان، زنان، 
تحصیل کرده ها، شهرنشینان، روزنامه نگاران و ... مبنای اصلی فعالیت 
این حزب قــرار می گیرد. عالوه بر این، حــزب حداقلی و تقویت 
دولــت به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های این حزب از ســوی 
»نوشــیروان« و برخی دیگر از همفکرانش تئوریزه می شود. حزبی 
که فاقد نیروی نظامی باشد، قوه قضائیه و دانشگاه های مستقل و در 
نهایت ملت سازی از اجزا و عناصر اصلی برنامه  عملی و مطالبات شان 
محسوب می شوند. دوران جدید زندگی سیاسی خود را با کنش و 
موضع گیری روشنفکرانه آغاز کرد اما باز به هویت حزبی بازگشت 

داشت.
 سالمت مالی و شجاعت

»نوشیروان« در طول زندگی سیاسی خود سالمت مالی و 
اخالقی، شجاعت در ارائه نظر و عدم عالقه مندی به مسند 
را همواره داشته است. اگرچه مسندی در اختیار نداشت اما 
در میان هم نســالن و معاصران خویش از بیشترین قدرت 
سیاسی و محبوبیت در میان مردم برخوردار بود. در حزب و 
بر اساس هویت حزبی به باالترین رده ها می رسد و همواره از 

پشتیبانی مردمی برخوردار بوده است. 
با وجود این همه موفقیت که در حزب به دســت می آورد 

در حوزه روشنفکری و عمل مبتنی بر هویت روشنفکری 
چندان موفق نبود و نتوانســت اهداف خود را محقق ســازد. در 
حقیقت وی را می توان روشــنفکری ناکام نام نهاد. شاید مهم ترین 
و جدی ترین انتقادی که از وی می توان داشــت این است که بعد 
از جدایی از اتحادیه میهنی نتوانســت خود را از هویت حزبی رها 
ســازد و همچنان بر اســاس آن هویت و در همــان چارچوب به 
فعالیت پرداخت. نادیده گرفتن هویت روشنفکری بدان معناست 
که »نوشــیروان« درک درستی از آسیب شناسی وضعیت سیاسی 
کردستان داشته اما راه حلی که ارائه می دهد نادرست است و به حل 
مشکل منجر نمی شود. مشکل اصلی کردستان، فقدان حزب منتقد 
و مستقلی که بتواند بدون اتکا به اسلحه به قدرت برسد و ساختار 
نظام سیاســی را اصالح کند، نبود، بلکه آن چه در میدان سیاست 
کردستان جایش خالی است، نبود یک جریان روشنفکری قدرتمند 
است که فارغ از هویت ها و دغدغه های حزبی در پی کاهش رنج و 

درد مردم از یک سو و کشف حقیقت از سوی دیگر باشد. 
»نوشــیروان« ویژگی های ممتاز یک روشــنفکر را داشت، اما بعد 
از جدایی از اتحادیه میهنی نتوانســت این هویت را مبنای اصلی 
رفتار خود قرار دهد و هم چنان به تشــکیل حــزب روی آورد. اگر 
وی به صورت جدی، امکان برجسته شدن هویت روشنفکری خود 
را فراهم می کرد و آن را مبنای رفتار خود قرار می داد بهتر و بیشتر 
می توانست به تحقق آرمان هایش امیدوار باشد. اهدافی مانند مبارزه 
با فســاد یا کوچک کردن حوزه عمل و قدرت حــزب و از این دو 
مهم تر، ملت ســازی، در حوزه عمومی و توسط روشنفکران امکان 
عملی شدن بیشتری دارند اما از آن جایی که »نوشیروان« تحت تأثیر 
اندیشه چپ قرار داشت شــاید تصور درستی از توان روشنفکران 
نداشــته و همچون لنین بر این باور بوده که: »تغییر، معطوف به 

تصرف قدرت است.«   
بی توجهی و در حاشیه قراردادن هویت روشنفکری از خطایی دیگر 
نیز سرچشــمه می گیرد و آن عدم شــناخت ویژگی های ساختار 
قدرت در اقلیم کردستان است. در حکومتی که حزب نیروی نظامی 
مســتقل دارد و از دولت فربه تر اســت نه می توان با فساد مبارزه 
کرد و نه می توان قدرت را تصرف کرد؛ در نتیجه تشــکیل حزبی 
جدیــد و فعالیت در چارچوب آن یکی دیگر از خطاهای راهبردی 
»نوشیروان« است که بعد از جدایی از اتحادیه میهنی مرتکب شد. 
وی به درســتی تشــخیص داده بود که باید دولت حق انحصاری 
اعمال قدرت را داشــته باشد و از حزب  قوی تر  باشد اما این نکته 
را  درنیافته بود که مقام روشنفکر هم از دولت و هم از حزب مهم تر 
و تأثیرگذارتر است و احزاب و دولت ها صرفاً مصرف کننده حقایق و 

ایده هایی هستند که روشنفکران تولید یا کشف می کنند. 
 سخن آخر

»نوشــیروان مصطفی« در ســلوک فردی خویش یک روشنفکر 
تمام عیار اســت. با مســائلی که مردم را در رنج قرار داده اند درگیر 
و در پی حل آنهاست، سالمت مالی و اخالقی دارد و برجسته ترین 
ویژگی فردی وی آن بود که قدرت را در رســیدن مسند نمی بیند. 
اما آنگاه که به هویت اجتماعی میدان می دهد گفتمان چپ، هویت 
حزبی وی را فعال می ســازد و به ســاختن قفــس آهنین اقدام و 
دیگران را به تصرف قدرت تشــویق می کند. اگر چه به سادگی در 
اوج سلسله مراتب حزبی قرار می گیرد اما همچنان درگیر دغدغه های 
فردی اســت. به همین دلیل باید وی را یــک کادر حزبی کامروا 

دانست اما بدون تردید روشنفکری ناکام است.

دکتر خالد توکلی

جامعه شناس

روشنفکر ناکام
شماره 3 / خرداد 341398



خاطره نخست:
در ســال 2012 در ســومین دوره پارلمان در معیت آقایان 
دلشــاد حسین و سرهنگ فرج برای دیدار کاک نوشیروان به 
منزل شــان در محله علی ناجی رفتیم، به دعوت ایشــان به 
طبقه دوم منزل که محل اســتراحت و کار خودش بود وارد 
شــدیم. کتابخانه ی بزرگ دور تا دور ســالن را گرفته بود و 
مبلمانی ساده و آراسته در وسط پذیرایی بود. در یکی از اتاق  
ها تخت خواب وی که رویش تشــکی طبی ویژه کسانی که 
دیسک کمر دارند قرار داشت. کاک نوشیروان سال  ها بود از 
دیســک کمر رنج می  برد و قباًل هم تحت عمل جراحی قرار 
گرفته بود اما تحمل فراوان او در مقابل دردهای جسمی هم 
نمونه ی دیگر از تفاوت  های وی با انسانهای پیرامونش بود، 
در میان تابلوهایی که به دیوار زده شده بودند گواهی و مدرک 
فراغت از تحصیل چیا نوشــیروان فرزند دومشان از دانشگاه 

هاروارد جلب توجه می  کرد.
هنگام صرف شــام در مورد مســائل مختلف گفتگو کردیم، 
مناســبات میان بغداد و اقلیم کردســتان مهمترین موضوع 
گفتگوهــا بود. در مورد اطالعاتی که کاک مســعود از طریق 
دکتر فواد از نتایج ســفر بغداد به ایشان انتقال داده بود و از 

روند امور و چالش  هایشــان با نخســت وزیر مالکی مطالبی 
عنوان شــده بود، من هم گفتم برخــی  ها تصور می  کنند 
که مشــکالت و چالش  های میان بارزانی و مالکی تاکتیکی 
دو جانبه اســت برای تحریک افــکار عمومی و جلب توجه و 
حمایت توده  ها در کردســتان و بغداد که هر دو طرف بدان 

دامن می  زنند.
بالفاصله پس از اتمام صحبت  های من گفت آنچه من عنوان 
می  کنم اطالعات و دانســته  های حتمی است و آنچه شما 
گفتی تحلیل و دیدگاه برخی افراد است و تحلیل  ها همیشه 
با واقعیت انطباق ندارند. آنقدر دقیق و موشــکافانه و مفصل 
ماجرا را تشریح نمود که آدمی را یاد معلم  های خصوصی می 
نداخت. اسلوب و شیوه روایت ایشان از موضوع چنان توجهم 
را جلــب نموده بود که اصل موضــوع و محتوای آن برایم در 
درجه دوم اهمیت قرار گرفته بود او در این گونه موارد بدون 
آنکــه اعالم کند به تو یاد مــی  داد که چگونه هم می  توان 
مخاطبی هوشیار بود و در عین حال هنگام روایت موضوعات 
مختلف تصویری درســت و مناسب از آنچه در ذهن داری به 

مخاطبانت منتقل نمایی.
خاطره دوم آخرین دیدار:

در اتاق فکر تنظیم مناســبات پارلمان و حکومت با تعدادی 
دوستان و همکاران مشغول انجام امور جاری بودیم که دوستم 
دانا عبدالکریم گفت: بچه  ها چون کاک نوشــیروان بزودی 
برای معالجات پزشــکی به لندن مسافرت خواهد نمود، االن 
فرصت مناســبی است که به دیدار ایشــان برویم. من و دانا 
و تعدادی دیگر از دوســتان برای دیدنــش به اتاق کار کاک 
عمر ســیدعلی رفتیم، کاک نوشــیروان بر همان صندلی که 
معمــوال بر آن می  نشســت تکیه زده بــود و به گرمی از ما 
اســتقبال کرد. افراد دیگری از آن جملــه ربین هردی و نبز 

گوران هم آنجا بودند. می  دانســتم که در این نشســت  ها 
همواره از ما در باب مســائل مناطق مختلف پرســش  هایی 
مطــرح خواهد کرد چنانچه عــادت وی بود اندکی بعد رو به 
من کرد و پرسید عبدا ... قلعه دزیی چه خبر؟ - ممنون کاک 
نوشــیروان چه خبر از منطقه پشدر؟ -کمی تأمل کردم و در 
مورد مسائل قابل ذکر شروع به توضیح دادم و گفتم بکر بایز 
-که از دوستان قدیمی ش بود- مریض احوال است و به زودی 
برای انجام عمل جراحی بستری می  شود، نگاه معناداری به 
من انداخت و پرســید: مهمترین خبر پشدر این بود؟! گفتم 
می  دانم به ایشــان عالقه داری و انســان ارزشمندی است 
مقدمتاً عرض کردم که در جریان باشــی و ســپس به طرح 
یکی از معضالت اصلی منطقه و شــیوع پدیده شوم اعتیاد و 
آلوده شــدن برخی افرد به مواد مخدر و از تأثیرات نامطلوب 
این آسیب اجتماعی مطالبی مطرح نمودم، بسیار متأسف شد 
و گفت یکی بزرگترین تهدیدهای آینده نســل جوان و طبقه 
مرفه و روبه رشــد از لحاظ اقتصــادی همین موضوع اعتیاد 
است، جالب است که افراد اول به بهانه تفنن و گاهی درمان به 
استعمال آن روی می  آورند اما آنگاه که در دام آن می فتند 
دیگر امکان رهایی از عوارض آن نیست و بنیاد خانواده  ها و 
سالمت افراد را به نابودی می  کشاند و آسیب-های ناشی از 

این موضوع را تشریح نمود.
او در ایــن زمینه هم مانند دیگــر حوزه  ها اطالعاتش از من 
بســیار دقیق  تر بــود و فهمیدم که او ســالها از ما جلوتر و 
شــعاع اندیشه ش بســیار فراتر از تصور ماست که این خود 
یکــی از ویژگی  های رهبران تأثیر گذار اســت. این آخرین 
گفتگوی میان ما بود و او اندکی بعد سفر بی بازگشت خود به 
لندن را آغاز کرد و پس از مدتی مبارزه با بیماری متأســفانه 
در شرایطی که هنوز کردستان و مردمانش به حضورش نیاز 

داشتند از میان ما رفت و جاودانه شد.

عبداهلل محمد امین

 نماینده سابق پارلمان 
اقلیم کردستان

د.کارزان محمد

 دکترای حقوق رسانه در 
دانشگاه تهران

فراتاب:  انقالب کردها در ســال 1991 علیه بعثیها در اقلیم 
کردستان عراق، زمینه مناســبی را برای آزمایش میزان تاثیر 
گذاری و ســلوک رهبران مبارز ُکرد ایجــاد کرد، در این میان 
نوشــیروان مصطفی امین از معدود رهبران دارای تحصیالت 
عالیه و با سابقه مبارزاتی در خور تحسین بود که نقش و جایگاه 
وی در پیــروزی ُکردها غیرقابل انکار بود. او با دیگر هم قطاران 
خود تفاوتهای فراوانی داشت یکی از مهمترین زمینه های تمایز 
او با دیگران عالقه جدی و پیگیر به او به بازخوانی تاریخ ُکردها و 
کردستان بود. در این میان او به تاریخ ُکردها در ایران توجه ویژه 
ای داشــت. اندیشه های علمی و سلوک فردی او را به رهبری 

متفاوت و در عین حال موثر تبدیل کرد.
 او در میان آثار متعدد خود ســه کتاب خــود را تحت عنوان 
»تاسیس جمهوري کردستان در مهاباد«، »تاریخ ُکرد و عجم« 
و »تاریخ امارت اردالن در ســنندج« به این بخش از تاریخ ُکرد 
اختصاص داده است. همچنین پنج کتاب درمورد تاریخ روزنامه 
نــگاری ُکردی و کتاب های زیــادی درباره مراحل دیگر تاریخ 

کردستان نوشته است.
در دوران پسابعث و تولد حکومت اقلیم کردستان، اتخاذ  تدابیر  

الزم  برای مقابله با فساد همه جانبه سیاسی و اقتصادی از طریق 
یک جنبش ســفید و صلح جویانه با هدف اصالحات در نظام 
حکمرانی در اقلیم کردستان عراق، خط مشی مهم استراتژیک 
نوشــیروان مصطفی بود تا از طریق فشارهای مردمی، نظام را 
اصالح نماید. به همین دلیل برای نخستین بار در تاریخ کشور 

عراق، حزبی مدنی و غیر مسلح را تأسیس و رهبری کرد.
او همیشه سعی می کرد مانند یک انسان بسیار ساده و فروتن، 
با یک ماشین مدل پایین و در منزلگاهی معمولی و با پوششی 
ساده نمونه ای متفاوت از ســلوک دیگر رهبران سیاسی را به 
نمایش بگذارد. اما شاید بزرگترین ثروت و معدود حرض و آزی 
که داشت آن هم نسبت به کتاب و غنی کردن کتابخانه بزرگش 
بود. او می توانست به خوبی به زبانهای عربی، انگلیسی، آلمانی و 
فارسی صحبت کند، در میهمان نوازی با غذای ساده اما همراه با 
گفتگوهای عمیق و دیدگاه و نظریات مهم، میهمانان را به گرمی 
پذیرا بود. از دیگر ویژگی های برجسته اش صراحت، ظرافت و 

دقت در بیان دیدگاه و تحلیلهایش بود.
در مســائل دینی، به تصوف و به ویژه نســبت به »موالنا خالد 
نقشــبندی« خیلی عالقمند بود، همیشــه می گفت: تصوف 
بایستی مانند خون، در همه رگهای فکری و ایدئولوژی جریان 

داشته باشد، زیرا از این طریق مي توانیم یک تعامل خردمندانه 
ای را میان دین و دنیا برقرار کنیم.

در خالل این ســالها  و  مراوده  با  این شخصیت کاریزماتیک، 
خاطره های بســیاری دارم، بایسته است به نکاتی چند اشاره 
کنم: از نکته های خیلی مهمی که به آن همیشه تاکید می کرد، 
می گفت: »اگر همه مردم دنیا فاســد باشند، دلیلی ندارد، که 
انسان به میهن خودش عالقمند نباشد و به سمت فساد برود.« 
مهم ترین هدیه را کتاب می دانســت، به ویژه آن کتاب هایی 
که به یکی از زبانهای خارجی درمورد ُکرد و کردســتان نوشته 

شده بودند.
آخریــن پروژه ای که پیش از مرگش بــا من مطرح کرد، این 
بود که گفت در کردســتان همه کوهها، سرچشمه ها، زمین-

هــای دهکده ها و ... یک نام منحصر بــه فرد و خاص دارد، به 
دلیل تغییر جمعیت و کوچ روستانشینها به شهرها، این نام ها 
برای همیشه محو می شوند، او به من تاکید کرد که الزم است 
کــه پروژه ای را برای ثبت نــام این مکان های متفاوت جهت 
جلوگیری از فراموشی نام این اماکن داشته باشیم، اما افسوس 
که اجل مهلت نداد تا این پروژه و دهها پروژه دیگر مورد نظرش 

جنبه عملیاتی به خود پیدا کند. 
اما آنچه مهم است این اســت که او پیام خود را برای ضرورت 
اصالحات بنیادین و عدم خشونت در سیاست ورزی ُکردها به 
تاریخ و نیز به نسل فعلی سپرده است و دشوار است بتوان فلسفه 

او را در این زمینه به فراموشی سپرد.

دو خاطره از دو دیدار

پیرجوانگرا!
سلوک متفاوت یک رهبر:
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فراتاب: به ســختی می تــوان تأثیر عمیــق و تاریخِی 
نوشــیروان مصطفی را بر جامعه، سیاســت و فرهنگ 
کردستان انکار کرد. وی عالوه بر سیاست در حوزه های 
فکری و فرهنگی نیز آثار ارزشــمندی به یادگار گذاشت 
که به خوبی بیانگر شــخصیت پیچیــده، چند وجهی و 
تأثیرگذار این رهبر پاکدست و مقتدر هستند. اکنون دو 
سال از مرگ او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین رهبران 
فکری و سیاســی کردســتان می گــذرد. در این مدت 
جنبــش گوران )تغییر( به عنوان عینی ترین و مهم ترین 
میراث سیاسی او با مشکالت و چالش های زیادی مواجه 
شده و هنوز با بحران های عمیق ناشی از فقدان بنیانگذار 

خود دست و پنجه نرم می کند.
نوشــیروان مصطفی که بــه همراه جــالل طالبانی از 
بنیان گذاران اتحادیه ی میهنی نیز بود، تالش بســیاری 
کرد تا با انجام اصالحات ساختاری در این حزب، سیستم 
سیاســی حاکم بر اقلیم کردستان را به سوی مناسبات 

دمکراتیک تری هدایت نماید. 
اتحادیه ی میهنی به عنــوان حزبی مهم و تأثیرگذار در 
تاریخ کردستان، محصوِل ترکیِب بی بدیِل سیاست ورزی 
و زیرکــی جــالل طالبانی و ســالمِت نفــس و اقتدار 
نوشــیروان مصطفی بود. همین ترکیِب سرنوشت ســاز 
بود که از اتحادیه ی میهنی رقیبی سرسخت برای حزب 
دموکرات ساخت، به اعتبار داخلی و منطقه ای  آن افزود 
و در نهایت رهبر آن را به ریاست جمهوری عراق رساند. 
اما ریاست جمهوری طالبانی، هم زمان به پاشنه ی آشیِل 
اتحادیه ی میهنی  نیز تبدیل شــد چرا که منابع قدرت و 
ثروت چشم گیری برای حزب به همراه آورد و همین امر 
به گســترش هرچه بیشتر فساد و قدرت طلبی در درون 

آن انجامید.
مام جالل برای حفظ پُســت ریاســت  جمهوری، عماًل 
مســئولیت های حزبــی خــود را رها کرد و فســاد و 

دســته گرایی روزافزون ، نوشــیروان مصطفــی را نیز از 
مدیریت و اصــالح آن ناامید ســاخت. در نهایت توازن 
تعیین کننــده  و اعتبارســاِز حاکم بر حــزب، با خروج 
نوشــیروان و غیبت و نهایتاً بیماری مــام جالل به هم 
ریخت و اتحادیه ی میهنی که اکنون جناح های متخاصم 
زیادی دروِن خود داشت و به یک جعبه ی پاندورا شبیه 
شده بود عالوه بر کاهش مقبولیت مردمی ، در برابر رقیب 
دیرینه ی خود   یعنی حزب دموکرات نیز به شدت تضعیف 

شد.    
از اصالح حزب  نوشیروان مصطفی که سرخورده 
متبوعش و ناامید از دموکراتیک تر شدن مناسبات 
سیاسی حاکم بر کردســتان، برای مدتی عزلت 
پیشه کرده بود یک بار دیگر به عرصه ی سیاسی 
بازگشت و به پشتوانه ی اعتبار سیاسی  درخشان 
و سالمت مالی و اخالقی  معروف اش، از سال 2006 
زمینه سازی برای ایجاد یک حرکت سیاسی جدید 
را آغاز و در ســال 2009 رسماً جنبش گوران را به 
این بار  او  نمود.  عرصه ی سیاسی کردستان معرفی 
تالش کرد با ارائه ی ترکیب جدیدی از »تجربه ی سیاسی 
و مبارزاتــی خود و همراهانش« و »میل نســل جدید و 
تحصیل کرده ی کردستان به تغییر« طرح تازه ای دراندازد 
و بــه حاکمیــت دوگانه  و مبتنی بر تخاصم و شــراکِت 
هم زمــاِن حزب دموکــرات و اتحادیــه ی میهنی پایان 
ببخشد یا دست کم با به میدان آوردِن یک جریان سوم، 
روابــط متصلب قدرت در اقلیــم را به نفع یک وضعیت 
سیاسی و اقتصادی دموکراتیک تر و سالم تر تغییر دهد. 

اوج موفقیت گــوران، پیروزی چشــمگیر در انتخابات 
پارلمانی سال 2013 و پیشی گرفتن از اتحادیه ی میهنی 
بود. با حضور گوران در دولت ائتالفی و شراکت سیاسی 
با حزب دموکرات، ســختی های کار و افول تدریجی آن 
آغاز شد تا جایی که کشمکش بر سر نحوه ی حکومت و 
مدیریت منابع، به مخاصمه  ای رو در رو با پارتی انجامید 
و گورانی ها از دولت بیرون رانده شدند و پارلمان نیز برای 

دو سال تعطیل شد. 
اگرچه گوران به دلیل خاســتگاه جغرافیایی خود یعنی 
سلیمانیه و دیگری ســازِی مفرط از ُزهداِن سیاسی اش 

یعنی اتحادیه ی میهنی، ســرانجام نتوانســت از آسیب 
منطقه گرایی رهایی یابد و حزب دموکرات را در منطقه ی 
تحت نفوذش با چالش جدی مواجه ســازد اما بنیانگذار 
سنت ها و دستاوردهای سیاسی مهمی بود که گسترش 
خودآگاهی سیاســی در جامعه ی کردســتان، تحمیل 
اپوزیســیون و رسانه های مســتقل به ساختار حکومت، 
شفاف کردن بخشــی از درآمدها و هزینه های احزاب و 
دولت و افشای فسادهای حاکم و پاسخ گوتر کردِن دولت 

و احزاب در برابر افکار عمومی از آن جمله اند.
این حزب که ابتدا با شعار گسترش دموکراسی و مبارزه با 
فساد پا به میدان نهاد در انتخابات پارلمانی سال 2018 
و در غیاب رهبر خود یعنی نوشــیروان مصطفی، بخش 
زیادی از کرســی هایش را از دست داد و یک بار دیگر به 
جایگاه ســوم بازگشــت. گوران عالوه بر پارتی، از رقیب 
منطقه ای خــود یعنی اتحادیه ی میهنی نیز شکســت 

سختی خورد. 
شــاید گورانی ها و در رأس آن ها نوشیروان مصطفی بر 
اســاس آن چه برخی صاحب نظران سیاسی و نمونه های 
معاصر به خوبی نشــان داده اند هرگز گمان نمی کردند 
ایجاد تغییر در یک نظام دو حزبِی نســبتاً پایدار تا این 
اندازه دشــوار باشد؛ آن هم احزابی که عالوه بر در اختیار 
داشتِن ثروت، رسانه و نیروی نظامی، خود را عامدانه به 
برخی  ویژگی های  فرهنگی، منطقه ای،  زبانی و طایفه ای 
مســتهظر نمــوده و در فرایندی پیچیــده و مبتنی بر 
خصومت و شراکِت هم زمان، شبه  دمکراسی ابداعی شان 

را به شکل سرسختانه ای مدیریت و کنترل می کنند.
اما به باور این قلم، بزرگ ترین اشــتباه سیاســی گوران 
غفلــت از خاســتگاه طبقاتی خود بــود. نباید فراموش 
کــرد که بخــش زیــادی از کادرهای ایــن جنبش را 
روشــنفکران، جوانان تحصیل کرده و افرادی از طبقه ی 
متوســط جامعه تشــکیل می دادند. ناگفته پیداســت 
که در نظام های اقتدارگــرا، چنین طیف هایی به دنبال 
اصالح و دموکراتیک کردن مناســبات قدرت و سیاست 
هســتند و عماًل به حمایت طبقه ی متوسط و آرای آن 

فرهاد امین پور

روزنامه نگار

علیه انحصار در دام پوپولیسم!
نوشیروان مصطفی، جنبش گوران و طبقه ی متوسط تنها
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وابســته اند. به بیان دیگر چنین احــزاب و جریان هایی، 
مطالبات طبقه ی متوســط را تدویــن و رهبری نموده 
و برای رشــد این طبقه و دســتیابی به اهداف و منافع 
آن تالش می کنند؛ رســالت مهمی که زمانی اتحادیه ی 
میهنی می توانست در مقابل پارتی عهده دار آن شود اما 
این فرصت را از دســت داد و به بخشــی از اقتدارگرایی 

حاکم تبدیل شد.
گوران نیز بدون فهم این منطق مهم تاریخی و سیاسی، 
به تدریج در دام نوعی پوپولیســم گرفتار شــد و بخش 
زیــادی از کنش سیاســی و تبلیغاتِی خــود را بر روی 
طبقه ی مستمند جامعه متمرکز ساخت؛ امری که دقیقاً 
بازی در زمین حریف بود زیرا اقتدارگرایاِن حاکم در اکثر 
جوامع از جمله کردســتان، همواره ابزارها و امکان های 
بیشتری برای تظاهر به حمایت از طبقه ی محروم دارند 
و بخش قابل توجهی از مشروعیت غیردموکراتیک خود 
را از حفظ رابطه ی تبلیغاتی با این طبقه کسب می کنند. 
بــه این اعتبار گوران عالوه بر این که از شــناخِت دقیِق 
ماهیِت طبقه ی متوســِط نوظهور در کردستان بازماند، 
نتوانســت تصویری واقعی از نســبت خود با این طبقه  
ترســیم نموده و در نهایت محوری ترین مطالبه ی آن را 
که گسترش تدریجی دمکراسی و ایجاد نهادهای مدنی 
و قانونی بود به فراموشی سپرد. عالوه بر این، توده گرایی 
و شعارزدگی رسوخ کرده در بدنه ی این جریان سیاسی، 
آسیب های عمیق و ماندگاری بر پیکر فرایندهای سیاسی 
و اجتماعی حاکم بر اقلیم به یادگار گذاشت که مهم تریِن 
آن رادیکالیزه کردِن ســریع و بی پشــتوانه ی مطالبات 
جامعــه و افزایش تقاضا برای تغییــرات فوری و بنیادی 
یا همان انقــالب بود که خود را در شــعار بر می اندازیم 
)ده یگورین( متجلی می ســاخت. جنبش گوران ناتوان از 
تحقق این شــعار بلندپروازانه، خود به اولین قربانی  این 

نگاه پوپولیستی تبدیل شد.
با تمام ایــن اوصاف گوران حتی در غیاب رهبر فقیدش 
نوشیروان مصطفی، هنوز از این ظرفیت فکری و سیاسِی 
ارزشــمند برخوردار است که به جایگاه اصلی خود یعنی 
نمایند گی طبقه ی متوســط و در حــال حاضر ضعیف 
شده ی جامعه ی کردستان بازگردد. این حزب هنوز قادر 
است با تکیه بر نیروهای تحصیل کرده و پاک دسِت خود 
و بــا نگاهی صرفاً اصالح گرایانه )نه براندازانه( به قدرت و 
سیاســت و دوری از توده گرایی و شعارزدگی، خاستگاه 
طبقاتــی خود را از نو شناســایی نمــوده و به تنظیم و 
پیگیری مطالبات طبقه ی متوســط که همان گسترش 
دموکراســی و تقویــت نهادهای قانونی و مدنی اســت 

بپردازد.
گــوران باید بپذیرد کــه احزابی با ریشــه های تاریخی 
و مبارزاتــی چــون پارتی و اتحادیــه ی میهنی به هیچ 
وجه قابل حذف نیســتند و هر تغییــری تنها از رهگذر 
وادار نمــودن آرام و تدریجــی آن ها به قبول فرایندهای 

دمکراتیک ممکن خواهد شد.

فراتاب: در موقعیت ویژه ی 
جنگی که تنها قابلیت متصف 
شدن به تقابل سخت افزاری 
را داراســت حضور و آمادگی در ساحت نوشتار تأکید بر 
نگاهی اساســأ ضد جنگ و رویکردی اســت در تقابل با 
هژمونی حاکم و همچنین تالشــی است برای حضور در 
ســاحت نرم افزاری در گســتره ی زبان و تعقل تمدنی. 
تقابل با هژمونی حاکم بر خاورمیانه که سرنوشــتش را 
نفت ســیاه و بازارهــای جهانی ســالح و ایدئولوژیهای 

گوناگون سیاه و سپید نگاشته اند.
 اگرچه اینگونه به نظر می آید که جنگها مایه حرکت و 
زایش و الهامبخش برای ســاحت نوشتار و خصوصأ ژانر 
ادبیات باشــند اما این دیدگاه متعارف و سطحی شرقی 
و عرفانگونه اســت که از نوعی نزاع بــرای وصول به امر 
دست نایافتنی لذت می برد اما واقعیت امر چیز دیگری 
است و این فهم باژگونه محصول همان سیستم و ساختار 
هژمونیکی اســت که علت بروز و تداوم جنگها هستند، 
اساسأ این نوشتار و بویژه ادبیات است که جنگ و تبعات 
ویرانبار و ضد تمدنش را به چالشی جوهری فرامی خواند 
نه بالعکس، جنگها علت ظهور نگاههای زیباشــناختی و 
روایتهای رستگارمنشانه نیستند بلکه بالعکس ادبیات و 
ساحت نوشتار است که جنگ را مایه ی تباهی و نابودی 
ارزشهای تمدنی و انسانی میداند و روایتهای نوستالژیک 
انسانی و صلح جویانه و تمدن را در دل بمبارانها و جنازه 
ها بیرون می آورد و ارزش واالی تل کشته شدگان را در 

قالبی زیباشناختی باز می نماید.
 در خاورمیانه وضعیتی ویژه حاکم اســت، وضعیتی که 
برای چندین دهه است که هیچ قدرتی نتوانسته نقشی 
مثبت و پیشرونده در کم کردن آالم و رنجهایش داشته 
باشد بلکه هر چه به پیش رفته و تغییراتی بوقوع پیوسته 
بوی تعفن روح مرگ پرســتی و جنگ محوری بیشــتر 
به مشام ما خورده اســت، دین و قدرت و ایدئولوژیهای 
گوناگون با اضافه شــدن مســئله ی سرمایه و مناسبات 
بازار نیرویی تازه یافته اند و شمایلی دیگر از خود پدیدار 
ساخته اند و همه ی درها را به روی گفت و گو و تسامح 
و پذیرش بســته اند، در این وضعیت ویژه حتی محاکمه 
ای چون جهــان کافکایی اتفاق نمی افتد، هیچ تعلیق و 

گمان و شکی در کار نیست!
هرچه هست باور و عقیده و ایمان و آز و شهوت است! در 
این خاورمیانه دوزخین کردستان کانون اصلی منازعات  

این مفاهیم و ارزشهای سرمدی! و زیانبار هستند، گویی
این جغرافیا در جنوبی ترین نقطه ی دوزخ واقع شــده 

است اما زیر طنین گلوله و سوت خمپاره و شبح جنگ
 و اضطراب مرگ ما شــاهد حضور بنیادین سوژه و روح 
کردی  در ســاحت نوشــتار و ارج نهادنش به طبیعت و 
تعهد راستینش به عدالت بودیم. یکی از معدود رهبران 
جنبــش آزادیبخش کردی مصداق عینی و بارز حضور و 
آمادگی زبانی و نوشتاری در جنوب دوزخ بود او رهبری 
آزاده و باورمند و شعارستیز و واقعگرا بود که بر پایداری و 

حضور مستمر در چنین ساحتی اصرار ورزید.
 زیاده روی نمیکنم اگر بگویم نوشیروان مصطفی 
امین سوژه ی تنها و غمگینی بود که در وضعیت 
جنگی ویژه بر نوشــتار به مثابــه ی اکت و امری 
استعاری تأکید کرد و تا زمان مرگش با همه ی قوت 
و ضعفهای روایتی اش این حرکت را ادامه داد. هیچ 
شخصیتی در وضعیتی اینچنین ویژه از بوته نقد و 
ارزیابی خارج نیســت اما اگر نگویم در این زمینه 
کرد و مبارزی بی همتاست اما به جرأت می توان 
گفت کم همتاست، حجم آثار و نوشتارهای ایشان کثیر 
و متنــوع بوده و در حوزه هــای و زمینه های متحددی 
چون سیاســی، فرهنگی، ادبی، تاریخی و زبانشناختی و 
دولت داری و نظری بوده اســت. کیفیت و اعتبار علمی 
و تحقیقی آثارشــان از روی رفرنس و منابع و ارجاعهایی 
به زبانهای عربی، فارســی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی 
که مورد استفاده اش بوده اند قابل تشخیص است و این 
سوای نگاه دقیق و کاوشگرانه ی میدانی و شفاهی او در 

حوزه ی جغرافیای تاریخی و طبیعی و سیاسی است.
 او در دوران متعدد و مراحل مختلف جنگ و مبارزه که 
سرتاسر کردســتان عراق را فراگرفته بود بالغ بر چهارده 
اثر در زمینه ای یاد شده تألیف کرد و به نگارش درآورد. 
امــری که تفاوتهــا و تمایزات نوشــیروان مصطفی را از 
بســیاری دیگر از همقطاران و رهبران سیاسی و نظامی 
در خاورمیانه به خوبی نشان می دهد بخصوص وقتی به 
دقت و ابراز نظرهای کارشناسی وی در این آثار مختلف 
مــی نگریم بیش از پیش عمق این شــخصیت بزرگ و 
مبارز فکور را در می یابیم، کتاب چند جلدی »در میانه 
ی راه گل چیــدن« یکی از بهترین این آثار اســت که 
مــی تواند ما را با ابعاد مختلــف از طرز فکر و روش فکر 

نوشیروان و تدقیق او آشنا سازد.

عادل قادری

وفاداری در ساحت نوشتار
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راهکارهای چهارگانه مدیریت منابع نفتي از دیدگاه نوشیروان
فراتاب: نفت، چگونگی استخراج و فروش آن و همکاری با شرکت های بین المللی و نیز در روابط میان اربیل و بغداد از موضوعات بسیار مهم در اقلیم کردستان به شمار می 
رود در همین رابطه نوشیروان مصطفي درباره موضوع نفت استراتژي دیگري داشت که با رویکرد جاری در سالهای اخیر در این منطقه کامال در تضاد است. او تاکید داشت: در 
باره قراردادهاي نفتي بر این باورم یک( مدیریت منابع زیر زمیني و روي زمین در اقلیم باید با دولت اقلیم کردستان باشد، دوم( حکومت اقلیم مختار باشد تا با دعوت از کمپاني 
ها و بانک ها مهم دنیا براي سرمایه گذاري در این حوزه ها دعوت بعمل آورد و زمینه هاي الزم را در این زمینه فراهم نماید. سوم( هر نوع قراردادي در این زمینه باید شفاف 
بوده و تعهدات طرفین قرارداد باید دقیق و مشخص و خالي از ابهام باشد. و چهارم( درامد حاصل از نفت در یک صندوق ویژه ذخیره و فقط بازمجوز پارلمان و در دو حوزه توسعه 

زیر ساخت هاي اقتصادي مولد و ارتقا سطح رفاه عمومي از ان بهره برداري شود.



برگردان از ُکردی به فارسی: زریان کریمی
فراتاب: سخت اســت صحبت کردن در مورد 
کســی که عالوه بــر اینکه به مدت 30 ســال 
شــخصیت بســیار موثری در میدان سیاســی 
کردستان بود نزدیک به نیم قرن مشارکت موثر 
در عرصه سیاســت و روزنامه نگاری و آکادمیک 
در منطقه داشــته و همزمان ارتباط انســانی و 

دوســتی نزدیکی با او داشــته باشــی و 
در چگونگــی اداره کشــمکش های 

سیاسی در یک منطقه فوق العاده 
جهان،  پرچالــش  و  پرآشــوب 
حق اســتادی بر گردنت داشته 

مــدت 7  در  باشــد. 
کردن  کار  سال 

مستمر با 

ایشــان که عالوه بــر اینکه سیاســتمداری با 
تجربه، کارامد، راستگو و میهن پرست بود، یک 
شــخصیت آکادمیک مطلــع در زمینه حقوق و 
علوم سیاسی نیز بود. درسهای زیادی یادگرفتیم 
که تاثیر زیادی در زندگی ما داشــته است.  در 
اینجا در مــورد نگرش نوشــیروان مصطفی به 
فرمانده بودن از طرفی و نگرش وی به 
پســت و مقام از سوی دیگر می 
خواهم در چند سطح دیدگاه 

های خود را مطرح کنم.
 علیه انحصار 

معتقد  مصطفی  نوشــیروان 
بــود کــه نباید در پســت و 
مقــام انحصار کاری باشــد و 
همزمان معتقد بود که کســانی 
اند  کرده  مسلحانه  مبارزات  که 
شایسته احترامند. کسانی که می 
توانند کار سیاســی بکنند برای مدتی 
معلــوم و به شــیوه دموکراتیک و 
پس از به دســت آوردن اعتماد 
بکنند.  کار سیاســی  مــردم 
نباید این مســاله به انحصار 
کاری سیاسی منجر شود و 
نباید مشروعیت مبارزات، 
تعیین کننده این مساله 
باشد که چه کسی در 
چه پســت و مقامی 
باشــد. به ایــن معنا 
که بایــد یک ارتباط 
دموکراتیــک در بین 
و  جایــگاه  افــراد 
مقــام  و  پســت 
در  باشــد.  آنها 
حقیقت رای و 
اعتماد مردم 
مو جــب 
ن  ند ما
کسی 
در 

پستی می شــود نه اینکه در گذشته چه کاری 
انجــام داده و یا چه چه مشــروعیتی دارد. این 
مســاله می توند موجبات آشــتی دادن مردم و 

حکومت را فراهم کرد.
 امانتداری، چرخش و تغییر در پست ها

نوشیروان مصطفی ســعی می کرد ارتباط بین 
شخص و پست و مقام را از مالکیت به امانتداری 
و وکالت تغییــر دهد. به این معنا که شــخص 
منتصب در یک پســت یا مقــام نباید به جایگاه 
خود حس مالکیت داشته باشد بلکه او امانتداری 
بیش نیســت و وکالت مردم را در آن پســت بر 
عهده دارد. هرگاه اعتماد مردم را از دست داد و 

نتوانست امانتدار خوبی باشد 
باید جایــگاه خود را به کس دیگری واگذار کند 
که بتواند اعتماد مردم را بدست بیاورد. به همین 
دلیل هم در نحوه درست کردن بدنه گوران این 

اصل را مبنا قرار داده بود. 
 مسئولیت پذیری 

او معتقد بود مهم نیســت کــه در چه جایگاه و 
پســتی هستی بلکه مســاله حائز اهمیت میزان 
مســئولیت پذیری و ایفای نقش در آن پســت 
اســت. به همین دلیل اســت که می بینیم در 
تاریخ اتحادیه میهنی کردســتان عراق بسیاری 
مواقع جانشین دبیرکل حزب بوده اما این مساله 
برای وی اهمیتی نداشــته و در گوشه ای خلوت 
کرده و کتابی نوشته است چون تصور می کرده 
کــه وظیفه وی در ایــن مقطع این اســت که 
مسئولیت آکادمیک خود نسبت به ملتش را ادا 
کند. یا اینکه هر گاه تصور کرده که در آن پست 
و جایگاه نمی تواند نقش موثری داشته باشد آن 
را واگذار کرده و ریسک دیگری می کرد. درست 
کردن حزب گوران )تغییر( آســان نبود، این هم 
یکی دیگر از ریسک های نوشیروان مصطفی بود 
که می خواســت به این شیوه نقش خود را ایفا 
کند. از نوشیروان مصطفی یاد گرفتیم اگر پست 
یا مقامی مانع این مســاله باشــد که مسئولیت 
خود را انجام داده و ایفای نقش کنی، الزم است 

که از آن دست بکشی. 
 تعامل بین نسلی

همزمان نوشــیروان مصطفی بــه ترکیب تجربه 
نسل ها بســیار معتقد بود. در آخرین نامه اش 
بــه مجمع عمومی و مجمع میهنی درخواســت 
ترکیــب کردن مبارزات هر دو نســل را دارد. از 
مبارزان پیشکسوت و اســتفاده از تجربیات آنها 
گرفته تا آن چیزی که او از شــور و هیجان نسل 
جدید از آن یاد کرده اســت. این بدان معناست 
که او همیشه به بهکارگرفتن هر دو نسل معتقد 
بوده اســت. در هیچ جای دنیا هم سابقه نداشته 
که یک نسل جدید جلو بیاید و کل نسل قدیمی 
خانه نشین و بازنشســته شود. او معتقد بود که 
نســل جدید کم کم پیش برود اما این مســاله 
مستلزم آن است که زمینه سازی های الزم برای 
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وی انجام شده و انحصار کاری را حذف کند. اما 
همزمان نوشیروان مصطفی روی نسل جدید کار 
می کرد. به این معنــا که ما مجموعه ای جوان 
بودیم که مدام با نوشــیروان مصطفی در ارتباط 
بودیم. او نیز ما را می شــنید به ما آموزش می 
داد ما را راهنمایی می کرد و با ما مشــورت می 

کرد و از ما نظرخواهی می کرد.
 اهمیت دادن به نسل جدید

نوشــیروان مصطفی معتقد بود کــه برهه های 
مختلف به انســان های مختلــف با توانایی های 
متفــاوت نیاز دارد. هر برهه بــه مجموعه ای از 
توانایی ها و مجموعه ای از انســان ها که دارای 
این توانایی ها هســتند نیاز دارد. ممکن اســت 
برهه ای دیگر به بخشــی از اینها و اضافه کردن 
مجموعه ای جدید برای اداره کردن سیاست آن 
مقطع نیاز داشــته باشــد. از این رو همیشه به 
لزوم تزریق خون جدید به پروســه سیاســی در 
اقلیم کردســتان و لزوم بکارگیــری نیروی تازه 
نفس تاکید داشــت. مشــارکت نیروی جوان در 
حکمرانی و پروسه سیاسی پیشتر بسیار کم و در 
سطحی بسیار ضعیف بود اما نوشیروان مصطفی 
و گوران در افزایش میزان مشارکت نیروی جوان 
و تازه نفس سرمشــق بودند. نه تنها ما بلکه اگر 
نگاهی به قبل از ما داشته باشید متوجه خواهید 
شد که میزان مشــارکت نیروی جوان در اولین 
فراکســیون گوران در پارلمان بســیار باال بوده 

است. 
او به این مســاله واقف بود که بسیار واضح است 
که همیشه نسل جوان در صدد به وجود آوردن 
شرایط بهتر است و همیشه نسل جوان لیبرال تر 
است و کسانی که پا به سن می گذارند محافظه 
کار تــر می شــوند. اما نوشــیروان خود هر چه 
بیشتر پا به ســن می گذاشت هیچگاه محافظه 
کار نبود و همیشــه دیدگاهی منتقدانه داشت و 
همیشه در فکر این بود که چگونه شرایط کنونی 
را تغییر دهد نه اینکه شــرایط موجود را حفظ 
کند. اما به این مســاله آگاه بود که این یکی از 
ویژگی های نسل جوان است به همین دلیل هم 
می خواست که نسل جوان این مساله را پیگیری 

کند و از این ویژگی نسل جوان استفاده کند. 
نوشــیروان مصطفی تا آخرین نفس برای بدست 
آوردن منفعــت عمومی و برای ملت خود تالش 
کــرد. او برای ملت خود زندگی کرد. من چیزی 
نــدارم جز اینکه برای تمــام چیزهایی که به ما 
بخشید و به ما آموخت و به خاطر تمام چیزهایی 

که به ملت کرد بخشید سپاسگذار او باشم. 

کوچک  ای  کافه  در  فراتاب: 
ساختمان  نزدیک  خیابانی  در 
محــل دیدار نشســته ایم، به 
ســلیمانیه ی زیبــا و قدیمی 
فکر مــی کنم، ابراهیم پاشــا 
را در خیال تجســم می کنم 
قبیله  بــزرگان  اقتــدار  با  که 
بابان را به حضــور می خواند 
و دســتور ساخت قلعه ســلیمانیه در دل شاره زوور را به 
معماران و مهندســان می دهد، او شــاید فکر نمی کرد 
که در بنــا نهادن یکــی از تاثیرگذارتریــن بخش های 
جغرافیای فرهنگی کردســتان است. شهری که مقدر بود 
به یکي از کانون هاي اصلي توســعه فرهنگي کردستان و 
مدرسه ناسیونالیســم نوین و فرهنگي کردها مبدل شود 
و مشــاهیری چون نالي، ســالم، موالنا خالد نقشبندي، 
مصطفي پاشــا، پیرمرد، محمد امین زکی، شیخ محمود 
حفید، محوي، شیرکو بیکس و ده ها نویسنده و روشنفکر 

دیگر را در دامن خود پرورش دهد.
اینجــا در ســلیمانیه در حقیقت به همــراه تنی چند از 
نخبــگان و فعالین فرهنگی ُکرد ایرانــی در انتظار زمان 
تعیین شده برای دیدار با یکی از تاثیرگذارترین بازیگران 
حوزه سیاســت و فرهنگ در اقلیم کردســتان هستیم، 
مراجعین بســیارند و ما نیز مشــتاق و منتظر. نمی دانم 
با چــه تیپ شــخصیتی مواجه خواهم شــد، جنگاوری 
خستگی ناپذیر ســالهای مبارزه و استراتژیست معترض 
دوران حکمرانــی ُکردها، که قطعا دیدار با وی با نیم قرن 

سابقه مبارزاتی و فعالیت سیاسی فرصت مغتنمی است.
نوشــیروان مصطفی امین، ایدئولوگ فکری و فرد شماره 
دو سالهای سخت مبارزه در اتحادیه میهنی که مدتهاست 
از حزب متبــوع خود منفک و جریان نوینی بنام جنبش 

گوران )تغییر( رهبری می کند.
اصــالح طلــب معترضي که نامــش با تاریــخ مبارزات 
آزادیخواهانه کردهــا و البته با منازعات دروني دهه هاي 
گذشته  اقلیم کردستان گره خورده است. مردي که حاال 
پس از ســال ها مبارزه و همراهــي با مام جالل اینک به 
دلیل نارضایتي از فضاي حاکم بر مناسبات سیاسي اقلیم 
کردستان و ناکارامدي دســتگاههاي اجرایي و اداري در 
خدمت رســاني به مردم، راه خــود را از یاران دیروز جدا 
کرده و درصدد اصالح نابســاماني هــاي موجود برآمده 
اســت. می گویند او اولیــن جریان سیاســي اجتماعي 
مدرن و لیبرال را در فضاي سیاســي کردستان طراحي و 
تاســیس کرده تا با بهره گیري از توان و تجربه های خود 
و همراهي و همدلي کســاني که از وضع موجود ناراضي 

بودند راه را بر تداوم نابساماني ها ببندد.
این دیدار برای من فرصتي بدیع اســت، دیدار با 
معمار اصالحات بنیادین و طراح توسعه سیاسي در 
اقلیم کردســتان، مردی که نه تنها نامش در خلق 
تحوالت بزرگ سیاســی در کردستان عراق مطرح 
شــده بلکه پدید آورنده حــدود هجده کتاب در 
زمینه های سیاسی، تاریخی و ادبی است. کنجکاوم 
تا عامل ایجاد این شــور و نشاط در جامعه در حال 

گذار کردستان را از نزدیک ببینم!
باالخره انتظار به سر می رسد، ماموری به ما می گوید که 
می توانیم وارد عمارت شویم، با همراهان وارد ساختمان 

می شویم. بدون درگیر شدن با تشریفات معمول دیدار
 با چهره هاي سیاسي، بالفاصله هماهنگي هاي داخلی 

بعمل می آید و ما نیم ساعت بعد  در اتاق بیضي شکل و 
ساده و آراسته ای، در مقابل کاک نوشیروان نشسته ایم.

اولیــن چیزی که بعــد از قد و قامت بلنــد او توجه مرا 
جلب می کند، چشمان ریز نافذش است. با لباس کردی 
خاکستری رنگ و شال مشــکی که به کمر بسته، بسیار 
برازنده بــه نظر می رســد. گرد و غبار ســپید زمان بر 
موهایش نشســته، اما از جذابیت های مردانه سیاستمدار 
پیر نکاســته است و به شــکل خاصی با وقار است. با او 
دســت می دهم و با همراهم روی مبلی که به ما تعارف 
می کند می نشــینیم. کمی تعارف و خوش و بش کردن 
های معمول و بعد از عالیقش درباره ریشه های مشترک 
فرهنگــی ســلیمانیه و کردهــای ایران مــی گوید و به 
مقاالت و کتاب هایی که در زمینه تاریخ نگاري و ادبیات 
کالسیک نوشــته گریزی می زند. بعد هم در باره اوضاع 
سیاسی منطقه حرف می زند. اطالعات وسیع و فراگیرش 

مایه حیرت و تحسین است.
از جریان اصالحات و رهبر آن در ایران صحبت می کند. 
تفکــر اصالحات در عراق و ایران را مشــابه می داند. در 
خالل صحبت هایش در مورد اوضــاع و احوال ایران، به 
دومین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد که می رسد، 
به نکاتی اشــاره می کند که به زعم من نشان از توجه و 
پیگیری مستمر و رصد دقیق شرایط اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی ایران دارد، با اینکه شنیده بودم سخنور خوبی 
نیست اما به نظرم از نوع گزینش و بکارگیری کلماتی که 
در بیانش هست، می توان میزان ذکاوت سیاسی و عمق 

معلومات و ذهن منظم علمی او را دریافت.
با خوشرویی به همه پرسش هایمان درباره اوضاع سیاسی 
و برنامه ها و راهبردهای جنبش گوران پاسخ می دهد. با 
اشتیاق خاصی از ضرورت تغییر زیرساخت های سیاسی 
و امــکان چرخش قدرت و ایجاد ســد بر ســر راه ظهور 
دیکتاتوری در کردســتان می گویــد و اینکه باید درآمد 
نفت و مالیات در جهت برقراری عدالت اجتماعی مصرف 
شود، قانون حاکم شود، نهادهای مدنی توسعه پیدا کنند، 
به حقوق زنان و کودکان احترام گذاشــته شــود، دولت 
کنترل نیروهای پیشــمرگ را از احزاب بگیرد، قدرت از 
انحصار عشــیره ها و خانواده ها خارج شــود و حکمرانی 

مدرن و مدنی شکل گیرد.
وقتی از آینده جنبش گوران حــرف می زند، ناخودآگاه 
بارقــه هایی از تأثر و غم در نگاهش جاری می شــود، با 
خودم فکر می کنم شاید به این دلیل است که با توجه به 
سن و سالش امیدی برای بهبود اوضاع الاقل به این زودی 

ها در تصور ندارد و راه را دشوار می بیند.
ســرگرم صحبتیم و از گذشــت زمان غافلیم با اشــاره 
دوستان متوجه می شــود زمان دیدار رو به پایان است. 
بلند می شوم و بعد از یک خداحافظی کوتاه، برای آخرین 
بار به چشم های نافذش نگاه می کنم و در دل می گویم: 
خداحافظ آقای سیاســتمدار روشــنفکر، امیدوارم همه 
اهــداف و برنامه هایی که برای اســتقرار دموکراســی و 
برقراری عدالت اجتماعی در اقلیم کردستان داری، عملی 
شوند و آرمان های اصالح طلبانه ات به سرانجام برسند.

اکنون ســالها از آن دیدار و دو سال نیز از وفات وی می 
گذرد هرچند اقلیم کردســتان تا تحقــق رویاهای او راه 
دشــوار و فاصله بســیاری دارد، اما او تبدیــل به الگو و 
قهرمان بســیاری از فعالین سیاســی و فرهنگی در پهنه 
کردستان شده است، که امیدها را برای تحقق آن رویاها 

در دلمان روشن و زنده نگاه می دارد.

دکتر روفیا توفیقی

وقتی پارتیزانی بزرگ، رفرمیست میشود!

شماره 3 / خرداد 1398
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د. بایزید مردوخی

استاد دانشگاه

فراتاب: کاک نوشیروان شخصیتی بزرگ و چند وجهی 
در کردســتان عراق و بدون اغراق در خاورمیانه بود که 
از جهــات مختلف مورد ســتایش یارانش و نیز انتقاد و 
دشمنی بدخواهانش بود. می توان ادعا کرد که این مرد 
بزرگ دموکرات و انسان دوست را خاورمیانه و ملت های 

آن خیلی زود از دست دادند.
این شخصیت ُکرد که در ایران کمتر شناخته شده است، 
تاریخ ایران و عرب، از بدو اســالم و آغاز ســلطه اعراب 
بر خاورمیانه را به خوبی مطالعه، تحلیل و تشریح کرده 
است. او تاریخ قدیم و جدید ُکرد را در خاورمیانه و به ویژه 
در ایران بزرگ به دقت، در پرتو عامل ژئوپلیتیک بررسی 
کرده و می گوید اگر این عامل در تعیین سرنوشت سایر 
ملت ها نقشی نداشته است، در سرنوشت ملت ُکرد بدون 

تردید تعیین کننده ترین فاکتور بوده است.
عالقه کاک نوشیروان به تاریخ ایران ستودنی است و در 
آثاری که در زمان حیــات خویش به زبان ُکردی چاپ 
و یا به فارســی هم بعضاً ترجمه و منتشــر شده به این 
موضوع پرداخته اســت. او تمرکزگرائی شدید حکومت 
های معاصر ایران را میراث تاریخی دوران شاه اسماعیل 
صفوی و حکومت ترکان بر سرتاسر ایران در دوره صفویه 
)1501  - 1722م( می-داند که قزلباش ها را جایگزین 
ســران قبایل و اقوام ایرانی کرده بود. او می گوید بعد از 
شکست چالدران در 1514م، شاه اسماعیل به باده نوشی 
و گوشه گیری پناه برد و آنچه از خود در حکومت های 
مرکزی ایران به یادگار گذاشت دشمنی و کینه بی حد و 

حصر نسبت به اقوام ایرانی بود.
کاک نوشــیروان برای یاران و معاصرانش در کردستان 

عراق، از جهات مختلف اهمیت داشــته و مورد ستایش 
قرار گرفته اما نقش او در نوگرائی نظام تدبیر و حکمرانی 
بــه لحاظ جهانــی و در تصویر خاورمیانــه کمتر مورد 
توجه قرار گرفته اســت. نقش پیشــتاز کاک نوشیروان 
در تاکید بر »تغییر، ضــرورت تغییر و مدیریت تغییر« 
در جامعه، در کلیه امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی کردســتان عراق پررنگ و ممتاز بوده است، و 
انتخاب »گوران« برای شناسه نهضتی که خود او ایجاد و 
رهبری کرد که در بیشتر کشورها و دولت های خاورمیانه 
منحصــر به فرد اســت. به نظر می رســد، او با مطالعه 
عمیق تحوالت و سرنوشت همه نهضت های سیاسی و 
اجتماعی در ایران، عراق، ســوریه، مصر و ترکیه به این 
نتیجه رســیده بود که کردســتان عراق و نهضت های 
سیاســی و کارزارهای اجتماعی و فرهنگی آن در جهت 
نیل به دموکراسی واقعی باید »تغییر« پیدا کند. به همین 
جهت بود که »گوران« )تغییر( به برند و شعار نهادها و 
مؤسســات حزب او بر سر زبان ها و مجلس قانونگذاری 

اقلیم کردستان تبدیل شد.
کاک نوشــیروان، راه رهائی از دور باطل عقب ماندگی 
کردستان، طی قرون گذشته و دوران معاصر را »تغییر« 
مناسبات گذشته فئودالی چه در سیاست و چه در اقتصاد 
می دانســت و نهضتی را پایه گذاری کرد که با تجهیز 
جامعه به ویژه جوانان، عهده دار نوســازی همه شئون 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کردستان عراق 
باشد. شــیوه مدیریت و مدارای او در اعمال »تغییر« و 
اصالح امور مختلف، نســلی از جوانان را برای به عهده 
گرفته مأموریت های مختلف در پارلمان و در دولت اقلیم 
آماده کرده است که آثارشــان را مردم مشاهده و مورد 

ستایش قرار داده اند.
او با مطالعــه و تحقیق در تحــوالت خاورمیانه 
دریافته بود که جوامع ُکردی و تشکل های مختلف 
آن گرفتار مفهومی به نام »وابستگی به مسیر طی 
شده« یا »قفل شدگی به تاریخ« بوده و نیروهایی 
هستند که مسیر تاریخی گذشته را بازتولید می 

کنند و از چنان قدرتی برخوردارند که می توانند 
هر اقدام اصالحی هر چند کوچک را هم دور بزنند. 
او آغازگر »تغییر« در جامعه ای بود که اگر به ظاهر 
امروزی شده بود ولی در باطن و در نظام تدبیر و 
حکمرانی، همچنن از قرون گذشته فئودالی نسخه 

برداری می کرد.
مــی توان تصور کرد که حاصل مبــارزات طوالنی او در 
کردســتان عراق و مطالعات عمیق در مورد کشورهای 
همجوار او را به این باور رسانده بود که بدون یک تغییر 
نهادی و سراســری، مبارزه و تالش و تکاپو راه به جائی 
نخواهد برد. جوامع سنتی منطقه غالباً نسبت به تغییر 
مقاوم هستند و بین پایبندی به سنت و فرهنگ تغییر 

تنش برقرار می شود.
فرآیند توســعه یک ملت، یک کشــور یا یک منطقه، 
شباهت به یک جنگ دارد: هدف معینی دارد، استراتژی 
خاصی دارد و سیاســت ها )تاکتیک ها( ی مناسبی با 
توجه به استراتژی انتخاب شده برای نیل به هدف اتخاد 
می شود. همان طور که یک جنگ صدها نیرو دارد و در 
مسیر پیروزی، نبردهایی ممکن است با شکست یا عقب 
نشینی توأم باشد، اما در نهایت برآیند جنگ )مجموعه 
نبردها( به پیروزی منجر شود. تغییر نیز به دالیل مختلف 
ممکن در مراحلی با ناکامی ها و شکست ها همراه باشد، 
اما در صورتی که دیدمان و هدف مناسب زمان و مکان 
و استراتژی منطبق با شرایط و خواست مردم و سیاست 
های ســازگار و مناسب هر مرحله از فرآیند اتخاذ شود، 
مجموعه شکست ها و پیروزی ها به تغییر و توسعه می 

انجامد.
در نتیجه باید تاکید کرد که کاک نوشــیروان با انتخاب 
مفهوم و استراتژی »تغییر« به عنوان هدف استراتژیک 
توسعه کردســتان و تالش برای طرح و پیگیری آن در 
همــه حوزه ها- از قانونگذاری، تــا اجرائی و قضائی- از 
بخش های تولیدی تا اجتماعی و فرهنگی- از شــهر تا 
روســتا- از خیابان تا خانوار، کارزاری را در اقلیم به راه 

انداخته که سرنوشتی جز پیروزی نخواهد داشت.

تاریخ خواِن تاریخ ساز!
شماره 3 / خرداد 401398
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فراتاب:  نیکولو ماکیاولی قریب به 500 ســال پیش گفت: 
توفیق رهبران به دو شرط اســت: »اقبال« و »بخت خوش« 
داشته باشند و »هنر« و »تدبیری« که به واسطه آن فرصت ها 
را بشناسند. از میان این دو شرط، اولی )بخت و اقبال( دست 
رهبر نیست، اما آن دیگری )تدبیر و هنر( به فراست شخص و 
نبوغ فردی وابسته است. لذا رهبران موفق آنهایی هستند که 
اوالً در زمانه و فضای مناسبی سکاندار شده اند و ثانیا استعداد 
و شامه ای دارند که خطر و فرصت را تشخیص می دهند. رهبر 
یا حاکمی که خوش شانس اما بی فراست باشد جاودانه نمی 
شود و رهبر و حاکمی با فراست ولی فاقد شانس باشد هم ره 

به جایی نمی برد.
با این درآمد از ماکیاولی در نوشــتار حاضر می کوشم به این 
پرســش پاســخ دهم که نوشــیروان مصطفی امین )1944   
2017( در باســکول راهبری سیاسی چه وزنی دارد؟ آیا او در 
تاریخ سیاسی خاورمیانه، مرتبه ای همتراز جمال عبدالناصر، 
آتاتورک، یاســر عرفات، امام خمینی و ملک عبداهلل سعودی 
خواهد داشت و یا به سان بسیاری از رهبران متوسط و پایین 
تر از متوســط، در گذر زمان، محو خواهد شــد؟ طبعاً برای 
ماندگاری یا فراموش شدن در تاریخ، سنجه هایی هست و به 
دلخواه نمی توان رهبری را دوران ساز و دیگران را کم اهمیت 
معرفی کرد. پس بهتر اســت  ســوالی دیگر طرح کنیم تا به 
پاسخ  پرسش نخست کمک نماید و آن این است که رهبران 
برتر و ماندگار در حافظه زمان، چه خصایصی دارند که آنها را 

مخصوص و متفاوت از دیگران می سازد؟
نگاهی به تجربه زندگی رهبران ماندگار نشان می دهد که آنها  
بنا به دو مجموعه از خصایص، ویژه و ماندگار شده اند.  دسته 

ای از خصایص مربوط و برآمده از شخصیت یا کاراکتر آنهاست 
و دســته ای دیگر مربوط به مهارت آنها. به سخن روشن، در 
موضوع بررســی کارنامه نوشــیروان مصطفی، ابتــدا باید به 
شخصیت او نظر کرد و در گام ثانی بر مهارت او، همان چیزی 
که ماکیاولی »ویرچو« یا هنر نامیده اســت. طبعاً شخصیت 
ماندگار، شخصیتی اســت که در وجدان مخاطب قابل تایید 
باشــد. وجدان آدمیان، خصایصی چون عدالــت ورزی، علم، 
صالبت، پشــتکار، راستی و هوش سرشار را ُمهر تایید می زند 
و از خصایصی چون بطالت، ریاکاری، کند ذهنی و خودنمایی 

ملول است.
در مرتبه دوم و عالوه بر شــخصیت، سنجه دیگری که بسیار 
روشنگر است مهارت اســت و ایفای ماهرانه ی نقش رهبری 
است. در این حوزه، رهبر ماندگار کسی می تواند باشد که کار 
ویژه های رهبری از قبیل بازی سازی، تاسیس گری، نهادسازی 
و شایسته گزینی را به انجام رساند و عماًل ریل حکمرانی را به 
گونه ای بگذارد که آورده نهایی آن کرامت شهروندان و امنیت 

کشور باشد و نه چیزی دیگر.
واقعیت این اســت که بخش اعظم شخصیت افراد، ساختنی 
و محصول تربیت اســت. همه مهارتها نیز اکتســابی اند و با 
زحمت و دقت و تمریــن حاصل می آید. بنابرین فرمولی که 
برای سنجش توفیق رهبران سیاسی به دست آورده ایم بدین 

قرار است:
رهبری اثربخش: شــانس + هنــر )مهارت رهبــری ضربدر 
شخصیت موثر( اکنون و استوار بر فرمول فوق، بهتر می توان 
در خصوص اقبال، ابتکار، شــخصیت و مهارت های نوشیروان 

مصطفی سخت گفت:
نخست- اقبال و بخت نوشیروان مصطفی

همانگونه که اشاره شد، اقبال یا فورچون از اراده و اختیار آدمی 
خارج اســت. نوشیروان مصطفی در کشوری تولد و نشو و نما 
یافــت که طی نیم قرن اخیر بدترین فجایع بشــری را تجربه 
کرده اســت. او بدون آنکه بداند و بخواهد در ســایه رهبران 
ارشدی چون جالل طالبانی و مســعود بارزانی قرار گرفت. از 
بخت و شــانس نوشیروان مصطفی بود که عمده ی عمر خود 
را بــه عنوان چریک در کوهها گذراند و بســیار دیر به شــهر 
بازگشت. آن هم موقعی که شهرها بین دو بلوک عمده یکیتی 
)اتحادیه میهنی( و پارتی )دموکرات( تقسیم شده بود و مجال 
ابتکار عمل بسیار بســیار کوتاه بود. از بد اقبالی های دیگر 
نوشیروان مصطفی عمر نسبتا کوتاه )73 سال( او بود، 
چرا که او تجارب فراوانی از تحصیل سیاست، حقوق، 
رزم و دموکراتیزاسیون اندوخته بود که اگر اجل مهلت 

می داد فقط پنج یا شش 

سال )دست کم تا سال 2022( الزم بود که او ایده های 
دموکراتیک خود را نهادینه کند. او در هشــت سالگی 
گوران از میان رفت و همانطور که می دانیم تشکیالت 
سیاسی بعد از مرگ موسس خود با نوعی خالء رهبری 
مواجه می شوند یعنی برای عمر سیدعلی  رهبری فعلی 
گوران   راحت نیســت که در تراز نوشیروان مصطفی 

رهبری کند.
دوم -هنر و ابتکار عمل های نوشیروان مصطفی

نیمه دیگری که می تواند کارنامه یک رهبر را سیاه یا قابل افتخار 
کند ابتکار عمل و هنر او است. ابتکار عمل نوشیروان مصطفی 
ستودنی اســت آنگاه که تواضع ورزید و گفت: استانداری کار 
چریک یا رزمنده نیست و کار هر پلیس را نباید به پیشمرگه 
سپرد. به گمان او جامعه کردستان میان دو غول ناکارآمد بنام 
یکیتی و پارتی گرفتار شده، غول هایی که آلوده فساد سیاسی 
و تنبلی مدیریتی شــده اند. به باورش مناسبات عشیره ای و 
الیگارشی حزبی، سد بزرگی هستند که نمی گذارند جویبارهای 
مدنی به دنیای دموکراسی برسند. او به درستی مناصب عالیه 
را هدف گرفته بود و معتقد بود که اصالحات را باید از باال آغاز 
کرد و کار فساد، ارتباط زیادی با مردم عادی ندارد. نوشیروان 
اقدامات هیجانی و شتابزده ی هواداران استقالل را تایید نکرد و 
آن را سزارین زود هنگام، کودکی نارس به نام کردستان دید و 
اکنون که دو سال از مرگ وی می گذرد می توان دریافت که 

راست می گفته است.
اما نوشیروان مصطفی در کنار همه فضایل و شعارهای نیکویش 
یک نقطه ضعف اســتراتژیک داشت؛ او با منطق حکمرانی در 
مهیب ترین نقطه جهان یعنی خاورمیانه و پیچیده ترین منطقه 
خاورمیانه یعنی عراق آشنا نشد. نوشیروان مصطفی از اهمیت 
نیروی نظامی برای پیشــبری پروژه هــای نرمی چون دولت 
شــفاف، دموکراسی تمام عیار و فساد زدایی از رهبران احزاب 
عفلت نمود. او توجه الزم را به این نکته نکرد که سرچشــمه 
های صدور جنگ ســرد و گرم در خاورمیانه امروز، همچنان 
فعالند و دستگاههای متعدد ســنتی، دینی، مذهبی، قومی، 
جنســیتی و ... همچنان به بازتولید خشونت و بی ثباتی می 
پردازند. او شــعارهایی مناسب را در هنگامه ای نامناسب و در 
بستری ناآماده سر می داد غافل از اینکه سدهای استواری پیش 
روی او قرار دارند: از ترجیحات متفاوت مردم تا مقاومت و ستیز 

نخبگان سیاسی و برخورداران از رانت قدرت و ثروت.
حقیقت آن اســت که باید در کارآمــدی رهبری و توان حل 
المســائلی چریک ها، نظامیان، روشــنفکران و متعصب های 
مذهبی تردید کرد. رهبری، یک علم است نه تکلیف یا عملیات 
یا پز روشنفکرانه. متاسفانه نوشیروان مصطفی در زمینه و زمانه 
ای دســت به ابتکار عمل زد که بستر آنچنان که می بایست 
آماده نبود، شــاید مانند کاشتن بذر در دریا یا کشیدن نقش 

در طوفان!

دکتر قدیر نصری

 پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

تدبیر و اقبال نوشیروان!

نوشیروان مصطفی  فراتاب: 
امین بی شــک یکی از چند 
رهبــر تاثیرگــذار طی نیم 
قرن اخیر در جنبش ُکردی 
در کردســتان )عراق( است. 
رهبری با فــراز و فرودهای 
بسیار و در نتیجه تاثیرات و 
کارنامه ای کامال مختص به 
خود. در نوشــتار پیش رو به 
برخی تمایزات قابل تامل وی 

با سایر رهبران سیاسی اشاره خواهد شد:
دانش آموخته سیاست: یکی از تمایزات قابل توجه نوشیروان 
در قیاس با دیگر رهبران و چهره های سیاسی هم عصر خود، 
به تحصیالت دانشــگاهی وی باز می گردد که او را متفاوت از 
بقیه کرده اســت او از دانشــگاه بغداد در رشته علوم سیاسی 

فارغ التحصیل شــده و بعدها در مقطع تحصیالت تکمیلی تا 
دانشــجوی دکترای سیاست در وین را دنبال می کند هرچند 

این مقطع را به پایان نمی رساند. 
ترجیح عمل به نظریه: نکته قابل تامل در باب نوشیروان این 
است که به رغم عالقه وافر و جدی که به تحصیل داشته است، 
اما در چند مقطع تاریخی نشــان می دهد او در مقاطع خاص، 
عمــل را به نظریه ترجیح می داده اســت. در دهه 1970 که 
دانشجوی دکترا است پس از دیداری که با مام جالل انجام می 
دهد یک تقسیم کار انجام می دهند مام جالل در اروپا باقی می 
ماند تا دیدارهای دیپلماتیک و البی گری اش برای تقویت حزب 
جدید التاسیس اتحادیه میهنی را انجام دهد و او درس را نیمه 
تمام، رها کرده و راهی کوهســتان های کردستان می شود، تا 
رهبری عملیاتی جبهه رو به افول ُکردی علیه رژیم بعث را به 

عهده گرفته و به سازماندهی پیشمرگان دست زند.
وفاداری به سنت تولید متن برای جنبش ُکردی: هرچند 
اشاره شد وی عمل را به نظریه ترجیح داد اما شاهدیم او در هر 
فرصتی، برای مطالعه، پژوهش و نوشتن و به نوعی تولید متن 

برای جنبش ُکردی استفاده کرده است. لیست بلند باالی آثار 
منتشر شــده از وی که از تاریخ روزنامه نگاری ُکردی تا حتی 
بررسی تاریخ ُکرد و عجم تا نهایتاً نامه هایش با جالل طالبانی، 
حاکی از این وفاداری به سنت نگارش در برهه های مختلف آن 

هم بر اساس متد نسبتاً دانشگاهی است.
انعطاف ناپذیری در برابر رقیب: شــاید بتوان گفت متاثر از 
اندیشه چپ کالسیک در دهه 1970 و نیز سرنوشت روی داده 
در زندگی اش که مدام در نوســان و آمد و شــد و مبارزه بوده 
است، که باعث شده نوشیروان در مقاطع مختلفی از جمله در 
جریان جنگ داخلی ُکردها در دهه 1990 و ســپس در تالش 
برای انجام اصالح در داخل حــزب اتحادیه میهنی، هر بار در 
یک قطب مخالف با دیگری به طور جدی ایســتاده و در اولی 
او را از جمله مســببین تشدید درگیری و ... بدانند و در دومی 
نهایتاً چاره ای جز خروج و ایجاد راه تازه ای با تاسیس »جنبش 
گوران« که به نوعی فضایی و حتی فرصتی تازه در اتمسفر اقلیم 

کردستان گشود.

د.اردشیر پشنگ
پژوهشگر مسائل خاورمیانه

تمایزات نوشیروان

شماره 3 / خرداد 1398
ماهنامه الکترونیکی فراتاب

41



فراتاب: نوشــیروان مصطفی رهبــر فقید گوران برای 
تحقق آرمانهایش در اســتقرار یک حکمرانی مطلوب و 
کارآمد در اقلیم کردســتان و توسط ُکردها، در وصیت 
نامه اش، بر پنج اولویت مختلف تاکید کرده اســت، که 

در ادامه خواهد آمد:
 بازگرداندن مناطق مورد مناقشه

مهم ترین اولویت سیاسی از دیدگاه  نوشیروان مصطفی 
در ایــن مرحله از تاریخ »اعاده مناطق منتزع از اقلیم« 
بــود او تصور می کرد که بعد از فروپاشــی رژیم عراق 
در ســال 2003 کردها در عراق بعد از سال ها مبارزه 
و انتظــار فرصت تاریخی یافته اند تا برخی از مطالبات 
تاریخی خود به ویژه تحدید حدود  مرزهای کردستان 
را محقق « نمایند اما تصمیم گیران کرد به جای تالش 
برای تحقق این اصل مهم سرنوشت همه این مناطق را 
به سرشماری در زمان نامعلوم و غیر مشخص در آینده 
و همه پرسی که نتایج آن مشخص نبود گره زدند او باور 
داشت هیچ ملتی برای بازپس گیری بخشی از سرزمین 
خود تن بــه رفراندوم نمی دهد اما رهبران سیاســی 
کرد به دلیل اختالفات درونی و تنها برای خشــنودی 
آمریکا این فرصت را از دســت داده به همین دلیل در 
یک یادداشت به صورت مختصر و روشن نوشته است: 
»یکی از مهم ترین اولویت های سیاسی رهبران کنونی 
کردســتان باید اعاده مناطق منتزع از اقلیم کردستان 
باشــد« بعد از پیروزی قیام 1991 آرمان نوشــیروان 
تأسیس یک ساختار سیاسی و اداری شفاف و پاسخگو و 
مسئول در کردستان بوده است و در این باره در یکی از 
یادداشت هایش می نویسد: »بایستی پس از فروپاشی 
بعث و مداخله آمریکایی ها در عراق، دمکراتیزه  کردن 
اقلیم کردســتان با نهادینه کردن پلورالیسم سیاسی، 
اســتقالل قوای قضائیه، قانونگــذاری و اجرائی اولویت 

سیاســی  رهبــران 
کردها می بود.«

زیربنایی  توجه   
به اقتصاد

یکی دیگــر از دالیل 
نوشــیروان  انتقــاد 
مصطفــی از رهبران 
در  کردها  سیاســی 
اقلیم بی توجهی آنان 
در ایجاد زیر ساخت 
و  قدرتمنــد  هــای 
اقتصادی   بنیادیــن 
اســت. او باور داشت 
که اقتصــادی پویا و 

شکوفا مقدمه الزم 

برای کردســتانی قدرتمند است و عقیده داشت میزان 
قابل توجه بودجه ای که به عنوان ســهم کردســتان 
تخصیص می یابد اگر با بهره گیری از اسلوب تخصصی و 
فنی توأم با تعهد به شفافیت کامل هزینه شود می تواند 
موجبات رفاه و آسایش مردم را فراهم نماید و در همین 
راســتا در انتقادهای خود برای رهبری سیاسی کردها 
نوشته است: »می بایســت ایجاد و تحکیم زیرساخت 
های اقتصــادی در اولویت قرار مــی گرفت، مخصوصاً 
کــه 17   از بودجه عمومی عراق به اقلیم کردســتان 

اختصاص یافته است.«
 برقراری عدالت اجتماعی

یکی دیگر از پروژه ها و برنامه های نوشــیروان 
مصطفی طراحی و بازســازی ســاختار جامعه 
کردستان پس از فجایع انفال و بیماران شیمیائی 
حلبچه بود. به باور ایشــان رژیم صدام در دوران 
سلطه خود به روشی نظام مند و ساختاری جامعه 
کردســتان را دچار فروپاشی درونی و ساختاری 
نموده و دوباره بازســازی جامعه کردی نیازمند 
یک برنامه علمی اســت و بایســتی یکــی دیگر از 
اولویت های رهبری سیاســی کردها »کاستن از فاصله 
زندگــی و اختالف طبقاتی میان اقشــار مختلف درون 
جامعه کردســتان و کاهش تفاوت سطح زندگی میان 
روستاها و شهرها و اقشــار فرودست و فرادست، میان 
آسیب دیدگان از انفال و مبارزه با شهروندان عادی اقلیم 

کردستان باشد.«
 گسترش و ارتقای مراکز علمی و آموزشی 

بعد از انقالب 1991 نوشیروان مصطفی تالش مستمر و 
بی امانی را برای باز تأسیس نهادهای علمی و آکادمیک 
کردستان و رفع تأثیرات بعث گرایی در مؤسسات علمی، 
فرهنگی و هنری کردستان آغاز نمود و در همین راستا 

بازگشــائی دانشگاه ســلیمانیه، اهمیت دادن به جمع 
آوری مســتندات تاریخی و طبقه بنــدی و نگهداری 
اســناد آرشیوی را به دغدغه اساسی روشنفکران همراه 
و هم اندیش خود مبدل نموده بود اما احزاب سیاســی 
در کردســتان با تقلید از رویه ناپسند حاکمیت بعث و 
با حزبی نمودن حوزه های فرهنگی و دانشگاهی راه را 
به تحقق ایده های وی برای ارتقاء ســطح فعالیت های 

علمی و هنری سد نمودند.
 به همین دلیل در برنامه ای که برای رهبری سیاســی 
کردستان تهیه نموده بود از این موضوع انتقاد نموده و 
به صراحت گفته بود: »ضروریست تا ارتقاء سطح علمی 
دانشگاه ها و دانشکده ها و تأسیس مراکز ملی فرهنگی، 
روشنفکری، رســانه ای و هنری به یک اولویت اساسی 
مبدل گردد« اما این جنبه از اندیشه وی هم مانند دیگر 
وجوه فکری این رهبر معترض با چالش عدم همراهی و 

مخالفت احزاب قدرتمند مواجه گردید.
 ایجاد ارتش فراحزبی

او با بهره گیری از تجربه تاریخی و طوالنی مدت امارات 
کردنشین و دیگر نیروهای سیاسی چه در دوران مبارزه 
پارتیزانی در کوهســتان ها و چــه در دوره بعد از قیام 
1991 و چه پس از فروپاشی صدام، معتقد بود که وجود 
دو یا چند نیروی مســلح و جدا از هم در یک ساختار 
هیــچ نتیجه ای جــز جنگ و کشــتار داخلی نخواهد 
داشــت به همین دلیل در دیدار سال 1991 با رهبران 
جنبش اسالمی کردستان بی پرده و صریح به ماموستا 
علــی عبدالعزیز توصیه می کنــد: »از دیدگاه من الزم 
و مفید است که شما فشــار حداکثری ایجاد نمائید تا 
احزاب مجبور شوند نیروهای پیشمرگ را ادغام نموده، 
نیروهای دفاعی متحد شده و به یک نیروی ملی مبدل 
شــوند که متعلق به همه کردها و کردستان باشند و از 

مرزهای اقلیم دفاع نمایند.«
 آنوقت ها کسی گوشــش بدهکار این حرف ها نبود و 
رهبران احزاب و جنگ ســاالران هر کدام به ارابه های 
خیال خام خود سوار بودند و به ناگاه آتش جنگ های 
داخلی شــعله ور شد و کردستان به اوردگاه زورآزمایی 
نیروهای خارجــی مبدل و نیروهای سیاســی نظامی 
مسلح گروه ها و احزاب مخلتف 
هم به آلت دســت قدرت های 

منطقه ای مبدل شدند.
بعد از فروپاشی حکومت صدام 
هم دغدغــه نوشــیروان برای 
ادغام نیروهــای نظامی مجدداً 
در چندیــن پــروژه مطرح به 
مســئوالن ذیربط ارائه گردید، 
لکن هم با توجیهات مختلف از 

انجام آن سرباز زدند.
او بعدها با حسرت می نویسد: 
»بایستی نیروهای پیشمرگ از 
یک نیروی حزبی هم به لحاظ 
باورمندی تعلق خاطر درونی و 
نظامی و هم به لحاظ ســاختار 
و تشــکیالت ســازمانی از یک 
نیروی حزبی و گروهی به یک 
نیروی نظامی مدرن و معاصر و 

ملی مبدل شوند.«

مجید صالح 

 پژوهشگر

بررسی ایده ها و وصایای نوشیروان مصطفی:

چراغ راه آینده!
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فراتاب: نوشیروان مصطفی را نخستین بار در وین و پس 
از شکست شورش ُکردهای عراق در 1975 دیدم. در آن 
سالها او نماد جنگجویی صادق، پردل، نیرومند و مصمم 
بود که یکی از سه شاخه ی اصلی تشکیل دهنده اتحادیه 
میهنی )جدا شده از حزب دموکرات مرحوم مالمصطفی 
بارزانی( یعنی »کومله ی ره نجدران« را رهبری می کرد. 
بعدها، زمانی که به ســال 1997 او را در سلیمانیه و از 
نزدیک مالقات کردم، دیدم دقیقا همان سیماست اما از 
هر نظر پخته تر و کامل تر از آن جنگجوی نام آور، پرشور 

و پرخاشگر سالهای سخت ستیز و گریز.
چشم های درشت زنده، صدای گرم خش دار، پیکر بلند 
و خوش بنیه، لباس ُکردی ساده، متانت مردانه و رفتار پر 
از تواضع نوشیروان در همان بدو ورود و نخستین دیدار 

آدمی را جذب خود می کرد.
در آن ســفر ما گروه پانزده نفره ی »حسن نیت« بودیم 
چهارده شخصیت فرهنگی  هنری مستقل ُکرد به اضافه 
دکتر فریدون جنیدی، شــاهنامه شناس شهیر. هدف از 
ســفر این گروه، آشتی دادن دو جریان سیاسی رقیب و 
عمده کردســتان عراق، پس از دو سه سال نبرد خونین 
بر سر تقسیم قدرت بود که به مرگ سه هزار پیشمرگه 
و بســته شــدن همه درها و مرزهای کردستان به روی 

جهان منجر شــده بــود. برای 
پایان بخشیدن به 

این خبط و خطای تاریخی کار 
ما و ماهیت ســفر می طلبید 
همه شــخصیت های دو سوی 

نبرد را از نزدیک 
مالقات کنیــم؛ از چند و چون 
واقعــه بپرســیم، علــت ها را 
دریابیم و در مقابل راهکارهای 
مناســب بــرای ختــم قائله و 
برقراری آشتی و ایجاد دوستی 

دوباره 
این دو جناح برادر را پیشــنهاد 
دهیم. از این رو چند بار به حکم 
ضرورت نوشیروان  مصطفی را 
در خانه اش، که بیشتر شباهت 
بــه یــک کتابخانــه ی بزرگ 

داشت، مالقات کردیم 

و هربار پای تشریح اخبار، تحلیل وقایع و دیدگاههای 
ویژه او نشستیم. آنجا بود که دانستم هیچ یک از بزرگان 
سیاسی و فرهنگی و علمی سلیمانیه، هوش، سواد، قدرت 
بیان و درک درســت و ظرافت تحلیل او را ندارند. بیان 
موجز، محکم و مســتدل او با آن صدای روشن ،به رغم 
تنگی نفس آشــکارش، ثانی نداشت. پیدا بود زیاد کتاب 

خوانده است و با اوضاع و احوال جهان بیگانه نیست.
از البالی ســخنانش می شــد فهمید هر گوشه از خاک 
کردستان را به خوبی زیر پا گذاشته است و هرشخصیت 
مطرح را به نیکی می شناسد و از اهداف همه جریان های 

سیاسی آگاهی کامل دارد.
به هنگام بحث و گفت و گو او بر خود تســلط بی 
چون و چرا داشت، عقالنی رفتار می کرد، در گوش 
دادن با حوصله بود، و به هر پرسشی دقیق و کامل 

جواب می داد و از همه مهمتر حتی در مورد 
بدترین جریان های سیاسی رقیب هم هیچگاه زبان 
به گستاخی نمی گشود و شاهد بودم در همه حال 
از همه کس با ادب و احترام نام می برد. بنابرین در 
کنار درک درست، تحلیل کافی، سواد سیاسی و 
شناخت اجتماعی خوبی که داشت، هرگز ندیدم در 
رفتار و گفتار به دام احساسات سطحی فرو افتد و 
یا بیهوده و ارزان به کسی تملق گوید و یا به شخص 

و نهادی بی دلیل رشوه ی اخالقی بدهد.
اما نکته ای که از او برای همیشه به یاد دارم حرکتی است 
که نوشیروان از سر سعه ی صدر، اعتماد بنفس و سخاوت 
روحی از خود نشــان داد و جایــگاه او را در نزد همگان 
بسیار باال برد. موضوع از این قرار بود که گروه حسن نیت 

برای خود دو مقصد در نظر گرفته بود:
نخســت ســلیمانیه و مالقات با رهبران حزب اتحادیه 

میهنی کردســتان به سرپرستی جالل طالبانی و سپس 
اربیل و دیــدار با بزرگان حزب دموکرات کردســتان و 
شخص مسعود بارزانی. با اقامتی هفت روزه در سلمیانیه 
بخش اول ســفر به پایان آمده بود و می بایست به دیدار 
طرف دوم در اربیل می شــتافتیم؛ اما شگفت آنکه هیچ 
شــخصیت سیاســی، نظامی، فرهنگی و هنری اتحادیه 
میهنی را نه یافتم حتی ذره ای روی خوش نشــان دهد! 
کســی موافق رفتن ما نبود، و تنگ نظرانه دستور داده 
بودند از حرکت ما به سمت اربیل قاطعانه جلوگیری کنند 

تا احتماال سخت و روایت آنها را نشنویم! 
در ایــن میان تنها این نوشــیروان مصطفــی بود که با 
قاطعیت و روشــن بینی از سفر ما حمایت کرد، به روش 
و نظر ما احترام گذاشــت، هدف ما را ستود، و به دیدار 
جالل طالبانی شتافت تا نظر موافق او را هم جلب کند. 

این نکتــه را از این نظر آوردم تا بگویم آن مرد جنگجو، 
عالوه بر ســالها مبارزه چریکــی، تجربه نظامی و اعتقاد 
راســخ به اصول مرامی خــود، در عین حال مرد گفت و 
گو و شــخصیتی به تمام کلمه اهل »آشتی« و طرفدار 
»سازندگی« بود، و در همه حال و در هر موقعیت فکورتر 
و فهیم تر از همه همقطارانش ظاهر شد که در آن برهه 

اتحادیه میهنی را مدیریت یا نمایندگی می کردند.
حتی بعدها نیز که یک تنه ایستاد و علیه جمود سیاسی 
فراگیر و فساد مالی گسترده در همه الیه های ساختاری  
اقتصادی اتحادیه میهنی شجاعانه علم طغیان برداشت و  
نهضت اصالح طلبانه »گوران« )تغییر( را به راه انداخت.

 انگیزه اش در نهایت آشــتی پایــدار برای میهن، درک 
درســت آینده سیاسی و اندیشیدن به سعادت مردمانی 
بود که طی دهه ها سختی کشیدن اینک نیازمند همدلی 

پیشروانی صادق و فرهیخته چون او بودند.
همه می دانند طی ســالها تالش و مبــارزه، او همواره 
جنگجویی پیشتاز و مصمم باقی ماند که هیچگاه مردم 
و آینده ی مردم را با »ســهمی« بــرای خود تاخت نزد! 
و هرگز خاک میهنش را از روی ســهو یا خیانت تسلیم 

دشمن دیرین نکرد.
و صد دریغ که فرصت طلبان ناصالح خیلی زود راه را بر 
او و اندیشه اش بستند و نگذاشتند تا نقش تاریخی خود 
در تداوم به عملکرد و 
سیاست های اتحادیه 
پیگیری  را  میهنــی 
کند. و در زمانی که 
خائنان فرصت طلب 
بی  سوزان  فرصت  و 
مقدار یکبــاره ظاهر 
شــدند تا همه عزت 
و ســربلندی بدست 
ارزان تسلیم  را  آمده 
دشمن کنند، او دیگر 
چهره در نقاب خاک 
کشــیده بود و ندید 
آنچه نمی بایست می 
دید و ناظر نبود آنچه 
شــد و نمی بایست 

بشود!

تصاویری ماندگار از دو دیدار با نوشیروان:

سخت اما منعطف!

دکتر قطب الدین صادقی 
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وریا غفوری

 روزنامه نگار

نگاهی به نامه های نوشیروان مصطفی به جالل طالبانی

قاصدان ناکام اصالح

فراتاب: نوشــیروان مصطفی و جالل طالبانی دو سیاستمدار 
برجسته و نام آشــنای ُکرد، دوستان بسیار نزدیکی بودند که 
حدود 30 ســال در عرصه ی سیاسی کردســتان به مبارزه و 
فعالیت پرداختند. اگرچه اینک هیچ کدام در قید حیات نیستند 
اما آثار روشــن تالش های بی بدیل شــان برای بنیان نهادن و 
تــداوم جنبش آزادیخواهی کردها همچنــان ماندگار و تأثیر 
شگرف و عمیق حضورشــان در پهنه ی سیاست کردستان و 
منطقه همچنان پایدار اســت. نباید فراموش کرد که دوستی 
ریشــه دار و عمیق این دو، هرگز مانع بروز تضادهای فکری و 

سیاسی شان نشد.
نوشــیروان مصطفی یکی از سرسخت ترین منتقدان طالبانی 
در حوزه ی مدیریت و حکمرانی بود که بخشی از رویکردهای 
نظری و انتقــادی خود را در قالــب نامه هایی به وی منتقل 
می کرد. بخشــی از این نامه ها در کتــاب »آنچه میان من و 

طالبانی گذشت« منتشر شده که بیانگر فهم دقیق 
او از آینده و سیاســت کردستان و نگرانی  هایش 
از شیوه های غلط سیاست ورزی و مدیریت جامعه 

است. 
 نوشیروان مصطفی

نوشیروان مصطفی سیاست مداری کارآزموده بود 
که دشــمنان و منتقدانش بیشتر از دوستانش از 
او تأثیر پذیرفته اند. اندیشمندی سیاست پیشه و 
سیاست مداری روشن بین که هم زمان ویژگی های 
یک فرمانده و رهبــر کاریزماتیک را نیز در خود 
داشت. او کم تر ســخن می گفت اما دارای بیانی 
صریح و روشــن بود و شخصیتی قوی و مردمی 
داشــت که قدرت و ثروت هرگز نتوانست او را از 
اعتقاد و پایبندی به اصول اخالقی خود باز دارد. 

این بازیگر مجرب عرصه ی سیاســت در ســال 
1944 در شهر ســلیمانیه به دنیا آمد. از جوانی 

به سیاست عالقمند شــد و به سرعت به جنبش 
آزادیخواهی کردها در عراق پیوســت. فعالیت های سیاســی 
و مبارزاتــی خود را با حضور در حزب دمکرات کردســتان به 
رهبری مالمصطفــی بارزانی آغاز کــرد و بعدها زمانی که در 
ســال 1964 جالل طالبانی از این حزب جدا شد، در جبهه ی 
طالبانی قرار گرفت و همراه با وی اتحادیه ی میهنی کردستان 
را پایه گذاری نمود. هرچند نوشیروان مصطفی به عنوان یکی از 
مخالفان سرسخت خانواده ی بارزانی شناخته و معرفی می شود 
اما بعدها و پس از انتخابات پارلمانی کردستان در سال 2013 
و برگزیده شــدن جنبش گوران به عنوان حزب دوم از سوی 
مردم، این دشــمنی ها به مرور رنــگ باخته و جای خود را به 
نوعی رقابت سیاســی می دهد. جنبش گوران که رهبری آن 
به عهده ی نوشــیروان مصطفی بود پس از انتخابات 2013 با 

حزب دمکرات دولت ائتالفی تشکیل داد.
 جالل طالبانی

جــالل طالبانی تنها یک رهبر ُکرد نیســت، بلکه عراقی ها و 
حتی سوسیالیست های انترناسیونال نیز او را به عنوان رهبری 

برجســته می شناسند. ســال 1933 در یکی از نواحی دوکان 
از توابع ســلیمانیه متولد و از اوایل جوانی به فردی پیشــرو 
در جنبش آزادیخواهی کردســتان تبدیل شــد. سال 1975 
با کمک نوشــیروان مصطفی و برخی شــخصیت های دیگر، 
اتحادیه ی میهنی کردســتان را تأسیس نمود و با پشتیبانی 
نوشیروان مصطفی در ســال 2005 به عنوان رییس جمهور 
عراق فدرال انتخاب شد. عمده ترین چالش ها میان این دو رهبر 
ُکرد، پس از رسیدِن جالل طالبانی به پست ریاست جمهوری 
و ترک اقلیم کردســتان و ســکونتش در بغداد شروع شد. به 
باور نوشیروان، جالل طالبانی برای انجام اصالحات اساسی در 
ســاختار اتحادیه ی میهنی اقدام موثری انجام نمی داد. همین 
امر سبب شد نوشیروان مصطفی در سال 2006 تمامی روابط 
خود را با اتحادیه میهنی قطع و کمپانی »وشــه« را تأسیس 
نماید که به کارهای فرهنگی و رسانه ای می پرداخت. در همین 
اوان پایه های جنبشی انتقادی را پی ریزی کرد که بعدها به نام 
جنبش گوران )تغییر( اعــالم موجودیت نمود و در انتخابات 
پارلمانی ســال 2009 به عنوان دومیــن نیروی منتخب وارد 

پارلمان اقلیم کردستان شد.
چالش ها و تضادهای نوشیروان مصطفی و طالبانی

هرچند بروز اختالف نظر میان این دو شــخصیت برجســته، 
به اوایل شروع کار سیاســی و ایجاد شاخه های نظامی حزب 
بازمی گردد، اما این چالش ها بــه هیچ وجه به مانعی در برابر 

فعالیت های مشترک شان تبدیل نشد، تا زمانی که اتحادیه ی 
میهنی اولین کنگره حزبی خود را در ســال 1992 تشــکیل 

اختالف داد. در ایــن کنگــره بود کــه  اولین  جرقه هــای 

نظر و تضاد فکری میان این  دو رهبر آشــکار شــد و به مرور 
ادامه یافت. نوشیروان مصطفی در همین سال به دلیل همین 
اختالفــات ترجیح داد برای مدتی جالی وطن کرده و به اروپا 
نقل مکان کند. او در یکی از یادداشت هایش مسأله ی تضاد با 
رهبری اتحادیه میهنی را این گونه بیان می کند: »پس از قیام 
گسترده ی شــهرهای کردستان عراق در سال 1991 تصمیم 
گرفتم تضادها با رهبــری حزب را عمیق تر ننموده و به جای 
ایجاد کشمکش بیشــتر که احتمال می رفت به یک شورش 
مسلحانه ی درون حزبی تبدیل شود، به آرامی از صفوف اتحادیه 

دور شوم.«
نوشیروان مصطفی تا اوایل سال 1999 در اروپا ماند و تمامی 
وقت خود را صرف نوشــتن و چاپ آثارش کرد که بیش از 18 
اثر مهم و تأثیرگذار در تاریخ، سیاست و فرهنگ کردستان را 
شامل می شود. در فوریه سال 1999 به همراه دلیر سیدمجید 
انگلستان را به مقصد تهران ترک کرده و پیامی از طریق دلیر 
به طالبانی ارســال می کند: »من به کردستان برمی گردم، اما 
انتظار هیچ پست و مقامی در حکومت ندارم. دوست ندارم مورد 

استقبال رسمی قرار بگیرم. می خواهم بی سر و صدا بازگردم، 
اگر شــما نیز راضی هستید چه بهتر، در غیر این صورت بلیط 

برگشتم را هنوز کنسل نکرده ام و به انگلستان بازمی گردم.«
طالبانی در پاسخ از بازگشــت وی ابراز خوشحالی نموده و از 
این تصمیم به گرمی استقبال می کند. اندکی بعد طالبانی به 
ایران سفر کرده و این امر موجبات نگرانی نوشیروان مصطفی 
را فراهم می نماید. نوشیروان مصطفی در مورد این سفر چنین 
می نویسد: »این اولین ســفر طالبانی نیست و آخریِن آن نیز 
نخواهد بود، زیرا ســفر بخش مهمی از زندگی طالبانی است. 
این عادتی دیرین است و تقریبا تمامی زندگیش بدین منوال 
گذشته اســت، به جز زمانی که در کوه ها بودیم و امکان سفر 
مهیا نبود. طالبانی هر زمان فرصتی به دســت آورده باشد، به 
سفر رفته اســت، هرچند خود وی همواره تالش می کرد این 
سفرها را سیاسی جلوه دهد، اما هدف اصلی اش کناره گرفتن 
از کشمکش های داخلی حزب و مطرح نمودن خود به عنوان 

چهر ه ای سیاسی بود.«
چند ماه پس از بازگشــت به کردستان نیز در نامه ای دیگر به 
طالبانی از کشمکش ها و فسادهای درون  حزب می نویسد و در 
ادامه می گوید: »به نظرم جنابعالی بهتر از همه از اوضاع داخلی 
اتحادیه مطلع هســتید و توانایی حل تمامی این مشکالت را 

دارید.« 
جالب این که طالبانی در مقابل همه ی این نامه ها و انتقادها تنها 
ســکوت می کرد و تاکنون نیز حکمت نهفته در این سکوت ها 
بر کسی آشکار نشده است. بیشتر نامه هایی که در این سال ها 
نوشیروان مصطفی به جالل طالبانی می نوشت انتقاد از وضع 
حاکــم بر ارگانها و نهادهــای حکومتی بود که 
همواره با ســکوت جالل طالبانی همراه می شد. 
اواخر ســال 1999 در نامــه ای دیگر وضعیت 
فســاد موجود در نهاد اطالعاتی و امنیتی اقلیم 
کردســتان تحت عنوان »دســتگاه امنیت« را 
به طالبانی گوشــزد نموده و چنین می نویسد: 
»متأســفانه آنچه در مورد ایــن نهاد به گوش 
می رسد، بسیار ناامید کننده است. این ارگان در 
میان مردم مقبولیت نداشته و به سازمانی برای 
ایجاد ُرعب تبدیل شــده است. مردم عادی که 
هیچ گونه واســطه  و آشنایی ندارند از این ارگان 
عریض و طویل می هراســند. این نهاد حتی در 
زندگی خصوصی مردم دخالت کرده و رفتارهای 
نامناسبی با مردم عادی دارد که همگی در تضاد 
با معیارهای حقوق بشــری و همچنین منافی 
کرامت انسانی است. این وضعیت به اقدام عاجل 
شــما جهت برطرف کردن نگرانی های مردم نیاز 

دارد.«
تمامی نامه های انتقادی و خواسته های اصالح گرانه ی نوشیروان 
مصطفی به جالل طالبانی برای انجام اصالحات در ســاختار 
حکومت وقت ســلیمانیه که ریاســت آن به عهده ی کوسرت 
رسول بود، نتیجه ای به دنبال نداشــت. نوشیروان به ناچار در 
آخرین نامه ای که به طالبانی می نویســد از عضویت در حزب 
اســتعفا داده و راه خود را جدا می سازد. طالبانی تالش زیادی 
می کند تا وی را در اتحادیه ی میهنی نگهدارد، اما این تالش ها 
ثمری ندارد و نوشیروان مصطفی چند سال بعد جنبش گوران 
را با هدف محدود نمودن قدرت بی حد و مرز دو حزب عمده ی 
حاکم بر اقلیم یعنی حزب دمکرات و اتحادیه ی میهنی و ایجاد 
حکومت قانون تأســیس می نماید.  اگرچه این جنبش پس از 
درگذشت ایشان دچار چالشهای جدی شده است و بخش قابل 
توجهی از پایگاه خود را از دست داده است اما نمی توان انکار 
کرد که در ایجاد یک سنت نوین و قدرتمند انتقادی از مشی 

متداول حکمرانی در کردستان کامیاب بوده است.
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فراتاب گروه بین الملل: یکی از چالشهای پیش روی 
نیچیروان بارزانی رهبر جدید حکومت اقلیم کردستان 
مــی تواند منازعات داخلی حزب دموکرات کردســتان 
باشــد. طبیعی بنظر می رسد که در هر حزب سیاسی 
جناح بندیهای سیاسی گوناگونی وجود داشته باشد که 
این امر نه تنها موجب تضعیف حزب نخواهد شد، بلکه 
مدیریــت صحیح می توانــد آن را به یکی از نقاط قوت 
حزب تبدیل نماید. با انتخاب نیچیروان بارزانی به سمت 
ریاست اقلیم، مسرور بارزانی از دیگر شخصیهای سیاسی اقلیم و فرزند مسعود بارزانی جای 
ایشان را به عنوان نخست وزیر گرفتند. بعضی از ناظران سیاسی چنین پیش بینی می کنند 
این تغییرات در ساختار سیاسی و اداری اقلیم کردستان، اختالفات و تنشهای درون حزبی 

در حزب دموکرات کردستان را بیش از پیش دامن خواهد زد.
با توجه به تجربه ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان و نخست وزیری نیچیروان بارزانی 
که کمترین تنش در روابط فیمابین مشاهده گردید، چنین بنظر می رسد تکرار این تجربه 
برای بار دوم و اینبار با تغییر ســمتها نیچیروان در ریاست اقلیم و مسرور بارزانی در پست 
نخست وزیری استمرار همان سیاست و استراتژی سابق باشد و تنها تغییر حاصله جابجایی 

شخصیتهای موجود در خانواده بارزانی است. 
از سوی دیگر، توانایی و تجربه نیچیروان بارزانی در تعامل با شرایط سخت چندین ساله اقلیم 
کردستان و توانایی وی در تبدیل تهدیدها به فرصت میتواند نویدبخش این حقیقت باشد 
که چهار سال آینده با کمترین چالش از سوی حزب متبوعش سپری شود. مسرور بارزانی، 
که سالها ریاست دســتگاه امنیتی کردستان را بعهده داشته است و در باتالق ناامن عراق، 
اقلیم کردستان را به منطقه ای با ثبات تبدیل نموده است از توانایی الزم برای مدیریت اقلیم 
کردستان برخوردار است. مسرور بارزانی در چهار سال آتی کارهای بر جای مانده و چالشهای 
فراوانی در پیش روی خود دارد و از این روی به همکاری و همفکری نیچیروان بارزانی نیاز 
وافر دارد و بعید بنظر می رسد که منازعات درون حزبی را همچون دستاویزی برای تضعیف 

پســرعموی خود بکار گیرد. اما همچنان مرکزیت سیاسی و تصمیم گیری در داخل حزب 
دموکرات کردســتان با رهبری بالمنازع مسعود بارزانی به نحوی است که منازعات داخلی 
موجود در حزب دمکرات بیش از آنکه به تشدید اختالفات منجر شود، می تواند به فرصتی 
برای تقویت و توزیع ادوار و چرخشهای سیاسی تبدیل شده و موجب سردرگمی و مشغولیت 
آن دسته از احزاب و جریانات سیاسی را فراهم آورد که سالهاست بر روی اختالفات درونی 

خانواده بارزانی سرمایه گذاری می کنند. 
بنابراین، چنین بنظر می رسد که چالشهای پیش روی با احزاب مختلف کردستان از جمله 
اتحادیه میهنی و چالشهای متعدد اقلیم کردستان با بغداد را می توان بسی بیشتر و بااهمیت 
تر از چالشهای درون حزبی تلقی نمود. تجربه و میراث سیاسی خانواده بارزانی در یک قرن 
اخیر که در فضای سیاسی کردستان حضور پررنگ و چشمگیری داشته اند، آنچنان هست 
که آینده آنان را در برابر چنین طوفانهای کوچک و کم اهمیتی تضمین نماید. از دیگرسو، 
دیدگاه فراگیر و رویاهای بلند پروازانه نیچیروان بارزانی برای آینده اقلیم کردستان و پیشرفت 
و آبادانی اقلیم بگونه ای است که تحت تأثیر چنین رویدادهای کوچکی قرار نخواهد گرفت. 
نیچیروان که در کردستان عراق به عنوان سیاستمداری میانه رو و معتدل شناخته شده است 
از قدرت نرم فوق العاده ای برای رویارویی با چالشها و جریانهای سیاسی مختلف برخوردار 
است، که این امر توانایی نامبرده را برای اداره اقلیم کردستان در چهار سال آینده تضمین 

خواهد کرد. 
      

آزاد ولدبیگی 
 پژوهشگر و روزنامه نگارا

دوگانه نچیروان  -     مسرور؛ تداوم الگوی همکاری بجای رقابت!

فراتــاب: از خانواده ای بپا خواســته کــه حدود یک 
قرن اســت از داعیه داران جنبــش مبارزاتی ُکردها در 
خاورمیانه به شــمار می روند، محوریت خون و خانواده 
برای حفظ انســجام محوری حزب، باعث شــده او نیز 
طی ســه دهه اخیــر راه پدربزرگ، پــدر، عمو و دیگر 
اعضای خاندانش را در عرصه سیاســت طی کند و در 
میان رقبای بســیار و قابل توجهی که در خانواده دارد، 
توانســته برای ســالهای طوالنی به دومین فرد حزب 
دموکــرات، حزبی که پدربزرگش پایه گذاری کرده بود، 
پس از مســعود بارزانی تبدیل شــود. او خود در آستانه 53مین سال زندگی اش است اما 
عالقه وافرش به ورزش باعث شــده همچنان رو ُفرم و جوان تر از ســنش به نظر برســد، 
طوالنی ترین دوران نخست وزیری در اقلیم کردستان را با 16 سال در اختیار خود دارد.

در اعتقاد به اســتفاده از جوانان، حمایت از ایده های نــو و خالقانه، انعطاف در مواضع و 
پرهیــز از اتخاذ مواضع رادیکال، در اولویت دادن به دیپلماســی و دیالوگ؛ طرفداری از 
جذب ســرمایه گذاری خارجی، در پیش گرفتن مسیر دوبی شدن و در استفاده از قدرت 
نرم از جمله حمایت از رسانه های نوین و حرفه ای و تحرک بیشتر در دیپلماسی عمومی، 

بیش از هر سیاستمدار دیگری در اقلیم کردستان عالقه و شوق نشان داده است.
مجموعه این ویژگی ها باعث شده است تا چه در سطح درون حزبی، چه در میان احزاب 
و جریان های سیاســی ُکرد، چه در ســطح عراقی و نیز در عرصه دیپلماسی منطقه ای و 
بین المللــی، دارای بیشــترین تعامل، ارتباط و به تعبیری دیگر طرفدار باشــد. به همین 
دلیــل در مواقع تنش و افزایش رقابت ها، معمــوالً مطلوب ترین گزینه حزب مذکور برای 
مذاکره و دســتیابی به حل و فصل مشکالت به شمار می رود. حضور طیف های گسترده و 
مختلف داخلی و خارجی در مراســم تحلیفش را می توان به تفسیری اثبات کننده همین 

ادعا محسوب کرد.
اینک او به عنوان دومین رهبر اقلیم کردســتان از ســوی پارلمان انتخاب شده است، آن 
هم در یک برهه بســیار حســاس و مهم تاریخی. اقلیم کردستان از یکسو جنگ و دوران 
هم مرزی طوالنی با داعش را ســپری کرده اســت و هر چند روابطش با دولت مرکزی 

و همســایگانی نظیر ایران و ترکیه، عادی تر شده اســت، اما به دلیل رویدادهای پس از 
رفراندوم و مســائل 16 اکتبر، اقلیم کردســتان 51 درصد مناطق تحت کنترل به همراه 
حدود 65 درصد از منابع نفتی اش را از دست داده است و طبیعتاً نسبت به دوره پیش از 

ظهور داعش دچار تضعیف شده است.
امــا در دوران رهبری پیش روی نیچیروان بارزانی توام با فرصتها و چالشــهای چندی در 
ســطوح چهارگانه مختلفی خواهد بود: در درون حزب هرچند همچنان مســعود بارزانی 
رهبر بالمنازع حزب و بی شک قدرتمندترین رهبر ُکرد در عراق و حتی فراتر از مرزهای 
این منطقه به شمار می رود، اما محتماًل با مرور زمان و افزایش سن وی رقابت های درون 
حزبی تشدید خواهد شد که این امر می تواند بر روند همکاری وی با مسرور بارزانی نخست 
وزیر جدید اقلیم تاثیرگذار باشــد موضوعی که هرچند درون حزبی محسوب می شود اما 
می تواند پیامدهای فراحزبی بدنبال داشــته باشــد. در روابط بین حزبی، حزب دموکرات 
همچنان نیازمند اســت با حزب اتحادیه میهنی به عنوان قطب دیگر دارای قدرت سنتی 
در اقلیــم همکاری های خود را ادامه دهد آن هم در زمانی که این حزب دچار بی نظمی 
در رهبری و اختالفات جدی داخلی شــده اســت و همچنین مساله به رسمیت شناختن 
عملی نقش رهبری در اقلیم کردستان از سوی دیگر احزاب از جمله چالشهای دیگر وی 
است. در سطح عربی ەُکردی در زمانی که دولت مرکزی با استفاده از توان حشد الشعبی 
و نیز حمایت همســایگان خود در رابطه با ُکردها، از اعتماد به نفس بیشــتری برخوردار 
است، می بایست به بزرگترین معضل موجود یعنی حل ماده 140 قانون اساسی،  و دیگر 

مسائل از جمله بودجه و نفت و ... بپردازد. 
اما محتماًل کم چالش ترین دوره رهبری نیچیروان بارزانی به عرصه دیپلماسی منطقه ای 
و بیــن المللی ُکردها باز می گردد در جایی که نیاز متقابل و نیز تجربه ُکردها از واقعیات 
رفراندوم، باعث شــده، تا استراتژی تنش زدایی، عادی ســازی و سپس گسترش روابط را 
یکبار دیگــر در پیش بگیرند در این بین مســاله پ.ک.ک در ترکیه و نیز بحران روابط 
میان ایــران و آمریکا، از جمله فاکتورهای محتماًل تهدید کننده دیپلماســی منطقه ای 
اقلیم کردستان خواهد بود. و پیش بینی می شود روابط دیپلماتیک فراخاورمیانه ای اقلیم 

کردستان، با آمریکا، اروپا و روسیه با یک شیب مالیم رو به گسترش باقی  بماند.

د.اردشیر پشنگ 
پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه

عصر دیپلمات تکنوکرات!
بررسی چالشها و فرصت های پیشروی نچیروان بارزانی رهبر جدید اقلیم کردستان!
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فراتاب - گروه بین الملل: در 
این نوشتار کوتاه در تالش هستم 
تا ضمن یک نگاه اجمالی تاریخی 
اقلیــم  و  واشــنگتن  روابــط 
آتی در  انداز  کردستان، چشــم 
بررســی  را مورد  روابط طرفین 

قرار دهم:
نقــش و تاثیر دولــت آمریکا بر 
جنبــش ُکردهــا در عــراق اگر 
بخواهم که خیلــی خالصه و با 
یــک کلمه جواب این ســوال را 
بدهم باید بگویم آمریکا نقشــی فرصت طلبانه یا ماکیاولــی مانند در مقابل جنبش 
ُکردها در عراق از آغاز تا کنون بازی کرده اســت.  متاســفانه برخی در میان رهبری 
ُکردهای عراق فکر میکردند و شاید هنوز هم فکر میکنند که سیاست آمریکا در عراق 

حفظ و پیشبرد منافع  ُکردها در عراق است.
نگاه تاکتیکی به ُکردها آمریکا عمدتاً نگاهی تاکتیکی و کوتاه مدت به ُکردها داشته و 
دارد برای همین است که از لغت »ماکیاولی مانند« در مورد سیاست آمریکا در مورد 
ُکردهای عراق اســتفاده کرده ام. استراتژی آمریکا در عراق تقویت دولت مرکزی آن 
کشور است که از این طریق بتواند موضع ایران در عراق را تضعیف کند و در درازمدت 
همــکاری عراق با ایــران را از بین ببرد یا به حداقل برســاند. در قضیه رفراندوم هم 

مشاهده کردید که گرچه آمریکا به طور قاطع علیه رفراندوم در کردستان عراق موضع 
اتخاذ نکرد ولی در عمل سیاســتی را دنبال نکرد که نشانه پشتیبانی واشنگتن از این 
رفراندوم باشد. به طور کلی آمریکا خوشحال شد که دولت اقلیم کردستان نتایج این 
رفراندوم را اجراء نکرد. حتی به باور من اگر ُکردها در کرکوک دچار افتراق و اختالف 
داخلی نمی شــدند آمریکا را حد اقل در دو راهی میگذاشــتند ولی من فکر نمیکنم 
آمریکا به نفع ُکردها وارد میدان میشــد. من فکر میکینــم که در آن صورت آمریکا 
سیاستی یک بام و دو هوا اتخاذ میکرد نه سیاستی که باعث تثبیت موقعیت ُکردها در 

کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه می شد.
آمریکا و ُکردها در دوره نیچیروان بارزانی در دو سال اخیر تغییر چندانی در سیاست 
آمریکا در قبال حکومت اقلیم کردســتان ایجاد نشده اســت. با توجه با مسائل مهم 
دیگری که دولت ترامپ در خاورمیانه با آن مواجه اســت مسائل مربوط به کردستان 
در عراق تا اندازه ای از توجه آمریکا بیرون رفته است و آن ارجحیتی را که در سالهای 
قبل برای آمریکا داشت در زمان حال ندارد. همانگونه که در قبل اظهار کردم تمرکز 
اســتراتژی آمریکا در عراق تقویت دولت مرکزی در بغداد است که از این طریق اهرم 
مبارزه واشنگتن با تهران را تقویت کند. به نظر من مهمترین چالش نیچیروان بارزانی 
در روابط اربیل با واشنگتن این است که دولت ترامپ مسأله ُکردها در عراق را به بوته 
فراموشی نســپارد و آن را قربانی سیاست عرب محوری آمریکا در عراق و غرب آسیا 
نکند. و البته باید تاکید کنم که روابط کردها با آمریکایی ها حسنه باقی خواهد ماند 
ولی واشنگتن همواره ُکردها را به عنوان کارتی در پیشبرد منافع استراتژیک خود در 

منطقه در مد نظر خواهد داشت نه به عنوان بازیگرانی مستقل.

پروفسور نادر انتصار
 استاد ممتاز علوم سیاسی دانشگاه آالبامای جنوبی 

روابط آمریکا - اقلیم کردستان، همچنان تاکتیکی اما حسنه!
چشم انداز روابط آمریکا - اقلیم کردستان در دوران نچیروان بارزانی:

فراتاب: گــروه بین الملل: مناســبات جهــان عرب و 
بخصوص همســایگان عربی به اقلیم کردســتان عراق 
متاثر از ســقوط صدام و بازگشت عراق به عرصه منطقه 
ای در حــال تغییر و تحــول در متغیرهــای چندگانه 
سیاســی، اقتصادی و نظامی-امنیتی است که زمینه را 
برای گسترش روابط و تعامالت تجاری فراهم کرده است. 
مضاف بر اینکه با ســپهر سیاسی جدیدی که با رهبریت 
نیچروان بارزانی و نگاه متوازن و منعطف او در سیاســت 
خارجــی در اقیم کردســتان بوجود آمده می توان گفت این تعامــالت می تواند تبدیل به 

فرآیندی از همگرایی گردد.
تا پیش از اشغال عراق در 2003، اقلیم کردستان با وجود کسب خودمختاری سیاسی متاثر 
از تحوالت دهه 90 در عراق، موفق به ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی مطلوب با همسایگان 
و محیط پیرامونی و منطقه ای بصورت مجزا نشده بود و در چارچوب عراق صدام محدودیت 

های زیادی برای گسترش تعامالت اقتصادی با بازیگران منطقه ای داشت. 
نگاه دولت های عربی به عراق نیز متاثر از رفتار منطقه ای صدام و انزوای سیاسی عراق در 
طول نزدیک به دو دهه بود که طبیعتا تاثیرات منفی و محدودیت ها را بر اقلیم اعمال می 
کرد. قطع روابط شورای همکاری خلیج فارس با عراق در طول نزدیک به دو دهه باعث شد 
تا بخش زیادی از سرمایه های شیوخ متمول خلیج فارس بجای عراق و اقلیم راهی کشورها و 
مناطق دیگری شود. اما اشغال عراق ضمن اینکه توانست بر این محدودیت ها غلبه کند، راه 
را برای بازگشایی سفارت خانه های عربی و روابط کنسولی و متعاقب آن تعامالت اقتصادی 

و تجاری فراهم کرد. 
افتتاح کنسولگری عربستان در اربیل، ایجاد پرواز مستقیم ریاض-اربیل، اعزام هیئت 

های اقتصادی، برگزاری نشست های تجاری و بازرگانی، تشکیل هیئت مشترک اقتصادی، 

سرمایه گذاری در بخش های 
انرژی، فوالد، کارخانه سیمان و بازگشایی شعبه بانک سعودی 

در اربیل بخشــی از اقدامات دولت ریاض برای توسعه نفوذ اقتصادی در عراق و  استفاده از 
ظرفیت های خفته اقلیم کردستان عراق است. در واقع مقامات سعودی پس از دو دهه قطع 
روابط سیاسی با عراق متاثر از رفتار منطقه ای دولت بعث و پس از آن قدرت گیری شیعیان 
و رقابت های منطقه ای با ایران و همچنین مسئله داعش، در یکسال اخیر و پس از بازگشت 
آرامش به عراق، دریافته اند که می بایست با ابزار اقتصادی، راه را برای توسعه نفوذ سیاسی 
هم فراهم کنند. بویژه در شرایطی که ایران به دلیل بازگشت تحریم های آمریکا قادر به ایجاد 

سرمایه گذاری های جدید در عراق و اقلیم کردستان نیست. 
در این چارچوب حمایت های ضمنی عربســتان از برگزاری همه پرســی استقالل در اقلیم 
کردســتان در سل 2017 هرچند در ظاهر امر با آن مخالفت کرد، و همچنین حمایت های 
پراکنده از جماعت اخوان المســلمین، جنبش اســالمی و پ.ک.ک در شــرایط و فضاهای 
مختلف نیز در راســتای فشارهای منطقه ای بر ایران و ترکیه و تقویت کردن ابزارهای چانه 
زنی سیاسی در عرصه عراق بطور عام و اقلیم بطور مشخص صورت می گیرد. در این روند، 
تاسیس پایگاه نظامی در اربیل نیز می تواند به عنوان یکی از خواسته های مقامات سعودی 
در آینده روابط نیز مطرح باشــد که البتــه موفقیت آن منوط به نگاه مثبت دولت نچیروان 
بارزانــی، آمریکا، بغداد و نوع روابط و تعامالت منطقه ای میان عربســتان با ایران و ترکیه 

خواهد بود.
با توجه به فعل و انفعاالت منطقه ای و بازگشــت ثبات نســبی به منطقه پس از دوره های 
متوالی بی نظمی می توان گفت که ترسیم آینده منطقه تا حد زیادی متاثر از فاکتور اقتصاد 
و رقابت های اقتصاد سیاســی اســت. دولت های عربی و بخصوص شورای همکاری خلیج 
فارس و در راس آنها عربستان، امارات و قطر به دلیل رقابت های سیاسی و اقتصادی درون 
بلوکی خود، ســرمایه گذاری های کالن در زیر ســاخت ها را به عنوان برگ برنده در آینده 
تعامالت منطقه می دانند و اقلیم کردستان به دلیل ظرفیت های مغفول مانده و همچنین 

اهمیت سیاسی و ژئوپلیتیک نقش مهمی در این راهبرد ایفا می کند. 

کامران کرمی 
پژوهشگر خاورمیانه

نگاه عربی به آینده اقلیم کردستان عراق
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بین  گــروه  فراتاب 
الملل: در متن سخنرانی 
مراســم تحلیــف آقای 
نچیروان بارزانی به عنوان 
رییس اقلیم کردســتان 
در روز دوشنبه گذشته، 
سیاست  کلی  چارچوب 
های چهار ســال آینده، 
در سایه حمایت مسعود 
بارزانــی و همکاری دوجانبه رییس اقلیم کردســتان و 
رییس کابینه جدید حکومت اقلیم )آقای مسرور بارزانی( 
مشخص شدند. نچیروان بارزانی در متن سخنرانیش، ایده 
ای را کــه در زمان انتخاب خــود به عنوان رییس اقلیم 
کردســتان اعالم کرده بود، تکرار نمود که رییس اقلیم  
کردســتان چتر اتحاد همه طرف های سیاســی با تمام 

تفاوت ها و رنگ ها خواهد شد.
به درازا کشیدن مذاکرات انتخاب رییس اقلیم کردستان و 
دوباره بنیاد نهادن و فعال کردن شالوده این نهاد در بین 
طرف های پیروز آخرین انتخابات کردســتان و صبوری 
حزب دمکرات کردســتان در مذاکــرات به عنوان پیروز 
اول انتخابات، به وضوح نشــان دهنده این مساله بود که 
این حزب خواهان مشــارکت تمام احزاب و جریان های 
سیاســی اقلیم، غیر از طرف هایی که به خواست و اراده 
خود راه اپوزسیون بودن را انتخاب کرده اند، در این فرایند 

است.
اگــر ایده فــوق را راهنمای خوانش روابــط بین حزب 
دمکرات کردســتان عراق، اتحادیه میهنی و حزب تغییر 
در نظر بگیریم، البته با در نظر گرفتن سهم درون پارلمانی 
احزاب، باید منتظر یک رابطه خوب و محکم، بخصوص در 
روابط بازی قدرت، باشیم. هر چند در چهار سال گذشته، 
شعار چهار سال آرام از جانب حزب تغییر برای مشارکت 
در کابینه حکومت اقلیم کردستان مطرح شد، اما مشاهده 
کردیم که آن چهار سال نتوانست به خمیر مایه همدلی 
احزاب و گروههای تشکیل دهنده حکومت تبدیل شود. 
به همین دلیل هم، آن آرامشی که انتظار می رفت و وعده 
اش داده شــده بود تحقق نیافت. حقیقت این است که 
دور از انصــاف خواهد بود، که دوره پیش رو را با توجه به 

چهار سال گذشته تحلیل کنیم، زیرا تفاوت در شرایط و 
زمان وجود دارد، هرچند نمی شود وجوه مشترک را هم 

 نادیده گرفت.
در دوره پیشــین، کردستان با تهدید جدی داعش روبرو 
بــود، همزمان به دلیل قطع بودجه کردســتان از طرف 
بغداد، با یک بحران سخت اقتصادی مواجه شد که تا به 
امروز هم آثار مستقیم آن بر زندگی مردم همچنان قابل 
مشــاهده است. از طرف دیگر شکست داعش و برگزاری 
رفراندوم و پیروزی آن، با یکدســتی و اتحاد وسیعی که 
رفراندوم به ارمغان آورد، جو مملو از اعتمادی را درســت 
کــرد که مخالفان داخلی عــراق و منطقه را به ناحق به 
وحشــت انداخت و این امر موجب بــروز بازخوردهای 
عجوالنه و غیرمنطقی از جانب آنها شد. همین امر مخالفت 
دسته جمعی کشورهای منطقه و جهان و سازمان های 
بین المللی را در برابر رفراندوم در پی داشــت که تا حد 
تهدید نظامی هم پیش رفت و در نهایت دولت بغداد به 
نمایندگی از آنهــا و در نتیجه تحریک دولت ها و طرف 
های مخالف رفراندوم در اکتبر 2017 به وســیله حشد 
شــعبی به کردستان و مناطق مورد مناقشه لشکرکشی 

کرد.
اینها اتفاقات و  مسایل تازه ای بود که بار دیگر کردستان 
را با شــرایط پیچیده و نامناسبی روبرو کرد و طرف های 
سیاســی را به سمت جبهه گیری علیه یکدیگر و از هم  
گســیختگی ســوق داد. در حدی که روابــط دو حزب 
سیاسی شریک و هم پیمان مانند پارتی و یکیتی را هم 
دچار تنش کرد. به همین دلیل دامنه دار شدن تنش ها 
و این دست اتفاقات به کلی آرامش کردستان را بهم زد.  
شاید مهمترین دلیل این ناآرامی ها را بتوان به این مساله 
نســبت داد که عوامل خــودی و  داخلی احزاب و عوامل 
عمومی در اقلیم کردستان در مفهوم شعار آرامش طلبی 

با یکدیگر هم عقیده نبودند.
اکنون هم در ســطح داخلی، نتایج انتخابات چشم انداز 
متفاوتی را به نمایش گذاشت و هم در سطح منطقه اگر 
چه تهدید بزرگ  داعش را از سر گذراندیم اما منطقه به 
دلیل رقابت قدرت های بین المللی و منطقه ای از طرفی 
و افزایش تنش میان ایران و آمریکا از طرف دیگر شرایط 
تازه و چالش متفاوت و جدیدی را با خود به همراه آورده 

است. این مسایل موجب می شود که طرف های سیاسی 
در اقلیم کردســتان بیشتر رخ دادن جنگی  در منطقه را 
متصور شــوند و خود را برای پیامدها و مخاطرات چنین 
وضعیت محتملی آماده کنند. این مسایل در کنار چشم 
انداز سیاسی کردستان پس از انتخابات، شانس همکاری 
طرف های سیاسی و فراکسیون های دیگر کردستان در 

مقایسه با سال های قبل را افزایش می دهد.
چالشهای پیش روی اتحاد داخلی

اما اتحاد و همکاری گروههای سیاسی در اقلیم کردستان 
متاثر از چالشهای مختلفی است: نخست، دخالت برخی 
کشورهای منطقه در امور داخلی و شرایط اقلیم کردستان 
به مانند سه دهه گذشته است. چالش دوم به دخالت های 
بغداد در کردستان و مسایل داخلی آن است. اما سومین 
چالش متاثر از بحران میان ایران و آمریکا و سواســتفاده 
احتمالی بغداد از این وضعیت است. اقلیم کردستان سعی 
داشته در موارد مشابه همواره موضع بیطرفی را در پیش 
بگیرد، این مســاله اما با توجه به رویه های بغداد ممکن 
اســت به بهانه ای برای افزایش فشار بغداد بر گروهها و 
احزاب سیاســی مختلف اقلیم کردستان است حال در 
چنین حالتی امــکان همکاری منطقه ای دولت عراق با 
برخی دولتهای منطقه ای نیز وجود دارد. این سه چالش 
در حالت اوج می تواند زمینه ساز از همپاشی اتحاد فعلی 

و سه گانه میان پارتی، یکیتی و گوران شود.
در نهایت می خواهم به این مســاله اشاره کنم که هیچ 
خوانش مطلق و قطعی برای پیش بینی وضعیت منطقه 
وجود ندارد تا در پرتو آن بتوان تاثیر و بازخورد شرایط را 
بر وضعیت کردستان بسنجیم، هرچند اتحاد و همکاری 
گروهی در چارچوب شعار و برنامه کابینه آینده زیر سایه 
نظریه »چتر اتحاد« که توســط نیچیروان بارزانی مورد 
تاکید است، قابلیت عملیاتی شدن را داراست، اما در عین 
حال می بایست نه اسیر دام خوشبینی برای وقوع و تداوم 
حتمی این اتحاد قرار گرفت و چالشها و دیگر فاکتورهای 
موثــر بر آن را نادیده گرفت و هم نباید بدبینانه، از اینک 
پیش بینی کنیم که این اتحاد موقت و کامالً شــکننده 
است، لذا گروهها و رهبران سیاسی می بایست با نزدیک 
کردن دیدگاههای خود به یکدیگر، از اینک آمادگی مقابله 

با وضعیت های پیش بینی نشده را فراهم سازند.

نظریه »چتر اتحاد« بارزانی و چالشهای پیش رو
آزاد جندیانی  سیاستمدار و عضو سابق دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان
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بین  گــروه  فراتاب  
الملل: کمیتــه اجرایی 
اصل 140 قانون اساسی 
عــراق مناطــق مــورد 
مناطقــی  را  مناقشــه 
تعریف کرده است که در 
دوران حکومت رژیم بعث 
مابین تاریخ 17 جوالی 
1968 تا 9 آوریل 2003 
تعریب شده اند. سرنوشت مناطق مورد مناقشه و این که 
ایا این مناطق می بایست تحت کنترل حکومت خودمختار 
کردستان و یا دولت مرکزی باشد، همواره یکی از مهمترین 
عوامــل مورد اختالف میان کوردها و دولت مرکزی عراق 
بوده اســت. برای مثال در سال 1970 توافقنتامه ای 15 
مــاده ای بین دولت مرکزی و کردها به امضا رســید. در 
این توافقنامــه به بعضی از حقوق ملی و فرهنگی کردها 
اذعان شده بود از جمله این موارد، رسمیت زبان کردی در 
مناطق کردنشین در کنار زبان عربی، مشارکت کردها در 
حکومت مرکزی، بازگشت کردها و عربها به مناطق سابق 
خود، بکارگیری کردها در ادارات مناطق کردنشین، تغییر 
در قانون اساسی و درج اینکه عراق از دو ملّت کرد و عرب 
تشکیل شده است. مادۀ 14 توافقنامه مقرر کرده بود که 
پس از سرشماری عمومی، استان های کردنشین مشخص 
می شــوند تا از نظر اداری سازماندهی شده و کردها خود 

آن را اداره کنند.
صرفنظــر از اجرای بعضی مــواّد توافقنامه، رژیم بعث به 
تعهّدات خود عمل نکرد و اختالف حول گنجاندن کرکوک، 
خانقین، شیخان و شنگار در منطقه خودمختار مورد بحث، 
گفتگوها را به بن بست کشــاند. بارزانی کرکوک را قلب 
کردستان نامید و خواستار ایجاد منطقه ای خودمختار به 
پایتختی این شهر شد. در مقابل حزب بعث حاکم، حاضر 

به پذیرش چنین امری نبود.
همچنیــن تنش بین بغداد و کردها در 11 مارس 1974 
به اوج خود رســید، زمانی که مجلس قیاده الثوره بطور 
یکجانبه قانون خودمختــاری را اعالم کرد و دو هفته به 
مصطفی بارزانی مهلت داد تا آن را بپذیرد. خودمختاری 
مقرر شــده در این قانون تنها شامل اســتانهای اربیل، 
سلیمانیه و دهوک بود و به همین جهت مورد قبول بارزانی 
قرار نگرفت و بار دیگر درگیری ها از ســر گرفته شد. این 
درگیری ها پس از امضای قرارداد الجزایر بین ایران و عراق 
و متعاقب آن قطع کمک های نظامی رژیم شاهنشــاهی 
ایران به کردها به ســود دولت مرکــزی پیش رفت و در 

نهایت باعث فروکش جنبش کرد شد.
پس از اعالم منطقه پرواز ممنوع در سال 1991 بسیاری 
از مناطق کوردنشین خارج از قلمرو مربوطه قرار گرفتند. 
با سرنگونی رژیم صدام حســین در سال 2003 موضوع 
تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه در ماده 140 قانون 
اساسی عراق گنجانده شد. قرار بر آن بود تا حداکثر تا سال 
2007 با انجام رفراندوم سرنوشت این سرزمینها مشخص 
شود که آیا قرار است در قلمرو حکومت اقلیم کوردستان 
عراق قرار گیرند و یا همچنان در بیرون این منطقه باشند. 
این مناطق در 4 استان نینوا، اربیل، کرکوک و دیاله عراق 

قــرار گرفته اند. در این میان، مهمترین اختالف بر ســر 
سرنوشت کرکوک است.

کردها معتقدند که اســناد و مدارک تاریخی بیشــماری 
وجود دارد که ثابت می کند استان کرکوک همیشه بخش 
مهمی از ســرزمینی بوده که هم اکنون کردستان عراق 
نامیده می شــود و اکثریت جمعّیت آن هم کردها بوده 
اند و از سوی دیگر، حاکی از این واقعیت اند که مرز عراق 
عربی هیچگاه از رشــته کوههای حمرین و شمال شهر 
تکریت تجاوز نکرده است. این امر همان چیزی است که از 
سوی کردهای کردستان عراق، کردستانی بودن کرکوک 
نامیده می شود و مستند به دالیل تاریخی، جغرافیایی و 
سیاسی است. برای مثال »کنت دو سر سی«، سفیر فوق 
العاده فرانسه در ایران در پایان ماه ژوئیه 1839 میالدی 
از کرکوک دیدن کرده است و می نویسد »کرکوک یکی 
از شهرهای مهم کردستان است که بسیار به کوه نزدیک 
است و نمی توان آنرا جزو شهرهای عربی به حساب آورد. 
چهار تا پنج هزار نفرجمعیت دارد که در میان آنها سیصد 

تا چهارصد کاتولیک وجود دارد«.
کمیســیون منتخب جامعه ملل نیز در گزارش خود به 
جامعه در ســال 1924اعالم کرد که مرز عراق عربی در 
شمال از تکریت و رشته کوههای حمرین تجاوز نمی کند. 
پنج هشتم ساکنان والیت موصل ُکرد هستند و ُکردها هم 
نه ترک اند و نه عرب. در این گزارش ترکیب قومی استان 
کرکوک اینگونه بیان شده است: کردها 45,5 درصد، عربها 
31,9 درصد، ترکمن ها  23,4 درصد و دیگران 2,2درصد.

همچنین در اولین سرشماری رسمی که در سال 1930 
در استان کرکوک صورت گرفت. پرفسور محّمد امین زکی 
بگ، موّرخ برجستۀ کرد در نامۀ خود به ملک فیصل پادشاه 
عراق به نتایج این سرشماری اشاره کرده است که در آن 
کردها 51 درصد، اعراب 20 درصد، ترکمنها 21,5 درصد 
و دیگران 7,5 درصد جمعّیت استان کرکوک را تشکیل 

داده اند.
ظهور داعش و عقب نشینی نیروهای نظامی عراق باعث 
شد تا نیروهای پیشــمرگ وارد مناطق مورد مناقشه از 

جمله کرکوک شــوند و تا زمان برگزاری رفراندوم تعیین 
سرنوشت در ســپتامبر 2017 این مناطق تحت کنترل 
کوردها بود اما در 16 اکتبر 2017 کنترل این مناطق بار 

دیگر به دست دولت مرکزی افتاد.
الزم به ذکر است که موضوع تعیین سرنوشت مناطق مورد 
مناقشه نه تنها مســاله مهم داخلی عراق بلکه موضوعی 
مهم از منظر شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب 

شده است. 
از اینرو است که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای  
اولین بار در تاریخ خود، عبــارت »مرزهای داخلی مورد 
اختــالف«  را در بند اجرایی قطعنامــه 1770 ) مصوب 
سال 2007 ( به کار برد و سپس در مقدمه قطعنامه های 
 ،) 2011 ( 2001 ،) 2010 ( 1936 ،) 2009 ( 1883

،) 2013 ( 2110 ،) 2012 ( 2061
،) 2016 ( 2233 ،) 2015 ( 2169 ،) 2014 ( 2110

 2299 ) 2017 (، 2367 ) 2017 ( و 2421 ) 2018 (
 آن عبارت را تکرار کرد.

 الزم به ذکر است که اولین بار بود که شورا از واژه مرزهای 
داخلی مورد اختالف نام برده است. شورای امنیت تاکنون 
بارهــا  از اصطالح مرزهای بین المللی نام برده و بویژه در 
موارد جنگ میــان دولتها از جمله ایران و عراق، طرفین 
را به بازگشــت به پشت مرزهای بین المللی دعوت کرده 
اما این بار اول بود که شــورای امنیت در این قطعنامه ها 
به صورت مکرر از دولــت مرکزی عراق و حکومت اقلیم 
می خواهد تا مرزهای مورد مناقشه داخلی را حل و فصل 
کنند. به اعتقاد شورا، ادامه این اختالف می تواند تهدیدی 

برای صلح و امنیت منطقه ای قلمداد گردد. 
به نظر می رسد که با روی کارآمدن دولت جدید عراق که 
روابط نزدیک و بهتری با ُکردها دارد و نیز حضور دیپلمات 
های پراگماتیک و قابلی نظیر نیچیروان بارزانی به عنوان 
رهبر اقلیم کردستان و برهم صالح به عنوان رییس جمهور 
عــراق، امکان بهتری برای حل و فصل این اختالف میان 

کوردها و حکومت مرکزی پدیدار شده است.

سرنوشت مناطق مورد مناقشه؛ مهمترین مساله اربیل - بغداد
دکتر ستار عزیزی - دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا

بررسی مسائل و منازعات حقوقی اربیل  بغداد در دوره نچیروان بارزانی:
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بین  گــروه  فراتاب 
اینکه  علیرغم  الملل: 
اقلیم کردســتان عراق 
بــا منابع  منطقــه ای 
و  فلــزی  متفــاوت 
غیرفلزی است اما وجود 
قریب به 43/7 میلیارد 
بشکه منابع نفتی اثبات 
شده، 25/5 میلیارد بشــکه منابع نفت اثبات نشده و 
حدود 6 تریلیون مترمکعب منابع گاز اثبات شده که به 
ترتیب 30٪ و 89٪  از منابع نفت و گاز عراق را شامل 
می گردد، باعث شده که این منابع مورد توجه سرمایه 
گذاران برای ســرمایه گذاری قــرار گرفته و مقامات 
تصمیم گیرنده محلی نیز جهت توسعه منطقه بر روی 
درآمدهای آن حســابی استراتژیک کنند. تجمیع این 
میزان از منابع هیدروکربنی در اقلیم کردستان که آن 
را در زمره یکــی از 10 منطقه غنی جهان از این نظر 
قرار داده،  باعث شــد که این منطقه بالفاصله پس از 
سقوط صدام و از سال 2005 با استفاده از شرایط صلح 
پایداری که تــا ظهور داعش بر آن حاکم بود، به یکی 
از پرکارترین و شلوغ ترین مکانهای خشکی در توسعه 

میادین نفت و گاز تبدیل شود. 
در این مدت شرکتهای بزرگی عمدتا از آمریکا، کانادا، 
انگلستان، فرانســه و ... حتی از کشورهای کوچکتری 
مانند ترکیه و امارات، که شــمار آنها از 50 عدد تجاوز 
می نمود، در این منطقه شــروع بــه فعالیت نمودند 
و توانســتند تولید نفت این منطقه که پیش از ســال 
2008 و مطابق اعالم وزارت منابع طبیعی این منطقه 
تقریبا ناچیز و زیر 50 هزار بشکه در روز بود را به بیش 
از نیم میلیون بشکه تا قبل رفراندوم استقالل در سال 
2017 برســانند. این در حالی بود که در همین مدت 
تولیــد گاز طبیعی در این منطقه از نزدیک به صفر به 

ساالنه حدود 1/9 میلیارد متر مکعب رسیده بود. 
درحالی که مقامــات اربیل انتظار داشــتند با به ثمر 
رســیدن تالش هــای آن هــا، در ســال 2035 تولید 
روزانــه نفت اقلیم کردســتان به 2 میلیون بشــکه و 
گاز نیــز به حــدود 10 تا 15 میلیــارد مترمکعب در 
ســال برسد. رشــد صنعت نفت وگاز این منطقه ابتدا 
با ســقوط قیمت جهانی نفت و ناامنی های حاصل از 
گسترش قدرت داعش در عراق به چالش کشیده شد 
و ســپس با حوادث پس از برگزاری رفراندوم استقالل 
در ســال 2017 به محاق رفت. دولت منطقه ای اقلیم 
پس از رفراندوم و حمله دولت مرکزی تقریباً نیمی از 
سرزمین تحت حاکمیت خود، به ویژه در حاشیه مرزی 
نفت خیز مورد اختالف بــا دولت مرکزی و همچنین 
ظرفیت صادرات نفت خود را از دســت داد. به گونه ای 
که صــادرات نفت این منطقه از طریــق خط لوله به 
بندر جیهان از 580 هزار بشــکه به 230 هزار بشــکه 

کاهش یافت.
اما شکست داعش، تقویت موقعیت اربیل در بغداد به 
علت تزلزل دولت مرکزی برآمــده از انتخابات جدید 
برقراری مجــدد بودجه فدرال و در نهایت بازگشــت 
صادرات نفت به حدود 400 هزار بشکه باعث گردیده 
که آرامش به اقلیم کردستان بازگردد و دولت مستقر 
در اربیــل در اوایل ســال 2019 مجدداً تــوازن را به 
پرداخت هــای دیون خود به شــرکت های بین المللی 

بازگرداند. 
تصمیم گیری های رهبران اقلیم کردستان در دو بخش 
فنی-تکنیکی و راهبردی- سیاســی مرتبط با صنعت 
نفت می تواند نه تنها در آینده سیاســی آنان نقشــی 
کلیدی ایفا نماید، بلکه در تبدیل این منطقه به طیفی 
از کشــورها از نروژ و امارات متحــده عربی گرفته تا 

ونزوئال و لیبی بسیار مؤثر باشد. 
از منظــر فنی-تکنیکــی صنعت نفت ایــن منطقه با 

چالش هایی روبروســت که بخشــی از آن را می توان 
عدم توسعه زیرساخت ها هم زمان با توسعه منابع، عدم 
توســعه منابع ذخیره سازی، تأخیر در اجرای پروژه ها، 
عــدم به روز نمودن قوانین مربوط به منابع نفت و گاز، 
عــدم مدیریت یکپارچه در اســتخراج منابع و تربیت 
نیــروی فنی متخصــص بومی، عــدم در اولویت قرار 
دادن قوانین ایمنی و زیست  محیطی و یا مصالحه در 
خصوص آن ها، کم توجهی در وارد نمودن و بومی سازی 
فّناوری صنعت نفت و گاز، فقدان انگیزه برای توســعه 
منابع انرژی تجدیدپذیر و بهینه سازی مصرف سوخت 
و در نهایــت عدم توجه به بهروری و شــدت انرژی را 
ذکر نمود که عدم برنامه ریزی برای رفع آنها و تدوین 
برنامه ای مشخص برای آســیب شناسی این صنعت 
مطابق معیارهــای جهانی نه تنها مــی تواند فعالیت 
مطلوب این موتور محرک اقتصاد منطقه را با مشکالت 
عدیده ای روبــرو نماید بلکه در نهایــت هزینه های 
اســتهالک آن را چنان افزایش دهد که عمال موجب 

توقف آن و به طبع اقتصاد اقلیم گردد.
از منظــر سیاســی و راهبــردی تربیــت مدیــران، 
سیاستگذاران و دیپلماتهای حرفه ای در حوزه انرژی، 
عــدم تکیه بر خام فروشــی، توســعه صنایع با ارزش 
افــزوده و ایجاد خودکفایی و حتــی توان صادراتی در 
محصوالت پایین دســتی، تثبیت حضور مستقیم در 
بازارهــای جهانی انرژی، عدم اعطای یارانه به انرژی و 
پیروی از قوانین بازار آزاد، تالش برای واردات سرمایه 
و تکنولوژی از منابع و کشورهای متفاوت و عدم ایجاد 
انحصار و همچنین تالش جهت بروز نمودن و شفافیت 
در رونــد اعطای مجوزها به شــرکتها بین المللی می 
تواند صنعت نفت اقلیم کردســتان را به ابزاری تبدیل 
نماید که ســاکنان این منطقــه بتواند ظرف یک دهه 

آیند شرایط رفاهی بسیار بهتری را تجربه نمایند.
در ایــن زمینه به نظر می رســد در حالــی که تداوم 
و گســترش هوشــمندانه برخی فعالیت هــا که در 
دوره گذشــته آغاز گردیده، مــی تواند رهبری جدید 
را در موقعیــت مناســب تری در عرصــه بین المللی 
و اقتصاد سیاســی نفت و انرژی قــرار دهد، انحراف و 
هدایت نادرســت آنها نیز می تواند به بهایی ســنگین 
بــرای او تمام شــود. به عنــوان مثــال در حالی که 
تالش برای کاهش تمرکز بر قراردادهای ســهم تولید 
ســود  بــه   )production sharing contract(
قراردادهای خدمات )service contract( و یا سایر 
اشــکال مدرن قراردادهای بین المللی در صنعت نفت 
مــی تواند به عنوان کاتالیــزور فرایندهای انعقاد و به 
نتیجه رسیدن قراداهای بین المللی در صنعت نفت و 
گاز این منطقه تبدیل شوند، همزمان می تواند به مانع 
اصلی پیشــرفت این صنعت نیز بدل گردند. همچنین 
در حالــی که ایجاد شــفافیت بیشــتر در قراردادها و 
فعالیت هــا، بخصوص با اجرای کامــل قوانین جدید 

طالی سیاه و تحقق رویای توسعه!
بهروز نامداری  - دکترای روابط بین الملل و کارشناس ارشد امنیت انرژی

اهمیت راهبردی نفت و گاز در دوره رهبری جدید اقلیم کردستان عراق:
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صنعت نفت که مقرر بود از سال 2008 اجرائی گردد 
ولی هنوز بطور کامل اجرائی نشــده است، می تواند 
سردرگمی در مدیریت این صنعت را رفع نماید و دایره 
شــرکای بین المللی آن را گسترش دهند اما در عین 
حال این پتانســیل را نیز دارد که به محل کشمکش 
جدیــد بین مدیران منطقه ای از یک ســو و اربیل و 
بغداد از ســوی دیگر تبدیل شــود. همچنین با اینکه 
مقامات محلی بــرای کاهش فاصله بین میزان عرضه 
و تقاضای فراورده های نفتی و تامین نیازهای داخلی 
تصمیم گرفته اند که انگیزه های الزم را برای ساخت 
ســه تاسیسات پاالیشگاهی با ظرفیت کلی 150 هزار 
بشــکه در روز فراهم نمایند و این می تواند بخشی از 
تقاضای داخلی را پاسخ دهد، اما به نظر می رسد عدم 
برآورد دقیق از نیازهــای داخل و فقدان برنامه ریزی 
برای پاسخگویی به آنها از یک سو و همچنین ندیدن 
نیاز به سایر محصوالت پایین دستی در صنعت نفت به 
ویژه محصوالت پتروشیمی همچنان اقلیم کردستان را 

وابسطه و نیازمند نگه خواهد داشت.
در عرصه تالش برای حضور مستقیم در بازارهای بین 
المللی انرژی، با اینکه تالش شــرکت روســی »روس 
نفت« جهت توســعه میادیــن گازی اقلیم و احداث 
خطــوط انتقال آن تا ترکیه، و هدایت گاز این مناطق 
به بازارهای خارج از عراق و حتی اروپا می تواند امتیاز 
ویژه ای را در عرصه دیپلماســی انرژی برای اربیل به 
همراه داشته باشــد، اما با توجه به پاک و ارزان بودن 
ســوخت گاز، عدم تامین تمام نیازهای انرژی فسیلی 
این منطقه از این سوخت، با واردات و گسترش صنعت 

گاز در داخل، می تواند معایب صادرات آن را بیش از 
مزایایش نماید. این درحالی اســت که گسترش این 
صنعت بر مبنای روشــهای مبتــدی و ارزان و عمدتا 
عامه پســند در داخل می تواند در درازمدت بســیار 
هزینه برتر از گشترش آن برمبنای روشهای نوین و با 

تکنولوژی باال باشد.
در زمینه تنوع بخشی به شرکای بین المللی و استفاده 
از صنعت نفت برای جلوگیری از نفوذ بیش از حد یک 
قدرت خارجی در عرصه سیاســت و روابط بین الملل 
این منطقــه خودمختار، بعد از رفراندوم که توســط 
اتحادیــه اروپا، ترکیه و حتــی آمریکا محکوم گردید، 
اربیــل تصمیم گرفــت با وارد نمودن مســکو به این 
عرصه، به روســیه که به رفراندوم واکنش منفی نشان 
نداد، هم پاداشــی داده باشد و هم از اهرم کرملین در 
مقابل سایر رقبا اســتفاده نماید. در این چهارچوب با 
اینکــه منطقه خودمختار با عقد قراردادی حدودا 3/5 
میلیارد دالر با شرکت مذکور روسی توانست موقعیت 
خود را هم از نظر مالی و هم از نظر سیاسی در مقابل 
بغداد تقویت کند امری که باعث خشم و واکنش بغداد 

نیز شد. 
همچنین این حرکت اربیل باعث شده، اقلیم کردستان 
عــراق در زمره مناطقی قرار بگیرد که در آن آمریکا با 
روســیه چالش اقتصادی دارد. از این منظر هرچند به 
نظر می رســد در کوتاه مدت گســترش نفوذ روسیه 
در آن با توجه بــه آنکه این منطقه همزمان در مرکز 
چالش آمریکا با ایران در موضوع تحریمهای واشنگتن 
علیه تهران نیز قرار گرفته است، مورد مخالفت آمریکا 

قرار نگیرد، اما بعید به نظر می رسد این تحمل روسیه 
در منطقه با فروکش کردن بحران بین واشــنگتن - 
تهران کماکان ادامه داشــته باشد و این می تواند به 
امتیاز و یا دردســر رهبری جدید اربیل تبدیل گردد. 
کما اینکه ورود روسیه از طریق شرکت  روس نفت به 
صنعت نفت اقلیم کردستان و کنترل خط لوله ارسال 
نفت به بندر جیهان ترکیه مسکو را در مرکز مذاکرات 
بغداد- اربیل قرار داده اســت که این نیز می تواند به 
ابزار و یا دردســر جدیدی بــرای رهبری جدید اربیل 

تبدیل گردد.
در مجموع در شــرایطی که به نظر میرســد رهبری 
جدید ســکان هدایت این منطقــه خودمختار را در 
وضعیت باثبات تری از یک ســال پیش بدست گرفته 
اســت، تفاســیر متفاوت در خصوص قرارداها، تداوم 
فشار دیپلماتیک، روش تقسیم منابع درآمدی و ادامه 
موافقتنامه های تقســیم برای نفت خام، ســوخت و 
فرآورده های پاالیشــی و برق هر لحظه قابلیت ایجاد 
تنش در روابط دولت منطقه ای اربیل و بغداد را دارند. 
به نظر می رسد روشن شدن وضعیت صادرات مستقل 
نفت توســط منطقه اقلیم خودمختــار مطابق قانون 
اساسی فدرال عراق کماکان به فراموشی سپرده شده 
و این می تواند ســرمایه گذاران بیــن المللی را برای 

فعالیت در این منطقه را با تردید مواجه نماید. 

فراتــاب  گــروه بین 
جمهوری  روابط  الملل: 
اســالمی ایــران و اقلیم 
کردســتان عراق روابطی 
بســیار تاریخی، عمیق و 
در هــم تنیده اســت که 
به رغم برخی رویدادها و 
نوســان ها، همواره برقرار 
بــوده و روندی صعودی و 
همگرایانه را به عنوان شیب 
کلــی رابطه دنبــال کرده 
است. این مهم در جنگ تحمیلی و مبارزات آزادیخواهانه 
ی کردهای عراق در مقابل رژیم صدام حســین، بیش از 
پیش قابل مشاهده می باشد و اوج آن را شاید در حوادث 

جانگداز بمباران های شیمیایی صدام بتوان دید. 
بایــد وزن واژگان را بــه درســتی درک و فهــم کــرد! 
»پیوستگی« کلمه ی کوچکی نیست و به آسانی محقق 
نمی شــود، بلکه در اثر کنش ها و واکنش های انســانی 
بین ملت ها و مردمان سرزمین های مختلف رشد و نمو 

پیدا می کند. کنش ها و واکنش هایی که نیازمند حضور 
نخبگان جوامع است. اگر شکل و محتوای روابط اجتماعی 
و فرهنگی را در سطح عوام تعریف کنیم )در فقدان روابط 
نخبگانی و آکادمیک( بی شــک با روابطی از نوع شایعه 
و پروپاگاندا مواجه خواهیم شــد. لزوم توســعه  روابط از 
جنس نخبه گرایانه و دانشگاهی در اینجا رخ نمایان می 
کند. دیالکتیکی عمیق که شــناخت محور است، نگرش 
و نیازمندی انســانی را می شناســد و تنش زدا و توسعه 

گراست.
روابطی از این نوع بین جمهوری اســالمی ایران و اقلیم 
کردستان عراق وجود دارد اما معنی آن کافی بودن نیست 
زیرا که اساســاً این نوع رابطه غایــت و قله را هدف می 
گــذارد. در این دوره ی تاریخی و با حضور آقای نچیروان 
بارزانی که از فارغ التحصیالن دانشگاه تهران می باشند، 
امید آکادمیسین ها برای توسعه ی روابط علمی بر محور 
سازوکار دانشگاهی و با تمرکز بر مراکز علمی و تحقیقاتی 

افزایش یافته است.
یقیناً با وجود دانشــگاه های فعال و دانشــگاهیان عالقه 
مند در ایران و وجود دانشگاه های بزرگی مانند: دانشگاه 

سلیمانیه، دانشگاه صالح الدین و... زمینه ی این حرکت 
تاریخی فراهم است. اما همیشه بیم آن می رود که آسیب 
هــا و چالش های بروکراتیک و فرصت طلباِن ســودجو، 
فرصت ها را را قربانی مطامع شــخصی و گروهی کنند. 
حــل این چالش را من در گــرو تصمیمات بجا و بهنگام 
آقای نچیروان بارزانی می بینم. او می بایســت با انتخاب 
دقیق و صحیح خــود و اعطای اختیارات الزم، گروهی از 
دانشگاهیان اقلیم کردســتان عراق را مامور به شناسایی 
دقیق و صحیح نخبگان و دانشگاهیان ایرانی کند تا روابط 
آکادمیک حقیقتاً شکل بگیرد و دپارتمان مطالعاتی ایران 
و کردستان عراق جایگاه خود را در منطقه ی خاورمیانه 

و دنیای امروز بیابد.
فعایت های پراکنده، دعوت هــای بدون رعایت پروتکل 
های دانشــگاهی، حضور افراد غیر متخصص، نگاه رسانه 
ای و ژورنالیستی به فعالیت های علمی، عدم درک اولویت 
های علمی روز، دروغ و عدم اعتماد، سودجویی و... بخشی 
از چالش های فــراروی روابط آکادمیک میان جمهوری 
اســالمی ایران و اقلیم کردستان عراق است که می توان 

با روش های مختلف کنترل و مدیریت نمود. 

عصر روابط دانشگاهی و نخبه محور میان ایران و اقلیم کردستان

حمید  حشمدار
  مدرس علوم سیاسی
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بین  گــروه  فراتاب 
تحلیــل  در  الملــل: 
پویــش هــای معطوف 
اخذ  و  سیاستگذاری  به 
واحدهای  در  تصمیــم 
مولفه  به  توجه  سیاسی 
هــای عینــی و ذهنی، 
ســاختاری،  و  تاریخی 
کارگزارانه و نهادین مطمح نظر هســتند. اما  این امر در 
مورد حکومت اقلیم کردستان به مثابه واحدی فروملی در 
قالب عراق فدراتیو و با عمری تنها 25 ساله که تجربه ای 
رو به بلوغ و تکامل را پشت سر می گذارد چگونه خواهد 
بود؟ به گمان نگارنده در شــرایطی که ساختارها هنوز 
نهادمند نشــده اند و مناسبات دیوانساالرانه )در معنای 
وبری آن( تعین نیافته است شاید مولفه کارگزار نقشی 
عمده تر ایفا نماید. تجربه دو و نیم دهه اخیر حکمرانی 

در کردستان نیز کمابیش گویا و گواه مدعاست.
با این مقدمه شــناخت و تحلیل تحوالت اخیر در اقلیم 
که به روی کار آمدن حکومت محلی جدیدی به ریاست 
آقــای نیچروان بارزانی انجامیده اســت از موضوعیت و 
اهمیتــی مضاعف برخوردار می گــردد. این امر گویای 
بارزترین مناسبات کارگزاری در تعامل با تحوالت نوپدید 
در بافتار سیاســی و امنیتی در کردستان پسارفراندوم، 
عراق متکثر پس از انتخابات پارلمانی و منطقه پیرامونی 
در حال گذار پساداعش است. در قالب کلی مطروحه در 
این مقدمه، نوشــتار حاضر گوشه نگاهی به آینده روابط 
خارجی اقلیم کردستان در دوران ریاست کاک نیچروان 
بارزانی با تاکید بر مناسبات با ایران، مسائل، فرصت ها و 

چالش های موجود در این روابط دارد.
روابط اقلیم کردستان با جمهوری اسالمی ایران داستان 
پر آب چشــم همه پرسی ناکام اســتقالل را پشت سر 
گذاشته است. تالطم حادث بر روابط که ناشی از تباین 
رویکرد طرفین به این همه پرسی که یکی آن را استقالل 
خواهی و دیگری تجزیه طلبی می انگاشت می توانست 
گسســتی  مزمن و دیرین در این روابط پدید آورد. اما 
به گونه ای شگفت انگیز چالش مزبور در روابط تهران- 
اربیل به ســرعت حل و فصل گردید. مرزهای زمینی و 
هوایی سریعا بازگشایی شــدند، حجم روابط تجاری به 
روال ســابق و باالی شش میلیارد دالر بازگشت، رفت و 
آمد هیاتهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی بلندپایه میان 
تهــران و اربیل فزونی یافت و همکاری تهران برای حل 
مســائل و اختالفات میان اربیل و بغداد کمابیش مثمر 
ثمر افتاد. هرچند اراده عمومی رهبران احزاب و نخبگان 
سیاســی ُکرد به ویژه شخص آقای مســعود بارزانی در 
بازســازی این روابط نقش تعیین کننده ای داشــت اما 
کارگزار مهم در این روند را می بایست یک نخبه پرنفوذ، 

مقتدر و مرضی الطرفین دانست، یعنی نیچروان بارزانی.
در اینجا نیازی به معرفی نیچیــروان بارزانی و توصیف 
جایــگاه و یا تبیین چرایی اســتحکام موقعیت وی در 
عشــیره بارزانی، پارتی، حکومت اقلیــم و نیز در میان 
نخبگان سیاســی کرد و عراقی نیســت. در عین حال 
سرمایه اجتماعی او از همین بستر و نیز مشی میانه روانه 
ای برمی خیزد که با  خاستگاه دیگر قدرت وی -که همانا 
بستر روبه رشد تکنوکراسی و عملگرایی در بغداد و اربیل 

باشد- تقارن و همراهی دارد.
نیچروان در سرزمین خود و در ایران به عنوان چهره ای 
متمایل به بهبود روابط دو جانبه شــناخته می شود. در 
میان نخبگان و مقامات ُکرد او بیشترین سفرها و مالقات 
ها را با مقامات ایرانی داشته است. به واقع نخستین گام 
در ترمیم روابط با ایران پس از همه پرسی با سفر ایشان 
به تهران در اوایل ســال 2018 برداشته شد. سفری که 
در ماه های بعدی با بازدید وزیران خارجه، صنعت، معدن 
و تجارت و دیگر مقامات ایرانی پاسخی در خور گرفت و 
گسترش مناسبات را تمهید نمود. انتظار میرود در کنار 
بهبود و تسهیل مناسبات تجاری سایر عرصه های مغفول 
مانند حوزه گردشگری، روابط علمی، دانشگاهی، درمانی، 
ورزشی و رسانه ای نیز تقویت گردد. طرح هایی مانند راه 
اندازی پروازها از اربیل به ارومیه و نوشهر، افزایش تبادل 
اســتادان و دانشجویان و فعال شدن دفاتر برخی شبکه 
های ماهواره ای ُکردی مانند شــبکه روداو از گذشته در 
دســتور کار بوده اند و احتماال با سرعت بیشتری دنبال 

خواهند شد.
صرفنظر از مناسبات دوجانبه، روی کار آمدن نیچروان 
بارزانی مــی تواند در کارآمدتــری دولت ائتالفی عادل 
عبدالهدی در بغداد نیز موثر باشــد. سیاســت ایران در 
عــراق ازمیانه دهــه 1980 و در بحبوحه جنگ با رژیم 
صدام حســین تاکنون بر محور ائتالف سازی میان دو 
نیروی عمده شــیعه و ُکرد استوار بوده و ضرورت تداوم 
این سیاست و حفظ اتصال این دو محور همسود بیش از 
گذشته احساس می شود. به واقع حفظ جایگاه شکننده 
دولــت آقای عبدالمهدی با توجه بــه تعدد و بی ثباتی 
فراکسیون های پارلمان تا حد زیادی وابسته به همراهی 
نمایندگان و نخبگان ُکرد به ویژه پارتی اســت که هم 
اینک هم سهم قابل توجهی در کابینه آقای عبدالمهدی 

دارند.
با وجود همسایگی و قرابت مکانی و معنایی و پیوستگی 
های دیرین فرهنگی و تمدنی و حتی منافع مشــترک 
عینی در حوزه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی مسیر 
گسترش مناســبات دوجانبه اقلیم کردســتان با ایران 
چندان هموار نیســت. این دشــواری را می توان  مرز 
دشوار گذر میان آنها تشبیه کرد. در سطح داخلی شاید 
مهمتریــن مانع را بتوان ضعف شــناختی در دو طرف 

دانســت که به بدفهمی و سوءبرداشت های پرشماری 
منجر می شــوند که تداوم نگرش امنیتی به مناسبات 
و به طرف مقابل در صــدر آن قرار می گیرد. به جرات 
می توان گفت به رغم پیوندهای فرهنگی و قرابت زبانی 
بخش عمده ای از داده ها، اطالعات و تحلیل ها میان دو 
طرف از رهگذر رسانه های جهت دار دیگر به ویژه رسانه 
های غربی و عربی انتقــال می یابد و بر دامنه بدفهمی 

ها می افزاید.
به این لیســت میتوان به حضور سیاســی و رسانه ای 
گروههای ُکرد ایرانی معارض انقالب اسالمی را هم اشاره 
کرد که باعث افزایش حساسیت ها از سوی تهران طی 

چند دهه اخیر بوده اند.
در داخل عراق نیز نیروهــای واگرا با ایران چه در میان 
ُکردها و اهل ســنت و حتی میان شــیعیان کم شمار و 
کم توان نیستند در شرایطی کنونی که بیش از گذشته 
نگرانی از کشــیده شــدن تنش میان ایران و آمریکا به 
سایر کشــورها و مناطق به ویژه عراق دامن گستر شده 
فعالیت این گروهها میتواند برای سیاستمداران متمایل 

به گسترش روابط با ایران مانع تراشی نماید.
به همین ترتیب مانع بزرگتر را می بایست مداخله قدرت 
های رقیب ایران با محوریت آمریکا دانســت که از یک 
ســو برای به تسلیم کشاندن مقامات تهران می کوشند 
با تهدید مقامات عراقی، ایران را از مزیت همســایگی با 
عراق و مراودات و مناسبات اقتصادی محروم نمایند و از 
سوی دیگر برای تضعیف قدرت و نفوذ  منطقه ای ایران 
و مهار توان بازدارندگی و تالفی گری اقدامات خصمانه 
آمریکا راه های نفوذ ایران در عراق را مســدود  نمایند. 
این فشار بر مقامات کردستان عراق نیز هست. تازه ترین 
آن درخواست موکد و البته ناموفق برای توقف پروازهای 
هواپیمایی ماهان از تهران به اربیل و سلیمانیه بوده است.

آقای نیچروان بارزانی در مقام یک نخبه با تجربه در مقام 
حکمرانی و برخوردار از پایگاه اجتماعی سنتی از گذشته 
به حسن روابط با دو کشور عمده همسایه یعنی ایران و 
ترکیه اشــتهار دارد و در مقام نخست وزیر در برقراری 
و حفظ این روابط متوازن توفیقات قابل توجهی داشته 
است. بنا بر روند های پیشین استمرار این سیاست مبتنی 
بر ســود متقابل دور از انتظار نیست. البته چنانچه بدان 

به طور گذرا اشاره شد چالش و موانع هم کم نیستند.
امــا نکته مهم لزوم درک از وظیفه ما به عنوان خبرگان 
ایرانی و ُکرد برای نیل به این هدف و پیشــبرد رویکرد 
بزرگانــی مانند نیچروان بارزانی اســت که بنا بر قاعده 
حاصل جمع مضاعف و ســود متقابل دو طرف تنظیم 
شده و با مصالح و منافع ایرانیان و ُکردهای هم تبار، هم 
کیش و دارای فرهنگ و دیرینه تمدنی پرشکوه مشترک 

همخوانی دارد و وظیفه ای خطیر بر دوشمان می نهد.

ضرورت آغازی برای پایان سوءبرداشت های امنیتی
دکتر جعفر حق پناه -  استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل بین المللی

چشم انداز روابط ج.ا.ایران و اقلیم کردستان در دوره رهبری نیچیروان بارزانی:
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فراتاب   گروه بین الملل: 
اقلیم یا منطقه خودمختار 
کردستان در طی دو دهۀ 
اخیــر)از 1991 تا کنون( 
مســیر پرفراز و نشیبی را 
طی کرده اســت. از سال 
2003 بــه بعــد تا پیش 
از تیرگــی روابط با دولت 
مرکزی و به دنبال آن مناقشــۀ داعش، همه براین باور بودند 
که اقلیم بزودی به یکی از مناطق مهم تجاری در خاورمیانه 
تبدیل خواهد شد، اما این دو رویداد منجر به خروج بسیاری 
از سرمایه گذاران خارجی و نیز تنگناهای داخلی شدیدی شد. 
تا این زمان به باور بســیاری از صاحب نظران اقلیم مسیری 
شبیه به برخی مناطق اخیراً تجاری شدۀ جهان و من جمله 
دوبــی را طی می کرد. انتخاب چنیــن رهیافتی برای اقلیم، 
گــر چه دارای برخی مزیت ها بود امــا به باور نگارنده دارای 
اشکاالت اساسی است که در این نوشتۀ کوتاه تالش خواهد 
شد ضمن بحث و بررسی حول آن به رهیافت های جایگزین 
نیز اشاره شود. قبل از اینکه به تفاوت های اساسی و بنیادی 
اقلیم با برخی مناطق تجاری مشابه اشاره کنم، ابتدا به برخی 
نکات کلیدی در خصوص توسعه اشــاره خواهم کرد.  براي 
کســب موفقیت برنامه ریزي توسعه شرایط و مقدماتی الزم 

است که عبارتند از: 
 1- سازمان برنامه ریزي: وجود تشکیالت در قالب سازمان یا 
وزارتخانه برنامه ریزي باید به نحوي باشد که بتواند برنامه اي 

مطابق با نیازهاي مادي و انساني کشور تنظیم نمایند. 
2- اطالعات آماري: وجود یک مرکز آمارگیري براي کســب 
اطالعات آماري و ســنجش میزان نیازهاي مادي و انســاني 
مردم در جامعه براي برنامه ریزي اقتصادي از اهمیت خاصي 

برخوردار است.
3- تطبیق هدف: این اهداف شــامل افزایش درآمد ســرانه، 
باال بردن نرخ اشــتغال، کاهش نرخ بیکاري، توســعه عدالت 
اجتماعي، کاهــش نا برابري ها در توزیــع درآمد و ثروت و 

قدرت اقتصادي و خودکفایي مي باشد.
4- تعیین اولویت هاي برنامه: اولویت هاي برنامه با توجه به 
امکانات کشور از بین اهداف کلي انتخاب مي شوند اولویتهاي 
برنامه مي توان کاهش نرخ بیکاري در سطح جامعه، افزایش 
درآمد ملي، پس انداز، ایجاد خطوط ارتباطي، ایجاد موسسات 
آموزشــي و خدماتي مي باشد. اولویت هاي برنامه ریزي باید 
بــا در نظر گرفتن نیازهاي کوتاه مــدت و بلند مدت اقتصاد  
اجتماعی و با توجه به منابع انســاني و مادي موجود تنظیم 

مي شود.
5- آمــاده و مهیا نمودن منابع اقتصــادي: بدون منابع مالي 
برنامــه ریزي تحقق پیدا نمي کند منابــع مالي مي تواند از 

خارج و داخل کشور تامین گردد.
6- تعادل در برنامه: برنامه اقتصادي باید توانایي ایجاد توازن 
اقتصادي را داشته باشد زیرا در غیر اینصورت کمبودها و مازاد 

آن در طي برنامه افزایش یافته و عدم تعادل شدت مي یابد.
7- وجود تشکیالت اداري سالم و موثر 

8- سیاست مناسب توســعه: قبل از تصمیم گیري در مورد 
برنامه اقتصادي ابتدا باید دســت به انتخاب سیاست توسعه 
اقتصادي مناسبي بزند تا از هر گونه ناهنجاري در طي برنامه 
بکاهد به عبارتي دیگر چارچوب نظام فعالیت هاي اقتصادي 
باید دقیقاً مشخص و معین شود سیاستهاي مناسب مي تواند 

دستیابي به اهداف برنامه را تسریع و تسهیل نماید.
9- صرفه جویي هــاي اقتصادي مخصوصاً در بخش دولتي: 
در طول برنامه باید به کمک سیاســتهاي مناسب در جهت 
صرفه جویي هاي اداري تالش شــود تا بدین وســیله مردم 
اطمینان داشته باشند که هر کمکي که به دولت مي کنند در 
جهت توســعه اقتصادي جامعه صرف مي شود دولت قادر به 

جلوگیري از اتالف منابع مي باشد.
10- بنیاد آموزشــي و همکاري عمومــي: وجود بنیادهاي 
آموزشي سبب مي شود تا معیارها و ارزش هاي اخالقي مردم 

بر سطح مطلوب سوق داده شود.
 عالوه بر این موارد و به طور مختصر می توان گفت توســعه 
نیازمند برخی پایه ها و اصول اساســی است؛ توانمند شدن، 
وجود آزادی، صنعتی شدن، عقالنی شدن فرایندها، بروکراتیزه 
شــدن سیستم اداری، تکنولوژیزه شدن فرایندها، خالقیت و 
نوآوری، توزیع عادالنۀ فرصت ها، توزیع عادالنۀ امکانات، توجه 

به مالحظات محیط زیست.
به زبان آمارتیاسن، نیل به توسعه در گرو رفع ناآزادی هاست؛ 
فقر، استبداد، فرصت های اقتصادی محدود، محرومیت های 
سیستماتیک اجتماعی، نبود خدمات عمومی، عدم تساهل، 
اقدامات بازدارندۀ حکومت های دخالتگر. محور توسعه بایستی 
انسان باشــد، زیرا در توسعۀ انسان محور، انسان هم هدف و 
غایت اســت و هم ابزار؛ ریشه کن کردن فقر از طریق بهبود 
زندگی انسان ها، گسترش عدالت، برخورداری و بسط آگاهی 
و انتخاب های او، ارتقاء بهره وری و یا به طور دقیق تر فراهم 
کردن ابزارهــای ارتقاء بهره وری؛ نیروی کار به خوبی تغذیه 

شده، سالم، تحصیل کرده، ماهر، آگاه..
اقلیم کردســتان به عنوان یک منطقۀ خودمختار که سودای 

تبدیل شدن به یک کشور 
را دارد نیازمند رهیافتی 
پیچیــده و چند وجهی 
اســت تا بتواند در وهلۀ 
هماهنگی،  انسجام،  اول 
و  یکپارچگی  وحــدت، 
هدفمندی را در مســیر 
ملی،  هویــت  تقویــت 
و  همساز  عناصر  تقویت 
های  ناسازمندی  پالودن 
اجتماعی، سیاسی و بعضاً 
فرهنگی به بار بنشــاند. 
در چنــد برهــۀ بحرانی 
در ســال های گذشته، 
وجود این ناهمسازی ها 
موجبات تفرقه و ناکامی 
را در تصمیم گیری های 

اساسی در سیاست های کالن اقلیم را موجب شده است. رشد 
اقتصادی شتابان و متکی به سرمایه های اقتصادی و انسانی 
که منشــاء آن ها اقلیم نیست با همان شتاب بسیار شکننده 
است. تفاوت اقلیم با سایر مناطق تجاری در وضعیت سیاسی 
و منطقه ای و بین المللی اقلیم قرار دارد. وضعیت اقلیم هم 
در داخل و هم در خارج از اقلیم تفاوت های بارزی با ســایر 
مناطق تجاری در جهان دارد. مسئلۀ و یا به زبان روشن تر، ام 
المسائل اقلیم ایجاد همبستگی در همۀ زمینه ها و توانا شدن 

برای حل مسائل اجتماعی و سیاسی است.
هر نوع توســعۀ اقتصادی اگر به توسعۀ اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی و در نهایت در جهت تقویت همبستگی درونی همۀ 
نیروهای ذی مدخل داخلی در اقلیم نشــود می تواند اثری 
معکوس داشــته باشــد و آیندۀ اقلیم را با مخاطرات عمیق 
تری روبرو ســازد. تئوریســین های بزرگ و متأخر توسعه 
چون آمارتیاســن و داگالس نورث، توسعه را توانمند شدن 
می دانند، دســت یافتن به توانمندی های؛ همزیستی برابر 
و متعادل، همزیســتی با محیط زیست، توانا شدن برای حل 
برخی مشکالت پایه ای و اساسی که به نظر می رسد به دالیل 
مختلف اقلیم کردستان هنوز از آن رنج می برد؛ نبود نظام پایه 
ای بــرای ارائه خدمات عمومی نظیر حمل و نقل، ارتباطات، 
بهداشــت، آموزش، خدمات اداری و اجتماعی در جهانی که 

تکنولوژی های جدید و هوشمند آن را راهبری می کنند.
برنامه های توسعه در صورتی موفق خواهند بود که عقالنیت 
را به جای احساس، همبستگی اجتماعی و مدنی را به جای 
دلبستگی های قبیله ای و عشیره ای، زندگی مبتنی بر امکانات 
و توانایی های دیجیتال و هوشمند را به جای زندگی سنتی، 
و برابری در دسترســی را به جای نابرابری در همۀ شئون آن 
قرار دهد. به نظر می رســد رهبــری جدید اقلیم)حداقل در 
ســطح داخلی که موضوع این بحث است( با چالش هایی از 
نوع مسائلی که عنوان شد مواجه خواهد بود که نیازمند اتخاذ 
رهیافت یا رهیافت های عقالنی و پیچیده برای حل آن ها و 
گذر به دورۀ جدیدی اســت که عقالنیت بوروکراتیک بتواند 
همبســتگی های ارگانیک را جایگزین انواعی از همبستگی 
های مکانیکی نماید که در جهان مدرن/پسامدرن کارامدی 

چندانی ندارند.    

اقلیم و چالش های توسعه برای رهبری جدید
محمد ساالر کسرایی   دکترای جامعه شناسی سیاسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی تهران
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بین  گــروه  فراتاب  
الملــل: بــا انتخــاب 
به  بارزانــی  نچیــروان 
عنوان ریاست نوین اقلیم 
سر  بر  بحث  کردستان، 
کارکردها و تاثیرات این 
انتخــاب در حوزه های 
مختلف باال گرفته است. 
یکــی از حوزه هایی که 
محل بحث و مجادله اســت حوزه روابط کردها و ترکها 
است. ســئوال اصلی آن است که انتخاب نیچیروان چه 
تاثیری بر آینده روابط کردها و ترکها خواهد گذاشت و 
ریاست جدید با چه چالشهایی در این حوزه روبرو است؟

اگر عوامل ســاختاری بین المللی و منطقه ای موثر بر 
تعیین بخشی روابط خارجی اقلیم را چون گذشته ثابت و 
یکسان فرض کنیم، بحث این مقال بیشتر تمرکز بر تاثیر 
جنبه های شخصیتی موثر بر رویکردهای خارجی اقلیم  
در قالب شــخصیت جدیدی به نام نچیروان بارزانی در 
ارتباط با ترکهاست. اما سئوالی که در ادامه پیش خواهد 
آمد این است که آیا این شخصیت از تله های ساختاری 
بیرونی و درونی توان گذار دارد؟ نچیروان بارزانی متفاوت 
از عمــوی خویش نه شــخصیتی رمانتیک اســت و نه 
کاریزما، نه ناسیونالیستی دو آتشه است و نه ادعایی در 
باب پدرخواندگی این ناسیونالیسم دارد. او به روشنترین 
بیان یک شــخصیت پراگماتیک و عملگراست. بیش از 
آنکه سیاســتمداری متعصب جلوه کند یک دیپلمات 
منعطف اســت و بیش از آنکه اولویتش سیاست باشد، 
به اقتصــاد گرایش دارد. در مجموع دیپلماتی اقتصادی 
است که سیاســت را در خدمت اقتصاد مذاکره ای می 
بیند. خطوط قرمز هویتی و سیاســی نداشته و منطبق 
بر عملگرایی اقتصادی طرفدار مرزهای ســیال و متغیر 
مناســباتی و ارتباطی اســت. در عین حال در مباحث 
مربوط به دموکراسی، حقوق بشر و الگوهای لیبرالیستی 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شخصیتی از پیش خنثی 
دارد که عملگرایی در این عرصه ها را با منافع اقتصادی 
ســنجش می نماید. در بحث از اقتصاد هم کمتر پیگیر 
خلق و تقویت بورژوازی ملی گرایانه اســت و بیشتر در 

قامت یک بورژوای کمپرادور عمل می کند.
دایره کنشــگری اقتصادی او هم در این چارچوب یک 
اقتصاد تجارت محور و بدون توجه به صبغه های مولد و 
صنعتی اقتصاد است که مشخصه های یک اقتصاد رانتیر 
را نمایان می سازد. در چارچوب چنین ساخت اقتصادی 
برای ایجاد ثبات سیاسی، نچیروان انتخاب مناسبی است 
تا منطقه زرد اقلیم هم مانند کشــورهای رانتیر حاشیه 
خلیج فارس با انحصار قــدرت در خانواده از پیامدهای 
بی ثباتی سیاســی در امان بمانــد. حال با توجه به این 
ویژگیهای شــخصیتی، نیچیروان میــل به طرح ریزی 
چه نوع روابطی و با چه اولویتی در حوزه های سیاسی، 

نظامی و اقتصادی با ترکها دارد؟
روابط سیاســی: استقالل گرایی کردهای شمال عراق و 
موضوع کرکوک و ماده 140 شاید مهمترین موضوعات 
و چالشــهای سیاسی کردها و ترکها در اقلیم کردستان 
باشند. رفراندم مطرح شده توسط مسعود بارزانی نشان 
داد تا چه اندازه ترکها این حرکت را تقبیح می کنند و در 
برابر آن واکنش نشان خواهند داد. تا جایی که اردوغان 
بارزانی را متهم به خیانت نمود. ائتالف سیاسی ترکیه با 
ایــران و عراق در تقابل با این حرکت آرمانگرایانه بیانگر 
ساختار قدرت منطقه ای بود که با بیان چنین خواست 
ناسیونالیستی به شــدت در تضاد است و به شدیدترین 
شیوه آنرا ســرکوب می نماید. اما نیچیروان با توجه به 
آنکه عملگرایی متبحر اســت هیچوقــت در قامت یک 
ناسیونالیست رادیکال و سیاستمدار هویت محور در پی 
بروز و بیان ناسیونالیسم ُکردی در ساختار قدرت موجود 
منطقــه ای نخواهد بود و اساســا این چالش با وجود او 
در مسند ریاست خارج از موضوعیت است البته چنانکه 
بتواند از بند ســاختارهای الزامبخــش درونی، حزبی و 
خانوادگی خــود را برهاند. موضوع کرکوک و ماده 140 
هــم با توجه به ادعاهای تاریخــی ترکها بر موصل و به 
ویژه کرکوک از دیگر موارد چالش برانگیز است. ادعاهایی 
چون کردی بودن یا ترکمانــی بودن کرکوک هر چند 
چالشی تاریخی و هویتی محسوب می شوند اما فارغ از 
منافع اقتصادی هم نیســتند. ترکها صرفا زمانی در باب 
موضوع کرکوک حســاس خواهند شد که تکلیف ماده 
پیچیده و هزاتوی 140 در عراق روشــن شود و کرکوک 
به کردها واگذار گردد. با توجه به تضاد موجود در عراق 
و در میان خود کردها بر سر کرکوک در شرایط موجود 

چنین امری دور از انتظار است. 
بحث بر سر وضعیت کردهای ترکیه و سوریه هم مبحثی 
سیاســی است که در گذشته به شدت کردها و ترکها را 
درگیر ســاخته بود. به نظر می آید نچیروان چون سلف 
خویش گرایشی به مداخله فعال در حوزه کردهای ترکیه 
و ســوریه نداشته باشــد. او به قول خود تنها مسئولیت 

کردهای عراق را به گردن دارد.
روابط نظامی: حضــور پ.ک.ک در منطقه اقلیم ،ایجاد 
پایگاههای نظامی ترکیه در مناطق کردنشین و بمباران 
منظم شــمال عــراق از مهمترین ابعــاد روابط نظامی 
نچیــروان و ترکیه خواهد بود. حضــور پایگاههای امن 
نظامی و لجســتیکی پ.ک.ک در کوههــای قندیل از 
مهمترین دالیل بمبارانهای شــمال عراق و نفوذ ترکیه 
در این منطقه محســوب می شود. ترکیه به طور منظم 
بخشهای سیدکان، کوه آسوس، منطقه ماوت، برادوست 
و شــیالدزی را بمباران می کند و در بخش سیدکان و 
بعشــیقه به ایجاد پایگاه نظامی دست زده است. رقابت 
و تضاد تاریخی حزب دموکرات با پ.ک.ک از یکســو و 
فعالیت لجســتیکی و نظامی پ.ک.ک در منطقه تحت 
نظر یکیتی از ســوی دیگر سبب خواهد شد تا نچیروان 

هم در سکوت حرکتهای ترکیه را نظاره گر باشد. 
روابط اقتصــادی: مهمترین بخش روابط کردها و ترکها 
قطعا در بخش اقتصادی و دو حوزی نفتی و تجاری است. 
از بیــش از 12 میلیارد دالر روابط تجاری ترکها با عراق 
نزدیک به 8 میلیارد دالر آن با منطقه اقلیم کردســتان 
است. ترکها صرفا از طریق مرزهای اقلیم و گذرگاه مهم 
ابراهیــم خلیل با عراق توانایی تجــارت دارند و همین 
موضوع اهمیت اقلیم را در سیاســت ترکیه نشــان می 
دهد. اما بحث بر ســر ایجاد یک گذرگاه مرزی دیگر در 
منطقه اوواکوی در نزدیک تلعفر از چالشهایی خواهد بود 
که ذهن اقتصادی نچیروان را درگیر خواهد نمود. ترکها 
قصد دارند با این سیاست، مستقل از اقلیم و عوارض های 
دوگانه، با بغداد به تجارت بپردازند و دسترســی خویش 
را از این مرز به خلیج فارس فراهم سازند. در عین حال 
سبب توسعه اقتصادی در مناطق ترکمن نشین و سنی 
نشــین عراق گردند. دیپلماســی فعال نچیروان در این 
بخش و استفاده از کارت فعالیت شرکتهای متعدد ترک 
در اقلیم کردستان و ایجاد گذرگاههای مرزی نوین مانند 
زیتی می تواند به موازنه ســازی منافع اقتصادی بین دو 
طرف یاری رساند و قطعا او بازیگری مناسب برای ایجاد 

این تعادل است.
بحث خطوط انتقال نفــت و گاز هم از مهمترین روابط 
اقتصادی اقلیم و ترکیه اســت.ترکها ســعی دارند خود 
را به عنوان یکــی از مهمترین نقاط ترازیتی نفت و گاز 
در جهان با توجه به نزدیکی آنها به کشــورهای واقع در 
بیضی انرژی معرفی نمایند. این سیاست بیانگر رویکردی 
اســتراتژیک در ترکیه اســت که نچیروان می تواند در 
راســتای سیاســت عملگرایی خویش از آن بیشترین 
اســتفاده را بنماید.افزایش ظرفیت خط نفتی کرکوک 
جیحان تا ا میلیون بشکه نفت و حل تعارضات با دولت 
مرکزی عراق در باب تحویل 250 هزار بشکه نفت به آنها 
می تواند استراتژی مطلوبی برای او باشد. از سوی دیگر 
تعامل ترکها با دولت مرکزی عراق برای ایجاد یک خط 
لوله جایگزین چالش جدیدی است که نچیروان در دوران 
جدید باید با دیپلماسی مفاهمه بر آن فایق آید. تمرکز بر 
حوزه نفت قطعا مهمترین استراتژی نچیروان در دوران 

ریاستش خواهد بود.
بحث دیگر در حوزه اقتصادی،موضوع هیدروپولتیک در 
روابط ترکیه و اقلیم است. پروژه دیرپای گاپ در ترکیه 
که شامل 22 ســد و 19 نیروگاه بر روی دجله و فرات 
اســت از دیگر چالشهایســت که می تواند بر منابع آبی 
اقلیم تاثیرگذار باشد و این منطقه را با بحران روبرو نماید. 
موضوع سیاست آبی از چالشهایی است که نچیروان باید 
در روابط خود با ترکها در قبال آن به فکر ایجاد چارچوبی 
منســجم و سازنده باشــد. در مجموع می توان گفت با 
توجه به شخصیت خاص نچیروان ،تمرکز او در روابطش 
با ترکها  بیشتر در حوزه اقتصاد متمرکز خواهد بود و از 

مجادله های سیاسی و نظامی دوری خواهد گزید. 

نچیروان و سلطه پراگماتیسم بر رابطه ُکردی- ترکی
سیامک بهرامی  دکترای روابط بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه 
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پەروەندەی گەشتیاریی پزیشکیی ئێران
بە بەشداریی:

دکتۆر سەعید هاشم نژاد، دکتۆر پدرام بورقەعی، دکتۆر موحەمەد باقر حسەین نژاد
دکتۆر خوسرەو موحەمەدی، دکتۆر فاتمە ئیبراهیمی، دکتۆر سام موسلمی، دکتۆر ئەحسەن قازی زادە

 دکتۆر سەید شەهاب قازی میرسەعید، دکتۆر حامید حەکیمی، دکتۆر موحەممەد تاهیر ڕەجەبی



فراتاب: لە دونیای ئەوڕۆدا، گەشــتیاری وەک یەکێک لە 
بەرباڵوترین پیشەسازییەکان کە بەردەوام ڕووی لە گەشەی 
زیاتــرە، لە پەرەپێدانی باری ئابــووری و فەرهەنگی واڵتاندا 
ڕۆڵێکی یەکجار گرنگ و ســەرەکی دەبینێت. گەشــتیاری 
پیشەسازییەکی چەند ڕەهەندییە و چەندین کەرتی جیاواز 
و فرەچەشــن لە خۆ دەگرێت کە گەشتیاریی تەندروستی 
وەک بەشــێکی سەرەکی ئەو پیشە، گرنگێیەکی تەواوی لە 
بەرزکردنــەوەی ڕێژەی داهــات و بەهێزترکردنی ژێرخانی 
تەندروستی واڵتانی پێشکەشــکاری ڕاژە تەندروستییەکاندا 

هەیە.
بــە پێی پێناســەی ڕێکخــراوەی تەندروســتیی جیهانی 
)GWI(: "گەشــتیاریی تەندروستی, گەشت کردنێکە کە 
تێیدا بەدواداچوون، ڕاگرتن یان باشــترکردنی تەندروستی 
تاکەکەســی ڕەچــاو بکرێــت." لــەم ڕوەوە گەشــتیاریی 
تەندروســتی دووڕێیانی بە یەک گەیشــتنی دوو پیشەی 

پڕسوودی سەردەم، واتا تەندروستی و گەشتیارییە. 
گەشتیاریی تەندروستی، خۆی بە سەر سێ بەشی جیاوازی؛ 
گەشتیاریی پزیشکی، گەشــتیاریی دەرمانی و گەشتیاریی 

تەندروستیدا دابەش دەکرێت.
لە گەشــتیاریی دەرمانی و تەندروستیدا، گەشتیار تووشی 
نەخۆشــی نییە و تەنیا بە مەبەســتی کەڵــک وەرگرتن لە 
دەرفەتە گەشــتیاریە سروشــتیەکانی وەک باری کەش و 
هەوا، ئاوە کانزاییەکان و شــوێنە ئاســوودەیی بەخشەکان 
و بە مەبەســتی باشــترکردنی باری تەندروستی دەرونی و 
جەستەیی ســەفەر دەکات. بەاڵم لە گەشتیاریی پزیشکدا 

مەبەستی سەرەکی وەرگرتنی ڕاژە پزیشکییەکانیە.

گەشتیاریی پزیشکی؛ وەک شــێوازێک لە گەشتیاریی، کە 
گەشتیاران بە مەبەســتی چارەسەرکردنی نەخۆشی ڕوو لە 
واڵتانی پێشکەشکاری خزمەتگوزارییە پزیشکییەکان دەکەن، 
بــە هۆی پەیوەندیی هەمەالیەنەی بــە کەرتە جیاوازەکانی 
گەشــتیاری و تەندروســتی و پزیشــکی و ڕێژەوی بەرزی 
تێچوون و داهاتی ماڵی لەم بەشەدا، پێگەیەکی سەرەکیی لە 

پیشەسازیی گەشتیاریدا هەیە.
تایبەتمەندییەکی گرنگی گەشــتیاریی پزیشکی، ئەوەیە کە 
بە پێچەوانەی پیشەسازیە بنەماییەکانی دیکە، بەستراو نییە 
بە واڵتانی گەشــەکردوو و پلە یەکەمــەوە، بەڵکوو بە هۆی 
پەیوەندیی ســەرەکی لە گەڵ بەها و نرخی کەمی تێچووی 
خزمەتکارییە پزیشــکییەکاندا، بووەتە دەرفەتێک بۆ واڵتانی 

قۆناغی گەشەکردن.
ئێــران وەک واڵتێکــی خاوەن ژێرخانی گونجاو لە بەشــی 
گەشــتیاریدا، ئەمڕۆ لە ڕێژەی ئــەو ٤١ واڵتەدایە کە وەک 
پێشکەشکارانی ڕاژەی گەشــتیاریی پزیشکی دیاریکراون. 
فاکتەرەکانــی؛ کــەش و هەوا، کولتــوور، جوگرافیا، توانای 
پزیشــکی و دەرمانــی و بەهــای گونجــاوی چارەســەرە 
پزیشــکییەکان، بەشــێک لەو هۆکارانەن کــە دەرفەتێکی 
باشیان بۆ ئێران ڕەخساندووە تا بتوانێت وەک جەمسەرێکی 
ناوچەیی و تەنانەت جیهانییش لــەم بوارەدا رۆڵ بگێڕێت. 
هەرچەند دۆخی هەنووکەیی گەشــتیاریی پزیشکی ئێڕان، 
بە پێچەوانەی دەرفەت و تواناکانی ئەم واڵتە، سیمایەکی تا 
ڕادەیەک ناکارامە و تووشی گیروگرفتمان نیشان دەدەن، کە 
بۆنە سەرەکییەکانی بۆ کێشەکانی یەکخستن و بەڕێوەبردنی 
ئەم بەشــە دەگەڕێتەوە. بەاڵم کۆمەڵێ فاکتەری کاریگەری 

وەک لێهاتوویی و توانانی پزیشــکانی ئێران و ئاستی بەرزی 
زانستی پزیشــکیی ئێران بە گوێرەی پێوەرە جیهانییەکان، 
تێکــڕای ژمارە و، کوالیتی بەرزی ناوەندەکانی پزیشــکی و 
چارەســەرکردن بەشــێک لەو بنەمایانەن کە هێشتا وەک 
دەرفەتێکــی بــاش دەتوانن ببنــە ژیرخانێکــی بەهێز بۆ 

بووژانەوەی زیاتری کەرتی گەشتیاریی پزیشکیی ئێران. 
ڕۆڵی میدیــا و تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان کە ئەوڕۆ بەشــێکی 
سەرەکی ســەرچاوەکانی ئاگاکردنەوەی کۆمەاڵنی خەڵک و 
بێسنوورکردنی زانیارییەکانن، دەتوانن لە مژاری باسکراودا، 

کاریگەرییەکی ئەرێنی و بەسوود ببەخشن.
دەزگای میدیایی فەراتاب، بە هۆی باڵوبوونەوەی لە دەرەوی 
سنوورەکانی ئێراندا و هەبووونی بەردەنگی تایبەت لە هەرێمی 
کوردستانی عێراق، هەوڵدەدات لە رێگەی زیاتر ئاشناکردنی 
خەڵکی هەرێمی کوردســتانی عێراق بە پزیشکانی پسپۆڕ و 
ناوەندە پزێشــکییەکانی ئێران وەک پردێکی پەیوەندی لەم 

بوارەدا رۆڵێکی میدیایی ئیجابی ببینێت.
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گەشتیاریی تەندروستی وەک کەرتێکی بنەمایی پیشەسازیی گەشتیاری، بوارێکی گرنگی 
ئابووریە کە زۆربەی واڵتانی خاوەن ژێرخانی گونجاو هە وڵ دەدەن وەک دەرفەتێکی زێڕین 
بۆ گەشەی زیاتری باری ئابووری و بەرزکردنەوەی داهاتی واڵتەکەیان کەڵکی ڵی وەرگرن، 
تەنانەت لەو رێگاشــەوە یارمەتیدەری پێشکەوتنی زیاتری کەرتی تەندروستی واڵتەکەیان 
بــن. ئێران یەکێــک لەو واڵتانەیە کە بە هــۆی فاکتەرەکانی؛ کەش و هــەوا، کولتوور، 
جوغرافیا، پۆتانســیەلی پزیشکی و دەرمانی و بەهای گونجاوی چارەسەرە پزیشکییەکان، 
دەتوانێت لەم پیشەســازیەدا پشکی گرنگی هەبێت، بەاڵم ئامار و ڕاستییەکان سیمایەکی 
پێچەوانە و زۆر الواز و ناکارامەمان پیشان دەدەن بە شێوازێک کە ئێران لە بەدەست هێانی 
پێگەی شــیاوی خۆی لە جوگرافیای گەشتیاریی تەندروستی دونیادا سەرکەوتوو نەبووە 
و پێویســتی بــە ئاوڕدانەوەیەکی جیدی و بنەماییە بۆ دەرباز بــوون لەو دۆخە نەرێنیە. 
بۆ باســکردن لە سەر هۆکارەکانی دۆخی هەنووکەیی گەشــتیاریی تەندروستی ئێران و  
رێکار و بەرنامەکانی بووژانەوەی ئەم بەشــە،  لە الیەن گۆڤاری فەراتاب، وتووێژێکمان لە 
گەڵ دوکتۆر ســەعید هاشم زادە )ســەرۆکی دایەرەی گەشتیاریی تەندروستی وەزارەتی 

تەندروستی ئێران( ساز کردووە کە لە درێژەدا دەتوانن خوێنەری بن.
گرنگیی کەرتی گەشــتیاریی تەندروستی لە گەشــەی ئابووری واڵتی ئێراندا 
چۆن هەڵدەســەنگێنن؟ بەر لەوەی دابەزمە سەر باسی کەرتی گەشتیاریی تەندروستی 
واڵتی ئیران دەمەوێت ڕوونکردنەوەیەک ســەبارەت بەم پیشــە بدەم. لە دونیای ئەوڕۆدا 
گەشــتیاریی تەندروستی، چوارەمین پیشەســازی پڕقازانجە، کە ڕێژەی گەشە کردنی لە 
ئاســت پیشەسازیەکانی دیکە چەندین بەرانبەرە و لە ســااڵنی ڕابردوودا بە نزیکەی ٤٠٠ 
میلیارد دۆالر داهاتی ســااڵنەوە، رێژەی گەشــەی ســااڵنەی ٢٠ تا ٢٥ لە ســەدی تۆمار 

کردووە. 
واڵتانی هیندوستان و کاســتاریکا، دوو نموونەی بەرچاو لە واڵتانی قۆناغی گەشەکردنن 
کە وێڕای کێشــە بنەڕەتییەکانــی ژێرخانی ئابووریان، توانیویانە لە ئاســتی جیهانیدا بە 
شــیوەیەکی زۆر باش لە دەرفەتەکانی بەشی گەشــتیاریی تەندروستی کەڵک وەرگرن. 
کاســتاریکا واڵتێکە کە ژێرخانێکی پیشەســازی بتەو و گرنگی تیا بەدی ناکرێت، بەاڵم 
زۆر بە جیدی ئاوڕی لە کەرتی گەشتیاریی تەندروستی داوەتەوە و کردویەتیە بنەمایەک 
بۆ گەشــەی ئابووریی واڵتەکەی تا ڕادەیەک کە لە واڵتێکی پێشکەوتووی وەک ویالیەتە 
یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە گەشــتیاری پزیشکی بۆ خۆی ڕادەکێشیت. لە ڕووی ناوخۆی 
واڵتیشدا، کەرتی گەشــتیاریی تەندروســتی بووەتە هۆکارێک بۆ پەرەسەندنی ژێرخانی 

تەندرووستیی ئەو واڵتە و گەشەی ژیانی تەندروستی هاوواڵتییانی.
لە ناوچەی ڕۆژئاوای ئاسیادا، هیندوستان نموونەیەکی دیکەیە، کە بە شیوەیەکی بەرچاو 
بەهرەی لەم بەشــە گرنگەی گەشــتیاری گرتووە. بە دوا داچوونێکی سەرەکی بۆ ئاستی 
گەشــەی کەرتی تەندروستی ئەو واڵتە لە نزیک بە سی ساڵی پێشدا، ئەو ڕاستییەمان بۆ 
دەردەخات کە هیند لە چەن دەیەی ڕابردوودا لە واڵتانی دواکەوتووی بواری تەندروستی 
و دەرمانــی بووە، بەاڵم ئــەوڕۆ وەک واڵتێکی لە قۆناغی گەشــەدا پێوەرەکانی بەشــی 
تەندروســتیی واڵتەکەی پێشکەوتنی دیاری بە خۆوە بینیوە، کە بە پێی ڕاگەیندراوەکانی 
دەوڵەتی هیند، ئەو دیاردە تا ڕادەیەکی زۆر لە ســیبەری گەشــەی کەرتی گەشتیاریی 

تەندروستیدا ڕوویداوە.
ئەگەر بگێڕێینەوە بۆ دۆخی کەرتی گەشــتیاریی تەندروســتی واڵتی ئێران، دەبینین لە 
ســااڵنی ڕابردوودا مژاری گەشــتیاریی تەندروستی، بابەتێکی زۆر گەرم و گوڕ بووە بەاڵم 
بەشی سااڵنەی ئێران لە گەشتیاریی تەندروستی، تەنیا ١٠٢ میلیار تمەنی ئێرانی بووە، کە 
کاتێک لە گەڵ داهاتی سااڵنەی  ٤٠٠ میلیار دۆالری ئەم بەشە لە دونیادا بەراورد دەکرێت 
دەبینین کە ئێران نەیتوانیوە بە پێی توانا و دەرفەتەکانی کەڵک لەم پێشەسازییە پڕسوودە 
وەرگرێت، لە کاتێکدا کە بە زەرفیەت و توانا هەنووکەیەکانی بەشی تەندروستی و پزیشکی 
ئێران وەک: ژمارەی پزیشــکانی پسپۆڕ و نەخۆشخانە و ئامراز و کەرەستە پزیشکییەکان 
دەکرا ئەم ڕێژە بۆ ئاستی داهاتی سااڵنە ٧ میلیار دۆالر بەرز بکرێتەوە، واتا نزیکەی پێنج 

بەرامبەری داهاتی ئێستا. بەاڵم ئەوەی کە بووەتە رێگری سەرەکی خۆدەرخستنی ئەم 

دەرفەتە، بۆ نەبوونی پرۆگرام و سیستەمێکی یەکپارچە لە بواری گەشتیاریی تەندروستیدا 
دەگەڕێتەوە. بە لەبەرچاوگرتنی ئەم کەم و کورتییانە، 

لە دوو ســاڵی ڕابردوودا وەک یەکێک لە دەزگا بەرپرسەکانی ئەم پیشەیە هەوڵمان داوە، 
چەندین بەرنامە و ستراتیژی بە مەبەستی گەیاندنی ئێران بە پێگەی واقیعیی خۆی لە 

بواری گەشتیاریی تەندروستیدا بخەینە نێو ئەجیندای بەرنامەدانان و کاری خۆمانەوە.
ئێــران وێڕای پلەی دەهەمی جیهانی لە ڕووی کەشناســی و پلەی پێنجەم لە 
ڕووی میراتی کولتوورییەوەو، هەروەها هەبوونی چەندین پێوەری گرنگی دیکە، 

لە گەشتیاریدا پلەی ٦٧ و لە 
بەشی گەشتیاریی تەندروســتیدا پلەی ٤١ی هەیە، هۆکاری ئەم دواکەتووییە 
بۆ چی دەگەڕێتەوە؟ ئەنجوومەنی جیهانی گەشــتیاریی تەندروســتی، ٤١ واڵتی وەک 
مەقســەدی گەشتیاریی تەندروستی دیاری و ڕیزبەندی کردوون، کە واڵتی ئێران دوایین 
پلە واتا ٤١ی بەرکەوتووە. هۆکاری سەرەکی ئەم دواکەوتنیشە وەک باسم کرد بۆ نەبوونی 
بەرنامەیەکی تۆکمە و ئامانجدار دەگەڕێتەوە. من لەو بڕوایەدام کە ســەرەکیترین کێشە 
نەبونی نەخشــە ڕێگایەک بووە بۆ بەڕێوەبردنی گەشــتیاریی تەندروستی و بە شێوازێکی 
گشتی ئاراســتەی گەشتیاریی واڵت نادیار بووە وە نەدەزانرا ئەم ڕێگایە دەیەوێت بە کام 

خاڵی ئامانج و مەبەست بگات.
دووهەمین کێشــەی سەرەکی، بە پێی ئەو بەدواداچوونانەی کە بۆمان کردوە، بریتی بوو 
لە نەبوونی بەشــی بەڕێوەبەری پسپۆڕ لەم بوارەدا، واتا هەندێک کەس، بە بێ ئەزموون و 
زانستی پێویست و تەنیا بە مەبەستی گەیشتن بە قازانجی مادی هاتنە نێو ئیشەکەوە، لە 
کاتێکدا کە گەشــتیاریی تەندروستی لە ئاستی جیهانیدا وەک پیشەسازییەکی پسپۆڕانە 
چاوی لێدەکرێت و بازرگانییەکی ئاســایی نییە و بێگومان ســەرکەوتن و پێشەوەچوون 
تێیدا، زانست و پێداویستیی تایبەت بە خۆیی پێویستە. ئەڵبەت وێڕای ئەو هۆکارانەی کە 
ئاماژەیان پێدرا، دەکرێت چەندین هۆکاری دیکەش دەستنیشــان بکرێت کە هەندێکیان 
بریتین لە: نەبوونی کۆمپانیا کاربەڕێکخەرەکان لەم بوارەدا، نەبوونی یاســای داکۆکیکار لە 
شەریکە و ناوەندەکانی چارەسەرکردن، ئاشنانەبوونی ناوەندەکانی چارەسەرکردنی پزیشکی 
بە قۆناغ و پرۆسەی ڕاکشان و وەرگرتنی داخوازانی ڕاژە پزیشکییەکان، لە بێرکردنی ڕۆڵ 
و کاریگەریی فەزای مەجازی و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لە بواری گەشتیاریی تەندروستیدا 

و هتد.
وەک دەزگای بەرپرس و پەیوەندیدار لە بواری گەشــتیاریی تەندروســتیدا، چ 
بەرنامە و ئەجیندایەکتان هەیە بۆ کردنەوەی گرێ کوێرەکانی بواری گەشتیاریی 
تەندروســتی و وەرگەڕ خستنی بنەمایی ئەم پیشەســازییە پڕسوود و گرنگە؟ 
وەک ئاماژەمــان پێکرد، نەبوونی بەرنامە و ســتراتیژێکی تۆکمــە و بنەمایی گەورەترین 
لەمپــەڕی دەربازبوونە لــەم دۆخە و بێگومان دەبێت بۆ چارەسەرکردنیشــی بگەڕێینەوە 
بۆ ئەم خاڵە بنەڕەتیە.  بەم بۆنەوە لە ســاڵی ٩٣ی هەتاوییەوە بەرنامە داڕشــتنەکانی ئەم 
بوارە دەستیپێکرد و تەنانەت هەندێ پرۆژەش چوونە بواری جێبەجێکردن، وەک نموونە: 
بەرنامەی ئای پی دی )IPD( بە نەخۆشخانەکان ڕاگەیندرا، کە بە پێی ئەم بەرنامە دەبوو 
بەشێک لە ژێر ناوی نەخۆشە بیانییەکان یان نەخۆشە نێونەتەوەییەکان لە نەخۆشخانەکاندا 
ڕێکبخرێــت و دەســتبەکار ببن. ئەمە بۆ خۆی ئەزموونێکی بــاش و بە کەڵک بوو بەاڵم 
تــەواو و بێ کەم و کــۆڕی نەبوو و دەبوو تێکڕای ئەم بەرنامــە چەندین هەنگاوی دیکە 
هەڵبگیرێت، کە ئێمە هەوڵمان دا ئەم هەنگاوە پێویستانە بخەینە ئەجیندای کارمانەوە و 
لە یەک دوو ساڵی ڕابردوودا  دوای هەڵسەنگاندنی پێویست کۆمەڵێك بەرنامەمان داڕشت. 
دواهەمیــن هەنگاوێکیش کە لەم بوارەدا هەڵگیرا، پەســندکردنی پەیڕەوی دامەزراندن و 
وەگەڕخســتنی کۆمپانیا کاربەڕیکەرەکان بوون، کە وەک کارێکی بنەمایی بۆ تەواوکردنی 
زنجیرەی مســۆگەریی پیشەسازیی گەشتیاریی تەندروســتی پێویست بوو. ئەم پرۆژە و 
چەندین کاری هاوچەشنی دیکە بەشێک لەو هەنگاوانەن کە بۆ ڕیکخستن و بە هێزکردنی 

بواری گەشتیاریی تەندروستی ئەنجام دراون.
بە لەبەرچاوگرتنی دۆخی هەنووکەیــی ئابووری واڵتی ئێران و دابەزینی نرخی 
پارەی ئێران بەرامبەر بە دراوی واڵتانی دیکە، گەشتیاریی تەندروستی و پزیشکی 
دەتوانێت لەم بارودۆخەدا چ ڕۆڵێک ببینێت؟ بێگومان دابەزینی بەهای دراوی ناوخۆیی 
بەرامبەر بە دراوی واڵتانی دیکە، بووەتە کێشــەیەکی سەرەکی ئابووریی واڵت کە هەموو 
چین و توێژەکانی کۆمەڵگا درکی پێ دەکەن. ئەزموونی زۆربەی واڵتان پیشــان دەدات 
کە لە وەها دۆخێکی ســەختدا، کەرتی گەشتیاری دەتوانێت ببێتە چارەسەرێکی خێرا و 

گەشتیاریی تەندروستی ئێران
دکتۆر سەعید هاشم زادە

  سەرۆکی دایەرەی گەشتیاریی تەندروستی 
وەزارەتی تەندروستی ئێران

وتوویژێ تایبەتی فەراتاب سەبارەت بە:
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دکتۆر خوسرەو محەممەدی
پسپۆڕی نەخۆشییەکانی هەناو )هەرس و سیپەالک(، خاوەنی بڕوانامەی

پسپۆڕی لە بواری هەوکردن و یاو

پشکنین و چارەسەرکردنی نەخۆشییەکانی کۆئەندامی 

هەرس

U.B.T دیاریکردنی هەوکردنی هەرس بە میتۆدی•

•پسپۆڕی نەخۆشیی چەوریی جەرگ

•پشکنین و چارەسەرکردنی جۆرەکانی هیپاتیت

•پشکنین و چارەسەریی هەوکردنی سیپەالک، پێست، 

گورچیلە و ....

ناونیشان و پەیوەندی:
      نۆرینگە: تاران، سەعادەت ئاباد، شەقامی سەرڤی 

شەرقی، شەقامی بەهزاد، بینای تیراژە، نهۆمی ٣، یەکەی 

ژمارە ١

)+۹۸۲۱(٢٦٦٥٤٥٨٤ /)+۹۸۲۱(٢٢٣٨٣٧٠٦         

)+۹۸(٩١٢٧٩٩٨٣٦٢        

)+۹۸(٩١٢٧٩٩٨٣٦٢        

ڕوژانی چاوپێکەوتن لە نۆرینگە: ڕۆژانی شەممە تا 

پێنجشەممە

کاتی ڕۆژانەی چاوپێکەوتن: بەیانان: ٩:٠٠ تا ١٢:٣٠ _ 

پاشنیوەڕوان: ٤:٣٠ تا ٨:٣٠ی ئێوارە

وەرگرتنی نۆرە عەیادە لە ڕێگەی مالپەڕی تایبەتیی 

  /http://www.doctor-mohammadi.ir :پزیشک

)ئەو نەخۆشە بەڕێزانەی لە ڕیگەی ماڵپەڕەوە نۆرە 

وەردەگرن، ئەوپەڕی چاوەڕوانییان بۆ بینینی دوکتۆر 

٣٠ خولەکە(

جێی متمانە بۆ بەرزکردنەوەی داهاتی واڵت و لە کەرتی گەشتیاریشدا، بەشی گەشتیاریی 
تەندروســتی و پزیشکی، بە هۆی ئەوەی کە گەشتیارێکی تەندروستی و پزیشکی ٥\٣ تا 

٦ هێندەی گەشتیارێکی ئاسایی تێچووی هەیە، ڕۆڵێکی سەرەکی دەبینێت.
میدیاکان لە بواری گەشــەکردنی کەرتی گەشــتیاریی تەندروســتی واڵتدا، چ 
پێگەیەکیان هەیە و لە بەشی ناساندن و مارکتینگ و  ڕیکالمدا دەتوانن چ رۆڵێک 
ببینن؟ بۆ واڵمدانەوەی ئەم پرســیارەش من سرنجتان بۆ بەراوردکردنێکی دیکە ڕادەکێشم، 
ڕۆڵی میدیا گشــتییەکان لە دوو واڵتی هیند و تورکیا، وەک دوو واڵتی ڕۆژئاوای ئاســیا، لە 
گەڵ میدیاکانی واڵتی ئێران بەراورد کەن! هەرچەند ڕەنگە لە ڕووی یاســاییەوە کۆمەڵێک 
ڕیکاری قانوونی ڕێگر بن بۆ ڕیکالمی پزیشــکی و تەندروســتی، بەاڵم ئەم بەشــەش وەک 
پیشەسازییەکی گرنگ پێویســتی بە ئاوڕدانەوەی میدیایی هەیە، بە تایبەت لەو میدیانەی 
کــە بەردەنگی بیانییان هەیە، هەروەها تۆڕە کۆمەالیەتییەکانیش بەشــێکی تر لەم دەرفەتە 
میدیایانەن کە ئەگەر بە شــێوەیەکی ڕێک و پێک کەڵکیان لێ وەربگیرێت دەتوانن ڕۆڵێکی 
ئیجابی کاریگەریان هەبێت. پشکی سێهەم و تەنانەت گرنگترییش بۆ ئەو میدیانە دەگەڕیتەوە 
کــە بە میتۆدێکی ئامانجدار ئاوڕ لەم بوارە دەدەنەوە و بــە زمانی ئەو کۆمەڵگاینە کە وەک 

بەردەنگانی گەشتیاریی تەندروستی دێنە ئەژمار، کاری پرۆفیشنال لەم بوارەدا دەکەن.
لێهاتوویی پزیشــکانی ئێران و ڕێژە و کوالیتی کەرەستە و ئامرازە پزیشکییەکان 
و بە گشــتی کۆی ئیمکانیاتی پزیشکیی واڵتی ئێران بۆ پێشکەشکردنی ڕاژەکانی 
گەشــتیاریی تەندروســتی و پزیشــکی بە پێی ســتانداردە جیهانییەکان لە چ 
ئاستێکدایە؟ ئەگــەر لە ڕووی توانا پزیشکییەکانەوە ئاوڕ لە کەرتی گەشتیاریی تەندروستی 
بدەینەوە، هیچ بوارێک بەدیناکرێت کە پزیشــکیی ئێران تێیدا پســپۆڕی و توانای نەبێت، 
ئێران لە هەموو بوارەکانی پزیشــکی و چارەسەرکردندا پسپۆڕترین و لێهاتووترین پزیشکانی 
هەیە کە بە پێی زانســتی رۆژی دونیا و بە ئەزموونێکی شــیاو و باش کاری پشــکنین و 
چارەسەرکردن بۆ سەرجەم نەخۆشییەکان دەکەن. لە ڕووی تفاق و ئامرازە پزیشکییەکانیش، 
ناوەندەکانی پزێشــکی ئێران بــە نوێترین و بەکوالیتی ترین کەرەســەکانی تاقیکردنەوە و 
چارەسەر مسۆگەرن. خاڵێکی گرنگی دیکەش ئەوەیە کە ئێران خاوەنی زانستێکی پزیشکی 
پێشکەوتوو و پڕئەزموونە کە بەهێزترین پشتوانەیە بۆ کەرتی تەندروستیی واڵت. بێجگە لە 

پزێشــکان، کادریری دەرمانی واڵتی ئێران کادڕێکی زانستی و پرۆفیشناڵن کە دەبنە هۆی 
پێشکەشکردنی باشترین جۆری خزمەتگوزایی تەندروستی.

بە پێــی ئامارەکانی ئێوە، زیاترین گەشــتیارانی تەندروســتی، بە مەبەســتی 
چارەســەرکردنی چ نەخۆشــینگەلێک ڕوو دەکەنە واڵتی ئێران؟ بە پێی ئامارەکان، 
زۆربــەی نەخۆشــەکانی کەرتی گەشــتیاری، تایبەتن بە نەخۆشــینەکانی ژنان و نەزۆکی 
و منداڵبــوون، لــە پلەی دووهەمدا نەخۆشــینەکانی دڵ و دەمار دێن و پلەی ســێهەم و 
چوارەمیش بریتین لە نەخۆشــینەکانی چاو و نەشــتەرگەری چاو و نەشــتەرگەرییەکانی 
جوانکاریــی وەک لووت و ... پلەکانی دواتریش هەندێ نەخۆشــی وەک؛ نەشــتەرگەریی 
میزەڵدان و نەشــتەرگەرییە گشــتییەکان لە خۆ دەگرێت. ئەم خزمەتگوزارییە پزیشکییانە 
بەشــی سەرەکی ڕاژەکانی گەشتیاریی تەندروستی ئێرانن کە لە الیەن نەخۆشە بیانییەکان 

زۆرترین داواکارییان لە سەر هەیە.
دەزگای میراتی کولتووری و گەشــتیاریی ئێران )ســازمانی میراسی فەرهەنگی و 
گردشگەری(، چ ڕۆڵێکی لە پیشەسازیی گەشتیاریی تەندروستیدا هەیە؟ بەشێکی 
گرنگ لە زنجیرەی مســۆگەرکردنی گەشــتیاریی تەندروســتی دەگەڕێتەوە بۆ ئەرکەکانی 
دەزگای میراتی کولتووری و گەشــتیاری، کە قۆناغی ســەرەکین بۆ دابینکردنی ئاسایشی 
گەشــتیاران و گرنگترین فاکتەر لە نێویاندا بابەتی نیشــتەجێکردنی نەخۆشە، گەشتیارانی 
تەندروســتی بە پێی هەســتیاریی باری تەندروســتیان، دەبێت لە ڕووی نیشتەجێکردنەوە 
ئاســانکاری تایبەت و گونجاویان بۆ بکرێت. هاتوچۆ و گواستنەوەی گەشتیارەکان بەشێکی 
گرنگی دیکەیە کە دەبێت ئاوڕی جیدی لێ بدرێتەوە و لەم ڕووەوە دەزگای میراتی کولتووری 
و گەشتیاری چەندین هەنگاوی باشی هەڵگرتووە و چاوەڕوان دەکرێت ئەو هەنگاوانە بەرەوە 
باشترکردنی دۆخەکە بەردەوام بن. گۆڕینی فەزای پیشەی گەشتیاری و بە ئۆتوماسیونکردنی 
کۆی سیستەمی گەشتیاری بە کەڵک وەرگرتن لە دونیای دیجیتاڵ و ئینتەرنت دەرفەتێکی 
زێڕینە کە نابێت چاوپۆشی لێ بکرێت و لەم بوارەشدا ئاستی کەڵک وەرگرتنی واڵتی ئێران 
زۆر الوازە، لە کاتێکدا کە بە سیستەمیکردنی کۆی قۆناغەکانی گەشتیاریی تەندروستی وەک؛ 
دیاریکردنی جۆری گواســتنەوە، دیاریکردنی شوێنی نیشــتەجێبوون، تەنانەت هەڵبژاردنی 
کاتی عەیادەی پزیشــک و نۆرەی نۆرینگە لە رێگەی ئینتەرنیتــەوە دەتوانێت هەنگاوێکی 

بووژێنەر بێت بۆ کەرتی گەشتیاریی تەندروستی.
یەکێک لەو کێشــە سەرەکییانەی کە زۆربەی گەشتیارانی تەندروستی ڕووبەڕووی 
دەبنەوە، ناڕوونی و فرەچەشنی نرخی نەشتەرگەری و خزمەتگوزارییە پزێیشکییەکانە، 
کە ئەمە بوەتە هۆکارێکی نەرێنی لە بواری گەشــتیاریی تەندروستیدا، سەبارەت 
بەم مژارە گرنگە چ بەرنامەیەکتان هەیە؟ یەکەم هەنگاومان بۆ چارەســەرکردنی ئەم 
بابەتە، ڕاگەیاندنی خشتەیەکە بریتی لە شێوازی نرخ دانانی خزمەتەگوزارییە پزیشکییەکان 
بە نەخۆشــخانەکانی کەرتــی تایبەت و نەخۆشــخانە دەوڵەتییەکان. نەخۆشــخانەکانیش 
ڕاســپێردراون کە بە شــێوەیەکی ڕوون بەهــا و نرخی خزمەتگوزارییەکانیــان لە ماڵپەڕی 
فەرمییاندا رابگەیێنن و گەشتیارەکان بتوانن پێش وەرگرتنی هەر چارەسەرێک، بەوردی لە 
جۆری چارەسەرەکان و نرخیان ئاگادار ببنەوە و بە ئاگایی تەواو و ڕەزامەندیی خۆیان کاری 

پزیشکی و چارەسەریان بۆ ئەنجام بدرێت.
جێی ئاماژەیە کە کاری دەاڵاڵنە لەم بوارەدا، لەمپەڕێکی گەورەیە چوون خزمەتگوزارییەکانیان 
بێ ناســنامە و نادیارە و دەبێتە هۆی ناســەقامگیری ئەم کەرتە، بــە تایبەت کاتێ کە ئەو 
کەســانەی کــە ڕۆڵی کارئاســانکەر بۆ گەشــتیارەکان دەبینن، دەبنە بەردەنگی پزیشــک 
و نەخۆشــخانەکان و کاریگەری لە ســەر نــرخ و بەهاکان دادەنێن. ئێمــە هەوڵمان داوە 
رێخۆشــکەری دامەزراندنی شەریکە کاربەڕێکەرە یاساییەکان بین تاکوو لە ڕێگەی ئەوانەوە 

بتوانین قۆناغەکانی گەشتیاریی تەندروستی بە باشی ڕیکبخەین.
هەرێمی کوردســتانی عێراق، یەکێک لە بازاڕە ناســراوەکانی کەرتی گەشتیاریی 
تەندروســتی ئێرانە، تێبینی و بەرنامەتان ســەبارەت بەم بازاڕە ناسراوە چییە؟ 
واڵتی عێراق یەکێک لە گرنگترین دەراوســێکانی واڵتی ئێرانە کە نزیک بە ١٥٠٠ کیلوومەتر 
مــەرزی هاوبەشــیان هەیە. ئەم پێگــەی جوغرافییە لە گەڵ خاڵە هاوبەشــە کولتووری و 
کۆمەاڵیەتییەکان هۆکارێکی ســەرەکین بۆ پەیوەندی بەرباڵو و هەمە چەشنی گەاڵنی هەر 
دوو واڵت. خەڵکی هەرێمی کوردســتانیش وەک بەشێکی سەرەکی پێکهاتەی ئەو واڵتە بە 
شێوەیەکی دیار ئاشنای واڵتی ئێرانن. ئەم هاوبەشیانە دەتوانن ببنە ژێرخانێک بۆ پەرەدانی 
زیاتری هەموو چەشن پەیوەندییەک کە بەشی گەشتیاریی تەندروستیش دەتوانێت بەشێکی 
بەرچاوی پێک بهێنێت. بە تایبەت کە لە سەرەتای ساڵی نوێی هەتاوییەوە هەندێ ئاستەنگی 
وەک بەهای ڤیزاش بۆ گەشتیارانی هەر دوو واڵت سڕاوەتەوە و گەشتیاران دەتوانن ئاسانتر 
ســەردانی واڵتی دەراوســێ بکەن. ئەمەش تێکــڕای هەندێ هــۆکاری دی بوونەتە هۆی 
بەرزبوونەوەی رێژەی گەشتیارانی تەندروستی عێراق بۆ ئێران. نزیکی مەودای نێوان هەر دوو 
واڵت وە کەڵک وەرگرتن لە چەندین دەروازەی سنووری و زۆربەی شێوازەکانی گواستنەوەی 
سەر زەوی و ئاسمانی و لە هەندێ خاڵی سنووریشەوە سەرئاو، دەرفەتێکی دیکەن کە زیاتر 

سرنجی گەشتیارانی عێراقییان بۆ گەشتکردن بەرەو ئێران ڕاکشاوە.
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هۆکار و چارەسەرەکانی نەخۆشیی هەوکردنی گوێی ناوین 

دکتۆر پدرام بورقەعی 
پسپۆڕی نەخۆشیەکانی گوێ و گەروو و لووت

نەشتەرگەری سەر و گەردن

 ئەندامی لێژنەی زانستیی زانکۆی زانستە پزیشکییەکانی تاران 

ئەندامی ناوەندی توێژینەوەی گوێ و گەروو و لوت

هەوکردنی گوێی ناوین لە ناوچەی 
رۆژهەاڵتی ناوەندی، نەخۆشییەکی 
ر لە تەمەنی  جا ر ۆ ، کە ز ە باڵو بەر
منداڵییەوە دەست پێدەکات و دەبێتە 
هۆی خەسارگەیاندن بە پەردەی گوێ و 
ئێسکچەکانی بیستن. چارەسەرنەکردنی 
شیاوی ئەم نەخۆشیە لە کاتی گونجاودا، 
ر و  نێ ئاکامی زۆر مەترسیدا دەتوا
هەمیشەیی وەک؛ الوازبوونی توانای 
بیستن و کەڕبوون، سەرگێژە،  ئیفلیج 
بوونی دەمارەکانی دەمووچاو )کە دەبێتە 
هۆی تێکچوونی ڕوخسار(، مەننژیت و 
جۆرەکانی دیکەی هەوکردن و کێمی 
مێشکی )کە تەنانەت دەتوانێ ببێتە 
هۆی مەترسیی گیانی بۆ تووشبووان( 

لێبکەوێتەوە.
چارەسەریی ئەم هەوکردنانە بە گشتی 
بریتیە لە؛ نەشتەرگەری بۆ سڕینەوەی 
قەراخ  ئێسکەکانی  لە  چڵک  و  کێم 
و  گوێ  پەردەی  چاککردنەوەی  گوێ، 
البردنی کۆی ئاریشەکان، کە لە ئاکامدا 
دەبنە هۆی باشبوونەوەی توانای بیستنی 

نەخۆش.

بە پێی توێکاریی زۆر هەستیار و ئاڵۆزی 
پێویستی  نەشتەرگەریانە  ئەم  گوێ، 
بە زانست، لێهاتوویی و ئەزموونی تەواو 
لە بواری نەشتەرگەری گوێ و هەروەها 
کەرەسە و پێداویستیی پزیشکی مودێڕن 

و پێشکەوتوو هەیە.
لە واڵتی ئێران، چەندین ساڵە کە ئەم 
پسپۆڕانی  لە الیەن   نەشتەرگەریانە  
باشترین  بە  وە،  گوێ  نەشتەرگەریی 
لە  تەنانەت  و  دەدرێن  ئەنجام  شێواز 
ناوەندی  دەکەن.  ڕاهێنان  سەریشی 
لە  گوێ  نەشتەرگەری  ڕاهێنانی 
»نەخۆشخانەی ئەمیر ئەعلەم«ی  زانکۆی 
زانستە پزیشکییەکانی تاران، چاالکترین،  
ناوەندی  تەیارترین  و  پێشکەوتووترین 
مودێڕنترین  گەڵ  لە   کە  ناوچەکەیە 
ناوەندەکانی ئەمریکادا هاوشانی دەکات و 
زۆرێک لە پسپۆڕانی نەشتەرگەریی گوێ 
لە واڵتانی بیانی، بە مەبەستی فێربوون 

ڕوو دەکەنە ئەم ناوەندە.

ناونیشان و پەیوەندی:
    تاران، شەقامی ئینقالب، سەرەتای شەقامی

 سەعدی، دەروازە دەوڵەت، نەخۆشخانەی
 ئەمیر ئەعلەم.

آدرس بیمارستان: تهران، خیابان انقالب، 
ابتدای خیابان سعدی، دروازه دولت، بیمارستان 

امیر اعلم

)+9821(٦٦7٠٣٠٣7

)+9821(٦٦7٦٠2٤٥

)+98(912٣1٦٤7٤9

)+98(912٣1٦٤7٤9

شماره 3 / خرداد 1398
ماهنامه الکترونیکی فراتاب

59



دکتۆر سەید شەهاب قازی میرسەعید
پسپۆڕی نەشتەرگەریی بڕبڕە، دیسکی کەمەر، مێشک و دەمار )پسپۆڕی نەشتەرگەریی داخراو و لەیزەریی بڕبڕە و دیسکی کەمەر(

ئەندامی ئەنجوومەنی نەشتەرگەرانی مێشک و دەماری ئێران، ئەورووپا و ئەمریکا، ئەندامی لێژنەی زانستیی زانکۆی پزیشکی )پلەی دووهەمی بۆردی پسپۆڕی 
نەشتەرگەریی مێشک و دەماری ئێڕان لە ساڵی ١٣٩٥ هەتاوی( 

نوێترین چارەسەری پزیشکی بۆ نەخۆشییەکانی بڕبڕە و مێشک
بڕبڕەی  و  کەمەر  دیسکی  نەخۆشیەکانی 
پشت، کە زۆر جار بە شێوەی تەنگبوونەوەی 
کەناڵی پەتەمازە لە کەمەر و گەردندا دیاری 
دەدەن، دوو بەشی سەرەکین کە من تێیاندا 
دەکەم.  چارەسەر  و  نەشتەرگەری  کاری 
ئەم  چارەسەرکردنی  بۆ  ئێمە  نەشتەرگەری 
ڕێگەی  لە  و  داخراو  شێوازی  بە  نەخۆشیانە 
ئەشعەوە )لەیزەر(، بێ بڕینی پێستی  لەش 
ئەنجام دەدرێت و پێویستی بە بێهۆشکردنی 
زیاتر  نەشتەرگەریەکە  ماوەی  نییە.  نەخۆش 
لە ٢٠ خولەک ناخایێنێت و نەخۆش دوای ٢٤ 
کاتژمێر دەتوانێت نەخۆشخانە بە جێ بهێڵێت. 
لە خاڵە ئەرێنیەکانی ئەم چارەسەرە ئەوەیە کە 

بێ  و  درێژ  پشوودانی  بە  پێویستی  نەخۆش 
جووڵە نییە و دەکرێت ئەم نەشتەرگەریە بۆ 
زۆربەی تووشبووان ئەنجام بدرێت. لەم ڕووەوە 
ئێمە سەرەتا نەشتەرگەریی داخراو و لەیزەری 
ئەگەری  لە  و  دەدەین  ئەنجام  چارەسەر  بۆ 
نەشتەرگەریە  دەکەینە  ڕوو  نەبوونی،  ناجح 
لە  شێوازێکینوێ  کە  میکرۆسکۆپییەکان 
نەشتەرگەریی بڕبڕەیە و لە ئاستی جیهاندا لە 
ساڵی ٢٠١٠وە ئەنجام دەدرێت. بەشێکی تر لە 
نەشتەرگەریەکانی ئێمە تایبەتە بە مێشک، کە 
نەشتەرگەریی شێرپەنجەکانی مێشک، جەڵتەی 
مێشک و نەشتەرگەریی هەژانی مێشک لە خۆ 
دەگرێت. بۆ چارەسەرکردنی تۆمۆری مێشک 

چارەسەری  میتۆدی  لە  کەڵک  )شێرپەنجە( 
میکرۆسکۆپی وەردەگرین، لە بواری جەڵتەی 
ماوەی  لە  کە  هەیە  شێوەیەکمان  مێشکدا 
دژە  دەرزیەکی  لێدانی  بە  کاتژمێردا  سێ 
دەڵەمەبوونی خوێن، مرۆڤ لە تووشبوون رزگار 
بەو مەرجە کە فریاکەوتن مەودای  دەکەین، 
جەڵتەی  لێدانی  دوای  نیو  و  کاتژمێر  چوار 
مێشک تێنەپەڕێنێت. سەبارەت بە دیاردەی 
هەژانی مێشک و زەرپی مێشک، لە کۆمەڵێ 
ڕێکار و چارەسەری نوێ بۆ گەڕاندنەوەی توانای 

تووشبووان کەڵك وەردەگرین.

ناونیشان و پەیوەندی:
     نەخۆشخانە: تاران، نەخۆشخانەی گاندی )شەقامی وەلیعەسر، نزیک 

تەوانیر، کۆتایی کۆاڵنی تەرابەندە، نەخۆشخانەی گاندی(
شوێنی نۆرینگە:  تاران، شەقامی شەریعەتی، نزیک شەقامی زەفەر، کۆاڵنی 

ئەمانی، بینای ژمارە ٢، نهۆمی ٥
       آدرس بیمارستان: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، انتهای کوچه ترابنده، 

بیمارستان گاندی
آدرس مطب: تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به خیابان ظفر، کوچه امانی، ساختمان 
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@Drshahab.mirsaeid 

drshahabghazi.ir 

)+98(9127٣٦7٠72 

dr.shahab.mirsaeiid@gmail.com
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تێبینییەکانی بەر لە نەشتەرگەریی جوانکاری لووت

پسپۆڕی گوێ و گەروو و لووت

لە واڵمی پرســیارێک ســەبارەت بە 
نەشــتەرگەریی  لە  بەر  تێبینییەکانی 
جوانکاری لووت، دکتور حســەین نژاد 
وەک پزیشکێکی پسپۆڕ و بە ئەزموونی 
ئــەو بــوارە ئاماژە بــە چەندین خاڵی 
گرنــگ دەدات و باس لەو ڕاســپاردە 
و وردەکاریانــە دەکات کــە بــەر لە 
نەشتەرگەری دەبێت لەبەرچاو بگیرێن 
و بە ڕوونی دەپەرژێتە سەر ئەو پرسیارە 
کە، چ کەسانێک نابێت نەشتەرگەریی 

جوانکاریی لووت ئەنجام بدەن
دکتور حسەین نژاد: کۆمەڵێک هۆکاری 
جەستەیی و دەروونی دەتوانن ڕێگر بن 
بۆ ئەنجامدانی نەشتەرگەریی جوانکاری 
لــووت کە لە درێــژەدا بــە وردی و 
دابەشکراوی ئاماژە بەو  تاقمانە دەکەم 
کە دەبێت خۆیان لەم نەشــتەرگەرییە 

بە دوور بگرن.
١. گرووپی یەکەم: ئەو کەســانەی کە 
چاوەڕوانییان لە ئاکامی نەشتەرگەری لە 
گەڵ بەراوردی پزیشک یەکناگرێتەوە. 
بــۆ ئەنجامدانــی نەشــتەرگەرییەکی 
ئاســتی  پێویســتە  ڕەزامەندی  جێی 

نەشــتەرگەری  خوازیاری  چاوەڕوانیی 
کە لە وتووێژیی پێش نەشــتەرگەریدا 
دیــاری دەکرێــت لە گــەڵ ئاکامی 
یەکبگرنەوە.  پزیشکدا  پێشبینیکراوی 
پزیشــکی بــە ئەزموون، لــە قوناغی 
نەشتەرگەریدا  پێش  هەلســەنگاندنی 
دەبێت یەکــەم تێبینیی ئــەوە بێت 
کە، ئایا ئاکامی نەشــتەرگەرییەکە لە 
گەڵ ئاســتی چاوەڕوانیــی خوازیاری 
نەشــتەرگەرییەکەدا یەک دەگرێتەوە 

یان نا.
٢. گرووپــی دووهەم: کەســانێک لە 
تووشــی نەخۆشی دەروونی و ڕۆحین، 

وەک:
کەســانێک کە تووشــی دیاردەی خۆ 
بەناشــیرین زانینــن کەســانێک کە 
گیرۆدەی وەسواسن کەسانێک کە باری 
دەروونییان ناسەقامگیرە کەسانێک کە 
پێشنیەی کردەوەی خۆکوژییان هەیە 
٣. گرووپی ســێهەم: کەســانێک کە 
بە هۆی باری تەندروســتییەوە ناتوانن 
بکەونە بەر نەشــتەرگەری، کە بریتین 

لە:

 ناونیشان و پەیوەندی:
      نۆرینگە: تاران، مەیدانی وەنەک، شەقامی سانیعی، پالکی ٣١ )بینای 

مەرجان(، نهۆمی ٢، یەکەی ٤
آدرس مطب: تهران، میدان ونک، خیابان صانعی، ساختمان مرجان، پالک 31، طبقه 2، 

واحد 4
88779٠٠٠)9821+(  و 88881٣1٣)9821+(

@dr.hosseinnejad 

drhosseinnejad.com

)+98(91212٣1919

دکتۆر موحەممەد باقر حسەین نژاد

کاتی چاوپێکەوتن )عیادە(: شەممە، دووشەممە، چوارشەممە کاتژمێر ١٦:٠٠ بۆ ٢٠:٠٠

info@drhosseinnejad.com

ناســاندنی دکتۆر: دکتۆر حسەین نژاد پسپۆڕی نەخۆشییەکانی گوێ و گەروو 
و لووت، بە ئەزموونێکی ٢٠ ساڵە لە ئەنجامدانی نەشتەرگەری لە بوارەکانی جوانکاری 
لووت، نەشتەرگەریی دووبارەی لووت،  چەوتییە زگماکییەکان، چارەسەرکردنی سیپتۆمی 
چــەوت،  دەرمانی هەوکردنی لووت و پۆلیپ و هتد، لــە واڵتی ئێران وەک یەکێک لە 
پسپۆڕترین پزیشــکانی ئەم بوارە ناســراوە و ئامادەیە بۆ پێشکەشکردنی باشترین 
چارەسەری پزیشکی بۆ چارەســەرکردنی نەخۆشــی و ئەنجامدانی جوانکارییەکان.
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دکتۆر سام موسلمی
پسپۆڕی نەشتەرگەریە پێشکەوتووەکان، نەشتەرگەریی قەڵەوی، الپارۆسکۆپی، جوانکاری، شێرپەنجە

وچارەسەرکردنی شەکرە )دیابت(ی جۆری ٢ بە نەشتەرگەری
ئەندامی لێژنەی زانستیی زانکۆ، خاوەنی پلەی پێنجەمی نەشتەرگەریی ئێران و بۆردی پسپۆڕی، 

ئەندامی نێونەتەوەیی کۆلیژی نەشتەرگەرانی ئەمریکا

پێشکەشکردنی باشرتین و 

نوێرتین چارەسەر و ڕاژەی پزیشکی لە بواری 

نەشتەرگەرییەکانی؛ قەڵەوی، جوانکاری جەستە، هەناو و 

شێرپەنجە بە نوێرتین شێوازی نەشتەرگەریی الپارۆسکۆپی )بێ 

هەڵدرین و بڕینی زگ و ئەندامەکانی جەستە(، لە جوانرتین، 

پێشکەوتووترین و تەیارترین نەخۆشخانەی تاران؛ هۆتێل_

نەخۆشخانەی گاندی

ناونیشان و پەیوەندی:
      تاران، شەقامی وەلیعەسر، نزیک تەوانیر، کۆتایی 

کۆاڵنی تەرابەندە، نەخۆشخانەی گاندی، نهۆمی ١٢، کیلینیکی
 نەشتەرگەری )جەڕاحی(

آدرس بیمارستان: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، انتهای 
کوچه ترابنده، بیمارستان گاندی، طبقه ١٢، کلینیک جراحی

)+۹۸۲۱(٨٨١٩٥٤٥٩

)+۹۸(٩٣٧٠٩٢٨٧٦٠

)+۹۸(٩٣٧٠٩٢٨٧٦٠

@sami_moslemi / @almassurgery / @surgeryiran     
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لە نەشتەرگەریی الپارۆسکۆپیدا، لە ڕێگەی کونتێکردنێکی 
بچووکی قــەراخ ناوکەوە، کامیرایەک ڕەوانەی ناوەوەی زگ 
دەکرێت، دواتر ســێ کونی زۆر بچووکــی دیکەی ٣ بۆ ٥ 
میلی مەتری دەکرێتە سەر زگ و لە رێگەیانەوە نەشتەرگەی 

ئەنجام دەدرێت.
تەواوی ئەو نەشتەرگەریانەی وا بە شێوازی کراوە واتا دوای 
هەڵدڕینی زگ ئەنجام دەدرێن، لە ڕێگەی الپاراسکۆپیشەوە 
ڕێگە پێدراون، وەک: دەرهێنانی منداڵدانی تووشبوو بە هەمو 
جۆرە شــێرپەنجەیەک، خوێنڕێژیی ناسروشتی و فیبرۆمی 
منداڵدان، کیســی هێلکەدان، چەسپاویی کڵۆک، نەزۆکی، 

ئاندرۆمیتریووز و سکپڕبوونی دەرەوەی منداڵدان.
لە شێوازی نەشــتەرگەریی الپارۆســکۆپیدا، دەستکاریی 
پێکهاتەکانــی ناوەوەی لەش کەمتــرە و لە ئاکامدا هەندێ 
ئاریشەی وەک؛ ژان و چەسپاویی ئەندامەکان زۆر دادەبەزێت 

و ئاکامی خراپی لە سەر زاوزێ زۆر کەمە.
بە پێێ توانای گەورە نیشاندان و هەمەالیەنیی کامیرای 

بەکارهاتوو لە الپارۆسکۆپیدا، نەشتەرگەریی الپارۆسکۆپی 
لــە نەشــتەرگەریی کــراوە زۆر بەســوودترە و هەندێ 
نەشــتەرگەریی وەک ئاندرۆمیتریــووز تەنیــا لە ڕێگەی 
الپارۆسکۆپییەوە بە شــێوازی تەواو ئەنجام دەدرێت و لە 

نەشتەرگەریی کراوەدا وا سەرکەوتوو نابێت.
دوای نەشتەرگەریی الپارۆســکۆپی، گەڕانەوەی نەخۆش 
بــۆ دۆخی ئاســایی زۆر خێراتــرە. بۆ نموونــە ئەگەر لە 
نەشتەرگەریی کراوەی دەرهێنانی منداڵداندا، گەڕانەوەی 
نەخۆش بۆ ژیانی ئاســایی مانگێک تا ٤٠ ڕۆژ دەخایەنێت، 
لە نەشتەرگەریی الپارۆســکۆپیدا ئەم کاتە بۆ ٧ تا ١٠ ڕۆژ 

کەم دەبێتەوە.
کاتی پشــوودانی نەخۆش لە الپارۆســکۆپیدا زۆر کورتە و 
لە هەندێ نەخۆشــیی وەک، کیسی هێلکەدان و سکپڕیی 
دەرەوەی منداڵــدان، نەخــۆش دەتوانــێ هەمــان ڕۆژی 

نەشتەرگەری نەخۆشخانە بە جێ بهێڵێت.
لە نەزۆکی و ژانی درێژخایەنی کڵۆکدا، لە الپارۆسکۆپی وەک 
شێوازی پشــکنین و دۆزینەوەی هۆکاری نەخۆشی کەڵک 
وەردەگیردرێت لە حاڵەتێکدا کە ئەم چارەسەرە بە شێوازی  

نەشتەرگەریی کراوە ڕێگەپێدراو نییە.
بڕینی پێویســتی پێســت بۆ الپارۆســکۆپی بە گوێرەی 

نەشتەرگەریی کراوە زۆر بچووترە و کێشەی وەک؛ 
هەوکردن و خوێنڕێژی کاتی نەشتەرگەری لێناکەوێتەوە. 

لە هەندێ نەخۆشیی وەک شەکرەدا، کە نەخۆش تووشی 
زامی ســەرجێگا دەبێت، بەکار هێنانی الپارۆســکۆپی زۆر 
یارمەتیــدەرە. بچووکبوونی شــوێنی نەشــتەرگەری لە 
ڕووی جوانی لەشــەوە، بابەتێکی گرنگــی دیکەیە کە لە 
الپارۆسکۆپیدا ڕەچاو دەکرێت، هەروەها لە الپارۆسکۆپیدا 
ڕێژەی ئەگەری دەرگۆزینی )فتقی( شوێنی نەشتەرگەری 

زۆر دادەبەزێت.
کێشە و ئاســتەنگەکانی الپارۆسکۆپی لە زۆربەی واڵتاندا، 

نەشتەرگەریی الپارۆسکۆپی بە گوێڕەی 
نەشــتەرگەریی کراوە، زۆر گرانترە. بەاڵم لە ئێراندا نرخ و 
تێچووی نەشتەرگەریی الپارۆسکۆپی لە گەڵ نەشتەرگەریی 
کــراوەدا جیاوازییەکــی ئەوتۆی نییە. ئەم نەشــتەرگەریە 
پەیوەندیی بە کەرەسەوە و ئامرازە پزیشکییەکانەوە هەیە و 
هەرچەند ئامراز و تفاقی پزیشکی کۆک تر و پێشکەوتووتر 

بێت، نەشتەرگەری ئاسانتر و سەرکەوتووتر دەبێت. 
ئەم نەشــتەرگەریە پەیوەندییەکی زۆری بــە لێهاتوویی و 
پسپۆڕیەوە هەیە و هەموو نەشتەرگەرێک توانای ئەنجامدانی 

نییە.
لە هەندێ نەخۆشی وەک تووشبووانی نەخۆشینە قورسەکانی 
دڵ و کپ بوونەوەی سیپەالک، ئەنجامدانی نەشتەرگەریی 
الپارۆســکۆپی بەراورد بە نەشــتەرگەریی کراوە، کێشەی 

زیاتری لێدەکەوێتەوە.

سوودەکانی نەشتەرگەریی الپارۆسکۆپی لە نەخۆشینگەلی ژناندا

پسپۆڕی ژنان، منداڵبوون و نەزۆکی، خاوەنی بڕوانامەی الپارۆسکۆپی و هیسترۆسکۆپی

دکتۆر فاتمە ئیبراهیمی 

پسپۆڕی نەخۆشیی ژنان
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ئێسک(؛  )پزیشکیی  ئۆرتۆپیدی  نەشتەرگەریی 
لە  بریتیە  پزیشکی،  زانستی  لە  لەقێک  وەک 
چارەسەرکردنی نەخۆشییەکانی ناڕێکی و شێواوی 
ئێسک و جومگەکان، کە ئەم بەشانەی خوار لە 

خۆ دەگرێت:
•نەشتەرگەریی بڕبڕەی پشت
•نەشتەرگەریی شان و دەست

•نەشتەرگەریی گۆڕینی جومگەکانی ئەژنۆ و کڵۆک

•ئۆرتۆپیدیی مندااڵن
•پزیشکیی وەرزشی

•نەشتەرگەریی پێ و مەچەکی پێ
•نەشتەرگەریی تۆمۆڕی شێرپەنجەی ئێسک

وەرزشییەکان،  زیانە  بەرباڵوترین  لە  یەکێک 
 ACL پچڕانی بەستەری خاچی ئەژنۆیە، کە بە
بەستەرە،  ئەم  پچرانی  نیشانەکانی  ناسراوە. 
هەستکردن بە خاڵیبوونی ئەژنۆیە، کە تووشبوان 
لە ئەگەری وەها حاڵەتێکدا دەبێت نەشتەرگەری 
بکەن. نەشتەرگەریی ئەم نەخۆشیە بە شێوازی 
ئارترۆسکۆپی ئەنجام دەدرێت. زیانی مینیسکی 
هاوچەشنە،  دیکەی  وەرزشی  زیانێکی  ئەژنۆش 
نەشتەرگەرییەوە  ڕێگەی  لە  پێویستە  کە 
لە  کڵۆک  و  ئەژنۆ  ئارترۆزی  بکرێت.  چارەسەر 
بە  کە  جومگەن،  نەخۆشییەکانی  گشتگیرترین 
شیوەی سنووردارکردنی جووڵەی جومگە، تێکڕای 

ڕێگەی  لە  زیاتر  و  دەدات  دیاری  ژان  و  ئێش 
و  دەکرێت،  چارەسەر  فیزیۆتراپیەوە  و  دەرمان 
لە ئەگەری سوودمەندنەبوونی ئەم چارەسەرانە، 
نەشتەرگەریی  چارەسەرکردنی  ڕێی  تەنیا 
گۆڕینی جومگەکانە.یەکێک لە گرنگترین ئاریشە 
ئۆرتۆپیدیەکان، کێشەی گەشەکردنی بااڵیە کە 
کەس.  هەندێ  الی  کورت  بااڵی  هۆی  دەبێتە 
ساڵ  سەرووی ١٨  کەسانە  ئەو  تەمەنی  ئەگەر 
ببێت، بە هەندێ نەشتەرگەریەکی نوێ دەکرێت 
لە نێوان ٦ تا ١٠ سەنتی میتر بااڵیان بەرز بکرێت.
الیەن  لە  باسکراوانە  چارەسەرە  ئەم  کۆی   
گاندی  نەخۆشخانەی  دوو  لە  ناوبراو،  دوکتۆری 
و تریتای تاران بە کەڵک وەرگرتن لە نوێترین 
میتۆدەکانی نەشتەرگەری و باشترین کەرەسەی 

پزیشکی ئەنجام دەدرێت.
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نەخۆشیەکانی ئێسک و چارەسەرییان  لەڕێگای نەشتەرگەریی ئۆرتۆپیدییەوە

نەشتەرگەر و پسپۆڕی ئۆرتۆپیدی لە زانکۆی زانستە پزیشکییەکانی شەهید بەهەشتی 
تاران و ئەندامی لێژنەی زانستیی زانکۆ
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عکسها: بهمن زارعی

 بررسی روابط اقتصادی ج.ا.ایران و حکومت اقلیم کردستان

پرونده ششم

مرز و معیشت

دبیر پرونده: احمد ساتیار
با آثاری از: حمید حسینی، مرتضی عبادی، شیخ مصطفی عبدالرحمان، ایرج مسجدی، سیروان 

محمد، نوزاد غفور، صفین دزه ای، حسین پیرموذن و دارا جلیل خیاط.



احمد ساتیار - دبیر گروه اقتصادی 
فراتاب  - گروه اقتصادی: روابط ایران با همسایگانش 
با توجه به جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران در منطقه 
همــواره مورد توجه ناظران بین الملل بود. رابطه ایران با 
همسایه غربی خود قبل از هر چیز خاستگاهی تاریخی 
و ریشه ای فرهنگی - قومی دارد اما برخی تحلیلگران از 

زاویه سیاسی و اقتصادی به این موضوع می نگرند. 
ایــران طوالنی ترین مرزها را در اســتان های آذربایجان 
غربی، کردستان، کرمانشــاه، ایالم و خوزستان با عراق 
دارد که در 4 گــذرگاه مرزی تمرچین )حاجی عمران( 
پیرانشهر، پرویزخان قصرشیرین، باشماق مریوان و شیخ 
صالح با اقلیم کردســتان هم مرز است. در شرایط اعمال 
تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران، همســایه دیوار 
بــه دیوار غربی قصد ندارد روابطش را قطع کند و حتی 
پیشنهاد مذاکره بر ســر توسعه تفاهم نامه های دوطرفه 
تجاری را هم مطرح کرده است. حکومت مرکزی اقلیم 
کردستان البته همواره بر لزوم تداوم روابط تجاری با ایران 

هم تاکید کرده است. 
روابط دو همســایه در 20 سال اخیر چه از کمی و چه 
از نظر کیفی دســتخوش تغییرات معناداری بوده است؛ 
به طوریکــه ارزش صادرات ایران به اقلیم در حالی تنها 
100 میلیون دالر در سال 2000 میالدی بود که درست 
19 بعــد این رقم در محدوده 4 تا 6 میلیارد دالر برآورد 
می شــود. در این مدت بیست ســاله تعامالت تجاری و 
اقتصادی دو کشــور بیش از بیش اهمیــت خود را نزد 
تجار و بازرگانان بازیافت و با بهبود زیرساخت ها و توسعه 
ابزارهــای تجارت همچون بازارچه های مرزی این روابط 
تقویت شد. اکنون اما صحبت بر سر رفع چالش ها و موانع 
تجاری پیش روست. ایران و اقلیم هر دو به یک اندازه از 
روابط کنونی خود منتفع می شوند، بنابراین در شرایطی 
که نیاز به رفــع چالش ها با پیگیری سیاســت گذاران 
ضــروری می نماید، عدم اصالح برخی زیرســاخت ها و 
سوءمدیریت ها همچنان تسریع در امور را کند می کند. 
از دید صاحب نظران اگر چه ترکیه در ســهم خواهی در 
اقلیم از ایران پیشــی گرفته اما ایران همچنان می تواند 
شریک مطمئنی برای اقلیم باشد. شرایط کنونی تجارت 
دو کشور خوب ارزیابی شده اما آینده متاثر از رویدادهای 

غیرقابل پیش  بینــی خواهد بــود. تحریم های یک جانبه 
امریــکا علیه ایــران از جمله ایــن رویدادهای غیرقابل 
پیش بینی است که ممکن است با فشارها و دخالت های 
نابه جا گرمی روابط را به ســردی بکشاند. فعاان و تجار 
البته بیش تر سعی می کنند نسبت به تداوم وضعیت فعلی 

نگاه خوش بینانه ای داشته باشند تا نگاه بدبینانه.
اکنــون اما با تســهیل در امــور مربوط بــه رفت و امد 
دو کشــور که با حذف هزینه صدور روادید آغاز شــده، 
دورنمای بهتری برای افزایش ســطح روابط دو کشور به 
چشم می آید. اقلیم کردستان عراق تاکنون با استان های 
آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه اصفهان، همدان و 
اردبیل با اربیل و سلیمانیه 25 تفاهم مشترک تجاری و 
اقتصادی به امضا رسانده  است. سهم کردستان عراق از 
صادرات ایران به عراق باالی 55 درصد برآورد شده و این 
در حالی اســت که 100 شرکت ایرانی در اربیل و 105 
شرکت دیگر در سلیمانیه فعال هستند و البته بر مبنای 
برخی آمارها 470 شــرکت ایرانی در اقلیم کردستان به 
ثبت رســیده اند. البته بنگاه داران ایرانی به همین تعداد 
هم با شرکای کرد خود به صورت مشارکتی شرکت های 

محلی تاسیس کرده اند. 
تحلیلگــران برای بهبــود روابط تجاری ایــران و اقلیم 
کردســتان امیدوارند با حذف هزینه صدور رواید )البته 
منابع غیر رسمی می گویند روادید هنوز رایگان نشده و 
اخذ 25 هزار دینار از هر ایرانی ادامه دارد( دسترسی ها و 
رفت و آمدها آسان شود و همین زمینه ای برای گام های رو 
به جلو باشد. روابط ایران و اقلیم قبال به صورت غیرارادی 
یک بار دستخوش محدودیت و تنگنا روبه رو شده بود؛ به 
طوریکه در سال 2014 و 2015 نگرانی های امنیتی ناشی 
از نفوذ دولت خودخوانده اســالمی باعث تشدید کنترل 
مرز رسمی و به تبع کاهش روابط بازرگانی دو طرف شده 
بود. به همین دلیل در این شرایط که فرصت ها همسو با 
تهدید ها پیش روی دو طرف، اولویت بندی همکاری ها و 
ترسیم خطوط سرمایه گذاری مشترک باید به طور جدی 
مورد توجه محافل سیاست گذاری قرار گیرد. ایران باید 
در چند اولویت بندی مشــخص همچون صادرات برق، 
ایجاد شهرک های صنعتی و مقوله گردشگری و توریسم 
درمانی همکاری ها را به مرحله عمل برساند و با پیگیری 

حذف موانع تجــاری و ایجاد فرصت حضور برای بخش 
خصوصی در پیشبرد پروژه ها و طرح های توسعه گام های 

جدی بردارد. 
ایران و اقلیم کردستان تاکید دارند بده بستان همسایه ها 
در زیر سایه تحریم تداوم پیدا می کند اما معلوم نیست، 
امریکایی ها دوباره به بهانه مبارزه با نفوذ ایران در منطقه 
در روابط دو کشــور دست اندازی نکنند. پرونده پیش رو 
این شــماره »فراتاب« با بررســی روابط تجاری ایران و 
اقلیم کردستان در شرایط تحریمی و نقش بازارچه ها در 
کاهش توان تحریم ها به روابــط تجاری و اقتصادی دو 

کشور پرداخته است.
تفاهمی برای توسعه روابط تجاری دو همسایه

همسو با برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی صادراتی 
ایــران در اربیل عراق، تفاهم نامه توســعه همکاری های 
تجاری میان ایران و اقلیم کردســتان عراق در شــرایط 

تحریمی امضا شد.
فراتــاب: تفاهم نامه توســعه همکاری هــای تجاری با 
حضور اکبر افتخاری؛ معــاون تولید، صادرات و فناوری 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شیخ 
مصطفی عبدالرحمــن؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان و 

واردکنندگان اقلیم کردستان عراق به امضا رسید.
بهره مندی از فرصت های توسعه مبادالت تجاری با تکیه 
بــر ظرفیت های تولیدی طرفیــن، کاهش قیمت تمام 
شده محصول های تولیدی دو طرف با استفاده از بهبود 
زنجیره های تامین، افزایــش ضریب نفوذ محصول های 
تولیــدی در مناطق و اقلیم در بازار دو طرف، توســعه 
سرمایه گذاری در مناطق و اقلیم با توجه به پتانسیل های 
موجود و افزایش اشــتغال مولد از طریق توسعه تولید و 

تجارت از اهداف این تفاهم نامه است.
 نمایشگاه معرفی توانمندی صادراتی در اربیل

همچنین نمایشــگاه معرفی توانمندی صادراتی ایران با 
حضور 200 شرکت و مرکز تولیدی کشور در سه شنبه 
21خــرداد 1398در محل دائمی نمایشــگاه های بین 
المللی اربیل با مســاحت 7000 مترمربع افتتاح و برای 

مدت پنج روز برای بازدید عموم برگزار شد.

بده بستان دو همسایه زیر فشار تحریم
سطح روابط تجاری ایران و اقلیم کردستان چگونه ارزیابی می شود؟
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فراتاب - گــروه اقتصادی: روابط تجاری ایران و اقلیم 
کردستان همواره مورد توجه تجار و بازرگانان در سال های 
گذشــته بوده و این در حالی اســت که فــرازو فرودها و 
پیگیری کانال های همکاری مشترک، نشان دهنده درک 
اهمیت ســطح روابط تجاری از سوی دو طرف است. تراز 
تجاری دو همســایه نیز موید همین مساله است؛ ارزش 
دالری صادرات ایران به عراق بر مبنای آمار سازمان توسعه 
تجــارت از اول امســال تا 13 خردادماه بیــش از 2,066 
میلیارد دالر برآورد شــده که با در نظرگرفتن نوسان 8 تا 
14 میلیارد دالری ارزش صادرات دو در ســالیان گذشته 
همچنان سطح تجارت دو کشور باال ارزیابی می شود. حمید 
حسینی؛ دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است 
در شرایط تحریمی اهمیت رونق تجارت ایران با عراق و با 
تاکید اقلیم کردستان باید مدنظر سیاست گذار قرار گیرد. 
به گفته وی ترســیم خطوط فرصت ها همسو با تهدیدها، 
همکاری های مشــترک تجاری باید اولویت بندی شــود. 
گفت وگوی اختصاصی »فراتاب« ســعی کرده به تشریح 

همین وضعیت بپردازد.      
فراتاب - به عنوان سوال ابتدایی، روابط اقتصادی 
ایران و اقلیم کردستان بر چه مبنایی استوار است؟  
حمید حسینی: روابط ایران و اقلیم کردستان بر مبنای نیاز 
مشــترک و تعامالت عمیق فرهنگی و قومی استوار است. 
نظر قاطع مطالعات و آمارهای مســتند نشان می دهد در 
10 ســال گذشته روابط اقتصادی ایران و اقلیم کردستان 
افزایــش پیدا کرده اســت؛ به طوریکــه ارزش صادراتی 
محصول های ایرانی به اقلیم کردستان در سال گذشته 4 

میلیارد دالر برآورد شده است. 
فراتاب - زمینه های مشــترک همکاری اقتصادی 
ایران و اقلیم را بــا درنظرگرفتن اولویت ها در کجا 

می توان ُجست؟
حمید حسینی: اولویت های همکاری مشترک ایران با اقلیم 
کردســتان در 4 مورد قابل تامل و بررسی است: نخستین 
اولویت، همکاری مشــترک در زمینه ایجاد شهرک های 
صنعتی اســت که ایران می توان در افزایش توان صنعتی 
اقلیم کردســتان همچون شــهرک صنعتی مشترک در 
پرویزخان نقشی حساس ایفا کند. دومین اولویت به امکان 
استفاده از ظرفیت کردســتان برای صدور مجدد کاال به 

ایران و سایر کشورها برمی گردد که قطعا می توان از طریق 
اقلیم کردستان به بازارهای سوری یا لبنان و حتی ترکیه 
دسترســی پیدا کرد. اولویت ســوم در همکاری ها، مقوله 
توریسم درمانی است که در شرایط مطلوبی قرار داریم و به 
نظر وضعیت کنونی می تواند ارتقا و توسعه یابد. چهارمین 
زمینه همکاری مشــترک درباره صنایع فنی و مهندسی 
اســت؛ به طوریکه بسیاری از شرکت های ایرانی در زمینه 
پروژه های فنی- مهندسی در اقلیم حضور دارند و با توجه 
به سابقه و توان ایران در مقوله فنی- مهندسی می توان در 

آینده روابط در این زمینه را گسترش داد. 
فراتاب - با توجه به همکاری های شکل گرفته در 
دو کشور، از دید شما چه فرصت هایی همراه با این 

سرمایه گذاری ها ایجاد شده است؟
حمید حسینی: خوشــبختانه با انتخاب مجدد نچیروان 
بارزانی به عنوان رهبر حکومت اقلیم کردســتان با توجه 
به اینکه ایشان در ایران دوره ای از تحصیالتشان را سپری  
کرده اند، و البته شــناخت وی از مسئوالن ایرانی، به نظر 
می شــود از ظرفیت ایشان در توســعه روابط دو همسایه 
بهره گرفت. در زمینه فرصت های ایجاد شــده می توان به 
مقوله ترانزیت به عنوان یکــی از فرصت های روابط ایران 
و اقلیم اشاره کرد که می تواند با بازسازی کرکوک، موصل 
و استان های همجوار با بهره گیری از تجارب و مزیت های 
کاالی ایرانی همراه شود. از طرفی با توجه به بهبود وضعیت 
اقتصادی کردستان عراق و ثبات سیاسی دولت مرکزی در 
بغداد به نظر می رســد زمینه سرمایه گذاری های بنگاه  ها 
به خصوص شــرکت های ایرانی فراهم شــود. همچنین 
اقلیم کردســتان در زمینه تجارت کاالها و مبادالت ارزی 
نقش دارد؛ به طوریکــه در این رابطه می توان به ظرفیت  
صرافی های اقلیم در دادوستدها کاالها و مبادالت ارزی با 

کشورمان اشاره کرد.      
فراتاب - بــا توجه به اینکه شــما دبیرکلی اتاق 
بازرگانی ایــران و عراق را بر عهــده دارید، چه 
حوزه های سرمایه گذاری به عنوان فرصت در زمینه 
روابط تجاری ایران و اقلیم کردســتان به چشــم 

می آید؟  
حمید حســینی: عالوه بر مواردی که در باال درباره آن به 
بحث نشستیم، حوزه دیگری که  می تواند باب جدیدی در 
روابط ایران و اقلیم کردستان شکل دهد، حوزه همکاری ها 

مربــوط به معــادن و صنایع معدنی باشــد. در حالی که 
ظرفیت اقلیم کردســتان در حوزه ذخایر معادن مطلوب 
ارزیابی می شود و البته اقدام عملیاتی نیز برای بهره برداری 
آن صورت نگرفته، زمزمه فراخوان از شرکت های خارجی 
و داخلی در اقلیم برای اکتشــاف تا بهره برداری در حوزه 
معدن به گوش می رســد. ایــران در این زمینه با توجه به 
توانمندی های فنــی و ذخایر معدنــی از ظرفیت باالیی 
برخوردار اســت و ایــن حوزه موضوعــی می تواند زمینه 
همکاری مشترک دو همسایه را بیش  از پیش تقویت کند. 
همچنین در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی اقلیم کردستان 
از ظرفیت ها و امکانات باالیی برخوردار اســت که با حل 
اختــالف اقلیم با دولت مرکزی در بغداد می توان شــاهد 
افزایش حضور ســرمایه گذارن خارجی در این حوزه بود و 
البته ایران بر مبنای توانمندی و تخصصی که در این باره 
دارد، می تواند روابط اقتصادی دو طرف را مستحکم کند. 

فراتاب - در زمینه گردشــگری و توریسم درمانی 
چطور؟

حمید حســینی: خوشبختانه با حذف هزینه ویزا با توجه 
به تردد باالی تجار و مردم عادی در دو کشــور، تعامالت 
آسان شده و شاهد رونق گرفتن مقوله گردشگری میان دو 
منطقه هستیم. ایران با توجه به مقوله ارزآوری در این حوزه 
می تواند زمینه گسترش توریسم و با تاکید مقوله توریسم 
درمانی در کردســتان عراق را در اولویت توسعه روابط دو 

کشور قرار دهد. 
فراتاب - در پایان اگر قایل به این باشیم که همسو 
با فرصت ها، تهدیدهایی هم می تواند روابط اقتصادی 
دو کشور را به مخاطره می اندازد، چه موضوع هایی 
در این باره می تواند مورد توجه سیاســت گذار و 

سرمایه گذاری قرار گیرد؟
حمید حسینی: بله در کنار فرصت ها، همواره تهدید هایی 
هم وجود دارد که روابط دو کشــور بــری از این موضوع 
نیســت. همزمان با تغییرات در قوانین و مقررات در عراق 
و اقلیم کردستان در مقوله بروکراسی اداری و البته فسادی 
که وجود دارد، قطعا تعرفه های گمرکی اقلیم کردســتان 
تغییر می یابد و همین مساله می تواند افزایش باب تجارت 
دو همسایه را خدشه دار کند. تعرفه های گمرکی در اقلیم 
کردستان و مرزهای آن با ایران همواره نسبت به مرزهای 
عربی عراق منطقی تر بــوده اما به نظر با تغییرات در نظر 
گرفته حکومت مرکزی در بغداد و سیاســت گذار، روابط 

اقتصادی دو کشور تا حدی دستخوش تغییر قرار  گیرد. 
همچنین بعد از تنش های سیاســی دولــت خودخوانده 
اســالمی )داعــش( در عــراق که شــرکت های خارجی 
ســرمایه گذار را با تهدیــد روبه رو کرده بود، بســیاری از 
مطالبات شرکت های ایرانی نیز در اقلیم در همان سال های 
2013 و 2014 معوقه و مطالبه نشد. تعیین تکلیف نشدن 
مطالبات معوق که فعال با اراده جدی در نزد سیاست گذار 
همراه نبــوده، می تواند زمینه ذهنیت منفی را میان تجار 
به دنبال داشته باشد. البته اقدام های سیاست گذار و اراده 
جدی مبنی بر حل مسایل مزبور از سوی اقلیم کردستان 
می تواند به بازسازی روابط اقتصادی دو همسایه بینجامد. 
در طرف ایرانی نیز دولت باید تســهیالتی فراهم کند که 
تجار اقلیم کردستان بتوانند نقل و انتقاالت پولی و بانکی را 
به راحتی انجام دهد و همین مساله می تواند در گسترش و 

پیوند روابط دو همسایه موثر باشد.

اولویت  ها در روابط تجاری تهران - اربیل
حمید حسینی: تعیین تکلیف نشدن مطالبات معوق شرکت های ایرانی با ذهنیت منفی همراه شد
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فراتاب  گروه اقتصادی: اهمیت بازارچه های مرزی در 
تقویت معیشــت مردم و اثرگذاری آن روی کاهش توان 
تحریم ها موضوعی است که از دید صاحب نظران می تواند 
مــورد توجه و نگاه سیاســت گذاران قرار گیرد. مرتضی 
عبادی که ســال ها در سمت های مختلف دیپلماسی و 
تجاری تجربه کسب کرده معتقد است تجار و بازرگانان 
ایرانی و عراقی در برخــی گذرگاه های مرزی  به دالیل 
متعددی با مانع روبه رو هســتند و چالش های متعددی 
پیش روی آنان اســت. عبــادی که در شــرایط فعلی 
مسئولیت سرکنسولگری ایران در اربیل را بر عهده دارد، 
عنوان می کند با وجود مشــکالت پیش رو، راه حل ها هم 
موجود هستند و نباید نسبت به آینده ناامید بود. او البته 
دست اندازی تحریم های یک جانبه  آمریکا علیه ایران را 
در محدود شــدن روابط تجاری بین ایران و کشورهای 
همســایه را کتمان نمی کند اما تاکید دارد تحریم های 
اعمالی امریکا بیش تر از آنکه بتواند بر نوع روابط اقتصادی 
و تجاری ایران و اقلیم کردســتان عراق تاثیرگذار باشد، 
یک جنگ روانی اســت که فاقد هرگونه تاثیرگذاری در 
این روابط تاریخی است. گفت و گوی اختصاصی »فراتاب« 
در زیر با گریزی به توان بازارچه های مرزی در معیشت 
مردم، نگاهی کوتاه در اثرگذاری آن ها روی کاهش توان 
تحریم ها دارد. مشروح این گفت وگوی خودمانی را که در 

یک عصر بهاری انجام شد، در زیر پی بگیرید:   
فراتــاب: در صــورت ارایه تعریــف جامعی از 
بازارچه های مرزی در عصر حاضر، سوال نخست 
این خواهد بود که این بازارچه ها چه نقشــی در 
توسعه مناطق مرزی ایفا می کنند؟ مرتضی عبادی: 
بازارچه مرزی در تعاریف معمول به محوطه محصور مجاز 
برای مبــادالت اقتصادی که با موافقت دولتین در صفر 
مرزی ایجاد و داویر حاکمیتی در آنجا ضمن اعمال قانون 
می کننــد و تجار و بازرگانان طرفین قادر به دادوســتد 

خواهند بود، معنی می شود.
تاســیس اینگونه از بازارچه ها در مرز میان مناطق غرب 
و شمالغرب کشورمان با کردستان عراق به زمان خروج 
صدام از مناطق شــمال عراق در سال1991میالدی باز 
می گردد که استان های اربیل و سلیمانیه و دهوک در آن 
دوران تحت تاثیرتحریم اقتصادی صدام قرار گرفت. لذا 
احداث بازارچه های مرزی  بر این اساس وظیفه انسانی 
و اسالمی  در دستور کار ایران قرار گرفت و آنگاه توسعه 

یافت.
بازارچه های مرزی موقعیتی خاص و بی بدیل هســتند 
که با به فعلیت رســاندن ظرفیت های بالقوه جغرافیایی 
شهرســتان ها مرزی که دوران ســخت جنگ تحمیلی 
صــدام علیه کشــورمان را تحمل کردنــد تا در تثبیت 
جمعیت مرزنشین و جلوگیری از مهاجرت های بی رویه، 
تامین امنیت مرزی، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های 
مناطــق مــرزی و افزایش رفــاه و اســتاندارد زندگی 

مرزنشینان طرفین تاثیر بگذارند.
فراتاب: ناظــران از بازارچه های مرزی به عنوان 

بازوهای بالقوه یــاد می کنند که هم می تواند در 
تغییرات بالقوه محلی و هــم نگاه ملی به مقوله 
تجارت تاثیرگذار باشد. با این اوصاف به باور شما 
بازارچه های مرزی در معیشــت مردمان چگونه 
تاثیر خود را می گذارند؟ مرتضی عبادی: جهت گیری 
ویژه دولت در توجه به بازار مصرف کشورهای همسایه و 
هدف گذاری برای رونق تولید داخلی و افزایش صادرات 
غیرنفتی در سال 1398 به عنوان  دغدغه  اصلی کشور،  
فرصت مغتنمی است  قابلیت بازارچه ها در اقتصاد محلی 

و ملی آزموده شود.
بازارچه ها می توانند باتوجه به رویکرد اقتصادی کشور به 
عنوان سرپل اساسی در حفظ و توسعه بازارهای پیرامونی 
عمل نمایند که این کار عالوه بر تاثیر مثبت در افزایش 
تولید داخلی، نرخ بیــکاری در نواحی مرزی را کاهش 
و ضمن اشتغال زایی، شهرســتان های مرزی را به بازار 
اقتصادی وگردشگری داخلی و خارجی فعال تبدیل و در 
توسعه منطقه ای و افزایش رفاه عمومی ایفا نقش نماید. 
فراتاب: مساله قاچاق همواره با مقوله بازارچه های 
مرزی در پیوند است. دولت تاکید دارد به دنبال 
ممانعت از قاچاق بارویکرد جلوگیری از خروج ارز 
اســت. اما اکنون این موضوع مطرح می شود که 
بارویکردهای شکل گرفته سیاست گذار، معیشت 
استان های کردنشین و شهرهای غرب  مردم در 
کشور ممکن اســت تاحد زیادی با چالش همراه 
از دید شما سیاســت گذاری های مربوطه  شود، 
باید چگونه تعیین شود که آسیبی به چرخه بازار 
و تجارت بازرگانان در این شــهرها وارد نیاورد؟ 
مرتضی عبادی: موضوع قاچاق و بازارچه های مرزی دو 
مقوله جداگانه هســتند. بازارچه ها فرصت های طالیی 
هســتند که دولت منبطق با قوانین و مقــررات برای 
دادوســتد قانونی بر آن موافقت و برای تکمیل و توسعه 
آن برنامه ریزی دارد از سوی رونق مبادالت اقتصادی از 
طریق بازارچه ها می تواند افزایش تولیدات ملی و حفظ 
و گسترش مشــاغل کار و کارگری و ارزآوری را در پی 
داشته باشــد. در حالی که قاچاق، مراکز تولیدی و کار 
کشور را هدف گیری کرده و معدود افرادی با به کارگیری 
سرمایه خود به دنبال افزایش سرمایه از راه های غیرقانونی 

هستند. لذا معیشت مرزنشینان شریف ما به میزان توسعه 
بازارچه ها ارتباط پیدا می کند.

فراتاب: در شرایط کنونی که ایران با تحریم های 
یکجانبه از ســوی آمریکا مواجه اســت، از دید 
سیاست گذار بازارچه های مرزی چگونه می توانند 

در کاهش اثر تحریم تاثیرگذار باشند؟
مرتضی عبادی: موقعیت جغرافیایی ایران فرصتی ارزنده 
است، همسایگی ایران با پانزده کشور و جمعیتی بالغ بر 
650 میلیون نفر فرصتی استثنایی برای کشور است که 
روابط اقتصادی بخشی از آن است، ظرفیت های داخلی 
و کیفیت و قیمت و همچنین ســهولت دسترســی  به 
کاالهای ایرانی فرصتی ویژه ای برای همسایگان است، 
لذا بازارچه های مرزی سرپلی مطمئن برای پیوند عرضه 
و تقاضا خواهند بود از این رو باید تمام ظرفیت بازارچه ها 
در تجارتی ســهل و آسان مورد توجه قرار گرفته و نظر 
به تاثیر بازارچه ها بویژه در دوران تحریم ظالمانه آمریکا 
بر علیه ملت بزرگ ایران، به مدیریت ملی و توســعه آن 

توجه کرد.
فراتاب: تبادل تجاری میان ایران و کردستان عراق 
همواره بانگاه مثبتی از دید بازرگانان در دو حوزه 
سرزمینی روبه رو بوده است. اگر آماری از تجارت 
ایران را با اقلیم کردستان عراق در 5 سال گذشته 
زیر ذره بین قرار گیرد به باورشما چه تغییراتی در 

این روابط شکل گرفته است؟
مرتضی عبادی: همســنگری در مبارزه با صدام در زمان 
جنگ تحمیلــی و میزبانی از مهاجریــن کرد عراقی و 
اســتمرار روابط دوســتانه فی مابین موجب شد تجار و 
بازرگانان طرفین عــالوه بر تعمیق روابط همه جانبه از 
ظرفیت های اقتصادی هم آشــنایی پیدا کنند که نگاه 
مثبت تجار و بازرگانان ضمن محاســبه سود و زیان به 
اینگونه مولفه ها باز می گردد. تجار اقلیم کردستان مراوده 
اقتصادی با ایران را در بســیاری از انواع کاالها غیرقابل 
جایگزین می شمارند، لذا نگاه مثبت مقام های دو طرف 
و همچنین تجــار و بازرگانان مشــوق کارآمدی برای 
گسترش همکاری های اقتصادی بوده، از این رو علی رغم 
ناامنــی تحمیلی گروهک تکفیری داعش و بحران مالی 
گذشــته در اقلیم کردستان، سطح همکاری تجاری فی 
مابین درگذشته با وضعیت موجود قابل مقایسه نیست . 
فراتاب: مولفه های غیراقتصادی و مقوله تحریم ها 

روی این روابط چه تاثیری گذاشته است؟
مرتضی عبادی: تحریم اقتصادی آمریکا عالوه بر نفت و 
معامله دالری را بیش از هرچیزی مورد هدف قرار داده 
بود، این در حالی اســت که دالر مدت ها قبل از گردونه 
اقتصــادی ایران و عراق خارج شــده و روابط مالی با ارز 
ملــی صورت می گرفت، از ایــن رو نمی توان روی تاثیر 
تحریــم امریکا در روابط اقتصادی ایران و عراق از جمله 
اقلیم کردستان تمرکز کرد. البته تغییر ارزش برابری ارز 
با پول ملی فرصت رقابتی تر شدن کاالهای ایرانی برای 
همســایگان را بوجود آورد، لذا نظر به منفعت اقتصادی 

بی اثری تحریم ها در روابط ایران و اقلیم کردستان
مرتضی عبادی: تجار اقلیم کردستان مراوده اقتصادی با ایران را غیرقابل جایگزین می شمارند 
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طرفین و حضور جــدی ایران در بازار اقلیم که نبود آن 
می تواند هزینه هــای مالی زیادی را بر مردمش تحمیل 
کند، رویکرد بازرگانان ُکرد عراقی بدون توجه به جنگ 
روانی آمریکا که بعضا از طریق برخی رسانه های محلی 
نیز دامن زده می شد، به گسترش روابط اقتصادی با ایران 

باشد.
تحریم هــای اعمالی آمریکا بیش تر از آنکه بتواند بر نوع 
روابط اقتصادی و تجاری ایران و اقلیم کردســتان عراق 
تاثیرگذار باشد، یک جنگ روانی است که فاقد هر گونه 

تاثیرگذاری در این روابط تاریخی است.
فراتاب: حجم مبادالت کاالیی میان طرفین از این 

بازارچه ها به چه میزان است؟
مرتضی عبادی: کشــور عراق یکی از مقاصد مهم کاالی 
صادراتی ایران است و عراق در سال گذشته واردات غیر 
نفتــی حدود 9,5 میلیارد دالری  از ایران را تجربه کرده 
است که واردات نزدیک به چهارمیلیارد دالر آن از طریق 

گذرگاه های مشترک با کردستان عراق تحقق یافت.
فراتاب: برنامه های مشترک طرفین برای افزایش 
حجم مبادالت و نیز افزایش تعداد بازارچه ها در 

چه وضعیتی است؟
مرتضی عبادی: ساماندهی وضعیت بازارچه ها و تسهیل 
در انجــام امور تشــریفات در بازارچه هــا و گمرک ها و 
برگزاری نمایشگاه های اقتصادی و نشست های تخصصی 
بازرگانان طرفین برای بررسی راهکارهای ارتقای سطح 
همکاری ها از جمله برنامه های مشترک است. از سویی 
ارتقــای قابلیت های بازارچه های موجود از جمله تبدیل 
برخی از آن ها به گذرگاه های رســمی مرزی در دستور 
کار اســت که در ســفر مقام های عالی کشور طرح های 

پیشنهادی آن تسلیم بغداد شد.
فراتاب: مهمترین مشکالت بازارچه های مرزی از 

سوی طرفین چه چیزهای هستند؟
مرتضی عبادی: کمبود نیرو و امکانات و مدیریت ضعیف 
و منحصر به بازارچــه با رویکرد انجام امور جاری روزانه 
و ناتوانی در همراهی سیاســت کالن اقتصادی کشور، 
تغییــرات پی در پــی تعرفه های گمرکــی و مصادیق 
صادراتی، جابه جایــی کاال در مرز، نبود ناوگان مطمئن 
و غیرانحصــاری در طرف عراقــی، تعطیالت بی ضابطه 
بازارچه هــا از طرف ایران از جمله مشــکالت اساســی 
بازارچه هاست که موجب هدر رفت ظرفیت ها و تحمیل 
هزینــه مازاد به تجــار و بازرگانان و غیررقابتی شــدن 

کاالست.
 عدم اســتفاده ی بهینه از ظرفیت موجود از قبیل عدم 
تغییر متناســب با بهبود امکانات نیز این جمله اند، مثال 
یک پل درگذشته دو سوی گذرگاه باشماق مریوان را به 
عراق متصل می کرد و کاال صادراتی، ترانزیت و مسافرین 
در دوالین رفت و برگشت  این پل عبور می کردند. بر این 
اساس بنا به ضرورت آن روز جبران تقسیم بندی کاالیی 
و زمان بندی وقت برای عبور کاالی صادراتی و ترانزیت 
و ســوخت بوجود آمد، اما هم اکنون با وجود سه پل و 
افزایش ظرفیت همچنان تقسیم بندی ها و زمان بندی های 
گذشته تداوم یافت. در حالی که قادر به افزایش راه های 
عبور به شش الین و حذف زمان بندی و فعالیت همزمان 
آن به طور شــبانه روزی هستیم. البته اعمال محدودیت 
دستیابی برای تجار عراقی در برخی گذرگاه ها به محوطه 
بازارچه مرزی که در خاک ایران واقع شــد و نبود مجوز 
برای پیله وران عراقی طرف قرارداد با مرکز تولیدی ایران 
در بازگشایی حساب ســپرده ارزی و ریالی در شعبات 
بانک های ایرانی در بازارچه های مرزی به منظور پرداخت 
تعهدات مالی از جمله مشــکالت است. مساله دیگری 
کــه از اهمیت خاصی برخوردار اســت یک طرفه بودن 

روابط اقتصادی با عراق از جمله اقلیم کردســتان عراق 
اســت، در حالی که عراق با واسطه یا بی واسطه قادر به 
تامین بخشی از نیازهای کاالیی ایران به ویژه در غرب و 

شمالغرب کشور است. اما به آن توجه نشد. 
فراتاب: کال بازارچه های مرزی چه تاثیری بر پدیده 
کولبری خواهد داشت؟ مرتضی عبادی: کولبران افراد 
شریف جویای کار هســتند که برای امرار معاش تالش 
می کنند اما متاســفانه برخی از باندهای ســودجو که 
ارتباطی با مرز و مرزنشینی ندارند در تالشند نیروی کار 
آن ها را استثمار کنند. از این رو توسعه بازارچه های مرزی 
و به ویژه تشکیل تعاونی های مرزنشینان و هدایت نیروی 
کار برای فعالیت اقتصادی سالم می تواند ظرفیت آنان را 
در روابط اقتصادی و همچنین  بازارچه ها فعال و در مسیر 

پویایی اقتصاد منطقه قرار دهد.
فراتاب: با تبین مباحث مطرح شده که در باال به 
آن پرداخته و مورد پرسش قرار گرفت، شما چه 
دورنمایی کمی و کیفی از روابط تجاری میان ایران 
و اقلیم کردستان عراق با نگاه به نقش بازارچه ها 
همسو با تحریم ها و فشــار های یکجانبه امریکا 

خواهید داشت؟
مرتضی عبادی: بازارچه ها با توجه به هدف گذاری کشور 
برای رونق بیش از پیش روابط اقتصادی با همسایگان در 
کانون توجه قرار گرفته و نظر به تاثیر و منافع متقابل آن، 
مورد حمایت مقامات و فعاالن اقتصادی طرفین اســت 
و بی شک بازارچه های مرزی در تثبیت منافع اقتصادی 
طرفین تاثیر زیــادی دارند. بازارچه ها عالوه بر مبادالت 
دوســویه و ترانزیت کاال، مرکزی بــرای ارتباط فعاالن 
اقتصادی و معرفی توانمندی هاســت کــه اداره تجارت 
محور  آن می تواند ضمن تضمین منافع طرفین موجبات 

شکوفای و توسعه مناطق مرزی را در پی داشته باشد.
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شیخ مصطفی عبدالرحمن - رئیس 
اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان 

اقلیم کردستان عراق   
فراتاب - گروه اقتصادی: هم مرزی 
با ایران یکی از مهمترین مزیت های دو کشــور است. 
اقلیم کردستان عراق در حوزه بازرگانی و تجارتی ارتباط 
خوبی با بازرگانان و تجار دنیا دارد ولی هم مرزی با ایران 
ارتباط بهتری میان صادرکنندگان و واردکنندکان کاال 
ایجاد می کند. دو کشور ایران و اقلیم کردستان عراق به 
واسطه فعالیت های فرهنگی، تجاری اقتصادی مشترک 

ارتباط بهتری در زمینه صادرات و واردات دارند.
واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی اقلیم 
کردستان عراق ارتباط خوبی با تجار و بازرگانان ایرانی 
دارنــد. از تعداد ده هزار عضو اتحادیه تولیدکنندگان و 
واردکنندگان کردستان، 2 هزار عضو با بازرگانان ایران 
فعالیت بازرگانی دارند. اقلیم کردســتان کشور عراق 
حدود 29 تفاهم نامه با کشورهای مختلف منعقد کرده 
است که از این تعداد 7 تفاهم نامه با ایران بوده و اخیرا 
هم یک تفاهم نامه با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی به امضا رسید.
رییس اتحادیه صادر کننــدگان و واردکنندگان اقلیم 
کردستان کشــور عراق به اشاره کرد و گفت: برگزاری 
نمایشگاه ها همچون بیســت و دومین دوره نمایشگاه 
بین المللی ایران هلث، تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، 
آزمایشــگاهی و دارویی تهران [یا نمایشــگاه 5 روزه 
معرفی توانمندی صادراتی ایران در اربیل] برای ارتباط 
تجار و بازرگانان دو کشور در زمینه های سالمت، دارو و 
گردشگری سالمت موثر است. اقلیم کردستان عراق در 
شرایط تحریمی آمادگی دارد با ایران همکاری بیشتر و 

بهتری برای تامین نیازهای اساسی داشته باشد. 
*صحبت های مزبور که در قالب گفتار تنظیم شده، به 
جلسه مشترک این مقام مسئول با معاونت شورایعالی 

مناطق آزاد در خردادماه بر می گردد.

ایرج مسجدی - سفیر ایران در عراق 
فراتــاب گروه اقتصــادی: روابط 
موجود ایران و کردستان عراق روابطی 
اســتراتژیک و راهبردی است. با توجه 
به شــرایط مهم اقلیم و برشــمردن افق های روشــن 
همکاریهای عمیق ایران و عراق در شــرایط تحریمی، 
ایجاد زمینه کار و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی 
اقلیم در بســتر همکاریهای مشترک حاصل می شود. 
سهم قابل توجه تجارت ایران با عراق و روند روبه رشد 
تجارت کاالهای ایرانی در اقلیم قابل مالحظه اســت. 
اتصال ظرفیت انتقال گاز ایران به اقلیم و همکاری های 
دوجانبه و توســعه فراگیر فعالیــت بخش خصوصی 
می تواند فرصت های مناسبی را برای افزایش مناسبات 

ایجاد کند. 

سیروان محمد - رئیس اتاق بازرگانی 
سلیمانیه

فراتاب  گروه اقتصادی: به صراحت 
به امریکایی هــا اعالم کرده ایم که ما با 
ایران دارای مرز طوالنی مشــترک و تاریخی از روابط 
مستحکم در زمینه های گوناگون هستیم و امریکا باید 
شرایط حاکم بر روابط ما با ایران را درک کند. هیچ گونه 
مشکلی از جانب اقلیم کردستان عراق در روابط اقتصای 
با ایران حادث نخواهد شــد و از مســئوالن ایرانی هم 
می خواهیــم توافق های کنفرانس اقتصــادی اربیل را 
پیگیری و نســبت به اجرایی کردن آن ها در راستای 

تامین منافع مشترک اقدام کنند.

نوزاد غفور- معاون اتاق بازرگانی استان سلیمانیه عراق
فراتاب  - گروه اقتصادی: تحریم های آمریکا علیه 
ایران هرگز تاثیری بر روابط اقتصادی منطقه کردستان 
با ایران نگذاشته و نخواهد گذاشت. روابط تجاری ایران 
و اقلیم کردســتان صرف نظر از تصمیم های واشنگتن 
ادامه خواهد یافت. در شــرایط تحریمی بسته شــدن 
گذرگاه های مرزی میان ایران و اقلیم کردســتان اصال 
صورت نخواهد گرفت و البته هیچ تصمیمی هم مبنی 
بر بســتن گذرگاه ها یا مرز میان دو طرف گرفته نشده 
است. البته اقلیم در شرایط کنونی از تبادالت تجاری با 

ایران منتفع است.

صفین دزه ای - ســخنگوی حکومت 
اقلیم کردستان عراق  

فراتاب   گــروه اقتصادی: عراق از 
تنش های منطقه تاثیرپذیر است و نگاه 
بغداد و اربیل در این مرحله، حل و فصل سریع مشکالت 
با توسل به مذاکره و گفتگو است. اقلیم کردستان معتقد 
اســت در مرحله کنونی، تنش های منطقه با مذاکره و 
گفت وگو قابل حل اســت و نمایش قــدرت نظامی و 
گسیل نیروها به منطقه تنها باعث متشنج شدن اوضاع 

خواهد شد.
ایران کشــور دوست و همســایه عراق است و با اقلیم 
کردستان هم جدای از مناسبات سیاسی، دارای روابط 
ویژه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین هر 
تنش امریکا با این کشــور به زیان عراقی ها خواهد بود 
و در مدت اخیر هم مشــاهده کرده ایم که دولتمردان 
عراقی و مسئوالن اقلیم کردستان بارها بر لزوم احترام 
به قوانین بین المللی و پرهیز از سیاست تحمیل فشار و 

تحریم تاکید کرده اند.
اقلیــم با خاتمه بحران اقتصادی بــه بازار مهمی برای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورهای مختلف به 
ویژه کشورهای همسایه تبدیل شده است و امیدواریم 
نمایشگاه اختصاصی ایران هم مشوق خوبی برای توسعه 

روابط کنونی اربیل و تهران باشد.

ما خواهان استفاده از توان و تجربیات بخش خصوصی 
ایران در اقلیم کردستان هستیم. البته همیشه هم اعالم 
کرده ایم کــه صادرکنندگان ایرانی با هدف ماندگاری 
بیشــتر در بازارهای اقلیم به کیفیت و قیمت مناسب 

کاالها و محصول های خود توجه داشته باشند.

 

حســین پیرموذن - عضــو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

 فراتاب  - گروه اقتصادی: با توجه 
به ظرفیت های موجــود ایران و عراق، 
مبادالت تجاری ایران و عراق و به ویژه اقلیم کردستان 
این کشور قابل ارتقاست. توسعه روابط تجاری ایران و 
اقلیم کردستان عراق با وجود ظرفیت های موجود دور 
از دســترس نیست. ظرفیت های تجاری بین دو طرف 
چشم گیر است. اقلیم کردستان عراق و ایران می توانند 
ســطح تجارت خود را افزایش دهند و این خواست دو 
طرف است. تولید محصول های مرغوب و تنوع تولیدات 
در ایران می تواند بستر همکاری های تجاری دو جانبه را 
مهیا کرده و زمینه نزدیکی روابط را فراهم  کند. بخش 
خصوصی ایران خواســتار توجه دو طرف برای توسعه 
زمینه های ســرمایه گذاری و قابلیت های موجود در دو 
کشور برای رشد روابط تجاری و افزایش سرمایه  گذاری 

بی نظیر است.

دارا جلیل خیاط - رئیس اتحادیه اتاق 
های بازرگانی اقلیم کردستان عراق

فراتــاب  گروه اقتصــادی: اقلیم 
کردستان عراق با ایران در همه زمینه ها 
دارای روابط حسنه ای است، از سوی دیگر مردم اقلیم 
کردستان مصرف کننده بخش زیادی از کاالهای ایرانی 
هستند و چنین نمایشگاه هایی می تواند زمینه حضور 
و ماندگاری اقتصادی ایران را در بازارهای اقلیم بیشتر 

کند.
اقلیم کردستان به مقوله کیفیت کاالهای وارداتی خود 
بســیار اهمیت خواهد داد و می تواند مبلغ همیشگی 
برای کاالها نیز باشد و تنها انتظار ما از صادرکنندگان 
ایرانی نیز این است که به این خواسته ما توجه کنند که 

در راستای منافع اقتصادی مشترک خواهد بود.
پیرامون تحریم هــای یک جانبه امریکا علیه ایران باید 
گفت، براساس قوانین بین المللی نمی توان کشورها را 
از داشتن روابط با یکدیگر منع کرد، ضمن آنکه تجارات 
اقــالم درمانی و غذایی هم با چنیــن تحریم هایی در 
ارتباط نیســت و ما به فعالیت های خود ادامه خواهیم 
داد. اربیل خواهان توسعه و تحیکم بیشتر روابط با تهران 
است و ما به عنوان اتاق بازرگانی بر این اساس به اجرایی 

کردن برنامه های خود پرداخته ایم.

یاری اقلیم کردستان به ایران در شرایط تحریم

روند روبه رشد تجارت ایران با اقلیم کردستان

پاسخ اقلیم کردستان به امریکا

کردستان  اقلیم  و  ایران  تجاری  روابط 
صرف نظر از تصمیم امریکا

آمریکا  سیاست های  خصوص  در  اربیل  نظر 
تاکید بر توسعه روابط با ایرانعلیه ایران؟

ظرفیت توسعه روابط تجاری ایران و
 اقلیم کردستان 
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اگر  فراسفر:   - فراتاب 
مســافر  در خیال،  حتی 
و  باشید  ابرایشــم  جاده 
بخواهید از غرب به شرق 
بروید، بیستون بر سر راه 
است، و نامی که بیش از 
تمام نام ها در این مسیر 
تاریخی به گوش رسیده، 
داستان  و  ساخته  افسانه 
شده است. این نام بخشی 
از تاریخ این سرزمین است که هویتش را از دل دوران 
پیش از باســتان به ارمغان آورده و هزاره هاســت که 

منزل گاه مسافران این گذرگاه تاریخی است.
اگر می خواهید، یکی از زیســت گاه های تمدن بشــر 
در دوران پیــش از تاریخ ، عصر ســنگ و آهن و برنز 
را ببینید، بیستون انتخاب درســتی است، اگر دوران 
باستان در عهد ماد و هخامنشی شما را مجذوب خود 
کرده، بازهم بیســتون انتخاب درستی است، اگر می 
خواهید آثاری از دوران ساســانی و اسالمی را ببینید، 
بیســتون را درست انتخاب کرده اید و بی خود نیست 

که بیستون بر سر راه است.
بیستون امروزه یکی از سایت های بین المللی باستان 
شناسی است، که به عنوان یکی از میراث های بشر در 
سازمان یونسکو ثبت جهانی شــده و 13 اثر شناخته 
شــده جهانی نیز در این سایت باستانی قابل مشاهده 
اســت. همان طور که گفتیم، بیســتون در بر دارنده 
آثار متعددی از دوران مختلفی از زندگی بشــر است، 
از آثار و بقایی انسان های اولیه و غار نشین ها گرفته تا 
دوران صفویه و قاجار. در همه این دوران ها، این سازه 

ی طبیعی بخش مهمــی از تمدن این ناحیه ی  
کهن را شکل داده است. معرفی 

بخش هــای مختلف 
بیستون فرصت 

بسیار می خواهد.
کوه بیســتون یکی از بلند ترین دیــواره های ایران به 
شــمار می رود و بر اســاس اطالعات موجود پنجمین 
دیواره ی بلند دنیاســت. این ســازه ی طبیعی بر سِر 
راه جاده ابریشــم قرار گرفته و جــاده میان همدان و 
کرمانشــاه از مقابل این مکان باســتانی و تاریخی می 
گذرد. در کنار کوه بیستون شهر بیستون قرار گرفته که 
در 32 کیلومتری شهر کرمانشاه واقع شده است. بلندی 
دیواره های بیستون به 1200 متر می رسد، که دارای 

عرض یا همان پهنه ی 5 هزار متری است.
از آثار موجود در این ســایت باستانی می توان به غار 
های چندگانه بیســتون که از زیســتگاه های انسان 
های اولیه بوده اند اشــاره کرد، نیایشگاه مادی، سنگ 
نوشــته های هخامنشــی، پیکره ی هرکول متعلق به 
دوران سلوکی، آثار و بقایای دوران اشکانی و ساسانی، 
کارونســرای ایلخانی و صفوی از دیگر بقایای تاریخی 
بیســتون به شمار می روند، بیســتون مجموعه ی بی 
نظیر اســت که با تعدد آثارش یکی از بهترین مقاصد 

گردشگری در غرب و حتی کل ایران است.
مســافران و گردشــگران در ورودی شهر بیستون می 
توانند ورودی مجموعه ی باستانی-تاریخی بیستون را 
ببینند، پس از طی مســافتی به صورت پیاده، عظمت 
دیواره های کوه بیستون را بیشتر متوجه خواهند شد. 
فضای محوطه ی سایت بیستون برای گردشگران می 
تواند محیطی تفریحی را هم فراهم کند.سراب بیستون 
محیطی زیبا و دلنشــین را ایجاد کــرده که مهمانان 
امــروز و مســافران دیروز در کنار آن اســتراحت می 
کنند. کارونسرای عباسی عهد صفویه هم، با رستوران 
و  دلنشین 

هتل کوچک اش میزبانی تاریخی برای گردشــگران به 
شمار می آید. 

مهمترین اثر باســتانی این مجموعه بی گمان ســنگ 
نوشــته ی متعلق دوران هخامنشــی است که یکی از 
مهمترین متن ها و سند های تاریخ جهان محسوب می 
شــود. در این سنگ نوشته عالوه بر به تصویر کشیدن 
پیروزی داریوش کبیر)یکی از پادشاهان بزرگ سلسله 
ی هخامنشــی( بر گوماته مغ و دیگر شورشیان علیه 
حکومت هخامنشــی، اطالعات گسترده ای از آن عصر 
را شــرح می دهد و یکی از معتبر ترین آثار متعلق به 
دوران هخامنشــی )که یکــی از مهمترین بخش های 

هویتی ایرانیان است( می باشد.
عالوه بــر جایگاه تاریخی و باســتانی بیســتون، این 
مجموعه یکی از مهمترین ســایت های صخره نوردی 
جهان نیز به شــمار می رود و ســاالنه میزبان صخره 
نوردان معروف و ماجراجوی بســیاری از نقاط مختلف 
دنیاست و در میان این رشته ورزشی طرفداران و عالقه 
مندان بســیاری را به سوی خود کشاند. اگر تجربه ی 
صخره نوردی را ندارید، تماشــای تالش صخره نوردان 

هم برای شما هیجان انگیز خواهد بود. 
بیستون یکی از جاذبه های گردشگری شهر کرمانشاه 
محسوب می شود و گردشگران داخلی و خارجی برای 
دیدن این مجموعه بی گمان هیجان بسیاری خواهند 
داشت، مجموعه ای که به تنهایی می تواند گردشگران 
بسیاری را از ســفر به غرب ایران خشنود سازد. مسیر 
رســیدن به مجموعه ی بی نظیر شما را دچار مشکل 
نمی کند اگر از شرق به غرب می آید، جاده همدان به 
کرمانشاه شما را به بیستون می رساند و پس از عبور از 
شهر های اسدآباد، گنگاور و صحنه به بیستون خواهید 
رسید. اگر از کرمانشاه آمده باشید باز هم باید خود را به 
جادهی کرمانشاه- همدان برسانید و پس 10 کیلومتر 
کوه بیستون نمایان می شود و با طی کردن 
32 کیلومتر خود را در مقابل عظمت 
باشــکوه این کوه زیبا خواهید 
یافت و باز هم بیستون بر سر 

راه شماست.

بیستون بر سر راه است 

احسان شاه حسینی
دبیر پرونده فراسفر
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فراتاب - فراســفر: در شــرق، خاور میانه، قفقاز، شمال 
آفریقا و دیگر نقاط جهــان، هویت های تاریخی متعدد و 
متکثری در سرزمین هایی کهن جا خوش کرده اند و راوی 
داســتان هایی هزار ساله اند. امروزه با تمامی تفاوت های 
فرهنگی، قومی، زبانی، نژادی و دینی، خواست بشر جدا از 
هر نوع جدیتی برای آشــتی دادن انسان ها و دورتر از هر 
هدف گذاری مشخص و دستوری) به منظور آشنایی برای 
صلح(، این کنجکاوی انسان در پی سهولت سفر و آشنایی 
های مجازی اســت، که وسوســه ی لذت تجربه ی قدم 
گذاشتن در مکانی تازه را در ذهن انسان ها خلق می کند.

با گســترش ارتباطــات و تکنولوژی هــای تخیلی دیروز 
، امروزه ســفر دیگر ماجراجویی بی بازگشــت نیست و ما 
آدمیان چون همیشه در میان تمام فراز و فرود های زندگی، 
به دنبال چشــیدن طعم خوش لذت های زندگی هستیم.

گردشگری یکی از همین نعمت های خود ساخته ی ذاتی 
انسان است و البته بهترین بهانه برای گفتن از تمام ریشه 
های از هم جدا افتاده ی امروز، که باز هم براســاس همان 

میل و ذات آدمی جدا شده اند، دیگری شده اند و غریبه.
دیدن ارگ تاریخی بلقیس در شمال خراسان یکی از همین 
لذت هاســت، لذتی که هویت های گمشده ی بسیاری را 
از دل تاریخ بیرون می آورد و ما شــاهدان روز های رفته 
ی این بنای باستانی خواهیم بود. شمال شرق ایران، مانند 

در دیگر بخش های این ســرزمین کهن، بارها و  بارهــا 

مرکز دورانی پرآشوب، خونریز و یا دورانی پر شکوه 
قرار داشته است و هویت های متعددی در آن شکل 
گرفته اند، گاهی میدان نبرد ســربازان هخامنشی 
بوده اند، گاهی اقوامی بیابان گرد و گاهی سلســله 
ها، نام ها و شاهان مختلف بر این سرزمین پادشاهی 

کرده اند، اما همواره بخشی از تمدن بشری بوده و هست. 
از این رو، جاذبه های باستانی و تاریخی اش هم شاهدانی 

از دل دورانی ندیده اند.
در اســتان خراسان شمالی، شــهری به نام اسفراین قرار 
دارد که می توان در 3 کیلومتری جنوب غربی این شهر، 
این ارگ خشــتی زیبا و با وقار را مشاهده کرد، ارگی که 
پس از ارگ بم دومین ســازه ی خشــتی ایران محسوب 
می شود،که در حاشــیه ی شرقی روستای جوشقان قرار 
دارد، که از طریق تور های گردشــگری در شهر اسفراین 
و یا حتی با اتومبیل های شــخصی و تاکســی ها هم می 
توان به این منطقه ی باســتانی رفت و قــدم در یکی از 
تاریخی ترین مکان های خراســان شــمالی گذاشت. این 
ارگ به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری تاریخی ایران 
و خراسان شمالی است، جاذبه ای که گردشگران بسیاری 
را پذیراســت. همان طور که گفتیم برای رسیدن به این 
ارگ ابتدا باید به اســفراین بروید و از آنجا مسیر رسیدن 

برای این جاذبه ی گردشگری ساده است.
ارگ بلقیس یکی از آثار بی نظیری دوران باستان در ایران 
به شــمار می رود که یکی از قلعه های مهم در شمال 
شرق ایران در دوران صوفیه و سلجوقیه 
هم بوده، که متاسفانه دستخوش 
بالیــای طبیعی و صــد البته 
انســانی قــرار گرفته اســت. 
ارگ بلقیــس متعلق به دوران 
ساسانیان اســت. این قلعه یا 
همان ارگ دارای مســاحتی 
در حدود 51 هزار متر مربع 
بوده و یکی از مشخصه های 
اصلی این اثر باســتانی برج 
هایی هســتند کــه آثار و 

نشانه های آنها همچنان وجود دارند، این برج ها در حدود 
11 متر ارتفاع داشــته اند،که عظمت و شکوه این سازه ی 

تاریخی را برای ما بیشتر نشان می دهند.
یکی از ویژگی های مشــخص در ایــن ارگ، اِلمان های 
معماری عصر ساســانی است، که با وجود بقایای مختصر 
در این سازه ی خشتی برای گردشگران قابل روئیت است. 
ارگ بلقیس در طول سالیان متمادی شاهد حفاری های 
بوده که نشــانه های شــکوه و هویت اش را بیشتر پنهان 
کرده اند، و  بهتر است بگوییم شاهد هویت به تاراج رفته ی 

خود بوده است.
براساس یافته های باستان شناسان جدا از پوسته ی گلی 
برجای مانده ی ارگ بلقیس، بنای سه طبقه ای در درون 
ارگ قرار داشــته، که توسط 30 برج در اطراف اش احاطه 
می شــده و خندقی هم دورتادور این بنایی باستانی قرار 
داشته اســت. گردشگران در این بنای تاریخی می توانند، 
تزئین های برجا مانــده ی بر روی دیوار ها و دیگر بخش 

های موجود در ارگ بلقیس را از نزدیک ببینند.
این ارگ تا دوران قاجار هم مورد استفاده قرار می گرفت و 
بر اساس یافته های محققان در این مکان ، آثاری متعلق به 
دوران سلجوقی و صفوی هم پیدا شده است. ارگ بلقیس 
با تمام آســیب های وارد شده به آن، همچنان سرپاست، 
اثــری که از دل تاریخ، فارغ از هویت های چل تکه ی این 
سرزمین، همچنان دژی اســتوار برای ریشه های هویتی 
جدا افتاده ی این ســرزمین کهن اســت، دژی که باور به 
قالی رنگارنگ و خوش رنگ تکثر های قومی و هویتی این 
ســرزمین را پایدار تر می سازد. عالوه براین ، گردشگران 
عالقــه مند به تاریــخ از هر کجای دنیا که باشــند، لذت 
تماشــای این اثر تاریخی آنها را ذوق زده خواهد کرد. با ما 

در این مسیر تاریخی همراه باشید.

ارگ بلقیس، قلعه ای به تاراج رفته 
با جاذبه توریستی خراسان شمالی محل زیست ُکردهای کرمانج
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فراتاب - فراســفر: موزه ی ســلیمانیه؛ موزه ی از 
هزاران صدای خاموش شــده در شرق همیشه تنوع و 
تکثری رنگارنگی از اقــوام و مذاهب با زبان ها و لهجه 
هــای مختلف وجود دارد، از گذر هــزاره ها و قرن ها، 
اقوام و ادیان شکل و ســاختار ی متفاوت به خود می 
گیرند و سرزمین های متعددی را شکل می دهند. قرن 
ها جنگ و خونریــزی از یاد مان برده که این تنوع ها 
مانند روزگار کهن در این سرزمین ها، می تواند بستری 
رنگارنگ برای کنار هم چیدن آدمیان باشد، شاید خیال 

انگیز باشد اما آرزویی است زیبا.
ســلیمانیه در اقلیم کردســتان یکی از همین نواحی 
تاریخــی و زیبایی اســت که امروزه بــه لطف آرامش 
موجود در این ناحیه  یکی از مناطق تفریحی در شمال 
شرقی کشور عراق و در قلب مناطق کردنشین به شمار 
می آید که البته یکی از شهر های تاریخی و مهم اقلیم 
کردستان است. سلیمانیه در ادامه ی مناطق کرد نشین 
غربی ایران در مرزهای غربی ایران واقع شــده اســت. 
این شهر دارای پتانسیل های متعدد گردشگری است، 
از جنبه های تاریخــی آثار و بقایای مختلفی از دوران 
باستان و پس از اسالم در این ناحیه وجود دارد. شرایط 
اقلیمی و آب و هوایی هم جاذبه های طبیعی زیبایی را 
ایجادکرده که می تواند گردشگران بسیاری را به سوی 

خود جلب کند. 
هتــل داری و اماکن تفریحی هــم از دیگر بخش های 
جالب توجه در شهر سلیمانیه است، شهری که از شهر 
های شاخص فرهنگی و سیاسی کردستان به شمار می 
رود و همواره در تحوالت سیاســی و اجتماعی منطقه 

بازیگر فعالی است.
یکی از جاذبه های گردشگری شهر سلیمانیه موزه ی 

تاریخی این شهر است، این موزه ی باستانی، 
در خیابان ســالم در مرکز شــهر سلیمانیه 
قرار گرفته و ماننــد دیگر موزه های تاریخی 

و باستانی ویترینی باشــکوه از هویت، تاریخ و قدمت 
این سرزمین اســت. این موزه برای اولین بار در سال 
1961 افتتاح شد و در سال 1980 موزه ی سلیمانیه به 
خیابان سالم)محل کنونی اش( منتقل شد. ساختمان 
موزه با معماری ســاده از یک سالن کوچک ، دوسالن 
بزرگ و یک سالن همایش تشکیل شده و در طی سال 
های آثار، اشیاء و بقایای بسیاری را در خود جای داده 
اســت، هزاران پازل تاریخی و باســتانی در این موزه، 
بخش هایی از هویت و تاریخ این ناحیه را به گردشگران 

نشان می دهد. 
سلیمانیه شهری تاریخی است رد پای قدمت این شهر 
را باید از کتیبه های باستانی عهد ساسانی جست و جو 
کرد و این شهر همواره بخشی از خاطرات تلخ نزاع های 
بزرگ میان ایران با روم، عثمانی و عراق بود. در دوران 
اشکانی و ساسانی بخشی از قلمرو امپراتوری ایران بود 
و در خالل زمامداری صفویان، خاندان اردالن از سوی 
اصفهان حاکمان این نواحی بودند. اما بر اســاس گفته 
های تاریخی این نام پادشاه عثمانی بود که بر روی این 

شهر مانگار شد.
از این رو، موزه ی سلیمانیه برگ های مهمی از تاریخ 
را در خود جــای داده و هویت تاریخی متکثری را به 
نمایش خواهد گذاشت. سرنوشــت این راوی تاریخی 
هم با حوادث سیاســی و خونریــز منطقه گره خورد و 
این موزه برای سال ها بســته ماند تا اینکه پس سال 
1980 در ســال 2000 بار دیگر بازگشایی شد. اما این 
بار هم صدای روایتگر این موزه البته برای مدتی کوتاه 

خاموش شــد، ولی این بار رسا تر روایتگر تاریخ شهر و 
دیارش شد.

موزه ســلیمانیه امــروزه یکی از جاذبه هــای دیدنی 
گردشــگری منطقه به شمار می آید و قطعات باستانی 
زیبایی را در خود جای داده که در نوع خود بی نظیراند. 
برای مثال می توان به کتیبه ها و ســنگ نوشته های 
بازمانده از دوران باستان، سنگ نگاره ی زیبا و باشکوِه 
زنی در پنجره، گوشواره های طالئی باز مانده از دوران 
شوش، کتیبه ی سومری، تکه سنگ منّقش به خطوط 
بابلی و ســنگ نوشــته ی پایکولی متعلــق به دوران 
ساســانی اشاره کرد که در کنار این ها سکه ها، پیکان 
ها و اشیاء و سند های مهم باستانی و تاریخی دیگری 
نیز وجود دارد. که هرکدام می تواند برای گردشــگری 

جذاب و برای محقق باشکوه باشد.
اما این شهر زنده و جوشان سلیمانیه است که بیش از  
هر وقت دیگر پذیرای مسافران و میهمانانی تازه از راه 
رسیده است، تا با لباس هایی رنگارنگ، فرهنگی فاخر و 
چهره هایی گشاه از آنها میزبانی کند، مسافران هم در 
کنار جاذبه های زیبای طبیعی، تفریحی و باستانی این 
شهر، گوش به آوا های خوش صدای این دیار تاریخی  
خواهند سپرد و گردشگران از هرکجای دنیا که باشند، 
از هر دین و نژادی که به این دیار آمده باشند، هر زبان 
و فرهنگی را با خود آورده باشند، میهمانانی برای مردم 
کرد میهمان نواز این شهر خواهند بود و لذت شادی را 
در این شــهر با نوا ها و پایکوبی هایی تاریخی و اصیل 

خواهند چشید.

موزه ی از هزاران صدای خاموش شده
موزه ی سلیمانیه؛ 



•مەزنترین و مودێڕنترین هوڵدینگی بەرهەمهێنانی 
بۆڕیگەلی پۆلی ئتیلین، لە بوارەکانی گواستنەوەی گاز، 

گواستنەوەی ئاو و بۆڕیگەلی دووتوێی ئاوەڕۆ
•کومپانیاکانی سەر بە هوڵدینگی گازلوولە:

١. کومپانیای گازلوولە: بەرهەمهێنەری بۆڕیگەلی 
گواستنەوەی ئاو و گاز لە قەبارەی ١٦میلیمەتر تا ٦٣٠ 

میلیمەتر
٢.کومپانیای بۆڕیگەلی دووتوێی قەدر: بەرهەمهێنەری 
بۆڕیگەلی دووتوێی پولی ئتیلن کارۆگیتی ئاوەڕۆیی لە 

قەبارەی ١١٠ میلیمەتر تا ١٢٠٠ میلیمەتر
٣.کومپانیای سلسلە ئاب حەیات کرمان: 

بەرهەمهێنەری هەموو جۆرە بۆڕییەکی پولی 
ئتیلنی گواستنەوەی ئاو و گاز لە قەبارە و بارستایی 

جۆراوجۆردا
کەڵک وەرگرتن لە تەکنۆلۆژیای مودێڕنی ڕۆژ و 

زانستی توکمەی پسپۆڕان، گرنگترین تایبەتمەندیی 
هوڵدینگی گازلوولە ئەژمار دەکرێت.

ناونیشانی نووسینگەی ناوەندیی 
کومپانیاکان:

تاران- مەیدانی وەنەک- شەقامی موال 
سەدرا- نێوان شیرازی و شێخ بەهایی- 

پالکی ١١٣، تەنیشت بانکی میللەت، 
هوڵدینگی وەبەرهێنانی گازلوولە

١٩٩١٧-١٥٨٦٦       

٨٨٠٣٧٨٠٤-٨٨٠٣٧٨٢٠       

٨٨٠٣٧٨١٦       

http://www.gazlouleh-mfg.com       

هوڵدینگی گازلوولە



دکتۆر موحەممەد تاهیر ڕەجەبی
دکتۆر موحەممەد تاهیر ڕەجەبی

پسپۆڕی تایبەتیی نەشتەرگەریی 
پالستیک و چاککردنەوەی چاو و دەموچاو 

 UCLA ئکۆلوپالستی( لە زانکۆی(
ئەمریکا

ئەندامی لێژنەی زانستیی زانکۆی پزیشکی
نەخۆشخانەی فارابی تاران

نەشتەرگەر و پسپۆڕی چاو

کاتاراکت
میکروفتالمی
کانتۆپالستی

تیرۆئیدی چاو
داکەوتنی پێڵوو
دەرگۆزینی چاو

جوانکاریی دەموچاو
شکاویی کاسەی چاو
ئاوی سپی )سییەاڵو(

تێشاندنی ژل و بۆتاکس
نەشتەرگەریی جوانکاریی ئاوسانی پێڵووی سەرو ژێر

بۆڕیی فرمێسک، فرمێسک ڕێژی و گیرانی بۆڕیی فرمێسک
گرێی شێرپەنجەی ئۆربیت و گرێی کاسەی چاو و گرێکانی پێڵوو و دەموچاو

نەشتەرگەریەکانی چاکسازیی دەموچاو، نوێژەنکردنەوەی دەموچاو و کاسەی چاو
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ناونیشان و پەیوەندی:

نۆرینگە: تاران، مەیدانی وەنەک، سەرەتای شاڕێگەی حەقانی، نزیکی شەقامی گاندیی باشوور، بینای ۷۲،   پالکی 

۷۲، نهۆمی ۴، یەکەی ٤۰۲

مطب: میدان ونک. ابتدای بزرگراه حقانی. نرسیده به گاندی جنوبی. پالک ۷۲. ساختامن ۷۲ ونک. طبقه چهارم. 

واحد ۴۰۲

      

dr_rajabi       

dr.mrajabi       
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