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انقالب زن، انقالب گل

نظام هاي  محاصره ي  حلقه هاي  و  دارد  ادامه  همچنان  خاوميانه  خلق هاي  قيام 
نتايج  مهمترين  از  يكي  مي شوند.  تنگ تر  و  تنگ تر  روزبه روز  منطقه  دسپوتيك 
اين قيام ها اين بود كه بار ديگر به اثبات رسانيدند كه اساسي ترين نيرو در تغيير 
توازنات سياسي خلق ها مي باشند و سياست دموكراتيك گرچه كمرنگ باشد نيز 
هرگز از حافظه ي اجتماعي پاك نشده است. ضعف اساسي اين قيام ها اين است 
سياسي  ارگان هاي  و  سازماندهي  عبارتي  به  و  مشخص  آلترناتيو  يك  فاقد  كه 
مي باشند؛ اين امر در درازمدت ممكن است قيام ها را با فرسودگي مواجه سازد 
دور  نيز چيزي جز  نتيجه  گردد.  انقالب  به  قيام  از  تحول  برابر  در  مانعي  به  و 
باطل قيام ـ تغيير حكومت ـ جايگزيني حكومتي جديد ) و نه انقالب( نخواهد 
بود، گرچه ممكن است نرمش در حكومت ها را با خود به همراه داشته باشد. 
همچنانكه در مصر شاهد روي كار آمدن كابينه ي جديد با رويكردي اصالح طلب 
ايفا خواهد  را  تاريخيش  بار ديگر نقش  به نظر مي رسد خلق كرد  بوديم.  نرم  و 
كرد و خط بطالني بر اين دور باطل خواهد كشيد. چرا كه اين خلق و جنبش 
سياسي  آلترناتيو  و  سازماندهي  عظيم،   تجربه اي  از  برخوردار  آزادي  خواهيش 
خويش يعني خودمديريتي دموكراتيك مي باشند. اگر از نقطه نظر مركزـ پيرامون 
دموكراتيك  عرصه ي  مركز  در  كه  مي باشند  كردها  اين  امروز  بنگريم،  مساله  به 
خاورميانه  در  كه  عصياني  آتش  زد  تخمين  مي توان  هم اكنون  از  دارند.  قرار 
زودي  به  مي باشد،  ديكتاتور  رژيم هاي  بلعيدن  حال  در  و  است  شده  شعله ور 
به  كامال جداگانه  در كردستان رنگ و رويي  نوروز  و  مارس  آستانه ي 8  در  و 
خويش خواهد گرفت. وقوع انقالب در كردستان گرچه ممكن است با درد و 
رنج بسيار همراه باشد، اما اين انقالب ماهيتي كامال ساختارشكن خواهد داشت 
و زمينه را براي سياست دموكراتيك و راديكال خلق ها هموار خواهد ساخت. 
KCK مرحله ي عدم انجام عمليات را به پايان رسانيد و بار ديگر همه ي نگاه ها 
به زندان امرالي دوخته شد. بديهي است اگر تا نوروز يعني 21 مارس اقدامي در 
بارها   راستاي چاره يابي مساله ي كرد صورت نگيرد، همچنانكه رهبر خلق كرد 
اعالم داشته آنچه كه در كردستان روي خواهد جنگ انقالبي خلق  كرد خواهد 
است. آزادي  به  نيل  و  از موجوديت خلق كرد  بود؛ جنگي كه هدفش صيانت 
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صدور  بـــــا   KCK شــــــوراي  ريــــــاست 
از  گذر  حال  خاورميانه  در  کرد:  اعالم  بيانيه اي 
خواسته هاي  طرح  با  خلق ها  تاريخيست.  روزهايي 
آزادي و دمکراسي در برابر فشار و ستم قيام کرده اند. 
KCK با اشاره  به  ناآراميهاي جنوب کردستان هشدار 
رفتن  بين  از  موجب  نارضايتي ها  اين  که  نبايد  داد 
دستاوردهاي ملت کرد شوند. خاورميانه  درحال گذر 
از پروسه اي تاريخي است. خلق ها زنجيرهاي اسارت 
را پاره  کرده  و جهت آزادي و دمکراسي قيام کرده اند. 
در منطقه  عزم نويني از مقاومت و قيام سربرافراشته 
 و روساي ديکتاتور يکي پس از ديگري کنار گذاشته  
سيستم  فروپاشي  نمايانگر  امر  اين  و  مي شوند 
منطقه  در  آن  نمايندگان  و  کاپيتاليستي  مدرنيته ي  
 است. KCK تصريح کرده  است که  در برابر سيستم 
خاورميانه   بحرانهاي  که  سرچشمه ي   دولت  ـ  ملت 
است، راه حل دمکراتيک و اجتماعي غالب مي شود. 
از  برخي  اعالم مي کند که  عليرغم تالشهاي   KCK
نيروهاي بين المللي و منطقه اي جهت منحرف ساختن 
کردن  دور  نيز  و  منافع خودشان  مسير  به   تحوالت 
اين قيام ها از شخصيت و واقعيت انقالبي خود، اما 

اين روند آغاز مرحله ي  نويني در خاورميانه  است. 
در رابطه  با ناآراميهاي جنوب کردستان KCK ضمن 
تحليل اين رويدادها به  همه ي  جناحها هشدار داد. در 
اين ارتباط شوراي رهبري ك.ج.ك چنين مي گويد:
طي اين روزها در برخي از شهرهاي جنوب کردستان 
عليه  مديريت و رهبري اين بخش اعتراضاتي انجام 
شده  ناخوشايندي  به  رخدادهاي  منجر  که   گرفته  
و  باشد  متمايز  کردستان  اوضاع  هرچند   است. 
برخي جناح ها سعي نمايند که  اعتراضات را خالف 
جوانان  بويژه   و  مردم  موضع  اما  دهند،  نشان  واقع 
که  گرديد  آشکار  کامآل  شود.  درک  بخوبي  بايستي 
نپذيرفته   را  باال  از  رهبري  و  دستور  اجراي   جامعه  
است. اجتماعي  مديريت  در  مشارکت  خواهان  و 
اين  به  اينکه   نسبت  اميدواري  اظهار  ضمن   KCK
موجود شده، بر  اشتباهات  اصالح  موجب  رويدادها 
زمانيکه  موضوع  و مي گويد:  کرده   تأکيد  موارد  اين 
که  همه  جناح ها  است  الزم  باشد،  کردستان  و  کرد 
و  آزادي  هنوز  که   چرا  نمايند،  مسئوالنه  برخورد 
موجوديت کردها مورد تهديد نيروهاي خارجي است .

كه شوراي رهبري KCK: دست اندركاران كرد مي بايست برخوردي مسئوالنه داشته باشند خاورميانه  اخير  رويدادهاي  پي  در 
هم  كردستان  جنوب  به  آن  سرايت  شاهد 
تن  چند  استرداد  از  حاكي  اخياري  بوديم، 
به  كردستان   شرق  كرد  سياسي  فعالين  از 
به  سازمان اطالعات  ايران و تحويل آن ها 
فعالين  اين  جمله ي  از  يافت.  انتشار  ايران 
سياسي مي توان به هادي بوتيمار و پشتيوان 
آنچه  رابطه  همين  در   نمود.  اشاره  عبداهلل 
كه  است  اين  كرد  اشاره  بدان  مي توان  كه 
كردي   رنگي  ظاهرا  اگر  حتي  حكومت 
متفاوت تر  جوهره  اش  باشد،  داشته  هم 
راستاي  در  و  نبوده  حكومت ها  ديگر  از 
انجام  را  هركاري  است  حاضر  منافعش 
دهد. همه يمان از موضع گيري اين حكومت 
و  كردستان  شرق  در  خلقمان  به  نسبت 
مطلعيم.   به خوبي  ايران  دولت  با  آن  روابط 
مردم كرد ايستار اين حكونت در قبال اعدام 
شهيد حسين خضري را فراموش نكرده اند. 

اخبار كوتاه

جمعيت واالي زنان كرد)KJB( به مناسبت فراسيدن 8 مارس روز جهاني زنان 
صدور  به  اقدام  جهان  مبارز  زنان  تمامي  به  روز  اين  تبريك  ضمن  زحمت كش 
بيانيه اي 10 ماده اي نمود. در اين بيانه آمده است كه دموكراسي در معناي واقعي آن 
تنها زماني تحقق خواهد پذيرفت كه زنان آزاد گردند. KJB 2011 را سال مقاومت 
همه جانبه خواند و اعالم كرد كه سال 2011 از هر نظر برخوردار از ويژگي هاي 
متفاوت و متمايز مبارزاتي خواهد بود. KJB اهداف اين سال را چنين بيان مي كند:

- براي آزادي رهبر آپو، حل مسئله کرد و دمکراتيزاسيون ترکيه  ما مبارزات 
انقالبي خلق را به  شکل مقاومتهاي همه  جانبه  به  پيش خواهيم برد.

- روز هشتم مارس روز زنان زحمت کش جهان است، براي دستيابي به 
 آزادي هاي خود از طريق مبارزات و فعاليت ها از اين روز استقبال مي کنيم.

- براي پايان دادن به  نابودي زنان، اعدام زنان، و همچنين خاتمه  جنايتهاي بشري 
سنگسار و اعدام در ايران ، کمپيني را با شعار » نه به نابودي زنان«؛ آغاز خواهيم 

نمود.
- در تمامي عرصه هاي زندگي آموزش زبان مادري را مبنا قرار داده  و تا زمانيکه 

 به  عنوان زبان رسمي در قانون بر آن تصريح نشود، ما عليه  ديدگاه قتل عام به  انواع 
اشکال مبارزه خواهيم کرد. 

- پروژه هاي دمکراتيزاسيون و ملت دمکراتيک نبايد بدون حضور زنان عملي 
شوند؛ به  همين منظور ما با » پروژه ي  پيمان اجتماعي زنان« در مبارزات قانون 

اساسي دموکراتيک شرکت خواهيم کرد.
- مدل خودمديريتي دمکراتيک در برابر حاکميت پنهان و جنسيت گرا، 

نژادپرست، ديني و در مقابل ذهنيت فاشيستي مدل آزادي خواه و آلترناتيو است. 
ما همچون زنان کرد در سطح پيشاهنگي با مبارزات برقراري خودمديريتي 

دمکراتيک همراه شده  و از آن حمايت خواهيم کرد.
- ما سطوح اجتماعي را از فشار سياست هاي حاکميت دور کرده  و آن را به سطح 

پروژه هاي سياسي اجتماعي زنان رسانده  و عرصه  ي آزادي زنان را توسعه  خواهيم 
داد.

آزاديزنان،ارمغانآوردموكراسيخلقها

زندانيان  بر  فشار  خضري(،  هيمن)حسين  شهيد  شهادت  از  بعد 
جمهوري  قبيحانه ي  عمل  اين  محكوم نمودن  جهت  كه  سياسي اي 
هراس  گرفت.  فزوني  بودند،  زده  غذا  اعتصاب  به  دست  اسالمي 
همه گير شدن »فرهنگ مقاومت« كابوس شب هاي زمامدارن حكومت 
كادرهاي  سوي  از  كه  بي همتا  مقاومتي  شده است.  اسالمي  جمهوري 
PJAK صورت مي پذيرد زمينه ي مقاومتي فراگير حتي در زندان رژيم 
را فراهم آورده است. دولت جمهوري اسالمي در ادامه ي سياست هاي 
انكار و امحاي خود خواهان تضعيف جنبش آزادي خواهي خلق كرد 
در شرق كردستان و همراستا با ديگر دولت هاي سلطه گر منطقه دارد. به  
همين دليل موج جديد حمالت خود را اينبار از زندان آغاز نموده است. 
همگرايي  و  اتحاد  مي تواند  بدين گونه  مي پندارد  خود  واهي  خيال  به 
خلق كرد و مبارزات دموكراتيك خلق مان را با شكست مواجه سازد. 
دولت ايران با اعدام رفيق هيمن در پي شكست مبارزه ي همه جانبه ي 
خلق كرد و ممانعت از پيشرفت هاي اهداف سازماني،  PJAK بود، اما 
مقاومت او و ديگر رفقا، نقشه هاي پليد آنها را نقش بر آب ساخت. 
سرنوشت دو زنداني كرد كه عليه اجراي حكم اعدام رفيق هيمن دست 
به اعتصاب زده بودند، نامعلوم است. زنداني سياسي علي  احمد سليمان 
كه دست به اعتصاب غذا زده بود را به اطالعات مركزي شهر اورميه 
انتقال دادند. اما او تسليم نشد و بعد از 37 روز اعنصاب غذا و رو به 
وخامت گذاشتن وضعيت تندرستي اش او را ابتدا به بيمارستان منتقل 
نموده و سپس به مكان نامعلومي بردند. همچنين زنداني ديگري به نام 
احمد تموئي كه او نيز در اين راستا دست به اعتصاب غذا زده بود، 
نيز ناپديد گشته و كسي از عاقبت او مطلع نيست. البته اين زندانيان  و 
زندانيان سياسي با مقاومت خود نه تنها گام پس ننهادند بلكه نشان دادند 
بر احقاق خواسته هاي خود و خط مشي مبارزاتي شان و ادامه ي كمپين 
نه براي اعدام كه در زندان شروع كرده بودند،  بيشتر اصرار مي ورزند.

آخرين وضعيت زندانيان سياسي كرد
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به  درود  تقديم  با  آپو«  »رهبر  کرد  ملت  رهبر 
از  فوريه،  توطئه ي  15  برابر  در  خلق  مقاومت هاي 
آنها تقدير و تمجيد به عمل آورد. همچنين با انجام 
که  در  مالچوک  مصطفي  کرد  جوان  از  قدرداني 
اعتراض به  توطئه ي بين المللي  15 فوريه  خودسوزي 
انجام  از  پرهيز جوانان کرد  بر  بار ديگر  بود،  کرده  
چنين اقداماتي تاکيد نمود. ايشان در اين باره افزودند 
به  اعتراض  در  مالچوک  دبيرستاني  آموز  دانش  كه 
 توطئه ي  15 فوريه  تن خود را به  آتش کشيد و مردم 
آوردند.  عمل  به  پاسداشت  او  از  جمعي  به شکلي 
هرچند اين اقدام شجاعانه  بسيار با اهميت بوده  و من 
به  آن ارج مي نهم، اما نبايد چنين اقداماتي گسترش 
پيشگيري  مورد  اين  از  نتوانستيم  اينکه  ما  از  يابند. 
کنيم بسيار متأسفم. ضمن تسليت به  خانواده ي  وي، 
از همه  مي خواهم که  به  چنين اقداماتي خاتمه  دهند. 
در مديات)شهري واقع در شمال كردستان( نيز يکي 
الزم  است.  داشته  کاري  چنين  انجام  قصد  رفقا  از 
نمايند؛  اقداماتي خودداري  چنين  از  ما  است خلق 
راه هاي مبارزاتي ديگر فراوانند. »رهبر آپو« با ارزيابي 
سياست هاي پاكسازي که  در سال 1925 و همچنين 
گفت:  چنين  آن،  عملي سازي  در  انگليسي ها  نقش 
ترکيه  جمهوري  مسئوالن  سعيد  شيخ  قيام  از  قبل 
که  بود  آنها  بازگشت  از  پس  و  رفتند  انگلستان   به 
 قيام را سرکوب کردند. قبل از کودتاي سال 1980 
نيز به  انگليس رفتند و پس از مراجعت آنان کودتا 
دوغان  نيز   1990 سال  در  همچنين  گرفت.  انجام 
گورش)رئيس ستاد مشترك ارتش تركيه همزمان با 
نخست وزيري تانسو چيلر( به  انگلستان رفت و پس 
از آن همه  شاهدند که  چه  پيش آمد)كودتاي نظامي 
انجام دادند(. سياست هاي نابودي از سال 1925 با 
ديدگاه الئيک CHP)حزب جمهوري خلق( اِعمال 
لواي  تحت  سياست  همان  نيز  امروز  است.  شده  
اسالم نرم از سوي AKP)حزب عدالت و توسعه( 
اجرا مي گردد.  خطر سياست هاي AKP بسيار بيشتر 
و  واکنش  شود.  آشکار  بايد  موضوع  است.  اين 
تبليغات در برابر شيخ سعيد راه را براي کشتار ملت 
بر  درسيم  قتل عام  اصل  در  و  ساخت  هموار  کرد 
توطئه ي  15  اجراي  با  گرفت.  اساس  انجام  همين 
فوريه  قصد تشديد سياست نابودي را داشتند. وي با 
اشاره  به  اين که  سياست هاي امحاء امروزه  با مركزيت 
در سال   AKP اجرا مي گردد چنين گفت:  انگليس 
آن زمان  از  گرفت.  شكل  انگليس  توسط  و   2000
با  مي گيرد.  انجام  آنها  توسط  تصفيه سازي  توطئه ي 
افرادي همچون عثمان و بوتان سعي در ضربه زدن 
از داخل و تصفيه ي حزب بودند. من آنزمان نامه اي 
به  عبداهلل گل فرستادم اما علي رغم درخواست هاي 
اصرار  نابودي  سياست  تداوم  بر  آنها  من،  مناسب 
ورزيدند. در سال 2006 نيز ديدارهايي انجام گرفت. 
اما به هرحال  هرچند اميدهاي چنداني ايجاد نکرد 
مرحله ي  جديدي شروع شد. نبايد گام هاي يك طرفه 
هماهنگ،  اقدام  يک  در  نيز  پيشتر  شوند.  برداشته 
نيروهاي گريال عقب نشيني کردند)در سال 1999(، 
صورتي که  در  شديم.  فراواني  رنج هاي  متحمل  اما 
 چنين اقدامي انجام گيرد بايد پاسخ داده  شود. شما 
هر اقدامي انجام دهيد اگر طرف مقابل گام هاي شما 
نخواهدداشت.  بر  در  نتيجه اي  بگذارد،  بي پاسخ  را 
تالش هاي AKP در راستاي نابودي است. هيچ گونه 
 نيتي جهت چاره يابي مسئله  ندارند و اين هدف سوِء 

AKP بايد به خوبي تشريح شود. بيش از حكومت، 
AKP پيش روي چاره يابي مسئله مانع تراشي مي كند. 
تصفيه گرانه ي  سياست هاي  در  موفقيت  آنان جهت 
از  كه  برآنند  مي نمايند؛  استفاده  کردها  از   خويش 
طريق امتياز هاي مالي و پرداخت پول، آنها را به خود 
وابسته  نمايند. AKP مي خواهد از طريق بزرگ  نمايي 
افرادي همچون شوان)هنرمندي كه خواهان تسليم 
است(،  شده  تركيه  براي  مزدوري  و  خود  نمودن 
عملي همچون اجراي سياست خود در سال 2003 
با به كارگيري عثمان و بوتان دارد. اين بار از طريق او 
عملي اش نمايند. رهبر ملت کرد »رهبر آپو«در رابطه 
اظهار  ضمن  حسيني  عزالدين  شيخ  درگذشت   با 
تمامي ملت  به   را  فقدان شيخ  تأسف خود،  مراتب 
ملي  کنفرانس  افزوندند:  ايشان  گفت.  تسليت  کرد 
کرد راهکار رفع تشنجات در جنوب کردستان است. 
رهبر آپو در رابطه  با تشنجات و درگيري هاي اخير 
در جنوب کردستان خطاب به  احزاب و گروه هاي 
سياسي گفت که  راهکار حل اين موضوع برگزاري 
مردم  اخير  روزهاي  در  است.  کرد  ملي  کنفرانس 
اعتراضاتي  ديگر،  شهرهاي  از  برخي  سليمانيه  و 
بروز دادند. طالباني و بارزاني بايد اين اعتراضات را 
به درستي ارزيابي کنند. حل مشکالت موجود، تنها 
از طريق اتحاد ملي امکان پذير است. من از طالباني 
كنند.  عمل  که  هوشيارانه  مي خواهم  بارزاني  و 
روندي که  از شيخ محمود برزنجي آغاز گرديد و تا 
جمهوري مهاباد به پيش رفت، تحت تأثير انگلستان 
انجام گرفت. بايد بازي هاي قدرت هاي خارجي در 
در  و  نمايند  مشاهده  به خوبي  را  کردستان  جنوب 
سريعًا  بايستي  کنند.  هوشيارانه  حرکت  آن  مقابل 
تالش ها  عليه  كرد،  ملي  كنفرانس  برگزاري  جهت 
اشاره   با  ايشان  برداشت.  گام  کردها  نابودي  جهت 
به  اينکه  رسانه هاي ترک آگاهانه  مطالب را برخالف 
رسانه ها  در  مي دهند، چنين گفت:  بازتاب  واقعيت 
به  بعضي اخبار خالف واقع منتشر مي شوند. ما را 
 ايجاد اغتشاش در انتخابات متهم مي کنند و مي گويند 
در  تحرير)ميداني  به  ميدان  را  گفته  »آمد«  اوجاالن 
کنيد و  تبديل  بود(  اخير  اعتراضات  مركز  مصر كه 
کذب  اين ها  تمام  کرده  است.  صادر  جنگ  فرمان 
مورد  در  دادن  هشدار  ضمن  آپو«  »رهبر  محضند. 
گفت:   ،  AKP  از سوي مقدمات جنگ  آماده كردن 
خطرناک تر  مي باشند  مطرح  اکنون  که   توطئه هايي 
در  هستند.   1995 و   1993 سال هاي  توطئه هاي   از 
هستند؛  نفري  هزار   50 ويژه ي   ارتش  تمهيد  صدد 
منظور حفظ مرزها  به   ارتشي  دارند  همچنين قصد 
تحت  برآنند  دهند.  تشکيل  نفر،  هزار   100 شامل 
ارتش ويژه ي 150 هزار  ترور، يک  مبارزه  با  عنوان 
نفري پديد آورند. از ديدگاه آنان کردها تروريست 
نابودي  توطئه ي   ترور،  مبارزه  با  نام  تحت  هستند. 
مزدوران  نيز  قباًل  مي کنند.  برنامه ريزي  را  کردها 
محلي، نژادپرستان و حزب الکنترا)حزب اهلل( را به کار 
است.  نيروي جديد خطرناک تر  اين  اما  مي گرفتند. 
زيرا  اين نيرو ظاهرًا قانوني نشان داده  مي شود و به 
 آنها بسته  به  تعداد نفراتي که  مي ُکشند، مزد مي دهند. 
وزير  چيلر)نخست  تانسو  اقدامات  از  موضوع  اين 
دهه ي 90تركيه( و دوغان گورش خطرناک تر است. 
جهت دستيابي به صلح، بايد شرايط من تغيير يابد. 
در صورت  گفت:  ادامه   ي صحبت هايش  در  ايشان 
ظهور نشانه هايي از پيشرفت هاي مؤثر، ما نيز جهت 

چاره يابي دموکراتيک به  تالشهاي مان ادامه  خواهيم 
داد. اما در صورتي که  بر تالش هاي پاكسازي  خود 
اصرار بورزند، من خود را کنار خواهم کشيد؛ آن گاه، 
هر کسي هر چه مي خواهد انجام دهد. »رهبر آپو« 
توقف  تصميم  مجددًا  مارس  ماه  اينکه  در  بيان  با 
عمليات را مورد بازبيني قرار خواهند داد، خواهان 
مهيا نمدن شرايط جهت عملي شدن چاره يابي پايدار 
بگيرند که  چه   بايد خود تصميم  آنها  شد و گفت: 
تمام  ما  رفقاي  هم  و  حکومت  هم  کرد.  خواهند 
مسئوليت را به من محول مي كنند. در 20 سالي که 
 در سوريه  نيز گذشت، سنگيني وظايف بر دوش من 
بود و هر  چيز را از من طلب مي نمودند. کاپيتاليسم 
آنکه  براي  برده  است.  بين  از  نيز  را  وجدان ها 
محدوديت هاي  بايد  دهم،  انجام  را  وظايفم   بتوانم 
شرايط  در  برچيده  شوند.  من  عليه[  ]اِعمال شده 
در  وي  نيستم.  رهبري  به انجام  قادر  عماًل  موجود 
اين مورد  حکومت ترکيه و جبهه ي کردي را مسئول 
دانست و هشداري اين چنيني داد: در صورت عدم 
چاره يابي مسئله ، ]قيام هاي[«آمد« مي تواند 10 برابر 
مي گويم،  من  اينكه   به خاطر  نه   باشد.  تحرير  ميدان 
بلكه  براي صيانت از عزت خود، بايد اين چنين عمل 
کنند. مردم شهر »آمد« خود بايد تصميم بگيرند که 
 اينکار را انجام خواهند داد يا نه؟ KCK نيز تأکيد 
قادر  تداوم چنين شرايطي،  در صورت  کرده  است  
پيشتر  من  مي باشند.  مبارزات شان  سطح  به ارتقاي 
در  ديگر  بار  بودم.  نموده  انتقاد  آنها  طرز جنگ  از 
مورد روند مسئله  در ماه مارس خاطرنشان مي سازم 
كه در صورت عدم چاره يابي دموکراتيک، هيچ کس 
در مورد پيامدهاي آن از من گاليه  ننمايد. خطاب 
و  صلح  KCK ، BDP)حزب  به  همه  است؛  من 
دموكراسي( ، KCD)كنگره ي جامعه ي دموكراتيك( 
و ]شهر[ »آمد« هر چه  مي خواهند، انجام دهند و از 
اينکه   بر  تأکيد  با  ديگر  بار  وي  نطلبند.  چيزي  من 
گفت:  مي باشد  مسئله   دموكراتيك  حل  خواهان 
دموكراتيك  ]تشكيل[ملت  ما  اساسي  خواست 
است. ما خواهان جدايي طلبي و تجزيه ي  حکومت 
نيستيم. ما خواهان برادري، اتحاد و همکاري و حل 
به  اينکه  اشاره   با  آپو«  »رهبر  دموكراتيك مي باشيم. 
 طي روزهاي آتي بيانيه اي صادر خواهد کرد اينچنين 
ادامه  داد: من هر آنچه  را که  تا به  امروز الزم بوده 
عنوان  کردم.  عمل  خود  به  وظايف  و  دادم   انجام 
است.  دموكراتيك  ملت  به بعد،  اين  از  ما  مبارزات 
قانون  بر  مبتني  را  خود  مبارزات  به بعد  اين  از  ما 
اساسي ملت دموكراتيك ادامه  خواهيم داد. بر همين 
را  دموكراتيك  ملت  اساسي  قانون  کنفرانس  اساس 
به طور  آتي  روزهاي  در  ما  نمود.  خواهيم  برگزار 
شفاف به  ملت مان خواهيم گفت که  آيا نشانه هايي 
از چاره يابي دموكراتيك مسئله  وجود دارد يا نه؟ در 
صورتي که  سير تحوالت در چارچوب آنچه  ما انتظار 
باشد، اعالم خواهم کرد که  امکان چاره يابي  داريم 
دموكراتيك وجود دارد و ما نيز ]به روندمان براي 
خواهيم  تداوم  نظامي[  گزينه ي  بدون  چاره يابي 
هاي  گام  برداشتن  عدم  صورت  در  اما  بخشيد، 
اوجاالن  کشيد.  خواهم  کنار  را  خود  نيز  من  موثر 
ژوئن  ماه  انتخاباتي  مبارزات  گسترش  خواستار 
که  کانديدها  نمود  تأکيد  و  شد  تمامي  مناطق  در 
برگزيده  شوند. دموکرات  و  متعهد  افراد  ميان  از 

 عنوان مبارزه  ي ما، ملت دموكراتيك است
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است  خطرناك  باشد،  كه  هركجا  در  سياسي  اسالم 
نظام  در  به ويژه  مي آورد.  فراهم  را  قتل عام  زمينه ي  و 
نظام  زيرا  است.  بيشتر  خطر  اين  اسالمي،  جمهوري 
شده  تركيب  سياسي  اسالم  با  خسرواني)ايران شهري( 
توليد  هردو  از  تلفيقي  ملي گرايي  نوعي  يعني  است. 
ملت  هم  تبليغ  طريق  از  را  خود  قدرت  كه  گرديده 
برقرار  شيعي  سرور  مذهب  هم  و  فارس  فرادست 
مي نمايد. شاه يا خسرو از نظام باستاني به عصر حاضر 
منتقل گرديده و به جلد روحاني سياسي كنوني درآمده 
است. البته تأثيرات مدرنيسم را نيز كه بر اين بيافزاييم 
تفاوت آن با روحانيت سياسي كالسيك آشكار مي گردد. 
زرتشتي اي  مغان  نظير  كالسيك  روحانيت  گذشته  در 
جايگاه  در  تنها  بودند،  رسمي  دين  نماينده ي  كه 
اما  مي نمودند.  نقش  ايفاي  نظام  به  مشروعيت بخشي 
در نظام جمهوري اسالمي، روحانيت خود بر اريكه ي 
صادر  را  خويشتن  مشروعيت  و حكم  نشسته  قدرت 
به  سياسي  اسالم  اسالمي،  مدل جمهوري  در  مي كند. 
سطح فاشيسم مي رسد و ابعاد خطرناك جهاني به خود 
خود،  مطلق خواندن  با  فقيه  واليت  دستگاه  مي گيرد. 
هرگونه مخالفت، تنوع، تكثر، اراده مندي و دگرانديشي 
را ممنوع كرده است. از منظر واليت فقيه، هرآنچه با 
قدرت ولي فقيه در تضاد افتد كافر است و حق حيات 
در  دارد.  منافات  اسالم  روح  با  چيزي  چنين  ندارد. 
اسالم راستين هر انسان، داراي كرامت، اراده، آزادي،  

حق انتخاب و اظهارنظر است. چه آنكه رفتار پيامبر در 
صدر اسالم اين مسئله را به خوبي روشن مي سازد. در 
نزد حضرت محمد، سياه و سفيد برابرند و تنها مالك، 
تقواست. مي توان اين تقوا را پايبند بودن به ارزش هاي 
اخالقي و فرهنگي هزاران ساله ي انسانيت قلمداد كرد. 
برابر  هم  با  فارس  و  كرد  اسالمي،  جمهوري  در  اما 
شمرده نمي شوند؛ آذري و فارس يا بلوچ و فارس با 
هم برابر نيستند. حتي يك شهروند فارس زرتشتي با 
يك شهروند فارس شيعه برابر قلمداد نمي شوند. زيرا 
و  است  حاكم   سياسي  اسالم  اسالمي،  جمهوري  در 
اين اسالم سياسي شديدًا ملي گرا و نژادپرست است. 
توجه داشته باشيم كه وقتي اين مباحث را مطرح مي كنيم 
سبك وسياقي  به  دولت  از  دين  جداسازي  منظورمان 
پيش  را  آن  غربي  مكاتب  طرفداران  و  غربي ها  كه 
نظام هاي  دنيوي ترين  حتي  زيرا  نيست.  مي كشند، 
دولتي و قدرت مدار،  همواره از دين به عنوان يك ابزار 
سود جسته اند. آنچه مدنظر ماست و از آن جانبداري 
فرهنگي  همچنان خصيصه ي  كه  است  ديني  مي كنيم، 
باشد. روحانيوني كه  و غيردولتي خود را حفظ كرده 
انتقاد  به  و  گرفته  فاصله  دولت  و  قدرت  دستگاه  از 
شده اند.  واقع  بي مهري  مورد  همواره  پرداخته اند،  آن 
نمونه ي برجسته ي آن آيت اهلل منتظري ا ست كه به دليل 
مخالفت كردن با سياست هاي سركوب گرانه ي جمهوري 
اسالمي و علي الخصوص نهاد رسمي واليت مطلقه ي 

خانه نشين  مرگ  لحظه ي  تا  خامنه اي(  و  فقيه)خميني 
اعتراضات  با  وي  مرگ  مصادف شدن  گرديد)حتي 
مردمي به نتايج انتخابات رياست جمهوري شبهه برانگيز 
بود(. همچنين اخيرًا حمله هاي لفظي به آقاي كروبي 
عماًل  اژه اي  حكم  با  وي  و  شد  تازه  مرحله اي  وارد 
در حصر خانگي قرار گرفت. سران جمهوري اسالمي 
همواره براي از ميدان خارج كردن حريف، از ادبيات 
جنبش  مطرح  شخصيت هاي  بر  مي برند.  سود  ديني 
سبز ازجمله بر كروبي و موسوي، عنوان »سران فتنه« 
اطالق مي كنند و خامنه اي را در جايگاه حضرت علي 
مي نشانند. بدين ترتيب درصددند تا بار ديگر ذهنيت 
اين حال،  با  نمايند.  فتح  ترفندهايي  با چنين  را  جامعه 
بخش كثير جامعه ي ايران حقيقت امر را درك نموده  
و گفته هاي دولت مردان را طور ديگري تأويل مي كنند. 
شعارهايي كه در خيابان ها سرداده مي شود گواهي اين 
خيابان ها  در  كه  معترضاني  از  عمده اي  بخش  امرند. 
عليه خامنه اي و حكومت شعار سر مي دهند، مسلمانند. 
شعارهايشان نيز رنگ وبوي اسالمي دارد. مي توان اين 
وجه دين اسالم را پرمعنا دانست. يعني دين و ادبيات 
ديني نوك پيكان خود را متوجه ديكتاتور نموده و به 
فرهنگي  اسالم  است.  شده  مبدل  خلق  گوياي  زبان 
جبهه ي  در  زورگو،  نظام هاي  با  تقابل  در  همواره 
است.  كرده  دفاع  ستمديدگان  از  و  گرفته  جاي  خلق 

تضاد و تقابل اسالم سياسي ـ فرهنگي

بخش دوم ريوار آبدانان

سبز ماندن يا ...؟!
سيروان آريو ليالخ

گروه  به  نمي توان  را  ايران  در  اخير  اعتراض هاي 
رويداد  از  نشأت گرفته  آنرا  يا  و  داد  نسبت  خاصي 
تاريخي  خاستگاهي  حركت  اين  دانست.  خاصي 
برآورده نشدن خواست هاي خلق ها در  دارد. مي توان 
انقالب 1357 و خارج ساختن انقالب از مسير اصلي 
قيام هاي  سطح  ارتقاي  اساسي  دليل  را  مردمي اش  و 
اعتراضات،  اين  دانست.   ايران  اقصي  نقاط  مردمي 
دموكراتيك  خواسته هاي  وصول  بر  مبتني  قيام هايي 
با  اعتراضات  اين  دامنه ي  مي باشند .  ايران   خلق هاي 
روي كارآمدن دولت احمدي نژاد و بيشتر شدن نقش 
اقتصادي،  نهادهاي  تمامي  انحصار  پاسداران، و  سپاه 
گسترش  آنان،  سوي   از   ... و  اجتماعي  سياسي، 
صيانت  نام  تحت  حاكم،  قدرت گراي  جناح  يافت. 
قواي  گرفتن  اختيار  در  با  انقالب،  ارزش هاي  از 
يكه تازي  سه گانه و همچنين رسانه هاي جمعي، مهر 
خود را در عرصه ي سياسي ايران زد. فشار بر افكار 
از  زندان ها  پرنمودن  مطبوعاتي،  سانسور  عمومي، 
فعالين سياسي، شكنجه هاي وحشيانه  و اعدام زندانيان 
سياسي و ديگر زندانيان، جهت بي اراده سازي جامعه 
و مبدل نمودن آن به فرمانبري بي چون وچرا صورت 
گرفت. اين سياست ها كه جامعه را به ورطه ي نابودي 
آزادي خواه  و  معترض  خلق  سوي  از  مي كشاند، 
دموكراتيك  و  همه جانبه  مقاومت هايي  با  ايران 
روبه رو گشت. اين ها اعتراضات همه گيري بودند كه 
به صورت قيام هايي منقطع و يا متداوم در جاي جاي 
پس  حوادث  و  خرداد  دوم  جريان  كرد.  بروز  ايران 
از  نشأت گرفته  اخير،  رياست جمهوري  انتخابات  از 
همين خيزش هاي مردمي مي باشد. بدين گونه جنبش 

اين  از  ريشه گرفته  و  خلقي  است  حركتي  كه  سبز 
شد. سياسي  عرصه ي  وارد  اعتراضات،  تاريخي  سير 
اعتراضات  روند  سركوب  با  نيز  احمدي نژاد  دولت 
جمهوري  قبلي  رويه ي  بر  خلق  ها،  دموكراتيك 
دموكراسي  طلبان  و  آزادي خواهان  قبال  در  اسالمي 
اصرار مي ورزد. اين بار درصدد است تا با ايجاد رعب 
رهبران  برداشتن  ازميان  و  خلق  ميان  در  وحشت  و 
جنبش سبز، هدفش را عملي نمايد. در همين راستا، 
جهت  را  اقداماتي  اخير  هفته هاي  در  قدرت  جناح 
به تسليميت كشانيدن  بي تأثيركردن و  متواري نمودن، 
رهبران اين جنبش انجام داد. آنان خواهان آنند كه معركه 
را خالي از رقيب نمايند و بدين گونه اين جنبش را با 
شكست مواجه سازند. در اين راستا لباس شخصي ها 
و گروه هاي ديگر از جمله مسئوالن قرارگاه عمار با 
تحريك احساسات ديني خلق، سعي بر ازميان برداشتن 
رهبران جنبش دارند. ازجمله اقداماتي كه با هماهنگي 
قبلي و با هدف ايجاد رعب و وحشت از طريق فشار 
بر خانواده ي رهبران جنبش در راستاي به تسليميت 
موارد  اين  به  مي توان  پذيرفت  انجام  درآوردن شان 
اشاره كرد: حصر خانگي ميرحسين موسوي و مهدي 
منتظر  اينكه  اعالن  و  دولتي  مزدوران  تجمع  كروبي؛ 
حكم رهبري براي بريدن سر آنانند؛ توهين و فحاشي 
لباس شخصي ها  حمله ي  و  رفسنجاني  خانواده ي  به 
از  بدين  طريق  مي خواهند  حكومتي  سران  آنان.  به 
رابطه ي سران جنبش با خلق ممانعت به عمل آورند. 
با بروز قيام هاي مردمي در كشورهاي خاورميانه، بار 
ديگر موج اعتراضات مردمي در ايران اوج گرفت. در 
25 بهمن  ماه جهت حمايت از انقالب مردم تونس و 

مصر، تظاهرات گسترده اي در شهرهاي ايران صورت 
مداخله ي  با  مردمي،  اعتراضات  نيز  اين بار  گرفت. 
جوان  دو  شد.  كشيده  خشونت  به  نظامي  نيروهاي 
مأمورين  سوي  از  كرماشاني  و  لرستاني  دانشجوي 
نظام به قتل رسيدند. بسيجي   عنوان نمودن دانشجوي 
خود  اطالعاتي  عوامل  به دست  كه  ژاله  صانع  ُكرد 
نظام به قتل رسيد، نشانگر دسيسه  چيني دولت جهت 
ايران،  رسمي  مقام هاي  است.  اذهان  منحرف سازي 
خلق)به  جنبش   به  را  رويداد  اين  تا  نمودند  تالش 
آنان  نمايند.  منسوب  ضدانقالب!(  عوامل  آن ها  قول 
فضاي  تشويش  براي  جوان  اين  كه  نمودند  ادعا 
اين  همه ي  با  است.  رسيده  به  قتل  كردنشين  مناطق 
تفاصيل، بر همه هويداست كه نيروهاي دولتي عامل 
آن ترور بودند. طي اين اعتراضات، تعداد بي شماري 
دانشجو و فعال حقوق بشر از سوي مأموران دولتي 
درپي  زنداني كردن،  و  قتل عام  با  شدند.  دستگير 
به  هيچ گاه  اعمال  اين گونه  هستند.  خلق  ترساندن 
بحراني تر  به  و  نگشته  منجر  دولت  دلخواه  نتيجه ي 
شدن وضعيتش انجاميده است. با چنين سيا ست هايي 
از مبارزه جهت دستيابي به خواسته هاي  نه تنها خلق 
براي  بيش ازپيش  بلكه  نشست،  نخواهد  عقب  خود 
بايد  البته  بود.  خواهد  كوشا  آن ها  متحقق سازي 
باشد  ايران  خلق هاي  مطالبات  جوابگوي  جنبش 
عمل  جامه ي  جهت  فداكاري  و  كوشش  هيچ  از  و 
نورزد. دريغ  دموكراتيك شان  مطالبات  به  پوشانيدن 

پس از فراخوان رهبران جنبش سبز به انجام راهپيمايي 
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اراده ي خلق ها نمود واقعيتي انكارناپذير

سپري  را  تحوالتي  از  سرشار  تاريخي  روزهاي 
زيرورو  موجود  تشكالت  آنها  در  كه  مي كنيم 
نادر  بسيار  انسانيت  دراز  و  دور  تاريخ  مي شوند. 
شاهد وقوع تغيير و تحوالت انقالبي بوده كه در 
آنها اراده ي انسان ها مطرح شده باشد؛ دقيقا  به مانند 
روزهايي كه در حال گذار از آنها مي  باشيم. وقايعي 
كه روي مي دهند، حكايت از بهار خلق ها و آغاز 
دارد.  هيرارشيك  دولت گراي  دسپوتيسم  نابودي 
به  را  خويش  بدن  كه  تونسي  جوان  يك  اقدام 
را  جامعه  تمامي  اندك زماني  از  پس  كشيد  آتش 
دربرگرفت و عليه مديريت دسپوتيك به عصيان 
و قيام مبدل شد و  به 23 سال اقتدار  و سركوب 
استبداد  كه  عصياني  موج  آن  از  پس  داد.  پايان 
حسني مبارك را دربرگرفت، به 30 سال اقتدار او 
نيز خاتمه بخشيد. خلق هاي خاورميانه و در راس 
آن خلق هاي ايران، ليبي، يمن و بحرين كه تحت 
شديدترين سركوب و ظلم و قرار داشته و حقوق 
نيل  راستاي  در  است،  دموكراتيكشان سلب شده 
اراده اي  با  آوردن حقوقشان  به دست  و  آزادي  به 
آورده اند.  روي  خيابان ها  و  ميادين  به   پوالدين 
با  تنها  كه  خاورميانه اي  اتوكراتيك  دولت هاي 
اقتدار خويش  تداوم  توان  مكانيسم هاي سركوب 
با  ديگر  كه  شده اند  دچار  وضعيتي  به  دارند،  را 
كاربرد اين مكانيسم ها قادر نيستند گامي به پيش 
بردارند. خلق ها با دولت  ـ ملت هاي دسپوتيك كه 
استثمارگران به خاورميانه پينه زده اند، همان كاري 
خواهند كه برازنده ي اين نظام هاست. دولت هايي 
كه برخوردار از همان كاركتر و يا حتي بيشتر از آن 
بوده و كردستان را تحت بهر ه كشي قرار مي دهند 
نيز سرنوشت ديگري نمي توانند داشته باشند؛ اين 
يك جبر تاريخي بوده و گريزناپذير است. دولت 
ايران هم كه مجري فاشيسم ديني مي باشد،  قادر 
دهد.  نجات  پايان  اين  از  را  خود  بود  نخواهد 
اين  به خوبي  قيامشان  با  خاورميانه  خلق هاي 
را  حاكمي  نظام هاي  رسانيدند  اثبات  به  را  مورد 
دولت  رنگ  و  دارند  مقدس  دولت  در  ريشه  كه 
و  نمي پذيرند  گرفته اند،  خويش  به  را  ملت  ـ 
حتي  نمايند.  زندگي  نظام ها  اين  در  نمي خواهند 
نمي توان تصور هم كرد كه اين قيام ها در كردستان 
بازتاب نيافته  باشند. تاثيرپذيري از همديگر و بر 
راهي است كه جوامع  مبارزه  بنيان گسترش  اين 
ساختاربندي  يافته،  توسعه  آن  طريق  از  انساني 
يكديگر  با  را  تجاربشان  همچنين  و  تاريخي 
تاثيرگذاري  به ميزان  تاثيرپذيري  مي نهند.  درميان 
نيز يك رويكرد تكوين تاريخي مي باشد. مبارزات 
و  طرز  مي يابند،  تحقق  كه  آزادي خواهانه اي 
شيوه ي تشكل جريان رودخانه ي تاريخ مي باشد.

اين مورد كه دولتـ  ملت نمي تواند رهيافتي براي 
جامعه ي  ساختاربندي  و  باشد  مسايل  چاره يابي 
رويكردهاي  در  است،  راه چاره  تنها  دموكراتيك 

تاريخي  كه  فدره  مديريت  عليه  كرد  خلق  اخير 
شده  آشكار  همگان  بر  دارد،  هم  دور  نه چندان 
است. چرا كه اين ساختاربندي اقتدار نيز بر مبناي 
آنان  نيازهاي  برآوردن  و  خلق  مسايل  چاره يابي 
به منزله ي يك  منطقي هژمونيك و  با  بلكه  نبوده، 
مدل دولتـ  ملت مديرنيته ي كاپيتاليستي پي ريزي 
وقوع  حال  در  تاريخي  واقيعت هاي  است.  شده 
اين مورد  را به شكلي بارز نشان مي دهند كه اين 
نظام از چاره يابي مسايل انسانيت به دور است. اين 
واقعيت هاي تاريخي نمايانگر آنند كه  قالب هاي 
بزرگترين  كاپيتاليستي  مدرنيته ي  ملت  ـ  دولت 
ساختاربندي  و  آزاد  حيات  برابر  در  مانع  و  سد 
كين  همه  اين  مي باشند.   انسانيت  دموكراتيك 
ديگر  كه  دارد  اين  در  ريشه  خلق ها  نفرت  و 
ـ  ديوانگان)دولت  لباس  پوشش  در  نمي خواهند 
ملت( كه به زور بر تنشان كرده اند، زندگي نمايند.
عليه  تاريخي  جامعه ي  سياسي  و  اخالقي  ايستار 
اقتدار اندوخته شده اي كه در مدرنيته ي كاپيتاليستي 
رژيم هاي  ساله ي  ده ها  اقتدار  به  مي يابد،  نمود 
خواستار  هرگز  انسانيت  داد.  پايان  دسپوتيك 
زندگي تحت سركوب و فشار نبوده است. زندگي 
آزاد ويژگي اساسي جامعه ي سياسي و اخالقي و 
جامعه ي دموكراتيك بوده و مختص انسان مي باشد. 
و  دسپوتيك  دولت گرا،  هيرارشيك،  رويكردهاي 
مردساالر در تضاد با حيات آزاد و جوهره ي انسان 
مي باشند. انسانيت 98 درصد تاريخ اجتماعي شدن 
را مطابق با ويژگي هاي جامعه ي اخالقي و سياسي 
حاكميت  طبقاتي شدن ،  هيرارشي،   است.  زيسته 
دور  جايگاه  كه  مي باشند  اصطالحاتي  دولت  و 
اين  ندارند.  انسانيت  حافظه ي  در  درازي  و 
انحراف  يك  از  عبارت  مي توان  را  اصطالحات 
و  تاريخي  جوهره ي  با  تقابل  در  كه  دانست 
انسانيت  امروز  اگر  دارند.  قرار  انسانيت  تكامل 
ساختارهايي را كه اين اصطالحات در آنها نمود 
هيچ  كه  را  پوششي  اين  و  فرومي پاشد  يافته اند، 
عمل  اين  مي كند،  پاره پاره   ندارد  او  با  را  تناسبي 
ناشي از خواست او مبني بر زندگي آزاد مي باشد. 
با هر نام و عنواني كه باشد، هيچ ساختاري اعم 
نتوانسته  دولت گرا  و  هيرارشيك،  جنسيت گرا  از 
كند.  چاره يابي  را  انسانيت  بنيادين  مسايل 
اقتدار  نماينده ي  كه  نيز  كاپيتاليستي  مدرنيته ي 
عنوان  مي باشد،  هيرارشيك  نظام  اندوخته شده ي 
با جامعه ي  را  بيگانگي  بيشترين  كه  است  نظامي 
آنها  نابودي  در  سعي  داشته،  طبيعت  و  تاريخي 
راستا  اين  در  تالشش  تمامي  يا حداقل  و  نموده 
درآورد.  خويش  كنترل  تحت  را  آنها  تا  بوده 
با  به ويژه  و  عام  معناي  در  انسانيت  با  نظام  اين 
ندارد. تناسبي  گونه  هيچ  خاورميانه  واقعيت هاي 
مدرنيته ي  رويكردهاي  برابر  در  آپو  رهبر 
مي گذارند،  الينحل  را  مسايل  كه  كاپيتاليستي 

مدرنيته ي دموكراتيك را به عنوان يك نظام مطرح 
جامعه ي  كاپيتاليستي،  توليدي  جامعه ي  نمود. 
سه  ]به منزله  ي  ملت  ـ  دولت   و  اندوستريال 
و  منبع  را  كاپيتاليستي[  مدرنيته ي  اساسي  پايه ي 
اين  به جاي  داد.  تشخيص  بنيادين  مسايل  موجد 
جامعه ي  تاريخي،  جامعه ي  با  متضاد  سه گانه ي 
و  اندوستريال  اكوـ  جامعه ي  سياسي،  و  اخالقي 
كنفدراليسم دموكراتيك را پيشنهاد نمود. اين مورد 
كه رهيافت حقيقي در اين رويكرد نهفته مي باشد، 
است.  شده  ثابت  نيز  تاريخي  واقعيات  سوي  از 
كه  است  خلق هايي  مبارزات  از  سرشار  تاريخ 
آزادي خواه بوده، براي حياتي آزاد  به پاخواسته و 
در راه آن بديل هاي بزرگي داده اند. اين مورد كه آن 
مبارزات عظيم به  پيروزي دست نيافته اند، نمي تواند 
اينكه به آنها اعتقاد نداشته باشيم.  دليلي باشد بر 
دليل عدم موفقيت مقاومت هاي تاريخي در تشكيل 
جامعه ي اخالقي و سياسي اين بوده كه نتوانسته اند 
ارگان هاي سياسي خويش را متحقق نمايند. شايد 
اگر جوامع، خلق ها و مردماني كه با هدف زندگي 
نظام هاي  مي توانستند  به پاخواسته بودند،  آزادي 
سياسي خويش را تشكيل دهند، عدم موفقيت آنان 
غيرممكن مي شد. اينكه بي نتيجه مانده اند ناشي از 
اين نيست كه به اندازه ي كافي مقاومت نكرده اند 
برعكس  ننموده اند.  مبارزه  بايد  كه  آنچنان  يا  و 
سترگ  مقاومت هاي  تحقق  شاهد  ما  امروز  اگر 
مقاومت هاي  كه  بدانيم  بايستي  مي باشيم،  خلق ها 
دارند.  بزرگ  نقشي  اندوخته شده،  تاريخي 
همچنانكه اقتدار به مانند سرمايه اندوخته مي گردد 
و دولت ـ ملت متمركزترين و متراكم ترين نمود 
به همان  نيز  آزادي خواهانه  مبارزات  مي باشد،  آن 
شكل اندوخته مي گردند. كنفدراليسم دموكراتيك 
كه  نظامي  به عنوان  بوده،  آن  مدافع  آپو  رهبر  كه 
طريق رهايي و آزادي را نشان مي دهد نيز بر روي 
تجربه ي اين مبارزات جوانه زده و فرماسيون الزم 
خلق هاي  مي بايست  آنچه  است.  آورده  به دست 
دولت  از  گزيدن  دوري  دهند،  انجام  به پاخواسته 
آپو  رهبر  رهنمودهاي  به  باتوجه  هيرارشي  و 
خويش  به  مربوط  سياسي  ارگان هاي  ايجاد  و 
كه  مبارزه  و  مقاومت  ابعاد  از  مي باشد. هيچ يك 
در محدوده ي مرزهاي نظام باقي بماند، هرچه كه 
مي خواهد باشد، آزادي را به ارمغان نخواهد آورد.

ترسيم  را  آن  آپو  رهبر  كه  مسيري  در  كرد  خلق 
نموده گستره ي مبارزاتش را هرچه بيشتر فراگيرتر 
مي كند. در حال ايجاد ارگان هاي سياسي خارج از 
هيرارشي و دولت مي باشد. يكي از اولين وظايف 
خلق كرد اين است كه بدون توجه به تفاوت هاي 
موجود در بخش هاي مختلف كردستان مبارزه اش 
و  دسپوتيك  استثمارگر،  دولت هاي  عليه  را 
سركوب گر ژرف تر نمايد. قطعًا اين امر را نيز باتوجه 
نمود.  خواهد  متحقق  آپو  رهبر  رهنمودهاي  به 

دليل دلپيت



سياسي 6

را  او  و  كرد  جدا  پريمات ها  از  را  انسان  آنچه 
تا حد ميكرو كوسموس )كيهان كوچك( رساند 
اجتماعي شدن انسان مي باشد. اگر اين خصيصه 
و  ذي روحان  مانند  نيز  او  كني  سلب  از   را 
آنچه  و  بود  خواهد  ديگر  زنده ي  موجودات 
و  اخالق  كشاند   اجتماع  طرف  به  را  انسان 
جامعه  سيمان  اخالق  مي باشد.  اخالقي  موازين 
سرپانگه  را  جامعه  كه  اوست  تنها  و  است 
متافيزيك  از دين و  مي دارد. اخالق هم بخشي 
و  نمي انديشيم   ماركس  مثل  ما  است.  مثبت 
افيون  نه  دين  نمي دانيم،  ملتها  افيون  را  دين 
به  ملل  رشد  و  شادابي  بالند گي،  بلكه  ملت ها، 
مثبت  متافيزيك  و  اخالق  به  دارد.  بستگي  دين 
بستگي دارد. پيداست منكر دين نبوده بلكه براي 
دوام و تداوم اجتماع به ان  نياز هم وجود دارد.

آرامش  و  طمانينه  باعث  كه  است  اخالق  زيرا 
مي گردد و نهايتا فاكتور اساسي است كه انسانها 
دين  رفته  رفته  اما  مي دارد.  نگه  جا  يك  در  را 
اخالقي  ارزشهاي  و  گرفته  فاصله  اخالق  از 
يعني  گرديد.  تحوالتي  و  تغيير  دستخوش  دين 
سياست  خدمت  در  ابزاري  و  وسيله  كم  كم 
ادياني  جمله  از  اسالم  دين  مخصوصا  گرديد. 
اهميت  اول  درجه ي  در  را  اخالق  كه  است 
بعثت  از  كه هدف  اي  گونه  به  است  داده  قرار 
دانسته  اخالقي  مكارم  را   محمد  حضرت 
ااَلخالق( الَمكاِرم  الُِّتِمَم  ُبِعثُت  )اِّني  است. 

پس از رحلت حضرت محمد اسالم دستخوش 
تغييرات  آن  جوهر  كه  شد  تحوالتي  و  تغيير 
نمود.  قلمداد  مي توان  اسالم  شدن  سياسي  را 
بخشيدن  مشروعيت  يعني  اسالم  شدن  سياسي 

ستم.  و  جور  دولت هاي  و  حاكمان  اعمال  به 
السلطان ظل  گفته:  كه  است  اسالم سياسي  اين 
پادشاهان  خداست(.  سايه ي  پادشاه  يعني  اهلل) 
ظالمند، عليه عدالت و برابري هستند. پادشاهان 
شخصيت  نمودن  تباه  و  اجتمامع  برهم زننده  ي 
سالطين  و  پادشاهان  هستند،  انسانها  كرامت  و 
سايه ي  كدامينشان  هستند،  مقام  و  جاه  پي  در 
خدايند؟! ملك عبداهلل سايه ي خداست؟ خامنه اي 
آنان  قذافي؟  مبارك؟  حسني  خداست؟  سايه ي 
و  شخصي  منافع  خاطر  به  و  ضدخلق اند  كه 
طبيعت  و  مي كشند  انسان  حاكميت،  و  اقتدار 
را تخريب مي كنند و اخالق را زايل مي سازند.
اسالم اساسا بر صلح و آشتي و سالمت استوار 
است، در حالي كه اسالم سياسي جنگ طلب است 
داراي  واقعي  اسالم  برميافروزد.  را  فتنه  آتش  و 
روح جمعي است و همه چيز را به  حماعت و 
شورا استوار مي سازد و مي گويد: و امرهم شورا 
بينهم ... يعني در امور خود مشورت نمائيد و با 
سياسي  اسالم  حاليكه  در  كنيد.  رفتار  مشورت 
. مي دهد  رواج  را  اگوئيسم  و  منيت  و  فرديت 
اسالمي  دستورات  و  واجبات  و  فرامين  بيشتر 
چرا  حج؟  مسئله ي  است.  جمعي  روح  داراي 
از  اينكه  براي  مسلمانها  ميليوني  چند  اجتماع 
مطلع  يكديگر  احوال  و  مسائل  و  مشكالت 
چرا   !! فردي  نه  و  جمعي  است  امري  گردند. 
نماز جماعت؟! چرا يك ركعت نماز جماعت از 
چندين ركعت نماز انفرادي برتر است؟! به اين 
حقيقت بر مي گردد كه اسالم دين جمعي است 
هم  مسجد  است.  حاكم  آن  در  جمعي  روح  و 
رسيدن  براي  جايگاهي  تنها  مسجد  همين طور،  

عبد به معبود نيست بلكه براي حل و فصل امور 
بلكه  ندارد  وجود  عبدي  آنجا  در  است.  خلق 
همه معشوق و همه عاشقند، همه طالب و همه 
مطلوبند. زيرا كه امور اجتماعي را حل و فصل 
مي نمايند. مسجد در زمان حضرت محمد جاي 
امور جمعي و كارهاي اجتماعي بوده است. در 
حاليكه امروز مسجد از منزلت باالي خود نزول 
كرده است و مسجد هم مكاني براي تبليغ اسالم 
محله  خطبه هاي  به  نگاهي  است.  شده  سياسي 
آشكارتر  بيشتر  را  تلخ  حقيقت  اين  و جماعت 
ائمه ي  شوراي  بنام  شورايي  ايران  در  مي نمايد. 
جمعه و جماعت وجود دارد اين شورا مستقيما 
به اصطالح مقام واليت يعني )خامنه اي( وابسته 
ازآن  بايد  كه  را  آنچه  و  نماز  خطبه هاي  است. 
خطبه ها خواند را آن شورا تعيين مي كند. يعني 
خطيبان  و  امامان  و  جمعه  و  جماعت  آخوند 
مي نمايند  تعيين  را  آن  بايد  جماعت  و  جمعه 
واضح است كه خطبه ها به نفع حكومت خواهد 
آن. از  انتقاد  در  نه  دولت  ستايش  در  و  بود 
دارد  هم  اجتماعي  جنبه ي  نماز  حاليكه  در 
فرد  ولي  است  فردي  عبادت  است،  درست 
نمي گردد.  محسوب  فرد  كه  هم  اجتماع  بدون 
براي همين نماز و عبادات از جنبه ي جمعي و 
بايد  عبادات  واقع  در  برخوردارند.  هم  عمومي 
و  بپردازد  اجتماعي  مشكالت  و حل  مشكالت 
راهكار ارائه دهد. ولي مي بينم در عمل درست 
نقطه  مقابل آن عمل مي گردد. پس اسالم سياسي 
راستاي  در  هم  مسلمين  فردي  عبادت  از  حتي 
تحقق بخشيدن به اهداف خود استفاده مي نمايد.

    

اسالم سياسي = توطئه ي سبز
قاضي آواره

حكومتي  مقامات  سوي  از  بهمن ماه،   25 روز  در 
بيانيه هايي عليه آنان صادر گشت. رهبران سبز را سران 
از  پس  خواندند.  ضدانقالب  را  آنان  و  ناميدند  فتنه 
حكومتي  مقامات  و  رسانه ها  نهادها،  سوي  از  اينكه 
تهديدات و حمالتي عليه جنبش سبز صورت گرفت، 
دادستان كل كشور، رئيس كميسيون حقوقي و قضايي 
مجلس، رئيس قوه ي قضائيه و چندين مسئول ديگر، 
ـ  به گفته ي آنان سران  خواهان پيگيري قانوني متهمين 
جلسه ي  در  نيز  نمايندگان  از  شماري  شدند.  فتنه ـ 
را  آن  خودشان  ـ كه  اسالمي  شوراي  مجلس  علني 
رهبران  عليه  تندي  شعارهاي  مي نامند ـ  ملت  خانه ي 
مخالف سر داده و خواستار اعدام آنان شدند. كساني 
اعدام  خواهان  مي دانند،  مردم  نمايندگان  را  خود  كه 
البته  مي باشند!  ايران  معترض  مردم  و  جنبش  رهبران 
به  انتخاباتي،  تقلبات  چه  با  و  چگونه  آنان  كه  بماند 
مجلس راه يافته اند و به هيچ وجه نمي توانند نماينده ي 
مخالفان  اعدام  شعار  كه  مجلسي  باشند.  خلق  واقعي 
حكومت را سر مي دهد، بي گمان هيچ گونه مشروعيتي 
نخواهدداشت. علي الريجاني رئيس مجلس نيز براي 
بررسي آنچه »اقدامات سران فتنه در ۲۵ بهمن«  خوانده 
بود، خواستار تشکيل کميته اي از رؤساي کميسيون هاي 
سياست  و  فرهنگي  ملي،  امنيت   ،۹۰ اصل  قضايي، 
داخلي شد. همه ي اين اقدامات در راستاي از ميدان 

خارج نمودن رهبران جنبش سبز مي باشد. اين رهبران،  
همان شخصيت هايي هستند كه زماني ُپست هاي مهم 
حكومتي داشتند، اما اكنون به عمق فاجعه و اشتباهات 
آنها  اصالح  خواستار  و  پي برده  قبلي  سيا ست هاي 
مي باشند. زمامداران حكومتي با وابسته نشان دادن  آنان 
به غرب و به خصوص آمريكا، برآنند كه به قتل عام هاي 
خلق مشروعيت ببخشند. بدين گونه با بحث از دشمنان 
خارجي، سعي بر تحريك احساسات ملي خلق دارند، 
شيوه  به وحشيانه ترين  را  اعتراضي  هرگونه  بتوانند  تا 
سركوب نمايند. اين سياستي كلي است كه ريشه در 
از آن  پيش  تاريخ جمهوري اسالمي و حكومت هاي 
برآمدگاهي  كه  را  داخلي  نهضت هاي  هميشه  دارد. 
ترفندهايي سركوب مي نمايند.  با چنين  دارند،  خلقي 
اخير  سال  چند  طي  كه  سركوب هايي  نتيجه ي  در 
جنبش  به  وابسته  فعالين  از  بسياري  گرفت،   صورت 
سران  اما  نمودند.  مهاجرت  كشور  از  خارج  به  سبز 
آمريكا  و  اروپايي  دولت هاي  سبز  چراغ  به  جنبش 
براي پناهنده شدن در آنجا جواب رد داده اند. سياست 
باب  ميل  كشور،  از  خارج  به  مبارزين  متواري  نمودن 
خواهدبود  بهانه اي  و  ايران  حكومت  دست اندركاران 
براي سركوب جنبش. خلق هاي ايران نشان  داده اند كه 
تنها با اتكا بر نيروي ذاتي خويش قيام خواهند كرد. 
منفعت طلبانه ي  مداخله ي  تجربه ي  ايران  خلق هاي 
و  دارند  را  مردمي  انقالب هاي  در  خارجي  نيروهاي 
باري ديگر اين اشتباه مرگبار را تكرار نخواهند نمود. 

برنامه هاي  مطرح نمودن  با  مي تواند  جنبش  اين  البته 
همه ي  سازماندهي نمودن   وسيع،  سطحي  در  خود 
خلق هاي  مطالبات  وصول  بر  تأكيد  و  جامعه  اقشار 
به عمل  جلوگيري  تاريخ  تكرار  از  ايران،  مختلف 
و  بگيرد  خود  به  اجتماعي  رويكردي  بايد  آورد. 
درپي چاره يابي معضالت اجتماعي خارج از حيطه ي 
بر  را  شكست  ُمهر  تاريخي  تجربه هاي  باشد.  دولت 
بوده  دولت  تشكيل  خواهان  كه  زده اند  جنبش هايي 
نياورده اند.  به وجود  جامعه  در  را  ذهنيتي  انقالبي  و 
معضل  اين  از  بايد  خطاست.  آزمودن  را  آزموده 
جامعه اي  ساخت  پايه هاي  و  آورند  به عمل  گذار 
مبتني  و  اخالقي  ارزش هاي  به  پاي بند  و  دموكراتيك 
بر مشاركت تمامي خلق ها و گروه ها را بنا نهند. بايد 
جسورانه برنامه هاي شان را به گونه اي تنظيم نمايند كه 
است  الزم  باشند.  موجود  مشكالت  تمام  پاسخگوي 
و  مذاهب  اقوام،  تمامي  دموكراتيك  كه خواست هاي 
خلق هاي ايران را مدنظر قرار دهند. همچنين بايد از 
چارچوب ناكافي اعتراض به نتايج انتخاباتي خود را 
تمامي  مطالبات  متحقق نمودن  پي  در  و  نموده  خارج 
با  نبايد  باشد.  عملي  گام هاي  با  توأم  البته  و  خلق ها 
ماندن در چارچوبي محدود خود را به ورطه ي نابودي 
شوند  گذشته  از  نيرومندتر  مي خواهند  اگر  بكشانند. 
حركت  خلق ها  تمامي  خواسته هاي  راستاي  در  بايد 
نموده و قشر، طبقه و يا ملتي را فداي ديگران نكنند.

ادامه از صحفه ي 4
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سرمايه داران  طبقه ي  مابين  مرز  و  داشته[  ]را  تفكيك كننده  نقش  طبقه  اين 
طبقه ي  يا  پرولتر  با  بورژوازي ـ  ـ يعني  بازرگانان  و  بزرگ، صاحبان صنايع 
كارگر را مشخص مي سازد. همواره در آرزوي رسيدن به موقعيت بورژواست، 
اما با كوچكترين بدشانسي، افراد اين طبقه به موقعيت طبقه ي پرولتر سقوط 
مي كنند... با اميد به اينكه به صفوف مرفه ترين طبقه نايل  آيد و همچنين هراس 
از اينكه به موقعيت پرولتر و يا حتي محرومين نزول يابد، در حركت است. با 
اختصاص دادن جايگاهي در مديريت سياسي، با اميد به اينكه قبل از هرچيز 
به منافع خود اولويت دهد و ترس از احتمال اينكه به دليل مخالفتي بي جا 
متقاضيان)مشتري( خود را از دست بدهد و همچنين هراس از اينكه نفرت 
حكومت را كه داراييش را تحت كنترل دارد برانگيزد، در ترديد به سر مي برد. 
اين طبقه كه ثروت خود را با هزار ترفند به دست آورده، در باورداشت خود 
بي نهايت بي ثبات است. اين طبقه كه تحت حاكميت يك نظام فئودالي و يا 
مونارشي سرتعظيم فروآورده ، به هنگام ارتقاي بورژوازي، گرايش ليبراليسم 
در وي شكل مي گيرد. همينكه بورژوازي برتريش را برقرار كرد، درد دشوار 
دموكراتيزه بودن را طي مي كند. اما هنگاميكه طبقه ي زيرين، يعني پرولتاريا 
جنبشي نوين را آغاز مي كند بار ديگر دچار وضعيتي وحشت زده مي شود.«
از  متشكل  مي يابد،   نمود  بحراني  دوره هاي  در  كه  شخصيتي  تيپ  سومين 
افرادي است كه  تغييرات جامعه را درك نموده،  فرمول ويژگي هاي جامعه ي 
نوين را بر مبناي انتقادي تندروانه از جامعه ي پيشين ارائه داده و اين يك 
با پيشرفتي سرزنده و هيجان آور  را به صورتي كامالً  آشكار نشان مي دهند؛ 
پيشاهنگي خويش  تحت  آينده،  جامعه ي  از  صيانت  انگيزه هاي  از  مملو  و 
مي باشند. هرچند اين تيپ شخصيتي جزو اقشار سركوب شده اي است كه از 
بطن جامعه ي سابق خارج شده، اما نمايندگان جامعه ي نوين مي باشند. اين 
تيپ شخصيتي كه بر مبناي واكنش در مقابل نهادها، ايدئولوژي،  سياست ها، 
برحسب سرشت خود  مي گيرد،   قبلي شكل  و سنن جامعه  و رسوم  آداب 
ـ كه انقالبي گر و مترقي خواه است ـ در مقابل افراد مانع ساز تحوالت و نيز 
تالش هاي جامعه اي كه وي را به زور خارج از معيار هاي معاصر قرار مي دهد،  
معاصر  معيارهاي  سطح  به  خويش  موجوديت  ابراز  جهت  و  خاسته  به پا 
بازتاب  رفتارهايش  و  انديشه ها  همه  در  انقالبي گري،  نقش  مي يابد.  ارتقاء 
مي يابد و در شخصيتش به شكلي محسوس نمود مي يابد؛ و بر اين اساس،  
هرچند وظايفي كه برعهده گرفته دشوار هستند اما متناسب با روح و اصالت 
وظايفش،  شخصيتي متعالي در وي شكل مي گيرد. در حاليكه در مقابل هر چيز 
متعلق به گذشته كه فرسوده گشته و ديگر دور انداختن آن گريزناپذير است،  
نفرت و كين خود را در قالب شخصيتي منهدم ابراز مي دارد، به علت آنكه 
نيز مي باشد.  از شخصيتي خالق  نوين است برخوردار  نماينده ي جامعه اي 
وظايف دشواري كه برعهده گرفته به وي اراده اي پوالدين، عزمي راسخ و 
مصمم بخشيده و به سبب نمايندگي كردن منافع جامعه از اعتمادبه نفس و 
جسارت برخوردارست؛ عضو يك طبقه ي پيشاهنگ نوپا بودن نيز به او توان 
مي بخشد.  پيش برنده  ويژگي هاي  و  مترقي  نظريات  كار،  انجام  روحيه ي  و 
مي يابد. نمود  پرولتر  در شخص  شكل  بارزترين  به  امروزه  شخصيت  اين 
ايجاد  به جاي آن  قبلي و  فروپاشي جامعه ي  انقالبي كه وظيفه  ي  شخصيت 
جامعه اي نوين را برعهده دارد، كار خويش را با انتقادي شديد از روبنا و زيربناي 
جامعه ي گذشته آغاز نموده و تغييرات اين جامعه را گزيرناپذير برمي شمارد. 
اما بدين نيز كفايت نكرده و فرموالسيون جامعه ي آينده را در سطح انديشه 
ارائه مي دهد. به عبارت ديگر  اين مورد را كه انديشه ها چگونه مي توانند راه 
را به جامعه ي نوين نشان دهند و آن را سازماندهي كنند، به وجود مي آورد.

مدرن،  ابتدايي ـ  دوگانگي هاي  به صورت  جامعه  تعريف  1 ـ 
توسعه نيافته،  توسعه يافته ـ  زراعي،  صنعتي ـ  سوسياليست،  كاپيتاليست ـ 
بر  پرده افكني  پي  در  بيشتر  غيردولتي،  دولتي ـ  و  بي طبقه،  طبقاتي ـ 
دوگانگي هايي  است.  اجتماعي  طبيعت  حقيقِت  به  نزديك  تعريف 
مي شوند. اجتماعي  حقيقت  از  دورگردانيدن  سبب  دست،  اين  از 
نيست.  مدرن  خداپرستِي  جز  معنايي  بيانگر  جامعه،  بازآفرينِي  2ـ 
به  ميل  بازآفريني،  به  گراينده  گام  هر  پس  در  صحيح تر،  عبارت  به 
آفرينش نويِن انحصار قدرت ـ دولت و سرمايه نهفته است. همان گونه 
مونارشي هاي  با  ايدئولوژيك  پيوندهايي  وسطي  قرون  خداپرستِي  كه 
مطلقه)پادشاهي، شاهنشاهي، سلطاني( داشت، مهندسي جامعه ي مدرن 
ملت  دولت ـ  الوهِي  ايدئولوژي  و  گرايش  اساسًا  بازآفريني،  به منزله ي 
است.  مدرن  خداپرستِي  معناي  به  پوزيتيويسم  حيث،  اين  از  است. 
جامعه  بازآفرينِي  بر  مبتني  ُكنش هاي  به  نمي توان  را  انقالب ها  ـ   3
پوزيتيويستي  خداپرستِي  از  نمي توانند  اين صورت  غير  در  نمود.  تعبير 
از  را  قدرت  و  سرمايه  افراطي  بار  كه  تناسبي  به  يابند.  رهايي 
شوند.  تعريف  اجتماعي  انقالب  به عنوان  مي توانند  بزدايند،  جامعه 
جامعه اي  مدل  آفرينش  به صورت  نمي توان  را  انقالبيون  وظايف  ـ   4
سهمي  تناسب  به  تنها  كرد.  تعيين  نموده اند،  طرح  را  پروژه اش  كه 
مي گيرند،  عهده  بر  سياسي  و  اخالقي  جامعه ي  پيشبرد  در  كه 
بود.  خواهند  وظيفه  و  نقش  از  صحيحي  تعريف  برازنده ي 
پيشرفت دهنده تر،  انتقادات  پايه ي  بر  اجتماعي،  حقيقت  رژيم  ـ   5
مستلزم بازتنظيمي مي باشد. بي شك، از يك آفرينش الوهِي نوين سخن 
مكمل ترين خصوصيت  كه  دارم  اعتقاد  نيز  نكته  اين  به  اما  نمي گويم. 
عقل انسان اين است كه نيروي جستجو و برساخت حقيقت را داراست.
انتقادات  اين  پرتو  در  كه  اجتماعي  علوم  نظام مندِي  با  رابطه  در 
مي دهم:  ارائه  را  پيشنهادات  اين  نمايم،  آن  تعريف  به  اقدام  مي خواهم 
كلّيت مند  حيث  هم  و  تاريخي  حيث  به  هم  كه  اصلي اي  عنصر  ـ   1  
ضمن  وحدِت  بازنمود كننده ي  هم  و  مي بخشد  معنا  اجتماعي  طبيعت 
مي باشد،  هستي اش  بنيادين  خصوصيت  به مثابه ي  آن  متفاوت شدگِي 
سياسي  و  اخالقي  جامعه ي  تعريف  است.  سياسي  و  اخالقي  جامعه ي 
عبارت است از آنچه كه به جامعه ي اجتماعي خصلت]يا كاراكتر[ بخشيده، 
وحدِت ضمن تفاوت  مندِي آن را تداوم داده و بيانگر »تاريخّيت« و »كلّيت 
اصلي« است و نقش عنصر تعيين كننده را ايفا مي كند. هيچ يك از صفات 
كاپيتاليستي، سوسياليستي، صنعتي،  برده داري،  فئودالي،  مدرن،  ابتدايي، 
زراعي، تجاري، پول پرست، دولتي، ملت دار، هژمون و نظاير اين ها كه 
با جامعه بسيار به كار مي روند، كيفيت تعيين كننده ي طبيعت  ارتباط  در 
معنايِي  نتيجه ي  و  ابهامات  برعكس،  بلكه  نمي كنند.  بيان  را  اجتماعي 

نقش  و  اروپامحور  جامعه شناسي  بر  وارده  انتقادات 

انقالبيون در قبال جامعه ي اخالقي و سياسي

قيام هاي دموكراتيك خلق هاي خاورميانه رنگ تازه اي از آزادي خواهي و مقاومت 
به منطقه بخشيده است. چنين قيام هايي داراي پيش زمينه هاي تاريخي بوده، ولي در 
اثر عدم وجود يك تحليل جامعه شناختي صحيح، فرجام آنها در بسياري از مواقع 
به انحراف كشيده شده است. رهبر آپو در پارادايم نوين خود رويكرد تازه اي به 
مفهوم انقالب دارد. وي با پيش كشيدن نوعي جامعه شناسي نوين كه معطوف به 
آزادي است، راهكارهاي تازه اي براي خروج از دور بسته ي انقالبـ  تشكيل دولت 
ـ انقالب ارئه داده است. در اين نوشتار سعي داريم برخي از نظرات رهبر آپو كه 
در جامعه شناسي آزادي به آنها اشاره نموده را از نظر خوانندگان عزيز بگذرانيم.



انديشه 8

ازهم گسيخته اي را حاصل مي نمايد كه اين نيز 
جوهره ي رويكردها و اجرائيات نظري و عملِي 
مي دهد.  تشكيل  را  جامعه  با  مرتبط  اشتباه آميِز 
2 ـ عباراتي نظير نوسازي و بازآفرينِي جامعه، 
اپراسيون ها]يا  ايدئولوژيك،  اندرونه ي  كنار  در 
عمليات ها[يي جهت تشكيل انحصارات جديد 
سرمايه و قدرت مي باشند. تاريخ تمدن، به مثابه ي 
تاريخ  از  است  عبارت  نوسازي ها،  اين  تاريخ 
انباشت قدرت و سرمايه ي توده اي]يا كموالتيو[. 
به جاي گرايش به آفرينش الوهي، عمل بنياديني 
كه در ارتباط با جامعه الزم است بايستي مبارزه 
با عناصري باشد كه از پيشرفت بافت اخالقي 
و سياسي جامعه و به جاي آوردن نقش ويژه اش 
كه  جامعه اي  مي آورند.  به عمل  ممانعت 
به كار  آزادانه  را  سياسي اش  و  اخالقي  ابعاد 
توسعه اش  كه  است  جامعه اي  مي بندد، 
بخشيد.  خواهد  تداوم  وجه  بهترين  به  را 
اجتماعي اند  ُكنش  از  َاشكالي  انقالب ها  ـ   2
تداوم  از  قاطعانه  ممانعت  هنگام  در  تنها  كه 
نقش ويژه ي  آزادانه ي  به جاي آوردن  و 
گرفته  پيش  در  جامعه،  سياسي  و  اخالقي 
جوامع،  آفرينش  براي  انقالب ها  مي شوند. 
بلكه  نيستند؛  نويني  دولت هاي  و  ملت ها 
جامعه ي  رسيدن  جهت  كه  هنگامي  تنها 
آزادانه شان  نقش ويژه ي  به  سياسي  و  اخالقي 
مشروع  جامعه  جانب  از  گيرند،  صورت 
شوند.  انگاشته  مشروع  بايستي  و  شده  ديده 
براي  كه  تناسبي  به  انقالبي  قهرمانِي  ـ   3
افتد،  واقع  مفيد  سياسي  و  اخالقي  جامعه ي 
اين  ُكنشي كه حاوي  باشد. هر  بامعنا  مي تواند 
آن،  مدت زمان  و  گستره  از  فارغ  نباشد،  معنا 
جامعه  انقالبِي  قهرمانِي  به عنوان  نمي تواند 
توسعه ي  در  افراد  سهم  اين  گردد.  تعريف 
نقش  كه  است  سياسي  و  اخالقي  جامعه ي 
مي نمايد. تعيين  مثبت بودن  لحاظ  از  را  آنان 
كلِي  عناوين  مجدد  ارائه ي  زمينه ي  در 
خصوصيات مربوط به واحد اصلي نظام تمدن 
دموكراتيك كه مي توانيم چارچوب پارادايميك 
با  را  آن  پراكتيك(  و  تجربي)تئوريك  و 
گفت:  مي توان  دهيم،  ارائه  اينچنيني  فرضياتي 
خصيصه ي  سياسي،  و  اخالقي  جامعه ي  1ـ 
بنيادين جامعه ي انساني است كه از سرآغاز تا 
پايان گرفتن  آن بايد به طور مداوم مورد جستجو 
قرار گيرد. جامعه، اساسًا اخالقي و سياسي است. 
قطب  در  سياسي  و  اخالقي  جامعه ي  2ـ 

كه  مي گيرد  جاي  تمدني اي  نظام هاي  مخالف 
دولت)پيشترها  ـ  طبقه  ـ  شهر  تثليث  روي  بر 
يافته اند.  ترقي  هيرارشيك(  ساختار 
به مثابه ي  سياسي،  و  اخالقي  جامعه ي  3ـ 
سازگاري  در  اجتماعي،  طبيعت  تاريخ 
مي نمايد.  پيشرفت  دموكراتيك  تمدن  با 
سياسي،  و  اخالقي  جامعه ي  4ـ 
آزادتــــــريــن جــــــــامعه اســــــــت. 
به  كه  ديگري  پوياي  تعيين كننده ي  نيروي 
اندازه ي فعاليت بافت ها و ارگان هاي اخالقي و 
سياسي، جامعه را آزاد ساخته و آزاد نگه  دارد، 
مطرح نيست. هيچ يك از انقالب ها و قهرمانانش 
سياسي،  و  اخالقي  ُبعد  اندازه ي  به  نمي توانند 
قابليت آزاد سازي جامعه را از خود نشان دهند. 
چه آنكه، انقالب ها و قهرمانانش نيز تنها به تناسبي 
كه براي جامعه ي اخالقي و سياسي مفيد واقع 
گردند، مي توانند نقشي تعيين كننده ايفا نمايند. 
جامعه ي  سياسي،  و  اخالقي  جامعه ي  5ـ 
پايه ي  بر  تنها  دموكراسي،  است.  دموكراتيك 
هستي جامعه ي اخالقي و سياسي كه جامعه ي 
كند.  معنا  كسب  مي تواند  است،  آزاد  و  باز 
گروه هايش  و  افراد  كه  دموكراتيكي  جامعه ي 
پيشرفته ترين شكل  درآمده اند،  به حالت سوژه 
متقابل  به صورت  مي تواند  كه  است  مديريتي 
به  توسعه دهد.  را  اخالقي و سياسي  جامعه ي 
جامعه ي  كاركردِي  حيث  صحيح تر،  عبارت 
مي نماييم.  عنوان  دموكراسي  قاعدتًا  را  سياسي 
»دموكراسي«  و  »سياست«  واقعي،  معناي  در 
مفاهيم و اصطالحاتي يكسان هستند. اگر آزادي، 
حوزه ي اقليمي اي است كه سياست در آن نمود 
مي يابد، دموكراسي نيز شيوه ي اجراي سياست 
در همين حوزه است. تثليث آزادي، سياست و 
بنيان اخالقي باشد.  دموكراسي، نمي تواند فاقد 
مي توانيم اخالق را حالت سنتي و نهادينه شده ي 
بناميم. نيز  دموكراسي  و  سياست  آزادي، 
6ـ جوامع اخالقي و سياسي، با دولت كه نمود 
رسمي همه ي َاشكال سرمايه، مالكيت و قدرت 
است، در تضاد ديالكتيكي متقابل به سر مي برند. 
جايگزين  را  حقوق  مي خواهد  هميشه  دولت 
جايگزين  را  بروكراتيك  اداره ي  و  اخالق، 
كه  تضاد  اين  منتهي اليه  دو  در  نمايد.  سياست 
يافته است، سيستماتيك  تداوم  تاريخ  در طول 
غيررسمي  تمدن  و  دولتي  رسمي  تمدن 
سنخ  شناسِي  دو  مي آيد.  به وجود  دموكراتيك 
معنايِي جداگانه به وجود مي آيد. تضادها ممكن 

يا  و  بخشند،  شدت  بسيار  را  جنگ  يا  است 
گردند. صلح  راهگشاي  و  رسيده  سازش  به 
7ـ صلح، از طريق اراده ي معطوف به همزيستي 
جامعه ي  نيروهاي  ميان  كشتار  و  اسلحه  بدون 
دولتي،  انحصار  نيروهاي  و  سياسي  و  اخالقي 
توسط  جامعه  نابودي  به جاي  مي گردد.  ميّسر 
يا دولت توسط جامعه، وضعيت هاي  دولت و 
ناميده  دموكراتيك  سازش  كه  مشروطي  صلِح 
تاريخ  تاريخ بسيار پيش آمده اند.  مي شوند، در 
نمود  كه  دموكراتيك  تمدن  به شكل  تمامًا  نه 
جامعه ي اخالقي و سياسي است، رقم مي خورد 
نمود  كه  تمدني  نظام هاي  به شكل  تمامًا  نه  و 
كه  حاالتي  به صورت  دولتي اند.  جامعه ي 
اوضاع جنگ و صلح در آن به شكل مناسبات و 
چالش هاي متراكم و درهم تنيده از پي همديگر 
ميان  از  كه  تناسبي  به  مي خورد.  رقم  مي آيند، 
پنج هزار  حداقل  وضعيِت  اين  فوري  برداشتن 
است،  اتوپيك  امري  انقالب ها،  طريق  از  ساله 
از گذشته  به مثابه ي تقدير پذيرفتِن جرياني كه 
روند  در  دخالت  عدم  و  داشته  ادامه  تاكنون 
و  اخالقي  اوضاع  نمي تواند  نيز  جريان  اين 
سياسي صحيحي باشد. رويكردهاي استراتژيك 
كشيدن  »به  درازا  بر  علم  با  كه  تاكتيكي اي  و 
آزادي  حوزه ي  بتوانند  سيستم ها«،  ميان  مبارزه 
سياسي  و  اخالقي  جامعه ي  دموكراتيك  و 
نتيجه بخش ترند. و  بامعناتر  دهند،  توسعه  را 

نمي تواند  سياسي  و  اخالقي  جامعه ي  9ـ 
اهدافي فوري نظير مبدل شدن به دولت ـ ملت، 
ترجيح دادن يك دين، و شتاب در پي دستيابي به 
يك رژيم خارج از دموكراسي داشته باشد. حق 
اراده ي  تنها  تعيين اهداف و اوصاف جامعه را 
آزاد جامعه ي اخالقي و سياسي مي تواند تعيين 
نمايد. همچنين همين اراده و گفتمان اخالقي و 
سياسي جامعه است كه هم بحث و تصميمات 
تعيين  را  استراتژيك  تصميمات  هم  و  روزمّره 
مي نمايد. موردي كه اساسي است، توان بحث 
است.  تصميم گيري  نيروي  از  برخورداري  و 
به  آورد،  دست  به  را  نيرو  اين  كه  جامعه اي 
ترجيحِي  موارد  مي تواند  شكل  سالم ترين 
نيرويي  و  فرد  هيچ  گرداند.  تعيين  را  خويش 
صالحيت تصميم گيري به  نام جامعه ي اخالقي 
و سياسي را ندارد. در جوامع اخالقي و سياسي، 
مهندسي جامعه نمي تواند مصداق داشته باشد.

تنها  بلكه  نيستند؛  نويني  دولت هاي  و  ملت ها  جوامع،  آفرينش  براي  انقالب ها 

آزادانه شان  نقش ويژه ي  به  سياسي  و  اخالقي  جامعه ي  رسيدن  جهت  كه  هنگامي 

شوند. انگاشته  مشروع  بايستي  و  شده  ديده  مشروع  جامعه  جانب  از  گيرند،  صورت 
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ايجاد سلطه ي مطلق بر جامعه  روياي همه ي  مستبدان 
هيچ  ايران  تاريخ  در  و هست.  بوده   تاريخ  طول  در 
نظامي به  اندازه ي جمهوري اسالمي در راستاي تحقق 
اين رويا تمرکز ننموده  و به اندازه ي آن از راهکارهاي 
مطلق  سلطه ي  است.  ننموده   استفاده   ضدانساني 
هدفي است که  نظام با روند مداوم »حذف ديگران« 
و »يکد ست سازي کامل« و ايجاد ابزار و مکانيزمهاي 
الزم به  دنبال دستيابي به  آن است. مطالعه ي اين روند 
و مکانيزمهاي آن به  نوعي ريشه يابي نحوي استقرار 
نظام و همچنين تبين راهکارهاي مبارزه  با آن است. 
مرحله ي   دو  در  را  نظام  سلطه يابي  روند 
نمود: بررســي  مي توان  به هم پيوسته  

پايــــان  تا  انقـالب  ابتداي  از  1ـ 
عــراق و  ايران  ساله ي  هشت  جنگ 
امروز به   تا  جنگ  از  پس  مرحله ي   2ـ 
مرحله  ي اول که  مرحله ي  تشکيل و تثبيت اركان نظام 
است و عملکرد اسالم گرايان بر مسير حذف جنبشهاي  
خلقها، گروههاي چپ گرا و غيراسالمي قرار داشت. 
در اين مرحله  طرفداران خميني که  خود را در حزب 
به   اقدام  بودند،  کرده   سازماندهي  اسالمي  جمهوري 
و  تندرو  گروه هاي  و  کميته ها  شکل دهي  و  ايجاد 
شبه  نظامي در همه ي  محالت و مناطق شهري تحت 
نفوذ خود نمودند. اين گروه ها که  در ايجاد جو رعب 
و فشار به  شيوه اي موفق عمل نمودند، در گام بعدي 
گروه  يا  و  پاسداران  سپاه  نظامي   کامال  گروه  به   يا 
آن  از  پس  گرويدند.  مستضعفان  بسيج  نظامي  نيمه  
اين نيروها، نيروهاي اصلي نگهدارنده ي نظام گشته  
و به تدريج رو به  رشد نهادند. جنگ ايران و عراق در 
تسريع روند سلطه يابي نظام و رشد مکانيزم هاي فشار 
اين  جنگ  داشت.  چشمگيري  نقش  پاسدار  بسيج- 
فرصت را در اختيار نظام گذاشت که  اوال با اشاعه ي  
اين ديدگاه که  تمامي  مخالفين نظام وابستگان و عامالن 
دشمن خارجي هستند، به  سرکوب هر چه  شديدتر 
آنها بپردازد و ابتکار عمل گروههاي بسيج- پاسدار 
معرض خطر  در  با  نظام  که   اين  دوما  يابد؛  وسعت 
نشاندادن »وطن و اسالم« و با استفاده  از احساسات 
اسالمي و وطن خواهي جامعه  ايران، انرژي جامعه  و 
بخصوص جوانان را به  کانال اين گروه ها منتقل نمايد. 
بدين ترتيب نيروهاي بسيج پاسدار از رشد فزاينده اي 
با آن سرکوب ها تشديد  برخوردار گشتند و همگام 
دهشتناکترين  گرديد.  مستحکم  نظام  پايه هاي  و 
در  مي توان  مرحله   اين  در  را  نيروها  اين  عملکرد 
کردستان به  وضوح هرچه تمام ديد. نيروهاي فشار 
اشغالگرايانه   کامال  برخوردي  با  بسيج  پاسدار- 
مردم  و  کردستان  بر  نظام  کامل  استيالي  جهت  در 
نبودند.  رويگردان  جنايتي  هيچگونه   انجام  از  آن 
عنوان  به   بسيج  پاسدار-  نيروهاي  مرحله   اين  در 
نيروي اشغالگر و با همکاري مزدوران کرد )جاش( 
اعدامهاي  مي آوردند.  در  اجرا  به   را  خود  مقاصد 

که   وحشتي  و  سرکوب  جو  و  دستگيري ها  متعدد، 
تاريکترين  به   را  سالها  آن  کردند  ايجاد  نيروها  اين 
مبدل  کردستان  شرق  در  کرد  ملت  تاريخ  سال هاي 
نيروهاي  اول، سالهاي رشد  نمودند. سالهاي مرحله  
ايران  از  نقاب دفاع  پاسدار- بسيج در زير  سرکوب 
بود.  مخالف  نيروهاي  حذف  و  کشتار  و  اسالم  و 
پايان يافتن جنگ هشت ساله  و  مرحله  دوم، به  دنبال 
ميان  مرحله  شکاف  اين  در  شد.  آغاز  مرگ خميني 
جناح هاي درون نظام به  شيوه ي چشمگيري افزايش 
نظامي  براي حفظ  اليگارشي روحانيت حاکم  يافت. 
که  با بحراني جدي و همه  جانبه  ي مشروعيت روبه رو 
نيروهاي  گسترش  و  نوسازي  در  را  راه چاره   بود، 
فشار به  عنوان حافظان اصلي نظام ديد. تعريف نظام 
دگرزيستي هاي  و  دگرانديشي  تنوعات،  همه ي   از 
ايران در چهارچوب گفتمان براندازي نرم، توجيه گر 
زندگي  ارکان  در  نظام  بيشتر  چه   هر  دخالت 
اجتماعي و فرهنگي جامعه  و افراد بوده  است. نفوذ 
انگل وار در درون جامعه   و ريشه دواندن به  شيوه  اي 
براي نظامي که  مشروعيت و حاکميت آن به  شدت 
رو به  زوال مي رود اهميتي حياتي دارد. ايجاد شکاف 
در ميان جامعه  و پديدآوردن جو بي اعتمادي و شک 
و گمان در ميان افراد و گروه هاي اجتماعي زمينه ي  
تضعيف  را  شده اي  سازماندهي  مخالفت  گونه   هر 
و  اجتماعي  رفتارهاي  و  انديشه   کنترل  مي نمايد. 
دخالت هاي خشونت آميز از جانب گروه هاي وابسته  
به نظام در ميان خود جامعه  زمينه ي  سلطه ي  کامل را 
فراهم مي آورد. بدين ترتيب همگام با ميليتاريزه شدن 
در  پاسداران  سپاه  قدرت يابي  و  نظام  بيشتر  هرچه  
به  عنوان طرح و پروژه ي   نيز  همه ي  زمينه ها، بسيج 
است.  رشد  روبه  جامعه   درون  در  نظام  اصلي 
امنيتي  ديدگاه  و  کرد  مساله ي   حساسيت  به   نظر 
رژيم نسبت به  آن سرمايه گذاري و تاکيد نظام براي 
رشددهي پديده ي  بسيج در کردستان بسيار چشمگير 
ضعف  از  بهره گيري  با  رژيم   1369 سال  از  است. 
سازمان هاي سياسي كالسيك کردي مرحله ي  نويني 
را  کردستان  خلق  و  جامعه   عليه   خود  حمالت  از 
سنتي  مزدوران  بر  عالوه  مرحله   اين  در  نمود.  آغاز 
براي  به  طور وسيعي در تالش  يعني جاش ها رژيم 
خصوص  به   و  مردم  ميان  در  بسيج  سازماندهي 
کردستان  کامل  »فتح  است.  بوده   کردستان  جوانان 
اين  مي شود«  ميسر  کرد  شخصيت  و  جامعه   فتح  با 
شعاري است که  همه ي  سياست هاي رژيم در زمينه ي  
بسط بسيج در جامعه ي  کرد و در راستاي آن به  عمل 
تاريخي  و  ديرينه   فرهنگي  که   جامعه اي  مي آيد.  در 
مملو از مقاومت دارد تنها با از هم پاشيدن فرهنگ 
و ساختار اجتماعي و درهم شکستن اراده ي  مقاومت 
هدف  جهت  اين  از  مي آيد.  در  سلطه   زير  به   آن 
فرهنگي  تخريب  محور  بر  بسيج  فعاليت هاي  اصلي 
تشويق  دارد.  قرار  کرد  فرد  و  جامعه   اجتماعي  و 

و  آموزشي  مراکز  همه ي   در  بسيج   در  به  عضويت 
اداري به  شيوه اي  وسيع در جامعه ي  ما ادامه  دارد. از 
اقتصادي بر ملت کرد و  طرفي تحميل فقر مادي و 
از طرفي ديگر دعوت از آنها براي قبول خيانت در 
ازاي لقمه اي نان بزرگترين تحقيري است که  مي توان 
بر يک ملت روا داشت. تحميل بيچار گي محض به 
مشروع  عادي سازي،  سپس  و  جامعه  افراد  تك تك 
آنان  براي  فروشي  وطن  و  فروشي  خود  نمودن، 
چيزي جز طرح نابود سازي کلي اخالق و کرامات 
انساني در جامعه ي  کردستان نيست. کما اينکه  بسيج 
و  نبوده   سازمان  يک  در  عضويت  کارت  قبول  تنها 
و سرکوب  فشار  اعمال  بر  بسيجيان عالوه   و  بسيج 
بر ملت کرد در اشاعه ي  فساد، فحشا، مواد مخدر و 
همه ي  ناهنجاري هاي اجتماعي نقش اصلي را بازي 
مي کنند. ايجاد شخصيتي بي رگ و بي ريشه که  همه  
و  رفته   نابودي  به  رو  او  در  انساني  حساسيت هاي 
هرگونه  خيانت و خودفروشي برايش موجه  و مشروع 
شرافت  و  ارزش ها  همه ي   مي تواند  آن  هر  و  است 
اجتماعي و انساني خلق خود را پايمال نمايد، هدف 
اصلي فعاليت بسيج در کردستان است. در اين رابطه  
تاکيد بسيج بر عضوگيري از نوجوانان و دانش آموزان 
به  عنوان نيروي آينده  جامعه  و همچنين اسرار بر نفوذ 
در ميان زنان و دختران کرد به  عنوان حافظان اصلي 
تامل  قابل  ما  اجتماعي  اخالق  و  هويت  و  فرهنگ 
است. جامعه اي که  در  آن جوانان و زنان به  پليدي 
خيانت خود فروشي و فحشا آلوده  شوند، جامعه اي 
پاشيده   هم  از  آن  ارزشي  و  اخالقي  بنيان  كه  است 
شده و  محکوم به  نابودي است. زمان ديدن چهره  ي 
اين  پس  در  که   پليدي  سياست هاي  و  بسيج  واقعي 
نهاد شيطاني بر عليه  جامعه  و فرد کرد اعمال مي شود 
مجري  و  نظام  اصلي  بسيج ستون  است.  رسيده   فرا 
تمامي طرح هاي جمهوري اسالمي براي نابودي ملت 
کرد است. بسيج حرکتي ضد فرهنگي، ضد اجتماعي 
سلطه ي   ايجاد  راستاي  در  که   است  اخالقي  ضد  و 
مطلق نظام بر فرد و جامعه ي  کردستان و ايران عمل 
مي کند. مبارزه اي فراگير عليه  بسيج، افشاي چهره ي  
واقعي آن و تالش براي ريشه کن کردن اين نهاد ضد 
بشري و زدودن تاثيرات آن از جامعه  تنها راه ايجاد 
است.  آزادي  به   نيل  و  دموکراتيک  مبارزه ي   فضاي 
ملت کرد به  عنوان قربانيان اصلي طرح ضد انساني 
در  را  ايران  مردمان  و همه ي   آزادي خود  راه  بسيج 
مخرب  تاثيرات  و  بسيج  عليه   مبارزه   در  پيشاهنگي 
آن مي داند. بر اين مبنا هر کرد آزاده  از اين پس يک 
ضد بسيج است. هر فرد آزادي خواه کرد با مشخص 
نمودن کامل مرز ميان قيامت و ميهن دوستي و حمله اي 
جامعه ،  کامل  پيروزي  بسيج  پديده ي   بر  همه  جانبه  
خودفروشي  خيانت،  برابر  در  را  آزادي  و  ارزشها 
مردمان  همه ي   آنکه   اميد  مي سازد.  ميسر  ذلت  و 
ايران در اين مبارزه  با مردم کردستان همگام شوند.

   از اين پس هر كرد آزاد ، يك ضد بسيج است...

مزدك 
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بهاري سرزنده و  پيشواز  به  امسال در خاورميانه 
بهاريست  بهار،  اين  مي رويم. چراكه  هيجان انگيز 
ديگر. رنگ و روي 8 مارس امسال هم جور ديگري 
خواهد بود. استقبالمان از 8 مارس همزمان با بهار 
خلق هاست. ايده آلها و مبارزه يمان هر دو در راستاي 
بر  مبني  اعتقادمان  بخشيدن  تعالي  و  ژرف نمودن 
فرارسيدن بهار زنان در 8 مارس امسال مي باشد. 
عظيم  و  با صبري ژرف  كردستاني  زنان  به عنوان 
اميدمان  و  اعتقاد  صبوريمان،  راز  انتظاريم.  در 
خلق ها  و  زنان  پافشاري  باورمان،  مي باشد. 
روزي  كه  است  اين  اميدمان  و  آزاد  حياتي  بر 
خلق ها  و  زنان  همه ي  بهار  كه  فراخواهدرسيد 
اميد  اين  با  روز  هر  گرچه  يافت.  خواهد  تحقق 
اما روزهايي وجود  مي كنيم،  زندگي  اعتقادمان  و 
مي شوند.  متعالي تر  و  ژرفتر  آرزوها  كه  دارند 
يعني  كردستان  در  نوروز  و  مارس   8 مراسم 
آزادي خواهي  مناظر  و  خلق ها  سرهلدان  ايستار 
دوچندان  را  اميدمان  سرهلدان ها   اين  در 
است. بخشيده  ژرفا  را  باورمان  و  كرده 

قيام خلق ها كه يك ماه و نيم پيش در خاورميانه 
شد  عميق تر  مصر  در  شد،  شروع  تونس  از 
ديگر  و  ليبي  اردن،   يمن،  سودان،  ايران،  به   و 
به  اميدمان  و  اعتقاد  كرد،  سرايت  كشورها 
نمود.  تقويت  بيشتر  هرچه   را  خلق ها  بهار 
بريكديگر  خلق ها  آزادي خواهانه ي  جستجوهاي 
جغرافياهاي  در  هرچند  خلق ها  تاثيرگذارند. 
ديكتاتورها،  برابر سركوب  در  اما  باشند  متفاوتي 
خلق  يك  قيام  مي گيرند.  نيرو  همديگر  از 
كه  شرايطي  هر  تحت  و  جغرافيايي  هر  در 
مي نهد.  تاثير  نيز  ديگر  خلق هاي  قيام  بر  باشد، 
 8 به  شدن  نزديك  حال  در  كه  روزها  اين 
كردستاني  زنان  به عنوان  مي باشيم،  مارس 
با  را  خاورميانه  در  خلق ها  سرهلدان 
مي كنيم. تعقيب  بزرگ  دقتي  و  شور  هيجان،  
اين  در  فعاالنه  و  تاثيرگذار  به شكلي  زنان 
سرهلدان ها مشاركت دارند. نقش زنان در افزايش 
دامنه ي اين سرهلدان ها و اصرار بر آنها،  البته كه 
داراي جايگاه بسيار مهمي مي باشد. اما واقعيت اين 
بازتاب  به  مطبوعات و رسانه ها چندان  كه  است 
آزادي خواهي خلق ها و مطالبات آنها و نقش زنان 
در اين سرهلدان ها  نمي پردازند. عدم انعكاس اين 
وقايع البته كه عملي آگاهانه است. اين امر به نفع 
رژيم ها و نظام هاي حاكم مي باشد. زيرا دولت ها 
و نيروهاي حاكم  و استثمارگر به خوبي مي دانند 
به  نيل  براي  خلق ها  و  زنان  جستجوي  اگر  كه 
آزادي، برابري و دموكراسي بازتاب يابند، قيام ها 

نيز ژرف تر شده و به  هرجايي سرايت خواهندكرد. 
سرهلدان ها  در  زنان  شبه اي  و  شك  هيچ  بدون 
كسي  هيچ  مي كنند.  ايفا  را  تاثير گذار  نقشي 
سعي  نمايد.  ادعا  آن  عكس  مورد  نمي تواند 
اين  در  زنان  كه  مورد  اين  دادن  نشان  در 
تاثيرگذار  اينكه  يا  و  ندارند  مشاركتي  قيام ها 
و  سرهلدان ها  سرشت  با  تضاد  در  نمي باشند، 
مي باشد.  خلق ها  آزادي خواهانه ي  جستجوي 
بدون زن حتي بحث هم  از سرهلداني  نمي توان 

اين  آورد.  به ميان 
ديالكتيك  با  گفته 
هي  ا ي خو د ا ز آ
تضاد  در  خلق ها 
در  اگر  دارد.  قرار 
قيامي  كشوري 
امر  اين  دهد  روي 
نيروي  از  حاكي 
در  زنان  عصيان 
مي باشد.  كشور  آن 
كه  هنگامي 

عمل  وارد  زنان  در  قيام  نيروي  شدت  و  تاثير 
گسترده تر  نيز  خلق ها  سرهلدان هاي  مي شود، 
مي كنند.  سرايت  هرجايي  به   و  شده  ژرف تر  و 
ماهيت  آزادي،  به  نيل  راه  در  زنان  جستجوي 
نيرويي  و  انرژي  مي دهد.  تشكيل  را  سرهلدان ها 
كه ايستار سرهلدان خلق ها را به انقالب متحول 
نهفته  زنان  آزادي خواهانه ي  ايستار  در  سازد، 
مي باشد. هنگامي كه به تظاهرات مصر، تونس و 
ديگر كشورها مي نگريم،  مي بينيم كه در اين قيام ها 
خواستار  كه  هستند  زنان  اين  كسي  هر  از  بيش 
آزادي، برابري  دموكراسي مي باشند. خواست زنان 
مديريت و حكومت،  در  تغيير  نه  تظاهرات كننده 
اين  است.  دموكراسي  و  خلق ها  انقالب  بلكه 
زنانند كه شعارهايي مبني بر عدم خيزش دوباره ي 
ديكتاتورها و رژيم هاي سركوب گر و اتوكراتيك 
را فرياد مي كشند. زنان در اين سرهلدان ها درصف 
مقدم قرار دارند. همه ي شور و  شوق  و هيجانمان 
به  چگونه  سرهلدان ها  اين  ببينيم  تا  است  اين 
انقالب خلق ها متحول خواهند شد. در اينجاست 
شروع  اساسي  مبارزه ي  و  مشكل  مساله،  كه 
مي شود. آيا پس از اين قيام هاي باشكوه، مديريت 
و نظام اجتماعي متناسب با آزادي خواهي زنان و 
خلق ها تحقق خواهد پذيرفت؟ و يا اينكه به مانند 
بار ديگر نظام هاي  از نمونه هاي تاريخي  بسياري 
خواهند  سازماندهي  را  خويش  سركوب گر 
ايران را هنوز فراموش  انقالب سال 1979  كرد؟ 

نكرده ايم؛ پس از بديل ها و مقاومت عظيم خلق ها 
مبارزه ي   نشست.  اقتدار  سرير  بر  آخوندي  رژيم 
اساسي تحقق انقالب مبتني بر آزادي و دموكراسي 
در فضاي سرهلدان خلق هاست.  دراينجاست كه 
مسئوليت هاي بزرگي بر دوش جنبش ها و اقشار 
دموكراتيك مخالف نظام و در راس آنان زنان قرار 
مي گيرد.  مبارزه و ميزان سازمان يافتگي اين اقشار 
بر روند سرهلدان ها و همچنين پيروزي آن تاثير 
خواهد نهاد. سازمان يافتگي و اصرار آنان بر مبارزه، 
را  خلق ها  انقالب 
تحقق خواهد بخشيد. 
در  ما  كه  آنچه 
سرهلدان هاي يك ماه 
شاهد  گذشته  نيم  و 
اين است  آن بوده ايم 
اقشار دموكراتيك  كه 
آنان زنان  و در راس 
از نيروي تاثيرگذراي 
بوده  برخوردار 
يك  فاقد  اما 
كه  آنچه  مي باشند.  سازماندهي شده  ساختاربندي 
ضرورت دارد، دست يابي زنان به سازماندهي هايي 
ژرف  برنامه ي  يك  به  امر  اين  است.   نيرومند 
و  تاكتيك  استراتژي،  مبارزه،  براي  توانمند  و 
نيرو  اساسي ترين  دارد.  نياز  دقيق  برنامه ريزي 
نيروي   انقالب،  به  سرهلدان ها  ماهوي  تحول  در 
ساختابندي  قيام ها  از  پس  اگر  مي باشد.  زنان 
برابري  و  دموكراسي  آزادي،  بر  مبتني  نظام  و 
ضعيف  ايستار  از  ناشي  امر  اين  نمي يابد،  تحقق 
زنان و ديگر اقشار و جنبش  هاي دموكراسي خواه 
زنان  خاورميانه  كشورهاي  قيام هاي  در  مي باشد. 
بوده  واقف  واقعيت  اين  بر  به خوبي  مي بايست 
نمايند.  سازماند هي  را  خود  آن  با  متناسب  و 
تاريخي  مسوليتي  و  نقش ويژه  از  برخوردار  زنان 
نيز  دليل  همين  به  مي باشند.  سرهلدان ها  در 
و  شور  با  مارس،   8 از  پيشوازي  با  همزمان 
و  نموده  تعقيب  را  قيام ها  اين  بزرگ  هيجاني 
كردستان  در  زنان  آزادي خواهي  جنبش   به عنوان 
با  متناسب  و  بوده  واقف  خويش  مسئوليت  بر 
اميدمان  و  اصرار  تالش،  مي نماييم.  حركت  آن 
اين است تا در 8 مارس از طريق توده اي شدن،  
سرهلدان   زنان  باشكوه  قيام  و  عملياتي شدن 
نماييم.    مبدل  انقالب  به  را  در خاورميانه  خلق ها 

جستجوي زنان براي نيل به آزادي: نيروي سرهلدان ها
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خاورميانه  در سطح  تحوالتي  و  تغيير  شاهد   اخيرا 
و حتي فراتر از آن بوديم كه نمايانگر آتش نهفته ي 
عصيان خلق ها بود. در اين جغرافيا كه گهواره ي تمدن 
بشريت مي باشد، دگربار عطش آزادي و رد بردگي 
نيرومندانه تر  بار  اين  اما  است  سربرآورده   بندگي  و 
مصر،  ايران،  در  را  آن  بارز  نمونه هاي  باشكوه تر.  و 
ليبي، سودان و تا حدودي هم در سوريه شاهد بوديم. 
نمايد.  سرايت  جهان  همه ي  به  كه  مي رود  آن  اميد 
بازي هاي سياسي و دام هاي فريبنده كه خلق هاي اين 
منطقه ي جغرافيايي را به تنگ آورده است بر همگان 
محرز است؛ در برابر كشورهاي غربي و امريكا آنجا 
كه قيام ها را به نفع خويش مي دانند دم از دموكراسي 
و حقوق بشر مي زنند و آنجا كه نفعي برايشان دربر 
ندارد سكوت اختيار مي كنند. امروزه اين سياست ها 
براي خلق ها آشكار گرديده و در ميدان مبارزه نشان 
داده اند تنها هدفشان سياست دموكراتيك بوده و در 
پرداخت. خواهند  سازماندهي خويش  به  راستا  اين 
آينده ي  ايران نقش بسزايي در  بين موقعيت  اين  در 
ايران برخوردار  دارد.  اجتماعي خاورميانه  ـ  سياسي 
از موقعيتي است كه مي تواند نقش پيشاهنگي را در 
مساله ي  اما  نمايد.  ايفا  خاورميانه  دموكراتيزاسيون 
را  تغيير  مطلق  قانون  ايران  كه  است  اين  اساسي 
نمي خواهد  بپذيرد  و با بكاربردن متدها و رفتارهايي 

شاهد  گذشته  روز  چند  در  آن  بارز  نمونه هاي  كه 
اين  با  و  ايستاده  تغيير  برابر  در  سرسختانه  بوده ايم 
پليد خويش پرده برداري مي كند. در  از چهره ي  كار 
صورتيكه رفتارش تحت بازنگري قرار ندهد، مرگ 
تدريجي را بايد استقبال نمايد. انقالب اسالمي ايران 
بديل هاي  دادن  با  خلق ها  كه  بود  مردمي  انقالبي 
فراوان و نثارخون خويش نهال آن را كاشتند. چون 
راه  در  بودند  آمده  تنگ  به  گذشته  سيستم  از  مردم 
در  نيت  اين  با  و  برداشتند  گام  انقالب  و  آزادي 
انقالب مشاركت نمودند، اما ديري نپاييد كه مردم به  
بوته ي فراموشي سپرده شدند و اسالم گرايان بي دين 
با لباس و آرايشي جديد بر اريكه ي قدرت نشستند 
اين  از سابق حاكم شد.  بدتر  فشاري  و  و سركوب 
اما  شد  مواجه  مردم  توده ي  مخالفت  با  بارها  يك 
هميشه اين مخالفت سركوب و فشاري دوچندان را 
در پي داشت كه مي توان به مبارزات كوي دانشگاه، 
و  معلمان  اعتراضات  اصناف،  و  بازاريان  اعتصابات 
در راس آنها نارضايتي جوانان در هر برهه ي  زماني 
تا  نموده  تالش  سبز  جنبش  هم  اخيرا  نمود.  اشاره 
اراده ي خلق يا  بهتر بگوييم خلق اراده اش را با اين 
ترين  وحشي  با  كه  برساند،  ظهور  منصه ي  به  بهانه 
رفتارها و اتمسفر رعب و وحشت روبرو شده  است. 
كام مرگ  به  را  كتابي جوانان  و  هيچ حساب  بدون 

سناريوهايي  آشوب  جو  ايجاد  جهت  و  مي كشانند 
مردم مشكلي  ايران  در  انگار  كه  مي كنند  را طراحي 
است.  برقرار  جا  همه   در  آرامش  و  رفاه  و  ندارند 
سده ي 21 سده ي سازماندهي  خلق ها  عليه هر گونه 
را  اين  جوانان  و  مي باشد  منجمد  و  مستبد  ذهنيت 
خوب درك كرده اند. يكي از مستبدترين نظام ها در 
خاورميانه هم ايران مي باشد، لذا مي بايست با تحليل 
را  جوانان  سازماندهي  جامعه  واقعيات  همه جانبه ي 
تنها ضمانت رسيدن به اهداف توده ي مردم دانست.

استمرار  شاهد  خاورميانه  رويدادهاي  با  همزمان 
در  آن  و گسترده شدن  ايران  در  اعتراضات جوانان 
قالب  از  را  خود  اعتراضات  مي باشيم.  جامعه  درون 
مساله ي انتخابات، تورم، ركود، بيكاري و ... رها كرده 
رژيم  مي شود.  افزوده  آن  دامنه ي  بر  روز  به  روز  و 
هم كه از روند اعتراضات دچار عجز و ناتواني شده 
اعتراضات   .... و  فرافكني  عوامفريبي،  با  دارد  قصد 
را  معترضين  و  سطحي  را  خواسته ها  جزئي،  را 
لبه ي  بر  دولت  به هر حال  دهد.  نشان  بيگانه  عامل 
تنها  ندارد.  پيش  و  پس  راه  و  داشته  قرار  پرتگاه 
دهد  انجام  بايستي  و  دهد  انجام  مي تواند  كه  كاري 
دست  و  مردم  توده ي  خواسته هاي  كردن  برآورده 
برداشتن از سياستهاي پليدش عليه جوانان مي باشد. 

اراده ي جوانان، هر استبدادي را درهم خواهد شكست
م. فالح

زبان  بر  كه  كلمه ايست  شيرين ترين  رفيق)َهوال( 
در  كه  شاديست  جرقه ي  بسان  و  مي گردد  جاري 
قامشلو  و  حلبچه  سنه،  گه ور،  كودكان  چشمان 
براي  بي نيازيست  درخت  همچو  رفيق  مي نشيند. 
درويش  شجاعت  نشان دهنده ي  غريب«.  »الوك 
گرماي  رفيق،  نبرد.  سنگرهاي  در  عبدي ست 
رفيق  آهنگر.  كاوه ي  دستان  در  آزاديست  مشعل 
فلسفه ي  پيروزي  رمز  بلكه  نيست،  كلمه  يك  تنها 
كرد،  خلق  آزادي خواهي  جنبش  در  آپوئيستي ست. 
كه  ا ست  آزاد  اخالق  و  فلسفه  همين  بيانگر  رفيق 
فلسفه  اين  مي  پروراند.  خود  در  را  انقالبي  هويت 
به  را،  انقالبي  هر  هويت  كه  شيوه ايست  بر  متكي 
آزاد. انسان  هويت  يعني  رفيق،  مي دارد.  بيان  خوبي 
و  باشد  رفيق  مي تواند  كس  هر  فلسفه  اين  در 
چنين  در   پاكي ها.  سرچشمه ي  اين  از  بهره مند 
ندارد.  وجود  دورويي  و  دروغ  براي  جايي  بينشي، 
گرديد  آن  موجب  كه  بود  صداقت  همين  شايد 
به  كه  كساني  همه ي  براي  باشد  مأمني  كوهستان  تا 
دنبال رهايي و آزادي اند. مفهوم رفيق، بيانگر انديشه، 
پير،  كمال   قرار،  مشترك  حقي   احساس  و  روح 
آپوست. رهبر  با  ساير شهدا  و  عگيد  مظلوم  دوغان، 

گويي در كلمه ي رفيق، جوهر حقيقت و آزادي تبلور 

كه  مي سازد  آشكار  را  آناني  حقيقت  رفيق،  مي يابد. 
نياوردند؛  فرود  تعظيم  سر  استبداد  برابر  در  هرگز 
را  خويش  جان   چشمداشتي  هيچ  بدون  كه  هماناني 
فداي خلق شان كردند. با دلي بزرگ و احساسي واال، 
در مقابل حاكمان و ظالمان ايستادند و به سرچشمه ي 
گشتند.  مبدل  ستمديده  خلق هاي  براي  اميد 
رفيق، كسي ست كه درد و آالم  خلق خود را احساس 
از  مشكالت  و  سختي ها  تمام  رفع  براي  و  مي كند 
ساده  به  كه  كسي  همان  نمي كند.  دريغ  ايثاري  هيچ 
از هر چه  او كه  اعتقادي راسخ دارد.  و پاك زيستن 
فلسفه ي  به  و  است  دور  به  ماّديت پرستي  و  ماديات 
انسان  همان  رفيق،  است.  قانع  لقمه اي«  و  »خرقه اي 
آزاد،  حياتي  ارزش هاي  به  پايبندي  با  كه  صادقيست 
نمي دهد. همان خطي ست  راه  به دل  از مرگ  ترسي 
كه بر قلب تاريخ اين ديار، ايثار و مقاومت را ترسيم 
مي كند. جانانه و نستوه، مبارزه را به پيروزي مي رساند. 
در فرهنگ و ادبيات رفيق، كلمه اي به نام جنسيت گرايي 
روابط  كه  است  اين  بر  باورش  چون  ندارد.  وجود 
انساني به واسطه ي چنين ذهنيت پليدي آلوده مي گردد. 
فرهنگ  و  ادبيات  ذهنيتي ست،  چنين  نيازمند  آنچه 
بردگي  كه  آنگاه  مي گويد:  چنين  رفيق  بردگيست. 
تحميل مي گردد، زندگي مي ميرد. در چنين وقتي، نه 

از  نه  ميان مي آيد و  به  انسان بودن و آزادي  از  بحثي 
زندگي. از همين رو رفيق، يعني خط        بطالني بر تمام 
پستي ها و پليدي ها. آري در همين جاست كه فلسفه ي 
رفيق، جايگزين فلسفه ي بردگي مي شود تا هر انديشه  
آنگاه  بزدايد.  مالكيت  و  سلطه  آثار  از  را  كرداري  و 
از  قبل  كه  چرا  مي شود.  متولد  زيستن  براي  بهانه اي 
يا زن بودن. نه مرد  انسان بودن شرط است،  هر چيز 
هيچ  هستي.  تمام  به  بزرگ  عشقي  يعني  رفيق، 
نمي تواند  رفيق  به  عشق ورزيدن  اندازه ي  به  عشقي 
عشق،  اين  طعم  چشيدن  باشد.  مقدس  و  ارزشمند 
بسان شير مادر، شيرين و بي همتاست. همين شيوه ي 
زندگي ست كه موجب آن مي گردد تا ميليون ها انسان 
رفيق،همان  شوند.  آزاد  حيات  فلسفه ي  دلبسته ي 
قبله ي  را  جودي  و  زاگروس  كوه هاي  كه  رازي ست 
آزادي خواهان ساخت. هيچ خستگي  و عطشي، قادر 
نيست؛ چونكه هميشه  لبان رفيق  از  لبخند  به ربودن 
خوش رويي و لبخند را اليق خلق خود مي داند. آري 
به  كلمه اي  بزرگ منشي.  و  بزرگواري  است  همين 
چشم  به  رفيق  زندگي  و  شعر  رمان،  در  خيانت  نام 
نمي خورد. رفيق، خويشتن را فدا مي كند ولي هرگز 
جانفشاني  نمي كند.  رها  را  سنگر  جنگ،  ميدان  در 
وانمي نهد. را  شهيدش  رفيق  پيكر  حتي  اما  مي كند 

رنگين. م
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چاپخانه ي گريال

با  و  بنگر  ديدگان  با  گرفتند  را  دوربينت  که  حال 
سال هاست  سرزمين  اين  که  بنويس  بنويس،  قلمت  نيزه ي 
سرب. و  سرکوب  خشونت،  از  زخمي  است،  زخمي  که 
بنويس که اين زخم مرهم مي خواهد و تيماردار، بنويس سرزمين من 
حلقومي مي خواهد مثل ما تا ناگفته هايش را فرياد زند و گوش هايي 
که پاي درد و دل مردمش بنشيند، بنويس در اين ديار گل ها ، گلوله ها 
حکمرانند، بنويس اينجا خنجر همه روزه خون را به محاکمه مي کشد.

بنويس در کوره راه ها اينجا همه به کمين خورشيد نشسته اند، به تاراج 
چشم و قلم و دوربين و به کمين آگاهي و دوستي، بنويس که اينجا 
سرزمينم  که  اکنون  مي زنند،  زهرخند  کودکان  پاي  به  هنوز  مين ها 
اين زندان  زنداني ات کرده اند؛  ، گاليه نکن که  را ديده اي  کردستان 
گله  مي کند،  سنگيني  ما  دل  بر  غده اي  که چون چرکين  سال هاست 
نکن که نگذاشتند ميزبان خوبي برايت باشم، اين مهمان هاي ناخوانده 
مي خواهند رسم مهمان نوازي را نيز از ما به يغما ببرند و از بين ببرند.

آيا نبايد به كودك بگوييم كه در مملكت تو هستند بچه هايي 
كه رنگ گوشت و حتي پنير را ماه به ماه و سال به سال نمي بينند 

چرا كه عده ي قليلي مي خواهند هميشه »غاز سرخ كرده در شراب« 
سر سفره شان باشد. آيا نبايد به كودك بگوييم كه بيشتر از نصف 
مردم جهان گرسنه اند و چرا گرسنه اند و راه برانداختن گرسنگي 

چيست؟ آيا نبايد درك علمي و درستي از تاريخ و تكامل اجتماعات 
انساني به كودك بدهيم؟ چرا بايد بچه هاي شسته ورفته و بي لك و 

پيس و بي سروصدا و مطيع تربيت كنيم؟
مرگ خيلي آسان مي تواند االن به سراغ من بيايد، اما من تا مي توانم 
زندگي كنم نبايد به پيشواز مرگ بروم. البته اگر يك وقتي ناچار با 

مرگ روبرو شدم، كه مي شوم، مهم نيست، مهم اينست كه زندگي يا 
مرگ من چه اثري در زندگي ديگران داشته باشد...

ماهي سياه كوچولو 

صمد بهرنگي

مي داني 
پرنده را بي دليل اعدام مي کني 

در عميق تو 
آينه ايست 

که قفس ها را انعکاس مي دهد 
و دستان تو محلولي ست 

که انجماد روز را 
در حوضچه ي شب غرق 

مي کند...
اي صميمي 

ديگر زندگي را نمي توان 
در فرو مردن يک برگ 

يا شکفتن يک پرنده ديد 
ما در حجم کوچک خود رسوب 

مي کنيم 
آيا شود که باز درختان جواني را 

در راستاي خيابان 
پرورش دهيم 

و صندوق هاي پست 
سنگين 

ز غمنامه هاي زمانه نباشند؟ 
در سرزميني که عشق آهني ست 

انتظار معجزه را بعيد مي دانم 

باغبان مفلوک چه هديه اي 
دارد؟ 

پرندگان ص
از شاخه هاي خشک پرواز 

مي کنند 
آن مرد زردپوش 

که تنها و بي وقفه گام مي زند 
با کوچه هاي »ورود ممنوع« 
 با خانه هاي »به اجاره داده 

مي شوند« 
چه خواهد کرد 

سرزميني را که دوستش 
مي داريم؟ 

پرندگان همه خيس اند 
و گفتگويي از پريدن نيست 

در سرزمين ما 
پرندگان همه خيس اند 

در سرزميني که عشق کاغذي 
است 

انتظار معجزه را بعيد 
مي دانم......... 

 
          )خسرو گلسرخي(

)PJAK(حزب حيات آزاد كردستان
 پاس داشت تمامي شهداي راه آزادي را
وظيفه  ي اخالقي و سياسي خود  مي داند

بچه ها سالم دلم براي همه ي 

شما .........

فرزاد كمانگر

جهت دريافت كتب، نشريات و مقاالت مي توانيد به سايت 
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