
برحق  مطالبات  و  مبارزاتي  ابعاد  منشور،  اين  ارائ��ه ي 

ساخت نمايان  را  ک��رد  خلق  بويژه  و  اي��ران  خلق هاي 

و  ص��ل��ح ج��وي��ان��ه  راه���ک���اره���اي  از  پ��ي��روي 

است   جنبش  اصلي  اه���داف  ج��زء  مسالمت آميز 
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مرحله ي  در  اي��ران  ام��روزه 
مي برد.  به سر  حساسي  تاريخي 
مرحله ايست  مذکور،  مرحله ي 
که طي آن دولت هم در سطح داخلي از جنبه هاي 
اقتصادي، سياسي، فرهنگي و امنيتي در بحران به سر 
انزواي  با  روزانه  بين المللي  سطح  در  هم  و  مي برد 
بيشتري رويارو مي گردد و به همين دليل مشروعيت 
گذاشته  بحث  به  خارجي  و  داخلي  سطح  در  نظام 
شده است. اما با توجه به اينکه اين مسئله با واقعيت 
تاريخي ايران و ميراثي که خلق هاي ايران در طول 
تضاد  در  آفريده اند  منطقه  چندهزارساله ي  تاريخ 
است، وضعيت مذکور نه شايسته ي خلق هاي ايران 

است و نه شايسته ي ساختار سياسي اين سرزمين.
دليل اساسي اين مسايل از فقدان ذهنيت سياسي 
در  دموکراتيک  اساسي  قانون  نبود  و  دموکراتيک 
اخير  قرن  در  که  مسئله اي  مي گيرد.  نشات  ايران 
ايران  اجتماعي  سياسي �  عرصه ي  اصلي  موضوع 
نگه  حاد  سطحي  در  مسايل  که  است  اين  ب��وده 
داشته شده اند و به دليل اينکه معيارهاي دموکراسي 
نگرفته اند،  قرار  مدنظر  مسايل،  حل  زمينه ي  در 
مواجه  بحران  با  اقتصادي  و  سياسي  توسعه ي  هم 
دخالت  بستر  همزمان  به طور  اينکه  هم  و  گرديده 
سوي  از  مسايل  اين  به کارگيري  و  خارجي  مداوم 

کشورهاي خارجي فراهم آمده است.
اتنيکي،  پرتنوع  ساختار  که  حاليست  در  اين 

مي تواند  اي���ران  درون  زب��ان��ي  و  آييني  ملي، 
را  امکان  عظيم ترين 
عرصه هاي  تمامي  در 

س��ي��اس��ي، اج��ت��م��اع��ي و 
اقتصادي بيافريند و به چنان 
توليد  با  که  برساند  سطحي 
مجموعه اي از فرصت هاي مثبت، ايران را در سطح 
مبدل  پيشاهنگ  کشوري  به  جهان  و  خاورميانه 
گرداند. به همين جهت ما بر اين باوريم که ايران بر 
تاريخي و سرنوشت سازي قرار گرفته  سر دوراهي 
اجتماعي  طبيعت  دادن  قرار  سرلوحه  با  يا  است. 
راستيني  دموکراسي  بر  را  راه  حقوقشان  و  خلق ها 
خلق هاي  و  ساختارها  همه ي  که  گشود  خواهد 
و  کرد  فارس،  آذري،  عرب،  بلوچ،  از  اعم  ايران 
تمامي گروه هاي اتنيکي و مذهبي را دربر مي گيرد 
دادن  قرار  شالوده  و  قدرت  از  تمرکززدايي  با  و 
خلق ها  کليه ي  خلق ها،  دموکراتيک  خودمديريتي 
را شامل مي گردد؛ يا اينکه تکرار تاريخ و نتيجه ي 
حاصله از ديکتاتوري را مي پذيرد و بدين ترتيب از 

روند دموکراتيزاسيون موجود عقب خواهد ماند.
خاورميانه  خلق هاي  مبارزه ي  سطح  اينکه  يعني 
که  است  افزايش  و  ارتقا  حال  در  چنان  روزان��ه 

منتظر  خود،  مسايل  حل  زمينه ي  در  ديگر  خلق ها 
در  امروزه  همزمان،  ماند.  نخواهند  دولت ها  اقدام 
سطح خاورميانه تالش و تحرکات نويني بر اساس 
مطرح  خارجي  مداخالت  و  داخلي  عمل  ابتکار 
اين  با  را  تا خود  ننمايد  تالش  ايران  اگر  که  است 
رويدادها هماهنگ سازد، در سال هاي آتي به سوي 
بحران و تنگناي عميق تري خواهد رفت. الزم است 
سطح  در  که  اخيري  تالش هاي  ايران  دولت  که 
ارتقاء يافتگي  و سطح  مي گيرند  خاورميانه صورت 
به خوبي مشاهده و درک نموده و  مسئله ي کرد را 

از آن روند واپس نماند. 
آزاد  ح���ي���ات  ح����زب  ب���ه م���ث���اب���ه ي  م���ا 
مسالمت آميز  ح��ل  ب��ر   ،)PJAK(کردستان
سياسي  رهيافت هاي  چارچوب  در  کرد  مسئله ي 
عملي  گام هايي  راستا  اين  در  دولت  اگر  مصّريم. 
تنش  براي  معنايي  ديگر  ب��ردارد  دموکراتيک  و 
عدم  مرحله ي  اعالن  نمي ماند.  باقي  درگيري  و 
سال  دو  در  ما  نيروهاي  سوي  از  نظامي  عمليات 
اخير بهترين دليل و مدرک براي اثبات حسن نيت 
اينچنيني  و شرايطي  فضا  به  رسيدن  PJAK جهت 
است. الزم است که جمهوري اسالمي ايران درک 
بر  و  بوده  نيرومند  لحاظ  هر  از   PJAK که  نمايد 
پافشاري  مسئله کرد  دموکراتيک و صلح آميز  حل 
حقوق  مسئله ي  که  باوريم  اين  براين  مي نمايد. 
ذهنيت  و  خونريزي  درگيري،  با  ايران  خلق هاي 

امنيتي دولت... )ادامه در صفحه ي 2(

ترکيه، جبهه ي مقدم ناتو در برابر ايرانهفتمين کنفرانس کرد در پارلمان اروپا

با  ان��س��ان  ح��اض��ر،  عصر  در 
و  تکنولوژيک  و  علمي  پيشرفت هاي  تمام 
و  پيشرفت  افق هاي  دورت��ري��ن  درن��وردي��دن 
را  حيات  مادي  مقطع  پررونق ترين  بالندگي، 
پيشرفت هاي  از  سواي  اما  است.  شده  سبب 
به  منوط  آن  تکامل  که  معنوي  لحاظ  به  م��ادي، 
پايبندي هاي اخالقي � سياسي است، در منحط ترين 
جان  بالي  انسان  اينکه  کما  دارد.  قرار  وضعيت 
رويه ي  با  و  شده  جهان  موجودات  ديگر  و  خود 
براي  را  معکوس  شمارش  خويش  لوياتان وار 
است.  ک��رده  آغ��از  خويش  و  جهان  فروبلعيدن 
که  اخير  سده ي  دو  تاريخ  به  کوتاه  نگاهي  تنها 
و  فقر  بيکاري،  خون ريزي،  جنگ،  جز  نتيجه اي 
گفته ي  اين  نداشته،  دربر  انسانيت  براي  گرسنگي 
اين  که  داشت  اذعان  بايستي  مي کند.  اثبات  را  ما 
و  انحصارطلب  سيستم  نتايج  از  ناچيزي  بخش  تنها 

قدرت گراي مردساالر است! 
عصر  در  آن  بسط  ذهنيت،   اين  حاکم شدن 
حاضر و متعاقب آن نهادينه و حاکم گرديدن سيستم 
تک رنگ  و  انحصارطلب  نظام هاي  سرمايه داري، 
که  آورده  ارمغان  به  خلق ها  براي  را  ملت  دولت � 
رنگارنگ  گلستان  مبدل کردن  جز  نيز  آن  نتيجه ي 
عصري  از  نيست.  بيش  ش���وره زاري  به  جهان 
و  آسيميالسيون  جامعه کشي،  که  مي گوييم  سخن 
باالترين سطح خويش  به  تصفيه ي فرهنگي در آن 
منافع  اين موارد  و  در  جريان  رسيده است.   درکنار 
جريانات  و  قطب بندي ها  انواع  دولت ها،  روزانه ي 
براي  راه  اين  در  و  شده  سبب  را  تاکتيکي  کاذب 
کسب منفعت، با نام سياست ليبرال و ديپلماسي همه 

ارزش هاي انساني به بازار حراج گذاشته مي شود.
مستثني  قاعده  اين  از  هم  را  اي��ران  نمي توان 
با  تقابل  بر  مبني  داعيه اي  ايران  اگر  حتي  دانست. 
تماميت خواه  نظام  با  اما  باشد،  داشته  امپرياليسم 
با  را  ايران  فرهنگ ها و خلق هاي  از سويي  خويش 
با  نيز  ديگر  سوي  از  و  گردانيده  مواجه  سرکوب 
شيعي  ملي گرايي  لواي  تحت  ملت خويش  دولت � 
جهاني[  گلوبال]=  سرمايه ي  جهان گشايي  به  تنها 
را  عرصه  اسالمي  ملت  دول��ت �  مي رساند.  ياري 
در  موجود  آيين هاي  و  مذاهب  اقوام،  خلق ها،  بر 
جغرافياي رنگارنگ ايران تنگ کرده و همه روزه 
شاهد وقايع و مسائل ناگواري مي گرديم. بي گمان 
دستگيري ها،  م��وج  فشارها،  اعمال  از  همگان 

شکنجه، زندان و چوبه هاي دار مطلع اند.
شايد اين مطالب تکراري به نظر برسند، اما چنان 
آن ها  کنار  از  بي اعتنا  نمي توان  که  اهميت اند  حائز 
از  کرد؟  بايد  چه  و  چيست  حل  راه  اما  گذشت؟ 
هفته نامه ي  چيست؟  جايگزين  آغازيد؟  بايد  کجا 
در  ديگر  بار  ساله  پنج  وقفه اي  از  پس  آلترناتيو 
تاريخ 27 نوامبر، سالروز ميالد جنبش آزاديخواهي 
تا  بود  خواهد  خوانندگانش  اختيار  در  ُکرد  خلق 
جامعه  اقشار  همه ي  و  دهد  پاسخ  پرسش  اين  به 
روشنگرانه ي  فعاليت  اين  از  بهره گيري  با  بتوانند 
آپو  رهبر  فلسفه ي  نشر  به  که  دموکراتيک  و  آزاد 
و  اکولوژيک  دموکراتيک �  جامعه ي  پارادايم  و 
مبتني بر آزادي جنسيتي مي پردازد، از دام تبليغات 
که  سرمايه داري  مدرنيته ي  رسانه اي  دستگاه هاي 
افق هاي  به  و  برهند  دروغ پراکني اند  ماشين هاي 
روشن آگاهي و عمل برسند. آلترناتيو از آن روي 
دوباره در اختيار خوانندگان قرار مي گيرد تا بتواند 
آناني  نيستند؛  نوميد  هنوز  که  باشد  آناني  کنار  در 
که هنوز روياي حياتي آزاد را در سر مي پرورانند. 
و  مي انديشند  که  است  آناني  ص��داي  آلترناتيو 
و  اخالقي  جامعه ي  بيدار  وجدان  مي دهند؛  انجام 
است  آناني  تمامي  نداي  آلترناتيو  است؛  سياسي 
که مقاومت مي کنند چرا که مقاومت زندگي ست. 

 
هفتمين کنفرانس کرد در پارلمان اروپا: اوجاالن بايد آزاد گردد 

و حزب کارگران کردستان)PKK( به رسميت شناخته شود.
صدور  با  اروپا  پارلمان  در  کرد  بين المللي  کنفرانس  هفتمين 
ده ها  حضور  با  که  کنفرانس  اين  داد.  پايان  خود  کار  به  بيانيه اي 

نويسنده،  س��ي��اس��ت��م��دار، 
نمايندگان  و  روزنامه نگار 
مدني  جامعه ي  سازمان هاي 
راستاي  در  گرديد،  برگزار 
کرد  خلق  مسئله ي  چاره يابي 
زواياي  کردستان،  شمال  در 
را  ک��رد  مسئله ي  مختلف 
و  داد  ق��رار  ب��ررس��ي  م��ورد 
بيانيه اي  صدور  با  پايان  در 
خود  ک��ار  ب��ه  م���اده اي   20
از  بيانيه  اين  در  داد.  پايان 
شد  خواسته  اروپا  اتحاديه ي 
جهت  را  الزمه  فشارهاي  تا 
به  مطالبات  اين  عملي کردن 
ترکيه وارد نمايد. کنفرانس، 
به  موظف  را  ترکيه  دول��ت 
خلق  حقوق  تمامي  رعايت 
به  مربوط   مسائل  از  ک��رد، 

قانوني  نهادهاي  شناساندن  به رسميت  و  ملي  مسئله ي  تا  زنان گرفته 
روي  بر  کنفرانس  اين  در  که  مهمي  نکات  از  است.  نموده  کردها 
به  کرد،  خلق  رهبر  اوجاالن  عبداهلل  آزادنمودن  لزوم  شد  بحث  آن 
از سوي  ترور  ليست  از  آن  و خارج سازي   PKK شناختن  رسميت 

اروپا و آمريکا بود. 

ن��ش��س��ت 
ناتو  س����ران 
موافقت  ب��ا 
مبنی  روسيه 
همکاری  بر 
زمينه ي  در 
اس���ت���ق���رار 
س���ام���ان���ه ی 

آن  از  که  نشست  اين  در  يافت.  پايان  موشکی  ضد  دفاع  مشترک 
سامانه ی  استقرار  با  می گردد،  تعبير  ناتو  استراتژی  تغيير  نشست  به 
دولت  سامانه ،  اين  شد.  موافقت  ترکيه  در  موشکی  دفاع  مشترک 
هرگونه حمله ي  برابر  در  را  ناتو  تمامی کشورهای عضو  و  اسرائيل 
رئيس  می دهد.  قرار  پوشش حفاظتی خود  موشکي، تحت  احتمالي 
و  ناتو  مابين  همکاری  بر  آن،  در  حضور  با  نيز  روسيه  جمهوری 
قرار  همچنين  کرد.  تاکيد  امنيتی  و  اطالعاتی  زمينه های  در  روسيه 
در  و  ترکيه  خاک  در  موشکي  سامانه ي  اين  که  است  شده  اين  بر 
همسايگی ايران استقرار يابد. اگرچه ترکيه به خاطر اتفاق دوجانبه با 
ايران در خصوص مسئله ی کرد بر عدم ذکر نام ايران در سند نهايي 
اين نشست اصرار نمود، اما سارکوزی رئيس جمهور فرانسه پس از 
پايان  نشست اعالم داشت که تهديد موشکی امروز، ايران می باشد. 
بدين ترتيب ترکيه در عمل، به جبهه ي مقدم ناتو و آمريکا در برابر 
ايران مبدل گرديد. همچنين مشخص شد که امتيازگيري هاي متعدد 
همکاري  ايجاد  به  منجر  کرد  مسئله ي  خصوص  در  ايران  از  ترکيه 
ترکيه  توسعه ي  و  عدالت  حزب  و  نگرديده  کشور  دو  استراتژيک 
با سياست هاي دورويانه ي مبتني بر اسالم سياسي خود، دولت ايران 

را فريفته است.

Mail: alternative.qendil@gmail.com هفته نامه ي  آلترناتیو
ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان)پژاک(

پژاک در حل مسالمت آميز مسئله ی کرد پيشقدم شد...
منشور چاره يابي دموکراتيک در راستاي  حل مسئله ي کرد در ايران
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احمدي آزاد   
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ديدار  طی  اوج��االن  عبداهلل  کرد  خلق  رهبر 
مسئله ي  حل  روند  ارزيابی  به  خويش  وکالی  با 
اشاره  با  وي  پرداخت.  مسالمت آميز  طرق  از  کرد 
دارد،  عهده  بر  را  ميانجی  يک  نقش  تنها  اينک  به 
گردد  حاصل  نتيجه ای  مارس  ماه  اول  تا  بايستی 
خطرناک  و  دشوار  روندی  وقوع  احتمال  وگرنه 
را  ترکيه  حکومت  آپو،  رهبر  باشد.  می  ميان  در 
دانست.  کرد  مسئله ی  راه  سر  بر  مانع  بزرگ ترين 
مسئوالن  با  گفتگوها  ارزيابی  با  همچنين  وي 
حکومتی، ضمن اعالم اينکه در ماه گذشته ديداری 
 PKK با آنها نداشته است گفت: در واقع من مابين
مارس  ماه  اول  تا  بايد  هستم.  ميانجی  حکومت  و 
مناسبی  زمان  مارس  اول  گردد،  حاصل  نتايجی 
حاصل  نتايجی  زمان  آن  تا  که  صورتی  در  است؛ 
گردد اين مرحله با صلحی معنادار و عزتمند پايان 
خواهد يافت که من به آن می  گويم صلحی مقدس 
نتيجه  حصول  عدم  صورت  در  اصيل؛  صلحی  و 
را  خود  نيز  من  شد.  خواهد  آغاز  سختی  مرحله ی 
عقب نشينی  نه  کشاند؛  خواهم  کنار  ميانجگری  از 
دهم.  انجام   را  آن  نتوانستم  من  می گويم  بلکه 
مسير  به  هم  دولت  و  حکومت  نشدم.  موفق  من 

ديدار  من  با  صلح  برای  دولت  نشدند.  وارد  حل 
به صلح شوند  می کند و سعی دارد ديدارها منتهی 
نگرفته  تصميمی  هنوز  مورد  اين  در  حکومت  اما 
گفتگو  من  با  دولت  جانب  از  که  اف��رادی  است. 
موجود  خطر  متوجه  می کنند،  درک  مرا  می کنند 
شود  عراق  مانند  می توانست  ترکيه  اوضاع  هستند. 
فقط  اردوغان  از  من  گرفتم.  را  آن  جلوی  من  اما 
را  صلحی  قرار  مجلس  در  که  می خواهم  را  اين 
صلح  مسير  در  چيز  هر  آن  از  پس  کند،  تصويب 
قرار خواهد گرفت. حکومت و ارتش خواهان حل 
مسئله هستند اما AKP خواستار صلح نبوده و برای 
آن آماده نيست. در شرايط موجود بزرگترين مانع 
در برابر صلح AKP است. رهبر خلق کرد با طرح 
پرسشی گفت: که آيا نخست وزير با تصميم خود 
می خواهد شخصی شود مانند اوزال يا مانند چيلر. 
جهت  تالش  که  داشت  اعالم  آپو  رهبر  همچنين 
هفتمين  در   ترور  ليست  از   PKK نمودن  خارج 
کنفرانس کرد موضع درستی بود و عملی شدن اين 
امر می تواند حل مسئله ي کرد را آسان تر کند. خلع 
مرحله  آخرين  در  که  دانست  موضوعی  را  سالح 
در  گرفت.  خواهد  قرار  گفتگو  و  بحث  موضوع 

سال 2006 ما را فريب دادند، آن زمان نيز مسئله ی 
خلع سالح را قبل از همه مطرح نمودند و خواستند 
نخست  اگر  کنند.  تحميل  ما  بر  را  موضوع  اين 
نموده و جهت حل  برقراري صلح  به  وزير تصميم 
دموکراتيک مسئله ی کرد و پيشبرد اين مرحله گام 
نيز می توانيم گريالها را عقب کشانده و  بردارد ما 
وقت  همان  از  را  نظامی  عمليات  توقف  موضوع 
آغاز نماييم. AKP  دادگاه و قانون اساسی را برای 
حفظ منافع خود به کارگرفت، اکنون نيز ژنرالها را 
نيروهای  همچنين  و  کرده  عزل  خودشان  پست  از 
نمونه  برای  می کنند،  هدايت  را   AKP خارجی 
هزينه می کند  منطقه  در  را  زيادی  پول های   AKP
واقعی  نيز  آنان  اسالم  می گيرد.  خارج  از  را  پولها 
است.  صداقت  و  دموکراسی  واقعی  اسالم  نيست؛ 
خويش  اقتدار  و  پول  حفظ  آنان  غم  و  هم  تمام 
نيست. کار  انسان ها غمی  براي آنان کشتار   است. 
با  وي  است.  انتخابات  در  مردم  آراي  شکار  آنها 
در  نشود  قادر   AKP دارد  احتمال  اينکه  به  اشاره 
کردستان 5 درصد آرا را کسب کند و بيان داشت 
هر رای که AKP جمع کند به معنای ادامه جنگ 

قلمداد خواهد شد...) ادامه در صفحه ي 4 (

دوران کالکان عضو شوراي رهبري کنفدراليسم 
)KCK( ک��ردس��ت��ان  دم��وک��رات��ي��ک  ج��وام��ع 
نمود ارزي��اب��ي  را  موشکي  دف��اع  سپر  پ��روژه ي 

اين  ه��دف  که  نمود  تاکيد  کالکان  دوران 
پروژه کشورهاي خاورميانه بوده و اشاره کرد که: 
حکومت حزب عدالت و توسعه)AKP( که گويا 
خود را دوست دولت هاي خاورميانه نشان مي دهد، 
است. گرفته  پيش  در  را  فريب کارانه اي  سياست 

ناتو  پ��روژه ي  توافق  درب��اره ي  کالکان  دوران 
توافق  به  که  دهند  نشان  »مي خواهند  کرد:  اشاره 
دست يافته اند، اما موضوع از اين قرار نمي باشد. دوم 
اينکه اين توافق، کشورهاي عرب، ايران و روسيه را 
هدف قرار مي دهد. اين مورد نيز مي تواند توازنات 
موجود در منطقه را تغيير دهد. سوم اينکه، اياالت 
خاورميانه  بزرگ  پ��روژه ي  عنوان  تحت  متحده 
ملت  دولت �  بر  مبتني  قدرت هاي  تا  است  درصدد 
اين  به  و  نموده  تحوالتي  دستخوش  منقطه  در  را 
دهد.«  پيوند  خويش  سيستم  به  را  خاورميانه  شکل 
مسوالن  اخير  گفته هاي  کرد  تصريح  کالکان 
اردوغ��ان  نخست وزير  و  توسعه  و  عدالت  حزب 
از  نمي کند«  تهديد  را  کسي  »ناتو  اينکه  بر  مبني 
و  آمريکا  که  کرد  اشاره  و  بوده  دور  به  واقعيت 
مي کنند.  تهديد  را  خاورميانه  ترکيه،  طريق  از  ناتو 
در  م��وج��ود  سياست  موشکي  دف��اع  سامانه ي 
به  کرد.  خواهد  تغييراتي  دستخوش  را  خاورميانه 
توسعه  و  عدالت  حزب  حکومت  هم  دليل  همين 
است. داده  ق��رار  مخاطره آميز  وضعيتي  در  را 

صورت  گفتگوهاي  و  بحث  کالکان  دوران 
هم  را  کرد  بين المللي  کنفرانس  هفتمين  در  گرفته 
که هفته ي گذشته در پارلمان اروپا برگزار شد  مهم 
خواند و تصريح  کرد که : »رهيافت هاي چاره يابي 
دموکراتيک که مورد بحث قرار گرفتند، مهم بودند«
عمليات  انجام  عدم  تصميم  کالکان  دوران 
ارزيابي  بزرگ  شانسي  همچون  نيز  را   KCK از 
حساس  مرحله اي  »در  که  نمود  اش��اره  و  ک��رد 
انجام  عدم  وضعيت  مي بريم.«  به سر  تاريخي  و 
شانس  آخرين  از  عبارت  کسي  هر  براي  عمليات، 
احسن  نحو  به  شانس  اين  از  بايستي  يا  مي باشد. 
شد  خواهد  آغاز  مرحله اي  اينکه  يا  و  برد  بهره 
کرد.  خواهد  زيان  و  ضرر  دچار  را  کسي  هر  که 
و  طالباني  دي��دار  به  اش��اره  با  کالکان  دوران 
در  دي��دار  اين  »اگر  داش��ت:  اظهار  کلچداراغلو 
راستاي حل مسئله ي کرد باشد، ارزشمند مي باشد.
باشد.« مخاطره آميز  مي تواند  اين صورت  غير  در 

حزب  اگ��ر  که  ک��رد  تاکيد  کالکان  دوران 
دموکراسي  نيروي  به   )CHP(جمهوري خواه خلق
و  صلح  ح��زب  ب��ا  م��ي ت��وان��د   گ���ردد،  متحول 
نمايد. برقرار  ارتباط  نيز   )BDP(دموکراسي

اف���زود:  چنين  سخنانش  ادام����ه ي  در  وي 
م��ي ب��اش��د. ت��اري��خ  ح��ق��اي��ق  ب��ازن��م��ود   PKK

حزب   PKK که  نمود  اشاره  کالکان  دوران 
کردستان  در  مي خواهند  که  مي باشد  آناني  تمامي 
بسان يک انسان زندگي کنند. ايشان همچنان گفت 
که PKK يک جنبش بزرگ روشنفکري مي باشد.

سالگرد  دومين  و  آغاز، سي  در  کالکان  دوران 

تاسيس حزب کارگران کردستان PKK را به رهبر 
تمامي  و  کرد  خلق  اوج��االن،  عبداهلل  کرد  خلق 
راه  مبارزان  تمامي  براي  و  گفت  تبريک  انسانيت 
که داشت  اظهار  و  نمود   موفقيت  آرزوي  آزادي 
مي باشد. کودکان  و  جوانان  زنان،  حزب   PKK

در  که  کساني  تمامي  خ��اط��ره ي  و  ي��اد  وي 
گرامي  را  نموده اند   فدا  را  خويش  جان  راه  اين 
تمامي آنان درود فرستاد. به خانواده هاي  داشت و 

حزب   PKK اينکه  به  اشاره  با  کالکان  دوران 
بر  کردستان  در  مي خواهند  که  است  آناني  تمامي 
گفت  نمايند،  زندگي  انساني  ارزش ه��اي  اساس 
PKK از مرگ، حيات و از هيچ، ميالد را رقم زد.  
و  شخصيت و جامعه ي آزاد، هستي، هويت، روح 
احساس خويش را در واقعيت PKK مي بيند. شوق 
بيانگر چنين امري مي باشد. سي ودو  و هيجان آنان 
اين  راستي  به   مي گذرد،   PKK تاسيس  از  سال 
شرافتمندانه ترين،  کرد  خلق  براي  سال  دو  و  سي 
مي باشد.  تاريخ  ارزشمندترين  و  سرفرازانه ترين 
جنبش  مخالفان  به  اش��اره  با  کالکان  دوران 
وضعيت  از  کس  هر  که  داش��ت  اظهار   PKK
به   PKK ب��ا  ک��ه  آن��ان��ي  مي باشد.  مطلع  آن��ان 
ظلم  سيستم  ش��رک��اي  م��ي پ��ردازن��د،  مخالفت 
مي باشند. دور  به  انسانيت  از  و  ب��وده  زور  و 

 PKK بر دستاوردهاي  تاکيد  با  دوران کالکان 
گفت: PKK واقعيت انسانيت آزاد و دموکراتيک، 
ساخت.  متبلور  را  آن  اخالقي  کاراکتر  و  جامعه 
در  آزادي خ��واه��ي  م��ب��ارزه ي  پايه ي  بر   PKK
نمود. شفاف  را  تاريخ  تمامي  واقع  در  ايران کردستان،  رادر  سياسي  عملكردهاي  آلترناتيو: 

اين  در  مي كنيد،  ارزيابي  چگونه  منطقه  و 
مي باشد؟ چگونه  خلق ها  وضعيت  ميان 

� جو ناسالم حاکم بر خاورميانه و به ويژه فضاي 
عمق  بر  که  رسيده  حدي  به  ايران  سياسي  ناهنجار 
مشکالت و مسائل افزوده و راه را بر عدم چاره يابي 
سياسي  اخالق  وجود  عدم  است.  گشوده  مسائل 
و  اپورتونيست  جناح هاي  اکثريت  و  دول  مابين 
فضايي  و  مرج  و  هرج  موجب  هم  منفعت خواه 
کامال مسموم در عرصه ي سياسي گشته و هم سبب 
منفعت  حتي  و  سياست  از  غلط  تعريفي  ارائ��ه ي 
گرديده است. چرا که با توجه به مشاهدات بوضوح 
آشکار مي گردد آنچه که در عملکردهاي جناح ها 
به  اولويت بخشي  است  حاکم  کنوني  دولت هاي  و 
منافع  گذاشتن  کنار  و  کوتاه مدت  کامال  منافعي 
است  مبرهن  کامال  بويژه  مي باشد.  استراتژيک 
جناحهاي  کنوني  سياستهاي  و  عملکردها  در  که 
منافع  ب��راي  جايي  م��ذک��ور 
منطقه  خلق هاي  درازم���دت 
در  سياست  و  نداشته  وجود 
است.  داده شده  قرار  و حاکم  دولتي  قشر  انحصار 
با توجه به جنگي که در منطقه نيز برقرار است، از 
عملکردها اينگونه برداشت مي شود که هر جناحي 
به خاطر  و  بوده  مطلق  حاکميتي  ايجاد  صدد  در 
حذف  قيمت  به  حتي  هدفي  چنين  به  دستيابي 
دارد.  خويش  مقابل  جناح  حذف  بر  سعي  خويش 
خلقها  منافع  به  ارزش گ���ذاري  راستا  اين  در 
وجود  طرفين  از  يک  هيچ  ک��اري  برنامه ي  در 
و  مسالمت آميز  راهکارهاي  از  بحث  و  نداشته 
است.  منفور  کامال  آنان  ديدگاه  از  دموکراتيک 
سلطه گري  و  ق��درت  قديمي  سنت  همان  ت��داوم 
شاهديم.  اي��ران  کنوني  حکومت  نمونه ي  در  را 
در  م��ي ت��وان  را  سياستي  چنين  ن��م��ون��ه ي 
جواب  نمود.  مشاهده  دور  چندان  نه  گذشته ي 
دول��ت  ف��رس��ت��اده ي  ب��ه  ق��اج��ار  ش��اه  ناصرالدين 
در  پارلماني  حکومت  نوعي  ايجاد  در  بريتانيا 
مملکتي  در  »پادشاهي  نظير  گفته اي  با  اي��ران، 
است. اهميت  حائز  ن��دارد«  کيفي  هيچ  آنچناني 

از  وف��ور  به  مي توان  را  برخوردهايي  چنين 
نمود.  مشاهده  ايران  کنوني  حاکم  دولت مردان 
در  م��ي ت��وان  را  ب��رخ��ورده��ا  اي��ن  آخ��ر  نمونه ي 
منشور  به  دولتي  مسئوالن  برخي  جوابدهي  نوع 

ک��رد. مشاهده   PJAK ج��ان��ب  از  ارائ��ه ش��ده 

آ: هدف شما از مطرح نمودن اين منشور 
چه بود و در آن چه خواسته اي را مطرح كرديد؟ 
در  ک��رد  مسئله ي  ح��ل  جهت  م��ن��ش��وري   �
از طريق راهکارهاي دموکراتيک  ايران  چارچوب 
م��ي ت��وان  ک��ه  گ��ش��ت  ارائ����ه   PJAK ت��وس��ط 
داشت: بيان  شکل  بدين  مختصرا  را  آن  اهداف 

بلحاظ   و  داشته  وجود  هويت  مشکل  ايران  در 
متفاوت  اقليت هاي  و  خلق ها  اکثر  هويت  عملي 
موجود در ايران با انکار مواجه گشته و اين خلق ها با 
اين  سياست هاي شديد آسميالسيون روبرو هستند. 
مشکالت بايستي حل شده و جهت حل مسالمت آميز 
داد. قرار  نظر  مد  را  اساسي اش  مخاطبان  بايستي  

بسيار  مرحله اي  در  منشوري  چنين  ارائ��ه ي 

حساس و تاريخي صورت گرفت که اين امر حاکي 
ابزارشدگي  از  جلوگيري  و  مسئوليت  احساس  از 
قدرت  جنگ  در  ايران  خلق هاي  يا  و  حزب  اين 
در  غربي  مي باشد.  جناح  و  اي��ران  دول��ت  مابين 
شده  داده  نشان  مستقل  موضعي  چارچوب  همين 
مرزهاي  داخل  در  مسئله  مسالمت آميز  حل  بر  و 
مي گردد. تأکيد  مذاکرات  شروع  طريق  از  ايران 
ادعاها،  برخي  علي رغم  که  شد  داده  نشان 
است،  آمده   PJAK برنامه هاي  در  که  آنچنان 
راهکارهاي  طرفدار  وج��ه  هيچ  به  جنبش  اي��ن 
مراحل  در  که  بگونه اي  و  نبوده  خشونت آميز 

راهکارهاي  از  پيروي  شده،  داده  نشان  نيز  قبلي 
اين  اصلي  اه��داف  مسالمت آميز  و  صلح جويانه 
 PJAK با اين منشور،  جنبش را تشکيل مي دهد و 
داد. نشان  آشکارا  را  خويش  نيت  حسن  ديگر  بار 

آ: آيا شما در مطرح كردن اين منشور تنها 
مسئله خلق كرد را اساس قرار داديد، در اين 
رابطه پاسخ ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟  
نه  منشور  در  ارائه شده  راهکارهاي  اساسا   �
شد،  خواهد  کرد  مسئله ي  حل  راهگشاي  تنها 
در  موجود  مشکالت  همه  حل  زمينه ساز  بلکه 
ايران  نيرومندشدن  که  چرا  گشت.  خواهد  ايران 
مدنظر  طريق  از  کشور،  اين  واقع شدن  موثر  و 
سياسي  مشارکت  و  خلق ها  منافع  دادن  ق��رار 
است. ميسر  ايران  سياسي  عرصه  در  خلق ها  همه 

و  مبارزاتي  ابعاد  منشور  اين  ارائه  نيز  طرفي  از 
کرد  خلق  بويژه  و  ايران  خلق هاي  برحق  مطالبات 
عليه  منفي  تبليغات  بر  را  راه  و  ساخت  نمايان  را 
نمود.  مسدود  کرد  خلق  آزادي خ��واه��ي  جنبش 
مطالبات  اي���ن  ب��ه  ج��واب��ده��ي  م��ق��اب��ل  در 
و  ب����وده  اه��م��ي��ت  ح��ائ��ز  دول����ت  ج��ان��ب  از 
م��س��ت��ل��زم ارزي���اب���ي ه���اي���ي گ��س��ت��رده اس���ت. 
بر  مبني  پ��رورش  و  آم��وزش  وزارت  ج��واب 
به کارگيري زبان فارسي براي آموزش و ممنوعيت 
ص��دور  همچنين  ب��ود،  دي��گ��ري  زب��ان  ن��وع  ه��ر 
بخشنامه اي از جانب مظفر رستمي  رئيس آموزش 
از  استفاده  اجباري سازي  جهت  سقز  پ��رورش  و 
همان  از  ناشي  شهر  آن  مدارس  در  فارسي  زبان 
نظامي  عمليات هاي  انجام  همچنين  است.  نگرش 
و  شاهو  کوه هاي  و  هورامان  نواحي  توپ باران  و 
تالش  بعالوه  ديگر،  نواحي  از  برخي  در  عمليات 
در  دو به هم زني  و  مرج  و  هرج  ايجاد  جهت  در 
ديگر  از  کردستان  شرق  در  آييني  تنوعات  ميان 
ارائه  از  پس  مرحله ي  در  که  است  عملکردهايي 
است. شده  ديده  ايران  دولت  از   PJAK منشور 
اص��رار  روي��ک��رده��اي��ي،  چنين  ش��ک  ب���دون 
برداشتن  ميان  از  سياست  و  سلطه گري  بر  دولت 
گ��ام ن��ه��ادن  مهم تر  همه  از  و  خ��ودي ه��ا  غير 
داخلي  سطح  در  مطلق  ديکتاتوريتي  به سوي 
و س��ي��اس��ت ه��اي خ��ارج��ي اي��ن دول���ت اس��ت.  

بر  را  ملی گرايی  و  تجزيه طلبی  گفتمان  که 
و  دموکراتيک  مطالبات  تمامی  و  مسئله  اي��ن 
چاره يابی  می کند،  تحميل  ايران  خلق های  مشروع 
حل  جهت  ت��الش  دليل  همين  به  ن��م��ی گ��ردد.  
رهيافت  بهترين  مسئله،  سياسی  و  مسالمت آميز 
کنونی  انباشته شده ی  مسايل  حل  به  رسيدن  جهت 
درون ايران است.  ما به مثابه ی PJAK در راستای 
قبال  در  خود  وظيفه ی  و  مسوليت  به جای آوری 
جهت  در  که  می بينيم  الزم  خلق ها،  ارزش ه��ای 
مرزهای  درون  در  مسايل  اين  حل  و  چاره يابی 

سياسی موجود، پيشقدم باشيم.
در  زير  مفاد  ساختن  دست نشان  با  بنابراين 
از  جهت چاره يابی مسئله ی کرد، مطالبات خود را 

جمهوری اسالمی اعالن می داريم:
اين  مسئله ی کرد و حل  به رسميت شناختن   �1

مسئله به  شيوه ی دموکراتيک و از راه ديالوگ.
سياسی  ف��ض��ای  ي��ک  در  آن��ک��ه  جهت   �2
برداشته  گام  مسئله  اين  حل  به سوی  دموکراتيک 

شود، الزم است که زمينه ی مذاکره فراهم آيد.
حل  و  مذاکره  ديالوگ،  بستر  آنکه  جهت   -٣
مناسب  شرايط  که  است  الزم  آيد  فراهم  سياسی 
به دور از تنش و درگيری ای ايجاد شود تا سياست 
که  است  الزم  بنابراين  کند.  نقش  ايفای  بتواند 

اپراسيون ها و عمليات های نظامی متوقف گردند.
4� در راستای چاره يابی مسايل خلق ها و جهت 
آنکه  حقوق سياسی، فرهنگی، اقتصادی و آزادی 
بيان آنها از لحاظ عملی تامين گردد و اراده ی ذاتی 
خلق ها به منصه ی ظهور رسد، همه ی حقوق مذکور 
موانع  کليه ی  و  شوند  درآورده  ضمانت  تحت 

موجودی که بر سر راهند از ميان برداشته شوند.
و  خودسازماندهی  حق  شناختن  رسميت  به   �5

فعاليت سياسی خلق ها.
نمی تواند  شود  گذاشته  زبان  فاقد  که  خلقی   �6

به مثابه ی يک موجوديت خلقی از آن ياد شود. زيرا 
ملی خود گسسته  يا  اتنيکی  فرهنگی،  از جوهره ی 
زبان  به ويژه  خلق ها  زبان  رسمی نمودن  می شود. 
به کارگيری  و  پيشبرد  آموزش،  همچنين  کردی، 
دولتی  نهادهای  و  عرصه ها  تمامی  در  مادری  زبان 

و غيردولتی شرطی اساسی است.
رعب  فضای  برداشتن  ميان  از  راستای  در    �7
و  دموکراتيک  فضايی  آوردن  فراهم  و  وحشت  و 
زندانيان  آزادسازی  آزادانه،  مشارکتی  آزاد جهت 
اجتناب ناپذير  امری  اعدام  قانون  توقف  و  سياسی 

است.
اين  اعالن  از  پس  که  می داريم  اعالم  پايان  در 
پيگيری  را  دولت  برخورد  دکلراسيون)منشور(، 
خواهيم نمود و در اين خصوص منتظر اقدام جدی 
مرحله  که  است  طوالنی  مدتی  می باشيم.  دولت 
علی رغم  اما  نموده ايم  اعالم  را  عملياتی  توقف 
در  خونريزی  و  جنگ  تالش هايمان  اين  همه ي 
تاکنون  دارد.  ادام��ه  کماکان  کردستان  ش��رق 
و  می گردند  اعدام  به  محکوم  ُکرد  زندانيان  نيز 
شکنجه های  با  زندانيان  همزمان  می شوند،  اعدام 
راستای  در  می  گردند.  مواجه  فيزيکی  و  روحی 
جنگ  به  پايان دادن  و  دموکراتيک  فضايی  ايجاد 
جهت  به ويژه  و  ايران  و  کردستان  در  درگيری  و 
به  دولت  جوابدهی  رانتگران جنگ،  از  جلوگيری 
اين دکلراسيون از اهميتی تاريخی برخوردار است. 
همچنين شايان ذکر است که ما اين دکلراسيون 
بر  و  نمی سازيم  محدود  کرد  مسئله ی  به  تنها  را 
اين  عملی سازی  جهت  در  اقدام  که  باوريم  اين 
تمامی  مسايل  حل  برای  پيش زمينه ای  دکلراسيون 

خلق های ايران است.
)PJAK(مجلس حزب حيات آزاد کردستان
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مصاحبه   با  ريزان  جاويد  عضو  کورديناسيون   پژاک

 PJAK  ابعاد  منشور هفت ماده اي

        کالکان پروژه ي سپر دفاع موشکي را ارزيابي نمود

زخمي  و  سنندج  در  ديگر  بمب  دو  انفجار   
شدن دو نفر

 مسئوالن دولت، از واريز نمودن وجه يارانه ها 
به حساب خانواده هاي سياسي خودداري مي نمايند

در  شرکت  با  آتن  شهر  در  کردستاني  صدها   
دولت  سرکوبگرانه ي  سياست هاي  راهپيمايي، 

سوريه در قبال خلق کرد را محکوم کردند
 پژاک، »خاوندکار« جشن مقدس يارسان ها را  
که نماد مقاومتي تاريخي است، به تمامي خلق کرد 
و به ويژه پيروان آيين ياري ، تهنيت و تبريک گفت

 در آبان ماه، حداقل 767٩ مورد نقض حقوق 
ثبت  به  ايران  در  اسالمي،  جمهوري  توسط  بشر 

رسيده است
با  ادامه دهد  اگر موسوي   دادستان کل کشور: 

او برخورد خواهد شد
 

اي���ران  دول����ت   
کاسبکاران  پي درپي 
گلوله   ب��ه  را  ک��رد 

می بندد.
 روز 25 آبان ماه، 
جمعی از کاسبکاران 
م��ن��ط��ق��ه ی م���رزی 
کمين  در  ن��وس��ود 
نظامی  ن��ي��روه��ای 

جمهوری اسالمی گرفتار آمده و هدف گلوله  قرار 
کاسبکاران  از  يکی  تيراندازی  نتيجه ی  در  گرفتند. 
سوره بان  روستای  اهالی  از  بابايی  شاهو  نام  به 
جان  و  گرفت  قرار  گلوله  اصابت  مورد  جوانرو 
اسکين يار  مراد  بنام  جوانی  ديگر  طرفی  از  سپارد. 
شرق  مابين  مرزهای  در  کردستان،  شمال  اهالی  از 
ايرانی  پاسداران  حمله ي  مورد  کردستان  شمال  و 
قرار گرفت و جان خويش را از دست داد. از آغاز 
دست  به  کرد  کاسبکار   50 از  بيش  تاکنون  امسال 

نيروهای دولت ايران کشته شده اند.

روشنفكر ايراني و تعهدات 
فراموش شده!

استراتژي نوين ناتو و روابط 
ايران و ترکيه

اخبار کوتاه  

ريزان جاويد:

حسن نيت PJAK بار ديگر با ارائه ي 
اين منشور آشکار شد

منشور چاره يابي دموکراتيک 
در راستاي  حل مسئله ي کرد در ايران)ادامه از صفحه  يک(

ريوار آبدانان
معضالت  ح��ل  مانع  ک��ه  مشکالتي  از  يکي 
که  است  اين  مي شود  ايراني  جامعه ي  اجتماعي 
عهده  بر  که  مهمي  وظايف  انجام  از  روشنفکران 
بايستي  که  روشنفکري  مي ورزند.  غفلت  دارند، 
نقش پيشاهنگ را در زمينه ي حل مسائل اجتماعي 
داشته باشد الزم است که از کنار دغدغه هاي جامعه 
بي اعتنا نگذرد. اما متأسفانه در عصر کنوني که مُهر 
مدرنيته ي سرمايه داري را بر خود دارد، عکس آن 
روشنفکري  فضاي  آن  بارز  نمونه ي  مي بينيم.  را 
روشنفکران  از  عمده اي  بخش  است.  ايران  کنوني 
از  درستي  خوانش  نشده اند  ق��ادر  هنوز  ايراني 
مطالبات دموکراتيک خلق هاي مختلف ايران داشته 
کالسيک  نگرشي  با  موارد  از  بسياري  در  و  باشند 
خلق ها  اين  آزادي خواهي  مسئله ي  به  ليبرال  يا  و 
گفتماني  با  حزبي  يا  جناح  وقتي  حتي  مي نگرند. 
به  پا  تازه  و  مسالمت جويانه  دموکراتيک،  کاماًل 
مي دهد،  بديل  راه  اين  در  حتي  و  مي نهد  عرصه  
ايراني  روشنفکر  شخصيت  نگاه  مقابل  در  بازهم 
آويزان  بي اعتنايي  و  بي اعتمادي  تيره ي  پرده هاي 

مي مانند. 
 )PJAK(کردستان آزاد  حيات  حزب  اخيراً  
مسالمت آميز  حل  جهت  را  ماّده اي  هفت  منشوري 
و دموکراتيک مسئله ي کرد و ساير خلق هاي ايران 
به راستي  که  منشور  اين  مفاد  از  يکي  نمود.  ارائه 
فروگذارناپذير  و  دموکراتيک  مطالبات  جوهره ي 
مي سازد  نمايان  شفاف  به شکلي  را  ايران  خلق هاي 
آموزش  آزادي  لزوم  از  آن  در  که  است  ماّده اي 
برابر  در  اما  است.  شده  صحبت  م��ادري  زبان  به 
وزارت  معاون  غيرمسئوالنه ي  موضع  مسئله،  اين 
نوع  هر  که  بوديم  شاهد  را  پ��رورش  و  آم��وزش 
و  ممنوع  را  غيرفارسي  م��ادري  زبان  به  آم��وزش 
تخطي از آن را جرم قلمداد نمود. اين هجومي عليه 
ايران  خلق هاي  طبيعي  حقوق  و  فرهنگي  تنوعات 
و  مدني  فعالين  و  روشنفکران  کک  حتي  اما  بود 

فرهنگي ايران نگزيد!
باشند  علمي  نشر  مرکز  واقعاً  اگر  دانشگاه  ها 
از  را  خود  بايستي  مي کند،  خدمت  جامعه  به  که 
اما مي بينيم  بدارند.  به دور  شوونيسم ديني � فرهنگي 
تحول خواهي  گفتمان  مطرح شدن  زم��ان  از  که 
دانشگاه ها  تا  مي شود  شديدي  تالش  اي��ران،  در 
جامعه  از  آکادميک  صرفاً  مراکزي  عنوان  به  را 
هنوز  ايران  دانشجويي  مبارزات  هرچند  بگسالنند. 
ناکافي  مبارزات  اين  سطح  اما  دارن��د  ت��داوم  هم 
غيرمسئوالنه ي  گفته ي  مقابل  در  وگرنه  اس��ت؛ 
معاون وزارت آموزش و پرورش سکوت نمي شد. 
جهت  م��دارس  تأسيس  طلب  کمپين  کرد  خلق 
آموزش به زبان مادري را مي نمايد اما روشنفکران 
مقابل  در  واکنشي  هيچ  بدون  ما  دانشجوي  قشر  و 
مي شود،  تحميل  آنان  بر  که  فرهنگي اي  شوونيسم 
مبارز  دانشجويان  برخي  همچنين  مي کنند.  سکوت 
با  خود  سياسي  دگرانديشانه ي  گرايشات  دليل  به 
درد  جامعه  رويارويند.  دانشگاه  از  اخراج  و  زندان 
اما روشنفکري که وظيفه اش  فرياد مي زند  را  خود 
دردهاست،  آن  درم��ان  ب��راي  پيشاهنگي کردن 
مطالبات  نوع  هر  حتي  و  برده  فرو  گوش  در  پنبه 
ملي  کمربند  براي  خطري  را  خلق ها  دموکراتيک 
رويارويند  فرهنگي  قتل عام  با  خلق ها  مي شمارد. 
سياسي  مرزبندي هاي  به  ک��اري  آنکه  ب��دون  و 
فرهنگي  سياسي �  حقوق  مي خواهند  داشته باشند 
به خود  برخي روشنفکران  اما  کنند  را کسب  خود 
و  پيش پاافتاده  را  مطالبات  اين  که  مي دهند  اجازه 
را  اين  ما  دانشگاهي  فضاي  اگر  بشمارند!  سطحي 
با »جهالت کده هاي مدرني«  معلوم است که  بپذيرد 
روبه رو هستيم که در برابر مرگ فرهنگ و بنابراين 
عذاب  دچ��ار  وجدانشان  ذره اي  حتي  جامعه، 
نويسندگان  برخي  که  مي بينيم  حتي  نمي گردد. 
عادالنه اي  و  مردمي  موضع  نه تنها  روشنفکرمآب 

ندارند بلکه از ذهنيت امنيتي کنوني دفاع مي کنند.
چنين روشنفکراني نقش عظيمي در عدم پيشبرد 
گفتمان دموکراسي در ايران دارند زيرا گفته هايشان 
»همه چيز  تداوم گفتمان  در  را  ملت  دولت �  دست 

فداي قدرت« بازمي گذارد...)ادامه در صفحه 4(

آرام آرين 

 نشست اخير ناتو، که يکی از مهم ترين مصوبات 
می باشد  موشکی  دف��اع  سامانه ی  استقرار  آن، 
تاثيرات تعيين کننده ای بر وضعيت و نقش ايران در 
کشورهای  ديگر  با  آن  ديپلماتيک  روابط  و  منطقه 
با  ترکيه  نهاد.  خواهد  ترکيه  به خصوص   منطقه، 
زمينه ي  در  ايران  از  پياپي  امتيازگيري هاي  وجود 
مسئله ي کرد و حمله به جنبش آزادي خواهي خلق 
در  مداخله گر  نيروهاي  فشارهای  دليل  به  کرد، 
منطقه جهت قطع ارتباط با ايران) بايستی نقشی که 
فراموش  را  نهاده  آن  عهده ی  بر  گلوبال  سرمايه ی 
در  موشکي  سپر  استقرار  پذيرش  به  تن  ننمود(، 
سامانه ي  استقرار  با  پيداست  سپرد.  خود  خاک 
مرحله ی  وارد  اي��ران  با  ترکيه  رواب��ط  موشکی، 
مسئله  اين  شک  ب��دون  و  گرديد  خواهد  نوينی 
بر  خاورميانه   سياسی  توازنات  در  فراوانی  تاثيرات 
نام  با اصرار ترکيه،  جای خواهد گذاشت. اگر چه 
تهديد  ناتو  عضو  کشورهای  برای  که  کشورهايی 
ذکر  اسناد  در  رسمی  به صورت  مي روند  شمار  به 
جهان  ام��روز  سياسی  تحوالت  روند  اما  نگرديد 
اين  استقرار  محل  جغرافيای  همچنين  و  منطقه  و 
اذهان  در  را  ايران  نام  ترديدی  هيچ  بدون  سامانه، 
پايان  از  بعد  سارکوزی  سخنان  می کند.  تداعی 
است«،  گربه  همان  »گربه  داشت  اعالم  که  نشست 
نمی گذارد.  باقی  برای بحث و حديث  ديگر جايی 
اگرچه که نخست وزير ترکيه رجب طيب اردوغان 
طعنه آميز   به گونه اي  کشورش  به  بازگشت  از  پس 
از سخنان سارکوزی ياد نمود و بر ادامه ی مناسبات 
کشور متبوعش با ايران تاکيد نمود اما نتيجه ای که 
استقرار  بر  مبنی  ترکيه  موافقت  و  ناتو  مذاکرات 
داشته،  دربر  کشورش  خاک  در  دفاعی  سامانه ی 
بدون شک صفحه ی جديدي را در روابط ايران و 
ترکيه خواهد گشود. حتی اگر يکی از سياست های 
اساسی ای که حزب عدالت و توسعه در هشت سال 
مابين شرق و  توازن  نوعی  ايجاد  نموده  اتخاذ  اخير 
غرب با محوريت مسئله ي کرد باشد نيز، اما نشست 
با  ترکيه  مناسبات  که  ساخت  مشخص  ناتو  اخير 
آن  منافع  پايه ی  بر  تنها  روسيه  مانند  به  نيز  ايران  
کشور بوده و روابط ماندگار و استراتژيکي  نيستند 
باشند.                                                                                          دل خوش  بدان  بتوانند  ايران  دولتمردان  که 
سامانه ی  استقرار  با  روسيه  موافقت  سو  ديگر  از 
دفاع موشکی اروپا و ديگر همکاری های اطالعاتی 
بيش  گشت،  حاصل  توافق  آن  سر  بر  که  نظامی  و 
سياسی �  حوزه ی  در  ايران  منزوي شدن  به  پيش  از 

ديپلماتيک منجر خواهد شد. 
رخدادهای مذکور نتيجه ي تداوم جنگ قدرتي 
چارچوب  در  است.  خاورميانه  مرزهای  از  فراتر 
که  است  جهاني  نيروهاي  مابين  ق��درت  جنگ 
به  گرفته.  ص��ورت  ناتو  استراتژی  در  تغييراتی 
و  ناتو  که  شد  اعالم  ناتو  نشست  در  که  گونه ای 
دشمنان  با  آينده  دهه ی  در  عضوش  کشورهای 
در  که  است  جالب  شد.  خواهند  روبرو  جديدی 
از  تنها  نه  ناتو  استراتژی  در  ايجادگشته  تغييرات 
بلکه  رفته  دفاع دسته جمعی کشورهای عضو سخن 
در ارتباط با امنيت دسته جمعی نيز تصميماتی گرفته 
شده است که تنها محدود به دفاع در برابر حمالت 
پتانسيل  که  حالتی  گونه  هر  می تواند  بلکه  نبوده، 
خطر و تهديد را برای هر يک از کشورهای عضو 

ناتو در برداشته باشد، هدف قرار دهد.
استيالی  برای  مناسب  سازمانی  را  ناتو  آمريکا، 
رسيدن  پی  در  اين رو  از  می داند.  جهان  بر  خود 
که  آنجا  از  برآمده.  ناتو  کانال  از  خود  اهداف  به 
شده اند،  واداشته  همکاري  به  نيز  چين  و  روسيه 
می توان گفت که کره ي شمالی، سوريه و در راس 
آنها ايران دولي اند که اهداف نظامي تازه ي ناتو را 
تشکيل مي دهند.  ايران که قبال از سوی سازمان های 
حقوق بشری، اقتصادی و سياسی بين المللی محکوم 
که  ناتو  با  حساس تر  مرحله ای  در  امروز  گرديده، 
است.  شده  روي��ارو  اس��ت،  گلوبال  جنگ  مدير 
خطر  زنگ هاي  ترکيه  در  موشکي  سامانه ي  ايجاد 
را به طور جدي براي ايران به صدا درآورده است.  
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اميد آزادپور

واق��ع  در  اجتماعي  معضل 
پويايِي  فرسوده سازي  نمايانگر 
دروني جامعه است. با وجود اينکه در عصري به سر 
مي بريم که جامعه به دليل يورش هاي جهاني سازي 
سرمايه ، مرکزيت گرايي سفت وسخت دولت  � ملت 
دولتمردان  جانب  از  خلق ها  مطالبات  سرکوب  و 
جنبش هايي  اما  گرديده  جدي  آسيب هاي  دچار 
اوضاع  کردن  بهتر  ادعاي  که  برمي آورند  سر  نيز 
سياسي  و  مدني  جنبش هاي  که  مي بينيم  دارند.  را 
بسياري در ايران شکل گرفته اند. اما جامعه ي ايران 
همواره با معضالت عديده ي اجتماعي دست وپنجه 
نرم کرده است. در اينجا اين سؤال در ذهن شکل 
اينکه جنبش هاي مختلفي در  با وجود  مي گيرد که 
سياست ورزي  به  و  گرفته   شکل   کشور  عرصه ي 
از  را  خود  نتوانسته  جامعه  چرا  پس  پرداخته اند، 
که  اينجاست  در  نکته  بخشد؟  رهايي  معضالت 
را  جامعه  مشکالت  حل  همواره  جنبش ها  اين 
را  جامعه  نيروي  تنها  و  کرده  موکول  آينده  به 
پيرامون  در  سياسي  نيروي  يک  جهت شکل گيري 
تحول خواهي  جنبش  نموده اند.  به کارگيري  جنبش 
نقاط  داراي  گرفته  شکل  ايران  در  که  کنوني اي 
يا  پوشيد  چشم   آنها  از  نمي توان  که  هست  مثبتي 
انکارشان کرد. الاقل به اندازه اي که شناخته شده، 
چرا  اما  هست.  نيز  دموکراتيک  تحوالت  خواهان 
اين جنبش نيز هنوز نتوانسته گفتمان حل معضالت 
اجتماعي را پيش بکشد و تنها به سياست ورزي  در 

تحول خواهي  جنبش  مي پردازد؟  فوقاني  سطوح 
اصرار  اجتماعي  شبکه هاي  رشد  بر  اگرچه  ايران 
يک  به  نتوانسته اند  شبکه ها  اي��ن  ام��ا  م��ي ورزد 
کنوني  معضالت  از  گذار  جهت  مناسب  نيروي 
بيگانه  سياست  با  جامعه  بدنه ي  هنوز  شوند.  مبدل 
همچنين  است.  محروم  سازماندهي  از  زيرا  است. 
مي توان  بسيارند.  ايران  جامعه ي  کنوني  مشکالت 
اخالق  قدرت،  و  دولت  حوزه ي  در  معضالت  به 
صنعت گرايي،  اقتصاد،  ذهنيت،  سياست،  و 
جمعيت،  زن �  خانواده �  جنسيت گرايي �  اکولوژي، 

و  آم���وزش  ب��روک��راس��ي،  و  طبقه  شهرنشيني، 
اشاره  دموکراسي  و  صلح  نظامي گري،  بهداشت، 
مذکور  معضالت  حل  جستجوي  در  جامعه  کرد. 
است. در واقع جامعه از جنبش هاي سياسي � مدني  
باشند.  مشکالتش  چاره جوي  که  مي خواهد  ايران 
را  اي��ران  تحول خواهي  جنبش  ام��روزه  که  آنچه 
تحرک  از  ناشي  نيروي  بي شک  مي برد  روبه جلو 
جامعه است که مطالبات خود را مطرح مي گرداند. 
اين  از عوامل شکل گيري  درست است که بخشي 
جنبش ناشي از شکاف هاي ميان جناح هاي قدرت 
حاکمه است، اما عامل پيشبرنده ي  آن خود جامعه 
که  بديل هايي  است.  آن  دموکراتيک  مطالبات  و 
خياباني  نارضايي هاي  و  اعتراضات  در  جامعه 
جامعه  مختلف  انحاي  به  هم  هنوز  نبود،  کم  داد 
ظرفيت هاي  نتوانسته  جنبش  اما  مي کند؛  فداکاري 
زيرا  گيرد.  به کار  تحول  ايجاد  براي  را  اجتماعي 
جهان  به  بيشتر  جنبش  مدنظر  اجتماعي  شبکه هاي 
مجازي اينترنتي خالصه گرديد و به آن تقليل داده 

شد. اينترنت و ساير فعاليت هاي رسانه اي 
مبارزه ي  يک  پيشبرد  در  مي توانند 

اما  باشند  مؤثر  بسيار  دموکراتيک 
نمي تواند  هرگز  اينترنتي  رابطه ي 
اجتماعِي  راب��ط��ه ي  ي��ک  ج��اي 
مجاز  جهان  زيرا  بگيرد.  را  زنده 

انگاشته  يکي  حقيقت  با  نمي تواند 
جنبش  يک  اگر  دليل  همين  به  شود. 

نباشد  استوار  واقعي  اجتماعي  روابط  بر 
و آن روابط را به سطح سازماندهي در 

نخواهد  نرساند،  زندگي  عرصه ي 
تازه اي  اجتماعي  حقيقت  توانست 

را نيز بيافريند. 
جامعه ي  اجتماعي  تحرک 
جنبش  يک  شکل گيري  و  ايران 
دموکراسي  که  تحول خواهي 
از  پ��س  م��ي خ��واه��د،  آزادي  و 
بسيار  جمهوري  رياست  انتخابات 

کنوني  روند  اما  بود.  چشمگير 
تلقي  مثبت  به تمامي  نمي تواند 
ناشي  که  انرژي اي  زيرا  گردد. 

زماني  برهه ي  اين  در  ايران  جامعه ي  تحرک  از 
است، هرآن ممکن است که تلف شود. نشانه هاي 
نيز مشاهده مي شوند. دليل اين مسئله آن است  آن 
نيازمند ساختاري است که در آن جاي  انرژي  که 
بايد  اجتماعي  تحرک  از  ناشي  انرژي  يعني  گيرد. 
جماعات،   احزاب،  سازمان ها،  نهادها،  قالب  در 
فرم  تا  گيرد  قرار  کمون ها  و  مجلس ها  کميته ها، 
بگيرد و استقرار پيدا کند. اما انرژي کنوني فاقد اين 
تشکالت است و به همين دليل هدر مي رود. به طور 
از  بخشي  فشار،  و  سرکوب  سياست  برابر  در  مثال 
مهاجرت  به  تن  تحول خواهي  جنبش  طرفداران 
به  آمريکا  و  اروپا  مي دهند.  کشور  از  خروج  و 
اما  مي شود.  مبدل  جنبش  مأمن گيري  براي  مکاني 

جنبش  سود  به  بلندمدت  در  نمي تواند  مسئله  اين 
باشد. زيرا واضح است که جهان غرب، ذوب هر 
درون  در  دموکراتيک  خلق مدارانه اي  جنبش  نوع 
ليبراليسم خود را در سرلوحه ي کارهايش دارد. آيا 
ايران به اين مسئله مي انديشد  جنبش تحول خواهي 

و در پي رهيافتي هست؟ 
تحول خواهي  جنبش  در  دست  اين  از  مسائلي 
نمونه  عنوان  به  مي شود.  يافت  وف��ور  به  اي��ران 
جنبش  در  را  خود  جايگاه  نتوانسته اند  هنوز  زنان 
کنند.  کسب  اي��ران  تحول خواهي 
ندا  که  داده ان���د  بسياري  بديل هاي 
اما  اس��ت.  آن  نمونه ي  آغاسلطان 
چون جنبش کنوني هنوز معضالت 
موکول  آي��ن��ده  ب��ه  را  اجتماعي 
عنوان  به  را  زنان  نتوانسته  مي کند 
بشناسد.  ايران  پيشاهنگان تحول در 
نوعي ترديد به چشم مي خورد که 
از  نمي توان  نشود  گذار  آن  از  تا 
گرديد.  خ��ارج  کنوني  بن بست 
جنبش  گفتمان  که  است  درست 
براي  اما  است؛  تأمل  قابل  و  مهم 

گذار کافي نيست.
اي��ران  تحول خواهي  جنبش  
هنوز نتوانسته خلق ها را در گفتمان 
بلوچ ها،  ُکردها،  دهد.  جاي  خود 
ترکمن ها،  ع��رب ه��ا،  آذري ه����ا، 
به مثابه ي  س��اي��ري��ن  و  گيلک ها 
خلق هايي که مي بايست داراي حقوق 
بر  مبتني  سياسِي  اراده ي  و  فرهنگي 
هويت خود باشند از جانب اين جنبش 
اين خلق ها  نگرفته اند.  قرار  اعتنا  مورد 
خود  اجتماعي  معضالت  با  روزان��ه 
درگيرند. سياست هاي همگون سازي 
و نابودي فرهنگي شديدي عليه آنان 
که  است  شايسته  مي گردد.  اعمال 
نيم نگاهي  ايران  تحول خواهي  جنبش 
و  بيافکند  نيز  خلق ها  اين  معضالت  به 
بايد  را  چشم ها  اينکه  به  بياورد  ايمان 
آنکه  ديد! چه  بايد  ديگر  و جور  ُشست 
متأسفانه بخشي از جنبش تحول خواهي ايران هنوز 
با شک  و شبهات ناشي از ديدگاه تک قطبي دولت 
به مسئله ي خلق ها مي نگرد. به طور مثال معضل نبود 
آموزش به زبان مادري معضلي نيست که بخواهي 
پي  در  مدني  زمان گير  بسيار  فعاليت هاي  طريق  از 
حل آن ها باشي. زيرا وقتي در زمان خود حل نشود 

موجوديت آن خلق با نابودي مواجه مي شود.
مقوالت  اين  بايستي  کنوني  برهه ي  در  بنابراين 
بررسي  ايران  تحول خواهي  فعالين جنبش   از سوي 
شده و پاسخ داده شوند؛ وگرنه فرصت هاي کنوني 
با  تحول خواهي  روند  و  رفت  خواهند  دست  از 

بن بست رويارو خواهد ماند.

ارائ��ه ي   از  م��اه  ي��ک  از  بيش 
آزاد  حيات  ح��زب  دکلراسيون 
و  دموکراتيک  حل  بر  مبني  کردستان)پژاک(، 
خلق هاي  ديگر  و  کرد  مسئله ي  مسالمت جويانه ي 
و  بحث  زمينه ي  نمودن  آم��اده  طريق  از  اي��ران 
همين  در  مي گذرد.  مسئله  اين  حل  جهت  گفتگو 
چارچوب برسي علل وعواملي که سبب ارائه ي اين 
دکلراسيون از طرف پژاک گرديده، عوامل داخلي 
الزم  ايران  کنوني  اوضاع  تحليل  نيز  و  خارجي  و 

مي باشد. 
 امروزه ما شاهد عميق تر گشتن بحران و افزايش 
فشار و ايجاد فضاي رعب  وحشت از سوي سيستم 
ايران  در  خلق ها  عليه  مردمي  غير  و  تحکم گرا 
ايران  دول��ت  عليه  تحريم ها  دامنه ي  مي باشيم. 
و  است  همراه  آن  خود  بحران زاي  سياست  با  که 
بي اعتنايي به اراده ي خلق هايي که در ايران زندگي 

بن بستي  بر  را  راه  مي کنند 
دشوار گشوده است. در ديگر 
سو امروزه ايران با مداخله در 
همسايه ي  دولت هاي  سياست 
ع���راق،  ج��م��ل��ه  از  خ���ود 
و  فلسطين  لبنان،  افغانستان، 
کشورها  ديگر  از  بسياري 
نابساماني  و  ناامني  بر  را  راه 
از  و  گشوده  مناطق  اين  در 
توجه  مي خواهد   راه  اي��ن 
اذهان عمومي را از خود دور 
نمايد.  جلب  آنها  سوي  به  و 
عمر  به  مي خواهد  نحو  بدين 
بخشيده  درازا  خود  سياسي 
غير  و  سويه  دو  سياستي  با  و 
نقاب  تحت  را  خود  شفاف، 

اسالمي و به اصطالح مردمي پنهان سازد. 
هم  وافر  نارضايتي هاي  بر  را  راه  سياستها  همين 
ديگر  و  اروپا  اتحاديه ي  ايران،  خلقهاي  سوي  از 
دادن  نشان  راستا  همين  در  است.  کشورها گشوده 
ايران به عنوان تهديدي خارجي عليه منطقه و ديگر 
دولتها و در همين راستا اتخاذ تدابير الزمه ي نظامي 
از سوي ديگر کشورها اوضاع منطقه را نابسامان تر 
ناتو در  از سوي  استقرار سپر موشکي  کرده است. 
تهديدي جدي  ترکيه  يعني  ايران  کشور همسايه ي 
چنين  تاسيس  همچنين  مي شود.  قلمداد  ايران  عليه 
سيستم موشکي در منطقه براي جلوگيري از تهديد 
و حمله ي احتمالي ايران به ديگر کشورها از جمله 
در  مي باشد.   ايران  مخالف  دولت هاي  و  اسراييل 
ديگر سوي پيرو نمودن خط مشي دولت � ملت که 
فرهنگ ها  و  خلق ها  ديگر  کردن  انکار  اساس  بر 
بر سياستي تمرکزگرا و بحران زا  را  تنها راه  است، 
مي گشايد. اين نيز يکي ديگر  از داليل به بن بست 
خارجيش  و  داخلي   سياستهاي  در  ايران  رسيدن 
ابعاد  شدن  ژرف تر  موجب  برخوردها  اين  و  شده 
ايران از جمله بحران سياسي، اجتماعي،  بحران در 
مدافع  فعالين  و  روشنفکران  فرار  حتي  و  فرهنگي 
حقوق بشر و زنداني شدن هزاران شخصيت مبارز و 

آزاديخواه که از اوضاع کنوني ناراضي اند گرديده 
اعمال شده  سياستهاي  نيز  سو  ديگر  در  اس��ت. 
حلقه ي  ش��دن  تنگ تر  موجب  اي��ران  ط��رف  از 
بين  اين  در  که  کساني  و  گشته  ايران  محاصره ي 

ضرر ديده اند خلق هاي ايران اند.
امروزه به علت چنين سياست هايي شاهد فقدان 
حقوق  بشر،   حقوق  پايمال نمودن  دموکراسي، 
اعدام ها،  افزايش  نيز  و  مذهبي  ديني �  اقليت هاي 
حکم هاي ناروا و غيرعادالنه عليه زندانيان سياسي، 
نيز فرار مغزها از ايران  پايمال سازي حقوق زنان و 
هستيم. اين اوضاع و احوال موجب تعمق بخشيدن 
به مشکالت داخلي و سياستي بحران زا گرديده که 
و  بحران ها  اين  زمينه ساز  خود،  ايران  سران  البته 

مرکز اين مشکالت اند.   
در طرف ديگر اين موضوع، کردها قرار دارند. 
کردها امروزه به مکانيسم اساسي و بنيادين تغيير و 

تحوالت خاورميانه  مبدل گشته اند. آنان توانسته اند 
با استفاده از طرز تفکر، فلسفه، ذهنيت و ديدگاهي 
شده،  آفريده  آپو  رهبر  از سوي  که  آزاديخواهانه 
در  پيشاهنگي  وظيفه ي  که  گردند  محرکي  نيروي 
امر پيشبرد سياست دمکراتيک بر عهده  ي آن است. 
کردستان  شرق  در  نيز  کرد  خلق  بين  اين  در 
سياست هاي  علت  به  ايران  خلقهاي  ديگر  همچون 
نابجا و انکارگرايانه تاکنون مشکالتش حل نگشته 
سوي  از  که  ناروايي  سياستهاي  اين  با  روز  هر  و 
نرم  پنجه  و  دست  مي گردد،  اعمال  وي  عليه  نظام 

مي کند. 
است  تالش  در  گذشته  همچون  پژاک  امروزه 
در  کرد  مسئله ي  حل  براي  را  راهکاري  بتواند  تا 
از هر  به دور  چارچوبي دموکراتيک، صلح طلبانه، 
تنش که زمينه ساز حل مشکالت باشد، بيابد. پژاک 
مي کوشد تا با مهيانمودن زمينه ي گفتگو براي حل 
با  خاطر  همين  به  بردارد.  جدي  گامي  مسئله  اين 
دولت،  به  خطاب  م��اده اي   7 دکلراسيوني  اعالم 
افکار عمومي ايران و شرق کردستان خواست هاي 
خود را که همانا مطالبات خلق مي باشند، به شکلي 

شفاف و آشکارا اعالن نمود.
از مهم ترين مفاد اين منشور، لزوم ايجاد زمينه ي 

گفتگوي دوطرفه براي حل مسئله ي کرد به شکلي 
اپراسيون هاي  توقف  همچنين  است.  دموکراتيک 
مدارس،  در  مادري  زبان  به  آموزش  حق  نظامي، 
و  سياسي  زندانيان  وآزادس��ازي  اعدام ها  توقف 
ايجاد زمينه براي انجام فعاليت هاي سياسي آزادانه 
در ايران بخش ديگري از اين دکلراسيون مي باشد 
تا ديالوگ و مذاکره ي يادشده بتواند عملي گردد.

به  حال شاهد  تا  اين دکلراسيون  اعالم  زمان  از 
جمهوري  مسئوالن  از  برخي  جوابيه ي  و  برخورد 
دست نشان  بايد  رابطه  همين  در  بوده ايم.  اسالمي 
زبان هاي  به  آم��وزش  جرم خواندن  که  ساخت 
دولتمردان،  ط��رف  از  م��دارس  در  غيرفارسي 
به غير  که  است  ملت  دولت �  ذهنيت  نشان دهنده ي 
از يک دولت، يک ملت، يک پرچم و يک  زبان 
چنين  نمي پذيرد.  را  ديگري  گزينه ي  گونه  هيچ 
زباني  و  فرهنگي  آسيميالسيوني  بر  را  راه  ذهنيتي 
عليه  تهديديست  و  گ��ش��وده 

فرهنگ هاي مختلف کشور.
علي رغم  س��و  دي��گ��ر  در 
لغو  بر  مبني  پ��ژاک  خواست 
سياسي  زندانيان  اع��دام  حکم 
که  آنيم  شاهد  آنها،  آزادي  و 
ادامه  اعدام  احکام  صدور  هنوز 
به  بسياري  افراد  روز  هر  و  دارد 
حزب  يک  از  ه��واداري  علت 
ران��دن  زب��ان  ب��ر  ي��ا  و  سياسي 
دموکراتيک  خ��واس��ت ه��اي 
و  احکام  شديدترين  با  خ��ود 
روبرو  برخوردها  ناعادالنه ترين 
آن  نمونه ي  آخرين  مي شوند. 
حسين  اع���دام  حکم  ارس���ال 
براي  جالليان  زينب  و   خضري 
دولت  اصرار  امر  اين  بود.  اجرايي  شعبه ي  به  اجرا 
فعاالن  با  و سرکوب گرانه  فيزيکي  برخوردهاي  بر 
حقوق بشر و مبارزان آزادي خواه را نشان مي دهد. 
در ديگر سو شاهد افزايش اپراسيونهاي نظامي عليه 
گريالها و نيز سوزاندن مناطق جنگلي و کوهستاني 
به  آنجا  در  گريال  نيروهاي  گويا  اينکه  بهانه ي  به 
هر  که  است  حالي  در  اين  مي باشيم.  مي برند  سر 
کس به خوبي مي داند که نيروهاي گريال نه نيروي 
گريال  نيروي  بلکه  بوده،  وحشت  و  رعب  و  فشار 
نيروي مدافع خلقمان در شرق کردستان است که 
اعمال  و  سرکوب  و  فشار  گونه  هر  صورت  در 
از خلقمان  انکارگرايانه وارد عمل شده و  سياست 

به شيوه اي مشروع دفاع مي نمايد.
دولت  به  خطاب  بايستي  راستا  همين  در   
براي  پژاک   که  نماييم  اعالن  اسالمي  جمهوري 
ساير  و  کرد  خلق  رسيدن  و  آزاد  جامعه اي  ايجاد 
خود،  فرهنگي  سياسي �  حقوق  به  ايران  خلق هاي 
از طريق راهکارهاي مسالمت جويانه  بر حل مسئله 
خود  دموکراتيک  فعاليت هاي  و  مي ورزد  اصرار 
که  است  الزم  بنابراين  نمود.  خواهد  دوچندان  را 
دولت نيز با درک اين امر، گامي جدي و شايسته 

بردارد.

آسيب شناسی   جنبش   تحول خواهی   ايران

چشم ها را بايد شست؛ جور ديگر بايد ديد!             اصرارپژاکبررويهي  
                           مسالمتآمیز   

فواد بريتان 

روبه جلو  را  ايران  تحول خواهي  جنبش  امروزه  که  آنچه   .
است  جامعه  تحرک  از  ناشي  نيروي  بي شک  مي برد 

مي گرداند. مطرح  را  خ��ود  مطالبات  ک��ه 
. ج��ن��ب��ش ت��ح��ول خ��واه��ي اي����ران اگ��رچ��ه ب��ر رش��د 
شبکه ها  اي��ن  ام��ا  م��ي ورزد  اص��رار  اجتماعي  شبکه هاي 
ن��ت��وان��س��ت��ه ان��د ب��ه ي��ک ن��ي��روي م��ن��اس��ب ج��ه��ت گ��ذار 

ش��ون��د. م��ب��دل  ک��ن��ون��ي  م��ع��ض��الت  از 
زيرا  گردد.  تلقي  مثبت  به تمامي  نمي تواند  کنوني  روند    .
انرژي اي که ناشي از تحرک جامعه ي ايران در اين برهه ي 

زماني است، هرآن ممکن است که تلف شود.

زب����ان م����ادری                                             
از عناصر اساسی حيات آزاد

ادامه ي چكيده  ي متن   ديدار با   رهبر خلق كرد)عبداهلل اوجاالن(
اهَون چياکو

هويت  با  خلقي  هر  موجوديت  ترديد  بدون 
به مثابه ي  فرهنگ  تعريف  مي باشد.  ارتباط  در  آن 
هويت خلق ها که شالوده  ي آن را نيز زبان تشکيل 
انکارناپذير است. مي توان گفت  مي دهد، واقعيتي 
همان  به  شود،  توجه  زبان  مقوله ي  به  اندازه  هر 
شده  اصرار  جامعه  و  فرد  آزاد  هويت  بر  ان��دازه 
است. متاسفانه با وجود اينکه امروزه حق آموزش 
به گفتمان و خواست تمامي  به زبان مادري مبدل 
نهادهاي دموکراتيک گرديده و هر کس بر لزوم 
الزمه اي  بعنوان  حق،  يک  از  فراتر  آن  رعايت 
حياتي اذعان دارد، در ايران به شيوه اي شوونيستي 
از  حق  اي��ن  دموکراتيک  اخالقي  از  ب��ه دور  و 
و  مي شود  سلب  کرد  خلق  بويژه  ايران  خلق هاي 
چنين امري روند دموکراتيزاسيون ايران را در تمام 

حوزهاي اجتماعي مسدود کرده است. 
در ايران تحت سلطه ي اسالم سياسي، نگرش به 
مسئله ي زبان نگرشي شوونيستي و غيردموکراتيک 
مي باشد و نتيجه ي آن چيزي جز قتل وعام فرهنگي 
جناح  دو  نگرش  مي توان   نيست.  خلق ها  براي 
و  قاطع  شوونيسم  اصطالح  دو  با  را  نظام  اصلي 
و  قاطع  شوونيسم  متد  داد.  توضيح  نرم،  شوونيسم 
سکتار متدي است سنتي و کالسيک و در عملکرد 
برعهده  را  دولت  زمامداري  که  اقتدارگراياني 
ساختار  مي باشد.  رويت  قابل  وضوح  به  دارن��د، 
ذهنيتي اين جناح به هيچ وجه حق آموزش به زبان 
نمي شناسد  به رسميت  را  فارسي  زبان  جز  ديگري 
باب  اين  در  ممنوعيت  اعمال  به  روز  روزب��ه  و 
 � راديويي  برنامه هاي  اج��راي  مي بخشد.  حدت 
به  تکلم  تحميل  هدف  با  اساسا  محلي  تلويزيوني 
خلق  بويژه  ايران  خلق هاي  ساير  به  فارسي  زبان 
چنين  مي باشد.   آنان  مادري  زبان  حذف  و  کرد 
اقدامي را مي توان نوعي فرهنگ زدايي و در معناي 
برنامه هاي  پخش  ناميد.  جامعه کشي  آن  واقعي 
کودکان و خردساالن به زبان فارسي در استانهاي 
و  فرهنگ زدايي  سياست  اين  بارز  نمود  کردنشين 
آسيميالسيون است. بدين ترتيب به شکلي ماهرانه 
شالوده و آينده ي خلقها يعني کودکان، نوجوانان 
و جوانان را هدف قرار مي دهند. اينان داراي چنان 
خويش  اساسي  قانون  حتي  که  مي باشند  ذهنيتي 
را منکر شده و اندک حقوقي را که در اصل 15 
قانون اساسي براي ديگر خقل ها قايل شده نيز نقض 
مي کنند. اصل 15 قانون اساسي مي گويد: »زبان و 
است.  فارسي  ايران  مردم  مشترک  و  رسمي  خط 
اسناد و مکاتبات و متون رسمي و کتب درسي بايد 
زبان هاي  از  استفاده  ولي  باشد  و خط  زبان  اين  با 
محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي 
زبان  کنار  در  مدارس،  در  آنها  ادبيات  تدريس  و 

فارسي آزاد است«.
از  را  طبيعي  حق  اين  ريشه  از  دولت  واقع  در 
مي توان  وفور  به  و  کرده   سلب  ايراني  خلق هاي 
مشاهده  خلق ها  مورد  در  را  ناعدالتي هايي  چنين 
و  وزير  معاون  باقرزاده  علي  اخير  بيانيه ي  نمود. 
مظفر  آن  متعاقب  و  انتفاعي  غير  مدارس  مسئول 
شهرستان  پ��رورش  و  آم��وزش  رياست  رستمي 
سوي  از  م��اده اي   7 منشور  اع��الم  از  پس  سقز، 
مسئله ي  دموکراتيک  حل  راستاي  در  پ��ژاک 
در  مذکور  منشور  م��اده   7 از  يکي  که  خلق ها 
مي باشد،  ايران  در  مادري  زبان  به  آموزش  مورد 
حاکم  اقتدارگراي  جناح  غيردموکراتيک  ذهنيت 
به  الزم  سازد.  مي  افشا  مادري  زبان  مورد  در  را 
آمده  چنين  باقرزاده  بيانيه ي  در  که  است  ذکر 
دولتي  چه  ايران  آموزشکدهاي  و  مدارس  در  که 
ديگر  زباني  آموزش  به  وجه  هيچ  به  غيردولتي  يا 
جز زبان فارسي اجازه داده نخواهد نشد و اين نيز 
يعني صراحتا نقض اخالق و حقوق دموکراتيک. 
شوونيسم نرم را نيز مي توان در نگرش ديگر جناح  
معرفي  رفرم خواه  اعتدال گراي  را  خود  که  نظام 
مي کند قابل مشاهده است. اين جناح اجراي اصل 
آن  غيردموکراتيک  بعد  که  را   اساسي  قانون   15
در محتوايش به روشني مشهود است، کافي دانسته 
دموکراسي  اص��ول  رعايت  را  آن  به  کفايت  و 

مي شمارد...)ادامه در همين صفحه( 

 

...و هر رای که از AKP به نفع احزاب ديگر پس 
 AKP می باشد.  صلح  پيشبرد  معنای  به  شود  گرفته 
اکنون سيستم نظامی را با پول بنياد می نهد. می خواهد 
کار  سر  بر  پول  از  استفاده  با  را  نظامی  نفر  هزار   50

بگمارد.
 5 در  که  ارتباط  اين  در  رهبر خلق کرد  همچنين 
سال گذشته دولت و  PKK در حل مسئله به بن بست 
رسيده اند سيمای آينده را بسيار حائز اهميت دانست و 
از تمامی جناح ها خواست تا وظايف خود را در اين 
مورد به جای آورند. از اين رو رهبر خلق کرد سه ماه 
بدين شکل  هشداری  و  شمرد  اهميت  حائز  را  آينده 
داد: برای حل مسئله سه ماه وقت داريم؛ در صورت 
عدم برقراری صلح و بروز جنگ به ويژه جنگ انقالبي 
خلق، بر همه کس و همه جا از جمله سازمانهای مدنی 
و  گذاشت  خواهد  تاثير  نيز  آمد)دياربکر(  شهر  در 
همه را دربر خواهد گرفت. به کارفرمايان و حافظان 
افزايش  را  سرمايه هايشان  که  می گوييم  محيط زيست 
آنها  به  کسی  دارايی هايشان  افزايش  برای  دهند؛ 
چيزی نخواهد گفت. من با سخنان شما در ارتباط با  
اما بايد آن را  صلح موافقم و قادرم آن را امضا کنم 
کنيد چرا  مثال مشخص  برسانيد.برای  دولت  تاييد  به 
بايد  نمی کنند؛  منطقه سرمايه گذاری  سرمايه داران در 
بايد  است؛  جنگ  آن  علت  بگوييد  دولت  به  بتوانيد 

شما ابتدا شرايط صلح را به دولت بقبوالنيد. 
ارزيابی  چنين  را  پيش  سال   5 وضعيت  آپو  رهبر 
جنگ های  سطح   PKK  اخير سال  پنج  در  ک��رد: 
مسلحانه را ارتقا نداد و دولت نيز حل مسئله را پيش 
هم  بودند.  رسيده  بن بست  به  هم  طرف  دو  هر  نبرد؛ 
من  دوش  بر  را  چيز  همه   PKK  هم و  حکومت 
مسئله  حل  مارس  اول  تا  که  صورتی  در  گذاشتند. 
احتماال جنگ شدت خواهد گرفت. نکند،  پيشرفتی 

اما اينکه اين کار را می کنند يا نه؛ جنگ می کنند يا 
همچنان  که  داشت  اظهار  وي  می دانند.  خودشان  نه 
داد  خواهد  ادام��ه  مسئله  حل  جهت  تالشهايش  به 
مسئله  اين  با  جدی  طور  به  تا  خواست  همگان  از  و 
برخورد نمايند. رهبر آپو در ادامه خاطرنشان ساخت 
که بزرگترين وظيفه بر دوش مطبوعات است؛ مرحله 
تالشهايی  مرحله  اين  در  بايد  و  است  مهم  و  حساس 
جدی به خرج داد. رهبر خلق کرد با بيان اينکه جهت 
است،  مهم  بسيار  شهر  شوراهای  نقش  صلح  پيشبرد 
سيستم  دموکراتيک  خودمديريتی  که  کرد  تصريح 
عهده ی  بر  کار  اين  از  نيمی  و  کردهاست  اتونومی 
جهت  تالش هايي  می توانند  آنان  است.  شهرداران 
را  دموکراتيک  خودمديريتی  اساسی  قانون  تدوين 
انجام دهند؛ بايدمير و ديگر شهرداران می توانند در اين 
ارتباط کار کنند. اعطاي خودمديريتی دموکراتيک را 
قانون  بودند. در سال 1٩22  داده  قول  در سال 1٩24 

خودمديريتی کردها تصويب شد.
 در ادامه ي ديدار، رهبر آپو اظهار داشت که آغاز 
دوره ی توطئه و کشتارهای جمعی ملت کرد 15 فوريه 
1٩25 است. وي افزود که: 15 فوريه براي شخص من 
روز سياهی نيست در عين حال روز توطئه عليه شيخ 
آغاز کشتارهای   1٩25 فوريه   15 مي باشد.  هم  سعيد 
کشتار  روز  را  فوريه   15 من  است.  کردها  جمعی 

جمعی کردها اعالم می کنم. 
هژمونی   1٩٨0 سال  از  پس  اينکه  بيان  با  وي 
اعالم  را  جمعی  کشتار  سياست  اين  سبز  ترک گرای 
روند  همين  از  بخشی  نيز   AKP گفت:  است  کرده 
به  پايان  در  اوجاالن،  عبداهلل  کرد  خلق  رهبر  است. 
حزب حيات آزاد کردستان )PJAK( و خلق کرد در 
شرق کردستان، همچنين به حزب اتحاد دموکراتيک 
و  کردستان  غرب  جنوب  در  کرد  خلق  و   )PYD(
تمامی کردها در مناطق سرحد و بوتان و همچنين به 

ملت سريانی درود فرستاد.
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پيشرفت  مالک  را  رسمي  عوامفريبانه ي  ارقام  و  آمار  تنها  و  مي انگارد  ناديده  را  جامعه  محقانه ي  خواسته هاي  که  روشنفکري   )3 صفحه  از  )ادام��ه 

با چنين  هنوز  ايران  مي آفريند. روشنفکر کنوني  بحران  و  باژگون ساخته  را  واقعيت  بلکه  نمي دهد  به دست  واقعيت  از  تفسيري  نه تنها  مي شمارد، 
معضالتي دست به گريبان است و از وظيفه ي اصلي خود غفلت مي ورزد. اين غفلت و سکوت پيشگي را مي بينيم اما اين را نيز از ياد نمي بريم که 
تيغ راه مي سپرند و مسئله ي  لبه ي  بر  برابر موج جهاني سازي  اين سرزمين فرزادها، صمدها و گل سرخي هايي هم دارد. در عصري که خلق ها در 
هستي و نيستي شان در ميان است، هستند شخصيت ها و جريان هاي پيشاهنگ و مبارزي که بر فرهنگ مقاومت و ايستادگي اصرار مي ورزند. حزب 
حيات آزاد کردستان)پژاک( نيز با سرلوحه قرار دادن فلسفه ي زندگي آزاد، فعاليت هاي روشنفکرانه و روشنگري دموکراتيک را پيشبرد مي بخشد 
فعالين است، دست روي دست نمي گذارد.  از عدم مسئوليت پذيري روشنفکران و  ناشي  از آن  بن بست کنوني اي که بخشي  برابر بحران و  و در 
پر  از گردنه هاي  اما آنچه خلق ُکرد را  لزوم ذهنيت سياسي صحبت مي کنند  ايدئولوژي و عدم  پايان عصر  از  زيرا اگرچه برخي روشنفکرنمايان 

نشيب وفراز تاريخ گذار دهد، ايدئولوژي اي منطبق با روح زمانه و سياستي دموکراتيک است که  پژاک بر آن اصرار مي ورزد. 

)ادامه از همين صفحه( البته اين گفته نيز معموال به عنوان اهرمي تبليغاتي مورد استفاده قرار گرفته است. چرا که در دو دوره دولت اصالح طلب جنبه ي 
عملي آنرا نديديم. اساساً اين جناح هم فراتر از قانون اساسي فعلي جمهوري اسالمي، در اين خصوص فاقد برنامه اي مدون و دموکراتيک مي باشد. مي توان 
سواالتي اينچنيني را پيش روي اين جناح قرار داد: آيا براي گسترش و ماندگاري يک زبان که شالوده ي هويت خلق ها مي باشد، اصل مذکور با اين محتواي 
ناکافي اش مي تواند جوابگو باشد؟ آيا زباني که در تمامي عرصه هاي اجتماعي و به ويژه عرصه ي آموزشي به کار گرفته نشود، اهميتش را از دست نخواهد 
داد؟ وجود نوع دوم شوونيسم در برخوردهاي برخي روشنفکرنمايان به ظاهر تحول خواهي که مطالبات فرهنگي � سياسي خلق کرد را ملي گرايي مي خوانند، 
عيان است. به هر حال با استناد به عملکرد جناحين نظام مي توان استنباط کرد که در نظام حاکم بر ايران رويکردي سالم و اخالقي نسبت به حقوق خلق هاي 
ايران و بويژه خلق کرد، علي الخصوص در مورد زبان مادري وجود ندارد. اين امر نيز سد معبريست پيش روي دموکراتيزاسيون ايران و تنها راه جهت گذار 
از آن نيز از وضع يک قانون اساسي دموکراتيک مي گذرد، قانون اساسي اي  که حقوق و مطالبات تمام خلق هاي ايران را بطور همسان و برابر دربر بگيرد. 
ارتقاء  با   ..... و  بلوچ، عرب  ترکمن،  از جمله خلق کرد، آذري،  ايران  تمامي خلق هاي  بايستي  با شوونيسم موجود  براي رويارويي  بايد گفت که  پايان  در 
آگاهي ذاتي، سازماندهي منسجم و عمليات دموکراتيک به مطالبه ي حقوق خود پرداخته و در تمامي زمينه ها به ويژه در مورد آموزش به زبان مادري ذهنيت 
شوونيستي را به چالش بکشانند؛ به حسابخواهي از آن پرداخته و با ايجاد خودسازماندهي از حق مشروع خود صيانت به عمل آورند. چراکه هر زبان و گويشي 
که در تمامي عرصه هاي  اجتماعي و به ويژه آموزش به کارگرفته نشود در اين قرن که از آن به قرن انفجار تکنولوژيکي و رسانه اي تعبير مي گردد، محکوم 
به زوال و نابودي است و اين نيز به معناي زوال و نابودي خلق به کاربرنده ي آن زبان و گويش خواهد بود. در اين صورت بافت هاي جامعه از مفاهيمي چون 

اخالق، سياست، دموکراسي و آزادي خواهند گسست و فرد را با بحران شخصيتي مواجه خواهد ساخت.



ستون کتاب را که از اين پس به طور مرتب 
کتاب  ترجمه ي   به  خواند،  خواهيد  آلترناتيو  در 
عبداهلل  کرد  خلق  رهبر  نوشته ي  شخصيت«  »مسئله ي 
اوجاالن اختصاص داده شده است. اين ترجمه توسط 
صورت  ميالدي   200٨ سال  در  جاويد  رامان  شهيد 
از اعضاي مديريت  گرفته است. شهيد رامان جاويد 
کردستان)پژاک(  آزاد  حيات  حزب  مطبوعات 
روشنگري  فعاليت  به  نهاد  اين  در  سالها  و  ب��وده 
خود  مبارزه ي  در  وي  است.  پرداخته  دموکراتيک 
هيجان  و  شور  چنانکه  ب��ود.  پويا  و  کوشا  بسيار 
گريالست.  زبانزد  هم  هنوز  رامان  شهيد  انقالبي  
وحشيانه ي  هوايي  حمله ي  طي   200٨ مي   1 در 
همراه  به  رامان  مديا، شهيد  منطقه ي  به  ترکيه  دولت 
شهادت  به  قنديل  در  همرزمانش  ديگر  از  تن  پنج 
پيوست.  آزادي  راه  جاودانگان  کاروان  به  و  رسيد 
توسط  شخصيت،  مسئله ي  کتاب  دست نوشته هاي 
خرابه هاي  ميان  از  پژاک  مطبوعات  مرکز  رفقاي 
ناشي از بمباران جمع آوري و تايپ گرديد و اکنون 
راه  شهداي  خاطره ي  و  ياد  مي گذرد.  شما  نظر  از 
آزادي و علي الخصوص شهيد رامان جاويد گراميباد 

و راهشان متداوم.
مسئله ي شخصيت در كردستان ،

خصوصيات يک مبارز انقالبي و حيات سازماني
اين  اهميت  آنکه  دليل  به  شخصيت؟  مسئله  چرا 
انقالبي،  و  دموکراتيک  جبهه هاي  ميان  در  مسئله 
درک  به خوبي  کردستان،  در  چه  و  ترکيه  در  چه 
کساني  هستند  شده،  کشيده  انحراف  به  و  نگرديده 
که به شکلي آگاهانه و ناآگاهانه، علت اهميت دهي 

ما به اين موضوع برايشان سئوال برانگيز است.
ساخته  بحث  موضوع  را  شخصيت  معضل  اينکه 
تصادفي  وجه  هيچ  به  که  البته  کشيده ايم،   نقد  به  و 
نبوده و محدود به زمان و مکان خاصي نيز نمي باشد. 
خلق کرد که هزاران سال است تحت فشاِر استعمار 
و استثمار قرار گرفته، شخصيتش به حدي رو به فنا و 
نابودي رفته که اين امر را همچون تحميل واقعيتهاي 
تاريخي و معاصر قلمداد نموده است؛ از اين رو بدان 
انقالب  مرحله ي  به  مرحله  در  مسئله  اين  که  علت 
بوده  مطرح  ]سازماني[  معضلي  به عنوان  همواره  ]ما[ 
و انقالب ما نيز با همه ي عظمت و شکوه خويش از 
سوي خلقمان مورد استقبال قرار گرفته، به طور حتم 
الزم است که از ديدگاهي انقالبي، ابعاد اين معضل 
را روشن ساخته و آن را به رشته ي تحرير درآوريم.

معيارهاي  با  کرد  خلق  و  جامعه  ناسازگاري 
که  کرد  خلق  است.  مشهود  بسيار  معاصر  جامعه ي 
صدها سال است تحت فشار و استثمار قرار گرفته و 
بر آن به خوبي واقف نبوده، نابودي شخصيت خويش 
پس  است.  پذيرفته  روزگار  تلخ  واقعيت  همچون  را 
طريق  از  خلق  که  باشد  راهي  تنها  تواند  مي  انقالب 
با  را  تاريخش  و  برده  پي  خويش  حقيقت  به  آن 
دستان خود رقم زند. اما گام برداشتن در چنين راهي 
از  و  استثمار  و  سرکوب  زواياي  برمالساختن  بدون 
راه  در  سدي  که  ساختگي  تجمالت  برداشتن  ميان 
نيست.  امکانپذير  مي باشد،  هويتش  از  خلق  شناخت 
گويي  ما  عصر  واقعيتهاي  قبال  در  که   � کرد  خلق 
فيزيکي  صورتي  به  تنها  و  ناشنواست  و  کور  و  الل 
مي زيد � نخواهد توانست بدون پيشاهنگ و راهنما 
که  آناني  خاطر  بدين  بردارد.  گام  انقالب  مسير  در 
کردستان  جامعه ي  بهويژه  و  جامعه  پيشاهنگي  نقش 
را بر عهده مي گيرند، الزم است که ارزشهاي ملي، 
شخصيتي  خصوصيات  و  نوين  جامعه اي  معيارهاي 
مليتان را از نظر شخصي و سازماني در ذهن خويش 
از چنين  برخوردار  را  نمايند. کساني که خود  حک 
را  خويش  که  آناني  يعني   � مي کنند  تلقي  صفاتي 
و  مي دانند�  پيشاهنگ  تشکل  و  شخص  به عنوان 
گروه  به عنوان  نمي خواهند  که  کساني  همچنين 
مي برند  يغما  به  را  خلق  دستاوردهاي  که  حيله گري 
دهند  نشان  خود  تواناييهاي  با  بايستي  شوند،  قلمداد 
که به لحاظ تئوري عملي چه ]اهدافي[ دارند و در پي 
بخشيدن  پايان  راه  تنها  باشند.  مي  چيزي  چه  انجام 
محصول  که   � کردستان  در  ازخودبيگانگي  به 
روشنفکران  خطرات  رفع  نيز  و  است   پوچ گرايي 

بزدل، همين است.
حقيقي  چهره  نتوانيم  ما  اگر  واضح تر  بياني  به 
شيطان صفتاني را که همچون فرشتگاني تلقي ميشوند 
را  ضربه  آخرين  ناکفايتي هايي  چنين  سازيم،  برمال 
اميدهاي خلقمان که صدها سال است در پردهي  به 
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ترجمه ي  که  مي دهيم  مژده 
فارسي کتاب سوم از مجموعه ي 
دموکراتيک«  تمدن  »مانيفست 
اثر عبداهلل اوجاالن با عنوان »جامعه شناسي آزادي« 
عموم  اختيار  در  پژاک  مطبوعات  توسط  به زودي 
مقدمه ي  از  بخشي  اکنون  گرفت.  خواهد  قرار 

کتاب مذکور از مدنظرتان خواهد گذشت:
معرفتِي  س��اخ��ت��ار  ي��ک  ک��ه  جامعه شناسي 
رويکرد  همانند  درواق���ع  اس��ت،  اروپ��ام��ح��ور 
فيزيک،  زمينه ي  در  پوزيتيو  علوم  مشتاقان 
پديده اي  نيز  را  جامعه  زيست شناسي،  و  شيمي 
توضيح  به  »اقدام  داعيه ي  از  و  شمرده،  آنچناني 
نمي رود.  فراتر  مشابه«  رويکردهايي  طريق  از 
به  دادن«  ابژگي  »حالت  امر  در  جسارت ورزيدنش 
بسيار  طبيعتي  و  داراي سرشت  انساني که  جامعه ي 
متفاوت است، برعکس چيزي که انگاشته مي شود 
بت شدگِي  راهگشاي  بلکه  نگشته  سبب روشنگري 
امروزين  علمي  مباحث  است.  شده  سطحي تري 
تبيينات  که  ساخته اند  روشن  کافي  ان��دازه ي  به 
اقتصاد سياسِي  ايدئولوگ هاي آلماني، علم  فلسفِي 
جامعه شناسي هاِي  و  انگليسي  ايدئولوگ هاي 
ساختارهاي  عرضه ي  براي  که  فرانسوي،  فيلسوفان 
تالش  در  ملت  هايشان  دول���ت �  ب��ه  معرفتي 
به  مشروعيت بخشي  اب��زار  يک  هرکدام  بودند، 
در  قدرت مي باشند.  و  انباشت سرمايه  دستگاه هاي 
سياسي  اقتصاد  آلماني،  فلسفه ي  تحليل،  آخرين 
از  نتوانسته اند  فرانسوي  جامعه شناسي  و  انگليسي 
در  ملي گرايِي  يا[  جهت]ناسيوناليسم  بسترسازي 
راحتي  به  يابند.  رهايي  ملت  دول��ت �  رشِد  حال 
جامعه شناسي هاي  اين  تمامي  که  بگوييم  مي توانيم 
نظام  به  مربوط  معرفتِي  ساختارهاي  اروپامحور، 
جهانِي کاپيتاليستي اند. اما بر زبان راندن اين  نکات 
مسئله را حل نمي کند. به اندازه ي کافي روشن شده 
يا جامعه شناسِي« مارکس �  و  است که »سوسياليسم 
ظهور  مخالف]نظام[  ديدگاه  به عنوان  که  انگلس 
کرد نيز خام  )عاميانه( ترين تفسيرپردازي در زمينه ي 
بر  دال  ادعاهاي  تمامي  به رغم  اين ها  است.  جامعه 
ايدئولوژي  که  ليبراليسمي  از  بيشتر  مخالفت شان، 
خدمت  کاپيتاليسم  به  است،  کاپيتاليسم  رسمي 
جريان،  درک  به  قادر  کافي  اندازه ي  به  نمودند. 
به  »سوسياليسم  مربوط  دولتِي  نظام هاي  و  جنبش 
هستيم.  ملي«  رهايي  و  دموکراسي  سوسيال   رئال، 
بسيار  مبارزاتي  سنت هاي  داراي  اينکه  علي رغم 
وضعيت  اين  به  دچارشدن شان  مي باشند،  اصيلي  
ارتباط  ستمديده �  ملل  و  طبقات  به نام  آن ه��م    �
دارد.  معرفتي شان  ساختاربندي هاِي  با  تنگاتنگي 
متکي  ب��دان ه��ا  که  معرفتي   ساختاربندي هايي 
بوده اند، با وجوه منفي و مثبت شان، منجر به نتايجي 
شده اند که کاماًل برخالف خواست شان است. اگر 
پارادايم  اشتباهات در  از  نقصي جدي و زنجيره اي 
چنين  نمي بود،  ساختاربندي هايشان  و  بنيادين 

نتايجي به آساني پديد نمي آمدند. 
به مثابه ي  که  افراطي  نسبي گرايانه ي  نظريه هاي 
نه تنها  نيز،  شده اند  مطرح  ديگري  مخالف  جريان 
نظام �  معرفتِي  ساختارهاي  حالت  از  نتوانسته اند 
سبب  به  هم  شايد  يابند،  رهايي  کاپيتاليستي  جهاِن 
افتخار  به  بگويند  بتوانند  افراطي شان  فرديّت هاي 
کاپيتاليسم«  فردگرايِي  خدمتگزاراِن  »بهترين 
در  نيز  آنارشيستي  رويکردهاي  يافته اند.  دست 
ديده  بسيار  که  همچنان  هستند.  چارچوب  همين 

گفتمان   مطرح سازِي  و  سرمايه داري  از  انتقاد  شد، 
يک  کاپيتاليسم،  با  شديد  مخالفت  بر  مبتني 

آن  به  خدمت  جهت  مؤثر  شيوه ي  و  راه 
کاستي ها  پاراديگماتيک،  بينش  اس��ت. 

ساختارهاي  در  موجود  اشتباهات  و 
امر  اين  در  را  اساسي  نقش  معرفتي 
فيزيکال  علوم  نه  مي نمايند.  ب��ازي 
با طبيعت  چندان که مي گويند صرفاً 
نيز  زيست شناسي  و  فيزيکي)شيمي 
ارتباطند  در  همين چارچوب اند(  در 
ادبيات،  از  اعم  انساني  علوم  نه  و 
سياسي  اقتصاد  فلسفه،  ت��اري��خ، 
طبيعت  با  صرفاً  جامعه شناسي  و 

با  مي توان  مي باشند.  مرتبط  جامعه 
اصطالح  به  پذيرنده  و  مثبت  ديدي 

وسيع  معناي  در   � اجتماعي  علوم 
کلمه � به منزله ي نقطه ي تالقي هر دو علم 
که  است  ناچار  علمي  هر  زيرا  نگريست. 

اجتماعي باشد. 
علوم  تعريف  س��ر  ب��ر  ت��واف��ق  ب��ا 
مهم تر  نمي شود.  حل  مسئله  اجتماعي، 
اين است که چه چيزي به عنوان الگوي 

عبارتي  به  و  مي گردد  انتخاب  اساسي 
زمينه ي  در  واح��د  کدامين  ديگر 

کار  ش��ال��وده ي  جامعه  تحليل 
بر  دال  گ���زاره اي  ب��ود.  خواهد 

اينکه »واحد بنيادين، به طور کامل 
طبيعت اجتماعي است«، معنا و مفهوم چنداني براي 
روابطي  انتخاب  داشت.  نخواهد  اجتماعي  علوم 
بي شمار  مناسبات  ميان  از  تعيين کننده  اهميت  با 
بايد جهت]در  که  است  ترجيحي  اولين  اجتماعي، 
انجام  تئوريک  بامعناي  رويکرد  يک  گرفتن[  پي 
به  گ��ردد  انتخاب  که  اجتماعي اي  واح��د  داد. 
عمومي  وضعيت  توضيح  به  ق��ادر  که  ان��دازه اي 
باشد، بامعنا تلقي خواهد شد. مي دانيم که الگوهاي 
متنوعي در رابطه با حوزه ي اجتماعي ارائه شده اند. 
رويکردهايي که عموماً دولت و به ويژه دولت � 
واحد  متداول ترين  و  آشناترين  به منزله ي  را  ملت 
بر  متکي  عمدتاً  مي دهند،  قرار  کار خويش  اساس 
]اين ها،[  مي باشند.  بورژوا  متوسط  طبقه ي  رهنمود 
به  مربوط  مسائل  ف��راگ��رد  را  جامعه  و  تاريخ 
برساخت، فروپاشي و انشعاب دولت ها مورد تحقيق 
قرار مي دهند. اين گرايش که يکي از سطحي ترين 
نقشي  است،  تاريخي   جامعه ي  واقعيت  مدل هاي 
فراتر از قّوه ي فاهمه ي معطوف به آموزش رسمي 
ايفاي  آن  اساسي  هدف  نمي نمايد.  ايفا  دولت ها 
است.  دولت  به  مشروعيت بخشي  ايدئولوژي  نقش 
سرپوش گذاري  به  بلکه  نيست،  روشنگرانه  نه تنها 
مي نمايد؛  خدمت  جامعه  و  تاريخ  بغرنج  مسائل  بر 
اکثراً  است.  جامعه شناسانه  رويکرِد  بي اعتبارترين 
جامعه  و  تاريخ  مي خواهند  که  نگرش هايي  به 
نيز  نمايند  تعبير  قدرت«  نفوِذ  و  »نيرو  به  صرفاً  را 
اندازه ي  به  نيز  رويکردها  اين  اما  برمي خوريم. 
که  هرچند  ايرادند.  داراي  دولتي  مدل  انتخاب 
نيز،  باشد  پژوهشي  گسترده تر  واحد  يک  قدرت، 
توضيح  را  اجتماعي  طبيعت  نمي تواند  به تنهايي 
بسيار  موضوع  يک  چون  اجتماعي  قدرت  دهد. 
روشن کننده  جوانبي  داراي  است،  پژوهشي  مهم 
داراي  نيز  ق��درت  تقليل گرايِي  ام��ا  مي باشد، 
نگرش  نوع  همه  در  که  است  نواقصي  و  ايرادات 

فروکاست گرايانه مشاهده مي گردد.
پژوهش و تفحص در زمينه ي جامعه به صورت 
و  نامتناهي  هنجار،  »فاقد  مناسباتِي  رخدادهاي 
بسيار  که  است  رويکرد  نوعي  نيز  منفردگرايانه« 
نسبي گرا ِي  رويکردهاي  اين  برمي خوريم.  آن  به 
به عنوان  را  آن ه��ا  مي توانيم  تقريباً  که  افراطي 
ادبي«  توصيف گرايِي  بر  مبتني  »رويکرد  مدل 
گم شدن  سبب  مي توانند  تنها  نماييم،  تعريف  نيز 
مدل هاي  شوند.  اجتماعي  جنگل هاي  ميان  در 
مربوط به رويکرد جهانشمول گراِي افراطي نيز که 
برعکس آن به  نظر مي رسند اما در ماهيت خويش 
را  جامعه  دارند  سعي  مي کنند،  ايفا  را  نقش  همان 
طريق  از  و  فيزيکال  سادگِي  يک  چارچوب  در 
همان  مي بايست  اين  نمايند.  تعريف  قانون  چند 
جامعه،  غنِي  تنوع  برابر  در  که  باشد  رويکردي 
بسياري  خدمت  بي بصيرتي  يا  شدن«  ديد  »فاقد  به 
مي نمايد. مي توان از نگرش پوزيتيويستي درباره ي 
جامعه به منزله ي خام  ترين مدلي که هم نسبي گرايي 
در  را  افراطي  جهانشمول گرايي  هم  و  افراطي 

اندرونه ي خويش مي پروراند، ياد نمود.
طبقه ي  رسمي  ايدئولوژي  به مثابه ي  ليبراليسم 
تمامي  التقاطي  گزينه ي  به شکل  بورژوا،  متوسط 
بدين  ترتيب،  مي دارد.  عرضه  را  خود  مدل ها  اين 
ظاهراً خويش را به عنوان مدلي که جوانب صحيح 
هر مدلي را حفظ نموده است، نظام مند مي گرداند. 
را  مدل ها  تمامي  جوانب  ايرادترين  پُر  درواق��ع 
خطرناک ترين  و  درمي آميزد،  حقايق  برخي  با 
تحت عنوان  پيوسته  به طور  را  التقاطي گري  شکل 
به مثابه ي  مي دارد.  عرضه  جامعه  به  پژوهشي  مدل 
نگرش رسمي، حافظه ي جمعِي جامعه را به صورت 
هژموني  مي نمايد.  اشغال  و  درآورده  مستعمره 

ايدئولوژيکي خويش را قطعيت مي بخشد.

     جلد سوم مانيفست تمدن دموکراتيك ) جامعه  شناسی آزادی ( در راه است

 PKK سي ودومين سالگرد تأسيس

مبارک باد
]  آلترناتيو  [ 

رقم  وقايعي   و  رويدادها  خلقي  هر  تاريخ  در 
ادامه  مديدي  ساليان  آنها  تاثيرات  که  خورده اند 
به خصوصيات  توجه  با  نيز  است. خلق کرد  داشته 
سياسي اش  و  اجتماعي  تاريخي،  جغرافيايي، 
گوناگوني  وقايع  با  مواجه  در  ناخواسته  و  خواسته 
و  سياه  تابلوي  شکل  به  بيشتر  که   گرفته  ق��رار 
امر  اي��ن  ساخته اند.  نمايان  را  خ��ود  دردن��اک��ي 
براي  نفرين شده  وضعيتي  شکل گيري  موجب 
محکوم  گويي  که  جايي  تا  بود.  گشته  کرد  خلق 
کردبودن  از  بسياري  چه بسا  بودند.  زندگي  اين  به 
آشفتگي  اين  گ��رداب  در  و  شده  پشيمان  خود 
سال   ٣2 در  اما  شدند.  ذوب  ازخودبيگانگي  و 
در  نفريني،  و  سياه  سرنوشت  اين  تغيير  براي  پيش 
نام  به  روستايي  )دياربکر(در  آمد  شهر  نزديکي 
اين  از  زنگار  زدودن  براي  کرد  جوان   21 فيس، 
با عزمي راسخ همپيمان  تابلوي سياه جمع شدند و 
کردستان  کارگران  حزب  تأسيس  و  گرديده 
حزب  حزب،  آن  نام  کردند.  اعالن  را    PKK
کارگران بود و آن هم مزين به اسم کردستان؛ لذا 
اين نام و زمان آن يعني سال 1٩7٨ سرشار از معنا و 
ارزش هاي انساني بود. ازجمله نکات حائز اهميت 
اين بود که بنيان گذاران اين جنبش، خود فرزندان 
قشر محروم و رنج ديده ي خلق بودند و همه ي آن 
حس  وجود  تمام  با  را  ديرين  دردهاي  و  زخم ها 
منافع شخصي  از هرگونه  به دور  بودند. آنان  کرده 
يعني حيات آزاد  انساني  مفاهيم  به دنبال پاک ترين 
بودند و در اين راه جهت مقابله با دولت فاشيست 
دريغ  نيز  خ��ود  ج��ان  ف��داک��ردن  از  حتي  ترکيه 
تجاوز  با  فاشيست  دولت  دوران،  آن  در  نکردند. 
را  چيزي  انساني  کرامت هاي  و  ارزشها  همه ي  به 
در  خلقمان  وضعيت  همچنين  بود.  نگذاشته  باقي 
همه ي بخش هاي کردستان بسيار وخيم و اسف بار 
مسير  تاريخ  تا  PKK موجب شد  تأسيس  اما  بود. 
اين  که  کرد  خلق  رهبر  بگيرد.  درپي  را  تازه  اي 
است،  نموده  رهبري  امروز  به  تا  را  عظيم  جنبش 
سرد  دنياي  برابر  در  PKK اي،  شخصيت  ايجاد  با 
تازه اي  جهان  سرمايه داري،  مدرنيته ي  بي روح  و 
است  آزادي  انسان هاي  جهان  جهان،  اين  آفريد. 
هيأت  به مثابه ي  ما  نمي سپارند.  بردگي  به  تن  که 
رهبر  به  را   فرخنده  روز  اين  آلترناتيو  تحريريه ي 
آپو، شهيدان،  زندانيان مقاوم، خلق کرد و همه ي 
خلق هاي ستمديده و آزاديخواه تبريک مي گوييم.

افکار  فشار  گرفتن  اوج  با 
نارضايتي   و  دولت  عليه  عمومي 
خلق هاي ايران، نظام نيز به تداوم سياست سرکوب، 
بي عدالتي  و  فشار  گونه  هر  و  سنگسار  اع��دام، 
مطالبات  مقابل  در  خود  خيال  به  تا  مي پردازد 

به  خود  از  نيرومند  چهره اي  خلق 
نمايش بنهد.   زدوبندهاي سياسي 
نظام  اقدامات  اين  جهت دهنده ي 
قانون  در  ناحق  و  است. حق  بوده 
و  ندارند  تفاوتي  اي��ران  اساسي 
با  راحتي  به  دادگ��اه ه��ا  قضات 
قبال  در  و  خويش  وجدان  فروش 
چه  و  سياسي  چه  منافع،  کسب 
احکامي  صدور  به  اق��دام  م��ادي، 
به دور از اخالق و وجدان انسانيت 

مي نمايند. 
و  فرهنگي  غناي  با  اي��ران  امروزين  وضعيت 
مردمي چند هزارساله اي که به نوع دوستي، عدالت، 
برابري و عدم تبعيض نژادي و مذهبي آراسته بوده، 
هيچ گونه سنخيتي ندارد. امروزه در قبال مذاکره و 
اتفاق مابين دول، سر انسان هاست که بايد به منزله ي 
بهاي آن به پاي چوبه ي دار بروند و قرباني شوند. 
در اين ميان دولت    با ايجاد رعب و وحشت خواهان 
متمادي  سال هاي  که  است  زناني  فرياد  خفه نمودن 
در  آزادي خواهي  پيشاهنگان  خويش،  مبارزات  با 

ايران بوده اند. 
در  هميشه  که  ايران  زن ستيز  مقررات  و  قانون 
تالش بوده تا گرايش آزادي خواهي زنان را به غل 
و زنجير اسارت و انقياد بکشد هيچ زماني نتوانست 
آتش زير خاکستر را ببيند و يا فرونشاند. مبارزه ي 
زنان، مبارزه اي است که هرگز در آن وقفه اي ايجاد 
نشده و نخواهد شد. همچنان که شاهد آن بوده ايم 
صدها زن در راه رسيدن به آزادي خويش قهرمانانه 
که  آنهايي  هستند  باخته اند؛  جان  و  نموده  مبارزه 
مصرند  آزادي  و  مقاومت  خط مشي  در  هم  هنوز 
حبس  دستگيري،  شتم،  و  ضرب  تحمل  به رغم  و 
مي دهند.  ادامه  مبارزات خود کماکان  به  تجاوز  و 
که  امروزيست  زنان  بارز  نمونه ي  جالليان  زينب 

به عنوان يک فعال سياسي زن به جرم محاربه بدون 
هيچ دادگاهي اي حکم اعدام گرفته و همچنان در 
داد  اينکه  بدون  است  خويش  حکم  اجراي  انتظار 
که  است  حالي  در  اين  چرا؟  که  برآيد  کسي  از 
هيچ گونه  وي  که  است  آشکار  جهانيان  تمامي  بر 
انجام  اگر  و  نداده  انجام  براندازي  بر  مبني  فعاليت 
فعاليت هاي مدني و سياسي که حق هر انسان است، 
خلق ها  دموکراسي  پس  باشد  گناه 
موجودند،  ايران  در  که  قشرهايي  و 

کجا خواهد ماند؟ 
خود  ک��ه  اس��ت  ذک��ر  ب��ه  الزم 
بخصوص  سياسي بودن  کلمه ي 
کبيره  گناه  همچون  زن  يک  براي 
از  هم  مجازاتش  و  آمده  حساب  به 
مرگ بدتر است. چون سياسي بودن 
فروپاشي  و  نابودي  معناي  به  زن 
نظام  اس���ت.   م��ردس��االري  ن��ظ��ام 
برخورداري  مدعي  که  ايران  دولتي 
کشورهاي  ميان  در  قوانين  دموکراتيک ترين  از  
فعاليت  هرگونه  انجام  بايد  آي��ا  اس��ت،  جهان 

با  را  دم��وک��راس��ي خ��واه��ان��ه 
جواب  دهد؟  اعدام  و  مرگ 
مشروعيت  لباس  اينکه  براي 
مردساالرانه ي  قوانين  تن  بر 
انگشت  با  بپوشاند  خويش 
حساس  نقاط  روي  گذاشتن 
شريعت   و  دين  يعني  جامعه، 
خلق  ارزش ه��اي  که  اسالمي 

حساب خواهي    و  اعتراض  هرگونه  راه  مي باشند، 
را  کسي  هر  خدا  با  دشمني  جرم  به  مي گيرد.  را 
در  که  است  واض��ح  اما  وام���ي دارد.  سکوت  به 
مي گذرد.  چه  پليد  سياست هاي  اين  پشت پرده ي 
و  آشکار  آن ها  بر  مسئله  واقعيت  که  هم  آنهايي 
بين المللي حقوق  سازمان هاي  نظير  مي باشد  مبرهن 
اروپايي و جريانات سياسي مختلفي که  بشر، دول 
براي  دموکراسي طلبي  و  آزادي خ��واه��ي  ادع��اي 
مي توانند  به راحتي  دارن��د،  آن  خلق هاي  و  ايران 
داشته  روا  ناحقي هاي  بر  را  خويش  سياسي  منافع 
بگيرند  ناديده  را  مسائل  اين  و  دهند  ترجيح  شده، 
بله! سکوت و  از کنار آن بگذرند.  بي اعتنايي  با  و 

شدن.  بي وجداني  در  کسي غرق  چه  را  اينها 
تاريخ  دادگ��اه  مقابل  در  و  بود  خواهد  پاسخگو 

حساب خويش را پس خواهد داد؟
حکم  لغو  راس��ت��اي  در  بسياري  ت��الش ه��اي   
سنگسار سکينه محمدي آشتياني انجام شد که آن 
را  به موضوع بحث تمامي رسانه هاي جهاني مبدل 
نمودند تا توانستند نظام جمهوري اسالمي ايران را 
اگر  نمايند.  وي  حکم  دوباره ي  بازبيني  به  مجبور 
چنين فعاليت ها و تالش هايي در مقابل حکم اعدام 
سياسي  زنداني  يک  همچون  که  جالليان  زينب 
گرفته اند  او  از  هم  را  درمان  و  معالجه  حق  حتي 
غيرسياسي  و  سياسي  فعال  ج��وان  و  زن  ده ه��ا  و 
به  اين مسائل  تاثيرگذار مي  بود. اگر  انجام مي شد، 
دور  به  و  گردد  مبدل  بين المللي  و  جهاني  مباحث 
دهند،  نشان  واکنش  آن  قبال  در  منفعت پرستي  از 
عمل،  اين  که  اگر  ماند.  نخواهد  بي نتيجه  مسلما 
اين  نمي توان  چرا  است  مثبت  و  انساني  گامي 
انتظار  در  اعداميان  و  زنان  ديگر  براي  را  اقدامات 
است  سياسي  موضوعي  که  البته  داد؟  انجام  مرگ 
نهادها  اين  از  برخي  منافع  به خطرافتادن  احتمال  و 
بشري   ح��ق��وق  س��ازم��ان ه��اي  و 
که  اينجاست  در  دارد.  وج��ود 
مشخص مي گردد حقوق و حيات 
مدعيان  از  بسياري  منظر  از  انسان 
و  ندارد  اهميت  نيز  آنچنان  آن، 
عيان  همگان  بر  سياسي  بازي هاي 

مي شود.  
ايران  اسالمي  جمهوري  نظام 
تنها با ايجاد صلح و برابري در فضايي دموکراتيک 
خواهد توانست که راه هرگونه مخاطره و ريسک 
را هم در داخل و هم  در خارج سد نمايد. سرکوب 
و فشار، يا اعدام و سنگسار هرگز نخواهد توانست 
سرپوش  موجود  مشکالت  بر  طوالني مدت  در 
بگذارد و بي گمان خلق هاي ايران از مطالبات خود 
نيروي  و  تاريخي  واقعيت  کشيد.  نخواهند  دست 
کرد.  فراموش  زماني  هيچ  نبايد  را  خلق ها  نهان 
افزايش اعدام و سنگسار و همچنين فشار، استبداد 
و سرکوب تنها عرصه را در داخل بر دولت ايران 
تنگ تر خواهد ساخت و پيامد مثبتي را براي آن به 

همراه نخواهد داشت.

آن  طريق  از  که  مي باشد  جامعه  اساسي  وظايف  از  يکي  آم��وزش 
آزمون هاي مختلف کسب شده در عرصه هاي گوناگون را  به جوانان 
نه  مي باشند  جامعه  منسوب  و  عضو  جوانان  چون  مي نمايد.  منتقل 
بر  نيز  آنان  اجتماعي سازي  و  آموزش  وظيفه ي  لذا  قدرت،  و  دولت  

جامعه  هر  جوانان  است.  جامعه  خود  عهده ي 
مي بايست طبق آداب و سنن و فرهنگ جامعه ي 
طريق  از  بتواند  جامعه  آن  تا  يابند  پرورش  خود 
خود  طبيعي  موجوديت  خود  ارزش هاي  انتقال 
ارگان هاي  از  يکي  خانواده  بخشد.   تداوم  را 
اصلي آموزش جامعه است که شناسنامه و هويت 
زبان،  قبيل  از  فرهنگي  امور  چارچوب  در  افراد 
برجسته  آن  در  و...  اراده  اخالق،  باورداشت، 

و  شده  مبدل  دولتي  نظام  از  ماکتي  به  خود  خانواده ها  اما  مي شود. 
اجتماعي شدن  از  به دور  و  سلطه گرانه  ذهنيت   همان  با  نيز  آن  اعضاي 
ظهور  و  قدرت  شبکه هاي  گسترش  با  امروز  مي يابند.  پرورش  آزاد 
است.  يافته  حاد  حالتي  آموزش  مسئله ي  ملت،  دولت  �  قالب  در  آن 
هرينه هاي  صرف  بدون  خود   حاکميت  تضمين  و  تثبيت  براي  نظام  
تحميل  و  اجرا  طريق  از  فيزيکي،  مستقيم  فشار  اعمال  نظير  کالسيکي 
جوانان  و  نوجوانان  کودکان،  مورد  در  کنترل شده  آموزش  سيستم 
براي هدايت آن ها در مسيري بي هويت و شناسنامه و به دور از حقيقت 

با  جوانان  بر  حاکم  وضعيت  مي نمايد.  عمل  آنها  اراده ي  و  انساني 
بروز  اخالقي،  و  انساني  معيارهاي  با  مغاير  پروژه هايي  و  پالن  اجراي 
وضعيتي تراژيک از جمله گرفتارشدن به فساد و بي بندوباري، اعتياد، 
سردرگمي وسرسپردگي به سيستم و ازآن خود و خلق خود نبودن را 
و دو دستگي  تمايز  ايجاد  با  سبب مي گردد. رژيم 
اقشار جامعه بخصوص جوانان، يکي را ازآن  ميان 
داده است؛  قرار  از آن  را خارج  سيستم و ديگري 
يکي داراي امتياز و امکانات، ديگري  در وضعيتي 
در  را  آن  که  تبعيض  اين  اينکه  کما  نابسامان. 

شاهديم،  مختلف  عرصه هاي 
رشته هاي  و  تحصيلي  امور  در 
گزينش  ن���ام  ت��ح��ت  علمي 
برتري  بودن،  بسيجي  چون  معيارهايي  با  اصلح تر 
مذهب تشيع، عضويت در تشکل هاي خاص وابسته 

به  کانون هاي  جانبازان،  امداد،  کميته ي  احمر،  هالل  نظير  سيستم  به 
اصطالح فرهنگي و هنري و...انجام مي گيرد و اگر جواني داراي چنين 
او  از  را  حق  اين  عالقه اش  و  خواست   وجود  با  نباشد  شاخصه هايي 
سلب مي کنند. از طرف ديگر خود اين رشته هاي تحصيلي نيز نه جهت 
آنان  آماده سازي  جوانان،  مشغول سازي  بلکه  دانايي  و  آگاهي بخشي 
براي بهره کشي از آنان در دستگاه اداري دولت؛ و جهت دهي به انرژي 

جواني و ممانعت از شکل گيري شخصيت جوان آزاد است. 
دانشگاه همچون پادگاني است براي قرباني کردن اين قشر فعال جامعه. 
تمام   با  کنکور  سد  کردن  سپري  از  پس  آرزوها،  کاخ  اين  دانشگاه 
بلعيده  ماشيني  همچون  را  جوانان  عديده اش  مشکالت  و  اضطراب ها 
ودر درون خود گرفتار دام هاي نظام دولت � ملت مي نمايد. رشته هاي 
علمي دانشگاهي که با رويکردي ديني و مذهبي سياسي شده اند، شور 
سرگردان  شخصيتي  نهايت  در  و  درهم شکسته  را  جوانان  هيجان  و 
از  شخصيتي  چنين  مي کنند.  عرضه  جامعه  به  را  فارغ التحصيل  به نام 
با  با تجربه کردن مسائلي که در تضاد  دانشگاه  به  ابتداي ورود  همان 
ارزش هاي جامعه اي آزاد مي  باشند، در محيط دانشگاه استحاله 
آزادي خواهانه  فعاليتي  و  اعتراض  پي  در  که  هرگاه  مي شود.  
از  تبعيد  و  تعليق  اخ��راج،  چون  مجازات هايي  با  نيز  برآيند 
سياسي  جناح بندي هاي  مي شوند.  مواجه  زندان  يا  و  دانشگاه 
در  نابساماني ها  اين  از  نيز  هستند  قدرت گرايان  به  وابسته  که 

دانشگاه ها براي جهت دهي به سياست هاي خود سود مي جويند. 
با  مي توانند  آنها هستند که  ناجي جوانان خود  تنها  در چنين وضعيتي 
تکيه بر نيرو و روح و هيجان جواني، در مسير حقيقت که همانا زندگي 
بنابراين  کنند.  کند، حرکت  به آن خدمت  بايد  نيز  علم  و  است  آزاد 
سيماي  متحول سازي  براي  راه  تنها  جوانان  آزادي خواهانه ي  مبارزات 

زنگار زده ي دانشگاه هاست.  

وجدان هاي آگاه چرا تبعيض...؟!
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شعري از  شهيد فرزاد كمانگر كه براي شهيد هورام سروده است 

- هب  شهيد هورام و همه  آرزواهي سبزش -

» بازگشت رپستواه «

اي ربارد، اي همرزم، اي همخون

وقتي هب  ماه رسيدي ،

اتريخ قتل عام گلها را بنويس

ساده  و پاک هب  مانند زادگاهت شاهيني 

قت رب چهره  داشتي رنگ صدا

هنوز ردد و رنج سالهاي يتيمي و کارگري را هب  امانت نگه  داشته  بودي،

شيريني زپي کرمانشاه بودي آن زمان که  کارگر کارگاههاي 

و هر عيد شادي و شيريني را مهمان سفره اهي مردم ميکردي

و چه  قدر آرزو داشتي که  » مژده  ي انن بودي «رباي سفره اهي  خالي از انن مردمت

لبخندي رب لب داشتي و هميشه  بي قرار رفتن

ميگفتي... سفر  از  حرکت،  از  هميشه  

نشناختم را  تو  آنگوهن  که  بايد 

بشناسمت ات   دي  ندا فرصت  يعني، 

کردي، رفتن  زم  ع نيامده   آنقدر 

ر سير  رب دلم مانده  است... که  هنوز حسرت يک ديدا

عاشق آتش نوروز و رپواز رپستواه بودي

هر سال ، نوروز را رب فراز کوه مقابل زادگاهت

مينشستي...
مي ايستادي و آتش اهي کوچک خاهن اهي مردم را هب  نظاره  

و آرزو ميکردي که  سال بعد، همه  آتشها را رباي نوروز يکي ميکردي

گاه که  رپواز رپستواه را هم رد آسمان ميديدي و آن

رپستواهست رپواز  آخرين  اين  گويا  که   مينگريستي  را  آسمان  مشتااقهن   چنان 

که  گويا فردايي رباي رپواز نيست

ميشدي غمگين  کوچشان  با  پاييز  هر  و  ميماندي  بازگشتشان  راه  هب   چشم  بهار  هر 

از رپستواه سفر و حرکت، و از آتش زنده  بودن و بخشنده گي را آموخته  بودي...

و يک روز پاييز، همراه با کوچ رپستواه؛ تو  نيز راه کوهستان و » حياتي آزاد « را ربگزيدي

نستي رباي رسيدن هب  اوج؛ هب  ستيغ ميدا

رباي رسيدن هب  قنديل، بايد از شاهواه گذشت

و ماردت...

و ماردت نيز  همان شبي که  تو رفتي

خواب رپستويي را ديده  بود که  از دامانش هب  سوي کوه رپ کشيد

از آن روز هب  دلش ربات شده  بود که  فرزند هميشه  مسافرش

قرارش بي  هميشه   فرزند 

رد قصد سفري دور دارد...سفري که  بازگشتي هب  همراه ندا

روب پاييزي هب  بعد ماردت هر روز هب  جاي چشم دوختن هب  جاده   از آن غ

و انتظار مسافري که  راه رپ پيچ و خم روستا را بپيمايد

ميماند... رپستواه  بازگشت  منتظر  و  ميدوزد   چشم  سفيدپوش  شاهوي  هب  

هنوز معصوميت رنج دوران کودکي و کارگري را رب چهره  داشتي

که  رب سفيدي ربف زدي

رب سفيدي ربف

شتي ردي سرخ از خودت ات پاي کوه هب  يادگار گذا

ردي و راهي، که  هيچ چيز پاکش نميکند.

هنوز هزاران انگفته  داشتي  که  تن را گريباهن  هب  قطعه اي از خاک وطن سپردي

سرزمينت همانند  گمنام  گمنام 

نبسته  نقش  اطلسي  هيچ  رب  که  

و اما هست...

وطن گمنام  سرباز 

هنوز هزاران غنچه   نشکفته  لبخند رب لب و دل داشتي

شتي حسرت شکفتن را رب دل خواهران و ماردت رب جا گذا

هم داشتيم هنوز هزاران سخن انگفته  با 

که  قبل از گفتن،تو همه  را عمل کردي و رفتي

مسافرم هميشه   رفيق  خير  هب   سفرت 

سفرت هب  خير َهوال 
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ي اتريخ نهفته،   حقيقت  ما   رد ابتدا

اتريخ نيزرد امروز ما

نشريه ی           سياسی،        اجتماعی  و فرهنگی
pjak صاحب امتياز : مرکز مطبوعات حزب حيات آزاد کرد ستان

مدير مسئول : هيأت تحريريه  آلترناتيو

alternative.qendil@gmail.com

تاميل  ببرهاي  قتل عام  از  يک سال  از  بيش 
گذشت. يورش همه جانبه اي که عليه آنان صورت 
و  است  مانده  باقي  کسي  کمتر  اذهان  در  گرفت، 
انساني  فاجعه ي  اين  از  در حال  حاضر کمتر کسي 
تاميل  گريالي  ه��زاران  م��ي آورد.  ميان  به  بحثي 
همراه تمامي خلق و ساکنان آن در  مناطقی خاص 

محاصره  به  توطئه آميز  شکلی  به 
و هم اکنون  قتل عام شدند  و  درآمده 
از سوي گروه و دسته هاي محدود و 
ياد  از آنان  به شيوه اي محافظه کارانه 
مي شود. از سوي ديگر در مطبوعات 
باالخص  و  جهاني  رس��ان��ه ه��اي  و 
ن��ه��اده��اي اط��الع رس��ان��ي دول��ت 
نشست هاي  و  گفتگوها  در  ترکيه 
را  سرزمين  اي��ن  نمونه ي  سياسي 

آنان  از  نامي  هيچ  قبال  که  مي آورند 
ترکيه  کنوني  وضعيت  با  را  آن  و  نمي شد  برده 
اين  ترديد  ب��دون  مي دهند.  ق��رار  مقايسه  م��ورد 
صورت  نسل کشي  محکوم نمودن  براي  بحث ها 
بالعکس  بلکه  نمي گيرد،  انجام  آنجا  در  گرفته 
را  روشي  و  راه  چنين  ترکيه  دولت  مي خواهند 
بگيرد.  پي  در  کرد  آزادي خواهي  جنبش  قبال  در 
و  ترکيه  دول��ت  مشترک  نقطه ي  حقيقت،  در 
سريالنکا، دست درازي، استعمار و نابودي سرزمين 
حقوق  به  دست يابي  خواهان  که  است  خلق هايي 
و  وابستگي  نمي توان  اين  از  غير  هستند.  آزادي  و 
دو  اين  نمود.  تصور  آن ها  براي  را  ديگر  ارتباطي 
آزادي خواه  خلق هاي  براي  مشابه  دشمناني  دولت 

مي باشند و اين نقطه ي مشترک شان است.
مليتان هاي  قبل  سال  بهار  در  سريالنکا،  سپاه 
تاميل را در منطقه اي کوچک در شمال آن کشور 
محصور نمود و با آتش سنگين توپخانه که چندين 
ناگوار و  بروز حادثه اي  ادامه داشت، موجب  روز 
آن  براي  نمي توان  وجه  هيچ  به  که  شد  دردناک 
تاميل را  ببرهاي  پيدا نمود.  عمل وحشيانه توجيهي 

تهاجمي  اقدام  به  متهم 
سازمان هاي  تهديد  و 
حکومتي  بشر،  حقوق 
م����ردم،  ت������وده ي  و 
همچنين جذب اجباري 
تحرکات  جهت  نيرو 
افراد  ميان  از  گرياليي 
به کارگيري  و  جامعه 
سپر  عنوان  به  جامعه 
سپاه  مي نمودند.  خود 
س��ري��الن��ک��ا ب���ه ط��ور 
يافتن  پ��اي��ان  رس��م��ي 
پنج  و  بيست  جنگ 
س���ال���ه ي گ��ذش��ت��ه و 

و  نمود  اعالن  را  تاميل  ببرهاي  امحاي  و  شکست 
اين در حالي بود که با حمايت مستقيم سازمان ملل 
از  اذعان داشتند که  انجام داد.  را  يادشده  قتل عام  
هزاران  زمان  آن  تا   200٩ سال  جنگ هاي  ابتداي 
نفر غيرنظامي کشته  شده و اين سازمان رهايي بخش 

را مسبب آن قلمداد نمودند.
اقيانوس  شمال  در  واقع  جزيره اي  سريالنکا 
آزادي ب��خ��ش  ببرهاي  س��ازم��ان  و  مي باشد  هند 
موجوديت  اعالم  آنجا  در   1٩76 درس��ال  تاميل 

تاميلي  مستقِل  دولت  تأسيس  آنها  هدف   نمود. 
بود که شمال و شرق سريالنکا را دربر مي گرفت 
طريق  از  خود  خواسته ي  اين  تحقق  به  معتقد  و 
بين  از  خواهان  تشکل  اين  بودند.  مسلحانه  جنگ 
حکومت  جانب  از  که  است  بوده  تبعيضاتي  رفتن 
سريالنکا)سينهالي هايي که تشکيل دهنده ي اکثريت 
مي باشند(  سريالنکا  ساکنان 
روا  تاميلي ها)اقليت(  عليه 
داشته شده است. ببرهاي تاميل 
گرفتن  و  م��ش��ارک��ت دادن  با 
و  آواره  تاميلي هاي  از  کمک 
تاميلي هاي  نظير  کوچانده شده 
که  ه��ن��دوس��ت��ان  س���اک���ن 
تمامي  و  بودند  آنها  همسايه ي 
درسرتاسر  که  تاميلي هايي 
خود  ش��ده ان��د،  پخش  جهان 
 2001 سال  در  نيرومند  ساختند.  و  سازماندهي  را 
مستقل  دولتي  تشکيل  قبال  در  را  خود  موضع 
حکومت  کسب نمودن  راستاي  در  و  دادند  تغيير 
فعاليت هاي  سريالنکا  در  خودگردان  مديريتي  و 
نمودند.  سازماندهي  ديگر  گونه اي  به  را  خود 
اولين نشست هاي آنان با حکومت مرکزي در سال 
و  نرسيدند  توافق  به  البته  پذيرفت.  صورت   200٣

ب��دون  نشست ها  اي��ن 
نتيجه اي  دربرداشتن 
انجاميد  شکست  ب��ه 
را  ج��ن��گ��ي  آت���ش  و 
سال  تا  که  برافروخت 
کشيد  درازا  به   2005
 70000 ح����دود  و 
قرباني گرفت. حوادث 
ميان  روي��داده��اي  و 
سريالنکا  و  تاميلي ها 
بهار  از  بعد  و  بهار  در 
دي��گ��ر  ب���ار   ،200٩

همه ي  واقعي  وجهه ي 
آش��ک��ار  را  ک��س��ان��ي 
عنوان  زي��ر  ک��ه  ن��م��ود 
ح��ق��وق ب��ش��ر دروغ��ي��ن 
حکم  س��ري��الن��ک��ا  ب���ر 
م��ي ران��ن��د. رس��ان��ه ه��اي 
ج��ه��ان��ي ک��ه ب���راي هر 
روي�����داد ک��وچ��ک و 
بي اهميتي، مدت مديدي 
به  قيل وقال  و  سروصدا 
قتل عام  مي اندازند،  راه 
که  سريالنکا  داخ��ل��ي 
دولت هاي  همکاري  با 
بود را وارونه جلوه دادند  خودشان صورت گرفته 
فراوان  ترفندهاي  و  حيله ها  و  حقايق  کتمان  با  و 
رسانه اي  امکاناتي  با  عمومي  افکار  فريب دادن  و 
عليه  پيروزي  مانند  را  آن  داشتند،  اختيار  در  که 
دادند.  نشان  انسانيت  براي  موفقيتي  و  تروريسم 
و  م��ي گ��ذرد  حادثه  اي��ن  از  س��ال  يک  از  بيش 
ابتدائي  تاميلي هاي ساکن سريالنکا حتي از حقوق 
به  بين المللي  نيروهاي  بي بهره اند.  نيز  خودشان 
پايه ي  بر  نيز  تاکنون  هندوستان  و  چين  پيشاهنگي 

شکنجه  ي  و  آزار  و  تاميل  خلق  و  گريال  قتل عام 
و  مي پردازند  سياسي  معامله ي  و  تجارت  به  آنان، 
دولت  از  داده اند  انجام  که  همکاري هايي  درقبال 
تاميلي ها  مي گيرند.  فراواني  امتيازات  سريالنکا 
روبه رو  دراماتيک  شکستي  »با  مي شود  گفته  که 
شده اند« براي تمام آزادي خواهان به مانند تجربه اي 
آزادي خ��واه��ان��ه ي  جنبش  البته  عبرت آموزند. 

تاميلي ها هم چنان تداوم مي يابد.
عمده ي  ملت  دو  يا  دوگ��روه  از  مي توانيم   
سينهالي  آنها  و  ببريم  نام  تشکيل دهنده ي سريالنکا 
چهار  و  هفتاد  سينهالي ها  که  مي باشند  تاميلي ها  و 
 )%1٨( درصد  هجده  تاميلي ها  و   )%74( درصد 
در  مي دهند.  تشکيل  را  اين سرزمين  آمار جمعيتي 
سريالنکا  اهميت  و  نقش  حائز  گروه  دو  اين  ميان 
نشده  فراهم  همزيستي  و  اتحاد  امکان  زماني  هيچ 
است. اگرچه انگليسي ها در زمان اشغال و استعمار 
به  وابسته اي  مرکزي  دولت  خواستند  کشور  اين 
نبودند  آن  خواهان  وقت  هيچ  ولي  بياورند،  وجود 
که سينهالي ها و تاميلي ها در يک ساختار مديريتي 
مشترک زندگي کنند. منشأ اختالفات اين دو ملت 
اين  تاميلي ها  منظر  از  است.  نهفته  آنان  تاريخ  در 
تاميلي ها  مشارکت ندادن  به  اختالف ها  و  تفرقه 
در  سينهالي ها  که  برمي گردد  دولتي  و  سيستم  در 
حاکم  سريالنکا 
بودند.  آن  مطلق 
که  ت��ام��ي��ل��ي ه��ا 
ق����رون م��ت��م��ادي 
عرصه هاي  از  دور 
س��ي��اس��ي ب��ودن��د، 
ج���دي گ���رف���ت���ن 
مقاومتي  و  ت��الش 
آزادي خ���واه���ان���ه 
گزينه ي  تنها  را 
ب��اق��ي��م��ان��ده ب��راي 
خ�����ود دي���دن���د. 
تاميلي ها مي گويند: 
قوانيني که بعد از استقالل اين سرزمين از اقتدار و 
تصويب شدند،  پارلمان  از سوي  انگلستان  سلطه ي 
ما  منافع  با  و  است  سينهالي ها  منافع  به  درخدمت 
ايجاد  بر  هميشه  دليل  همين  به  مي باشد.  تضاد  در 
تغيير در اين قانون اصرار ورزيده اند، چون معتقدند 
آن  در  اقليت ها  حقوق  درباره ي  ماده اي  هيچ  که 
ايجاد  با  سينهالي ها  دولت  بالعکس  و  نگرفته  جاي 
را  آنان  نژادپرستانه،  و  ملي گرايانه  قوانين  و  حقوق 
است.  نموده  محروم  شهروندي  حقوق  کليه ي  از 
اين  تأييد  بر  است  شاهدي  تاريخي  رويدادها ي 
ادعاي آنان و نمونه هاي قابل توجهي براي اثبات و 
تبعيض آميز،  قوانين  تأييد آن وجود دارد. تصويب 
شرکت جستن  از  پيشگيري نمودن  قانون  به ويژه 
عالي  آموزش  مراکز  و  ادارات  در  تاميلي  جوانان 
برافروخته شدن  براي  بود  جرقه اي   1٩70 سال  در 
شعله هاي جنگ قومي و نژادي. تغيير اسم »سيالن« 
مذهب  و  آيين  به رسميت شناختن  و  سريالنکا  به 
براي  جايگاهي  قائل شدن  عدم  همچنين  و  بوزيت 
رسمي  زبان هاي  از  يکي  به مثابه ي  تاميلي  زبان 
انجمن  جلسه ي  طي  اساسي،   قانون  در  کشور 
به  رو  را  کشور   1٩71 سال  در  سريالنکا  موسس 

درگيري بُرد... )ادامه دارد(

ببرهاي تاميل يادآور توطئه اي ترا ژيك...!

حقيقت ،عشق است وعشق حيات آزاد
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