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ــا انجام نداده و مثل ملــت تــا بــه حال  ــوان ب هــر این مــردم برخورد یــک حی و  بــا وقتــی هــم چیزی کــرده  ــا و به ســکوت کــرده زده و آنها را مجبور چوبی بــه رس آنها خواســته اند  ــت. زندانه اســتفاده همــه تشــکیالت اس از تحقیــر و رسکوب هســتند که بــرای رژیم شبیه پادگان مــورد  کــورد  اســتفاده ملــت  بــرای آنهــا  ــد مــردم و اجتــاع رژیــم اینگونــه بــا می کنــد.  ــورد می کن نیــروی برخ ــد کوردهــا رس شده، برای همین از جامعــه  گرفتــه حفاظــت از خلق چــون  خلــق از نــو، نیروهــای بای از  خــود دفــاع  میــان  ــگاه رژیــم اشــغالگر و بــه چشــم یــک رسوســامان دهــد در  ــت ن ــه دول کوردســتان و برنامــه ای که در کنــد و هــر پــروژه ب نــام رشق  زیــر  ی چــه  لیت هــا چــه فعا چهارچــوب بر آنهــا زده باشــد برچسبی که رژیم امنیتــی و بــا هــر اقتصــادی،  دادن در  ــت تــرور و نهادینــه ادامــه  ــودن ذهنی در من برجســته و کوردهــا هــم کوردســتان اســت اشــغالگری  یــاده کــردن هان ســه بــا  ــد موضــوع  ــده می توانن ادامــه ش در بــه  ــان اشــغالگری  ــند.کوردســتان پای ســه ببخش آن  ـ  کــه ۱۰ منودیــد موضوعــی  ـ اینکه هانطور کدامهــا هســتند؟ جهــت یــادآوری اشــاره  ــاع را از کــه اشــاره کردیــم ۱ ــه اجت ۲ـ مــردم کوردســتان ک اجــازه نداده انــد گرفته انــد. 
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ــه تشــکیالت بــه رس آنهــا زده و آنهــا را مجبور به ســکوت وقتــی هــم چیــزی خواســته اند بــا چوبــی حیــوان بــا ایــن مــردم برخــورد کــرده و هــر ملــت تــا بــه حــال انجــام نــداده و مثل یک  ــا و هم ــرده اســت. زندانه ــا رس از نیــروی حفاظــت از خلــق از جامعه  گرفته بــا مــردم و اجتــاع برخــورد می کنــد چــون آنهــا اســتفاده می کنــد. بــرای رژیــم اینگونه کــه بــرای تحقیــر و رسکــوب ملــت کــورد از مــورد اســتفاده رژیم شــبیه پادگان هســتند ک ــد کورده ــن بای ــرای همی ــده، ب ـ آن ســه موضوعــی کــه اشــاره منودیــد ببخشند.بــه ادامــه اشــغالگری در کوردســتان پایــان هــان ســه موضــوع یــاده شــده می توانند اســت و کوردهــا هــم بــا برجســته کــردن منــودن ذهنیــت اشــغالگری در کوردســتان در چهارچــوب ادامــه دادن تــرور و نهادینــه هــر برچســبی کــه رژیــم بر آنهــا زده باشــد نــام فعالیت های اقتصــادی، چه امنیتی و با و برنامــه ای کــه در رشق کوردســتان چه زیر اشــغالگر بــه دولــت نگاه کنــد و هر پــروژه رسوســامان دهــد و بــه چشــم یــک رژیــم نــو، نیروهــای دفــاع از خلــق در میــان خود ش ـ اینکه ۱۰ ـ اجــازه هانطــور کــه اشــاره کردیــم کــه اجتــاع جهــت یــادآوری کدامهــا هســتند؟ ۱ ــد. ۲ ــردم کوردســتان گرفته ان ــد کــه جامعــه ســازماندهی خــود را از م ـ جامعــه حــق اســتفاده نداده ان ـ برنامه شــا بــه مثابه حزب حیــات آزاد بــه نفــع خــود تغییــر می دهــد.رژیــم تاریخ را دســتکاری می کنــد و تاریخ را حرکتــی آنتــی ترور اســت و برعکس همین پــروژه اســت و بــر همین اســاس هــم پژاک حــال پــژاک خــود صاحــب همیــن برنامه و از نیروهــای دفــاع مــروع ازخــود را نــدارد. را داشــته باشــد. ۳ ـ پژاک در برخورد با سیاست های ۱۱ ــی می کنــد و امــروز در مقابــل کــه چطــور دولــت سیاســت های خــود را مــا در این بــاره از ایــن صحبــت کردیــم ایران چیست؟رژیم اســتبدادی ایران در رشق کوردســتان و کوردستان  ــرده و در بزرگ منای ــت ک ــژاک را درس ــی پ ــژاک، آنت ــد جامعــه انقالبــی جلــوه مــی  دهــد. ایــن برعکــس به گوش و تروریســت خود را در میان مردم افــراد انقالبــی را تروریســت و نوکران حلقه را درســت کــرده بــا ایــن کار می بینیــد کــه مقابل پیشمرگه و گریال، پیشمرگه مسلان پ ــا دروغــی رژیــم در مورد پــژاک و حرکت آزادی خواهی مــا اول هوشــیاری باشــند و حرف هــای کــه نشــان دادن تاریــخ اســت و بای ــه آنه ــد هم ــورد می زن ــت ک در برابــر دریــای از فســاد از جامعــه ی دفــاع در برابــر ابزارهــای شــکنجه و مــوج تــرور و در جامعــه هســتیم. بــرای اینکــه جامعــه حرکتــی آنتی تــرور و ضــد فســاد و نابرابری کــه قبــال هــم گفتیــم بــه مثابــه پــژاک مــا در هــان چهارچوب می بینیم. همین طور شــیوه ی دیگری پیگیری می کنند و مــا آن را هــم افــرادی در رژیــم هان برنامه هــا را به در کوردســتان انجــام دادنــد و همیــن امروز هانگونــه کــه خلخالی و کســانی مثــل او وجــود تــرور در جامعــه مواجــه می شــویم. رشم آور خــود را ادامــه دهــد اینگونه با خطر بــه رژیــم اجازه داده شــود که سیاســت های مــردم بایــد برعکــس آن را انجام دهنــد. اگر بیش نیســت و هرآنچه کــه رژیم می گوید، مل
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آثار نوشتاری، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خویش را برای مان ارسال منایید

تحریریه حق انتخاب و ویرایش آثار را برای خویش محفوظ می داند.
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ــر  ــر ه ــوع از منظ ــن موض ــه ای ــویم ک ــه می ش ــد، متوج ــان می آی ــه می ــث ب ــم بح ــرور و تروریس ــه از ت هنگامی ک

فــرد، جامعــه و سیســتم های سیاســی دموکراتیــک و یــا رسمایه دارانــه متحجــر رشقــی و فــرا رسمایه دارانــه ی غربــی 

متفــاوت و به شــدت متغیــر اســت. ایــن ســیالیت حســی و ادراکــی شــدید از کجــای رسچشــمه می گیــرد کــه هــر 

شــخص به صــورت فــردی ممکــن اســت بــه خــود اجــازه دهــد کــه اقــدام بــه معرفــی منــودن دوســت و یــا همســایه و 

یــا شــخصی ناشناســی کــه تنهــا گنــاه او ناشــناس بــودن و یــا تضــاد منافــع آنــان بــا یکدیگــر اســت، دهــد. در مقیــاس 

عام تــر قضیــه احــزاب و سیســتم های سیاســی نیــز برخــوردی پراگامتیســمی و خــود مرکــز بینانــه ای بــا مســئله تــرور 

و تروریســم دارنــد. 

فضــای کنونــی و امتســفر موجــود در درون آن در دوران مــدرن به شــدت بــوی انگ زنــی را می دهــد. امــا ایــن بدیــن 

ــم  ــا می دانی ــم؛ م ــه و برچســب زنی  نبوده ای ــن فضــای توطئ ــا شــاهد چنی ــه در دوران پیشــین م ــی نیســت ک معن

حکومت هــای مطلقــه ی پیشــین بنــام »محاربــه بــا خــدا، دیــن و پادشــاه« اقــدام بــه تــرور و حــذف دگراندیشــان و 

مخالفینشــان را می منودنــد. نقطــه ی مشــرک میــان اعــامل قدرت محــور و تنبیهــی حاکــامن دیــروز و امــروز هــامن 

رفتارهــای روان نژنــدی تروریســتی اســت کــه پیش تــر تحــت لــوای مذهــب صــورت می گرفــت و امــروز، زیــر ســایه ی 

»امنیــت ملــی«، »متامیــت ارضــی« و »قانــون« انجــام می پذیــرد. جنبه هــای سیاســی و ســاختاری ایــن امــر نبایــد مــا 

را به اشــتباه وادارد، چراکــه حــوزه ی قــدرت و تروریســم خــود را زیــر مولفه هــا و واژه هــای زیبــا و به ظاهــر انســانی 

همچــون »حقــوق بــر«، »نظــم جهانــی« و انــواع و اقســام نهادهــای بین الدولــی کــه کاری جــز مهندســی آمرانــه 

بــه نفــع نیروهــای امپریالیســتی نــدارد، پنهــان منــوده اســت. متامــی بحــث بــر رس مروعیت دهــی بــه رفتارهــای 

روان نژنــدی، خشــونت طلب، ســلبی و تنبیهــی دولت هــا و سیســتم های غیــر دموکراتیــک اســت. مروعیت بخشــی 

ــداری  ــا مق ــه ب ــت. چنان ک ــه داری اس ــای رسمای ــرای قدرت ه ــی ب ــن و حیات ــی بنیادی ــی موضوع ــان کنون در جه

ژرف اندیشــی متوجــه خواهیــم شــد کــه آنــان هزینه هــا ی فــراوان مالــی و تکنولوژیکــی بــرای مروعیت  بخشــی بــه 

رویکردهــا و عملکردهــای متجاوزانــه و جنگ افروزانــه ی خــود اختصــاص می دهنــد، تــا شــاید بــا مببــاران رســانه ای 

و اطالعاتــی بتواننــد افــکار عمومــی را مجبــور بــه پذیــرش و مــروع پنداشــن، عملکردهــای ترورهــای دولت هــا و 

نظامــات امپریالیســتی وادار مناینــد.
اعــامل تروریســتی و وحشــیانه ای کــه توســط رژیــم اســتبدادی اســالمی  ایــران صــورت می گیــرد، گوشــه ای کوچــک از ایــن تروریســم 

جهانــی اســت. نــوع و جنــس تروریســم رژیــم اســتبدادی اســالمی ایــران تــا حــدودی جــدای از همنوعــان رشقــی و غربی خود اســت. 

مــا می توانیــم رژیــم اســتبدادی موجــود ایــران را »حکومــت تــرور« و رویکردهــا و جنــس تروریســم و خشــونت قرون وســطایی ایــن 

حکومــت را »تــرور و تروریســم مقــدس« بنامیــم. تروریســمی کــه بــه نــام و بــا پرچــم مقــدِس مذهبــی، اقــدام بــه ذبــح هــر نــوع 

تفکــر و فضــای متفــاوت زیســتی و فرهنگــی می منایــد. در واقــع رژیــم و مامــوران آن بــه قــول »شــاملو« دزدانــی چــراغ بــه دســت 

هســتند کــه بــا پوشــش قداســت و الوهیــت، ماشــین تــرور مخــوف خــود را اســتتار می کننــد. کافیســت بــه اســامی دســتگاه های 

ــات  ــد. وزارت اطالع ــته بندی منوده ان ــی و بس ــود را وامنای ــی خ ــانه و روحان ــه زیبایی شناس ــه چ ــد ک ــم بنگری ــت آفرینی رژی دهش

ــه ای بیــش نیســت. کادرهــای  ــه، شــکنجه و جاسوســی عظیم الجث و اطالعــات ســپاه کــه در ماهیــت، جــز ماشــیِن رسکــوب، توطئ

ــام نیســتند، بلکــه  ــاز و گمن ــه تنهــا رسب ــام گذاشــته اند، درحالی کــه ن ــام امــام زمــان« ن ــازان گمن ایــن مراکــز امنیتــی  را نیــز »رسب

بازیگردانانــی قدرمتنــد و روان پریــش هســتند کــه از هــر جنایتــی روی گــردان نبــوده و نیســتند. بــرای فهــم موضــوع بــه برخورد هــا 

و تصفیه حســاب های درونــی رژیــم توجــه مناییــد، افــرادی همچــون حجاریــان، گنجــی، ســازگارا، ســعید امامــی و... مامــوران حلقــه 

بگــوش و ذوب شــده در والیــت ایــن رژیــم بودنــد کــه خــود بــه قربانیــان ماشــین تــروری کــه برســاخته بودنــد بــدل گردیدنــد.

درک ایــن نکتــه اهمیــت دارد کــه تــرور در رژیــم اســتبدادی اســالمی ایــران دارای حوزه هــای زیســتی، فرهنگــی و اجتامعی تــری 

نیــز اســت. »ترورهــای خاموشــی« کــه در حــوزه ی زنــان بــا تصویــب، اجــرا و پشــتیبانی قانــون اساســی اســالمی انجــام می پذیــرد و 

یــا سیاســت های بیواقتــداری اعاملــی بــر خلق هــای ایــران و سیاســت حاشــیه و مرکــزی کــه حکومــت بــا هــدف تنبیــه مــردم ایــران 

برنامه ریــزی می کنــد، همگــی هدفــی جــز تابــع و اســتحاله منــودن هــر نــوع تفاوت منــدی هویــت، اجتامعــی، جنســیتی، فرهنگــی 

و دینــی در جغرافیــای ایــران نــدارد. 

به منظــور واکاوی تــرور و تروریســم مقــدس در ایــران هیئــت تحریریــه  نریــه ی آلرناتیــو تصمیــم بــر آن گرفــت که هفتادوششــمین   

شــامره ی ایــن مجلــه را بــه آســیب و هستی شناســی ایــن پدیــده ی هولنــاک اختصــاص دهــد. حــزب حیــات آزاد کوردســتان-پژاک 

امیــدوار اســت گامــی هرچنــد کوچــک در راســتای آگاهــی بخشــی به متامــی جوامــع ایرانــی بــردارد.
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دولت-ملــت یــک شــکل معمولــی قــدرت نیســت. معنایــی فراتــر از پیرفته تریــن شــکل 

قــدرت دولتــی دارد. یــک فرم یابــی دولتــی اســت کــه فاشیســم در مســیر آن ایجــاد شــده 

ــد تنهــا وقتــی  ــر روی اقتصــاد برقــرار می منای اســت. هژمونــی ای کــه انحصارگــری کاپیتالیســتی ب

ــازماندهی  ــد و س ــاعه ده ــه اش ــطح جامع ــود را در س ــی، خ ــدرت دولت ــه ق ــت ک ــر اس امکان پذی

کنــد. دولت-ملــت بــا ایــن معنــا تعریــف می شــود. فاشیســم نیــز مرحلــه ای اســت کــه ایــن شــکل 

ــده ی  ــته و استثامر ش ــوب گش ــی رسک ــار اجتامع ــا اقش ــگ ب ــه جن ــگام ورود ب ــه هن ــت، ب از دول

ــاوت  ــه تف ــا ب ــن آنه ــاوت بی ــد. تف ــدان می رس ــی ب ــت خارج ــال رقاب ــای در ح ــی و نیروه داخل

ــاوت از  ــز تشــکل های سیاســی متف ــح شــباهت دارد. در هــر دو نی ــگ و صل ــان جن ــه ی می مرحل

ــود.  ــده می َش ــت گردانی ــا یکدس ــوژن ی ــه هم ــد جامع ــدرت، هامنن ــوند. ق ــته می ش ــان برداش می

ــر  ــر حداک ــز بیانگ ــتی نی ــت فاشیس ــود. دول ــده می ش ــتحکم گردانی ــده مس ــوژن ش ــه هم جامع

ــک  ــک وطــن، ت ــان، ت ــک زب ــت می باشــد. شــعار اساســی آن، ت ــوژن و دول ــه هم وحــدت جامع

فرهنــگ، تــک پرچــم و تــک ملــت اســت. آشــکار اســت کــه ایــن ســاختار بندی نیــز بــرای واقعیتــی 

نظیــر طبیعــت اجتامعــی کــه دارای پیچیدگــی و تنــوع بســیاری اســت، یــک راه حــل نبــوده بلکــه 

بــه نســبت عظیمــی مسئله ســاز می گــردد. مرحلــه ای اســت کــه رسطانــی شــدن اجتامعــی نامیــده 

ــده شــده و  ــد یــک غــده اجتامعــی بری ــا هامنن ــد ی ــا متامــی جامعــه را خواهــد بلعی می شــود. ی

ــه خواهــد شــد. دور انداخت

حیــات همــه نــوع فرهنــگ، اتنیســیته، زبــان، تشــکل سیاســی، اندیشــه و اعتقــاد متفــاوت انباشــته 

ــت و  ــا مقاوم ــه ب ــی ک ــود. هنگام ــه رو می ش ــد روب ــا تهدی ــی، ب ــخ اجتامع ــول تاری ــده در ط ش

ــدا  ــت هوی ــتی دولت-مل ــیامی فاشیس ــد، س ــرح می مناین ــش را مط ــت خوی ــان واقعی تفاوت هایش

می گــردد. هــر دولــت، جنبــش یــا حزبــی کــه بدیــن شــیوه بــه مخالفــت بــا تنــوع و تفاوت منــدی 

ــز  ــز ناگری ــد نی ــاب ده ــت بازت ــورت سوسیالیس ــش را به ص ــر خوی ــی اگ ــزد، حت ــی برخی اجتامع

فاشیســتی خواهــد گشــت. دولت-ملــت یــا از طــرف چنیــن جنبش هــا و احزابــی ســاخته می شــود 

ــوع احــزاب و جنبش هــا را برمی ســازد. لیربالیســم بورژوایــی هــر چقــدر هــم  ــن ن ــا خــودش ای ی

ــربال  ــت لی ــرش دول ــت از نگ ــه صیان ــتی ی ــتی و ضدکمونیس ــعارهای ضدفاشیس ــق ش ــه از طری ک

)کمینــه دولــت یــا دولــت مینیمــم( برخیــزد، امــا یــک فریــب کاری کامــل را پیشــه می منایــد. هــم 

مــادر و هــم پــدر دولت-ملــت، خــود لیربالیســم می باشــد. بنابرایــن واقعیــت کاپیتالیســمی کــه 

زاینــده ی فاشیســم اســت بــا واقعیتــی کــه زاینــده ی سوسیالیســم دولتی)سوسیالیســم رئــال( اســت، 

ــد. ــت یکــی می گردن ــه دولت-مل در مقول

خونریزی هــا، بــه بــارآوردن قتل عــام و نسل کشــی ای بســیار بیشــر از کل تاریــخ متــدن کــه جنــگ 

ملت هــا در پانصــد ســال اخیــر و بــه ویــژه صــد ســال نزدیــک بــه روزگار مــا در ســطح گلوبــال 

منجــر بدان هــا شــد، آشــکارا و بــه صــورت جالبــی نشــان می دهــد کــه دولت-ملــت و فاشیســم 

نــه تنهــا بــرای جامعــه راه حــل نیســت بلکــه هفتمیــن منشــا معضــالت را در حجمــی بــزرگ و بــا 

بی رحمــی و ســتم عظیمــی تشــکیل می دهــد.
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آســیب پذیری و شــکنندگی ســاختار و اقتصــاد گلوبــال در مقطــع کنونــی، متاثــر از 

ــای  ــد. رویداده ــکار می باش ــل ان ــی و غیرقاب ــری بدیه ــه ام ــوالت خاورمیان ــر و تح تغیی

اخیــر در خاورمیانــه و کشــورهای حــوزه خلیــج و بــه صــورت واضــح حملــه بــه قلــب 

ــام  ــرر نظ ــای مک ــم ادعاه ــت. علی رغ ــن ادعاس ــد ای ــه، موی ــی خاورمیان ــات نفت تاسیس

ــه و در  ــه خاورمیان ــرژی ب ــاظ ان ــی از لح ــاز و خودکفای ــدم نی ــا ع ــه ب ــی در رابط جهان

ــه  ــان آنچ ــف جه ــاط مختل ــرژی در نق ــدد ان ــای متع ــزاری کنفراس ه ــتا برگ ــن راس همی

ــی  ــا و کمپانی هــای جهان ــزون و مــداوم ابررشکته ــاز روزاف ــد نی ــی می کن بیشــر خودمنای

از توکیــو گرفتــه تــا نیویــورک بــه نفــت ارزان و  رسشــار خاورمیانــه اســت. در ایــن میــان 

تنهــا کشــوری کــه بــه لحــاظ موجــودی انــرژی و زیرســاختهای وابســته بــدان در وضعیــت 

ــی اســت کــه مســاله  ــن در حال ــاالت متحــده امریکاســت. ای ــرد ای ــه رسمی ب ــوب ب مطل

انــرژی را بایســتی چشــم اســفندیار دول غربــی ارزیابــی منــود. برخــورد تــوام بــا مامشــات 

ــن ادعــا  ــر ای ــا مســاله برجــام و تحریم هــا را بایســتی مصداقــی ب ــی ب ــکای اروپای تروئی

ارزیابــی منــود. از یــاد نربدیــم کــه قضیــه ایــران ایــن امــکان را بــه دول اروپایــی می دهــد 

ــی  ــرای بازنویس ــه ب ــا چندجانب ــای دو ی ــار در گفتگوه ــوان کارت فش ــه عن ــه از آن ب ک

پیــامن فروریختــه ترانــس پاســیفیک اســتفاده منایــد. همــه ایــن مــوارد قــدرت چانه زنــی 

ایــران و بــرد عملیاتــی ایــن کشــور را در منطقــه تقویــت منــوده، تــا جایی کــه جمهــوری 

اســالمی بــا ارشاف بــر ایــن وضعیــت علــی رغــم بحــران عمیــق اقتصــادی، اجتامعــی و 

ــا کرانــه  ــر بحــران ت سیاســی از اســراتژی تنش زایــی جهــت دامــن زدن هرچــه بیشــر ب

ــرد.  ــه خــود جنــگ بهــره می گی جنــگ و ن

ــات و ضعف هــای راهــربدی  ــه نزدیکــی انتخاب ــکا باتوجــه ب ــت در آمری شــکنندگی دول

دکریــن دفاعــی عربســتان بــه عنــوان ذرادخانــه پیرفتــه تســلیحات نظامــی خاورمیانــه 

مزیــد بــر علــت گشــته و دســت ایــران را در بحــران آفرینــی هرچــه بیشــر در منطقــه 

ــازه زمانــی یــک ســال و نیــم  گشــوده اســت. امــا برکســی پوشــیده نیســت کــه طــی ب

ــاد  ــاختار اقتص ــرات س ــتون فق ــادی، س ــکن اقتص ــای کمرش ــه تحریم ه ــته در نتیج گذش

ایــران در هــم شکســته و بــدون شــک جمهــوری اســالمی بــه هیــچ وجــه مــن الوجــوه 
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ــت و هــم  ــن وضعی ــر ای ــن هــم ارصار ب ــی نیســت. بنابرای ــرای دوره ای طوالن ــد ب ــن رون ــه ای ــه ادام ــادر ب ق

قبــول هرگونــه مذاکــره بــا نظــام جهانــی پتانســیل هســتی زدایی جمهــوری اســالمی را در بطــن خویــش حمــل 

می منایــد. بــه واقــع راه-اســراتژی دموکراســی در داخــل و دیپلامســی در خــارج تنهــا راهــکار پیــش روی نظــام 

اســت و صدالبتــه ایــن اســراتژی کــه روحانــی در هفتادوچهارمیــن مجمــع عمومــی ملــل متحــد آن را بــر زبــان 

ــران  ــا واقعیت هــای عملکــردی در جمهــوری اســالمی ای ــی ب ــه ای کیهان ــوده و فاصل ــی ب ــد شــعاری توخال ران

ــد و  واقعیــت  ــران درســت می منایان ــه دســت در وضعیــت اســفبار ای ــد ب ــه شــیخ کلی ــه کــه گفت را دارد. البت

ــی آن  ــت های داخل ــالت و سیاس ــد تعام ــداوم و برآین ــور ت ــک کش ــی ی ــت های خارج ــه سیاس ــت ک ــن اس ای

کشــور می باشــد. نتیجــه آن کــه کلیدهــای ارائــه شــده جهــت حــل مســائل داخلــی خصوصــا مســاله خلق هــا 

ــه  ــران ب ــری در ای ــی و نظامی گ ــده و تنش آفرین ــت گردی ــاد بن بس ــث ایج ــر باع ــی بیش ــی داخل و دموکراس

امــری بدیهــی و روزمــره مبــدل گشــته اســت. وجــود حجــم عظیمــی از آشــوب های جدیــد و قدیــم و الینحــل 

مانــده اجــازه اجــرای ایــن راه -اســراتژی را عمــال در داخــل از جمهــوری اســالمی ســلب منــوده اســت.  الجــرم 

ــن  ــه و منطقــه منی باشــد. همچنی ــورم تنش هــا در خاورمیان ــزی جــز ت ــن سیاســتهای خودکــرده چی ــد ای برآین

ناتوانــی شــخص بــه اصطــالح دوم مملکــت بــه اعــراف خــود ایشــان و نبــود مکانیســم های قانونــی مرتــب 

بــر آن عمــال ایــن پــروژه را عقیــم می گــذارد. رویکــرد رژیــم ایــران در دیپلامســی منطقــه  ای مصــداق بــارز 

رضب املثــل نــان بــه قــرض دان می باشــد و دورمنــای مبهمــی را ارائــه می منایــد. در رشایطــی کــه خــود دولــت 

ایــران بــه مرکــز ثقــل تنــش در حــوزه خلیــج فــارس مبــدل گشــته از کــوزه طــرح صلــح »هــوپ« چیــزی جــز 

ناامیــدی نصیــب جمهــور اســالمی نخواهــد گشــت. از ســوی دیگــر مــراودات ایــران بــا کشــور ترکیــه بــه عنــوان 

یکــی دیگــر از پایه هــای اساســی تنش زایــی در منطقــه تاکتیکــی و روزانــه اســت و از کشــوری بحران آفریــن 

در منطقــه رفتــاری غیــر را منی تــوان انتظــار داشــت. در چنیــن وضعیتــی رسمایه گــذاری بــر روی حزبــی کــه 

ــی اســت  ــن در حال ــر روی اســب مــرده می باشــد. ای ــدی ب ــزش مروعیــت گشــته رشط بن از درون دچــار ری

کــه هــر دوی ایــن کشــورها می توانســتند بــا رویکــردی دموکراتیــک نســبت بــه چاره یابــی مســاله کــورد در 

ــر و تحــول  ــدم تغیی ــی و ع ــر عــدم چاره یاب ــد. ارصار ب ــگاه دارن ــه دور ن ــه خــود را از ورطــه بحــران ب منطق

نشــان از فروپاشــی عقــل و منطــق دولــت در هــردوی ایــن کشــورها اســت. بــدون شــک ایــن ارصار و ابــرام بــر 

رویکردهــای کالســیک ســبب شــده کــه هــر دو کشــور در زیــر آوار تغییــر و تحــوالت ناگزیــر و اجتناب ناپذیــر 

ــای  ــی کارتل ه ــی و بازارگرم ــت تنش زای ــزاری جه ــه اب ــان ب ــد و سیاست هایش ــی مبانن ــام جهان ــاختار نظ س

فــروش تســلیحات شــده مبــدل گــردد. منونــه ای از آن را بعــد از تــالوت آیاتــی چنــد از قــرآن در ترکیــه  توســط 

پوتیــن و پیشــنهاد فــروش اس ۴۰۰ بــه عربســتان را در کــامل اســتهزا شــاهد بودیــم.

در ایــن تابلــوی رسشــار از بحــران منطقــه بــا محوریــت ایــران، سیاســت کــوردی در رشق کوردســتان بــه جــای 

ــه مخاطــب  ــع و جــدی دارد و تبدیــل شــدن ب ــه یــک پوســت اندازی رسی ــاز ب ــودن نی واگرایــی و نظاره گــر ب

ــر و  ــوع دوره تغیی ــرای هــر ن ــد ب ــی نظام من ــامن و کردمان ــه گفت ــورد در ســطح کالن و ارائ ــی مســاله ک اصل

گــذار امریســت رضوری و اجتنــاب ناپذیــر.   

حزب حیات آزاد کوردستانپـــــــژاکــــــــــــــ
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تــا بــه حال 
انجــام نــداده 
ک 
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ن 

حیــوان بــا ایــ
مردم برخــورد کرده 
ی هــم 

و هــر وقتــ
چیــزی خواســته اند بــا 
رس آنهــا زده و 

ی بــه 
چوبــ

ت 
آنهــا را مجبــور بــه ســکو

ت. زندانهــا و همــه 
کــرده اســ

ت مورد اســتفاده رژیم 
شــکیال

ت
ســتند کــه 

شــبیه پــادگان ه
ت 

ب ملــ
رسکــو

بــرای تحقیــر و 
کــورد از آنهــا اســتفاده می کند. 
بــرای رژیــم اینگونــه بــا مــردم 
اع برخــورد می کنــد 

و اجتــ
ق 

ت از خل
چــون نیروی حفاظــ

از جامعــه  گرفتــه شــده، بــرای 
رس از نو، 

ن بایــد کوردهــا 
همیــ

ق در میان 
نیروهــای دفاع از خل

رسوســامان دهــد و بــه 
خــود 

ک رژیــم اشــغالگر به 
شــم ی

چ
ت نگاه کند و هر پــروژه و 

دولــ
رشق کوردستان 

برنامه ای که در 
ت هــای 

چــه زیــر نــام فعالی
ی و با هر 

صــادی، چه امنیتــ
اقت

ی که رژیم بر آنهــا زده 
ســب

برچ
ب ادامه دادن 

باشــد در چهارچو
ت 

تــرور و نهادینه منودن ذهنی
ت و 

اشغالگری در کوردستان اس
ســته کردن 

کوردهــا هــم با برج
ان ســه موضوع یاده شــده 

هــ
می تواننــد به ادامه اشــغالگری 
شــند.

در کوردســتان پایان ببخ
ی که اشاره 

۱۰ـ آن ســه موضوع
ت یــادآوری کدامها 

منودیــد جه
انطــور 

ســتند؟ ۱ـ اینکــه ه
ه

اع را 
کــه اشــاره کردیم که اجتــ

از مــردم کوردســتان گرفته انــد. 
۲ـ اجــازه نداده انــد کــه جامعه 

آمد شاهو

ه اشار

یو
رنات
آلت

بــا توجــه بــه محوریــت ایــن شــامره ی نریــه ی آلرناتیــو، هیئــت تحریریــه نریــه تصمیــم 
بــر آن گرفــت کــه مصاحبــه ای را بــا رفیــق آمــد شــاهو، عضــو مجلــس حــزب حیــات آزاد 
کوردســتان-پژاک در مــورد آســیب و هستی شناســی جنبه هــای وجــودی پدیــده ی تــرور و 

تروریســم ترتیــب بدهــد.

ترور چیست و تروریست چه کسی است ؟ یو
رنات

آلت

ــا گروه هــای  ــت ی ــه دوراز انســانیت اســت کــه توســط دول ــی وحشــیانه و ب ــرور عمل  ت

ــرد.  ــورت می گی ــی ص ــاص سیاس ــدف خ ــه ه ــیدن ب ــت رس ــه جه ــه جامع ــی علی مافیای

تروریســت چــه کســی اســت؟ بزرگ تریــن تروریســت تاریــخ بریــت، پدیــده ی دولــت-

ملــت اســت. دولت-ملت هــا کــه برآینــد نظــام رسمایــه داری هســتند، دارای بزرگ تریــن 

ــه  ــت یافن ب ــرای دس ــا ب ــامن دولت ه ــند. بی گ ــا می باش ــی در رسارس دنی ــبکه مافیای ش

ــلبی  ــا س ــی گزینه ه ــده از متام ــدرت فزاین ــود و ق ــب س ــانی و کس ــد انس ــداف ض اه

ــخ  ــول تاری ــرور در ط ــزار ت ــا از اب ــد. دولت ه ــتفاده می کن ــرور اس ــه ت ــی ازجمل و تنبیه

اســتفاده های بی شــامری منوده انــد، به ویــژه علیــه زنــان، جوانــان و متامــی ملیــت 

ــاب و  ــاد ارع ــتای ایج ــکاری در راس ــرور راه ــت. ت ــادق اس ــر ص ــن ام ــا ای و قومیت ه

وحشــت آفرینی و برقــراری هژمونــی دولت هــا در جامعــه اســت تــا بدیــن گونــه عمــر 

زمامــداری خــود را طوالنی تــر منایــد. تــرور یکــی از هولناک تریــن راه هــای رســیدن بــه 

ــا  ــان و ب ــه ای همچن ــوده اســت. در جهــان مــدرن چنیــن روی ــخ ب قــدرت در طــول تاری

شــدت بیشــری تــداوم پیــدا منــوده اســت. اکنــون هــر دولتــی، رقیــب یــا طــرف مقابــل 

ــه،  ــت قضی ــه در ماهی ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــاب می کن ــت خط ــود را تروریس خ

ــه  ــرور را فرمول ــود ت ــته اند، خ ــدرت نشس ــه ی ق ــر اریک ــه ب ــی ک ــتم ها و نیروهای سیس

ــد. ــظ و مــروع مناین ــان حف ــدرت خــود را در ســطح جه ــا ق ــد ت منوده ان

ووحشترتورحکومتحکومتحکومت
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ت 
مل

تــا بــه حال 
انجــام نــداده 
ک 

و مثــل یــ
ن 

حیــوان بــا ایــ
مردم برخــورد کرده 
ی هــم 

و هــر وقتــ
چیــزی خواســته اند بــا 
رس آنهــا زده و 

ی بــه 
چوبــ

ت 
آنهــا را مجبــور بــه ســکو

ت. زندانهــا و همــه 
کــرده اســ

ت مورد اســتفاده رژیم 
شــکیال

ت
ســتند کــه 

شــبیه پــادگان ه
ت 

ب ملــ
رسکــو

بــرای تحقیــر و 
کــورد از آنهــا اســتفاده می کند. 
بــرای رژیــم اینگونــه بــا مــردم 
اع برخــورد می کنــد 

و اجتــ
ق 

ت از خل
چــون نیروی حفاظــ

از جامعــه  گرفتــه شــده، بــرای 
رس از نو، 

ن بایــد کوردهــا 
همیــ

ق در میان 
نیروهــای دفاع از خل

رسوســامان دهــد و بــه 
خــود 

ک رژیــم اشــغالگر به 
شــم ی

چ
ت نگاه کند و هر پــروژه و 

دولــ
رشق کوردستان 

برنامه ای که در 
ت هــای 

چــه زیــر نــام فعالی
ی و با هر 

صــادی، چه امنیتــ
اقت

ی که رژیم بر آنهــا زده 
ســب

برچ
ب ادامه دادن 

باشــد در چهارچو
ت 

تــرور و نهادینه منودن ذهنی
ت و 

اشغالگری در کوردستان اس
ســته کردن 

کوردهــا هــم با برج
ان ســه موضوع یاده شــده 

هــ
می تواننــد به ادامه اشــغالگری 
شــند.

در کوردســتان پایان ببخ
ی که اشاره 

۱۰ـ آن ســه موضوع
ت یــادآوری کدامها 

منودیــد جه
انطــور 

ســتند؟ ۱ـ اینکــه ه
ه

اع را 
کــه اشــاره کردیم که اجتــ

از مــردم کوردســتان گرفته انــد. 
۲ـ اجــازه نداده انــد کــه جامعه 

یو واژه ی تروریســم در ادبیــات بین املللــی چــه تعریــف دارد و چگونــه هــر دولتــی از ایــن واژه بهــره 
رنات

آلت

می بــرد؟

هــر دولتــی چــه در ســطح منطقــه ای، چــه در ســطح فــرا منطقــه ای دارای قوانیــن مربــوط بــه خــود 

ــت - ــی اســت. بیشــر دول ــن بین امللل ــه قوانی ــدی ب ــه پایبن ــزم ب ــن مل ــن قوانی ــر اســاس همی اســت و ب

ــان  ــری آن ــتی و تفک ــیوه های زیس ــن و ش ــارج از قوانی ــه خ ــی را ک ــا اجتامع ــرو و ی ــر نی ــا، ه ملت ه

ــی آن  ــتگاه سیاس ــه داری و دس ــتم رسمای ــتا سیس ــن راس ــد. در ای ــی می مناین ــت معرف ــد را تروریس باش

یعنــی دولت-ملــت، افــرادی و جوامعــی را کــه تابــع و تســلیم سیاســت های همگــون سازشــان نشــده 

ــورد  ــت برخ ــد تروریس ــد، هامنن ــار منی کن ــان رفت ــرل آن ــه کن ــارج از حیط ــت ها و خ ــق سیاس و مطاب

از فعالیت هــای تروریســتی علیــه یکدیگــر بهــره  می کنــد. در ســطح بین املللــی هــم دولت هــا 

می گیرنــد، حــال اینکــه تــرور در همــه ســطوح آن موردبحــث اســت. اکنــون در ســطح جهــان، جنــگ 

بــررس هژمونــی و قــدرت شــدیدی برقــرار اســت، البتــه ممکــن اســت کــه بــه صــورت نیابتــی ایــن امــر 

انجــان پذیــرد. تــرور یکــی از موثرتریــن راه هــای رســیدن بــه قــدرت و ســلطه اســت. یکــی از گروه هــای 

ــای  ــه ملت ه ــت و علی ــه ای اس ــرا منطق ــه ای و ف ــای منطق ــاخته وپرداخته دولت ه ــه س ــتی ک تروریس

ــع داعــش،  ــت اســالمی عــراق و شــام )داعــش( اســت. درواق ــرار گرفــت، دول ــه مورداســتفاده ق منطق

ــای آن  ــه ها و پایه ه ــت و ریش ــی را داش ــه ای و بین امللل ــرای منطق ــای هژمون گ ــی نیروه ــت متام حامی

بــه دولت هــای هژمونیــک منطقــه ای و فــرا منطقــه ای بازمی گــردد. ماهیــت وجــودی دولــت بــر اســاس 

تــرور و حــذف فیزیکــی اســتوار اســت .

یو دلیــل اینکــه دولت هــا از واژه و ابــزار تــرور علیــه خلق هــا مقاوتگــر اســتفاده می کننــد بــه چــه 
رنات

آلت

ــردد؟ ــی بازمی گ موضوع

 بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه دولــت بــدون وجــود جامعــه توانایــی ادامــه حیــات نــدارد درحالی کــه 

ــن  ــل ای ــد. دلی ــه دهن ــد خــود ادام ــا و معنامن ــه زیســت پوی ــد ب ــت می توانن ــدون وجــود دول ــردم ب م

امــر روشــن اســت چراکــه ســاختار دولــت بــر اســاس غــارت و غصــب دســتاوردهای جامعــه پایه ریــزی 

شــده و بــرای الپوشــانی اعــامل غیــر انســانی خــود، از واژه ی تــرور بهــره می گیرنــد. درواقــع در 

ــرادی  ــا اف ــرد ی ــر ف ــده، اگ ــن طرح ریزی ش ــب قوانی ــده و در قال ــای تعیین ش ــیم مرزه ــوب ترس چارچ

ــا  ــردد. در اصــل ب ــا آن هــا برخــورد می گ ــوان تروریســت ب ــد، تحــت عن ــر رون ــن یادشــده فرات از قوانی

ــدن و  ــن ش ــوی همگ ــه را به س ــت جامع ــوده و باف ــکوت من ــه س ــه را وادار ب ــردی جامع ــن رویک چنی

ــم  ــت« از ه ــرور و تروریس ــوای »ت ــت ل ــی را تح ــات اجتامع ــیرازه حی ــد و ش ــوق می ده ــم س فاشیس

می پاشــاند. بیشــر انقالب هــای صــورت گرفتــه در جوامــع از ســوی دولت هــا رسکــوب  شــده اند و 

ــر  ــد. جامعــه هــرروز در حــال تغیی ــا منوده ان ــر روی دســرنج ملت هــا بن دولت هــا پایه هــای خــود را ب

اســت و افــکار و اندیشــه ها، اقتصــاد و حتــی زیر بنــای اجتامعــی، دموکراتیــک و زیســت مســاملت آمیز 

انســان ها در کنــار یکدیگــر توســعه می یابــد. بــرای همیــن دولت هــا تغییــرات مثبــت ایجــاد شــده در 

جامعــه را به عنــوان تهدیــدی علیــه قــدرت و هژمونــی خــود دیــده و بــا آن بــه مقابلــه برمی خیــزد زیــرا 

ــت اســت. ــای تضعیــف دول ــه معن ــدی جامعــه ب پیرفــت و کنش من

وحشتحکومتحکومتحکومت
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ــرور محســوب می شــود، منظــور هــم شــکنجه روحــی و هــم  ــز نوعــی از ت ــا شــکنجه نی آی یو
رنات

آلت

ــاره چیســت؟ فیزیکــی اســت. نظــر شــام دراین ب

ــران،  ــم اشــغالگر اســالمی ای ــم رژی ــد بگوی ــم، بای ــه دهی ــر مشــخص تری ارائ ــرای اینکــه تصوی ب

رژیمــی شــکنجه گر، تروریســت و فاســد اســت کــه بــر همیــن اســاس توانســته اســتیالی خــود 

ــردم  ــران، م ــای ای ــالب خلق ه ــادره انق ــل مص ــامن اوای ــد و در ه ــظ منای ــران حف ــردم ای ــر م ب

ــغالگر  ــم اش ــل رژی ــن دلی ــه همی ــد، ب ــت می مناین ــم مقاوم ــن رژی ــت های ای ــل سیاس در مقاب

ــکنجه های  ــورد ش ــی و م ــت را زندان ــدان حکوم ــان و منتق ــردم، مخالف ــوب م ــرای رسک ــران ب ای

ــرد  ــر ف ــع اعــامل شــکنجه ب ــردارد. درواق ــان ب ــان را از می ــا اراده آن ــرار مــی داد ت طاقت فرســا ق

زندانــی، بــه معنــی شکســن اراده جامعــه اســت. درهــم شکســن شــخصیت یــک انســان مقــاوم 

ــا امــروز بــر همیــن  در حقیقــت، درهــم شکســن پیکــر جامعــه اســت. پایه هــای ایــن رژیــم ت

اســاس اســتوار مانــده اســت. اکنــون تنهــا نیرویــی کــه توانایــی مقاومــت در برابــر نقشــه ها و 

توطئه هــای ایــن رژیــم را دارد، حــزب حیــات آزاد کوردســتان-پژاک اســت. انســان های و جوامــع 

آزادی خــواه هیــچ گاه هراســی از شــکنجه و رسکــوب ندارنــد و ایــن امــر تأثیــری بــر آرمان هــا و 

اهــداف آنــان نــدارد. رژیــم اســتبدادی موجــود بــرای تضعیــف حــس آزادی و دمکراســی خواهی 

ــدن  ــرای برچی ــرور در تــالش ب ــا ت ــد و ب ــی فرو گــذاری منی کن ــچ جنایت در رشق کوردســتان از هی

ــت. ــا اس ــارزات خلق ه مب

چــرا حــزب حیــات آزاد کوردســتان-پژاک، حکومــت و دولت اســالمی ایــران را »حکومــت ترور«  یو
رنات

آلت

نــام می نهــد؟

ــچ کاری  ــه از هی ــود در جامع ــای خ ــار و رویکرده ــه رفت ــی ب ــرای مروعیت بخش ــا ب دولت ه

ــچ  ــون هی ــت و تاکن ــی اس ــروی عظیم ــود دارای نی ــه خ ــه جامع ــت. درحالی ک ــردان نیس رویگ

ــخ  ــت. در تاری ــوده اس ــی نب ــدت طوالن ــه م ــه ب ــوب جامع ــه رسک ــادر ب ــی ق ــدرت و حکومت ق

مقاومــت ملــت مــا در رشق کوردســتان رژیــم بــا اســتفاده از دســته ای از  کلیــد واژه هــای خــاص، 

ــا برچســب هایی  ــد اســت. ب ــزه منــودن فضــای اجتامعــی کوردســتان را می منای ــه تروری ــدام ب اق

ــد.  ــزه می کن ــوردی را تروری ــه، تشــویش اذهــان عمومــی، جامعــه ک ــی، محارب چــون تجزیه طلب

ایــن در حالــی اســت کــه رژیــم و نیروهــای رسکوب گــر ســپاه پاســداران، متامــی منابــع زیر زمینــی 

و رو  زمینــی مــردم ایــران و رشق کوردســتان را چپــاول و غــارت می کنــد. بدیــن خاطــر بخشــی 

از جوانــان رشق کوردســتان را بــه کــوچ اجبــاری وامی دارنــد و بــا تشــویق مــردم بــه مهاجــرت 

بــه  شــهرهای بــزرگ در تــالش بــرای تخلیــه کوردســتان اســت. ملــت کــورد خواســتار هویــت و 

ــا ایجــاد نیروهــای  ــن خــود جامعــه اســت کــه ب ــن ای ــی دموکراتیــک اســت، بنابرای خود مدیریت

دفــاع ذاتــی و خودمدیریتــی مختــص بــه خــود می توانــد در برابــر هجــوم دولت هــا، از خویــش 

ــرای  ــه را ب ــات رفاهــی و اولی ــت امکان ــد گفــت کــه اگــر دول ــن تعریــف بای ــا ای ــد. ب دفــاع منای

مــردم فراهــم منــی آورد، مــردم خــود  می تواننــد بــا اســتقالل و مدیریــت بومــی و بــوم آور خــود، 

ــه نحــوه ی برخــورد و رویکردهــای  ــه ب ــوان منون ــد. به عن ــن مناین ــه خــود را تامی نیازهــای روزان

ــی  ــه جغرافیای ــد؛ در نقش ــران بنگری ــای ای ــه خلق ه ــبت ب ــت نس ــرانه ی دول ــی و فقرگس تنبیه

ایــران حــدود شــانزده اســتان، مرزنشــین هســتند و دسرســی چندانــی بــه امکانــات اولیــه زندگــی 

ندارنــد و ایــن بــه معنــای محرومیــت آنــان از امکانــات و منابــع اســت و هرازگاهــی دولــت اگــر 

چیــزی از ته مانــده امکانــات توزیع شــده در آن ســال باقی مانــده باشــد بــه ایــن اســتان ها 
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ارســال می کنــد؛ امــا زمانــی دولــت احتــامل وقــوع جنــگ و یــا مــورد تهدیــد قــرار می گیــرد، 

ــربد حــق  ــه »ن ــه جبه ــژه کوردســتان ب ــه هــامن شــانزده اســتان محــروم و به وی ــم ک می بینی

علیــه باطــل!« مبــدل می شــوند. رژیــم اســتبدادی اســالمی ایــران همــواره خلق هــای تحــت 

ســتم ایــران، به ویــژه خلــق کــورد را قربانــی قــدرت، منافــع و هژمونــی خــود منــوده اســت. بــه 

ایــن دلیــل ملــت مــا در کوردســتان بزرگ تریــن قربانیــان تــرور و تروریســم دولتــی هســتند. 

ــات  ــن اقدام ــی ای ــی. متام ــا امنیت ــا اقتصــادی، فرهنگــی، اجتامعــی ی ــرور سیاســی و ی چــه ت

ــا مانــع مبــارزات  جهــت محــروم ســاخن و ایجــاد وابســتگی خلــق کــورد بــه رژیــم اســت ت

ــی  ــچ اقدام ــت هی ــوی دول ــک از س ــه کم ــردم ب ــاز م ــان نی ــد. زم ــان گردن ــه آن آزادی خواهان

صــورت منی گیــرد امــا هنــگام مــورد تهدیــد قــرار گرفــن رژیــم می بایــد همــه فرزنــدان ایــن 

ــاع  ــران دف ــغالگر ای ــم اش ــع رژی ــد و از مناف ــت بگیرن ــه دس ــلحه ب ــوند، اس ــیج ش ــت بس مل

ــان کــورد و بــه  ــاد کشــاندن جوان ــه اعتی مناینــد. اشــاعه فحشــا، فقــر، بیــکاری، گرســنگی و ب

جوخــه اعــدام ســپردن آنان،رژیــم هیــچ اقــدام دیگــری در کوردســتان انجــام نــداده اســت. در 

ــه پایــگاه تســلیحاتی  ــار متامــی ایــن سیاســت ها، میلیتاریــزه منــودن و تبــدل کوردســتان ب کن

ــای  ــازمان ها و نهاده ــرار دادن س ــار ق ــاق و تحت فش ــود و اختن ــرای خ ــزرگ ب ــی ب و نظام

ــه مــردم  ــن پیامــی ب مدنــی بخشــی از فعالیت هــای ویرانگــر رژیــم در کوردســتان اســت. ای

کوردســتان اســت کــه شــام تروریســت هســتید، هــامن پیامــی بــود کــه خامنــه ای در دوران 

ریاســت جمهــوری به محــض بــر مســند قــدرت نشســن بــه مــردم کوردســتان گفــت »مــا بــا 

ــر و مــرک هســتید. امــروز هــم  ــی ای! مــردم کوردســتان شــام کاف ــم«، یعن ــار می جنگی کف

رژیــم همیــن دیــدگاه را نســبت بــه مــردم کوردســتان دارد تــا جایــی کــه کشــن آنــان بــرای 

رژیــم حــالل اســت. از دســتان آنــان خــون فرزنــدان ایــن خلــق می چکــد. دلیــل اتخــاذ چنیــن 

سیاســت هایی از ســوی رژیــم اســتبدادی ایــران در کوردســتان ایــن اســت کــه گویــا کوردهــا 

ــی هــم   ــدارس دولت ــی م ــرد. حت ــود ک ــا را ناب ــد آن ه ــالب و تروریســت هســتند و بای ضدانق

ــدان ایــن خلــق می باشــد. ــرای تــرور و شــکنجه روحــی فرزن مکانــی ب

مــردم چگونــه می تواننــد خواســته ها و مطالبــات به حــق خــود را بــه دســت آورنــد و تحــت  یو
رنات

آلت

تاثیــر تبلیغــات منفــی و برچســب  زنی های رژیــم اشــغالگر اســالمی ایــران قــرار نگیرند؟

جامعــه کوردســتان نبایــد ایــن را فرامــوش منایــد و بیشــرین تــرور دولتــی در متــام ایــن ســال ها 

متوجــه خلــق کــورد بــوده اســت. دلیــل آن اجتامعــی و همگــرا بــودن مــردم کوردســتان اســت. 

یــک خلــق بــا همگرایــی و اجتامع محــور بــودن می توانــد بــه حیــات خــود ادامــه دهــد. ولــی 

اکنــون بــا نگاهــی بــه کوردســتان خواهیــم دیــد کــه جامعــه مدنــی رشق کوردســتان به شــدت 

تضعیــف گشــته اســت. درعین حــال اقتصــاد ریاضتــی را بــر آنــان تحمیــل می کنــد و از طریــق 

نهادهــای وابســته بــه بیــت رهــربی، سیاســت های خــود را نهادینــه می کنــد. از ســوی دیگــر 

اقدامــات رژیــم اســتبدادی اســالمی ایــران موجــب کمرنــگ شــدن اعتــامد عمومــی در میــان 

جامعــه شــده اســت. بنابرایــن در مرحلــه ای کــه رژیــم بــا اســتفاده از متامــی امکانــات خــود 

در تــالش اســت مانعــی در برابــر اتحــاد و وفــاق خلــق کــورد ایجــاد منایــد، تقویــت نیــروی 

دفــاع ذاتــی اصــل مهــم و تعیین کننــده ای در ادامــه ی مقاومــت و حیــات معنامنــد اســت.

 زندان هــا و متامــی تشــکیالت برســاخته ی رژیــم جهــت تحقیــر و رسکــوب خلــق کــورد و ســایر 

خلق هــای ایــران مورداســتفاده قــرار می گیــرد. دلیــل هجمه هــای بی امــان رژیــم علیــه 

مــردم بــدون شــک عــدم وجــود سیســتم خــود دفاعــی می باشــد. بنابرایــن کوردهــا می بایــد 
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هــر پــروژه و برنامــه ای کــه در رشق کوردســتان چــه بــه نــام فعالیت هــای اقتصــادی، چــه امنیتــی و 

هــر عنوانــی دیگــر کــه رژیــم بــه آن هــا داده اســت را در چارچــوب تــرور و نهادینــه منــودن ذهنیــت 

اشــغالگری در کوردســتان بنگرنــد.

برنامــه و پــروژه ی پــژاک در برخــورد بــا سیاســت های اســتعامرگرایانه ی رژیــم در رشق کوردســتان  یو
رنات

آلت

و ایران چیســت؟

حکومــت اســالم اســتبدادی ایــران اقــدام بــه برســاخت نهادهــا و ســاختارهای شــبه دولتی و 

سو اســتفاده از واژه هــای مــورد احــرام خلــق کــورد را در برنامــه  کار خــود قــرار دارده اســت. در 

ایــن راســتا در برابــر و بــر علیــه پــژاک، آنتــی پــژاک را پدیــد آورده و در مقابــل پیشــمرگه و گریــال، 

ــران و  ــد و نوک ــی را تروریســت می نام ــراد انقالب ــل اف ــن عم ــا ای ــاد و ب پیشــمرگه مســلامن را ایج

ایــادی خــود را میــان مــردم، انقالبــی جلــوه می  دهــد. ایــن رویکــرد واژگونــه منــودن تاریــخ اســت و 

بایســتی جامعــه مــا هشــیار بــوده و بــه جنگ نــرم، رژیــم در مــورد پــژاک و حرکــت آزادی خواهــی 

ملــت کــورد اعتنایــی ننامیــد. جنایاتــی کــه خلخالــی و افــرادی همچــون او در کوردســتان مرتکــب 

شــده اند، امــروز هــم رژیــم بــه شــکلی متفــاوت مرتکــب می شــود. هامن گونــه کــه پیش تــر هــم 

گفتیــم پــژاک، حزبــی آنتی تــرور، ضــد فســاد و نابرابــری در جامعــه اســت. بــرای دفــاع از جامعــه 

در برابــر ابزارهــای شــکنجه، مــوج تــرور و فســاد بایــد ســازمان مند بــود. امــروز انــواع تروریســم 

ــان از فعالیت هــای قانونــی، مدنــی ،  ــا پای ــژاک ت ــد. حــزب حیــات آزاد کوردســتان- پ ظهــور کرده ان

حقوقــی و سیاســی کــه منافــع خلقــامن در برابــر گزنــد دشــمنان باشــد، دفــاع می منایــد و همزمــان 

و هم راســتا بــا ایــن امــر بــه مبــارزه دموکراتیــک خــود ادامــه خواهــد داد.

دلیــل ایــن  کــه رژیم اســتبدادی اســالمی ایران، هشــتم شــهریور را به عنــوان روز مبارزه با تروریســم   یو
رنات

آلت
انتخاب منوده اســت، چیســت؟

دوران زمامــداری رژیــم اســتبدادی اســالمی ایــران ماالمــال از تــرور و خــون اســت. آشــکار اســت 

ــران  ــر نخســت وزیری ای ــم، انفجــاری در دف در روز هشــتم شــهریور از ســوی نیروهــای ضــد رژی

ــا  ــران در آن انفجاره ــالمی ای ــغالگر اس ــم اش ــته رژی ــخصیت برجس ــد ش ــد و چن ــب داده ش ترتی

ــرار دارد و  ــرور ق ــوب ت ــم در چارچ ــی رژی ــا تخریب ــن فعالیت ه ــی ای ــیدند. متام ــت رس ــه هالک ب

ــه  ــه ایــن دلیــل اســت کــه در ســطح بین املللــی این گون ــم ب مشــخص کــردن چنیــن روزی در تقوی

ــا تــرور و تروریســم انســان های  ــا تــرور مبــارزه می منایــد. بــه بهانــه مبــارزه ب نشــان دهنــد کــه ب

بی گنــاه را دســتگیر و زندانــی می منایــد. فعالیت هــای رژیــم اســتبدادی اســالمی ایــران، در منطقــه 

ــت  ــه اهــداف خــود از گروه هــای تروریســتی حامی ــل ب ــرای نی ــرار دارد و ب ــرور ق در چارچــوب ت

ــرای  ــب ب ــران زین ــیج و خواه ــون بس ــران همچ ــی ای ــتگاه های دولت ــا و دس ــه نهاده ــد. هم می کن

اشــاعه تــرور در جامعــه تأسیس شــده اند و هامننــد کرمــی جامعــه را از درون تهــی می کنــد. 

رژیــم ایــران، رژیمــی تروریســتی اســت کــه نقــاب برخــورد بــا تروریســم بــر چهــره خــود زده و بــا 

تعییــن و انتخــاب چنیــن روزی در تقویــم ســعی در عوام فریبــی دارد. چنیــن روزی بــرای مــا هیــچ 

معنــا و مفهومــی نــدارد و هــر دقیقــه و هرلحظــه مانــدن رژیــم در کوردســتان بــرای مــا تــداوم و 

ــت. ــم اس ــرور و تروریس ــده ت تداعی کنن

 



میاهنخاور 0
 بن بست سیاسی و یکه تازی جنگ !

ــا ایــن مــردم برخــورد کــرده و هــر وقتــی هــم ملــت تــا به حــال انجــام نــداده و مثل یــک حیوان  ــه همیــن بایــد کوردهــا رس از نــو، نیروهــای دفــاع حفاظــت از خلــق از جامعــه  گرفتــه شــده، بــرای مــردم و اجتــاع برخــورد می کنــد چــون نیــروی از آنهــا اســتفاده می کنــد. بــرای رژیــم اینگونــه بــا هســتند کــه بــرای تحقیــر و رسکــوب ملــت کــورد همه تشــکیالت مورد اســتفاده رژیم شــبیه پادگان آنهــا را مجبــور بــه ســکوت کــرده اســت. زندانها و چیــزی خواســته اند بــا چوبــی بــه رس آنهــا زده و ب ــان خــود رسوســامان دهــد و ب ــق در می ـ آن ســه موضوعــی کــه اشــاره منودیــد جهــت پایان ببخشــند.شــده می توانند به ادامه اشــغالگری در کوردســتان هــم بــا برجســته کــردن هــان ســه موضوع یــاده ذهنیت اشــغالگری در کوردستان اســت و کوردها در چهارچــوب ادامــه دادن تــرور و نهادینــه منودن و بــا هــر برچســبی کــه رژیــم بــر آنهــا زده باشــد چــه زیــر نــام فعالیت های اقتصــادی، چــه امنیتی و هــر پــروژه و برنامــه ای کــه در رشق کوردســتان چشــم یــک رژیــم اشــغالگر بــه دولــت نــگاه کند از خل ـ اینکــه هانطور که ۱۰ جامعــه اشــاره کردیــم کــه اجتــاع را از مــردم کوردســتان یــادآوری کدامهــا هســتند؟ ۱ کــه  نداده انــد  اجــازه  ـ  ـ جامعه حق گرفته انــد. ۲ ــی حــال پــژاک خــود صاحــب همین برنامــه و پــروژه اســتفاده از نیروهای دفاع مــروع ازخــود را ندارد. ســازماندهی خــود را داشــته باشــد. ۳ ــژاک حرکت ــن اســاس هــم پ ــر همی ــات آزاد می دهــد.دســتکاری می کنــد و تاریــخ را به نفــع خود تغییر آنتــی تــرور اســت و برعکس همین رژیــم تاریخ را اســت و ب ــزب حی ــه ح ــه مثاب ــا ب ــه ش ـ برنام ــا سیاســت های ۱۱ ــژاک در برخــورد ب ـ پ ــش کــه رژیــم در مــورد پــژاک و حرکــت آزادی خواهــی باید جامعه ما اول هوشــیاری باشــند و حرف های مــی  دهد. این برعکس نشــان دادن تاریخ اســت و تروریســت خــود را در میــان مــردم انقالبــی جلوه انقالبــی را تروریســت و نوکــران حلقــه به گــوش و را درســت کــرده بــا ایــن کار می بینیــد کــه افــراد و در مقابل پیشــمرگه و گریال، پیشــمرگه مسلان امــروز در مقابــل پژاک، آنتــی پژاک را درســت کرده دولــت سیاســت های خــود را بزرگ منایی می کند و مــا در این بــاره از ایــن صحبــت کردیــم کــه چطــور چیســت؟رژیــم اســتبدادی ایــران در رشق کوردســتان و ایران کوردســتان  ــا دروغــی بی ــد همــه آنه ــت کــورد می زن ــا آن را در هــان افــرادی در رژیــم هــان برنامه هــا را بــه شــیوه ی او در کوردســتان انجــام دادنــد و همیــن امروز هم می شــویم. هانگونــه که خلخالی و کســانی مثل اینگونــه بــا خطــر وجــود تــرور در جامعــه مواجه شــود کــه سیاســت های رشم آور خــود را ادامه دهد برعکــس آن را انجام دهند. اگر به رژیم اجــازه داده نیســت و هرآنچــه کــه رژیــم می گوید، مــردم باید مل ــد و م ــری می کنن بــه دســت و حتــی تروریســت روشــن فکر کــه از مواد مخدر، تروریســت آیینی، تروریســت اسلحه  در هــر نوعــی ظهــور پیــدا کرده انــد، تروریســت آن روبرو هستند را خنثی منایند. امروز تروریستها باشــند کــه بتواننــد در برابر هجومــی که امــروز با کوردســتان بایــد دارای نیروهــای دفــاع ذاتــی، خود کوردســتان باید صاحب جامعه خود باشــند. مردم جامعه از توان ســازماندهی برخوردار باشیم. مردم برابر دریای از فساد از جامعه ی دفاع کنیم باید در جامعه در برابر ابزارهای شکنجه و موج ترور و در فســاد و نابرابــری در جامعه هســتیم. بــرای اینکه گفتیــم به مثابه پــژاک ما حرکتی آنتی تــرور و ضد چهارچــوب می بینیــم. همین طــور کــه قبــال هــم دیگــری پیگی

 )عضو شورای ریاست کل ک.ج.ک(

ــان  ــته تالش ش ــه ی گذش ــک ده ــی در ی ــتیالجوی جهان ــای اس نیروه

ــود را در ورای  ــلطه خواهانه ی خ ــربد س ــت و ن ــه رقاب ــوده ک ــن ب ای

مرزهــای خــود متمرکــز مناینــد. ایــن نیروهــا رصفــا بــه جنــگ 

منی خواهنــد  و  کــرده  بســنده  هــم  علیــه  اقتصــادی  مســتقیم 

ــی خــود  ــه درون مرزهــای مل ــی ســوم را ب ــگ جهان شــعله های جن

بکشــانند. از همیــن رو خاورمیانــه را بــه کانــون کشــاکش های خــود 

مبــدل ســاخته اند. 

جنگ جهانی سوم در خاورمیانه
ــگ جهانــی ســوم هنــوز مکان هــای فراوانــی بــرای اشــاعه ی  جن

هرچــه بیشــر خــود در جغرافیــای خاورمیانــه دارد. ایــن جنــگ 

ــگ  ــه دارد، بیشــر از جن ــزی ک ــته و نامتمرک ــر گسس برخــالف ظاه

جهانــی اول و دوم قابلیــت اشــاعه ی مکانــی و زمانــی دارد. هرچنــد 

ــم  ــا فراه ــک خلق ه ــای دموکراتی ــرای انقالب ه ــی ب ــی تاریخ فرصت

آمــده، امــا اشــتهای نیروهــای قدرت طلــب منطقــه ای و جهانــی 

بــرای رشــد فاشیســم، بقــای دیکتاتــوری و ضدانقالبی گــری روز بــه 

روز بیشــر می شــود. از همیــن رو ملت هــا و نیروهــای سیاســی 

خاورمیانــه چــاره ای جــز آماده ســازی خــود بــرای دورانــی بــه مراتــب 

دشــوارتر ندارنــد. صلــح، بــدون دموکراســی قابــل برقــراری نیســت 

ــلطه طلبانه ی  ــگ س ــن جن ــروزی در ای ــدون پی ــز ب ــی نی و دموکراس

جهانــی امکان پذیــر نیســت. 

ریوار آبدانان
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هــم ابرقدرت هــای جهانــی و هــم دولت هــای ایــران،  ترکیــه، عربســتان، ارسائیــل و دیگــر قدرت هــا ی 

خاورمیانــه ای درصــدد بوده انــد رقابت هــا و جنگ هــای خــود را در ابعــاد نیابتــی و در زمیــن 

کشــورهای ضعیف تــری نظیــر عــراق، ســوریه، افغانســتان و یمــن انجــام دهنــد. امــا پیداســت کــه ایــن 

اســراتژی نیروهــای جهانــی و منطقــه ای رفته رفتــه وارد فــاز شــکننده و غیرقابــل کنرلــی می شــود. بــه 

نظــر می رســد نیروهــای بومــی و نیابتــی خاورمیانــه ای کــه در جبهــه ی پیشــین جنــگ جهانــی کنونــی 

مشــغول نربدنــد، می خواهنــد و ناچارنــد کــه رفتــه رفتــه »کشــاکش بــزرگ« را برعهــده ی قدرت هــای 

ــاد  ــه در ابع ــی ک ــای کنون ــگ و درگیری ه ــطح جن ــرا س ــد. زی ــرار دهن ــی ق ــه ای و جهان ــزرگ منطق ب

کوچــک و مقطعــی انجــام می شــوند، قــادر نشــده تــوازن نوینــی را در کل خاورمیانــه رقــم بزنــد. ایــن 

امــر نیروهــای جهانــی و منطقــه ای را ناچــار از مداخلــه ی هرچــه بیشــری خواهــد ســاخت.

حملــه بــه تأسیســات نفتــی آرامکــو در عربســتان ســعودی و افزایــش تنــش ایــران بــا آمریکاـ عربســتان 

و دیگــر کشــورهای عربــی حــوزه ی خلیــج، نشــانگر ایــن اســت کــه جنــگ و درگیــری در خاورمیانــه 

ــه دور از تالطــم  ــن و ب ــون خــود را ام ــه تاکن ــودی بســیاری اســت. کشــورهایی ک ــت صع دارای قابلی

ــران  ــدون بح ــور ب ــک کش ــی ی ــون حت ــده اند. اکن ــگ ش ــال وارد جن ــت عم ــتند، مدت هاس می پنداش

ــه  ــده و ب ــارج ش ــادی خ ــت ع ــال از حال ــا عم ــدارد. دولت ه ــود ن ــه وج ــی در خاورمیان ــدید داخل ش

ــون هــراس از عواقــب ویرانگــر جنــگ مســتقیم، دولت هــای  ــدل شــده اند. تاکن ســتادهای بحــران مب

ــر منــوده  ــال همدیگ ــز در قب ــار احتیاط آمی ــر از اتخــاذ رفت ــی را ناگزی ــه ای و نیروهــای جهان خاورمیان

ــر قرمــز را در کل  ــوان صــدای آژی ــه اوج رســیده  کــه به راحتــی می ت ــان ب ــود. امــا حساســیت ها چن ب

منطقــه شــنید.

جهان عرب و اسرتاتژی شکست خورده ی اسالم گرایی تندرو
تحــوالت سیاســی جهــان عــرب در ســال های اخیــر طــوری بــود کــه تــوان بالقــوه ی کشــورهای 

ــی  ــک مردم ــه هــدر داد. خیزش هــای دموکراتی ــن ب ــه ی نوی ــه ی بازترســیم خاورمیان ــی را در زمین عرب

ــی از  ــم ناش ــنتی و رادیکالیس ــتبداد س ــوار اس ــا دی ــاره ب ــادم دوب ــل تص ــه دلی ــی ب ــورهای عرب در کش

ــرب به واســطه ی اســراتژی شکســت خورده ی  ــان ع ــار فرصت ســوزی گشــت. جه اســالم سیاســی، دچ

ــش و  ــان، داع ــده، طالب ــرد القاع ــود. عملک ــیب پذیر من ــدت آس ــه ش ــود را ب ــدرو، خ ــالم گرایی تن اس

ــت ـ  ــت دوران دول ــه شکس ــد بلک ــات نیانجامی ــن جریان ــود ای ــت خ ــه شکس ــا ب ــلمین تنه اخوان املس

ملت هــای اســالم گرای خاورمیانــه ای را نیــز رقــم زد. ایــران و ترکیــه نیــز به عنــوان دو نیــروی مدعــی 

حاکمیــت بــر خاورمیانــه بــه دلیــل بلندپروازی هــای سیاســی و دشــمنی روزافــزون بــا دموکراســی، بــه 

ــده اند. ــرو ش ــالف نی ــار ات ــدت دچ ش

ایران، پرتالطم تر و بی ثبات تر از همیشه
ــی  ــه اوج شــکنندگی رســیده اســت. حاشــیه های امن ــران ب ــط سیاســی، اجتامعــی و اقتصــادی ای رشای

ــف و  ــال تضعی ــری در ح ــس از دیگ ــی پ ــود یک ــرده ب ــاد ک ــود ایج ــرای خ ــالمی ب ــوری اس ــه جمه ک

نابــودی هســتند. ماهیــت خاورمیانــه ی کنونــی، »بحــران و جنــگ« و نــام دیگــر ایــران نیــز »بن بســت« 

می باشــد.

ــه گارد خشــن تری در  ــه رفت ــه و رفت ــران شــکل گرفت ــه ای ــی و منطقــه ای گســرده ای علی ائتــالف جهان

ــدا  ــری پی ــش بیش ــه ای تن ــورهای خاورمیان ــا کش ــران ب ــه ای ــود. هرچ ــان داده می ش ــران نش ــر ای براب

ــر گرداگــرد  ــرای سیاســت گذاری جهــت فــردن حلقــه ی محــارصه ب ــی ب ــد، کار نیروهــای جهان می کن
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ایــران و رام کردنــش آســان تر می شــود. 

آمریــکا و همپیامنانــش قصــد دارنــد ایــران را بــا فشــار، بــه رس میــز مذاکــره بکشــانند. درصددنــد بــه 

ــران  ــم ای ــر رژی ــی اگ ــد. حت ــیم کنن ــران ترس ــرای ای ــری ب ــای تنگ ت ــار محدوده ه ــام این ب ــبت برج نس

ــود  ــرای خ ــه ب ــاب آزادان ــی و انتخ ــه ی ترجیح ــی گزین ــکا را نوع ــا آمری ــره ب ــز مذاک ــه می ــت ب بازگش

برشــامرد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه چنیــن مذاکــره ی احتاملــی ای تنهــا نوعــی تحمیــل و تــن دردادن 

خواهــد بــود. بــه نظــر می رســد جریــان محافظــه کار قــدرت در ایــران بــه خوبــی متوجــه ایــن بن بســت 

شــده اســت! اگــر ایــران قصــد نشســن نداشــته باشــد قطعــا بــه ســمت انزوایــی بســیار ســخت ســوق 

داده خواهــد شــد. 

اعــالن آمادگــی روحانــی بــرای بازگشــت بــه مذاکــره بــا آمریــکا در صــورت برداشــن تحریم هــا نشــانگر 

ایــن اســت کــه نظــام ایــران متوجــه شکســت اســراتژی چهل ســاله ی اخیــر خویــش اســت. روحانــی 

در نشســت ســازمان ملــل اظهــار داشــت کــه »راهــکار مســائل عبــارت اســت از دموکراســی در داخــل 

ــت های دولــت وی قــرار  و دیپلامســی در خــارج«! امــا ایــن دموکراســی داخلــی در کجــای سیاس

دارد؟! ایــن دموکراســی شــعاری حتــی بــا قوی تریــن تلســکوپ ها هــم در ســپهر سیاســی دولت هــای 

خاورمیانــه ای و ازجملــه ایــران قابــل مشــاهده نیســت. 

روحانــی بــه درســتی مشــخص کــرده کــه مشــکل ایــران و دیگــر کشــورهای فرسوده شــده ی خاورمیانــه، 

ــئله در  ــت مس ــخیص درس ــن »تش ــز همی ــران نی ــی ای ــض تاریخ ــا تناق ــت. ام ــی« اس ــود دموکراس »نب

مقاطــع بحران زدگــی« و »ارصار عامدانــه بــر عــدم حــل مســئله« اســت. روحانــی نیــز ماننــد اســالفش 

بیــش از همــه بــه فعالیــت پیشــگیری از شــکل گیری دموکراســی و ســتیزه بــا مطالبــات به حــق مــردم 

پرداختــه اســت.

ترکیه، بیامری در حال احتضار
ــدد در درون آن  ــت و توســعه )آ.ک.پ( و انشــعابات متع ــی حــزب نژادپرســت عدال فروپاشــی درون

ــی،  ــی، نظام ــوان سیاس ــت. ت ــم اس ــگ و فاشیس ــر جن ــان ب ــوری اردوغ ــم دیکتات ــه ی ارصار رژی نتیج

ــگ،  ــر جن ــی خــود رســیده اســت. ارصار وی ب ــه لحظــات پایان ــه ب ــم ترکی اقتصــادی و اجتامعــی رژی

ــی  ــی را به خوب درماندگــی و ترســش از عواقــب ویرانگــر سیاســت های شکســت خورده ی مقاطــع قبل

نشــان می دهــد.

یگانــه فرصتــی کــه بــرای حــل مســائل ترکیــه وجــود دارد، توســل بــه راهــکار چاره جویانــه ی 

دموکراتیکــی اســت کــه رهــرب آپــو )عبداللــه اوجــاالن( سال هاســت مطــرح کــرده اســت. گریــز ترکیــه 

از پذیــرش راهــکار چاره جویانــه ی رهــرب آپــو و ارصار ایــن رژیــم بــر کوردســتیزی تنهــا رونــد بحــران، 

ــرد. ــع خواهــد ک ــه را ترسی فروپاشــی و شکســت ترکی

ــر  ــه نظ ــعه ب ــت و توس ــت عدال ــزب نژادپرس ــی ح ــی درون ــزش و فروپاش ــدید ری ــه تش ــه ب ــا توج ب

منی رســد کــه نیروهــای جهانــی بازهــم اشــتباه اتــکا بــه نیروهــای سیاســی اســالم گرایی نظیــر حــزب 

ــی دچــار بن بســت سیاســی چگونگــی  ــد. کاماینکــه نیروهــای جهان ــت و توســعه را تکــرار مناین عدال

ــه رس  ــد ب ــی می توانن ــه ی کنون ــا ترکی ــه ب ــه در فاشیســم شــده اند. آن هــا ن ــه ی فرورفت ــا ترکی ــل ب تعام

بربنــد و نــه بــدون آن می تواننــد برنامــه ی خــود را در منطقــه پیــاده ســازند. شــاید بــا اتــکا بــه تجاربــی 

کــه جنــگ جهانــی اول و دوم بــرای اروپــا و نیروهــای جهانــی داشــت، بزنــگاه تاریخــی خاورمیانــه نیــز 

ــک در  ــه ی دموکراتی ــک اتحادی ــکیل ی ــان و تش ــبه هیتلری اردوغ ــم ش ــیدن فاشیس ــارت از »فروپاش عب

ســطح ترکیــه و کشــورهای همســایه ی آن« باشــد. 
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ــه و  ــا ترکی ــکاری ب ــتانه و هم ــات آس ــام جلس ــی از انج ــادی روحان ــندی و ش ــار خرس اظه

روســیه و اینکــه رژیــم اســد بــه دوران پیــش از جنــگ کنونــی بازگشــت منایــد و بــر مناطــق 

خودگــردان شــاملی و رشقــی حاکمیــت برقــرار منایــد، نشــانگر ایــن اســت کــه دولــت وی و 

ــا چــه حــد از راه حــل سیاســی گریــزان اســت و رفتــاری بــه  حکومــت جمهــوری اســالمی ت

ــعه ی  ــروژه ی توس ــم پ ــه دارد. ه ــن خاورمیان ــت نوی ــا واقعی ــه ب ــدی و بیگان دور از خردمن

جغرافیــک رژیــم ترکیــه در خاورمیانــه و هــم پــروژه ی صلــح هرمــز ایــران کــه یــک بــازی 

ــان در  ــرا نظــم جهانــی از بنی زبانــی بیــش نیســت هیچکــدام منی تواننــد موفــق باشــند. زی

حــال فروریــزی و تغییــر اســت. آن هایــی کــه در خاورمیانــه بــر عــدم تغییــر ارصار می ورزنــد 

زیــر آوار تغییــرات ناخواســته و شــدید، خفــه خواهنــد شــد.

ــا منطقــه ی آزاد، دموکراتیــک،  ــان منطقــه ی شــامل و رشق ســوریه کــه تنه اردوغــان همچن

خودگــردان و امــن خاورمیانــه اســت را بــه عنــوان تهدیــد نشــان می دهــد. او آدرســی اشــتباه 

ــد  ــر می خواهــد خطــر را ریشــه کن کن ــی اگ ــان نشــان می دهــد. جامعــه ی جهان ــه جهانی ب

بایــد پیــش از هرچیــز دســت از حامیــت دیکتاتورهــای کوردســتیز خاورمیانــه بــردارد. زیــرا 

ــه از اســتبداد و رادیکالیســم اســالم  ــر زدودن خاورمیان ــه در ام ــد ک ــا نیرویی ان کوردهــا تنه

ــه  سیاســی و ســلطه طلب دارای عــزم، شــفافیت و برنامــه هســتند. رفتارهــای سیاســی ترکی

نشــان داده کــه تــا وقتــی رژیــم ترکیــه بــا وضعیــت کنونــی خــود باقــی مبانــد، همیشــه خطــر 

ــر داعــش وجــود خواهــد داشــت. همچنان کــه دولــت  ــات فاشیســتی نظی زاده شــدن جریان

عثامنــی در دوران جنــگ جهانــی اول یــک کانــون خطرســاز به شــامر می رفــت امــروزه نیــز 

ــات منطقــه ی  ــان اســت. ثب ــه جه ــه و صــدور آن ب ــرور در خاورمیان ــرورش ت ــه مرکــز پ ترکی

خودگــردان دموکراتیــک شــامل و رشق ســوریه، مبــارزات دموکراتیــک خلــق کــورد در شــامل 

ــت و  ــم فاشیس ــه رژی ــای پ.ک.ک علی ــگ گریاله ــت و جن ــری مقاوم ــتان و اوج گی کوردس

ــه ی دموکراتیکــی  ــرای شــکل گیری خاورمیان ــی ب ــاده حیات ــی فوق الع ــه عوامل اشــغالگر ترکی

ــتند.  ــان آن هس ــه خواه ــای منطق ــه خلق ه ــند ک می باش

نیروهای انقالبی دموکراتیک تنها امید خاورمیانه اند
ــه  ــد ک ــذار کنن ــه گ ــی خاورمیان ــد از بحــران و بن بســت کنون نیروهــای سیاســی ای می توانن

در امــر نظــام آلرناتیــوی کــه الزم اســت جایگزیــن وضــع موجــود شــود، از شــفافیت باالیــی 

برخــوردار باشــند؛ همچنیــن تفکــر و اراده ی الزم را در امــر نهادینه ســازی برنامــه ی سیاســی 

ــن  ــا دموکراتیک تری ــه تنه ــت ک ــند. پیداس ــته باش ــه داش ــود در جامع ــی خ ــدل اجتامع و م

ــا خــود همــراه  ــه را ب ــح و ثبــات خاورمیان پروژه هــا می تواننــد جوامــع تشــنه ی آزادی، صل

و همنــوا ســازند. هیــچ یــک از دولت هــای خاورمیانــه بــا وضــع کنونــی خــود قــادر نیســتند 

جوامــع و مطالبــات آن هــا را بــا پروژه هــای کنونــی خــود همــراه و ســازگار مناینــد. در ایــن 

ــک  ــای دموکراتی ــند برنامه ه ــادر باش ــه ق ــی ک ــی و مردم ــی انقالب ــای غیردولت ــه نیروه زمین

خــود را در جامعــه بــه خوبــی شناســانده و پایــگاه اجتامعــی کســب کننــد قــادر خواهنــد 

بــود در خاورمیانــه ی آینــده باقــی مباننــد. اکنــون خاورمیانــه بیــش از همیشــه بــه نیروهــای 

ــه  ــه را ب ــن منطق ــد کل ای ــی می توان ــش کنون ــرا آت ــاز دارد؛ زی ــی نی ــی خواه انقالب دموکراس

یــک ویرانــه ی کامــل مبــدل گردانــد.

ــه  ــا ب ــوان نــداده و مثــل حــال انجــام ملــت ت ــک حی ــی برخــورد کرده بــا ایــن مــردم ی ــت. بــه ســکوت آنهــا را مجبور رس آنهــا زده و بــا چوبــی بــه خواســته اند هــم چیــزی و هــر وقت ــرده اس ت زندانها و همه ک ــبیه مورد استفاده تشــکیال ــم ش ن رژی گا د ــه پــا ــتند ک رسکــوب بــرای تحقیــر هس مــردم رژیــم اینگونه می کنــد. برای آنهــا اســتفاده ملت کــورد از و  اجتــاع بــا  د و  ر خــو ظــت چــون نیــروی می کنــد بر از حفا خلــق  ــد شــده، بــرای جامعه  گرفته از  ــن بای ــاع از خلق نــو، نیروهــای کوردهــا رس از همی دولــت رژیم اشغالگر چشــم یــک دهــد و بــه رسوســامان در میــان خود دف ــد و بــه  ــگاه کن پــروژه ن برنامــه ای هــر  کوردســتان کــه در رشق و 
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آریو برزن

"در دل فضــای سیاســی دولت-ملــت هیــچ فضــای مســتقلی بــرای خــود انســان از آن 
ــهروند-  ــر ش ــی - نظی ــت و خصوصیت ــر صف ــر از ه ــت، قطع نظ ــان اس ــه انس ــث ک حی
ــی  ــی زندگ ــردم. در دوران ــاز ک ــن آغ ــخن از آگام ــن س ــا ای ــث را ب ــت". بح در کار نیس
می کنیــم کــه شــهروند بــودن بــر انســان بــودن در دریافــت حقــوق و مزایــا ارجحیــت 
دارد. در دوران جدیدتــر یعنــی عــر نئولیربالیســم شــاهد هبوطــی بــس تلخ تــر هســتیم 
ــده  ــرای مرف  کنن ــت. ب ــی اس ــاک مرف کننده گ ــهروند در مغ ــقوط ش ــا س ــه هامن ک
بــودن بــه تعطیلــی کشــاندن عرصــه ی تفکــر کافــی اســت. درواقــع حقــوق شــهروندی و 
حقــوق بــر، بیــش از هــر چیــز تجســم ادغــام حیــات طبیعــی- واقعیــت محــض زندگی 
انســان- در ســامان حقوقــی- سیاســی  دولــت- ملــت اســت و ایــن حیــات طبیعــی تنهــا 
هنگامی کــه تفکــر وجــود داشــته باشــد در مــن واقــع بودگــی قــرار می گیــرد. هــدف از 
بیــان ایــن مطلــب ورود بــه مســاله ی تــالش جهــت ایجــاد و تکمیــل پــروژه ی دولــت- 
ملــت در ایــران اســت. یکــی از تفکــرات نضــج گرفتــه ی وارداتــی و بی جــا ســاز بعــد از 
دوران مروطــه کــه به واقــع اندیشــه ی دموکراتیــک موجــود در مروطــه را بــه محــاق 

نابــودی کشــانید هامنــا تفکــر و پــروژه ی دولــت- ملــت بــوده و هســت.
ورود بــه ایــن عرصــه، ورود به یک ســامان حقوقی- سیاســی )در پارادایم دولتی( هســت 
کــه به شــدت همگــن و یکسان ســاز اســت. ایــن همگن ســازی نخســتین تقابــل خــود را 
در عرصــه ی تفکــر و اندیشــه منایــان می ســازد؛ یعنــی در مــن واقــع بودگــی و هســتی 
اعضــای جامعــه کــه هــامن بســر پیاده ســازی پــروژه ی دولــت- ملــت نیــز هســت. هــر 
چــه حیــات طبیعــی موردبحــث آراســته تر و مزین تــر باشــد بــه عنــارص فرهنگــی ســاخته 
و تولید شــده توســط انســان، امــکان همگن ســازی را دشــوارتر می ســازد. خصوصــاً اگــر 
ــند از  ــده باش ــی درآم ــان فرهنگ ــت- جه ــک زیس ــورت ی ــی به ص ــارص فرهنگ ــن عن ای
ــاز می زنــد. تالش هــای صــورت  پذیرفتــه در راســتای هموژن ســازی  یکســان شــدن رسب
جوامــع بــدون شــک بــا درد همــراه بــوده اســت. رونــد اجراشــده بــرای رســیدن بــه 

یــک دولــت- ملــت نیرومنــد هنــوز تــداوم داشــته 

ــه  ــا ب ــوان نــداده و مثــل حــال انجــام ملــت ت ــک حی ــی برخــورد کرده بــا ایــن مــردم ی ــت. بــه ســکوت آنهــا را مجبور رس آنهــا زده و بــا چوبــی بــه خواســته اند هــم چیــزی و هــر وقت ــرده اس ت زندانها و همه ک ــبیه مورد استفاده تشــکیال ــم ش ن رژی گا د ــه پــا ــتند ک رسکــوب بــرای تحقیــر هس مــردم رژیــم اینگونه می کنــد. برای آنهــا اســتفاده ملت کــورد از و  اجتــاع بــا  د و  ر خــو ظــت چــون نیــروی می کنــد بر از حفا خلــق  ــد شــده، بــرای جامعه  گرفته از  ــن بای ــاع از خلق نــو، نیروهــای کوردهــا رس از همی دولــت رژیم اشغالگر چشــم یــک دهــد و بــه رسوســامان در میــان خود دف ــد و بــه  ــگاه کن پــروژه ن برنامــه ای هــر  کوردســتان کــه در رشق و 

ــا بــه ملــت  ل ت ــل نــداده انجــام حــا ــوان یــک و مث هــر کــرده برخورد مــردم بــا ایــن حی چیــزی هــم وقتــی و 
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ــه و  ــگ انجام گرفت ــل و جن ــن، تقاب ــه در تبیی ــی ارائه شــده ک ــی تعاریف ــی دولت ــامان حقوق ــرد. در س ــی می گی و قربان

ادامــه دار بــه مــا یــاری خواهــد کــرد. فرصــت و امــکان به کارگیــری خشــونت بــه دولــت به عنــوان تنهــا مرجــع قانونــی 

ذی صــالح، واگذارشــده اســت. همچنیــن دولــت به عنــوان تامیــن کننــده ی امنیــت و آرامــش آحــاد جامعــه حــق اعــامل 

ــت،  ــار مل ــده تام االختی ــوان مناین ــت به عن ــت- مل ــی اینکــه دول ــد. یعن ــوظ می دان ــرای خــود محف ــا ب خشــونت را تنه

می توانــد و بایــد بــرای رســیدن بــه اهدافــش کــه بخــش اعظــم آن هامنــا همگن ســازی جوامــع اســت، نیــروی جــرب و 

رسکــوب را بــکار گیــرد. قبــول ایــن حــق بــرای دولــت خــود تعریفــی دیگــر را بــه دســت می دهــد. اینکــه در مقابــل 

چــه کســانی و بــه چــه میــزان خشــونت اعــامل شــود. تــا بــه اینجــا جهــت هرگونــه تعریــف، دســت دولــت و نظــام 

حاکــم بــاز اســت. یعنــی تعییــن اســتاندارد برخــورد بــه میــل نظــام بســتگی دارد.

حــال می خواهیــم تعریفــی از تروریســم ارائــه مناییــم. بــر اســاس تعریــف ارائه شــده؛ " هــر گــروه سیاســی کــه بــرای 

ــه  ــل انجام گرفت ــوده و عم ــرور ب ــداق ت ــد مص ــتفاده منای ــونت آمیز اس ــای خش ــود از روش ه ــداف خ ــه اه ــیدن ب رس

تروریســتی محســوب می شــود". قاعدتــاً منظــور از گروه هــای سیاســی، بازیگــران غیر دولتــی یــا هامن هایــی هســتند 

کــه در ســامان حقوقــی- سیاســی دولــت جایــی بــرای آن هــا وجــود نــدارد یــا اگــر خوش بینانــه بنگریــم جایــی لحــاظ 

نشــده اســت. بــا توجــه ســیال و بــاز بــودن حیــث معنایــی تــرور و تروریســم، ایــن مقولــه در قالــب حقوقــی جــای 

ــا مصــداق  ــی عمــل ی ــه منایندگ ــش از آنک ــرور، بی ــی آورد. ت ــاب م ــی را ت ــی گاهــا برداشــت های متفاوت ــرد. حت منی گی

ــردن  ــربا ک ــا و م ــوب آن ه ــازی رسک ــمنان و مروع س ــردن دش ــام ک ــرای بدن ــدی ب ــب کارآم ــد، برچس ــی را منای خاص

ــدن اســت.  ــه حقــوق، آب در هــاون کوبی دوســتان از اتهــام و نقــض حقــوق بــر اســت. پــس وابســته منــودن آن ب

برایــن مبنــا و بــه علــت واگــذاری حــق قانون گــذاری و اجــرا بــه دولــت، ایــن دولــت اســت کــه تعییــن خواهــد منــود 

ــروع در  ــاد م ــا نه ــع ی ــال مرج ــت؟ درعین ح ــی اس ــه کس ــت چ ــوده و تروریس ــرور ب ــارز ت ــداق ب ــی مص ــه عمل چ

اســتفاده از زور و خشــونت اســت. ایــن کار بــا یــک حامیــت جهانــی از ســوی ســایر دولت هــا انجــام می گیــرد. امــا 

ــا خواســت و مطالبــات جوامــع فرهنگــی و افــراد عضــو در آن همســویی نباشــد چــه  اگــر اهــداف دولــت- ملــت ب

اتفاقــی روی خواهــد داد؟ قطعــاً اگــر امــکان گفتگــو و مشــورت جهــت ایجــاد همســویی و همپوشــانی ایــن مطالبــات 

از میــان برداشــته شــود، تقابــل و تخاصــم گریزناپذیــر خواهــد بــود. 

در دوران حکومــت پهلــوی بــه علــت فشــارهای روزافــزون نظــام حاکــم جهــت همگن ســازی و اجــرای رضبتــی پــروژٔه 

دولــت- ملــت و مدرنیتــه ی آمرانــه، خواســت و مطالبــات جوامــع فرهنگــی در تضــاد بــا نظــام حاکــم قــرار گرفــت. نبود 

امــکان هم اندیشــی و بســر مناســب اجتامعــی و قانونــی جهــت تضــارب  آرا، سیاســت های دیگری ســازانه و مطــرود  

ــی،  ــردارد. خصوصــاً در مباحــث هویت ــد تنفــر و آشــوبناکی گام ب ــده باعــث شــد درنهایــت جامعــه به ســوی تولی کنن

ــا سیاســت های همگن ســاز و  ــه ب ــرازی در مواجه ــه، عــدم امــکان خــود اب دگراندیشــاِن، عدالت محــور و آزادیخواهان

ــا هرچــه  ــی ب ــن رویاروی ــی کشــانید. ای ــه مصــاف و رویاروی ــت، نظــام حاکــم و نیروهــای مخالــف را ب ــه ی دول آمران

ــای  ــت و خلق ه ــیختگی دول ــی و ازهم گس ــامدی اجتامع ــن های مت ــکاف برداش ــی و ش ــای سیاس ــدن فض ــر ش تنگ ت

ایــران، همچنیــن یــاس از چــاره یابــی مســاملت آمیز بحران هــا، نیروهــای مخالــف و ناامیــد از نظــام را به ســوی تقابــل 

ــه دار ســازمان دهی های  ــارزه ی منســجم و دامن ــک مب ــرای ی ــن رابطــه ب خشــونت محور و مســلحانه ســوق داد. در ای

ــد. در  ــارزه گام نهادن ــدان مب ــدند و در می ــیس ش ــرا تاس ــکل های چپ گ ــزاب و تش ــا و اح ــل گروه ه ــی از قبی مختلف

ــه  ــرات عدالت محــور و آزادی خواهان ــا و تفک ــکال سوسیالیســتی برخــوردار از آرمان ه ــان ســهم احــزاب رادی ــن می ای

ــود.  ــا ب ــن برخورده ــده ی اوج ای ــی دربرگیرن ــاه شمس ــه ی پنج ــل ده ــل و اوای ــه ی چه ــر ده ــت. اواخ ــته تر اس برجس

نظــام ســلطه در آن زمــان بــا مبنــا قــرار دادن ناسیونالیســم باســتان گــرا به عنــوان راس و مرجــع مروعیت بخــش بــه 

موجودیتــش، اقــدام بــه اسطوره ســازی و الگــو قــرار دادن آن هــا جهــت هویت پــردازی دروغیــن جامعــه منــود. در مقابل 

جریان هــای مبــارز و مقاومت طلــب مردمــی ضمــن زیــر ســوال بــردن مروعیــت نظــام و اســطوره هایش، مدافعــان 

ــه درک و دیدگاه هــای  ــا توجــه ب ــردم ب ــن نربدهــا، م ــان ای ــد. در جری ــرار دادن ــاج حمــالت خــود ق ــش را آم و حامیان

معرفت شناســانه، زیبایی شناســانه و جهان بینی شــان اقــدام بــه خلــق و آفرینــش اســطوره های خــود منودنــد. از میــان 

مبارزینــی کــه شــکوه و هیمنــه ی نظــام و ارتــش و نهادهــای امنیتــی را بــه ســخره می گرفتنــد، اســطوره هایی ظهــور 
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کردنــد. قهرمانانــی کــه بــه بخشــی از خاطــره و حافظــه ی جمعــی و هویــت جامعــه ی مقاومت خــواه بــدل می شــدند. 

ــن  ــه هویــت برســاخته شــدٔه نظــام ســلطه پشــت می منــود و آن را رد می منــود. ای ــود کــه ب ــن جامعــه ب در اصــل ای

موضــوع یــک جنــگ ایدئولوژیــک و سیاســی اســت. هــر چــه مقاومــت فراگیرتــر و مردمی تــر می گشــت، بــه هــامن 

انــدازه حاکمیــت و ســمبل هایش بــه محــاق می رفتنــد. رژیــم، راه برون رفــت از ایــن بحــران را در تروریــزه منــودن و 

ــت.  ــی یاف ــان مردم ــیاه منایی شــخصیت ها و قهرمان س

جامعــه ارزش هــا و اخــالق و نیا هایــش را در اســطوره هایش می بینــد و در حافظــه ی جمعــی مــدام بــاز تکثیــر 

می منایــد. بــه دنبــال راهــی جهــت تقــرب بــه آن هاســت. زیــرا جامعــه خــود مولــد اســطوره اســت و بــا آن 

ــوان  ــه به عن ــل جامع ــطوره، در مقاب ــت اس ــام مدیری ــک نظ ــوان ی ــم به عن ــا رژی ــد. در اینج ــداری می کن همذات پن

ــری و  ــه قالب گی ــدام ب ــی اق ــد. نظــام ســلطه در هــر نوع ــرار می گیرن ــر هــم ق ــد اســطوره در براب ــک ســاختار مول ی

آرایــش و بــزک اســطوره های مردمــی جهــت هدایــت جامعــه و خلــق می کنــد. بــرای همیــن اســطوره هایش مقطعــی 

ــاد نربیــم کــه هــر اســطوره یــک  ــد. از ی ــا زمــان و مــکان دارن و کوتاه مــدت بــوده و قــدرت انطباق پذیــری کمــری ب

ــد. در دوران  ــود می آی ــه وج ــد ب ــام مول ــوی نظ ــز از س ــناخت آن نی ــان ش ــه زب ــد ک ــیم می منای ــی را ترس ــان حیات جه

حکومــت پهلــوی نظــام ســلطه بــا هــراس از جــاری  شــدن ایــن اســطوره ها در بســر اجتامعــی و تبدیل شــدن آن هــا بــه 

کانون هــای معنــا بخــش در زندگــی روزمــره متامــی تــوان رسکــوب خــود را بــه کار گرفــت. از زنــدان و شــکنجه گرفتــه 

تــا قتــل و کشــتار و اســتفاده از نهادهــای تبلیغــی جهــت تروریــزه منــودن شــخصیت و اقدامــات انقالبــی آن هــا، متامــی 

ــد. ــری منای ــا از فروپاشــی خــود واســطوره هایش جلوگی ــه کار گرفــت ت ــوان خــود را ب ت

ــد ارشف و ســایرین در  ــی، حمی ــژن جزن ــه، بی ــان، خــرسو روزب ــی، وارت ــی همچــون تقــی آران شــخصیت ها و قهرمانان

ایــن دوران ظهــور منودنــد و بــه کانــون معنــا بخشــی و امیــدورزی بــدل گشــتند. منــاد حســاب خواهی مظلــوم از ظــامل 

ــی ترسیم شــده توســط آن هــا  ــه امــروز هــم جهــان حیات ــا ب ــن ســلطه. ت ــه و هویــت دروغی و درهم شــکننده ی هیمن

ــا اقدامــات انقالبــی ایــن افــراد و احــزاب از  هنــوز زنــده و پویاســت. امــروزه پرســش مطرح شــده ایــن اســت کــه آی

ــه امــروزه  ــه ک ــا هامن گون ــد؟ ی ــم توجیه پذیرن ــه رژی ــراد وابســته ب ــان برداشــن اف ــی و از می ــه اعدام هــای انقالب جمل

ــد از آن هــا  ــاد می شــود، بای ــات تروریســتی ی ــوان اقدام ــربال به عن ــن عملکردهــا از ســوی طــرف جریان هــای لی از ای

برائــت جســت؟ اگــر بــه بحــث تــرور برگردیــم، تعریــف ارائه شــده حاکــی از یــک نظــرگاه دولتــی بــوده کــه برخاســته 

از تفکــرات امنیت محــور و ســلطه طلبانِ  دولت هــا در کاربســت زور و خشــونت اســت؛ امــا اگــر نظــام حاکــم فاســد 

و ناکارآمــد باشــد چــه بایــد کــرد؟ اگــر هســتی و موجودیــت اجتامعــی مــورد تهدیــد قــرار بگیــرد و از آن هویت زدایــی 

ــی مرباســت؟  ــه اتهام ــامل زور را دارد از هرگون ــق اع ــم ح ــام حاک ــون نظ ــف چیســت؟ چ ــورت تکلی ــود، در آن ص ش

خصوصــاً اگــر دولــت از وجهــه ی مدیریتــی و اجرایــی و ارائه دهنــده ی خدمــات خالــی گــردد و بــه لویاتانــی جهــت 

بلعیــدن جوامــع و ارزش هایشــان تبدیــل شــود، امــکان مصالحــه و همزیســتی از میــان مــی رود. به ویــژه در ایــران کــه 

مســاله تنوعــات فرهنگــی و زیســتی همیشــه مطــرح بــوده اســت. بــر ایــن بــاورم هامن گونــه کــه خلق هــا و جوامــع، 

مولــد و ســازنده ی ارزش هــا، نیازهــا و اســطوره های خویش انــد در مقــام دفــاع و صیانــت از آن هــا هــم آفرینش گرنــد.

بــدون شــک دولــت ابــزاری اســت مدیریتــی ســاختٔه تفکــر و خــرد جامعــه کــه امــروزه حالتــی خدایــی یافتــه که متــرد از 

او مســتوجب عــذاب و عقــاب اســت. هرگونــه ایســتار در مقابــل آن مذمــوم و گنــاه شــمرده می شــود. امــا هــر ســاختار 

فاســد کــه در مســیر آزادی جامعــه قــرار گیــرد و هــر آنکــه توجیه گــر آن اســت، توســط مکانیزم هــای دفاعــی جامعــه 

از میــان برداشــته می شــوند. بــر ایــن اســاس بازیگــران غیردولتــی هــم در صــورت هرگونــه تعــرض بــه موجودیــت و 

ــه دســت  ــی خودانگیخت ــاع ذات ــک دف ــه ی ــی جامعــه ب ــد. یعن ــرای خــود محفــوظ می دانن ــاع را ب هویتشــان حــق دف

ــه ســاحت موجودیــت و ارزش هــای جامعــه  ــه تعرض هــای مکــرر نظــام ســلطه ب ــی پاســخی ب ــدام انقالب ــد. اق می زن

اســت. از یــاد نربیــم کــه ارزش زدایــی و هویت زدایــی از مصادیــق بــارز خشــونت و اعــامل زورانــد. انســداد عرصه هــای 

فعالیتــی یــک خلــق و بســن راه هــای توســعه ی آن در نهایــت بــه مــرگ فرهنگــی آن خلــق و جامعــه می انجامــد کــه 

غیــر از تــرور و قتل عــام تعریفــی دیگــر نــدارد. در ایــن مــوارد اعــدام انقالبــی از میــان بــردن و جداســازی آن بخــش 

از بدنــٔه فاســد و رسطانــی شــدٔه خلــق و جامعــه اســت کــه بــه ضــد آن تبدیل شــده و اگــر تعللــی 
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صــورت گیــرد، بــه اعضــای ســامل آســیب وارد مــی آورد. منظــور مهــر تائیــد زدن بــر هــر عملــی نیســت کــه تحــت عنــوان 

ــه  ــخصی و منفعت طلبان ــازمانی و ش ــاب های درون س ــه تسویه حس ــه ک ــت. البت ــه اس ــورت پذیرفت ــی ص ــدام انقالب اع

ــرد  ــد. خ ــه منی گنج ــک مجموع ــه در ی ــی جامع ــاع ذات ــروی دف ــط نی ــد توس ــی و فاس ــد خلق ــارص ض ــدن عن ــا روبی ب

جمعــی دارای قــدرت متییــز تــرور دولتــی اســت. رصف مروعیــت به کارگیــری زور از ســوی دولــت توجیه گــر اعــامل 

تروریســتی آن نیســت. در ایــران، چــه قبــل و چــه بعــد از انقــالب بــه علــت عــدم وجــود نهادهــای مدنــی توامننــد و 

کارا جهــت تلطیــف خشــونت دولتــی و ایجــاد مکانیســم های حســاب خواه همــواره خلق هــا و جوامــع بــا خشــونت 

ــر  ــن ام ــه و همی ــا کاهش یافت ــه مداوم ــاب آوری جامع ــزان ت ــد. می ــه رو مانده ان ــام روب ــیخته ی نظ ــان و افسارگس عری

محرک هــای دفاعــی را فعــال می منایــد. لــذا احــزاب و گروه هــای مدافــع خلــق کــه برخاســته از میــان مردم انــد تــوان 

ــه  ــی فاصل ــل انقالب ــدام و عم ــد. به طورقطــع اع ــا آن هــم برمی خیزن ــه ب ــه مقابل ــد و ب ــرور را دارن ــف ت ــز و تعری متیی

زیــادی بــا تــرور کــه عملــی تهاجمــی و تعارضــی اســت، حتــی از لحــاظ معنایــی دارد.

ــای  ــد. هجمه ه ــات دارن ــن اقدام ــه ای از ای ــی خصامن ــربال بازخوان ــای نئولی ــوی جریان ه ــه از س ــاهدیم ک ــروزه ش ام

صــورت گرفتــه تنهــا بــه مبــارزان و قهرمانــان فعالیت هــای مســلحانه محــدود منانــده و نویســندگان و روشــنفکران آن 

دوران را نیــز در برمی گیــرد. تحــت عنــوان نقــد تاریــخ معــارص و واکاوی آن اقــدام بــه منکــوب منودنــش می مناینــد. در 

ایــن رابطــه از برچســب هایی همچــون روشــنفکران تروریســت هــم ابــا ندارنــد. آثارشــان را نفرت پراکنانــه می داننــد 

و مــروج خشونتشــان می نامنــد. نوشــته ها و داســتان های صمــد بهرنگــی را آمــوزش تــرور بــه کــودکان عنــوان 

ــا امــکان دسرســی بــه آرشــیوهای حکومتــی امکان پذیــر  می کننــد. البتــه ایــن امــر در قالــب یــک پــروژه وســیع و ب

ــه  ــه ک ــد مهرنام ــی مانن ــوند. مجالت ــت می ش ــره ای حامی ــالت زنجی ــانه ها و مج ــق رس ــن از طری ــت. همچنی ــده اس ش

ــک  ــوان ی ــم به عن ــران ه ــم ای ــد. رژی ــی دارن ــدی طوالن ــه ی ــن برنام ــا در ای ــه ی پوی ــردد و اندیش ــاپ منی گ ــالً چ فع

ذی نفــع مشــغول صیــد از آب گل آلــود اســت. در مــورد چرایــی ایــن رویکــرد الزم اســت مــواردی را یــادآور شــد کــه 

ــود.  ــاره من ــوارد اش ــن م ــه ای ــاه ب ــوان کوت ــا می ت ــد. ام ــال منی گنجن ــن مق ــد و در ای ــری می طلب ــود دف ــدام خ هرک

نخســت اینکــه تحلیــالت صــورت گرفتــه بــا بــازه ی زمانــی کــه عمــل در آن صــورت گرفتــه هم پوشــانی ندارنــد بــرای 

همیــن یک جانبــه و ســطحی و باســمه ای بــوده و جنبــه ی برچســب زنی آن برجســته تر اســت. دومیــن مــورد رویکــرد 

امانیســتی و برخــوردار از رمانتیسیســم اســت کــه همــه را به صــورت فرزنــدان یــک مــام میهــن می بینــد، چــه ظــامل 

ــف  ــن. ســوم، جهــت تضعی ــی به طــور اســت و دســت عــدو در بی ــوده از روح آریای ــی ب ــر جفای ــوم و اگ و چــه مظل

خاطــرات و معنویــات جمعــی و کاســن از نقــش مواریــث فرهنــگ مقاومتــی جهــت ایجــاد ازهم گســیختگی اجتامعــی 

و جلوگیــری از همذات پنــداری خلق هــای ســتمدیده بــا اسطوره هایشــان. چهــارم، اســطوره زدایی و هویت زدایــی 

ــواران  ــم و میراث خ ــام حاک ــع نظ ــه نف ــی ب ــای مردم ــوب ارزش ه ــه مطل ــادره ب ــخ و مص ــی تاری ــور بازنویس به منظ

لیــربال. پنجــم، جهــت تقویــت ایــن نظریــه کــه دوران انقــالب و انقالبــی گــری بــه پایــان رســیده و تنهــا راه رســیدن بــه 

رسمنــزل مقصــود جریــان اصالح طلبــی اســت. ششــم، برگرفتــه از توهــامت پایــان تاریــخ و تقبیــح ایدئولــوژی می باشــد. 

هفتــم، تبدیــل زندگــی روزمــره بــه اســطوره و ترویــج شــعار زندگــی کــردن بــرای زندگــی کــردن. ایجــاد یــک جامعــه 

کورفرهنــگ کــه تــوان مولــد  بــودن خــود را در عرصــه ی اسطوره ســازی ازدســت داده و مــاده ی خامــی شــده بــرای یــک 

نظــام مدیریــت اســطوره. هشــتم، بــاال بــردن تــوان مروعیــت آفرینــی بــا خلــع ســالح جامعــه و گشــن قــدرت دفاعــی 

آن. نهــم، ایجــاد بســر مناســب جهــت اعــامل زور و تــرور دولتــی و قانومننــد کــردن آن بــرای برســاخت شــهروندان 

رسبــه زیــر و قانون مــدار و اهلــی. حــذف و پــاک کــردن بخشــی از تاریــخ یــک ملــت و یــا خلق هــای ایــران تنهــا در 

ــا از بیــن بــردن جهــان حیاتــی و زبان شــناختی اســطوره های مردمــی  راســتای اســتقرار سیاســت های نئولیربالیســتی ب

اســت. تبدیــل زندگــی روزمــره بــه اســطوره و برجســته منــودن مؤلفه هــای آن از قبیــل لذت طلبــی، فردیــت و تفــاوت 

ظاهــری کــه انســجام اجتامعــی را از هــم می پاشــد. جهــان لیــربال همــواره از مقاومــت مردمــی نفــرت داشــته و بــرای 

ــد. ــرداری می کن ــی کپی ب ــوی فرهنگ ــت های نات ــران از سیاس ــی ای ــا حت ــن آن در همه ج ــان برداش از می

        



ــتارهای  ــرور و کش ــا ت ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــتبدادی جمه ــم اس ــیس رژی تاس

ــتا  ــداوم دارد. در راس ــون ت ــن روال تاکن ــده و ای ــاز گردی وســیع و ســامامنند آغ

بــا شــدت هرچــه بیشــر ایــن رژیــم بــا کشــتار عریــان و خامــوش شــهروندان 

ایرانــی کــامکان ســعی در طوالنــی منــودن عمــر فاجعه بــار خــود دارد. اقدامــات 

تروریســتی ایــن رژیــم تنهــا محــدود بــه فضای سیاســی- اجتامعــی ایــران نبوده،  

بلکــه اقــدام بــه تــرور افــراد و شــهروندان ســایر کشــورها را نیــز در کارنامــه ی 

ــد  ــه احســاس کن ــا ک ــر ج ــدک می کشــد. ه ــه ی ــگ تروریســتی خــود ب رنگارن

کــه منافعــش درخطــر اســت، از هیچ گونــه اقــدام تروریســتی اِبایــی نداشــته و 

ــا خواهــد گذاشــت. همــه قوانیــن و نرم هــای حقــوق بــری را زیــر پ

 ایــن رژیــم نه تنهــا بــا اعدام هــای آشــکار و پنهــان و شــکنجه و زنــدان ســعی در 

خفــه منــودن فریــاد حق خواهــی خلق هــای ایــران دارد، بلکــه هامننــد بســیاری 

ــالش  ــی در ت ــذف فیزیک ــرور و ح ــق ت ــاد، از طری ــور بنی ــای دیکتات از نظام ه

بــرای نابــودی و ترعیــب مخالفانــش اســت. در ایــن میــان زنــان کــه در بــه مثــر 

رســاندن انقــالب خلق هــای ایــران نقــش پیشــاهنگی داشــته اند، مــورد هــدف 

ــارض  ــه ح ــد. در مقال ــرار گرفتن ــم ق ــونت آمیز رژی ــه و خش ــات خصامن اقدام

اقدامــات تروریســتی و خشــونت نظام منــد رژیــم اســتبدادی در حــوزه ی زنــان 

را واشــکافی منــوده و ســعی بــر ایــن داریــم کــه ایــن اقدامــات را در چارچــوب 
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ــال  ــه ح ــا ب ــت ت ــا ایــن انجــام نــداده و مثــل مل ــر و شــبیه پادگان هستند مــورد اســتفاده رژیــم و همــه تشــکیالت کــرده اســت. زندانهــا را مجبــور به ســکوت بــه رس آنهــا زده و آنها خواســته اند بــا چوبی هــر وقتی هــم چیزی مــردم برخورد کــرده و یــک حیــوان ب ــرای تحقی ــه ب اســتفاده رسکــوب ملــت کــورد ک آنهــا  بــا مــردم می کنــد. بــرای رژیــم از  برخــورد اینگونــه  اجتــاع  خلــق می کنــد چون نیــروی و  از  ــن از جامعــه  گرفتــه حفاظــت  ــرای همی ــده، ب ــت بــه چشــم یــک رژیم رسوســامان دهــد و خلــق در میــان خــود نو، نیروهــای دفــاع از بایــد کوردهــا رس از ش ــه دول ــبی اقتصــادی، چه امنیتی زیــر نــام فعالیت های رشق کوردســتان چــه و برنامــه ای کــه در نگاه کند و هــر پروژه اشــغالگر ب ــر برچس ــا ه باشــد در چهارچــوب کــه رژیــم بر آنهــا زده و ب

ــه ملــت  ــا ب ل ت ــل نــداده انجــام حــا ــوان یــک و مث هــر کــرده برخورد مــردم بــا ایــن حی ــزی هــم وقتــی و  چی

مــردم مثــل یک حیــوان انجــام نــداده و ملــت تــا بــه حال  ایــن  کــرده بــا  وقتــی برخــورد  هــر  چیــزی و  بــا هــم  بــه رس خواســته اند  بــه آنهــا زده و آنهــا چوبــی  مجبــور  کــرده را  ــا و ســکوت  اســتفاده همــه تشــکیالت اســت. زندانه شــبیه مــورد  ــتند رژیــم  ــادگان هس آنهــا و رسکــوب ملــت کــه بــرای تحقیــر پ از  رژیــم اســتفاده می کند. کــورد  چــون و اجتــاع برخورد اینگونــه با مــردم بــرای  شــده، از خلق از جامعه  نیــروی حفاظــت می کنــد  همیــن گرفتــه  ــای بایــد کوردهــا رس بــرای  ــو، نیروه خلــق از ن از  ــگاه رژیــم اشــغالگر و بــه چشــم یــک رسوســامان دهــد در میــان خــود دفــاع  ــه دولــت ن نــام رشق کوردســتان و برنامــه ای که در کنــد و هر پــروژه ب زیــر  ی چــه  لیت هــا بــا اقتصــادی، چــه فعا و  برچســبی امنیتــی  بــر هــر  رژیــم  چهارچــوب آنهــا زده باشــد کــه  دادن در  ــه ادامــه  ــرور و نهادین ــت ت ــودن ذهنی در من برجســته و کوردهــا هــم کوردســتان اســت اشــغالگری  یــاده کــردن هان ســه بــا  ــد موضــوع  ــده می توانن ادامــه ش در بــه  ســه ببخشــند.کوردســتان پایــان اشــغالگری  آن  ـ  کــه ۱۰ منودیــد موضوعــی  ــادآوری اشــاره  ــت ی ــتند؟ جه ـ اینکه هانطور کدامها هس ــاع را از کــه اشــاره کردیــم ۱ ــه اجت مــردم مثــل یک حیــوان انجــام نــداده و ملــت تــا بــه حال مــردم کوردســتان ک ایــن  کــرده بــا  وقتــی برخــورد  هــر  و 
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تعریــف تــرور و تروریســم بحــث مناییــم؛ امــا قبــل از آغــاز بحــث الزم اســت، تعریفــی کلــی از تروریســم بنامییــم تــا بــر 
اســاس تعریــف مذکــور اقدامــات تروریســتی رژیــم اســتبدادی اســالمی ایــران را علیــه زنــان را مــورد تحلیــل قــرار دهیــم، 
ســپس تالش هــا و مبــارزات زنــان در سیســتم اســتبدادی و اســتعامری اســالمی ایــران را تریــح منــود تــا درک بهــری از 

کینــه و تنفــر رژیــم از جامعــه ی پویــای زنــان داشــته باشــیم.
ــان  ــی بی ــوان به طورکل ــده، لکــن آنچــه می ت ــه نگردی ــرور و تروریســم ارائ ــون تعریــف جامــع و دقیقــی از واژه ت تاکن
ــل  ــرای نی ــه خشــونت ب ــد ب ــا تهدی ــده خشــونت و ی ــدام ســامامنند کــه دربردارن منــود بدین صــورت اســت کــه هــر اق
بــه هــدف مشــخصی باشــد کــه ایــن اهــداف اغلــب سیاســی، مذهبــی و ایدئولوژیــک هســتند، به عنــوان تــرور تلقــی 
می گــردد. ایــن اقدامــات چــه از جانــب دولت هــا باشــند و چــه از جانــب گروه هــای خــاص نتیجتــاً به عنــوان تــرور و 

ــد. ــف می گردن ــی تعری دهشــت آفرین
بــاروی کار آمــدن رژیــم اســتبدادی اســالمی ایــران، بنــا بــه ذهنیــت و ســاختار حاکــم بر ایــن رژیم کــه کامالً مردســاالرانه، 
 اقتدارگــر و ضــد زن و بــر مبنــای مذهــب شــیعه دوازده امامــی پایه ریــزی گشــته و بدیــن ترتیــب بــه خویــش مروعیــت 
ــه و  ــوب خان ــودن در چارچ ــدود من ــامع و مح ــن اجت ــای زیری ــه الیه ه ــان ب ــدن زن ــب ران ــه عق ــدد ب ــد، درص می بخش
ــه زنــگ  ــان به مثاب ــد و پیرفــت و فعالیــت اجتامعــی زن ــوان ایده آل تریــن وظیفــه می منای تعریــف »مادرانگــی« به عن
خطــری بــرای آنــان محســوب می گــردد؛ امــا بخــش وســیعی از ایــن اقدامــات از طریــق قانــون مــروع گردانــده شــد و 

عــدم متکیــن از قانــون نیــز بــر طبــق قوانیــن دولــت جــرم و ضدیــت بــا نظــام تلقــی می گــردد.
پــس از مصــادره انقــالب از ســوی خمینــی و اطرافیانــش، درحالی کــه دولــت بــا متامــی تــوان خویــش ســعی در خفــه 
ــه در  ــت همیش ــارزه و مقاوم ــه مب ــان ک ــن زن ــود، لیک ــان می من ــه زن ــای همه جانب ــت از پیرفت ه ــودن و مامنع من
رسشتشــان بــوده، هیــچ گاه ایــن رسنوشــت تحمیلــی را بــر خویــش نپذیرفتــه و از هــر راهــی کــه توانســته اند، ســعی 
ــی،  ــغلی، اجتامع ــی، ش ــای تحصیل ــان در زمینه ه ــای زن ــد. پیرفت ه ــش منوده ان ــی خوی ــری و اجتامع ــربد فک در پیش
ــلطه  ــه از س ــار ده ــول چه ــم، در ط ــی رژی ــری و ذهن ــای فک ــه هجمه ه ــود هم ــری و ... باوج ــی، ه ــی، فرهنگ سیاس
رژیــم اســتبدادی ســیر صعــودی داشــته و هیــچ گاه ایــن رژیــم قــادر نبــوده زنــان را از خواســته ها و مطالباتشــان مــورد 
عقب نشــینی قــرار داده و باوجــود همــه مانع تراشــی ها نیــز زنــان توانســته اند تابوهــای زیــادی را شکســته و در تغییــر 

موقعیــت خویــش نقــش بســزایی ایفــا مناینــد.
ــعی  ــان س ــه دارد، زن ــه جامع ــا ب ــدن آن ه ــر قبوالن ــعی ب ــم س ــه رژی ــی ک ــی و قانون ــای ذهنیت ــه تالش ه ــود هم باوج
ــالت  ــٔه تحصی ــد. درزمین ــاد مناین ــود ایج ــت خ ــرای پیرف ــی ب ــز موقعیت ــن نی ــات ممک ــن امکان ــا کمری ــد ب منوده ان
دانشــگاهی بیــش از نیمــی از پذیرفته شــدگان دانشــگاه ها بــه زنــان اختصــاص دارد. در زمینه هــای هــری و فرهنگــی 
زنــان همــه مرزهــا و محدودیت هــا را درنوردیــده و هرمنــد، شــاعر و نویســنده بســیاری پــای بــه عرصــه نهاده انــد کــه 
ایــن موضــوع بــرای ذهنیــت مردســاالر حاکــم بــر دولــت هشــداری اســت بــرای قــرار گرفــن در رساشــیبی ســقوط. چــون 
در کشــوری کــه زنانــش هشــیار و آگاه باشــند، جامعــه مدنــی همیشــه پویــا بــوده و هیــچ گاه به راحتــی تحــت تســلط 

ــد. ــرار منی گیرن ــدار ق اقت
ــان هســتند کــه همــواره پیشــاهنگ جامعــه هســتند. حضــور  ــٔه فعالیت هــای مدنــی و حقــوق بــری ایــن زن درزمین
زنــان در عرصــه سیاســت نیــز باوجــود همــه ســنگ اندازی های رژیــم امــروز به عنــوان امــر واقــع پذیرفته شــده اســت. 
ــه  ــن دارد ک ــر ای ــعی ب ــم س ــع رژی ــیاری مواق ــت. در بس ــه اس ــی افزایش یافت ــبت قابل تأمل ــه نس ــاغل ب ــان ش ــار زن آم
دســتاوردهای زنــان را بــه نــام خویــش قلمــداد و در رســانه هایش به گونــه ای تبلیــغ منایــد کــه گویــا ایــن رژیــم اســت 

ــان فراهــم آورده اســت. ــرای زن ــم ب ــن فرصت هــا و موقعیت هــا را رژی ــه ای ک
امــا هیــچ گاه نبایــد ایــن واقعیــت را فرامــوش منــود کــه رژیــم ایــران هرگــز نخواســته کــه زنــان دارای جایــگاه مناســب و 
شایســته شــخصیت خویــش باشــند. ایــن مهــم نیــز از ذهنیــت دولــت رسچشــمه می گیــرد کــه بــا رسکــوب و مامنعــت از 
آســودگی و ایجــاد آشــوب بــه بقــای خویــش ادامــه می دهــد. زمانــی کــه زنــان کــه نیــروی پویــای جامعــه می باشــند، در 

حاشــیه قــرار گیرنــد،  جامعــه نیــز نخواهــد توانســت آن گونــه کــه می بایســت بــا رژیــم مقابلــه منایــد.
ــز انجــام  ــان نی ــه زن ــوژی مذهبــی اســتوار اســت و هجمه هــای ذهنــی کــه علی ــر پایه یــک ایدئول جمهــوری اســالمی ب
ــالمی  ــوری اس ــت جمه ــونت بار دول ــات خش ــتی اقدام ــتا بایس ــن راس ــت. در همی ــوب هس ــن چارچ ــد در همی می ده
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ــده و  ــرور گنجان ــب ت ــی در قال ــن بین امللل ــق قوانی ــات مطاب ــن اقدام ــه ای ــن اســت ک ــود. ممک ــف من ــرور« تعری را »ت
تعریــف نگــردد و تنهــا به عنــوان خشــونت قلمــداد گــردد؛ امــا بــر طبــق تعریفــی کــه از تــرور ارائــه دادیــم اقدامــات 
ــوان می گــردد؛  ــرور خامــوش عن ــه ت ــرور ب ــه ت ــرور زن اســت. گاهــی این گون ــران در حقیقــت ت ــم ای خشــونت آمیز رژی
امــا می تــوان ادعــا منــود کــه ایــن ترورهــا نــه خامــوش بلکــه از ســوی ذهنیــت دوت- ملــت بــه شــکلی آشــکارا صــورت 
ــد  ــام می ده ــان انج ــخصیتی آن ــب ش ــان و تخری ــه اراده زن ــالمی علی ــوری اس ــه جمه ــی ک ــه اقدامات ــرد. ازجمل می گی

ــل اشــاره منــود: ــه مــوارد ذی ــوان ب می ت

اعدام انقالبیون زن از ابتدای انقالب تا کنون
پــس از آشــکار گشــن چهــره حقیقــی رژیــم ایــران و اعــالم مبــارزات سیاســی و مســلحانه علیــه رژیــم، زنــان نیــز در 
ایــن جبهــه مبــارزه حضــور فعاالنــه منــوده و شــامر زیــادی از آنــان در زندان هــای رژیــم مــورد شــدیدترین شــکنجه ها 
قرارگرفتــه و از هیــچ اقــدام ضــد بــری باهــدف بــه تســلیمیت کشــاندن زنــان فروگــذار ننمودنــد. مشــارکت سیاســی و 
نظامــی زنــان کــه نشــان از میــزان آگاهــی و هوشــیاری آنــان داشــت و بــا مالک هــای زن موردنظــر رژیــم متفــاوت بــود، 
بــرای رژیــم قابل قبــول و هضــم نبــوده و در همیــن راســتا نــوک پیــکان هجمه هــای رژیــم به ســوی ایــن زنــان نشــانه 
رفــت. به ویــژه در دهــه شــصت بــا شــکنجه، تجــاوز و اعــدام هــزاران زن انقالبــی کــه هیــچ گاه تســلیمیت را نپذیرفتــه 
ــوان  ــان منــود. در حقیقــت ایــن اقدامــات را می ت ــد، ســعی در مســکوت منــودن و شکســن اراده آزادیخواهــی آن بودن

تــرور شــخصیتی همــه زنــان در منــود زنــان زندانــی و اعدامــی عنــوان منــود.

اسیدپاشی
یکــی دیگــر از مــواردی کــه می تــوان آن را در چارچــوب تروریســم و خشــونت سیســتامتیک تعریــف منــود اسیدپاشــی 
اســت. در مقطعــی کــه بــا پشــتوانه افراطیــون مذهبــی در ســاختار نظــام، اقدامــات ضــد انســانی اسیدپاشــی انجــام 
ــن کار  ــه ای ــدام ب ــه اق ــردی ک ــچ گاه ف ــوارد هی ــر م ــد، در بیش ــده ای درآی ــکل پدی ــه ش ــه ب ــت ک ــت و می رف می گرف
وحشــیانه و نــا انســانی می منــود، شناســایی نشــده و یــا اگــر شناســایی می گردیــد، بــا اســتفاده از حربــه امربه معــروف 
و نهــی از منکــر ســعی بــر توجیــه اقــدام جنایتــکاراِن خویــش منــوده اســت. دولــت ایــران در بســیاری مواقــع تــالش 
منــوده تــا بــر ایــن پرونده هــا رسپــوش گذاشــته و این گونــه خشــونت را تحــت نــام مســائل خانوادگــی در خفــا نگــه دارد. 
درحالی کــه فاعــل این گونــه کردارهــا بــه پشــتیبانی قدرت هــای سیاســی و امنیتــی حاکــم بــر رژیــم آن گونــه بــه خویــش 

حــق می دهــد کــه حــق یــک زندگــی ســامل و انتخــاب زندگــی دلخــواه را از یــک زن دریــغ مــی دارد.

قتل های ناموسی
ــن  ــود، ای ــناخته  می ش ــی« ش ــای ناموس ــام »قتل ه ــت ن ــه تح ــان ک ــا نزدیکانش ــواده ی ــردان خان ــوی م ــان از س ــل زن قت
ــن و روان« زن را ازآن  ــر »ت ــک ب موضــوع ریشــه در ذهنیت-ســاختار، جامعــه جنســیتگرا و ملکیتگــرا دارد و حــق متل
ــام دفــاع  ــر طبــق شــواهد محــرز باشــد- تحــت ن ــه لزومــا ب ــد درصورتی کــه برایــش- و ن مــرد دانســته و مــرد می توان
از »نامــوس« خویــش زنــش را کشــته و درنهایــت بــر ایــن موضــوع رسپــوش بگــذارد. دولــت نیــز در این گونــه مــوارد 
ــت  ــا را مروعی ــه قتل ه ــد، این گون ــت منای ــی دخال ــائل ناموس ــت در مس ــه نبایس ــه ک ــن بهان ــا ای ــوده و ب ــکوت من س
ــان رعــب و وحشــت ایجــاد  ــان زن ــد. درنتیجــه در می ــن اقــدام را جــز حقــوق مــردان محســوب می منای بخشــیده و ای
منــوده و زن هرگــز نخواهــد توانســت بــه ایــن قناعــت برســد کــه او »ملــک« هیچ کــس نیســت و بایســتی قبــل از هــر 
چیــز متعلــق بــه »خویــش« باشــد. ایــن هــامن موضوعــی اســت کــه »رهــرب آپــو« به شــدت بــر آن ارصار ورزیــده و آن را 
خودبودگــی« زن نــام می نهــد. ایــن نیــز طبــق تعریــف اولیــه مــا از تــرور در چارچــوب ایــن مفهــوم گنجانــده می شــود 
و زنــان بــا »تــرور شــخصیتی« روبــرو می گردنــد. دولــت و حاکمیــت بــا اســتفاده از امکانــات تبلیغاتــی خویــش به ویــژه 
ــوس  ــام نام ــت ن ــی تح ــه قتل ــی ک ــوده و زمان ــه من ــری جامع ــی فک ــر جهت ده ــعی ب ــی س ــات مذهب ــق تبلیغ از طری
روی داد، بــا ســکوت معنــادار درواقــع ایــن پیــام را بــه ذهنیــت مردســاالر و ملکیت گــرا می رســاند کــه از ایــن عمــل 

چشم پوشــی منــوده و درنهایــت راه بــرای جنایــات بیشــر علیــه زنــان فراهــم خواهــد شــد.
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اعدام گسرتده زنان 
ــا از هــر  ــی اســت ت ــی فرصت ــوان در پ ــا متــام ت ــان آگاه گشــته، ب ــی زن ــه نیکــی از پتانســیل درون ــه ب ــران ک ــم ای رژی

طریقــی، خشــونت سیســتامتیک خویــش بــر آنــان را اعــامل منایــد و به این ترتیــب به متامــی زنــان ایــن پیــام را منتقــل 

می کنــد کــه اگــر انتخــاب زنــان عصیــان و اعــراض باشــد، مــرگ نیــز تنهــا تقدیــر خواهــد بــود. در زندان هــای رژیــم 

زنــان زیــادی وجــود دارنــد کــه بــه اتهــام قتــل و یــا مــواد مخــدر زندانــی گشــته اند و در انتظــار حکــم اعــدام بــه رس 

می برنــد. در بیشــر مــوارد زنــان بــرای دفــاع از خــود در برابــر تجــاوز ناچــار بــه کشــن »مــرد تجاوزگــر« گشــته اند کــه 

در اکــر مــوارد، مــردان متجــاوز افــراد دولتــی، ســپاهی و اطالعاتــی هســتند کــه بنــا بــه کاراکــر تجاوزگرشــان ســعی 

بــر »اســتثامر جنســی« زنــان داشــته و اگــر زنــی در مقابــل ایــن خواســته آنــان مقاومــت منایــد، حــق تجــاوز را بــرای 

خویــش روا داشــته و بدیــن ترتیــب همــه معیارهــای اخالقــی را کــه هــرروز آن را تبلیــغ می مناینــد بــه کنــاری نهــاده 

و شــخصیت اســتثامرگر و متجــاوز خویــش را آشــکار منــوده و زنــان را مــورد اذیــت و آزار جنســی قــرار می دهنــد.

زنــی کــه ایــن موضــوع را نپذیرفتــه و بــرای دفــاع از خویــش ناچــار بــه قتــل فــرد متجــاوز گشــته،  از دیــدگاه رسان رژیــم 

زنــی خطرنــاک بــوده و بــرای عــدم تکــرار چنیــن رویــدادی بــا همــه امکانــات تبلیغاتــی خویــش ســعی بــر تخریــب 

ــد.  ــاک مناین ــا صورت مســئله را پ ــا بیگانــگان و دشــمنان خــود اعــالم ت ــان منــوده و وی را مرتبــط ب شــخصیتی ایــن زن

ــات  ــی و اعراف ــاری و دادگاه فرمایش ــه جب ــط ریحان ــی توس ــره اطالعات ــل یک مه ــده قت ــه پرون ــوان ب ــاره می ت دراین ب

اجبــاری وی و درنهایــت، اعــدام وی اشــاره منــود.

برخوردهای ضد انسانی نیروی انتظامی با زنان در خیابان تحت لوای گشت ارشاد
از زمــان بــه قــدرت رســیدن رژیــم اســتبدادی اســالمی ایــران تاکنــون،  مســئله اصلــی کــه ســعی منــوده به عنــوان خــط 

قرمــز خویــش در برابــر زنــان ترســیم منایــد، »حجــاب« اســت. روزانــه بــا همــه ابزارهــای تبلیغاتــی ممکــن و روش هــای 

ــار دهــه  ــش از چه ــس از گذشــت بی ــا پ ــان داشــته و دارد؛ ام ــر زن ــل حجــاب ب ــر تحمی تشــویقی و تنبیهــی ســعی ب

ــان شکســته شــده و خــود پوشــش دلخــواه خــود را انتخــاب  ــرای زن از عمــر ایــن حکومــت، دیگــر تابــوی حجــاب ب

می مناینــد. در ایــن  میــان رژیــم کــه تــاب تحمــل چنیــن پدیــده فراگیــری را نــدارد، هــم بــا تحریــک اذهــان عمومــی 

ــن نهادهــا را در اعــامل  ــا تشــدید و گســرش گشــت های ارشــاد و بســیج، دســت ای ــز ب ــدازی و نی ــر تفرقه ان ســعی ب

خشــونت بــاز منــوده اســت و هامن گونــه کــه در بــاال نیــز بــه آن اشــاره منودیــم، تحــت لــوای امربه معــروف و نهــی 

از منکــر و به ویــژه توســط مامــوران زنــی کــه آموزش دیــده ی ایدئولــوژی نظــام هســتند، ســعی در ارعــاب و تقبیــح 

زنانــی می مناینــد کــه معیارهــای پوششــی رژیــم را نپذیرفتــه و بــا پوشــش دلخــواه خویــش در جامعــه حضــور می یابنــد 

و اگــر الزم ببیننــد، می تواننــد ایــن را زنــان در انظــار عمومــی مــورد رضب و شــتم قــرار داده و بــه آنــان بی حرمتــی 

مناینــد.

ــاالری و  ــت مردس ــه از ذهنی ــأت گرفت ــونت بار نش ــات خش ــه از اقدام ــد منون ــا چن ــد تنه ــر گردی ــه ذک ــی ک منونه های

ــه و در مقابــل  ــان انجام گرفت ــان و اراده آزادی خواهــی آن ــه زن ــران می باشــند کــه علی ــم اســتبدادی ای اقتدارگــرای رژی

بــا مقاومــت کم نظیــر زنــان روبــرو می گردنــد. همــه این هــا بــه زنــان ایــن پیــام را می دهنــد و آن اینکــه در مقابــل 

ایــن تهاجــامت نظامنــد، بایســتی زنــان دارای پتانســیل دفاعــی خویــش بــوده و بدیــن ترتیــب همــه اقدامــات رژیــم 

علیــه زنــان را بی پاســخ نگذارنــد. در ایــن راســتا زنــان بایــد هــم ازلحــاظ فکــری بتواننــد بــا رژیــم مقابلــه مناینــد و هــم 

بتواننــد دارای توانایــی دفــاع ذاتــی گردنــد. ایــن ویژگــی در همــه جانــداران کیهــان وجــود دارد و اگــر امــروز جامعــه از 

دفــاع ذاتــی دور گردانــده شــده، بــه دلیــل کردارهــا و اندیشــمندی دولــت اســت کــه می خواهــد جامعــه فاقــد دفــاع 

ذاتــی باشــد و همــواره متکــی بــه دولــت باشــد.

هــر ایــن مــردم برخورد یــک حیــوان بــا انجام نداده و مثل ملــت تــا بــه حــال  و  بــا وقتــی هــم چیزی کــرده  ــه رس آنها خواســته اند  ــکیالت اســت. زندانهــا و بــه ســکوت کــرده زده و آنها را مجبور چوبی ب ــه تش اســتفاده هم ــد بــا مــردم و اجتامع برای رژیم اینگونه اســتفاده می کنــد. ملــت کــورد از آنها تحقیــر و رسکــوب هســتند کــه بــرای رژیم شبیه پادگان مــورد  ــورد می کن نیــروی برخ ــان نو، نیروهــای دفاع باید کوردهــا رس از شــده، برای همین از جامعــه  گرفتــه حفاظــت از خلــق چــون  ــق در می ــامان از خل ــود رسوس ــگاه یک رژیم اشغالگر دهــد و به چشــم خ ــت ن ــه دول کوردســتان و برنامــه ای کــه در کنــد و هــر پــروژه ب نــام رشق  زیــر  ی چــه  لیت هــا چــه فعا ــا هــر اقتصــادی،  چهارچــوب بــر آنهــا زده باشــد برچسبی که رژیم امنیتــی و ب ــرور در  ــه دادن ت کوردســتان ذهنیت اشغالگری و نهادینــه منــودن ادام بــه موضوع یاده شده کــردن هــامن ســه هــم بــا برجســته اســت و کوردهــا در  ــه اشــغالگری می تواننــد  .در کوردستان پایان ادام ســه ببخشند آن  ـ  کــه ۱۰ منودیــد موضوعــی  ـ اینکه هامنطور کدامهــا هســتند؟ جهــت یــادآوری اشــاره  ــتان کــه اجتــامع را از کــه اشــاره کردیــم ۱ ــردم کوردس ۲ـ م نداده انــد گرفته انــد.  جامعــه اجــازه  هی کــه  ند ما ز داشــته ســا را  ـ جامعــه خــود  دفــاع حــق اســتفاده از باشــد. ۳ نیروهــای 



ــودن  ــی  ب ــطه »افق ــتان به واس ــادی در رشق کوردس ــد اقتص ــاد و رش اقتص
ســاختار قــدرت« درون قالب هــای خشــک و خشــن دولــت ـ ملــت ایرانــی 
ــن  ــوط     گش ــت. من ــده اس ــته گردی ــورد وابس ــئله ک ــوِد مس ــه  خ ــدت ب بش
اقتصــاد بــه ســتم ملــی علیــه کوردهــا، سیســتمی اقتصــادی از نــوع ظاملانــه 
و اســتثامری را شــکل داده کــه رابطــه سیاســی تهــران بــا رشق کوردســتان را 
رسطــان زده ســاخته اســت. حقیقــت امــر ایــن اســت کــه از دوران پهلــوی 
ایــن سیســتم ظاملانــه چندیــن و چندهــا مســئله حــاد سیاســی ـ اجتامعــی 
ــه و بقــای« ملــت کــورد را  ــد کــه حوزه هــای »امنیــت، تغذی ــرون می زن بی
ــه  ــن مســائل چندگان ــن، ای ــرار داده اســت. بنابرای بشــدت تحت الشــعاع ق

ــتند: ــه هس ــدی این گون کلی

ــه مرکــز و پایتخــت باهــدف ســلب  ــه بودجــه ب ــدن مقول  وابســته گردان
فرهنــگ ملــت کــورد

 پیشــربد سیاســت راهــربدی بیوقــدرت در راســتای محرومیت زایــی پایــدار 
ــع  ــه و صنای ــدان رسمای ــد و فق ــادی مول ــای اقتص ــف فعالیت ه ــا تضعی ب

بنیادیــن زیرســاختی

 غارت منابع زیرزمینی، روزمینی و آبی

 ایجــاد ارتــش بیــکاران و گســیل آن هــا به ســوی کالن شــهرهای صنعتــی در 
قالــب مهاجرت هــای کاری

 رویکــرد راهــربدی ســلبی، ســلب مدیریــت اجتامعــی از کوردهــا یعنــی 
ــت ــی مدیری ــا بومی گردان ــت ب ــتیزی و ضدی ــی س دموکراس

 مامنعــت از اتحــاد دانــش اقتصــادی بــا اقتصــاد عملــی به صــورت 

رامین  گارا

هــر ایــن مــردم برخورد یــک حیــوان بــا انجام نداده و مثل ملــت تــا بــه حــال  و  بــا وقتــی هــم چیزی کــرده  ــه رس آنها خواســته اند  ــکیالت اســت. زندانهــا و بــه ســکوت کــرده زده و آنها را مجبور چوبی ب ــه تش اســتفاده هم ــد بــا مــردم و اجتامع برای رژیم اینگونه اســتفاده می کنــد. ملــت کــورد از آنها تحقیــر و رسکــوب هســتند کــه بــرای رژیم شبیه پادگان مــورد  ــورد می کن نیــروی برخ ــان نو، نیروهــای دفاع باید کوردهــا رس از شــده، برای همین از جامعــه  گرفتــه حفاظــت از خلــق چــون  ــق در می ــامان از خل ــود رسوس ــگاه یک رژیم اشغالگر دهــد و به چشــم خ ــت ن ــه دول کوردســتان و برنامــه ای کــه در کنــد و هــر پــروژه ب نــام رشق  زیــر  ی چــه  لیت هــا چــه فعا ــا هــر اقتصــادی،  چهارچــوب بــر آنهــا زده باشــد برچسبی که رژیم امنیتــی و ب ــرور در  ــه دادن ت کوردســتان ذهنیت اشغالگری و نهادینــه منــودن ادام بــه موضوع یاده شده کــردن هــامن ســه هــم بــا برجســته اســت و کوردهــا در  ــه اشــغالگری می تواننــد  .در کوردستان پایان ادام ســه ببخشند آن  ـ  کــه ۱۰ منودیــد موضوعــی  ـ اینکه هامنطور کدامهــا هســتند؟ جهــت یــادآوری اشــاره  ــتان کــه اجتــامع را از کــه اشــاره کردیــم ۱ ــردم کوردس ۲ـ م نداده انــد گرفته انــد.  جامعــه اجــازه  هی کــه  ند ما ز داشــته ســا را  ـ جامعــه خــود  دفــاع حــق اســتفاده از باشــد. ۳ نیروهــای 

یسمرتور

ــام ملــت تــا بــه  ــال انج ــزی و هــر وقتــی برخورد کرده بــا این مــردم یــک حیــوان نــداده و مثل ح خواســته اند هــم چی

اقتصادی
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فعالیــت و کنــش شــهروند مولــد در جهــت وابستگی ســازی بیشــر

 گسرش مدل »اقتصاد لیربالی« که مناسب ترین مدل برای »تروریسم اقتصادی« علیه ملت کورد است

ــت  ــه مل ــادی را علی ــم اقتص ــی تروریس ــه طرق ــران از چ ــت ای ــت ـ مل ــه دول ــد ک ــان می دهن ــر نش ــوارد فوق الذک م
ــول  ــت. اف ــتان اس ــی( در کوردس ــاد سیاس ــتعامری )اقتص ــم اس ــربد اکونومیس ــا پیش ــه هامن ــد ک ــج می ده ــورد تروی ک
ــای  ــوان مهاجــران جوی ــه به عن ــکاران ک ــش بی ــم ارت ــل عظی ــه خی ــداری و پیوســن قــر روســتایی ب کشــاورزی و دام
کاری به ســوی تهــران و کالن شــهرها خروشــان می گردنــد و یــا به صــورت »کولــرب« نــان را بــه جــان می خرنــد )وجــود 
ــای نســبی  ــاالری در رسمایه گذاری ه ــل شایسته س ــو(؛ تقاب ــا ماک ــان ت ــای کرماش ــرب در مرزه ــزار کول شصت وهشــت ه
ــوط و مــروط ســاخن رسمایه گــذاری  ــذاران شــهرهای غیرکــورد و من ــه از ســوی رسمایه گ ــا غارتگــری رسمای بومــی ب
بومــی بــه مقولــه شایسته ســاالری مــزدوری بــرای نظــام؛ تضعیــف ارزش هــای ســنتی بــا هــدف نسل کشــی فرهنگــی؛ 
هســته ای شــدن خانــواده و جدیــدا تجزیــه کانــون خانــواده و تبدیــل فــرد بــه مطیــع بــدون چون وچــرای دولــت بــا 
اشــتغال های لــرزان دولتــی، همــه و همــه بحران هــای اقتصــادی، سیاســی و اجتامعــی را دامن زده انــد کــه پیامدهــای 
خطیــر آن در انتهــا به صــورت ســتم ملــی علیــه کوردهــا بــا روش تروریســم اقتصــادی، رس برمــی آورد و فــرد ـ  جامعــه 

ــازد. ــان می س ــران و هراس ــی،  رسگ ــی تاریخ ــیر هویت یاب ــورد را در مس ک

ده هــا نهــاد وابســته بــه نظــام والیــی تحــت عناویــن »ســپاه، بســیج، کمیتــه امــداد، ســازمان بهزیســتی، جهادگرایــی فقر 
محــور جهــاد، ســازمان کشــاورزی، ســازمان کار، بانک هــا و ســازمان مســکن« به عــالوه بســیاری نهادهــای سیســتامتیک 
دیگــر بــا یک دســت جیــب شــهروند کــورد را پــر و بــا دســت دیگــر خالــی می کننــد و نهایتــا بــا ســوق دادن به ســوی 
نهادهــای بســیج، بهزیســتی و کمیتــه امــداد بــه خــوراک تبلیغاتــی بــرای نظــام مبــدل می گرداننــد. وظیفــه ایــن نهادهــا 

پیشــربد سیســتامنه سیاســت بیوقــدرت به صــورت روزانــه در متامــی رشیان هــای معیشــتی در رشق کوردســتان اســت.

ــی  ــه داری و یک ــم رسمای ــر گلوبالیس ــواج ویرانگ ــات ام ــران، تبع ــی ای ــادی داخل ــم اقتص ــرات تروریس ــته از تأثی گذش
ــد.  ــتمر می  گردان ــران« را مس ــود و بح ــبی، رک ــق نس ــراری »رون ــه تک ــی، چرخ ــر داخل ــواج تخریب گ ــا ام ــن آن ب  گش
دگرگونی هــای پرشــتاب و همه جانبــه در عرصــه جهانــی ســبب بحرانی شــدن شــدید رونــد توســعه کشــورهای آســیایی 
و نامتــوازن شــدن آن گشــته اســت. توســعه، فراینــدی چندبعــدی اســت کــه یکــی از ابعــاد مهــم آن، عــدم تنش زایــی بــا 
بین امللــل و بنیادی تریــن بعــد هــم فقــدان ســتم ملــی در حــوزه داخــل اســت کــه ایــران بــا بحــران در هــر دو حــوزه 
و تکانه هــای ناشــی از آن، جامعــه کوردســتان را به صــورت یــک حــوزه بومــی تحــت اســتثامر اقتصــاد ملــی دروغیــن 
ــد  ــل »رشــد ســاالنه تولی ــی از قبی ــن مقوالت ــدارد. بنابرای ــی جــز تروریســم اقتصــادی ن ــه معنای ــرار داده ک و فاســد ق
ناخالــص ملــی«، »رشــد ارزش افــزوده در ایــران و رشق کوردســتان« و »مــدل اقتصــادی ـ تجــاری ایرانــی« و بســیاری 
ــی و حاشــیه ای محســوب  ــا مســائل حــادی چــون مســئله کــورد و ملیت هــا، جانب ــل ب مقــوالت دیگــر همــه در تقاب
می گردنــد. تــا زمانــی کــه ایــن مســائل آسیب شناســی و رهگشــایی نگردنــد، مقــوالت نــرخ رشــد و توســعه هــم کاذب 
و دروغیــن خواهنــد بــود و جامعــه به واســطه بحران هــای سیاســی ـ ملــی مســتمر روی رفــاه بــه خــود نخواهــد دیــد 
کــه صدالبتــه رشط تحقــق رفــاه جامعــه رفــع »تروریســم اقتصــادی« بــا اســتفاده از »حــل مســئله کــورد« اســت. بــه 
هــامن انــدازه کــه دخالــت سیاســی داخلــی و خارجــی در ایجــاد مســئله کــورد وجــود دارد، بــه هــامن میــزان هــم 
دخالــت اقتصــادی داخلــی ـ خارجــی در آن نقــش دارد و در تاریــخ معــارص، ملــت کــورد بــا هــر دو رونــد تروریســم 
ــردد،  ــرح گ ــادی مط ــده اقتص ــک پدی ــوان ی ــواره به عن ــعه، هم ــدازه توس ــر ان ــت. ه ــوده و هس ــه ب ــادی مواج اقتص
ــم اســتبدادی  ــار رژی ــورد، رفت ــه سیاســی مســئله ک ــن مقول ــدازه هــم سیاســی اســت و همی ــه هــامن ان ــن ب قطع یقی
ایــران در حــوزه اقتصــاد را تروریســتی منــوده اســت. واژه تــرور اساســا بــه معنــای »نفــی و نابــودی« اســت و دولــت 
ـ ملــت پدیــده ای معمــوال »نابودگــر« بــرای بریــت اســت؛ حــال اگــر دغدغــه نسل کشــی فرهنگــی ـ فیزیکــی، ملتــی 
چــون کــورد بــر دغدغــه توســعه ملی پرســتانه ـ فاشیســتی دولــت ـ ملــت ایــران مزیــد گــردد، جرثومــه فســاد اقتصــادی 

ــران الجــرم می  گــردد. ــت کــورد در ته ــی، مل به منظــور نفــی مل
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سیســتم تهــران بــر اســاس غــارت شــکل گرفتــه و سیاســت آسیمیالســیون، غــارت اقتصــادی در رشق کوردســتان را بــه 
ــاند.  ــام می رس ــه انج ــاد ب ــپاه و جه ــیج، س ــای بس ــت نهاده ــورد به دس ــت ک ــی مل ــای فرهنگ ــودی ارزش ه ــد ناب قص
سیاســت هایی تدوین شــده توســط مدیریــت سیاســی نظــام اســتثامرگر در ضدیــت کامــل بــا واقعیت هــای اجتامعــی 
ــگاه  ــرد، آن ــرار گی ــی ق ــی توســعه اقتصــادی تحت الشــعاع نسل کشــی فرهنگ ــتان اســت. زمان و تاریخــی رشق کوردس
تروریســم اقتصــادی دولــت ایــران پدیده هــای رسطانــی »بیــکاری، فقــر، فســاد اداری، تضعیــف حــس میهن دوســتی، 
ــا هــدف تحمیــل سیاســت بیوقــدرت، مهاجرت هــای بی رویــه و صدهــا مســئله مشــابه« را  گســرش مشــاغل کاذب ب
پدیــدار می ســازد. وقتــی چنیــن ســتمی علیــه ملــت کــورد، بلــوچ و ... وجــود دارد، دیگــر کــدام ســند چشــم انداز نظــام 

جمهــوری اســالمی قــادر اســت ایــران را بــه ســطح قــدرت اول اقتصــادی، فنــی و علمــی منطقــه و جهــان برســاند؟!

توســعه اقتصــادی در کوردســتان بــه توســعه ملــت دموکرتیــک بســتگی دارد کــه خــود نظــام کنونــی ایــران به شــدت بــا 
آن رس خصومــت و ســتیزه دارد. وقتــی به واســطه وجــود ســتم ملــی، متامــی زیرســاختارهای الزم بــرای تحقــق رونــق 
ــادی،  ــام اقتص ــردد و نظ ــن می گ ــی ناممک ــادی ـ اجتامع ــعه اقتص ــردد، توس ــروس زده می گ ــاه وی ــد رف ــادی و رش اقتص
ســقوط  در رساشــیبی  دیوانــه وار  به صــورت  می گــردد،  مشــاهده   2۰19 و   2۰18 ســال های  در  کــه  هامن طــور 
ــه  ــل را بی رحامن ــام مضمح ــن نظ ــوی ای ــی، گل ــادی ـ سیاس ــی اقتص ــد خفگ ــا ح ــا ت ــت دالر مرتب ــرد و دس قرارمی گی
می فشــارد کــه تبعــات منفــی آن متوجــه مــردم می  گــردد نــه نظــام. وضعیــت خصوصــی اقتصــاد در رشق کوردســتان 
در مقایســه بــا وضعیــت عمومــی آن در ایــران، رصفــا افــق تاریــک و پرمخاطــره بحــران و جنــگ را هویــدا گردانــده 

اســت.

تــا زمانــی کــه مســئله کــورد حــل نگــردد، تروریســم اقتصــادی اجــازه نخواهــد داد مطالعــات کوردشناســی هویت طلبانه 
به صــورت حقیقــی انجــام گیــرد و هرگونــه داعیــه برنامه ریــزی اقتصــادی، عوام فریبــی خواهــد بــود.

فتــح بــاب جدیــد بــرای رفــع تروریســم اقتصــادی، کوتــاه  کــردن دســت غارتگــران از حــوزه اقتصــاد رشق کوردســتان 
ــک  ــی ی ــی از آزادی سیاس ــاد واقع ــت. راه اقتص ــادی اس ــی ـ اقتص ــی سیاس ــا خودگردان ــک ب ــت دموکراتی ــاد مل و ایج
ــودن کل مدیریت هــا دارد. چه بســا یکــی از نشــانه های تروریســم اقتصــادی،  ملــت می گــذرد کــه گــزاره ای از بومی ب
ســلب مدیریــت بومــی از اقتصــاد بومــی اســت. بســیاری روشــنفکرمناها و آکادمیســین های متقلــب بــدون توجــه بــه 
تروریســم اقتصــادی نظــام جمهــوری اســالمی، بیهــوده بــه دنبــال راه هــای نظــری و روشــی جهــت حــل بحران هــای 
ــاد  ــد اقتص ــه بای ــور ک ــی. هامن ط ــتم مل ــی س ــئله سیاس ــه مس ــگاه ب ــدون ن ــتند ب ــعه هس ــدم توس ــادی و ع اقتص
بومی ســازی، آزادانــه و دموکراتیــک گــردد، نظریــات و اندیشــه های آن هــم بایــد بومی ســازی گــردد و بــه دوراز 
هرگونــه نســخه پیچی از ســویی مرکــز ـ پایتخــت باشــد. رشط بومی ســازی هــم عــدم دخالــت رژیــم ایــران در مقولــه 
بودجــه، حــذر از ترویــج سیاســت بیوقــدرت و غــارت منابــع زیرزمینــی، روزمینــی و آبــی و هامنــا از میــان برداشــن 
ارتــش بیــکاران و اعــاده حــق طبیعــی مدیریــت سیاســی ـ اقتصــادی بــه ملــت بومــی رشق کوردســتان و آخــررس مبــارزه 
بــا سیســتم ضداقتصــادی لیربالیســم رسمایــه داری اســت. امــروزه متأســفانه نظــام کنونــی ایــران بــا ســلب اراده سیاســی، 
اراده اقتصــادی و معیشــتی ملــت کــورد را نفــی می منایــد و حــوزه تروریســم اقتصــادی علیــه ملــت کــورد را فراتــر از 

ــه دیگــر بخش هــای کوردســتان هــم بســط داده اســت. مرزهــای رشق کوردســتان علی

سیســتم آلرناتیــو بــرای نظــام اقتصــادی تروریســتی کنونــی، هامنــا سیســتم کمــون و کئوپراتیــو در »جامعــه اقتصــادی« 
کلکتیویســتی و کمونالــی در بطــن سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت کــه هــدف غایــی و مطلــوب آن، ایجــاد 
ــد و اجــازه منی دهــد  ــی را حــق سیاســی ملت هــا می دان ــت بومــی و خودگردان ــه مدیری ــک اســت ک ــی دموکراتی ملت
ــای  ــت، ملت ه ــای دول ــی نهاده ــری مافیای ــواری و غارت گ ــت رانت خ ــا سیاس ــم ب ــام حاک ــتثامری نظ ــای اس کانون ه

تحــت ســتم را بیــش از ایــن به ســوی فنــا ســوق دهنــد.

و حــال انجــام ملــت تــا به  ــردم حیــوان بــا مثــل یــک نــداده  ــن م د ای ر خــو و بر ــی کــرده  ــر وقت مجبــور زده و آنهــا بــه رس آنهــا بــا چوبــی خواســته اند هــم چیــزی ه نهــا کرده اســت. بــه ســکوت را  ا ند همــه ز د تشــکیالت و  ر ه مــو د ســتفا ــبیه ا ن رژیم ش گا د رسکــوب برای تحقیر هســتند که پــا آنهــا ملــت کــورد و  ه از  د ســتفا . ا نــه بــرای رژیــم می کنــد ینگو مــردم ا اجتــاع بــا  د و  ر خــو چون نیروی می کنــد بر ت تــا به 
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ــان  پیرفــت فرهنــگ جوامــع و به مراتــب پیرفــت زب

مجــرد و خــارج از حیطــه ی دولت هــا بــه وجــود آمــده 

ــا بررســی ژرف تــر ســاختار سیاســی، اجتامعــی  اســت. ب

ایــن  »دولــت« می تــوان  ســاختار  تاریخــی  و حتــی 

حقیقــت را به وضــوح مشــاهده منــود کــه دولت  هــا 

ــت و  ــی مل ــع زمان ــده و مقط ــچ س ــه در هی به هیچ وج

ــرای  ــر ب ــت. در ظاه ــرده اس ــی نک ــق را منایندگ ــا خل ی

ــوان  ــه می ت ــا شــکل گرفته ک ــع خلق ه ــه مناف ــت ب خدم

بــزرگ »نظــام مردســاالری«  را فریــب و دروغ  ایــن 

ــه مــردم تلقــی  ــام خدمــت ب ــاد. آنچــه تحــت ن ــام نه ن

می گــردد چیــزی جــز حفــظ و حراســت منافــع گروهــی 

اقتدارگــرا و ســودطلب کــه متامــی اقشــار مختلــف 

جامعــه را انــکار، رسکــوب و خــود را خــدای متامــی 

ایــن  حقیقــت  نیســت.  می منایــد،  تعریــف  جوامــع 

اســت کــه جوامــع، بــدون وجــود دولــت نیــز دارای 

خــود  بــه  مختــص  اجتامعــی  و  سیاســی  سیســتمی 

ــده  ــن ش ــع تلقی ــه جوام ــه ب ــع این گون ــد. درواق بوده ان

ــی  ــی مدیریت ــا توانای ــت، ملت ه ــود دول ــدون وج ــه ب ک

سیاســی نداشــته و یــا حتــی سیســتم تنهــا باوجــود 

ــا نگذاشــته اســت. جوامــع  ــه عرصــه وجــود پ ــت ب دول

همــواره دارای سیســتمی اجتامعــی و سیاســی بوده انــد. 

شــاید اصطالحــات بــکار بــرده شــده در ایــن سیســتم ها 

کرده انــد،  و  می کننــد  تعریــف  دولت هــا  آنچــه  بــا 
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هــر ایــن مــردم برخورد یــک حیــوان بــا انجام نداده و مثل ملــت تــا بــه حــال  و  بــا وقتــی هــم چیزی کــرده  ــه رس آنها خواســته اند  ــکیالت اســت. زندانهــا و بــه ســکوت کــرده زده و آنها را مجبور چوبی ب ــه تش اســتفاده هم ــد بــا مــردم و اجتامع برای رژیم اینگونه اســتفاده می کنــد. ملــت کــورد از آنها تحقیــر و رسکــوب هســتند کــه بــرای رژیم شبیه پادگان مــورد  ــورد می کن نیــروی برخ ــان نو، نیروهــای دفاع باید کوردهــا رس از شــده، برای همین از جامعــه  گرفتــه حفاظــت از خلــق چــون  ــق در می ــامان از خل ــود رسوس ــگاه یک رژیم اشغالگر دهــد و به چشــم خ ــت ن ــه دول کوردســتان و برنامــه ای کــه در کنــد و هــر پــروژه ب نــام رشق  زیــر  ی چــه  لیت هــا چــه فعا ــا هــر اقتصــادی،  چهارچــوب بــر آنهــا زده باشــد برچسبی که رژیم امنیتــی و ب ــرور در  ــه دادن ت کوردســتان ذهنیت اشغالگری و نهادینــه منــودن ادام بــه موضوع یاده شده کــردن هــامن ســه هــم بــا برجســته اســت و کوردهــا در  می تواننــد 

و حــال انجــام ملــت تــا به  ــردم حیــوان بــا مثــل یــک نــداده  ــن م د ای ر خــو و بر ــی کــرده  ــر وقت مجبــور زده و آنهــا بــه رس آنهــا بــا چوبــی خواســته اند هــم چیــزی ه نهــا کرده اســت. بــه ســکوت را  ا ند همــه ز د تشــکیالت و  ر ه مــو د ســتفا ــبیه ا ن رژیم ش گا د رسکــوب برای تحقیر هســتند که پــا آنهــا ملــت کــورد و  از 

و حــال انجــام ملــت تــا به  ــردم حیــوان بــا مثــل یــک نــداده  ــن م د ای ر خــو و بر ــی کــرده  ــر وقت خواســته اند هــم چیــزی ه

گالویژ اورین
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هــر ایــن مــردم برخورد یــک حیــوان بــا انجام نداده و مثل ملــت تــا بــه حــال  و  بــا وقتــی هــم چیزی کــرده  ــه رس آنها خواســته اند  ــکیالت اســت. زندانهــا و بــه ســکوت کــرده زده و آنها را مجبور چوبی ب ــه تش اســتفاده هم ــد بــا مــردم و اجتامع برای رژیم اینگونه اســتفاده می کنــد. ملــت کــورد از آنها تحقیــر و رسکــوب هســتند کــه بــرای رژیم شبیه پادگان مــورد  ــورد می کن نیــروی برخ ــان نو، نیروهــای دفاع باید کوردهــا رس از شــده، برای همین از جامعــه  گرفتــه حفاظــت از خلــق چــون  ــق در می ــامان از خل ــود رسوس ــگاه یک رژیم اشغالگر دهــد و به چشــم خ ــت ن ــه دول کوردســتان و برنامــه ای کــه در کنــد و هــر پــروژه ب نــام رشق  زیــر  ی چــه  لیت هــا چــه فعا ــا هــر اقتصــادی،  چهارچــوب بــر آنهــا زده باشــد برچسبی که رژیم امنیتــی و ب ــرور در  ــه دادن ت کوردســتان ذهنیت اشغالگری و نهادینــه منــودن ادام بــه موضوع یاده شده کــردن هــامن ســه هــم بــا برجســته اســت و کوردهــا در  می تواننــد 

ــی سازماندهی شــده  ــدون سیســتم، ســاختار و نظام ــع، ب ــه جوام ــا نیســت ک ــن معن ــن بدی ــی ای مشــاهده نباشــد ول

ــای  ــه معن ــای ســازمان دهی شــدن اجتامعــات نیســت. هــر ســازمان دهی ب ــه معن ــت ب ــه شــدن دول ــد. نهادین بوده ان

ــت منــود  ــه دول ــوان گفــت ک ــن منی ت ــی سیســتمی اجتامعــی نیســت. بنابرای ــت نیســت و درعین حــال هــر دولت دول

اراده ی ملــت اســت. آنچــه در واقعیــت دولت هــا در طــول تاریــخ شــاهد آن بوده ایــم ســلب اراده از خلق هــا بــوده 

ــک  ــدون ش ــد ب ــان می آی ــه می ــث ب ــع بح ــه از جوام ــد. هنگامی ک ــه داده ان ــورد جامع ــه خ ــت ب ــام مدیری ــت ن و تح

هم زمــان و مــوازی بــا آن می تــوان فرهنــگ آن را نیــز تعریــف منــود. آنچــه از بطــن جوامــع رس بر مــی آورد و باعــث 

ــام فرهنــگ  ــه ن ــوان آنچــه دولــت ب می شــود جامعــه هویتــی مســتقل داشــته باشــد، فرهنــگ آن اســت. البتــه منی ت

ــی  ــگ غن ــود. فرهن ــف من ــه تعری ــگ آن جامع ــوان فرهن ــی به عن ــد را به متام ــل می منای ــار تحمی ــع و اقش ــه جوام ب

ــر پیکــر و ســاختار هیرارشــیک دولــت اســت. تک    محــوری و انــکار متامــی فرهنــگ و زبان هــای  ــه ب بزرگ تریــن رضب

ــد کــه  مختلــف و تفاوت مندی هــای اجتامعــی و زیســتی ملت هــا جــزو ذهنیــت پوســیده ی دولــت به حســاب می آی

بــا برتــر جلــوه دادن فرهنــگ، زبــان و قومــی خــود، ســعی در تــک تیــپ منــودن جوامــع زیردســت را دارد. تــک گرایــی 

به نوعــی انــکار فرهنــگ اســت. بــه رســمیت شــناخن فرهنــگ و به ویــژه زبانــی خــاص درواقــع بدیــن معناســت کــه 

زبــان و ســایر فرهنگ هــا هیــچ مروعیتــی ندارنــد. طبقاتــی کــردن جوامــع پیش زمینــه ی وجــود یابــی دولــت اســت. 

ایجــاد تفــاوت میــان فرهنگ هــا درواقــع چیــزی جــز طبقاتــی منــودن ایــن حــوزه نیســت کــه بدیــن ترتیــب جوامــع 

از هــم دورگشــته و بــه بیانــی دیگــر میــان فرهنگ هــا فاصلــه و شــکافی عظیــم حاصــل می گــردد. قبــل از هــر چیــز 

بایــد نیــک دانســت کــه ذات و جوهــره ی فرهنــگ اصیــل جوامــع به متامــی از بیــن منــی رود، شــاید دچــار تخریباتــی 

ــای خامتــه یافــن  ــه معن ــن ب ــی ای ــد ول گــردد و تحــوالت منفــی و مثبــت در شــیوه ی زندگــی انســان ها به وجــود بیای

ــع  ــگ جوام ــا، فرهن ــد بر عکــس دولت ه ــا شــکل نگر فته ان ــاختار دولت ه ــا س ــگ ب ــا نیســت. خالصــه فرهن فرهنگ ه

را بــه مطابــق منافــع اقتدارطلبانــه ی خویــش تغییــر و تحریــف منــوده اســت. انحرافــات فکــری و ایدئولوژیکــی نیــز 

از همیــن تغییــرات ناخواســته در جوامــع بــه وجــود آمده انــد. بــدون شــک زبــان هــر جامعــه ای هامنــا فرهنــگ آن 

اســت و منی تــوان آن هــا را از یکدیگــر تفکیــک منــود. هــر چیــزی کــه اخــالق جوامــع بــه آن ایــامن دارد به مرورزمــان 

ــردد.  ــدل می گ ــگ مب ــه فرهن ب

فرهنــگ آریایــی از بــدو ظهــور تــا بــه امــروز در مهــد مزوپوتامیــا  همــواره منشــأ الهــام بــرای بیشــر متدن هــا بــوده 

اســت و بــا متامــی فرهنگ هــا آمیختــه گردیــده و آن را غنی تــر منــوده اســت. در ســایه ی ایــن فرهنــگ، متدن هایــی پــا 

بــه عرصــه ی وجــود گذاشــته اند. فرهنــگ الهگــی و ایــزد بانــوان به مراتــب شــیوه ای از زندگــی دموکراتیــک، آزادی خــواه 

ــد  ــا خوش شــانس ترین خلق هــای جهان ان ــی رقــم زده اســت. خلق هــای مزوپوتامی ــرای خلق هــای آریای ــری را ب و زیبات

ــادابی  ــی و ش ــن پویای ــه از ای ــی ک ــال متدن های ــه ح ــا ب ــته اند و خوش ــه و زیس ــی پرورش یافت ــن فرهنگ ــا چنی ــه ب ک

زندگــی مثــره برده انــد. نکتــه جالب توجــه در اینجــا ایــن اســت دولت هــا در پیرفــت ایــن فرهنگ هــا، هیــچ نقشــی 

ــه منطقــه برشــامریم،  ــگ دیرین ــت را در حــق خلق هــا و فرهن ــر دول ــات جربان ناپذی ــر تخریب نداشــته اند برعکــس اگ

متامــی نخواهــد داشــت و خواهیــم دیــد کــه خلق هــا بــا دولت هــا، ملــت یــا خلــق نشــده اند بلکــه آن هــا صاحبــان 

اصلــی ایــن رسزمیــن و فرهنــگ دیرینــه بوده انــد آنچــه می بایــد بــه کنــاری نهــاد، فرهنــگ اقتدار گــرا، جنســیت گــرا 

ــالیان  ــداکاری س ــت و ف ــا مقاوم ــی ب ــای ایران ــت. خلق ه ــا اس ــکیل دهنده دولت ه ــاختار و ارکان تش ــرای س و ملی گ

ــا  ــد ب ــل منوده ان ــد. آنچــه دولت هــا تحمی ــا حــدودی از فرهنگــی کــه از آن ســخن رفــت را حفــظ مناین توانســته اند ت

ــری  ــوان ق ــه به عن ــی از جامع ــد. بخش ــم متفاوت ان ــیار از ه ــته اند، بس ــاد داش ــامن و اعتق ــه آن ای ــا ب ــه خلق ه آنچ

برتــر و مورد پســند دولــت در محــدوده ای تنــگ تحــت کنــرل دولت هــا و سیســتم مردســاالری تربیت شــده اند. ایــن 

قــری کــه گویــا اصیل زاده انــد، نقشــی وافــر در پیــروی سیاســت انــکار دولت هــا داشــته اند. زبــان، شــیوه ی زندگــی، 

نــوع برخــورد و متامــی آنچــه دولــت خودســاخته و شــکل داده، به عنــوان فرهنگــی فرادســت به متامــی اقشــار جامعــه 

ــت. ــده اس تحمیل ش

 ورود اســالم هرچنــد بعدهــا و بــه مــرور زمــان بــه بخشــی از فرهنــگ ایرانی هــا مبــدل گردیــد ولــی خلفــای اســالمی 

ــه گام نخســت را در  ــز علمــی و فرهنگــی خاورمیان ــی و ســوزاندن کتابخانه هــا و مراک ــگ میرای ــه فرهن ــه ب ــا حمل ب
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تغییــر و انحــراف فرهنــگ اصیــل منطقــه برداشــتند. در نظــر برخــی از علــامی اســالمی ایرانی هــا بــا میــل و خواســته ی 

خویــش اســالم را پذیرفتنــد، ولــی حقیقــت تاریــخ، به گونــه ای دیگــر اســت. صدالبتــه آنچــه به عنــوان فرهنــگ کــورد 

ــت.  ــی اس ــیار طبیع ــوردی بس ــد، م ــق داده ان ــش تطبی ــل خوی ــگ اصی ــا فرهن ــه و آن  را ب ــا قرارگرفت ــرش خلق ه پذی

ــتمرار  ــه اس ــن روی ــم ای ــوز ه ــر واقع شــده اند و هن ــر همدیگ ــی بســیار تحــت تأثی ــر فرهنگ ــه ازنظ ــای منطق خلق ه

ــت آن را  ــت و نبایس ــان اس ــه ی اقتدارگرای ــل زورگویان ــامل زور و تحمی ــرد، اع ــرار گی ــاد ق ــد موردانتق ــه بای دارد. آنچ

مــوردی عــادی برشــمرد.

ــر روی  ــی ب ــع ایران ــد و اخــالق جوام ــر درآم ــته تحری ــه رش ــون اساســی ب ــه قان ــران ک ــت در ای ــا نهضــت مروطی  ب

کاغذهــای قضایــی نــگارده شــد، اخــالق اجتامعــی بــه کنــاری نهــاده شــد و تحــت نــام دیــن و رشیعــت در مجلــس 

ــرار  ــان را موردبررســی ق ــت زن ــر وضعی ــت تاریخــی اگ ــن حقیق ــی ای ــان آورد. در بازگوی ــه ارمغ ــکار را ب ــا، ان مدرن من

دهیــم، خواهیــم دیــد کــه فرهنــگ الهگــی کــه در آن زنــان دارای شــأن و منزلــت ویــژه ای بودنــد، نادیــده و مــورد 

ــود.  ــذاری من ــرور و وحشــت نام گ ــوان ت ــوان به عن ــا را می ت ــای دولت ه ــامل و کرداره ــی اع ــد. متام ــکار قرارگرفته ان ان

ــت اســت.  ــرور شــخصیت، هویــت اساســی دول ــد. ت ــده و باهــم ظهــور کرده ان ــرور مفاهیمــی درهم پیچی ــت و ت دول

جالــب اینکــه رسدمــداران دولتــی بــرای پنهــان منــودن حقیقــت تــروری خویــش، همــواره برچســب تــرور را بــر مقاومت 

ــام دیــن و رشیعــت ســعی در  ــا ارعــاب و وحشــت آفرینی تحــت ن ــد و ب ــارزات آزادی خواهانــه ی خلق هــا زده ان و مب

تعلیــم و تربیــت جوامــع مطابــق امیــال اقتدارگــرای خویــش داشــته اند. مــرگ را تحــت عنــوان خدمــت بــه جامعــه 

ــش دور  ــل خوی ــگ اصی ــرور جامعــه را از فرهن ــرس و ت ــن ت ــه ای ــا توســل ب ــده و ب ــای دار خوان هــر صبحگاهــان به پ

منودنــد. قانــون اساســی و نگاشــن آن جهــت ایجــاد وحشــت در عرصه هــای مختلــف اجتامعــی، سیاســی و فرهنگــی، 

ــوان  ــه به عن ــه اســت. آنچ ــت یافت ــت مروعی ــه بیشــر دول ــر چ ــه شــدن ه ــا نهادین ــه ب ــی اســت ک تروریســم دولت

ــون اساســی  ــا بررســی بیشــر قان ــی نیســت. ب ــزی جــز پایــامل حق وحقــوق خلق هــای ایران ــون تصویب شــده، چی قان

ایــران درک خواهیــم کــرد کــه در هیچ یــک از ماده هــا بحثــی از اراده ی خلق هــا نشــده اســت. کســانی چــون شــیخ 

ــی خلق هــای  ــکار قانون ــکار پوســیده و مردســاالرانه اش گام نخســت ان ــا اف ــس ب ــن مجل ــه در اولی ــوری ک ــه ن فیض الل

دیگــر ایــران را برداشــت و بعدهــا کســانی چــون هاشــمی رفســنجانی، جنتــی و الریجانــی تــا بــه امــروز بــا تصویــب 

قوانیــن غیــر دموکراتیــک، بــا هــر حیلــه و ریــاکاری پــرده ای ســیاه بــر فرهنــگ غنــی و دیرینــه ی ایــران کشــیدند. قانــون 

کشــف حجــاب رضاخانــی بــه هــامن انــدازه و منــوال امــروزه نیــز در جــالی حجــاب اجبــاری کــه دارای هــامن ماهیــت 

اســت در رژیــم کنونــی ایــران بــه زنــان تحمیــل می گــردد. زور و ســتم در ادبیــات دولــت تربیــت و قانــون نامیــده 

ــرد.  ــام ب ــی ن ــم دولت ــن تروریس ــوان بزرگ تری ــن را می ت ــردد و ای می گ

سیســتم خرسوانــی بــا شــیوه ای بســیار موذیانــه همــواره چنیــن وامنــود می منایــد کــه فرهنــگ و زبــان متامــی خلق هــا 

را بــه رســمیت می شناســد و بــه هــر نــوع مذهــب، فرهنــگ و زبــان احــرام قائــل اســت درحالی کــه برخــالف آنچــه 

ــب و  ــایر مذاه ــت، س ــی اس ــس ایران ــر ک ــه ه ــه ک ــن گفت ــا ای ــت. ب ــوده اس ــورد من ــا برخ ــا خلق ه ــد، ب ــا می کن ادع

تنوعــات فرهنگــی و هویتــی موجــود در ایــران را انــکار می کنــد. به ظاهــر هویــت جوامــع را می پذیــرد و دموکراتیــک 

اســت امــا در نهــان آنــان حقــوق آنــان را نادیــده می گیــرد. بــه همیــن دلیــل در برخــی از ماده هــای قانــون اساســی 

ــن  ــن قوانی ــده ای ای ــچ س ــی در هی ــم. ول ــت، بر خوری ــک اس ــا دموکراتی ــه گوی ــی ک ــن منونه های ــه چنی ــاید ب ــران ش ای

ــال در  ــتند. به عنوان مث ــه، نیس ــروع یافت ــی و م ــز دروغ قانون ــون ج ــته، چ ــی نداش ــت اجرای ــل ضامن ــه عم در عرص

مــاد ه ای از قانــون اساســی ایــران آمــده کــه همــه ی ملت هــای ایرانــی دارای حــق آمــوزش بــه زبــان مــادری هســتند. 

ــدارس و  ــمی در م ــان رس ــا زب ــوان تنه ــی به عن ــان فارس ــر زب ــوی دیگ ــود دارد و از س ــاده ای وج ــن م ــو چنی از یک س

ــن  ــه چنی ــوان ب ــز می ت ــران نی ــف در رسارس ای ــای مختل ــب و باوره ــورد مذاه ــردد. در م ــس می گ ــگاه ها تدری دانش

منونه هایــی اشــاره منــود کــه در قانــون اساســی تنهــا نامــی از آن هــا بــرده می شــود و در عمــل کســانی کــه بــا زبــان 

و مذهــب خویــش ابــراز وجــود می مناینــد، تحــت نــام بی حرمتــی بــه دیــن و رسپیچــی از قانــون اساســی و توهیــن 

ــگ  ــان و فرهن ــروز هــم در ظاهــر زب ــران ام ــه می شــوند. سیســتم سیاســی ای ــه دار آویخت ــه ب ــه خــدا و والیت فقی ب

خلق هــا را انــکار منی کنــد ولــی مبــارزه ی خلق هــا در راســتای کســب ابتدایی تریــن حقــوق خویــش را بــا توســل بــه                                             
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ــد.  ــوب می منای ــونت آمیز رسک ــی خش ابزارهای

در اوایــل چپــاول و غــارت دســتاوردهای انقــالب  57 و بعــدازآن شــاهد تــرور دولتــی در همــه ی عرصه هــا هســتیم. از 

تــرور و قتل عــام گرفتــه تــا آسیمیالســیون و نسل کشــی فرهنگــی، به ویــژه کوردهــا و متامــی خلق هــای ایــران به طــور 

ســامامنند موردتهاجــم انــکار و امحــای رژیــم قــرار گرفتنــد. رژیــم شاهنشــاهی بــا فرســتادن دانشــجویان بــه خــارج 

از کشــور و بــه قــول خــود گویــا فرهنگــی مــدرن را بــرای ایرانیــان بــه ارمغــان می آورنــد و ایرانیــان بــا دوری جســن 

از فرهنــگ اصلــی خــود به اصطــالح پیرفــت خواهنــد منــود. همچنیــن بــا تغییــر نــوع پوشــش زنــان و مــردان آنچــه 

ــا این گونــه فرهنــگ  در بــاال از آن به عنــوان کشــف حجــاب نــام بردیــم، ســعی در همگــن منــودن جامعــه داشــتند ت

ــوع تحمیل هــا وجــود  ــن ن ــر ای ــاد فراموشــی بســپارند. بی گــامن مقاومت هــای بســیاری در براب ــه ب ــی را ب ــی ایران غن

داشــت. درواقــع انقــالب و خیــزش پرخــروش در برابــر رژیــم شاهنشــاهی درعین حــال اعراضــی بــه سیاســت انــکار 

و آسیمیالســیون بــوده اســت. سیســتم خرسوانــی بــا حبــس  فرهنــگ ایرانــی در انــدرون و کاخ هــا، ســعی در نهادینــه 

کــردن نظامــی مردســاالر بــود کــه زنــان را تنهــا به عنــوان ابــژه ای جنســی در اندرون هــا مــورد سوءاســتفاده ی سیســتم 

ــا زنــان در ایــن سیســتم مورداحــرام قــرار می گیرنــد.  خاندانــی خویــش قــرار دهــد. چنیــن وامنــود می شــود کــه گوی

ایــن دروغــی بیــش نیســت و در هیــچ نظــام خاندانــی کــه ارث و تخــت از پــدر بــه پــرس می رســد، منی تــوان از حقــوق 

و احــرام زنــان صحبــت منــود. زنــان در ایــن سیســتم ها بردگانــی هســتند کــه در برابــر خواســته های مــرد رمــق و نــای 

ایســتادن ندارنــد. فرهنــگ تجــاوز در انــدرون، امــروزه بــا مــروع منــودن فحشــا تحــت نــام صیغــه، جامعــه ایرانــی را 

بــه لجــن و بی اخالقــی می کشــاند. بــا روی کار آمــدن رژیــم اســتبدادی ایــران منی تــوان گفــت فرهنــگ تجــاوز سیســتم 

خرسوانــی بــه پایــان رســیده، بالعکــس بــه شــکلی بســیار پنهانــی در ســاختار خانواده هــا رســوخ منــوده اســت. برخــی 

از مدرنیســت های لیــربال ایرانــی کــه در خــارج از ایــران بــه رس می برنــد، گویــا در تالش انــد سیســتم شاهنشــاهی را 

دموکراتیــک جلــوه دهنــد همچنیــن درصددنــد بــا افــزودن برخــی از معیارهــای اروپایــی و لیــربال آن را مــدرن جلــوه 

داده و فرهنــگ اصیــل ایرانــی را برایــن اســاس پایه گــذاری مناینــد. درواقــع ایــن هتــک حرمــت، فرهنــگ ایرانــی اســت 

ــه  ــده ای  ب ــن ای ــول چنی ــردد. قب ــع گ ــا واق ــول ایرانی ه ــت، موردقب ــای از کاذب و بی اصال ــن فرهنگ ه ــد چنی و نبای

معنــای اتوآسیمیالســیون خواهــد بــود. 

ــل هســتند و  ــی اصی ــه شــیعه مذهب اند، ایران ــران کســانی ک ــون اساســی ای ــم. در قان ــون اساســی ســخن گفتی از قان

در نــزد دولــت صاحــب امتیــازات بیشــر و برتــری هســتند. تنهــا ایــن مــاده از قانــون کافــی اســت تــا بــه ماهیــت و 

اهــداف شــوم رژیــم پــی بــرد. ابتــدا بایــد گفــت کــه چنیــن قانونــی نه تنهــا مذاهــب دیگــر،  بلکــه مذهــب شــیعه را 

ــه ی  ــد. کوردســتان منون ــر می کن ــان مذاهــب را عمیق ت ــز مــورد سوءاســتفاده قــرار می دهــد و اختــالف و نفــاق می نی

بســیار بــارز ایــن امــر اســت. برخــورد بــا کوردهــای شــیعه به گونــه ای اســت تــا همــواره آن هــا را از هویــت ملی شــان 

ــوه  ــی جل ــت مل ــر از هوی ــر و واالت ــه برت ــی را همیش ــت مذهب ــن هوی ــگاه دارد. همچنی ــودن دور ن ــورد ب ــی ک یعن

ــد. ــا شــدیدترین آسیمیالســیون مواجــه می کن ــب کوردهــا را ب ــن ترتی می دهــد و بدی

 رژیــم ایــران بــا اســتفاده ابــزاری از دیــن ســعی دارد بــذر نفــاق و دشــمنی را در میــان کوردهــا بپراکنــد و از علــم 

سیاســت و اجتامعــی بــودن محــروم منایــد. در چنیــن مــواردی هرچنــد آمــوزش بــه زبــان کــوردی آزاد هــم باشــد و 

کوردهــا حــق تدریــس بــه زبــان مــادری داشــته باشــند درحالی کــه ذهنیــت موجــود ذهنیــت دولــت - ملــت باشــد، 

تکلــم بــه زبــان کــردی کافــی نیســت. بی گــامن صحبــت منــودن بــه زبــان مــادری و کســب حــق آمــوزش امــری طبیعــی 

و مــروع هــر انســانی اســت ولــی اگــر فرهنــگ را در ابعــادی گســرده تر تعریــف مناییــم، خواهیــم دیــد کــه فرهنــگ 

تنهــا زبــان و هــر نیســت. فرهنــگ در معنایــی وســیع تر ذهنیــت و شــیوه ی زندگــی می باشــد کــه آســیمیله شــدن آن 

بــه معنــای قتل عامــی فرهنگــی می باشــد. اگــر در مقابلــه و مبــارزه بــا تــرور و آســیمیله کــردن جامعــه خویــش دارای 

ایســتاری فرهنگــی آن هــم در معنــای وســیع تر نباشــیم، بــا محــدود کــردن مطالبــات خویــش در چارچــوب حقوقــی 

دولتــی، هویــت اساســی خویــش را فرامــوش و بــه قطــره ای از دریــای بیکــران فرهنــگ غنــی خویــش بســنده خواهیــم 

کــرد. در چنــد ســال اخیــر دولــت ایــران بــا برگــزاری چنــد هامیــش و اجــالس در برخــی از شــهرهای کوردســتان گویــا 

ــام  ــر ن ــا تغیی ــان کــوردی و لهجه هــای آن دارد. از ســوی دیگــر در ســایر شــهرهای کوردســتان ب ــای زب ســعی در احی
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خیابــان و کوچــه  ا از کــوردی بــه آذری زمینــه ی آســیمیله کــردن کوردســتان را فراهــم مــی آورد. پــس ماهیــت برگــزاری 

ــزاری  ــا برگ ــا ب ــوق تنه ــتان حق وحق ــه در کوردس ــر اینک ــورد دیگ ــردد. م ــکار می گ ــامن آش ــی برای ــن هامیش های چنی

ــی  ــی سیاس ــتان دارای هویت ــق کوردس ــرا خل ــردد زی ــری کســب منی گ ــی و ه ــای فرهنگ ــعر و هامیش ه ــد شب ش چن

و اجتامعــی هســتند. اگــر دارای حــق خود مدیریتــی و ابــراز افــکار آزادی خواهانــه خویــش را نیســتند و بــه جــرم آن 

تیربــاران و بــه دار اعــدام آویختــه می شــوند، برگــزاری چنیــن مراســم هایی آن هــم در ابعــادی کوچک تــر و بــا کنــرل 

و نظــارت دولــت و ارشــادهای اســالمی آن هیــچ معنایــی ندارنــد. چنیــن بــه خلق هــای ایــران به ویــژه کوردهــا تلقیــن 

شــده کــه حــق تکلــم بــه زبــان کــوردی را دارنــد ولــی حــق ســخن از سیاســت بــه زبــان کــردی را ندارنــد. گویــی بــا 

آن زبــان تنهــا می تــوان شــعر رسود و حرف هــای زیبــا گفــت. بلــی کــوردی زبانــی شــعرگونه اســت و بایــد رسود. ولــی 

رسودی کــه در حمــد و ســتایش جــالد هم زبانــان کوردهــا باشــد چــه ســودی دارد؟ نه تنهــا کوردهــا، بلکــه آذری، بلــوچ، 

اعــراب و متامــی خلق هــای ایــران حــق  دارنــد بــا زبــان خــود در همــه ی عرصه هــا و در مــورد هــر بحثــی صحبــت و 

نظــر بدهنــد. این کــه مــن کــورد یــا مــن آذری چــه بگویــم و کجــا و کــی کــدام کلــامت را بــکار بگیــرم را بایــد خــود 

در مــورد آن تصمیم گیــری منایــم. در صورتی کــه دولــت تصمیــم گرفتــه کــه بــا زبــان خــود ولــی بــا روح و ذهنیــت او 

صحبــت منایــم، پــس می گویــم تــرور و آسیمیالســیون برازنــده دولــت اســت.

 دخالــت در زندگــی انســان ها آن هــم بــا زور و وحشــت پراکنی، تــرور دولتــی می باشــد کــه نبایــد فریــب آن را خــورد. 

در یکــی از اعرافــات ســعید امامــی آمــده کــه چگونــه در اوایــل انقــالب بــا زور و تهدیــد برخــی از پیشکســوتان ســینام 

و هرمنــدان موســیقی را ناچــار کرده انــد کــه بــا فرهنــگ تزریقــی آن هــا فیلــم و موســیقی تهیــه کننــد. هــدف از ایــن 

نــوع تهدیدهــا ایــن بــود کــه از هــامن ابتــدا فرهنــگ تجــاوز، برتــری بی حدوحســاب مــرد بــر زن، برتــری فــارس بــر 

ــردازد،  ــه بپ ــتایش والیت فقی ــد و س ــه حم ــب و روز ب ــه ش ــینامیی ک ــت س ــی و درنهای ــر ایران ــای دیگ ــی ملت ه متام

ــا را  ــدند و آن ه ــرده می ش ــی ب ــاهان ایران ــای ش ــه کاخ ه ــا زور ب ــه ب ــم ک ــی می افتی ــاعران و عاملان ــاد ش ــد. ی بیافرینن

وادار بــه خوانــدن شــعر، مرثیــه و قصیده هایــی در ســتایش شــاه می کردنــد. اگــر از دســتور شــاه رسپیچــی می کردنــد 

ــگ  ــد. فرهن ــف وی می رساین ــعرهایی در وص ــه ای  ش ــرد خامن ــاعران گ ــم ش ــوز ه ــد. هن ــدا می  ش ــن ج ــان از ت رسش

چیــزی نیســت کــه بــا زور و تــرور در جامعــه رواج یابــد و بــه شــیوه ای از زندگــی انســان ها تبدیــل شــود. فرهنــگ 

ســاختگی دولت هــا بعــد از مدتــی کــه آن دولــت مروعیــت خویــش را از دســت داد و فروپاشــید، بــه بــاد خواهــد 

ــان فرســوده خواهــد شــد.  ــدت نیســت و به مرورزم ــده ای دراز م ــا پدی ــق دولت ه ــازی از طری ــس فرهنگ س ــت. پ رف

ــه آن کــه  ولــی آنچــه خلق هــا به عنــوان اخــالق و سیاســت اجتامعــی بــودن آن هــم مجــرد از دولــت بــرای رســیدن ب

هامنــا آزادی و دمکراســی اســت، مبــارزه می کننــد، خمیرمایــه جامعــه را تشــکیل می دهــد. فرهنــگ دموکراتیــک، زاده 

افــکار و ایده هایــی آزاد اســت. تــا زمانــی کــه جوامــع خــود را ازنظــر فکــری و ایدئولوژیکــی از دولــت مجــزا نکننــد، 

قــادر نخواهنــد بــود آزادانــه بــا فرهنــگ حقیقــی خویــش زندگــی کننــد. وابســتگی بــه دولــت و فرهنــگ مردســاالر آن 

ــرد.  ــا شــکل گیری شــخصیتی مســتقل و آزاد اســت، نخواهــد ب ــه هامن ــح ک ــه مســیری صحی به هیچ وجــه انســان را ب

ــود  ــه خ ــک ب ــکلی دموکراتی ــند، ش ــته باش ــراز اراده داش ــان و اب ــق بی ــان ها ح ــه انس ــی آزاد ک ــا در محیط فرهنگ ه

ــد،  ــن دارن ــی دروغی ــعی در رواج فرهنگ ــا زور س ــا ب ــه دولت ه ــته ک ــان آور و بس ــی خفق ــت. در محیط ــد گرف خواه

ــد فرهنــگ خویــش  ــد درعین حــال می توانن ــه فکــر می کنن فرهنــگ جوامــع پژمــرده می شــود. انســان هایی کــه آزادان

ــن  ــع در پایین تری ــد جوام ــا در تالش ان ــه دولت ه ــت ک ــگ اس ــکار فرهن ــی ان ــت و برد گ ــد. جاهلی ــاس دارن ــز پ را نی

ســطح مباننــد کــه نتواننــد هویــت و فرهنــگ خویــش را بشناســند و از هویــت اصلــی خویــش دور مباننــد.
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دستگاە ترور و وحشت آفرینی

پیــش از پدیــد آمــدن دولــت – ملــت، حکومت هــای مطلقــه و متخاصــم 

ســعی داشــتند بیشــر از حــذف منــودن فیزیکــی »دیگــری«، مطیــع 

ــدە  ــد قاع ــه بای ــند. البت ــته باش ــدف داش ــه و ه ــدن او را در برنام گردان

حــذف را در ادوار پیشــا دولــت – ملتــی کامــال از دور خــارج نگردانیــم، 

ولــی می توانیــم ادعــا کنیــم کــە بــە مثابــە رویەهــای دولت-ملــت، جــزء 

اهــداف اولیــە و اصلــی نبــودە. از ســوی دیگــر اگــر بــر حــذف فیزیکــی 

نیــز ارصاری می شــد، رصفــا محــدود بــە میــدان جنــگ بــودە نــە حــذف 

کل یــک هویــت و جامعــە به جــز مــوارد اســتثناء، اســتثناء هــم واقعیــت 

را از قاعــدە جــدا نخواهــد ســاخت.

ــع  ــن خل ــە و همچنی ــک جامع ــی ی ــی و فرهنگ ــای هویت ــذف جنبەه ح

ــازی  ــە، وابستەس ــی جامع ــدی و خودمدیریت ســالح، ســلب حــق ارادەمن

اقتصــادی و معیشــتی در هیــچ دورانــی بــە ســبک و ســیاق و گســردگی 

دوران مدرنیتــە کاپیتالیســتی و سیســتم کنــرل و مدیریتــی آن یعنــی 

ــت. ــوده اس ــت« نب »دولت-مل

ــیس  ــد »فرانس ــانی مانن ــکار کس ــا ابت ــتی ب ــە کاپیتالیس در دوران مدرنیت

بیکــن« و »رنــە دکارت«، دیــن جدیــدی بنــام »پوزیتویســم« ایجــاد 

گردیــد، کــە بــرای مــروع کــردن هــر جنایتــی آیــەی زیــر لــوای »علــم« 

ــازل کــرد، از ســویی دیگــر تطبیــق و تعمیــم قوانیــن زیست شناســی و  ن

اهون چیاکو
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فیزیکــی کشــف شــدە توســط »دارویــن و نیوتــن« و حتــی قواعــد شــیمی بــە حــوزە سیاســت و قــدرت بــا اســتنباط از 0

نظریــە رابطــە آنتاگونیســتی، به عنــوان امــری مــروع و طبیعــی در حــذف دیگــری بهرەبــرداری شــد و زمینــە را بــرای 

ــرور بەمراتــب بیشــر از ادوار پیشــین فراهــم منــود. جنــگ، خشــونت و ت

ــان وجــودی  ــا ریشــە در ایــن واقعیــت دارد. دولت-ملــت و بنی ــخ معــارص مــا، اتفاق ــر و تاری  آشــفتگی دو قــرن اخی

ــازار و  ــی، ب ــان مل ــن، زب ــد میه ــن مانن ــک و همگ ــت و خش ــوم یکدس ــاد مفه ــتای ایج ــی در راس ــی ملی گرای آن یعن

بروکراســی ملــی، تاریــخ و پرچــم ملــی، فرهنــگ و متــدن ملــی و... بــا رویکــردی کامــال امحاءگرانــە و رویەهایــی کــە 

به جــز »تــرور دولتــی« منی تــوان نامــی بــر آن نهــاد، بــە حــذف متــام موانــع پیــروی رسطــان گونــه ی خودپرداخــت. 

البتــە ایــن موانــع چیــزی جــز فرهنگ هــا و خلق هایــی نبــود، کــە می خواســتند بــا اتــکاء بــە جوهــر و هســت مندی 

ــە بقــای خــود ادامــە بدهنــد. خــود به طــور خــودرسوری و خودمدیریتــی ب

ایــن ســاختارهای خشــک و ترورپــرور، هــر جــا کــە توانســتە باشــند، فرهنــگ و خلقــی را بــا رویەهــای حیلەگرانــە و 

توطئــەوار مغلــوب خــود و در خــود اســتحالە کردەانــد؛ ولــی اگــر فرهنــگ و خلقــی بــا ایــن حیله هــا و رویکردهــای 

نــرم تــن بــە تســلیمیت نــدادە باشــد، بــا نیــروی قهــری و نظامــی خــود اقــدام بــە تــرور و حــذف آنــان را منوده انــد. 

ــوی »دیگــری  ــذف موجودیتــی از س ــی، هــر دو بــە معنــای ح درواقــع نسل کشــی فرهنگــی و نسل کشــی فیزیک

ــوم راســتین  ــی و مفه ــر معن ــن ام ــع ای ــر نیســت و در واق ــە به جــز اعــامل خشــونت امکان پذی ســلطەگر« اســت، ک

ــا،  ــردن فرهنگ ه ــع ک ــد از قلع وقم ــردە و بع ــندە نک ــن بس ــە ای ــا ب ــرور تنه ــتگاە ترورپ ــن دس ــە ای ــت. البت ــرور اس ت

هویت هــا و خلق هــای مقاومت گــر در درون مرزهــای به اصطــالح مقــدس خــود نیــز بــە حــذف دگراندیشــان، 

نداهــای دموکــرات و برابــری طلــب درون خــود پرداختــە و حتــی بــە عنــارصی کــە بــە رونــد تکویــن ماشــین دولتــی 

یــاری رســاندە بودنــد، بعــد از تحکیــم پایەهایــش اگــر مخالــف خواســت ها و منافــع دولــت عملــی انجــام مــی داد، 

ــدام می منــود. ــدان، شــکنجە و اع ــردە و آن هــا را زن رحــم نک

 فراتــر از آن اگــر در نتیجــە رسکــوب، تــرور و خشــونت متــام موانــع پیــروی خــود را حــذف و یــا بی تاثیــر کــردە، چشــم 

بــە رقبــای هم جــوار خــود دوختــە و فکــر تــرف و تجــاوز بــه همســایگان خــود را در ذهــن خــود ترســیم می منــود 

و در صــورت احســاس قــدرت، اقــدام بــە جنــگ و درنهایــت اشــغال رسزمین هــای مجــاور می منــودە اســت. البتــە بــە 

هــامن انــدازە بــە نیروهایــی کــە می پنداشــت در موقعیــت ضعــف نســبت بــە او هســتند، بــا رویکــرد تعــرض محــور 

برخــورد می کــرد، در برابــر نیروهایــی کــە نســبت بــە خــود آن هــا را در موقعیــت قدرمتندتــری می دیــد، از راە ســازش، 

متکیــن و اطاعــت وارد می شــد.

ــوان پست مدرنیســم،  ــەی تحــت عن ــرب توســط مقول ــد در غ ــن رویکردهــای خشــونت طلبانە و تروریســتی هرچن ای

در چنــد دهــە اخیــر تغییــر و انعطــاف نســبی بەخــود گرفتــە اســت و جنــگ قــدرت بیشــر در حوزه هــای سیاســی، 

اقتصــادی، اجتامعــی و ایدئولوژیــک در جریــان اســت و برخوردهــای نظامــی هامننــد قدیــم در جریــان نیســتند و تــا 

حــدودی اصــل »جمــع اضــداد« پذیرفتــە شــدە اســت، ولــی در خاورمیانــە شــیوه های کالســیک تــرور و حــذف عریــان 

از طریــق تــرور و رویکردهــای نظامــی همچنــان در جریــان اســت.

ــدرت  ــی و ســلطەگرای ســنتی ق ــق قدرت گرای ــا تلفی ــرن خــود، ب ــک ق ــە ی ــک ب ــران در عمــر نزدی ــت ای ــت – مل  دول

ــت –  ــن دول ــوان دی ــی به عن ــه داری و ملی گرای ــە رسمای ــن مدرنیت ــوان دی ــتی، به عن ــای پوزیتیویس ــا رویەه ــی ب ایران

ملــت، بزرگ تریــن رویکردهــای توطئــە و اعــامل تروریســتی را جهــت حــذف دیگــری خــود، کــە خلق هــا می باشــند، 

ــر  ــان ب ــی همچن ــوش نظام ــا روپ ــی ب ــت ایران ــت – مل ــر دول ــال اخی ــل س ــا شــاهدیم در چه ــردە اســت. م ــامل ک اع

ــل  ــچ عم ــان از هی ــن دگراندیش ــود و همچنی ــتعامر خ ــت اس ــای تح ــذف خلق ه ــت ح ــدام جه ــرور و اع ــت ت سیاس

ــوارد  ــر و م ــوع کاراک ــە ن ــارەای ب ــود اش ــعی می ش ــب س ــە مطل ــت. در ادام ــودە و نیس ــردان نب ــفاکانەای رویی گ س

مشــخص از اعــامل خشــونت، تــرور و اعــدام دولت-ملــت فاشیســت ایرانــی در حــذف خلق هــای تحــت مســتعمرە 

ــن دگراندیشــان، داشــتە باشــیم. خــود و همچنی
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دوران پهلوی اول )دیکتاتوری رضاخانی(
بــا ضعــف و درنهایــت فروپاشــی سلســه قاجــار، خالءهــای بزرگــی در حوزه هــای مختلــف در ایــران ایجــاد شــد و در 

نتیجــە میــان خلق هــای ایــران، هرچنــد بــا کیفیــت عشــیرەایی هــم بــودە باشــد، عصیان هایــی برپــا شــد، از بیــم اینکــە 

ــات و تعصــب  ــد و مطالب ــی انتقــال طبقــە نیابن ــگاە بورژوای ــە جای ــی خــود ب ــگاه فئودال ــن عصیان هــا از جای رسان ای

عشــیرەای بــە مطالبــات و تعصــب و عرقــی وســیع تر بــا مفهــوم ملــی تبدیــل نشــود، از ســوی ملیت گــرای نــو شــکل 

ایرانــی از راە تطمیــع، تهدیــد، تــرور، تفرقــە، توطئــە و اعــدام ســعی بــر حــذف آن هــا شــد و در ایــن امــر امپریالیســم 

حامــی دســت نشــاندەی خــود یعنــی دولــت – ملــت ایرانــی و شــخص رضاخــان شــد.

رضاخــان مابیــن ســال های ١٣٠٠ تــا ١٣٠5 بســیاری از عصیان هــا را بــا کمــک بریتانیــا از بیــن بــرد و بــا ادغــام ســپاە 

قــزاق و پلیــس جنــوب در ارتــش نیــروی ژانــدارم را بــا همــکاری افــرسان ســوئدی )دو بــرادر ایرانــی طبعــە ســوئد( 

تشــکیل داد و از طریــق طرح هــای نظامــی و اداری رزم آرا )اســتانی کــردن ایــران یکــی از ایــن طرح هــا بــود( سیســتم 

رسکوبــی را کــە از طــرف احزابــی چــون تجــدد و ترقــی هرچــە بیشــر زمینــە بــرای دیکتاتــوری آن ایجــاد می شــد، ایجــاد 

کــرد و متــام ایــن تحــرکات را بــا قســاوت و شــقاوت هرچــە متام تــر رسکــوب کــرد و متعاقبــاً اقــدام بــه تاج گــذاری کــرد. 

البتــە بعــد از تاج گــذاری همچنــان بــە اعــامل رسکوبگرانــە خــود ادامــە داد و بــە قلع وقمــع متــام مخالفــان پرداخــت.

متعاقبــا در ســال ١٣١٠از بیــم رسگیــری عصیان هــای جدیــد بــە دســتگیری و کشــن گســردە رئیــس قبایــل و عشــایر 

پرداخــت، آن هــا را تبعیــد و درون زندان هــا را پــر کــرد. بعــد بــە رسکــوب شــدید کمونیســت ها، دگراندیشــان و حتــی 

کســانی کــه در قــوام قــدرت او نقــش داشــتە بودنــد، پرداخــت. در ایــن چارچــوب می تــوان بــە ملی گراهــای لیربالــی 

ماننــد تیمورتــاش و علی اکــرب داور از اعضــای رهــربی حــزب تجــدد اشــارە کــرد کــە یــا کشــتە شــدند یــا از تــرس مجبــور 

بــە خودکشــی شــدند. درواقــع علی اکــرب اردالن مشــهور بــە داور کــە رئیــس عدلیــە بــود از تــرس حــذف خــود اقــدام 

بــە خودکشــی کــرد.

بــە ایــن ترتیــب رضاخــان بــە قــدرت و دیکتاتــور بالمنــازع تبدیــل شــد. در اواســط دهــە بیســت بــار دیگــر نیروهــای 

چــپ و کمونیســت کــە از نســل جــوان و بقایــای حــزب کمونیســت ایــران بودنــد بــە رهــربی تقــی ارانــی کــە افــکار 

ــال پان ایرانیســتی تلفیــق می کــرد و بیشــر ســعی می کــرد  ــا پیشــینە خــود یعنــی امی کمونیســتی و سوسیالســتی را ب

ــد  ــازمان دهی ای پرداختن ــت و س ــە فعالی ــد، ب ــود بکن ــای خ ــەی فعالیت ه ــنفکری را پای ــی و روش ــای قانون ظرفیت ه

کــە چنــدان شــانس تشــکل یابی را بــه دســت نیاوردنــد و در ســال ١٣١٦ تقــی ارانــی بــە همــراە گروهــش موســوم بــە 

گــروه 5٣ نفــرە دســتگیر شــدند و بســیاری از رهــربان گــروە از جملــە تقــی ارانــی اعــدام شــدند و بقیــە تــا شــهریور 

١٣٢٠ پایــان دیکتاتــوری رضاخــان، در زندان هــا بــرس بردنــد. درواقــع هرچنــد دورە رضاخانــی در ١٣٢٠ پایــان یافــت، 

ولــی سیســتم دولــت – ملــت ایرانــی و ملیت گــرای ایرانــی کــە بــا جــرات می تــوان آن را نازیســم ایرانــی نامیــد و بــا 

شــواهد و قرائــن مضاعفــی می تــوان گفــت بــا نازیســم آملانــی هیتلــری دوروی یــک ســکە و بــرادران دوقلویــی بودنــد، 

کــە الگویــی همدیگرنــد، بــا متهیــدات ســلف خــود از قبیــل آخوندزادهــە و شــاگردانش از جملــە میــرزا آقاخــان کرمانــی 

پــا بــە منصــە ظهــور گذاشــت، تاریخ ســازی جعلــی را بــا تلفیــق ایــران و باســتان گرایی را بــا اســتدالل های بــر ظاهــر 

علمــی انسان شناســی و نژادشناســی بــا هــدف توجیــە کــردن برتــری نــژادی ایــران، آن هــم بــا مرکزیــت اتنیکــی و زبانــی 

فــارس، ســاختند، میتولــوژی نویــن دولــت ملــت گرایانــە ســاختند و آن را بــە آمــوزش رســمی تبدیــل کردنــد. خــود ایــن 

یعنــی اقــدام بــە حــذف موجودیــت خلق هــای دیگــر از طریــق ترورهــای فرهنگــی، ذهنیتــی و فیزیکــی.

در ایــن راســتا متــام ابــزارآالت نــرم و خشــک رسکــوب از نیــروی نــرم ایدئولــوژی تــا نیــروی خشــک نظامــی بــە خدمــت 

ــد.  ــق کردن ــز خل ــب را نی ــی متناس ــتی بروکراس ــت فاشیس ــن سیاس ــع ای ــل و ترسی ــرای تحمی ــع ب ــد. درواق ــە ش گرفت

دیپلامســی و امتیازدهــی بــە نیروهــای امپریالیســم را نیــز در راســتای ایــن امــر قــرار دادنــد. متعاقــب دورەی رضاخانــی 

چهــار دهــە توســط فرزنــد خلفــش محمدرضــا شــاە، ایــن سیاســت پیگیــری شــد و ٤ دهــەی اخیــر بــا پوششــی مذهبــی 

و اســالمی هرچنــد بەظاهــر چیــز دیگــری اســت ولــی در جوهــر و باطــن هــامن، پیگیــری می شــود. اگــر تاکنــون رمقــی 

ــە آنکــە آن هــا نخواســتەاند به کلــی سیاســت  ــە ریشــە عمیــق آن هــا دارد ن ــدە، ایــن بســتگی ب از خلق هــا باقــی مان

حــذف را بــە موفقیــت برســانند.
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دوران دوم پهلوی )دیکتاتوری محمدرضا شاە(
 زمانــی کــە هنــوز پایەهــای دیکتاتــوری محمدرضــا شــاە اســتحکام نیافتــە بــود، در آذربایجــان و کوردســتان جنبش هــای 

ملــی بــە مراتــب دموکــرات و مرقی تــر از موقعیــت جنــگ جهانــی اول بــا گرایش هــای سوسیالیســتی و دموکراتیــک 

ــە  ــاد ب ــوری مهاب ــوری آذربایجــان و در کوردســتان جمه ــە رهــربی پیشــوری جمه ــە در آذربایجــان ب ــد ک رسدر بیاورن

رهــربی قاضی محمــد بــا ترســیم روابــط حســنە و بــا حامیــت شــوروی تشــکیل شــوند. ولــی در ســایر مناطــق ماننــد 

شــامل ایــران خراســان، لرســتان، اهــواز و بلوچســتان کــە در موقعیــت مروطــە و جنــگ جهانــی اول و دوم بــه دلیــل 

رضباتــی کــە رضاخــان وارد کــردە بــود و اســتحالەای کــە به ویــژە در شــامل ایــران و خراســان توســط دولــت ـ ملــت 

ایرانــی در دو دهــە حکومــت رضاخــان صــورت گرفتــە  بــود، نوایــی شــنیدە نشــد. مناطــق جنوبــی کوردســتان ماننــد 

ســنندج، کرمانشــاە و ایــالم تالش هایــی را بــرای همگامــی و پیوســن بــە جمهــوری مهابــاد دادنــد و فعالیت هایــی را 

صــورت دادنــد ولــی نــە عمــر جمهــوری کوردســتان نــە موانــع رسراە، به خصــوص موانعــی کــە سیاســت انگلیــس کــە 

در جنــوب مســتقر بــود، ایــن اجــازە را دادنــد کــە ایــن هم پیوســتگی انجــام بگیــرد.

در کنــار شــکل گرفــن جنبــش آذربایجــان و کوردســتان در خــالل ایــن ســال ها و در نتیجــە فرصــت بــه دســت آمــدە 

بقایــای حــزب کمونیســت ایــران و گــروە پنجــاو ســە نفــرە، اقــدام بــە تشــکیل حــزب تــودە کردنــد. محمدرضــا شــاە بــا 

حیلــە و اتــکا بــە امتیازدهــی و ایجــاد روابــط دیپلامتیــک و لشکرکشــی، ابتــدا ایــن جنبش هــا را رسکــوب کــرد و بعــد 

بــە برخــورد و قلع وقمــع نیروهــای دموکــرات و سوسیالیســت کــە در حــزب تــودە تشــکل یافتــە بودنــد، پرداخــت.

ــی  ــت ایران ــت ـ مل ــب دول ــاە در قال ــد رضاش ــوری محم ــم دیکتات ــد ه ــە بع ــە ده ــم در س ــە می دانی ــور ک  هامن ط

ــردە  ــش ک ــارزات رهایی بخ ــر مب ــعی ب ــە س ــا ک ــک از خلق ه ــود، هری ــرور ب ــدام و ت ــدان، اع ــوب، زن ــو از رسک ممل

ــا  ــتان ب ــال های ٤٦ و ٤7 کوردس ــش س ــە جنب ــوان ب ــدند. می ت ــە ش ــوب مواج ــا رسک ــن ب ــە ممک ــدیدترین وجه ــە ش ب

پیشــاهنگی انقالبیونــی ماننــد ســلیامن معینــی، اســامعیل رشیــف زادە و...، دکــر هوشــنگ اعظمــی در لرســتان و... از 

طریــق توطئــە و تــرور اشــارە کــرد. از ســوی دیگــر شــاهد رسکــوب، تــرور، توطئــە و اعــدام بســیاری از آزادیخواهــان و 

انقالبیــون رستــارس ایــران هســتیم کــە می تــوان بــە کســانی ماننــد خــرسو روزبــە، حنیــف نــژاد، مســعود احمــد زادە، 

بیــژن جزنــی، پرویــز دهقــان، حمیــد ارشف، خــرسو گل رسخــی، کرامــت دانشــیارها و... اشــارە کــرد.

در کنــار ایــن رسکوب هــا کــە از طریــق برخوردهــای نظامــی و مســلحانە، زنــدان، شــکنجە، اعــدام، تــرور، توطئــە و... 

بــا توســل بــە نیــروی خشــک انجــام می گرفــت، متــام نیــرو و ابزارهــای نــرم را بــا کاربــرد نیــروی ایدئولوژیــک، سیاســی 

ــک،  ــط دیپلامتی ــاخەهایش، رواب ــام ش ــا مت ــر ب ــات و ه ــە، ادبی ــی ملی گرایان ــتم آموزش ــن سیس ــم از تکوی و اداری اع

بروکراســی و... را بــرای حــذف ریشــەهای هویــت خواهــی خلق هــا در ضمیــر خــود آگاە و ناخــوداگاە فــرد و جامعــە 

خلق هــای مســتعمرە دولــت – ملــت ایرانــی بــەکار بســت؛ امــا در ایــن دورە هــم بــا متــام تالش هــای فاشیســتانەای 

کــە اعــامل شــد، بــا توجــە بــە ریشــە عمیــق ایــن خلق هــا دولــت – ملــت ایرانــی در حــذف کلــی نــاکام مانــد.

 دولت – ملت ایرانی با پوششی تحت عنوان جمهوری اسالمی:
ــقوط  ــت وی و س ــد از برگش ــد روز بع ــاە و چن ــک م ــفند ١٣57 ی ــی در اس ــە خمین ــکار متامیت خواهان ــداف و اف اه

بختیــار در ٢٢ بهمــن ١٣57 تحــزب یافــت و در زیــر عنــوان حــزب جمهــوری اســالمی بــرای حــذف دیگــری خــود کــە 

ــی  ــتدالل های قبل ــە اس ــح ب ــوا و فت ــم فت ــدن مفاهی ــە ش ــا اضاف ــود، ب ــا ب ــق آن ه ــات به ح ــران و مطالب ــای ای خلق ه

ــا تجزیەطلبــی و...، آســتین باال زد و در فروردیــن  ــە ب ــر حفــظ متامیــت ارضــی و مقابل ــی از نظی دولــت – ملــت ایران

١٣57 در یــک رفرانــدوم مضحــک بــا برگەایــی کــە روی آن جملــە » تغییــر رژیــم ســابق بــه جمهــوری اســالمی » و دو 

گزینــە آری و نــە درج شــدە بــود بــا کســب 98 درصــد آراء، ســوای کوردســتان بــە حکومــت رســید.

اولیــن هجمەهایــش را بــە کوردســتان و ترکمن صحــرا، آغــاز کــرد. قتل عــام نــوروز خونیــن ١٣58 ســنندج، فتــوای ٢8 

مــرداد ١٣58 بــرای فتــح کوردســتان از طریــق پــاوە، نشــانەی آشــکاری بــود کــە رژیــم نوپــا تــداوم هــامن فاشیســم 

ــی و امــت  ــە ملت گرای ــوش اســالمی و طــرح امــت اســالمی، کــە در هــردو مقول ــا روپ ــە ب ــە، البت ــت -ملت گرایان دول
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ــرای خلق هــا  ــچ جایگاهــی ب ــا هی ــە نەتنه ــا هــدف حفــظ و اســتقرار هــامن سیســتم فاشیســتی اســت ک ــی تنه گرای

قائــل نیســت، بلکــە هویــت و مطالبــات آن هــا را دیگــری خــود می دانــد و بایــد آن هــا را حــذف کــرد. در ادمــە هجــوم 

بــە کوردســتان فرســتادن خلخالــی و حســنی های جنایتــکار، بــرای ایجــاد رعــب و وحشــت از طریــق اعــدام، جنــگ و 

توطئــە و حمــالت ایــن رژیــم بــە کوردســتان در جنــگ ٣ ماهــە ٢8 مــرداد تــا ٢٦ آبــان ١٣58 و جنــگ ٢٤ روزە ســنندج 

ــارز از فاشیســم بــرای حــذف خلــق کــورد و متعاقــب آن خلق هــای  کــە ٣١ فروردیــن ١٣59 آغــاز شــد، منودهایــی ب

دیگــر بــود.

چــپ دگامتیــک بــا ایــن فرضیــە جربگرایانــه کــە بعــد از رسمایــداری مرحلــە سوسیالیســم تحققــی جربگرایانــە اســت و یــا 

نظریه هایــی ماننــد راە رشــد غیــرە رسمایــه داری و یــا ضدامپریالیســتی بــودن رژیــم نــو بــە وضعیــت می نگریســتند. 

گرایشــات شوونیســتی و اپورتونیســتی هــم بــا اتــکا بــە ایــن کــە، بایــد اتحــاد را نگــە داشــت تــا کشــور تجزیــە نگــردد 

و ایــن رژیــم غایتــش هــامن سوسیالیســم اســت، پــس بایــد بــا آن همــراە شــد، بــا قضایــا برخــورد می کردنــد. بــە هیــچ 

ــری را  ــا نظارەگ ــدد تنه ــل متع ــه دالی ــی ب ــدند ول ــا می ش ــد و ی ــت منی ش ــا دریاف ــوی آن ه ــا از س ــگ خطره ــە زن وج

برگزیــدە بودنــد.

ــە  ــون اساســی ک ــر قان ــە در براب ــە رشیعتمــداری ک ــق مســلامن و شــخص آیت الل ــا حــزب خل ــم ب ــد رژی  برخــورد تن

والیــت فقیــە را بــە تصویــب می رســاند، مخالفــت ورزیــد، البتــە بــه نظــر مــن بیشــر بــه دلیــل بیــم از تبدیل شــدن 

آن بــە جنبــش خلــق تــرک در آذربایجــان هــم بــود، باوجــود اینکــە در جریانــات ١5 خــرداد ١٣٤٢ ناجــی خمینــی هــم 

ــە مقــام اجتهــاد  ــا آن زمــان ب شــدە بــود و اگــر رشیعتمــداری ســعی در مجتهــد نشــان دادن خمینــی منی کــرد کــە ت

نرســیدە بــود، شــاید خمینــی بــە مجــازات اعــدام می رســید، چراکــە در دولــت پهلــوی قانــون اساســی مجتهدیــن را از 

حکــم اعــدام مــربا ســاختە بــود. همچنیــن رسکــوب گــروە فرقــان کــە هــر دو داعیــەای اســالمی داشــتند، کافــی بــود کــە 

نیروهــای دموکــرات و چــپ مخاطــرات ایــن رژیــم را دریابنــد. تــا دو ســال بعــد هــم به جــز گروهایــی ماننــد گــروە 

ارشف دهقــان کــە از ســازمان مجاهدیــن خلــق منشــعب شــدە بــود و همچنــان بــە تــداوم جنــگ چریکــی بــا رژیــم 

نــو ارصار داشــت، چــپ ایــران به ویــژە چــپ مرکز محــور بــا جمهــوری اســالمی رس ســازش داشــت. ســە جریــان عمــدە 

چریک هــای فدائــی خلــق، حــزب تــودە و مجاهدیــن خلــق بــە ثناگویــی خمینــی و جمهــوری اســالمی پرداختنــد. ولــی 

جمهــوری اســالمی روز بــە روز عرصــە را تنگ تــر می کــرد. ســال ١٣٦٠ مجاهدیــن خلــق موضــع جنــگ مســلحانە را در 

برابــر جمهــوری اســالمی اتخــاذ کــرد ولــی واقعیــت آن بــود کــە کار از کار گذشــتە بــود. چریک هــای فدائــی هرچنــد 

کــە در بــدو شــاخەهای نظامــی تشــکیل داد ولــی رهــربی اپورتونیســت آن در ســازش درآمــد و ایــن دچــار انشــعاب 

اقلیــت و اکریــت شــد؛ و بعــداً گــروە دیگــری تحــت عنــوان گــروە مهــدی ســامع منشــعب شــد و بعدهــا بــە شــورای 

مقاومــت ملــی پیوســت. شــاخە اکریــت کامــالً پیــرو سیاســت های حــزب تــودە شــد و شــاخە اقلیــت آن همچنــان بــە 

مبــارزە ارصار داشــت. حــزب تــودە هــم کــە فعالیت هــای نیمــە آشــکار و نیمــە علنــی داشــت تــا دســتگیری رهربانــش 

ــە توجیــە و مطلــوب جلــوە دادن جمهــوری اســالمی و  و هجمــە وســیع و پاکســازیش از ســوی جمهــوری اســالمی ب

ســیاه منایــی نیروهــای مخالــف جمهــوری اســالمی در مرکــز و مناطــق دیگــر می پرداخــت. بــرای ایــن هــم بــە تئــوری 

ــر  ــا جوانــب غی ــارزە ب ــر عمــدە مب ــا امپریالیســم و غی ــارزە عمــدە ب ــی مب ــە می کــرد. یعن ــرە عمــدە تکی عمــدە و غی

دموکراتیــک رژیــم بــود کــە بــرای آن هــم تئــوری اتحــاد و انتقــاد را مطــرح می کــرد. بــە ایــن مفهــوم بایــد در حیــن 

اینکــە بایــد بــا جمهــوری اســالمی متحــد گشــت بــا رویــە انتقــاد هــم آن را متوجــە اشــکاالتش کــرد.

بعــداً رهــربی مجاهدیــن خلــق کــە مســعود رجــوی در راس آن بــود بــا همــکاری بنی صــدر رئیس جمهــور عــزل شــدە 

ــا ایــن خطــاب بــە نیروهــای مســلح – بنــد پوتین هایتــان را بــاز نکنیــد تــا غائلــە کوردســتان را پایــان  و کســی کــە ب

دهیــد _ ابتــدای ١٣59 فرمــان حملــە بــە کوردســتان را صــادر کــرد، شــورای مقاومــت ملــی را بــرای تشــکیل یــک جبهــە 

و انســجام نیــرو تشــکیل دادنــد. جریاناتــی ماننــد حــزب دموکــرات کوردســتان، اتحادیــە کمونیســت های ایــران، شــاخە 

هویــت از چریک هــای فدایــی خلــق و... بــە آن پیوســتند. در ایــن میــان جنــگ ایــران هــم بــە وقــوع پیوســت و ایــن از 

طــرف جمهــوری اســالمی بــرای تحــت شــعاع دادن گفتــامن چــپ و دموکراتیــک مغتنــم شــمردە شــد، ایــن را بهانــەای 

بــرای شــدت رسکــوب و حــذف جنبــش ملــی خلق هــا به ویــژە خلــق کــورد و همچنیــن رسکــوب وســیع نیروهــای چــپ 
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و دموکراتیــک شــد. رهــربی مجاهدیــن خلــق بخشــی بــە خــارج از ایــران گریخــت و بخشــی از آن هــم در خانەهــای 

تیمــی منهــدم شــد. ســازمان چریک هــای فدایــی و حــزب تــودە بخــش وســیعی از آن ضمیمــە رژیــم شــد و بخشــی 

از آن هــم گریخــت. جریاناتــی ماننــد پیــکار، رزمنــدگان، اتحادیــە کمونیســت های ایــران )بعــد از رسکــوب رسبــداران 

ــە کشــتە شــدن ١٠٠  ــە منجــر ب ــە ســال ١٣٦١ک ــل ب ــران در آم ــە کمونیســت های ای ــی اتحادی ــوان شــاخە نظام به عن

نفــر از نیروهایــش شــد(، اتحادیــە مبارزیــن کمونیســت )ســهند( کــە در برابــر هجمەهــای رژیــم در ٢8 مــرداد ١٣58 

جنــگ ســە ماهــە کوردســتان و هجمەهــای دیگــر رژیــم بــە ســایر خلق هــا موضــع راســخی نداشــتند، بعــد از گیــر 

و بندهایــی کــە رضبــات مهلــک را متحمــل گشــتە بودنــد و بخشــی از رهــربی آن هــا تــواب گشــتە بــود یــا ناچــار بــە 

اختفــاء و گریــز شــدند و بســیاری از نیروهایشــان بــە زنــدان افتادنــد و در شــکنجەگاها و جوخەهــای اعــدام به ویــژە 

اعدام هــای وســیع ســال ٦٠ و ســال های متعاقــب آن ماننــد اعدام هــای ١٣٦7گرفتــار شــدند. درنهایــت جمهــور 

اســالمی تــا حــدودی در نیمــە دوم دهــە ٦٠ بعــد از رسکــوب مبــارزات ملــی خلق هــا و به ویــژە کوردســتان، گفتــامن 

چــپ و دموکراتیــک را از موضــوع حــذف کــردە بــود و بقایــای ایــن گفتــامن در مســیر آوارگــی راە می پیمــود. اختنــاق 

را در جامعــە بــە حــد اعــال رســاندە و حتــی جــرأت بحــث و خاطــرە چــپ و دموکراســی کفــر محســوب می شــد. تنهــا 

ــواری  ــە مأمــن نیروهــای مت ــود کــە ب ــق کــورد ب ــارزات خل ــود کوهســتان های کوردســتان و مب ــدە ب ســنگری کــە مان

تبدیــل شــدە بــود کــە آن هــم بــه دلیــل جنــگ داخلــی و برخوردهــای ناصحیــح کــە موضــوع ایــن نوشــتار نیســت، 

ــرای حــذف مخالفیــن  ــران و عــراق رژیــم فرصــت بیشــری ب ــان جنــگ ای ــا پای ــود کــە از دســت رفــت و ب فرصتــی ب

ــی مــورد  ــن را چــە در داخــل چــە در کشــورهای مجــاور و کشــورهای غرب خودیافــت. بســیاری از رهــربان و مبارزی

اقدامــات تروریســتی خــود منــود کــە می تــوان بــە کســانی ماننــد، دکــر عبدالرحمــن قاســملو، دکــر رشفکنــدی، صدیــق 

کامنگــر، غــالم کشــاورز، فریــدون فرخــزاد و... اشــارە کــرد.

ایــن ورســیون دولــت – ملــت ایرانــی بــا پوششــی اســالمی و بــا به کارگیــری جنبەهــای فاشیســتی ملی گرایانــە خــود 

کــە متــام پایەهــای قانونــی و حقوقــی خــود را بــرای حــذف و رسکــوب تدویــن منــودە و فلســفەی وجودیــش هم تــراز 

خشــونت، تــرور، وحشــت و اعــدام اســت و منونــە نــادری از اعــامل و اقــدام برخوردهــای تبعیض آمیــز ملــی، جنســی 

و طبقاتــی اســت، هرچنــد کــە هنــوز پابرجــا می باشــد ولــی وجــودی سســت بنیاد دارد و امــروز ضعیف تریــن 

ــە خلق هــا،  ــالش منــودە ک ــزاری و ســخت افزاری خــود ت ــروی نرم اف ــا متــام نی ــد ب ــد. هرچن دوران خــود را طــی می کن

هویــت خواهــی، مبــارزە و مطالباتشــان را حــذف منایــد ولــی بازهــم بــه دلیــل ریشــە عمیــق اصالــت ایــن خلق هــا، 

ــە  ــد. البت ــوا می کنن ــان تجدیدق ــوق بحق ش ــە حق ــیدن ب ــرای رس ــود را ب ــش خ ــر از پی ــا بیش ــدە و خلق ه ــاکام مان ن

بایــد متذکــر شــد، هامن طــور کــە بــه دلیــل پیچیدگــی سیســتم رسمایــه داری و هجمــە فرابعــدی آن بــە دســت رنــج 

ــە  ــا رویەهــای مبارزاتــی قــرن ١9 و ٢٠ جنبش هــای طبقاتــی و اجتامعــی را رهــربی کــرد و ب ــوان ب زحمتکشــان منی ت

آزادی و برابــری رســاند و الزمــە شــیوەهای نویــن مبــارزە می باشــد، بــە هــامن انــدازە بــه دلیــل پیچیدگــی سیســتم 

ــات و  ــا و مطالب ــرن ١9 و ٢٠ خلق ه ــی ق ــش مل ــارزات رهایی بخ ــای مب ــا رویەه ــوان ب ــتیالگر منی ت ــتعامری و اس اس

مبــارزە رهایی بخــش ملی شــان را رهــربی کــرد و بایــد رویەهــای نویــن مبــارزە و رهیاب هــای نویــن مدیریــت انقالبــی 

ــک و  ــت دموکراتی ــم مل ــک، مفاهی ــەی دموکراتی ــای مدرنیت ــتا رهنموده ــن راس ــت، در ای ــدف گرف ــی را ه و اجتامع

ــد. ــرار بگیرن ــد مــورد تعمــق ق ــک می توانن ــی دموکراتی خودمدیریت


