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مركز مطبوعات حزب حيات آزاد كوردستان)پژاك(
پژواك
سردبير

چه درد بزرگي است فروپاشي تاروپودهاي اخالقي يك جامعه از سوي نظامي 
كه مصداق به تمام معناي نفاق،  هزاررويي،  دروغ و ... تحت نقاب شيعه است. 
ساختن خويش،   و  شدن  الگوي  الگوست،  فاطمه  ام ابيها  آن  در  كه  شيعه اي 
شيعه اي كه علي و حسين را دارد؛ شيعه اي كه در آن سرگذشت كربال، به تنهايي 
مانيفست آزادگي، عزت و كرامت انسان در برابر بردگي، ذلت و كراهت است. 
و دريغا كه امروز تحت لواي همين شيعه كه خونش را مكيده اند و جز پوسته اي 
آن،  زنان  يعني  و كرامت جامعه  به هستي  نگذاشته اند،  برجاي  آن  از  چيزي 
تجاوز فرهنگي، اجتماعي و جسماني صورت مي گيرد و كسي دم برنمي آورد. 
بي اخالق ترين و منحط ترين قشر دست پرورده ي نظام واليي يعني بسيجيان را 
در ازاي تكه استخواني به سان سگاني هار و ازخود بي خودگشته به جان مردم 
مي اندازند و كسي دم برنمي آورد؛ به فرزندان اين مرزوبوم در زندان ها تجاوز 
مي شود كسي دم برنمي آورد. اما درد بزرگ تر و فرساينده تر درد روشنفكران 
روشنفكربودن  كه  فراموش كرده اند  اينان  است.  جامعه  اين  آگاهان  گويا  و 
زبان به كام دوختن نيست، ناليدن نيست، سكوت نيست و يا اينكه در آن سوي 
مرزها نشستن و به دور از واقعيت و حقيقت اين جامعه ماماي حرف و سخن 
بودن و جهت دهي به مردم، هيچ كدام از اينها نيست. روشنفكربودن نيازمند 
تعهد، مسئوليت اجتماعي، درك و حس كردن درد جامعه و مبارزه ي انقالبي 
در اين راه است، روشنفكربودن فرياد برآوردن و قيام است نه چيز ديگري. 
از سويي عده اي نيز در آن  سوي مرزها تحت نام اپوزيسيون خارج از كشور

كه  كورد  سياسي  چهره هاي  برخي  و  سلطنت طلبان  تا  گرفته  ليبرال ها  از   (
فرساينده  انتظاري بس  اقشار جامعه( در  نه  منافع قشري خويش اند  نماينده ي 
آرماگدون  روز  شايد  تا  آنند  نگران  و  نشسته اند  قدرت  سرير  شيداي  در  و 
فرارسد و ناجي)امريكا( نيروهاي شر)در راس آن ايران( را از زمين ريشه كن 
گيرند.  دست  در  را  امور  زمام  اپورتونيستي   گونه اي  به  نيز  آنان  و  كند 
هم  تنها  و  ندارد  ارزش  هم  ذره  يك  حتي  دموكراسي  و  آزادي  اينان  براي 
بس! و  است  قدرت  سرمست كننده ي  شراب  از  جرعه اي  نوشيدن  غمشان  و 

دو تصوير، دو زندگي، يك نسل

تا زماني که زن آزاد نشود، مرد نيز از اين وضعيت رهايي نخواهد يافت

شديد  انتقادي  پيشبرد  و  كنوني  گسترش يافته ي  فرهنگ  با  رويارويي  توان  ارتقاي  طريق  از  زنان،  آزادي   
دشوار  بس  كاري  كه  واقفم  اين  بر  است.  دشوار  بسيار  امري  نيز  اين  مي  گردد.  امكان پذير  موجود  سنت  از 
زن  عليه  فيزيكي  و  جسمي  تجاوزهاي  مي باشد.  تجاوز  مبناي  بر  زيادي  ميزان  به  موجود،  روابط  مي  باشد. 
كه  مي پندارد  ابژه اي  همچون  را  زن  خويش  هوس  و  هوا  با  موجود  فرهنگ  در  مرد  مي گيرد.  صورت 
بسيار  نگرش  نحوه ي  اين  از  مرد  رهايي  و  موجود گسست  شرايط  در  دهد.  قرار  تجاوز  مورد  را  او  مي  تواند 
زن  رابطه ي  يافت.  نخواهد  رهايي  وضعيت  اين  از  نيز  مرد  نشود،  آزاد  زن  كه  زماني  تا  مي نمايد.  دشوار 
آزادشدن  جامعه،  معضل  مهم ترين  مي باشد.  قدرت محور  و  سياسي  كامال  رابطه اي  نيست.  بيولوژيك  مرد  و 
است. جامعه  در  بردگي  ژرف ترين  و  وسيع ترين  زنان،  موجود  بردگي  من  نظر  به  است.  بردگي  از  زنان 

تجاوز گروهي در ايران؛ جنگ رسانه اي و الگوستيزي در کوردستان

وزارت  برنامه هاي  رأس  در  جامعه  زنان  عليه  رواني  جنگ  و  گروهي  تجاوز  به  اقدام  اواخر  اين  در 
بسياري  در  كه  زنان،  به  گروهي  تجاوزهاي  اين  وقوع  است.  گرفته  قرار  پاسداران  سپاه  و  اطالعات 
اعتراضي  جنبش  شاخص  چهره هاي  انفعال  است.  برنامه ريزي شده  امري  داد  رخ  ايران  مناطق  از 
اعتراض«  و  مبارزه  از  خيابان ها  »خالي كردن  نسخه ي  تجويز  و  آن ها  سكوت گزيني  ايران،  اخير 
بنشيند… واپس  رژيم  تهاجمات  برابر  در  زيادي  حدود  تا  جامعه  كه  گرديده  باعث  مردم،  4براي 
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خواست  خلق هاي ايرانخواست  خلق هاي ايران

شاكله بندي  سر  بر  بحث  براي  كه  اخيري  كنفرانس 
برگزار گرديد  فرانسه  در  ايران،  آينده ي  نظام  سياسي 
با حضور مهره هاي نفوذي به موضوعي جنجالي مبدل 
كنفرانس  به  نفوذي  افراد  اين  شد. 
آنچنان           و  سو  بخشيده  و  سمت 
خويش را قبوالنده بودند كه موفق به 
پيشبرد سياست هاي نظام ايران در اين 
نشان  نيز  مسئله  اين  كنفرانس شدند. 
از »بر هر دري زدن« براي رسيدن به 
مقام و منصب مي باشد. آنان اراده ي 
به  لذا  نمي دهند  قرار  مبنا  را  خلق ها 
هر فرد و گروهي كه دم از مخالفت 
مي كنند…6 اعتماد  بزند  ايران  با 

دولت در تبعيد يا دموکراسي در خانه؟
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اداره ي اطالعات با همكاري قوه ي قضاييه  و سازمان زندان هاي ايران، زندانيان سياسي را پس از اتمام دوره ي 
محكوميت شان به بازداشت گاه هاي خود انتقال مي دهد. پس از آنكه شاهد مقاومت بي نظير زندانيان سياسي 
ناانساني اي جهت  و  ترفند غيرحقوقي  به هر  آنان  اكنون  بوديم،  زندان هاي رژيم  زندانيان كورد در  به ويژه 
زنداني سياسي  است كه  از آن  مي يازند. خبرها حاكي  زندانيان، دست  مقاومت  از گسترش موج  ممانعت 
پايان  از 15 روز است كه دوران محكوميت وي  بيش  يامان«  »فزايي  نام  به  اهل شمال كوردستان  كورد و 
ايجاد ترس و  اين كار در راستاي  اداره ي اطالعات شده است.  از زندان روانه ي  به جاي آزادي  اما  يافته، 
براي به تسليميت درآوردن زندانيان كورد و شكستن »فرهنگ مقاومت« شكل گرفته در سال هاي اخير در 
قرار مي دهند.  بازجويي  به اطالعات تحت شكنجه و  انتقال  از  افراد را پس  اين  زندان ها صورت مي گيرد. 
و  ندارد  وجود  زندان  از  رهايي  كه  بگويند  آنها  به  و  بهراسانند  را  سياسي  زندانيان  بدين گونه  مي خواهند 
تنها در صورت همكاري با ما و دست برداشتن از مواضع تان، زندان شما خاتمه خواهد يافت. جان زنداني 
يادشده در خطر قرار گرفته و احتمال اينكه زير شكنجه جان خود را از دست بدهد فراوان است. نمونه هاي 
متعددي از اين وقايع را در چند سال اخير در زندان هاي كوردستان شاهد بوده ايم. البته زنداني اي كه پايبند 
به خط مشي مبارزه ي خويش باشد تا نهايت به مقاومت خواهد پرداخت. مبارزه براي او يك اصل است؛ 
حال چه در زندان باشد و چه خارج از آن. به همين دليل با اين تهديدها از مبارزه ي آزادي خواهي خويش 
دست برنخواهد داشت و اين سياست رژيم در زندان همچون ديگر اقدامات آن محكوم به شكست است.

بعضي از افراد به اصطالح سياسي و حقوق بشري با به راه انداختن جنجال هاي تبليغاتي در پي بزرگ نمايي 
خويش و كسب نام و عنواني هستند. آنان مدعي مي شوند كه پژاك آنها را در آلترناتيو ويژه ي شماره ي 
9 )افشاگري پروژه ي ضد پژاك( تهديد نموده و جان شان در معرض خطر قرار دارد. بدين گونه راه را بر 
پژاك  آنكه  حال  مي كنند.  باز  دولت،  نهادهاي  سوي  از  مدني  و  سياسي  فضاي  هرچه بيشتر  نمودن  امنيتي 
هيچ گونه تهديدي نسبت به آنها انجام نداده و فقط واقعيت عملكردها و هم راستا بودن شان با سياست هاي 
نشان مي دهند.  براي خويش  تهديدي  آنرا چون  وقايع  با تحريف  افراد  اين  اما  است.  را رسوا ساخته  نظام 
آنان كه خواستار تضمين حفظ جان خويش از سوي »دولت ترور« شده اند، اقداماتشان راه را براي اجراي 
آن  امكان  مي كند.  باز  كورد  آزادي خواهي خلق  جنبش  نمودن  تروريزه  در چارچوب  رژيم  سياست هاي 
وجود دارد كه رژيم ايران مانند آنچه در گذشته شاهد آن بوده ايم اين مهره هاي خويش را حذف نموده و آن 
را جهت تيره نمودن وجهه ي پژاك به كار گيرد.  ما مطبوعات حزب حيات كوردستان طي بيان نامه اي رسمي 
بوديم. را خاطرنشان ساخته  ناآگاهانه اي  اقدامات  نموده و خطرات چنين  را رد  ادعا  تهديد مورد  موضوع 

نشست هاي اپوزيسيون خارج از كشور كه با محوريت »ايران پس از مداخله« تشكيل شدند، ناموفق  ماندند. 
ليبرال ها،  از  نشست ها)اعم  اين  طرف هاي  بود.  حاكم  آنها  بر  فارس  مركزگراي  مليت پرستي  جو  زيرا 
سلطنت طلبان، راستگرايان، سبزهاي سكوالر و برخي احزاب سنتي كورد( نه تنها مسائل و واقعيات سياسي 
خلق هاي ايران را مدنظر قرار نمي دهند، بلكه تنها در انديشه ي توزيع قدرت در ميان خود هستند. واقعيت 
اين است كه نيروهاي مداخله گر غرب، همواره سعي كرد  ه اند اپوزيسيون ايراني را به خود وابسته ساخته و 
به مسائل حاشيه اي مشغول دارند. زماني هم كه پاي تحولي در ميان باشد، آن ها را همچون مهره اي جهت 
به علت  اين نشست ها  از  از طرف ديگر برخي  به كار مي گيرند.  تازه  مداخالت جديد و طرح ريزي هاي 
جناح هاي  حتي  گرفتند.  قرار  اطالعات  دستگاه  بازيچه ي  به راحتي  ايران،  خلق هاي  واقعيت  از  دوربودن 
به زعم خود كهنه كاري كه براي فروش كوردستان رفته بودند، دست از پا درازتر بازگشتند. زيرا خريدارشان 
اطالعاتي از آب درآمد! به هر حال ما گفته  بوديم كه در بازار داغ الماس هاي سياسي، كوردستان هرگز 
فروختني نيست... نه به اطالعات، نه به غرب و نه به ناسيوناليست هاي فارس كه دموكراسي را در تسليميت 
محض و بي قيدوشرط كوردها و ساير خلق هاي ايران تعريف مي كنند. تا بشنود هر آنكه گوش شنوايي دارد!

کوردستان با هيچ الماسي قابل معاوضه نيست!

تحليل کوتاهسياستي که محكوم به شكست است

اخير  تاريخ صدساله ي  با  بيش  تا   كساني كه كم 
منطقه  اين  كه  مي دانند  دارند  آشنايي  خاورميانه 
مداخله ي  مورد  گوناگون  اشكال  به  همواره 
نيروهاي مختلف قرار گرفته است. از ترسيم مرزها 
تا جنگ هاي قهرآميزي كه تا به امروز ادامه دارند 
همگي به اثبات رسانيده اند اين منطقه  ويژگي هاي 
منحصر به فردي دارد كه بدون مدنظر قرار دادن 
آنها نمي توان چندان كاري را از پيش برد. آمريكا 
با درك اين امر كه با نيروي جبري و نظامي قطعا 
نخواهد توانست به اهدافش برسد،  امروز درصدد 
ميانه روي  اسالم  همان  يا  نرم  نيروي  كاربست 
آمريكايي در قالب AKP برآمده است. پروژه اي 
كه به نظر مي رسد تا حدودي هم در فريب اذهان 
است  بديهي  است.  كرده   عمل  موفق  عمومي 
تغيير و تحوالت در  ايجاد  به مركز  امروزه تركيه 
منطقه و حتي مداخالت در آن مبدل شده است. 
يا تركيه اي را  AKP اي  اين نظر مي توان مدل  از 
صدد  در  كه  دانست  آمريكا  مطلوب  ميكرومدل 
است.  خاورميانه  سراسر  در  آن  اشاعه ي  و  بسط 
حزب  اين  مسئولين  جانب   از  كه  سياست هايي 
پرنسيبي  و  اصل  گونه  هيچ  تابع  مي گردند  اجرا 
اهداف  با  همسوي  هدف)كه  به  نيل  و  نبوده 
سوي  از  ابزار  كاربست  همواره  آمريكاست( 
ايشان را توجيه مي كند. از اين نظر، اين سياست ها 
فوق العاده نتيجه گرا هستند. براي نمونه مي توان به 
در  تركيه  جايگاه  و  خاورميانه  تحوالت  آخرين 
ليبي  كه  تركيه اي  انداخت.  نظري  تحوالت  اين 
اعالم  استراتژيك  متفقي  و  دوست  كشوري  را 
مي كرد، يك شبه آن را به نيروهاي ناتو فروخت. 
تركيه اي كه خانواده ي اسدها را از بهترين دوستان 
مركزي  به  هم اكنون  مي آورد،  شمار  به  خويش 
آمريكا  مطلوب  نظام  ايجاد  و  طرح ريزي  براي 
بديهي  كه  آنچه  است.  شده  مبدل  كشور  اين  در 
نوبت  كشورها  اين  همه ي  از  بعد  مي رسد  نظر  به 
اگر مداخله اي در  فراخواهد رسيد و  ايران هم  به 
ايران صورت گيرد )از هر نوعي كه باشد( تركيه 
سپر  استقرار  اينكه  بود)كما  خواهد  پيش قراول 
موشكي ناتو، مداخله در احزاب لبناني و عراقي و 
حمايت از سبزهاي سكوالر در همين راستاست(. 
البته در اين بين نبايد نكته ي اساسي را فراموش كرد 
و آن اينكه قبل از هرچيز شيره   ي ايران را خواهد 
و  باج گيري  آن  از  دارد  توان  كه  تا جايي  مكيد،  
اخالص  طبق  در  را  آن  بعد  نموده  امتيازگيري 
خواهد  تقديم  آمريكا  به  دودستي  و  نهاد  خواهد 
خلق  سركوب  جهت   AKP نمونه  براي  كرد. 
كورد و جنبش آزادي خواهي اش همواره  ايران را 
همچون چماقي به كار برده است. همين چند روز 
را  مشتركي  عمليات  كشور  دو  اين  كه  بود  پيش 
توابع  شهيدان)از  مناطق  در  تركيه  پيشنهاد  با  البته 
ترتيب  كوردستان(  شمال  شمزينان)در  و  اورميه( 
HRK به شهادت  دادند و طي آن يك گريالي 
روبط  ايجاد  با  بايد   يا  ايران  شك  بدون  رسيد. 
دموكراتيك، خلق كورد را ترجيح دهد و اينكه تن 
به سياست هاي منفعت طلبانه ي تركيه بسپارد  و در 
انتظار آن بماند تا ببيند تركيه سرنوشتي را كه براي 
سوريه در نظر گرفته بود، در مورد او نيز رقم زند.

ـ انجام عمليات نظامي سپاه پاسداران در روستاهاي منطقه ي ديواندره در 22 ژوئن و وادار 
كردن اجباري مردم به ترك زمين هاي كشاورزي شان

ـ بمباران روستاهاي اطراف ماكو توسط سه هليكوپتر كبري در 26 ژوئن 
ـ شهادت يك گريالي HRK با نام »شوان نورالدين يوسف«)گيوارا( در پي عمليات 

نظامي مشترك ايران و تركيه در منطقه ي شهيد مونزور

خبر كوتاه

جنجال رسانه اي براي کسب نام
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چاره يابي  براي  حزبي  تركيه،  توسعه ي  و  عدالت  حزب 
مسئله ي كورد نيست. از روزي كه تشكيل شده در تالش 
جهت تصفيه ي جنبش كوردها مي باشد. اين امر، يكي از 
AKP از سال 2002 بدين سو  اهداف تشكيل آن است. 
از  كه  حمايتي  با  و  خود  نظامي  ديكتاتوري  تشكيل  با 
آمريكا مي  گيرد، در پي پاكسازي كوردها برآمده است. 
او طي توافقي كه با آمريكا انجام داده، چنين ديكتاتوري 
با  آمريكا  توافق  نتيجه ي  در  داد.  تشكيل  را  نظامي اي 
مليت گرا،  سنتي  نظامي  ديكتاتوري  جاي  به   ،AKP
ديكتاتوري نظامي اسالم گراي مليت گرا ]در تركيه[ شكل 
گرفت. بدين گونه AKP قدرت هژمونيك خود را ايجاد 
كرد. آمريكا نيز از اين ديكتاتوري نظامي جديد پشتيباني 
اينها در چارچوب سياستهاي منطقه اي  البته تمامي  كرد. 
آمريكا و پيشبرد آنها در خاورميانه به اجرا درمي آيند. در 
ازاي خدمت به سياست هاي منطقه اي آمريكا و انگليس و 
هماهنگي با آنها و تحكيم بخشي روابط، اكنون زمام امور 
نشسته  قدرت  بر سرير  و  تركيه[ در دست گرفته  در  ]را 
است. همه مي دانند كه ]اردوغان[ نخست به ليبي رفت، از 
قذافي مدال گرفت و با او روابطي دوستانه برقرار كرد. اما 
بعدها او را تنها گذاشت. در سفر به سوريه خويش را برادر 
 »اسد« خواند و ديدارهاي فشرده اي با او انجام داد، ولي 
با آمريكا  افغانستان  تنها گذاشت. در  نيز  سپس »اسد« را 
همكاري مي كند و سال هاست با پاكستان همكاري دارد. 
»زرداوي«  مسئله ي  پاكستان  در  اكنون  كه  مي  دانيد  ولي 
نيز  پاكستان  در  »بن الدن«  شدن  كشته  دارد.  وجود 
اين  چارچوب  در  و  منطقهاي  همكاري  اين  در نتيجه ي 
او  بود.  مشخص  بنالدن  مكان  است.  گرفته  انجام  توافق 
را به كار گرفتند و بعد از اينكه كارشان به پايان رسيد او 
را هم تصفيه كردند. اخيرا »احمدي نژاد« چنين اظهاراتي 
تحت  پيش  مدتها  از  بن الدن  كه  بود  گفته  بود.  نموده 
در  سياستهاي خود  با  آمريكا  است.  بوده  آمريكا  كنترل 
به  و  مي  كند  وابسته  به خود  را  منطقه  منطقه، كشورهاي 
ابزاري براي سياستهاي خود مبدل مي  كند. در نتيجه ي اين 
سياستهايش عرصه ي حركتي را بر ايران تنگ تر ساخته و 
او را به محاصره درمي آورد. AKP در ازاي حمايت از 
سياستهاي آمريكا در ليبي، سوريه، افغانستان، پاكستان و 
هماهنگي و مساعدتي كه به عمل مي  آورد، قدرت خود 
در  آمريكا  سياست هاي  به   AKP مي  بخشد.  تداوم  را 
منطقه و در حدود پنجاه كشور اسالمي خدمت مي رساند. 
AKP، نماينده ي آمريكا در پنجاه كشور اسالمي است.  
در ازاي تمامي اين خدمات، اجازه ي پاكسازي كوردها 
را از آمريكا گرفته است. آمريكا و AKP در خصوص 
چاره يابي  به  تمايلي   AKP رسيده اند.  توافق  به  كوردها 
بيرحمي  با  كوردها  تصفيه ي  تالش  در  حكومت  ندارد. 
بسيار و به جريان انداختن حقوق و قوانين است. وضعيتي 
بسيار خطرناك مي باشد. جناب اردوغان، وضعيت امروز 
شما به زمان حمله ي صدام به كويت شبيه است. همان گونه 
كه آمريكا يا صحيح تر است بگوييم انگليس صدام را به 
به كويت حمله ور ساخت،  بعد  ايران فرستاد و  با  جنگ 
اكنون تو را نيز به ليبي و سوريه مي  فرستد. به مسير]جنگ 
عليه[ كوردها سوق مي دهد. صدام نيز به كوردهاي عراق 
حمايت  با  تو  نيز  اكنون  جنگيد.  آنها  با  و  شد  حمله ور 
كوردها  مقابل  در  صدام،  همچون  آمريكا  نيروهاي 
شما  اينجا  در  افكندند.  دام  به  را  صدام  آنان  مي  جنگي. 
را آشكارا فرا مي  خوانم. همزمان اين نامه ي سرگشاده ي 
من به شما مي  باشد. فريب اين بازي را نخوريد. بالفاصله 
خاتمه اش دهيد. به چاره يابي قانون اساسي روي آوريد.

يكي  است.  تاريخي  و  مهم  موضوعي  زنان،  مسئله ي 
آن  روي  بر  را  تامل  بيشترين  كه  است  موضوعاتي  از 
فعاليت هايي  به حال،  تا  زن  آزادي  موضوع  در  داشته ام. 
ادامه  فعاليتهايمان  نيز  پس  اين  از  داشته ايم.  جدي  بسيار 
دو  عملي سازي  براي  زنان  با  رابطه  در  ما  يافت.  خواهد 
به لحاظ  زن  آزادي  نخست،  كوشيده ايم.  مهم  مورد 
كامل  عبارتي  به  نيرو؛  كسب  و  ايدئولوژيك  و  فكري 
هم  مورد  دومين  ايدئولوژيك.  به لحاظ  زنان  شدن 
اهميت  درك  ]زنان[،  خود  به وسيله ي  زنان  سازماندهي 
از سازمان يافتگي  مناسبي  به سطح  سازماندهي و رسيدن 
در  فقط  زنان  مي  باشد.  اجراي آن  و ساختاربندي جهت 
صورت برداشتن گام هاي اساسي در اين مسير مي  توانند 
بدون  من  نظر  به  نمايند.  پيشرفت  نيز  آزادشدن  باب  در 
آزادشدن زنان، آزادي جامعه و انجام انقالب امكان پذير 
نمي گردد. آزادي زنان، از طريق ارتقاي توان رويارويي 
با فرهنگ گسترش يافته ي كنوني و پيشبرد انتقادي شديد 
از سنت موجود امكان پذير مي  گردد. اين نيز امري بسيار 
دشوار است. بر اين واقفم كه كاري بس دشوار مي  باشد. 
روابط موجود، به ميزان زيادي بر مبناي تجاوز مي باشد. 
تجاوزهاي جسمي و فيزيكي عليه زن صورت مي گيرد. 
را  زن  خويش  هوس  و  هوا  با  موجود  فرهنگ  در  مرد 
همچون ابژه اي مي پندارد كه مي  تواند او را مورد تجاوز 
قرار دهد. در شرايط موجود گسست و رهايي مرد از اين 
زن  كه  زماني  تا  مي نمايد.  دشوار  بسيار  نگرش  نحوه ي 
آزاد نشود، مرد نيز از اين وضعيت رهايي نخواهد يافت. 
كامال  رابطه اي  نيست.  بيولوژيك  مرد،  و  زن  رابطه ي 
سياسي و قدرت محور مي باشد. مهم ترين معضل جامعه، 
آزادشدن زنان از بردگي است. به نظر من بردگي موجود 
است.  جامعه  در  بردگي  ژرف ترين  و  وسيع ترين  زنان، 
رهايي زن از اين فرهنگ، بسيار دشوار است. من بر خود 
نيز واقفم. از اوان كودكي داراي ويژگي هاي تحت سلطه 
قرار نگرفتن و آزاد زيستن بودم؛ رهايي از هر قيد و بند 
اين چنين هستم. هميشه خواسته ام  هنوز هم  هر سلطه  اي. 
از اين آزادي خواهي ام صيانت به عمل آورم. براي يك 
زن، دست يابي به آزادي و محافظت از آن بسيار دشوارتر 
است. تقريبا محال است. چون كه سقوط زنان در گرداب 
تمدن پنج هزار ساله خاصه مدرنيته ي كاپيتاليستي، چنان 
است كه بپاخاستن و آزادشدن را ناشدني مي  سازد. البته 
من نمي  گويم كه زن مقاومت نكند و نمي  تواند آزاد شود. 
اما آزادي زن و رهايي اش از اين زندگي برده وار، پيوندي 
عميق با بي تاثير نمودن و از بين بردن اين سقوط و انحطاط 
دارد. زن هميشه از جنبه ي مقاومت طلبي برخوردار است. 
مردان  در  كه  دارند  وجود  زنان  در  بسياري  ويژگيهاي 
يافت نمي  شوند. در برخي موارد كاملتر از مردها هستند. 
براي اينكه زن بتواند خود را آزاد كند، نخست الزم است 
باشد،  ژرف  كه  اندازه  هر  انحطاط  بشناسد.  را  خود  كه 
به  نيز  شدن  آزاد  جهت  مقاومت  بزرگي  و  ژرفا  بايستي 
همان اندازه باشد. نه زنان و نه مردها نمي  توانند از جوانب 
واپس گراي سنتي خود گذار كنند. اين]جنبه ي واپسگرا[ 
زن  كه  معناست  بدين  اين  است.  ژرف  و  شديد  بسيار 
بايستي از زن بودن سنتي خود گذار به عمل آورد و بر 
خط مشي آزادي اصرار ورزد. نبايد به زنانگي و زندگي  
سنتي، عالقه و وابستگي داشته باشد. نبايد اهميت چنداني 
بدان بدهد. شخصي به نام »نسرين آكگول« در روزنامه ي 
)GÜNDEM(، مطلبي نوشته است. در آنجا سخني از 
هيپاتيا زن فيلسوفي كه توسط دولت روم به دار آويخته 
مي  شود، نقل مي  كند. هيپاتيا مي  گويد: »شما مردها، غير 

ببينيد  را  ديگري  چيز  نمي  توانيد  من،  جنسيت  و  بدن   از 
او  است.  زيسته  چهارم  قرن  در  هيپاتيا  كنيد«.  درك  و 
در  مي  باشد.  يونان  فلسفه ي  فرهنگ  آخرين  نماينده ي 
زن  آنكه  حال  شد.  اعدام  رومي  ها  طرف  از  اسكندريه 
عرضه  براي  بسياري  ويژگيهاي  و  جوانب  بدنش  از  غير 
نمودن دارد. زيرا زن در جوهره ي خود از مرد كاملتر و 
پيشرفته تر است. اما اگر زن تحت تاثير فرهنگ رايج قرار 
گيرد، نمي تواند خود را از آسيب فرهنگ تجاوز برهاند. 
چون اين موضوع به بخشي از هستي او مبدل شده است. 
در تمدن كاپيتاليستي رابطه ي زن ـ مرد متكي بر جنسيت و 
فرومايه ترين تمايالت بيولوژيكي آن شكل گرفته است. 
برخوردي دون مايه تا بدين سطح وجود دارد. حتي زني 
كه بيشتر از همه به خود مي  بالد نيز نمي  تواند خويش را 
از اين تجاوز برهاند. »سما يوجه« از كساني بود كه اين 
آن  نمودن  ريشه كن  براي  و  نپذيرفت  را  تجاوز  فرهنگ 
خاطره ي  و  ياد  بدين گونه  داد.  انجام  را  عملياتي  چنين 
ياد  به  را  بحث  اين  مي داريم.  گرامي  را  يوجه  سما 
ايشان مطرح مي  كنيم. بر اين اساس فعاليت رفقا را حائز 
اهميت مي  بينم. مبارزات شان بسيار ارزش مند و ضروري 
دارم.   پيروزي  آرزوي  ]برايشان[  دهند.  ادامه  مي  باشد. 
بيان نمايم.  نيز  با اسالم  بجاست كه مواردي را در رابطه 
و  احترام  نداريم.  كسي  باورداشت  و  اعتقاد  با  مشكلي 
به  هستيم.  قائل  اعتقادات شان  به  نسبت  بسياري  ارزش 
اسالمگراي  نگرش  مي نهيم،  آن  به  كه  ارزشي  خاطر 
مبارزه  آن  برابر  در  و  نپذيرفته  را   AKP ساختگي 
از  ما  است.  اهميت  حايز  مدينه  اسالم  ما  نزد  مي  كنيم. 
از  قبل  مي  كنيم.  دفاع  مدينه  اسالم  نگرش  بودن  صحيح 
بيايند، مساجدي وجود نداشت.  به مدينه  آنكه مسلمانان 
در آن زمان مسلمانان مدينه زير سايه ي درختان خرما و يا 
سايه بان هايي كه مي ساختند در مورد مشكالت اجتماعي 
براي  راه حلي  يافتن  تالش  در  و  كرده  گفتگو  زمان  آن 
بعدها مساجدي را احداث كردند.  اين مشكالت بودند. 
جهت برقراري صلح، مابين خود مدام گفتگو كرده، براي 
به مشكالت عشيره هاي ساكن  و  يافته  راه حل  مشكالت 
است.  بدين گونه  مدينه  اسالم  آنجا رسيدگي مي كردند. 
ياريگر  و  است؛ مشاركتي  اجتماعي  اسالم  مدينه،  اسالم 
است. ما اسالم مدينه را قبول داشته و معتقديم كه اسالم 
راستين مي  باشد. من براي اينكه اين موارد به خوبي درك 
شوند، ايجاد آكادمي  هاي دين و مدارس را جهت مباحث 
ديني پيشنهاد كرده بودم. اسالم AKP، اسالم قدرت طلب 
اموي مي  باشد.  و حاكميت گرا مي باشد؛ اسالم معاويه و 
جنبش  هستيم.  قدرت گرا  اسالم  شيوه  ي  اين  مخالف  ما 
بود.  اجتماعي  نهضت  يك  خويش  زمان  در  اسالم، 
اسالم  جاي  به  ما  داد.  صورت  جامعه  در  را  پيشرفتهايي 
اين  در  مي  دهيم.  ترجيح  را  اجتماعي  جنبش  سلطه گر، 
كردن  به روز  هستيم،  ايجادش  تالش  در  آنچه  مفهوم 
دريابد.  بدين گونه  را  اين  بايستي  خلقمان  است.  اسالم 
غير از اين، مواردي همچون اذان گفتن به زبان كوردي 
ماهيت  است،  اهميت  حايز  آنچه  نمي  باشد.  صحيح  نيز 
در  راستين  ماهيت  اين  با  ما  مي  باشد.  اسالم  و جوهره ي 
پيوند هستيم. در پايان به خلق مان در ايران و عراق سالم 
مي  رسانم. به نظرم بايستي اتحاد ملي دموكراتيك خود را 
ايجاد كنند. همچنين به ]خلقمان[ در اروپا سالم مي  رسانم. 

همسويي ترکيه با سياست هاي آمريكا عرصه ي 
حرکت را بر ايران تنگ تر کرده است

ديدگاه
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تجاوز گروهي در ايران؛ جنگ رسانه اي و الگوستيزي در کوردستان
گريال كوردستاني

مناسبي  فرصت  رژيم  سران  سوي  از  امر  …اين 
شبكه هاي  پود  و  تار  برآيند  درصدد  تا  شده  ديده 
را  آن  پيشرو  نيروهاي  خاصه  و  معترض  اجتماعي 
عمده ي  بخش  كه  است  بديهي  بگسالنند.  هم  از 
را  ايران  اخير  اعتراضي  جنبش  اجتماعي  پيكره ي 
اين  پردامنه  حضور  اين  علت  مي دهند.  تشكيل  زنان 
كار  روي   از  پس  اسالمي  جمهوري  رژيم  كه  است 
انقالب  طاليه داران  كه  را  زنان  بالفاصله  خود  آيي 
خلق هاي ايران بودند، وادار به عقب نشيني از عرصه ي 
اجتماعي ـ سياسي ـ اقتصادي كرد. اعدام زنان سياسي، 
قوانين محدوديت ساز براي زنان و استفاده از متدهاي 
و  اجتماعي  امنيت  طرح هاي  نظير  سركوب گرانه اي 
مبارزه با بي حجابي همه وهمه راهكاري براي واپاشي 
بود.  زنان  يعني  جامعه  مبارزاتي  پتانسيل  عظيم ترين 
اجتماعي  سياسي  ـ  از صحنه ي  ترتيب زن عمال  بدين 
سه  از  پس  اما  شد.  رانده  خانه  كنج  به  و  حذف 
دولت  با  مقابله  به  عظيم  خشمي  با  ايراني  زنان  دهه، 
ديكتاتور  بر  مرگ  شعار  و  برخاستند  احمدي نژاد 
است  چنان  مبارزاتي  حضور  اين  ارزش  سردادند. 
كه جامعه شخصيتي نظير ندا آغاسلطان را به يكي از 
سمبل هاي نوين خود مبدل ساخت. همچنين شخصيتي 
تا  خود  تسليم ناپذير  ايستار  با  علم هولي  شيرين  نظير 
لحظه ي اعدام، باعث زيرورو كردن ايدئولوژي انفعال 
نظام  به  وابسته  فعالين  رسوايي  و  سنتي  جريان هاي 
مبارزاتي  الگوهاي  و  سمبل ها  چنين  ظهور  گرديد. 
ساخته  هراسان  شدت  به  را  رژيم  سران  ايران،  در 
است. زيرا معلوم گرديد كه زنان همچون آتش زير 
و  سوزاندن  و  شعله كشيدن  امكان  هرآن  خاكستر، 
برچيدن بساط ستم را دارند. از همين رو سياست هاي 
زن،  هويت  به  حمله  محوريت  با  رژيم  ضداجتماعي 
قرار  پوشش  زير  را  ايران  سرتاسر  رفته رفته  اينك 
مي دهد. نمونه ي اين اقدامات وحشيانه و ضداخالقي، 
كاشمر،  شهرهاي  در  زنان  به  گروهي  تجاوز هاي 
خميني شهر و گلستان است. دستور)فتواي( تجاوز از 
سوي نظام واليي صادر گرديده است. مطلقيت نظام 
واليي هر نوع تجاوزي را براي خود مشروع نموده؛ 
تجاوز  زندانيان،  به  تجاوز  خلق ها،  اراده ي  به  تجاوز 
به زبان مادري،  به فرهنگ، تجاوز  به هويت، تجاوز 
تجاوز گروهي به زنان، و تجاوز و تجاوز و تجاوز...
همزماني تجاوزات گروهي عليه زنان ايران و موج 
رهايي  ايدئولوژي  عليه  ايدئولوژيكي  تهاجمات 
اسالمي  جمهوري  كه  است  آن  نشان دهنده ي  زن 
مبارزه  ميدان  در  زن  حضور  را  خطر  بزرگ ترين 
براي  اخير  اعتراضات  جريان  در  به ويژه  مي داند. 
پيشاهنگان  كه  گشت  محرز  نظام  امنيتي  دستگاه 
خروش  و  پرجوش  را  مبارزه  كه  آناني  و  مبارزه 
از منفعل سازي  مي نمايند، زنان اند. از همين رو، پس 
الزم  بسترهاي  ايجاد  و  مدني  سياسي ـ  شخصيت هاي 
غرب،  به  دگرانديش  فعالين  از  بسياري  فرار  جهت 
نيروهاي  از  انتقام گيري  با خيال آسوده در پي  اينك 
قبوض  صدور  است.  زنان  علي الخصوص  و  معترض 
و  صيغه   نرخ هاي  تعيين  بي حجابي،  براي  جريمه 
اعالن رسمي آن، طرح مبارزه با بي حجابي به بهانه ي 
اصلي  مسببان  اينكه  اعالن  اجتماعي،  امنيت  برقراري 
شهرهاي  در  زنان  به  گروهي  تجاوزهاي  قضيه ي  در 

كاشمر، خميني شهر و گلستان خود زنان بوده اند)زيرا 
موجب  و  نداشته اند  سر  بر  روسري  خود  خانه ي  در 
طرح هايي اند  جمله  از  شده اند!(  متجاوزين  تحريك 
عملي  و  انديشيده  واليي  نظام  استراتژيست هاي  كه 
نموده اند. معلوم مي گردد كه امنيت اجتماعي از نظر 
مخالف،  نيروهاي  حذف  يعني  اسالمي  جمهوري 
رام كردن  و  ضعيفه سازي  معترض،  زنان  حذف 
عوامل  توسط  گروهي  تجاوزات  از  هدف  جامعه. 
كردن  رسانه اي  سپس  و  سپاه  و  اطالعات  به  وابسته 
آن از طريق خطيبان جمعه، اين است كه هم زنان را 
بي اراده و مرعوب نمايند و هم جامعه را به اعتراض 
خود  دولت  نهايتا  و  واداشته  تجاوزات  اين نوع  عليه 
بدين  دهد.  نشان  مردم  جوابگوي  و  امنيت  مرجع  را 
از  امنيت اجتماعي و دفاع  برقراري  بهانه ي  به  ترتيب 
بسيجيان  چشم  از  پليس)كه  نيروهاي  مردم،  نواميس 
بي لياقت اند زيرا مهارت چنداني در به كارگيري باتوم 
جوالنگاه  به  را  همه جا  بسيجيان  با  همراه  ندارند!( 
خود تبديل كنند. سركوب ها را مجاز و بگيروببندها 
عده اي  متجاوزين،  آنكه  حال  دهند.  افزايش  را 
مي باشند  اطالعات  و  سپاه  دست پرورده ي  اوباش 
شده اند. داده  آموزش  روزهايي  چنين  براي  كه 

ضدپژاكي  عوامل  كوردستان،  در  اخيرا  چرا  اما 
سمبل هاي  و  شخصيتي  الگوهاي  به  را  حمالتشان 
كه  مي دانيم  رسانده اند؟  اوج  به  زنان  مبارزاتي 
ضربه اي  سنگين ترين  به واقع  پژاك  شكل گيري 
اسالمي  جمهوري  زن ستيزانه ي  سياست  بر  كه  بود 
برنامه ي  از  عمده اي  بخش  رو  همين  از  آمد.  وارد 
اطالعاتي  فاسد  دستگاه هاي  جانب  از  كه  ضدپژاك 
و سپاهي طرح ريزي شده، در قالب مقابله با انديشه ي 
تبليغاتي ،  جنگ  موج  مي گردد.  اجرا  آزاد«  »زن 
عليه  و  كوردستان  در  ابتدا  ضداجتماعي  و  رسانه اي 
پژاك آغاز گرديد. در كوردستان، سياست تخريب 
خلق  مبارزاتي  سمبل هاي  و  پژاك  شهداي  چهره ي 
به ويژه گريالهاي شهيد زن، به منظور القاي انديشه ي 
تسليميت  به  روي آوري  و  مبارزه  از  دست كشيدن 
تجاوز،  ضعيفه سازي،  سياست  مي گيرد.  صورت 
جاسوس سازي و بسيجي سازي در گسترده ترين ابعاد 
جامعه  كل  عليه  ترتيب  بدين   و  زن  شخصيت  عليه 
تداوم  جهت  ضمانت  بزرگ ترين  مي گيرد.  صورت 
مبارزه  عرصه ي  در  زن  فقدان  ديكتاتور،  استبداد 
بر  ضربه  مرگبارترين  رو  همين  از  اوست.  بردگي  و 
پيكره ي جمهوري اسالمي اين بود كه مشاهده نمود 
گريالي زن پژاكي در مقابل او قد علم كرده است.

در  جامعه  »آزادي  بر  مبتني  فلسفه ي  با  پژاك 
سياست هاي  با  نبرد  به  است«  زن  آزادشدن  گرو 
شخصيت هاي  مي پردازد.  دولت  ضداجتماعي 
يافته اند،  پرورش  پژاك  مكتب  در  كه  آزاد  زن 
نظير  شخصيت هايي  است.  واقعيت  همين  گوياي 
جمله اند.  آن  از  علم هولي  شيرين  و  اورميه  زيالن 
به ويژه  ضدگرياليي  عوامل  رسانه اي  حمالت 
نظير  شهدايي  چهره ي  مخدوش سازي  جهت  تالش 
اقدامات  موج  با  همزمان  كه  شيرين)روناهي(  شهيد 
ضداجتماعي رژيم صورت مي گيرد، نشان از آن دارد 
كه رژيم تالش مي كند تا با حمله به زن، جامعه را از 
هرگونه سازوكار مبارزاتي عاري سازد. عوامل رژيم 

مذبوحانه سعي دارند سمبل شدن شهدايي نظير شهيد 
شيرين و شهيد فرزاد كمانگر را زير سؤال ببرند. زيرا 
شكل گيري اين سمبل ها، به  معناي شكست برنامه هاي 
آنها جهت گسترش شخصيت ضعيفه، تسليم شده، تن 
به تجاوز داده، بي هويت و مرده  در جامعه است. شهيد 
شيرين اگرچه سواد معمول اندكي دارد، اما در مكتب 
فلسفي ـ مبارزاتي رهبر آپو درس خوانده و چنان درد 
مبارزه  راه  در  كه  نموده  درك  را  جامعه اش  و  زنان 
براي آنان هرگز حاضر به تسليميت نيست. اين همان 
در  است.  تحمل ناپذير  نظام،  براي  كه  است  چيزي 
تسليمي و  فعاالن و روشنفكران  از  يك سو گروهي 
به نظام قرار دارند كه قلم و زبان شان تنها در  وابسته 
خدمت تجاوز به ارزش هاي جامعه ي ايران و به ويژه 
كوردستان است؛ و در سوي ديگر يك گريالي زن 
كه تا پاي جان بر ارزش هاي جامعه اصرار مي ورزد. 
شهيد  مي دانند  كه  جامعه  از  بريده  روشنفكرنمايان 
پژاك  بر  مي برد  سؤال  زير  را  آنان  دورويي  شيرين، 
خرده مي گيرند كه چرا شخصيتي نظير شهيد شيرين 
را سمبل و الگوي جامعه مي نمايد. اين شخصيت هاي 
اسالمي اند،  مدافع جنايت هاي جمهوري  تسليمي كه 
كه  مي خواهند  كورد  خلق  از  بي شرمي  كمال  با 
باتوم به دست،  سربازان  جنايت كار،  پاسداران 
عوامل  و  بي اخالق  و  رشوه خوار  انتظامي  مأمورين 
سازند.  خود  الگوي  را  اطالعاتي  خودفروخته ي 
اما شهيد شيرين، در خاطراتش كه در زندان نوشته از 
درد زنان و دختران سرزمين خويش روايت مي كند. 
او چنان انديشه و عملش را صادقانه معطوف به آزادي 
زنان و جامعه ي تحت ستم نمود كه بر هم سلولي هاي 
او  است.  نهاده  ماندگار  و  ژرف  تأثيري  نيز  خويش 
براي جامعه اش زيست و حاضر نشد در ازاي نجات 
جان خود، از خلق و ارزش هايش بگسلد. اگر هدف 
علم معنادهي به زندگي و خدمت به جامعه ي انساني 
هست؟  اين  از  عظيم تر  معرفتي  و  سواد  آيا  است، 
حضور  و  او  همچون  شخصيت هايي  شكل گيري 
مستبدانه ي  سياست هاي  به  اعتراض  در  زنان  پررنگ 
دستگاه   نظر  از  كه  است  چيزي  همان  واليي،  نظام 
فاسد اطالعات و سپاه به معناي به صدا درآمدن زنگ 
خطر براي نظام است. اين نهادهاي سركوبگر اينك به 
تكاپو افتاده اند تا از راه جنگ ويژه بر زنان پيشاهنگ 
زنان  جامعه،  به  ضربه زدن  براي  سازند.  وارد  ضربه 
پليد  طرح هاي  و  خود  گروهي  تجاوزات  هدف  را 
مبارزه  منفي نماياني  براي  مي نمايند.  اجتماعي  امنيت 
زن  شهداي  واالي  شخصيت  تا  مي كنند  تالش  نيز 
اين  با  دهند.  جلوه  وارونه  رسانه اي  جنگ  راه  از  را 
تجاوز  فرهنگ  قربانيان  كه  ايران  دردمند  زنان  حال 
را  ايستادگي  و  مبارزه  از  تاريخي  زن ستيزي اند،  و 
نظر مي رسد  به  بعيد  از همين رو  نيز تجربه كرده اند. 
براي  تالش  گروهي،  تجاوزهاي  با  رژيم  عوامل  كه 
زنان  بتوانند  و...  امنيتي  طرح هاي  سمبل ها،  تخريب 
سمبل هاي  درآورند.  زانو  به  ديكتاتور  برابر  در  را 
شخصيت،  با  علم هولي،  شيرين  شهيد  نظير  مبارزاتي 
و  مبارز  زنان  كه  دادند  نشان  خود  كردار  و  گفتار 
»تحول  آفرين  چهره هاي  اصلي ترين  آزادي خواه 
و  تجاوز  فرهنگ  و  خويش اند  دوران   پيروز«  و 
شكست اند.  به  محكوم  متجاوز  و  زن ستيز  رژيم هاي 
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يك  با  ضدپژاك  محافل  برخي  كه  است  چندي 
خدشه دار  در  سعي  ايدئولوژيك  حمالت  سري 
كه  هركسي  براي  دارند.  آپو  رهبر  وجهه ي  كردن 
خلق  آزادي خواهي  جنبش   مبارزات  با  تاحدودي 
كورد آشنايي داشته باشد،  اين موردكه دولت ترك 
مطبوعات  و  رسانه ها  همه جانبه ي  كاربست  با  نيز 
در  نيست.  پوشيده  مي بخشد،  تحقق  را  حمالت  اين 
مراحلي كه  جنبش آزادي خواهي خلق كورد از هر 
ميان  در  مبارزه  اين  و  مي افزايد  مبارزه  سطح  بر  نظر 
نمود  تاثيرگذار  سازماندهي  يك  صورت  به  خلق 
پايبندي خود را  به انحاي مختلف  مي يابد و خلقمان 
حمالتي  هميشه  مي گذارد،   نمايش  به  را  رهبرش  به 
وحشيانه ي با درون مايه اي سرشار از دروغ، سياه نمايي 
و تروريزه كردن نيز به اوج مي رسند. انتساب مفاهيمي 
و  ديكتاتور  خشونت،   عاشق  تروريست،   چون 
استثمارگر احساسات ديني خلق، غير كورد نشان رهبر 
اتنيسيته ي  به  ايشان  اينكه  بر  مبني  بياناتي  و  آپو دادن 

سطح  كه  نمونه هايي اند  دارد،  هويتي  تعلق  ديگر 
مي دهند.  نشان  را  سياه نمايي ها  و  دروغ پردازي 
دولت ترك در سال هاي 1990 با چنين اقداماتي 
سعي در از ميان بردن و تروريزه كردن پرستيژ و 
به  قادر  آساني  به  تا  داشت،  آپو  رهبر  شخصيت 
در  گردد.  خلق  آزادي خواهي  جنبش  تصفيه ي 
پس  كه  آپو  رهبر  نمايشي  محاكمه  ي  مرحله ي 
از توطئه ي بين المللي، زير پا نهادن تمامي قوانين 
و حقوق و  ربودن به تركيه صورت گرفت، اين 
سالن  بود.  رسيده  خويش  اوج  به  سياه نمايي ها 
و  مبدل شده،  نمايش  سالن يك  به  تماماً  دادگاه 
امكانات  تمامي  آپو  با هدف محكوم سازي رهبر 

اين  بودند.  شده  گرفته  كار  به  آخر  به  تا  ابزارها  و 
امحاي  داشتند:  هدف  يك  برنامه ريزي شده  حمالت 
زيرا حقيقت  بي تاثير كردن وي.  و  آپو  رهبر  معنوي 
مي ساخت  رسوا  را  آنها  دروغين  واقعيت  آپو  رهبر 
دولت گرا،   سلطه گر،   موجوديت  تداوم  امر   اين  و 
هيرارشيك و جنسيت گراي پنج هزارساله ي مدرنيته ي 
كاپيتاليستي را در مخاطره قرار مي داد. به عالوه  شانس 
تحقق سياست هاي انكار و امحا را كه نظام استثمارگر 
بر خلق كورد تحميل كرده بود از ميان برمي داشت. 
به رغم تمامي راه و روش ها آنها قادر به ايجاد گسست 
وي  كشانيدن  تسليمت  به   و  خلق  و  آپو  رهبر  مابين 
در  هميشه  سلطه گر  و  قدرت گرا  ذهنيت هاي  نشدند. 
طول تاريخ سعي كرده اند تا با نابودي معنوي كساني 
كه نتوانسته اند آنها را به تسليميت بكشانند و در ميان 
خويش ذوب كنند،  به اهداف پليد خويش دست يابند. 
آنچه كه در رابطه با رهبر آپو صدق مي كرد نيز چيزي 
جز اين نبود. اما اين بار خار حقيقت رهبر آپو چنان 
در چشمانشان فرورفته بود كه نمي توانستند كاري را 
از پيش برند. حقيقت رهبر آپو به سان خورشيدي تابان 
از هيچ! برابر فروغش عبارت  ابرهاي سياه در  و  بود 
حمله به رهبر آپو مورد تازه اي نبوده و درون مايه ي 
كرد.  نخواهد  و  نكرده  تغيير  هرگز  نيز  حمالت  اين 
در  كه  را  كساني  و  اقشار  برخي  راحتي  به  مي توان 
هويت  با  نزديك  از  و  دارند  دست  حمالت  اين 
هر  به  متعلق  تقريبا  اينان  برشماريم.  آشناييم،  آنها 
طبقه  يك  در  ريشه  مي باشند.  ايدئولوژ ي اي  و  قشر 
از  سوسياليست ها،  تا  دين گراها  از  ندارند.  قشر  يا  و 
موقعيت گراي  نيروهاي  تا  امپرياليستي  دولت هاي 
منطقه اي و ... به نحوي از انحا با ايستاري غيراخالقي 

امپرياليستي  دولت هاي  مي كنند.  حمله  آپو  رهبر  به 
كردند،  اتخاذ  را  غيراخالقي  و  خصمانه  رويكردي 
نظام،  پاراديم  از رد  فراتر  آپو  پارادايم رهبر  چرا كه 
پايان آن را رقم مي زد. رويكردي را كه دين گرايان 
آپو  رهبر  كه  بود  اين  از  ناشي  بودند  كرده   اتخاذ 
به  امر  اين  بود و  برداشته  از برخي حقايق ديني  پرده 
به  مي توان  اختصار  به  نبود.  بي دين  دين گرايان  نفع 
دين گرايان  اينكه  نمود:  اشاره  موارد  اين  از  برخي 
را  آن  و  ندارند  دين  و حقيقت  دين  با  ارتباطي  هيچ 
دين   با  ضديت  همان  كه  اساسي اش ـ  درون مايه ي  ار 
اين  ـ  دور كرده اند؛  و قدرت گراست   حاكميت خواه 
مورد كه دين گرايان با كاربست دين آن را به ابزاري 
طبقات  و  زنان  محروم،   خلق هاي  سركوب  براي 
بهترين  اينان  دين  در دست  اينكه  و  مبدل ساخته اند؛ 
دولت گرا،  ايدئولوژي هاي  عملي سازي  براي  وسيله 
دولت هاي  جنسيت گراست.  و  حاكميت خواه 
بودند  كرده  اتخاذ  خصمانه  موضعي  هم  استثمارگر 

زيرا رهبر آپو نه تنها به يك قرن سياست هاي انكار و 
امحاي خلق كورد از سوي آنان پايان داد، بلكه  دگر 
او را صاحب  به خلق كورد موجوديت بخشيد و  بار 
مقياسي  در  گفت  مي توان  حتي  كرد.  اراده  و  روح 
بسيار كوچكتر مردان نيز رويكردي خصمانه را اتخاذ 
مشخص  هم  آنها  رويكرد  اين  دليل  بودند.  كرده 
يا  ]و  شاهاني  به سان  نمي توانستند  ديگر  آنها  بود؛ 
خان هايي[ كوچك در خانواده]يا خان نشين كوچك[ 
معنادهي  و  درك  بخشند.  تداوم  را  موقعيتشان 
فلسفه ي  رهروان  كه  ما  نظر  از  حمالتي  چنين  به 
نيست.  دشوار  چندان  مي باشيم  آپو  رهبر  زندگي 
مي بايست  حمالت  اين  بهتر  درك  جهت  طرفي  از 
پرداخت.  نيز  آنها  ايدئولوژيك  داليل  ارزيابي  به 
بي درنگ  بيافكنيم   PKK تاريخ  بر  نظري  اگر 
مي توانيم به اين امر پي ببريم كه از همان اوان تاسيس 
اين  خالق  و  باني  عنوان  به  آپو  رهبر  جنبش،  اين 
جنبش با حمالت نيروهاي متفاوتي كه مي توان بدان 
»پيماني نامقدس« هم گفت مواجه شده است. عالوه 
بر نيروهاي پنهان موجود در متن دولت كه با هدف 
بودند، سازمان هاي چپي كه  وارد عمل شده  نابودي 
ادعاي نمايندگي طبقات محروم را داشتند و نيروهايي 
دست  نيز  مي ناميدند  كورد  مليت گرايان  را  خود  كه 
مي زدند.  شده  هدايت  و  هماهنگ  عمليات هايي  به 
ممانعت  و  تصفيه  اقدامات  اين  همه ي  اساسي  هدف 
صحنه ي  در  آپو  رهبر  فلسفه ي  شدن  محسوس  از 
شكلي  امپرياليست ها  حمالت  بعدها  بود.  زندگي 
توطئه ي  گرفت.  خويش  به  رويت پذير  و  برجسته 
ديگر  بود كه  نقطه اي  و  اين حمالت  اوج  بين المللي 
نيازي به الپوشاني آن احساس نمي شد. بديهي است 

بدان ها  كه  نگرش هايي  و  رويكردها  اين  همه ي  كه 
اشاره  نموديم يك وجه مشترك دارند كه پيوند بين 
آنها را رقم مي زند. به رغم تمامي تفاوت هايي كه در 
شكل و شمايل اين نگرش ها و رويكردها) كه برخي 
قرار مي دهند  را مدنظر  منافع طبقات گوناگون  گويا 
دارد،  وجود  دارند(  ديني  ظاهرا  رويكردي  برخي  و 
همگي  كه  دارد  آن  از  حكايت  آنها  مشترك  وجه 
مي گيرند.  سرچشمه  ايدئولوژيكي  منشا  يك  از 
دولت گرا،  رويكردهاي  ايدئولوژيكي  منشا  اين 
مي باشند.  جنسيت گرا  و  هيرارشيك  حاكميت خواه، 
در اينجا روي مساله چندان مهم نيست و نبايد فريب 
ذات  و  نفس  در  كه  چرا  خورد،  را  ظاهري  پوستين 
اواخر  اين  دارد.   وجود  سود  و  منفعت  آنها  همه ي 
مي توان  و محافل گوناگوني كه  مطبوعات  رسانه ها، 
اقماري  انديشه هاي  مطبوعات،   رسانه ها،  را  را  آنها 
عنوان  هم  اسالمي  جمهوري  فاحشه هاي  و  مغز ـ  
كرد،  به اين قافله پيوسته اند. البته اين وضعيت هم از 
و  ارتقا  رشد،  نيست.  فهم  غيرقابل  چندان  ما  نظر 
كرد  خلق  آزادي خواهانه ي  مبارزات  تاثيرگذاري 
پيشاهنگي  به   و  آپو  رهبر  فلسفه ي  چارچوب  در 
PJAK در اين بخش از كوردستان،  دليل اساسي 
معطوف شدن ايران به چنين اقداماتي است. ايران  
جنبش  تصفيه ي  راستاي  در  عمال  آنكه  بر  عالوه 
سوريه  و  تركيه  دولت هاي  با  آزادي خواهي 
همدست مي باشد،  در چارچوب ذهنيت مشتركي 
كه با اين دولت ها دارد نيز رهبر آپو را هدف قرار 
در  وي  رويكرد  آپو،  رهبر  فلسفه ي  است.  داده 
مبارزه و نگرشي كه زندگي مشترك و يكپارچه ي 
را  خلق ها در چارچوب كنفدراليسم دموكراتيك 
اين حمالت مي باشد  اساسي  دليل  قرار مي دهد،  مبنا 
كه به صورتي هماهنگ و همسوي با نظام امپرياليستي 
ايران  جانب  از  چه  حمالت  اين  مي گيرند.  صورت 
نظام  جانب  از  چه  و  بگيرند  صورت  اياديش  و 
مي باشند  اساسي  نكته ي  يك  بيانگر  همگي  جهاني، 
فلسفه،  از  اينان  كه  است  وحشتي  و  ترس  آن  و 
اشاعه ي  زيرا  دارند.  آپو  رهبر  ايدئولوژي  و  پاراديم 
بود.  خواهد  آنها  رفتن  ميان  از  معناي  به  فلسفه   اين 
مبارز  زنان  به ويژه  و  كورد  خلق  پايبندي  سويي  از 
تعجب  به  را  اينان  هميشه  آپو  رهبر  به  پيشاهنگ  و 
واداشته است و  نمي توانند آن را درك كنند. حتي 
بودن  فدايي  دهند.  ارائه  آن  از  تعريفي  نمي توانند 
ارزش ها  به  پايبندي   و  جنبش  يك  جانبه ي  همه 
از  اينان  كه  است  موضوعاتي  از  نيز  عقايدش  و 
در  ناتواني  و  عجز  اين  دليل  به  عاجزند.  آن  درك 
زنان  خلقمان،  فداكارانه ي  ايستار  به  معنادهي  امر 
آنان  حزبي مان،  مليتا ن هاي  كلي  طور  به  و  كورد 
هم  آن  و  برگزيده اند  را  راه  پوچ ترين  و  كوتاه ترين 
تروريزه كردن وجهه و شخصيت رهبر  سياه نمايي و 
آپو است. بدون شك خلقمان به خوبي بر همه ي اين 
اين  با  توانست  نخواهد  كسي  و  است  واقف  موارد 
ذره اي  ويژه  جنگ  و  رسانه اي  حمالت  سياه نمايي، 
كند.  خدشه دار  را  آپو  رهبر  بزرگ  شخصيت  از 
خرده ابرهاي  با  كه  است  خورشيدي  به سان  حقيقت 
ماند.  نخواهد  نهان  ديدگان  از  سياه نمايي  و  دروغ 
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خواست  خلق هاي ايران
دولت در تبعيد يا دموکراسي در خانه؟

سيروان آريو ليالخ

سياسي

…حرص و ولع رسيدن به قدرت اين حركات نسنجيده 
مقابل  در  تدابير الزمه  به همراه خواهد داشت. عدم  را 
گروه هاي  ميان  در  بي اعتمادي  از  جوي  نفوذي ها، 
انجام  از  مانع  ايران را در پي داشت كه  مخالف دولت 
تعاملي سازنده خواهد شد. براي درك بهتر داليل بروز 
چنين اتفاقاتي الزم است نگاهي به چگونگي طرح ريزي 
براي  كنفرانس  بياندازيم.  آن  بانيان  و  نشست ها  اين 
پس  در  شد.  تشكيل  ايران  كنوني  حكومت  براندازي 
و  آمريكا  نشست هايي  و  ائتالف ها  اين چنين  پرده ي 
پروژه ي  از  نشان  نيز  اين  دارند.  قرار  غربي اش  متحدان 
اين  دارد.  كوردستان  شرق  و  ايران  براي  غرب  جديد 
در  كشور  از  خارج  گروه هاي  بيشتر  كه  بود  بار  اولين 
يك گردهمايي مشاركت نمودند. البته دغدغه ي اصلي 
خلق هاي  نامناسب  وضعيت  حل  براي  بحث  نه  آنها 
تغيير  خواستار  نيز  آنان  بود.  قدرت  تقسيم  بلكه  ايران، 
دموكراتيزه  براي  نه  قدرت  نظام  در  اما  هستند  تحول 
و  چپ  گروه هاي  و  احزاب  گردهمايي  جامعه.  كردن 
سوسياليستي در كنار گروه هاي قومي آنهم با سردمداري 
جالب  توجه  سلطنت طلبان  حضور  و  سكوالر  سبزهاي 
سلطنتي  نظام  عليه  متمادي  ساليان  كه  كساني  مي باشد. 
نشستن  خواهان  كه  وليعهدي  با  اكنون  جنگيدند  ايران 
گروه ها  اين  شده اند.  هم خوان  است  سلطنت  تخت  بر 
دستاوردي  چون  آنرا  و  مي باليدند  خود  عمل  اين  به 
قتل عام  محمد،  قاضي   اعدام  آنان  مي پنداشتند.  سياسي 
خلق مان در لرستان و ديگر مناطق كوردنشين و كشتار 
ديگر خلق هاي ايران را به باد فراموشي سپرده اند. آنان 
خواهان بازآفريني نظامي هستند كه هزاران مبارز براي 
براندازي آن زندگي خويش را فدا نمودند. اين پشت پا 
زدن به ميراث و دستاوردهاي آنها است. همان گونه كه 
ليبراليزه شده ي  جنبش  گروه،  اين  محوريت  در  گفتيم 
و  غرب  سوي  از  گروه،  اين  دارد.  قرار  سكوالر  سبز 
در  سبز  جنبش  اصلي  شاخه ي  شكست  از  پس  به ويژه 
غربي  رسانه هاي  مي شود.  گرفته  كار  به  ايران  داخل 
مردمي  پايگاه  داراي  را  آن  گروه،   اين  بزرگ نمايي  با 
سوي  از  كه  سبز سكوالر  گروه  مي دهند.  نشان  نيرو  و 
اپوزيسيون هاي  يكه تاز  را  خود  و  شده  نيرومند  امريكا 
گذار  براي  مشخصي  راهكار  مي كند،  قلمداد  ايراني 
از  كه  انتقادهايي  تمامي  با  ندارد.  ايران  مسائل  از 
اروپا صورت  به  گريز  از  بعد  چه  و  داخل  در  آنها چه 
دهند.  انجام  كاري  شعار  از  فراتر  نتوانسته اند  اما  گرفته 
بر  تنگ نظرانه اي  ديدگاه  سايه ي  كه  منشورهايشان 
مختلف  اقشار  و  خلق ها  تمامي  است،   حاكم  آنها 
بودن،  پان ايراني  نام  تحت  دربرنمي گيرد.  را  اجتماعي 
اينكه مي برند.   پيش  به  را  فارس  نژادپرستانه ي  ذهنيت 

دولت در تبعيد به چه ميزان واقعي و مطابق خواست هاي 
كدام  كرسي هاي  آنان  دارد.  سوال  جاي  است  جامعه 
حقي  چه  با  و  مي كنند  تقسيم  را  حكومت  و  وزارت 
مي كنند؟  ترسيم  را  ايران  آينده ي  نظام  سياسي  ساختار 
با پشتوانه به كدام مبارزه و فعاليت دم از تغيير مي زنند؟ 
نمايندگان  اين  انتخابات  كدام  طي  و  حقي  چه   با 
مي زنند؟  ايران  مردم  نمايندگي  از  دم  خودگماشته 
دولتي  يا  چه كسي  آنها  منجي پرور  ذهنيت   در  بار  اين 
نمي تواند  تبعيد  در  دولت  است؟  شده  قهرمان  به  مبدل 
ماند.  واقعيات جامعه را در نظر گرفته و خيالي خواهد 
و  دولت  مردم ساالر،  نظامي  جاي  به  مي خواهند  بازهم 
هزاران  كه  برآنند  همچنين  بياورند.  وجود  به  قدرت 
ايران  خلق هاي  براي  ايران  خلق هاي  از  دور  فرسنگ 

نيروهاي  مداخله ي  به  چشم  آنان  كنند.  تكليف  تعيين 
آنند  والي  و  هول  در  و  دوخته اند  ايران  در  خارجي 
آنان  و  شود  ايجاد  تغييري  ايران  در  روزي  مبادا  كه 
و  غيرشفاف  پروژه هاي  اين   بمانند.  بي بهره  قدرت  از 
نخواهند  راه چاره  ايران،  كنوني  وضعيت  با  نامنطبق 
بي نتيجه  و  تبليغاتي  جنجال هاي  راه اندازي  با  تنها  بود. 
در  مي آفرينند.  را  نوميدي  و  ياس  از  ماندن شان، جوي 
بتواند  تا  باشد  داشته  وجود  معيارهايي  بايد  نشست ها 
در  بيانجامد.  ايران  در  آزادي  و  دموكراسي  پيشبرد  به 
نتيجه ي  و  بود  خواهد  شتابان  اقداماتي  اين صورت  غير 
عكس در پي خواهد داشت. اكنون نيز پيامدهاي منفي 
جو  ايجاد  براي  سم پاشي هايي  و  شده  ظاهر  اقدام  اين 
بي اعتمادي و ترس از اتحاد در ميان گروه هاي مخالف 
نظام به وجود آمده است. اما بايد هيچ گاه فراموش نشود 
سازماندهي  راستين  دموكراتيك  مبارزات  هدف  كه 
در  را  آزادي   مي توان  بدين طريق  تنها  و  است  خلق 
در  سنتي  احزاب  و  قومي  داد.گروه هاي  پيشبرد  جامعه 
اين كنفرانس، خواهان تشكيل دولتچه هايي براي مناطق 
مشكالت  چاره ساز  مي تواند  نه  كه  چيزي  شدند.  خود 
دموكراسي.  پيشبرددهنده ي  نه  و  باشد  ايران  كنوني 
مدلي كه در عراق و در جنوب كوردستان وجود دارد 
نمايند  عملي اش  ايران  در  درصددند  و  كرده  كپي  را 
همان مدل دولت ـ ملتي كه فقط نيروي خلق هاي منطقه 
و  منطقه اي  قدرت هاي  نفوذ  براي  را  زمينه  و  كاسته  را 
فرامنطقه اي مي گشايد. در اين طرح دولتچه ا ي كوچك 
نصيب  دارد  وجود  كوردستان  جنوب  در  آنچه  مانند 
را  آمريكايي  مدل  اين  مي خواهند  مي شود.  كوردها 
شرق  خصوص  به  كوردستان  بخش هاي  ديگر  در 
به جواب  اين مدلي است كه  نمايند.  كوردستان عملي 
الزم نرسيده است. مدلي است كه به احساسات فاناتيك 
اين  البته  بخشيد.  خواهد  قوت  ايران  در  ملي گرايانه  و 
سلطنت طلب  و  پان فارسي  گروه هاي  سوي  از  موضوع 
نمودن  صحبت  حتي  آنان  گرفت.  قرار  اعتراض  مورد 
از حقوق ديگر خلق هاي ايران را تجزيه طلبي مي دانند. 
در ميان گروه هايي كه در اين نشست شركت داشته اند 
هنوز هم شناختن حق خلق ها و بحث از آن چون جرمي 
نابخشودني انگاشته مي شود. بدون حضور خلق با اراده 
و هويتشان، آزادي رنگ مرگ به خود مي گيرد. مگر 
مي شود از آزادي خلق ها آنگونه كه خواسته مي شود نه 
آنگونه كه هستند، صحبت به ميان آورد؟ پس تجارب 
سياسي، اصالت و پختگي اي كه هميشه دم از آن مي زنند 
كجا رفت؟ چگونه مي توانند به اين آساني به بازيچه ي 
جامعه  در  آنقدر  آيا  شوند؟  مبدل  نفوذي  افراد  دست  
بي تامل  و  چشم بسته  حاضرند  كه  هستند  جايگاه  بدون 
تن به هر نشستي بدهند؟ آنهايي كه هميشه ديگران را به 
خامي و ناپختگي متهم مي كنند، خودشان به اين سادگي 
وضعيت  با  منطبق  راه حل هاي  برآنند  خوردند.  فريب 
منطقه  را كه مبتني بر اراده و نياز خلق ها مي باشد، را از 
دور خارج نمايند. اسناد موثق به دست آمده حاكي از 
آن است كه برخي طرف هاي كورد در راستاي مقابله 
خلق  آزادي خواهي  جنبش  دموكراتيك  پروژه ي  با 
و  گروه ها  اين  شده اند.  حاضر  نشست ها  اين  در  كورد 
هيچ گونه  خودشيفته،  و  خام  سنتي،  اما  كهنه كار  افراد 
و طيف هاي  ديگر گروه ها، خلق ها  اراده ي  به  اعتقادي 
مختلف اجتماعي ندارند. آنان به دنبال گرفتن پست هاي 
در  اكنون  كه  چيزي  يعني  مي باشند.  حكومتي  باالي 
نيز شاهد آن هستيم. پست هاي  نظام جمهوري اسالمي 

كوردها  به  اواخر  اين  در  و  آذري ها  به  را  مختلفي 
مي دهند تا اعتراضات خلق را فروكاهند. اما اينان افرادي 
هم راستا با منافع نظام هستند. اگر سيستمي دموكراتيك 
هيچ  نيابد  تشكيل  خلق ها  اراده ي  و  آزادي  بر  مبتني  و 
فرقي به حال خلق ها نخواهد كرد. مليت سياست مداران 
دولتي، چه كورد باشد، چه آذري و چه بلوچ هيچ فرقي 
به حال خلق شان نخواهد كرد. همان آش است و همان 
سياست ورزي  حق  از  تنها  افراد  كه  نظامي  در  كاسه. 
قدرت هاي جهاني  و  با حكومت  هم سويي  در صورت 
كه  راستين  سياست  براي  جايي  ديگر  باشند  برخوردار 
نمي ماند.  باشد  ملت ها  و  اقشار  تمامي  حقوق  بر  مبتني 
مبارزه ي پژاك بر سر ميزان شركت نمودن در حاكميت 
در  خلق ها  اراده ي  مشاركت دهي  ميزان  بر  بلكه  نيست 
زماني  تا  مي باشد.  غيردولتي  نظام  يك  سياسي  ساختار 
برداشتن  از  بحث  نشود  تشكيل  سيستمي  چنين  كه 
و سياسي  اقتصادي  مذهبي،  نژادي، جنسيتي،  تبعيضات 
كه  خشونتي  و  تبعيض  سياست  بود.  خواهد  بي فرجام 
سركار  ابتداي  از  نه  مي شود  اعمال  كورد  خلق  عليه 
وجود  نيز  آن  از  پيش  بلكه  اسالمي  جمهوري  آمدن 
داشته است. بيشتر كساني كه اكنون دم از تغيير ساختار 
نظام مي زنند در دوران رژيم قبلي و در راستاي مبارزه با 
ناحقي هاي آن دوران تشكيل شدند و نبايد اين موضوع 
آينده ي  از  نمودن  بحث  كنند.  فراموش  هيچوقت  را 
خلق ها به شيوه اي خودمحورانه و بدون مشاركت آراي 
بهتر آن  بود.  اشتباهي بس بزرگ خواهد  واقعي مردم، 
به  و  باشد  قدرت  به  چشم مان  اينكه  جاي  به  كه  است 
قدرت هاي  توسط  كه  باشيم  گردهمايي هايي  دنبال 
مبارزات سياسي خلق كورد و  برگزار مي شود،  جهاني 
ديگر خلق هاي ايران وزنه ي پيروزي ما بر حكومت ها و 
تمامي اشكال قدرت باشد. اگر به وضعيت كشورهايي 
بوده اند  آزادي  به  دست يابي  خواهان  خلق هايش  كه 
نگاهي بيافكنيم بحران زايي اين چنين پروژه هاي غربي اي 
را خواهيم ديد. خواست  خلق ها به شيوه اي ديگر بازتاب 
يافته و خلق ها قرباني گشته اند. جنبش هايشان نيز آنگونه 
ايجاد  باعث  نيز  اين  نرسيدند.  نتيجه  به  مي خواستند  كه 
نظام هاي  به  نمودن  بسنده  و  قيام  به  خلق  اعتماد  عدم 
كنوني مي شود. تنها راه حل اين مشكل و تكرار نشدن 
مشكالتي شبيه آن، علني بودن و شفافيت، ترسيم برنامه ها 
براي خلق هاي ايران و عدم پنهان كاري و درپيش گرفتن 
سياستي مستقل مي باشد. بايد در كنفرانسي نظرات خلق 
نماينده ي  بدين گونه  و  شود  گرفته  آنها  نمايندگان  و 
راستين خلق در چنين نشست هايي حضور يابد. نه اينكه 
برخي افراد به آنجا بروند و مواردي تحميلي را به آنها 
بقبوالنند. بدون شك هدف خلق ها نه ايجاد ديكتاتوري 
نهادهاي  توسط  جامعه  مديريت  بلكه  جديد  قدرتي  و 
ناهم سويي وجود  اما  اجتماعي است. دو جريان موازي 
در  آنها  مشاركت  و  ايران  خلق هاي  يكي  كه  دارد 
نيروهاي  به  پشت بستن  ديگر  و  ايران  سياسي  آينده ي 
خارجي جهت ايجاد تغيير در ايران را در هدف دارند. 
جنبش آزادي خواهي خلق كورد در  شرق كوردستان 
در  را  درست  مسير  آنان،  رهبران  و  احزاب  اين  ورای 
انقالبی  و  دموكراتيك  با جنبش  و همسويی  هماهنگی 
درهاي  پشت  در  نه  مي داند،  ايران  خلق هاي  سراسری 
اتحاد  در  بلكه  غيرعلني  جلسات  و  سالن ها  بسته ي 
مبارزاتی و با حضور چشم گير و گسترده در مبارزه، آنهم 
طيف ها. و  ملت ها  تمامي  مشاركت  با  و  مردم  ميان  در 
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اگر شخص در برابر معيارهاي معمولي مقاومت را پيشه سازد و از اين 
معيارهاي مرسوم گذار نمايد، مي تواند به انديشمند ي بزرگ،  هنرمندي  
بزرگ، اخالق گرايي بزرگ، سازمان دهنده اي بزرگ و پراكتيسين مبدل 
محدوديت  بدون  بزرگي  اين  كه  داشت  اذعان  بايد  هم  باز  اما  گردد. 
نيست. مرز بزرگي شخص را جامعه ي آينده تعيين مي كند؛ بطور خالصه 
هر اندازه جامعه ي آينده باعظمت باشد، به همان ميزان بر عظمت شخص 
از  چه  توليد،  نيروهاي  ميان  از  چه  شخصيت  اين  مي شود.  افزوده  نيز 
برخاسته  فوقاني  روابط سياسي ساختار  ميان  از  و چه  توليد  روابط  ميان 
باشد، تضادهايي ـ چه  منفي و چه مثبت ـ كه در متن جامعه ي نوين نمايان 
تضادها  پيشرفت  يافت. سطح  بازتاب خواهند  نيز  وي  در  شد،   خواهند 
نيز  شخصيتي  چالش هاي  و  تضادها  در  آينده،   جامعه ي  چالش هاي  و 
ميان  جنگ  در  را  طبقاتي  جنگ  ابعاد  مي توان  به عالوه  مي يابند،  نمود 
اندازه اي  به  افراد  گفت  مي توان  نظر  اين  از  نمود.  مشاهده  شخصيت ها 
و  ملموس  خود  شخصيت  در  ابعادش  همه ي  با  را  آينده  جامعه ي  كه 
محسوس نمايند به همان اندازه قادر خواهند بود به سطح شخصيت هاي 
برگزيده اي كه در ايجاد جامعه ي نوين تاثيرگذار بوده اند، ارتقاء يابند.  
سرنگوني  و  مي كنيم  عنوانش  انقالب  كه  پديده اي  تحقق  تناسب  به 
روبناي  و  دولت  تحقق  و  خشونت  راه  از  سياسي  واپس گراي  قدرت 
موفق  اقدامات  و  انقالبي گري  عظمت  از  مي توان  نوين  جامعه ي 
آنچه  نمود.  بحث  نموده اند،  ايجاد  كه  سازمان هايي  و  مذكور  اشخاص 
انجام  به  پس  اين  از  نمايندگانش  و  قدرت  دارنده ي  طبقه ي  مي بايست 
در  ـ كه  ]نوين[  جامعه  زيربناي  گسترش  و  تقويت  ورزند،  مبادرت  آن 
گرداندن  مسلط  و  مناسب  شكلي  به  نموده ـ  رشد  قبلي  جامعه ي  بطن 
تدريجي آن بر ساختار جامعه ي قبلي مي باشد. پس از اتمام اين مرحله 
خاتمه  جامعه  در  انقالب  مرحله ي  مي باشند،  انقالب  سال هاي  كه 
مرحله ي  در  مي دهد.  طبيعي  پيشرفتي  مرحله ي  به  را  و جاي خود  يافته 
مي گيرند.  قرار  كار  دستور  در  فناوري  و  علمي  انقالب هاي  نوين، 
مراحل  بزرگ  سازمان  هاي  و  شخصيت ها  تغييراتي،  چنين  با  همگام 
مي دهند.  جامعه  معمولي  سازمان هاي  و  افراد  به  را  خود  جاي  انقالبي، 
در اين مراحل ديگر نمي توان حتي از نقش تعيين كننده ي اشخاص هم 
مبدل  نوين  نظام  دندانه هاي چرخ  از  به يكي  زيرا اشخاص  نمود.  بحث 
شده و وظيفه ي اساسي شان آن است كه شرايط را جهت كاركرد نظام 
موجود و تداوم آن به شكلي تكاملي فراهم نمايند. همچنين سازمان هايي 
به سازمان هايي  نوين  برده اند، در جامعه ي  به زوال  را رو  قبلي  نظام  كه 
ايجاد شرايط جهت كاركرد سالم نظام  متحول مي شوند كه وظيفه شان 
مي باشد. در جامعه ي نوين نيز برخي افراد پيشاهنگ و خالق نمود يافته 
در  بتوان  كه  است  غيرممكن  اما   مي دهند.  انجام  را  مهمي  كارهاي  و 
مراحل  در  بحث  مورد  افراد  ويژگي هاي  يعني  بنيادين  تحول  افراد  اين 
انقالبي را مشاهده كرد. گاها افرادي كه شاهد مراحل شكوهمند انقالبي 
آنان  در  امر  اين  و  مي برند  پي  انقالب  از  بعد  نظام  سادگي  به  بوده اند،  
به ويژه  اين وضعيت  تداعي مي كند.  را  و آرزوهايشان  شكست خيال ها 
انقالب زده اند،  مراحل  بر  را  مهر خويش  بزرگي كه  در شخصيت هاي 
نكرده  فعلي عادت  نظام  معمولي  معيارهاي  به  آنان  است.  بسيار مشهود 
مي بينند.آنچنانكه  سطحي  و  ساده  محدود،  بي نهايت  را  معيارها  اين  و 
ترجيح  موجود[  ]نظام  مناسبات  در  جايگيري  بجاي  آنها  از  برخي 
مي پسندند.  را  مرگ  بسيار  اشتياقي  با  و  مانده  بزرگ منش  كه  مي دهند 
شد. مواجه  دست  اين  از  بسياري  نمونه هاي  با  تاريخ  در  مي توان 
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نقشه ي راه رهبر آپو

يكي ديگر از موانع موجود در نظريات دولت گرا، جهت دهي نيروهاي مقابل خويشـ  كه 
از مساله متاثر شده اند ـ به دولت گرايي است؛ يعني آن ها را دچار اين ريسك مي كند كه 
دولتـ  ملت خويش را به منزله ي تنها رهيافت تحميل كنند. به نوعي به ذهنيت »دولت در 
برابر دولت« سوق مي دهد. شانس باالي چاره يابي در نظريه ي دموكراتيك اين است كه نه 
گسست از مرزهاي دولت را اجباري مي نمايد و نه جهت گيري به سوي دولتـ  ملت مخالف 
را ضروري مي سازد. شانس بزرگ نظريات دموكراتيك مطرح نمودن رهيافتي منعطف 
است كه دولتي نيست، هدفش را دولت قرار نمي دهد و آن را رد و انكار هم نمي نمايد. 
مرتبط  اجتماعي  و  فردي  حقوق  نظريه ي  به  بنيادين،  نظري  مسايل  از  ديگر  يكي 
وجود  به  را  آن  اينكه  يا  و  است  مطرح  عظيمي  گمانه زني   ارتباط  همين  در  مي باشد. 
كرده  تحريف  را  آن  ليبرال  فردگرايي  نگرش  كه  است  موضوعي  آورده اند. 
»آنچه  كه  است  اين  نشان دهنده ي  نيز  اجتماعي  علوم  درك  حداقل  حتي  است. 
اين  از  هريك  مي باشد«،  فردي  است  اجتماعي  آنچه  و  اجتماعي  است،  فردي 
مي نمايد.  مساعد  ما  معنادهي  جهت  را  زمينه   اينكه  يا  و  دارد  دربر  نيز  را  ديگري  دو 
اگر انساني را به  مدت تنها يك هفته در جايي تنها بگذاريم فوراً اين امر درك مي گردد. 
به عالوه اين مورد كه جامعه نيز از مناسبات و تالش هاي فردي شكل مي گيرد، موردي 
به راحتي مي توان آن را درك  با نگرشي منطقي  به فرزانگي ندارد و  است كه لزومي 
نمود. ژرف شدن معضل، ناشي از رد حقوق گروه، جماعت و جامعه ي مدني از سوي 
ليبراليسمي مي باشد كه در صدد ايجاد ملت و شهروند هموژن است. به  ميزاني كه از 
و  قدرت  شانس  بر  ميزان  به همان  شود،  كاسته  كلكتيويته ها  اين  آزادي هاي  و  حقوق 
استثمار بي حد و حصر انحصارات سرمايه و دولتـ  ملت افزوده مي شود. بحث از حقوق 
با رويكرد  از آن رد حقوق جمعي،  فراتر  به حقوق جمعي، حتي  توجه  فردي و عدم 
فاشيستي در پيوند مي باشد. تا زمانيكه آزادي و حقوق كلكتيويته اي كه فرد بدان تعلق 
از  ندارد.  ارزشي  هيچ  فردي  آزادي  و  پذيرش حقوق  نشود،  شناخته  به رسميت  دارد 
نظر تئوريك چنين امري امكان پذير هم نمي باشد. در اينجا مي توان گفت كه به تمامي 
نوعي خودمحوري زير نقاب عوام فريبي مطرح است. اين مورد كه »به عنوان يك فرد 
فاشيستي  دماگوژي  نمي تواني«، هم يك  اجتماعي  نظر  از  اما  باشي،  مسلمان  مي تواني 
است و هم اينكه نوعي حقه بازي و شيادي است كه در آن با يك دست مي بخشي و با 
دست ديگر آن را مي ربايي. حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي به مانند گوشت و 
استخوان مكمل يكديگر مي باشند. البته كه در اين ارتباط رد هرگونه جماعت گرايي و 
كلكتيويسم مفرط كه منكر فرد است و هرگونه فرد گرايي مفرط كه منكر جامعه مي باشد، 
مي باشد.  اجتماعي  و  فردي  آزادي هاي  و  حقوق  نظريه ي  معيارهاي  اساسي ترين  از 
دموكراتيزاسيون،  به  مربوط  مسايل  چاره يابي  براي  نظري  چارچوب  تحقق  هنگام  به 
ريشه در علم گرايي  مهمترين معضالت  از  نماييم كه يكي  به خوبي درك  مي بايست 
فرانسه  آنكه  به رغم  دارد.  فرانسه  به ويژه  و  اروپا  مركزيت  با  پوزيتيويستي  اجتماعي 
در  پوزيتيويستي هم  اجتماعي  مي برد، علم گرايي  به سر  پنجمين آزمون جمهوري  در 
معضالتي كه فرانسه در حال حاضر به دليل الئيسم، شهروندي و جماعت گرايي با آنها 
مواجه است؛ و هم در زمينه ي از دست  دادن ادعاي هژمونيك آن در دنيا، يعني در 
برابر امپراطوري بريتانيا، تمامي اروپا و جهان، سهم  تعيين كننده اي دارد. به جهت آنكه 
تنظيمات و هر دو آزمون مشروطيت، اساساً  ]از تاسيس آن[  پيشتر  جمهوري تركيه و 
سومين آزمون جمهوري فرانسه را مبنا قرار داده اند، عالوه بر آن به دليل آنكه پوزيتيويسم 
مسايل  در  امر  اين  سهم  واكاوي  پذيرفته اند،  مدرنيته  ايدئولوژي  به منزله ي  را  فرانسه 
دموكراتيك امروزه و مشخص كردن نتايج آن از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. 
واقعيت اين است كه اگر جمهوري ]تركيه[ در طول 90 سال، در مسير دموكراتيزاسيون 
و  نظري  تاثيرات  زمانيكه  تا  پس  برسد،  هم  الك پشت  سرعت  به  نبوده  قادر  حتي 
عملي پوزيتيويسم فرانسه و آزمون جمهوري در آن روشن نگردد، تحقق راه كارهايي 
موفقيت آميز باز هم دشوار خواهد بود و مسايل همچنان به قوت خويش باقي خواهند 
ماند. منظورم رد همه جانبه ي پوزيتيويسم فرانسه و آزمون جمهوري گرايي آن نمي باشد. 
اما اگر با بهر ه گيري از انقالب علمي پس از سال هاي 1950 و تحوالت بزرگي كه در 
نظريه ي دموكراسي روي دادند، تاثيرات نامطلوب آن را سپري ننماييم، قادر نخواهيم 
بود شانس بزرگ دموكراتيزاسيون و آزادي انديشه را به نحوي مطلوب به كار بگيريم. 

بخش چهارم
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هر چند  به صورتي  اين جستار سعي خواهيم كرد  در 
اجمالي به تحليل تيپ شخصيتي شكل گرفته در اورميه 
نظر  به  بيمار  فوق العاده  كه  تيپ شخصيتي اي  بپردازيم. 
مي رسد و ريشه كن كردن اين بيماري كه در شالوده ي 
آن مجموعه اي از عوامل اجتماعي،  اقتصادي، فرهنگي، 
نهفته است،  از همه مهتر عامل بحران هويتي  سياسي و 
ذهنيتي  انقالب  و  راسخ  عزمي  ژرف،   دركي  به  نياز 
نسبتا  عوامل  از  مجموعه اي  را  شخصيت  همواره  دارد. 
تاثير  انسان  رفتار  بر  عمر  آخر  تا  كه  دانسته اند  ثابت 
در  كورد  خلق  آزادي خواهي  جنبش  اما  مي گذارند،  
پرتو فلسفه ي آپوئيستي اين يك را نيز به اثبات رسانيده 
كه شخصيت كورد از پتانسيل بازآفريني خود برخوردار 
انقالب دوباره شدن  است. شخصيت كورد در آسياب 
كه  داده  نشان  و  كرده  تجربه  را  خويش  بازآفريدن  و 
برجاي مانده  خاكستر  از  و  سوزاند  را  خويش  مي توان 
دوباره  است  پليدي  و  بيماري  هرگونه  از  عاري  كه 
سربرآورد و صفحه اي نوين را در دفتر زندگي رقم زد.

از  مستعمره  سرزميني  در  گرفته  شكل  شخصيت 
بيماري هاي بسيار رنج مي برد و صد البته اگر اين سرزمين 
و  مي گردند  مضاعف  بيماري ها  اين  باشد  كوردستان 
مساله هرچه بيشتر بغرنج تر. زيرا براي بسياري از كساني 
مورد  اين  هنوز  مي كنند  زندگي  سرزمين  اين  در  كه 
مجهوالت  جزو  است،  مستعمره  يك  كوردستان  كه 
صورتي  به  آنهم  ضعيفگي  سرخوردگي،   مي باشد. 
واقعيت  از  فرار  نفس،  به  اعتماد  فوق العاده ژرف،  عدم  
عمده ويژگي هاي  از  و...  ازخودبيگانگي  خويش،  
مي باشند.  مستعمره  سرزميني  در  شكل گرفته  شخصيت 
اين ويژگي ها را كم تا بيش مي توان در همه ي  بخش هاي 
شرق  نمود.  مشاهده  متفاوت  درجات  با  اما  كوردستان 
كوردستان نيز به هيچ وجه از اين قاعده مستثني نمي باشد. 
جمهوري  نظام  علي الخصوص  كه  را  سياست هايي 
كوردستان  شرق  در  اخير  دهه ي  سه  طول  در  اسالمي 
اجرايي كرده از شهري به شهري ديگر و از منطقه اي به 
منطقه ي ديگر متفاوت بوده است. در اين خصوص نظام 
پراگماتيست)عمل گرا(  فوق العاده  اسالمي  جمهوري 
رفتار  ماكياوليستي  مي توان گفت  يقين  به  حتي  و  بوده 
به  همانا  پليدش كه  اهداف  به  نيل  راستاي  در  و  نموده 
تحليل بردن شخصيت و فرهنگ كوردها بوده،  همه ي 
فرهنگ)بي فرهنگي(  ترويج  فحشا،   اشاعه ي  از  ابزارها 
سياست   و  مزدورسازي  تا  گرفته  بي اخالقي  و  بسيج  
ايجاد  جهت  داشتن  نگه  گرسنه  و  زيست قدرتي )فقير 
را  كوردستان  و  كورد  بتواند  تا  برده  كار  به  را  سلطه ( 
نمونه سياست هايي است كه  بارزترين  پاي درآورد.  از 
نظام در مورد مناطق كرمانج به اجرا درمي آورد، مناطقي 
امتداد  ماكو در شمال  تا  اورميه در جنوب آغاز  از  كه 
ايجاد تفرقه ميان  مي يابند  و اساس و شالوده ي آنها را 
مي دهد.       تشكيل  كوردستان  شرق  مختلف  بخش هاي 
اگر بخواهيم كمي در مورد اورميه و فرهنگ خلقمان 
مي توان  كنيم  بحث  آن  خصوصيات  و  منطقه  اين  در 
اشاره  خصوصيات  اين  از  برخي  به  عمده  صورتي  به 
فرهنگ  كه  است  مناطقي  از  يكي  اورميه  نماييم. 
تمامي  رغم  به  و  سرپاست  آن  در  هم  هنوز  عشيره اي 
كه  فرهنگي  مي دهد.  ادامه  خويش  حيات  به  موانع 
است.  نشده  آلوده  آن  ساختارهاي  و  دولت  به  چندان 
اگرچه عشيره و فرهنگ عشيره اي را مي توان نمود بارز 
اين  اما  برشمرد  سياسي  و  اخالقي  دموكراتيك،  حيات 
فرهنگ نيز در طول يك پروسه ي زماني نسبتاً طوالني با 
فئوداليسم)نظام ارباب ـ رعيتي(،  اقتدار،  زندگي شهري،  
تشكيل قشر طبقه ي متوسط درآميخته و به ميزان زيادي 
موازات  به  است.  داده  دست  از  را  خويش  انسجام 
نيز  در چنين فضايي  امري شخصيت شكل گرفته  چنين 

داده  دست  از  را  الزمه  استقرار  و  انسجام  حدودي   تا 
اين است كه  است. موردي كه بسيار برجسته مي نمايد 
دوانيده  ريشه  منطقه  اين  فرهنگ  در  چنان  فئوداليسم 
نامطلوب  اثرات  نمي توان  آساني  به  چندان  كه  است 
را  آن  از  حاصل  دگماتيسم)جزم گرايي(  به ويژه  آن 
هنوز  خان نشيني  و  خان   فرهنگ  زدود.  شخصيت  از 
حيات  به  سمبوليك  صورتي  به  اگرچه  است  هنوز  كه 
نتايج  از مهمترين و مخرب ترين  ادامه مي دهد.  خويش 
انديشه و  از تشكيل ذهنيت،   اين است كه  اين فرهنگ 
اراده ي آزاد ممانعت مي كند. به همين جهت شخصيتي 
و  بوده  به دور  از خالقيت  همواره  مي دهد كه  را شكل 
در  پاي  همواره  شخصيت  اين  دارد.  هراس  امر  اين  از 
از  است.  آن مشخص  پايان  و  آغاز  كه  مي نهد  مسيري 
تغيير مي هراسد و فوق العاده محافظه كار و بسته است. از 
سويي خود فرهنگ خان و بيگ نشيني نيز گاها به ابزاري 
براي تاثير، نفوذ و جهت دهي مردم كورد از سوي دولت 
مبدل شده است كه اين امر نيز موضوعي است جداگانه،  
مقال.  اين  حوصله ي  از  خارج  و  آسيب شناسي  نيازمند 
وجود  شاهد  همواره  اورميه  در  اجتماعي  نقطه نظر  از 
دو طبقه بوده ايم. طبقه ي اول را اقليت خان ها و بيگ ها 
ديگري  چيز  پوسته اي  جز  امروز  كه  مي دهند  تشكيل 
شاهد  هم  هنوز  كه  اگر  است.  نمانده  برجاي  آنها  از 
اين  هستيم  منطقه  اجتماعي  صحنه ي  در  آنها  حضور 
رشد  عدم  ناآگاهي،  من جمله  مختلفي  عوامل  امربه 
و  روشنگري  وجود  عدم  دگماتيسم،   انتقادي،  تفكر 
در  دولت  سياست هاي  من جمله  و  انقالبي  روشنفكري 
برمي گردد.  قشر  اين  سوي  از  خلق  راستاي جهت دهي 
حتي هنگامي كه سياست هاي كالن نظام در اين منطقه ـ 
نسبت  را  برخوردار است ـ  استراتژيك  از جايگاهي  كه 
قرار  واشكافي  مورد  كوردستان  شرق  مناطق  ديگر  به 
مي دهيم، به راحتي مي توانيم به اين مورد پي ببريم كه 
سطح بسيار پايين آموزش و امكانات ضعيف آموزشي 
در اين منطقه سياستي دولتي است كه به شكلي آگاهانه 
و عامدانه از سوي نظام عملي مي گردد. با اين سياست 
از سويي  با يك سنگ دو گنجشك را مي زند.  دولت 
مانع از شكل گيري تفكري نوين مي شود و روشنفكري  
و روشنگري را در سطح بسيار پاييني نگه مي دارد و به 
پيش تعيين شده ي  از  جهت دهي  و  تاثيرگذاري  حضور، 
از  مي دهد؛  مجال  فئودال  قشر  از سوي  جامعه ي كورد 
شرق  مناطق  ديگر  و  منطقه  اين  مابين  نيز  ديگر  طرف 
اين  خود  كه  مي گردد  قايل  تبعيضي  چنان  كوردستان 
تبعيض مبدل به جدايي و از بين رفتن انسجام جامعه ي 
شرق كوردستان مي گردد. طبقه ي دوم در اورميه شامل 
كارگري،  طريق كشاورزي،  از  كه  است  مردم  توده ي 
معاش  امرار  به  مرزي  مناطق  در  قاچاق  و  كول بري 
اجراي  و  عرصه ها  اين  در  نفوذ  با  دولت  مي پردازند. 
از  زيست قدرتي  سياست  برنامه ريزي شده ي  فوق العاده 
اين  هر راه ممكن درصدد وابسته سازي خلق كورد در 
منطقه به خويش برآمده است. زيرا پتانسيل موجود در 
شخصيت كورد هميشه دولت را دچار ترس و هراسي 
شرق  مناطق  ديگر  با  مقايسه  در  است.  كرده  بزرگ 
ميكرومدل  را  اورميه  مي توان  راحتي  به  كوردستان 
اينكه  كرد.  عنوان  دولت  زيست قدرتي  سياست هاي 
شده  عملي  منطقه  اين  در  نيرومندانه  سياست  اين  چرا 
بافت  آنها  بستگي دارد كه مهمترين  به عوامل مختلفي 
اخالقي،  اجتماعي است. همانگونه كه در باال هم بدان 
نظام  با  منطقه  كورد  خلق  آميختگي  ميزان  شد  اشاره 
از  همواره  مردم  و  است  پاييني  بسيار  سطح  در  دولتي 
پرداخته اند.  امرار معاش  به  اشاره شد  بدان  راه هايي كه 
از  بوده كه زودتر  مناطقي  از  يكي  اورميه  ديگر سو  از 
نوين  آزادي خواهي  جنبش  با  كوردستان  مناطق  ساير 

خلق كورد آشنا شده است. به همين دليل دولت هم در 
راستاي استيالي كامل بر خلقمان و هم با هدف فروپاشي 
بافت  اخالقي و عدم جاي گيري آن در صفوف مبارزات 
اشاعه ي  ترويج فحشا،   به سياست هاي مختلفي همچون 
مواد مخدر و مهمتر از همه سياست زيست قدرتي متوسل 
شده است. مي توان اذعان نمود كه طي چند سال اخير 
اين سياست ها تا حدودي موفق هم بوده است. چرا كه 
در ميان همين توده ي مردم شاهد رشد تيپ شخصيتي اي 
به مزدوري،  بسيجي شدن و  به  راحتي تن  مي باشيم كه 
ابايي هم ندارد.  جاش شدن مي دهد و از اين كار هيچ 
اگرچه در يكي دو دهه ي اخير شاهد شكل گيري طبقه ي 
فردگرايي،   چون  مواردي  و  بوده ايم  منطقه   در  متوسط 
اپورتونيسم)فرصت طلبي(،   اجتماعي،   واقعيت  از  گريز 
از  اجتماعي  اخالق  به  پايبندي  عدم  و  ميانه روي 
موارد  اين  بر  اما عالوه  اين طبقه مي باشد  خصيصه هاي 
طبقه ي  اين  با  رابطه  در  مي  بايست  نيز  را  چند  نكاتي 
طبقه ي  شكل گيري  تاريخ  با  اگر  كرد.  عنوان  نوظهور 
پي  مي توانيم  بي درنگ  باشيم،   آشنا  جهان  در  متوسط 
ببريم كه براي شكل گيري اين طبقه شرايطي الزم است 
تا بتواند نمود يابد. اما در شرق كوردستان و به ويژه  در 
شرايطي  چنين  هرگز  ماست  بحث  موضوع  كه  اورميه 
وجود نداشته است. آنچه كه جالب به نظر مي رسد اين 
قرار  مداقه  مورد  را  طبقه  اين  به خوبي  وقتي  كه  است 
مي دهيم پي  مي بريم كه آميزه اي است از پس مانده هاي 
يك  رواني  و  روحي  وضعيت  به عالوه ي  فئوداليسم 
نيز  آميزه اي  چنين  از  حاصل  شخصيت  خرده بورژوا. 
درست به سان تخته پاره اي است در ميان امواج متالطم. 
يك  از  گاها  است.  حركت  در  سو  آن  و  سو  اين  به 
انقالبي  انقالبي تر است و گاه نيز در اوج محافظه كاري 
و ترس از هرگونه تغيير و از دست دادن منافع خويش. 
اين شخصيت نه اين سو را ترجيح مي دهد و نه آن سو را 
و هميشه در ميانه قرار دارد. به همين دليل هم نمي توان 
به هيچ وجه به او اعتماد نمود. اين طبقه عموما در شهر 
سكونت دارد. وضعيت زنان در اين طبقه جالب تر است. 
بنياديني در مورد  از نظر جايگاه شاهد هيچ گونه تغيير 
زنان نمي باشيم. تنها چيزي كه تغيير كرده مكان)از روستا 
به شهر( و تغيير لباس)پوششي كه زنان جامعه ي حاكم به 
كار مي برند( بوده است. از نظر ذهنيتي تغييري حاصل 
نشده است. در يك جمله فئوداليسم در قالب و پوشش 
طبقه ي متوسط همچنان ادامه دارد. در رابطه با وضعيت 
قشر روشنفكر كه در چند سال اخير رو به فزوني نهاده 
نيز مي توان اشاره كرد. يكي از اساسي ترين ويژگي هاي 
بخش اعظم اين قشر گريز از واقعيت اجتماعي خويش 
بايد  كه  آنچنان  قشر  اين  است.  بدان  كردن  پشت  و 
درد جامعه ي خويش را درك نكرده و چندان تعهدي 
نسبت بدان ندارد. تنها دغدغه اش اين است كه چگونه 
مطلوب  و  ترك خوب  و يك  فارس  به يك  مي تواند 
مبدل گردد. در اصل حتي نمي توان به آن قشر روشنفكر 
هم گفت چرا كه چيزي در چنته ندارد و پا در هواست. 
يك  تا  داشته اند  سعي  هميشه   مركزي  دولت هاي 
اورميه  در  را  فرمان  گوش به  و  برده  آذري  شخصيت 
در  را  آذري  خلق  هم  ترتيب  بدين  و  نمايند  ايجاد 
برابر  در  را  آن  هم  و  سازند  تابع  مركزي  دولت  برابر 
زندگي  اورميه  در  كه  خلق هايي  ديگر  و  كورد  خلق  
ميان  تفرقه اندازي  سياست  اين  بگيرند.  كار  به  مي كنند 
منفي  تاثيرات  نژادپرستانه  گرايشات  تشديد  و  خلق ها 
هيچ كدام  است.  برجاي گذاشته  منطقه  اين  در  بسياري 
ملي گرايانه)نظير  و  دولت محور  سنتي،  راهكارهاي  از 
به  و  اورميه  خلق هاي  مسايل  حل  به  قادر  فدراليسم( 
راه  يگانه  نمي باشد.  كورد  و  آذري  خلق هاي  ويژه 
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سايت هاي  از  كه  رسمي  اسناد  از  يكي  اساس  بر 
ايران  اسالمي  است جمهوري  اينترنتي هم پخش شده 
فروش  نمودن  رسمي  و  مشروعيت بخشي  به  اقدام 
جسمي زنان تحت نام صيغه نموده است. پيداست چنين 
اقدامات و فتواهايي مخالف نص صريح اسالم محمدي 
يا اسالم مدينه مي باشند. چراكه اسالم راستين بحث از 
اخالق مي كند به طوري كه در قرآن صراحتا ماموريت 
التمم  »اني  است:  نموده  ذكر  عنوان  اين  با  را  پيامبر 
المكارم االخالق« يعني اي پيامبر من شما را براي كامل 
رواج  تو  وظيفه ي  گردانيدم؛  مبعوث  اخالق  كردن 
موازين اخالقي است. چنين مواردي، بي اخالقي آشكار 
مي باشد چراكه اولين مبادي و مباني اخالقي را احترام 
انساني  واالي  ارزش هاي  و  كرامت  حفظ  و  انسان  به 
معناي  به  اخالق  است خود  پرواضح  نموده اند.  معرفي 
كرامت و حراست از ارزش هاست. زن و مادر از جمله 
و  متعالي  همواره  بايد  كه  هستند  بشري  ارزش هاي 
در  پيامبر  مادري كه  و  زن  داشته شوند.  نگه  بلندمرتبه 
حق او گفته است: بهشت زير پاي مادران است. يعني 
و  ميراث دار  كه  است  مادر  و  دهند  مادر  به  را  بهشت 
نگهبان بهشت راستين است. مادر با بهشت مترادف شده 
بازهم  اينكه آزادي زن، آزادي جامعه است.  يا  است. 
او،  آزادي  با  كه  اوست  است.  زن  ترازو،  و  ميزان 
ايجاد  برده  جامعه اي  او،  بردگي  با  و  آزاد  جامعه اي 
مي شود. ولي برعكس مي بينيم كه جمهوري اسالمي از 
راه مشروع كردن صيغه چگونه بر زن مي تازد و چگونه 
او را از مقام و مرتبه ي واالي مادري به پائين كشيده و 
معرض  در  پوشيدني  و  خوردني  كااليي  مانند  را  او 
خريدوفروش قرار مي دهد و برايش قيمت و  بها تعيين 
سازگار  اخالقي  موازين  با  عمل  اين  كجاي  مي نمايد. 
مادر  مقام  و  زن  به  آشكار  بي حرمتي  اين  آيا  است. 
نيست. آقاي رئيس جمهور در يكي از برنامه هاي راديو 
و تلويزيوني اش اشاره نمود كه در جايي كه زن نباشد 
اخالق هم نيست، زندگي هم وجود نخواهد داشت. آيا 
تعيين كردن قيمت براي زن و او را در معرض معامله 
قرار دادن و روي جسم و زيبايي هاي جسماني او قيمت 
مادي  به سطح يك كاالي  را  او  و  تعيين كردن  بها  و 
نيست؟!  زن  كردن  نابود  و  نمودن  نيست  دادن،  تنزل 
پيداست همچنان كه هر كااليي پس از مصرف شدن از 
بين رفته و اثري از آن باقي نخواهد ماند در اين نگرش 
در  زن  دادن  قرار  استفاده  مورد  از  پس  هم  ديدگاه  و 
مدتي كه در قرارداد صيغه طرفين تعيين مي نمايند، مرده 
مصرف  مي شود.  هيچ وپوچ  و  مي گردد  محسوب 
و  چند ساعته  صيغه هاي  مي رود.  بين  از  و  مي شود 
چندروزه و چندماهه كه در متن سند به آن اشاره شده 
مدرنيته ي  بيانداز«  دور  و  كن  »استفاده  منطق  است 
چيز  هر  مي نمايد.  متبادر  اذهان  در  را  كاپيتاليستي 
قرار گرفتن  استفاده  از مورد  كاالست و كاال هم پس 
دور انداخته مي شود و ارزش خود را از دست خواهد 
همين  و  منطق  همين  هم  نگرش  اين  در  متاسفانه  داد. 
ديدگاه به خوبي قابل ديدن و فهميدن مي باشد. اسالم با 
استفاده ي كااليي از انسان مخالف است، با انسان فروشي 
و تن فروشي مخالف است تا جايي كه زنا را از جمله 
گناهان كبيره معرفي كرده است. جمهوري اسالمي از 
طرفي زنا را گناه كبيره محسوب و مطابق قانون جزايي 
ايران مرتكب مورد مجازات قرار مي گيرد و از سويي 
به  اقدام  موقت،  ازدواج  و  صيغه  كردن  تبليغ  با  هم 
قانون  مقررات  مطابق  مي نمايد.  زنا  نمودن  مشروع 
زنا  به  اقدام  كه  متأهلي  مرد  يا  و  زن  هر  ايران:  جزايي 
نمايند كيفرش سنگسار است و حتي پا فراتر گذاشته و 
به  را  زنان  بي حجابي  يا  و  بدحجابي  خاطر  به  تنها 
دادگستري ها مي كشانند و اقدام به تشكيل پرونده هاي 

در  ديگري  مجازات هاي  و  نموده  آن  براي  سوءسابقه 
از سوي  و  سو  از يك  اين  مي نمايند.  اعمال  آنها  حق 
اشاره هم ذكر شده است  ديگر چنانچه در سند مورد 
صيغه و ازدواج موقت امري شرعي و قانوني تلقي شده 
است. يك بام و دو هوا نه يك بام و چند هوا؛ در جايي  
بحث از حرمت زنان مي نمايند و در جايي ديگر فتوي 
مي شود؟!  داده  زنا  كردن  مشروع  و  كردن  حالل  به 
و  بشري  جامعه ي  كنوني  نابساماني هاي  است  پرواضح 
سرگرداني انسان، ناشي از ديدگاه كاالنگرانه اي است 
كه در حق انسان صورت مي پذيرد. كاال بي جان است! 
قابل  كاال  دارد.  بها  و  قيمت  و  مي شود  مصرف  كاال 
خريدوفروش و معامله است! كاال پس از مصرف نابود 
مي شود و بي اثر مي گردد. اين ديدگاه است كه انسان را 
سوپركامپيوتر كرده است و او را از عاطفه و احساسات 
انساني دور ساخته است. صيغه تنها تجاوز جسمي به زن 
نيست بلكه تجاوز فكري، فلسفي و اجتماعي هم است. 
است.  جامعه  به  حقارت  نهايتا  و  زن  به  حقارت  صيغه 
صيغه فروختن زن و فروختن جامعه و بازي با ارزش هاي 
اخالقي است. جمهوري اسالمي با خط مشي  قرار دادن 
متاع  با  ميانه رو در صدد آن است كه  و  اسالم سياسي 
قرار  خريدوفروش  و  معامله  معرض  در  و  زن  نمودن 
دادن زنان، از سويي پايگاه و جايگاه رفيع زن را مورد 
هجوم قرار  دهد و نهايتا او را به كااليي بي ارزش مبدل 
 نمايد، از سوي ديگر با دست آويزي بدان كل جامعه را 
ضعيفه كرده و در خدمت اهداف ناانساني و ضدبشري 
زن،  به  حمله  گفت  مي توان  پس  قرار  دهد.  خود 
مخصوصا رواج صيغه، اساسا حمله به جامعه و درواقع 
و  متاع  به  جامعه  وقتي  است.  جامعه  كل  نمودن  متاع 
نفساني  خواسته هاي  و  شهوات  ارضاي  براي  كااليي 
و  اخالق  از  صحبت  ديگر  آنوقت  گشت  تبديل 
نخوهد  بيش  مضحكه اي  و  دروغ  اخالقي  ارزش هاي 
بود. هدف ديگر جمهوري اسالمي از رواج دادن صيغه 
و  جنسي  امور  به  جوانان  ساختن  مشغول  آن  ترويج  و 
كردن  فراموش  و  نوش  و  عيش  به  آنان  پرداختن 
فكر  در  هميشه  كه  جواني  است.  اساسي  مشكالت 
ارضاي شهوات و جستجوي راههاي نيل به آن باشد ـ 
كه جمهوري اسالمي با رواج صيغه آن را برايش سهل 
باقي  او  براي  امكاني  و  فرصت  ديگر  است ـ  گردانيده 
نخواهد ماند كه به حل مشكالت اساسي خود بپردازد و 
دام هاي تنيده اي كه پيرامونش را احاطه كرده اند بگسلد 
و از آنها رهايي يابد. حكومت ايران با چنين كارهايي 
كه  انساني  مي نمايد.  تبديل  ابژه اي جنسي  به  را  جامعه 
رهبر آپو او را ميكروكوسموس و قرآن او را خليفه ي 
خدا معرفي نموده است، به موجودي شهواني كه گويا 
تبديل  مي باشد  شهوات  ارضاي  خلقش  از  هدف  تنها 
تجسم يافته ي  صورت  انسان  اينكه  حال  مي نمايد. 
كه  دارد  عاليه اي  و  واال  اهداف  و  است  خداوند 
عدالت  برقراري  و  حقيقت  به  نيل  آنها  اساسي ترين 
مي باشد. از اين ديدگاه مي توان اعمالي چون صيغه را 
و  اسفناك تر  دانست.  انساني  كرامت  حقيقت  آفت 
سند  متن  در  كه  همچنان  كه  است  آن  وحشتناك تر 
به عنوان  را  صيغه  اسالمي  جمهوري  مي بينيم  ارائه شده 
منبع درآمد براي افراد محسوب نموده است و هركدام 
از طرفين صيغه ازدواج موقت بايد بابت اين كار خود به 
قّوادي نمي باشد.  بپردازند. آيا اين عمل  دولت ماليات 
قوادي  ايران،  دولت  و  است  قوادي  كه خود  پيداست 
بيش نيست. اينجاست كه نقاب از چهره ي سردمداران 
آنها  دوروي  چهره ي  و  برمي افتد  اسالمي  جمهوري 
بيش از پيش آشكار مي گردد. از سويي دم از حالل و 
خود  قوانين  در  سويي  از  مي زنند،  محرمات  و  حرام 
گناه  و  حرام  را  نامشروع  درآمد  قوادي،  تن فروشي، 

معرفي مي نمايند و براي مرتكبين اين اعمال كيفرهاي 
سنگين مقرر مي دارند و از سويي ديگر خود دولت به 
مي كند.  كارها  اين  به  اقدام  رسمي  و  علني  شيوه اي 
مرزهاي حرمت را مي شكنند و ارزش هاي انساني را به 
باد تمسخر مي گيرند. ستادهاي امر به معروف و نهي از 
منكر درست مي كنند، به اصطالح پليس اخالق را در 
خيابان ها مستقر مي نمايند. براي اينكه به قول خودشان 
جلوي فحشا و منكرات را بگيرند اين همه دم و دستگاه 
عريض و طويل و هزينه بر تاسيس مي نمايند. ولي خود 
را  اخالقي  موازين  و  مي دهند  رواج  را  منكرات  رسما 
زير پا مي گذارند. به وقت خود در دادگستري شاهد و 
به جرم  تنها  را  بودم كه چگونه دختر جواني  ناظر آن 
از  اندكي  اينكه  يا  اينكه موي سرش را رنگ نموده و 
به  را  شده اند  نمايان  روسري  زير  از  سرش  موهاي 
برايش سوءسابقه درست كرده و  دادگستري كشانده، 
برايش درست كرده اند! ولي  هزاران دردسر و مشكل 
فراهم  جوي  و  امكانات  دولت،  خود  مي بيني  حال 
اسم  دفاتر صيغه  در  بروند  دختران جوان  كه  مي آورد 
خود را قيد نموده و خود را براي ارتكاب فحشا آماده 
معرفي نمايند. هم فحشا را رواج مي دهند و هم اخالق، 
با  هم  دولت،  مي برند.  بين  از  را  ارزش ها  و  معنويات 
كرامت زن بازي مي كند و هم از آن نيز به عنوان منبع 
اخالق،  با  امور  اين  كجاي  مي كند.  استفاده  درآمد 
اسالم و انسانيت سازگارند. حكومت اسالمي اين اعمال 
در  تنها  زن  ايران  در  توجيه كند؟!  مي تواند  را چگونه 
بلكه  نيست،  جنسي  وتجاوز  اعدام  و  سنگسار  معرض 
همان گونه كه اشاره شد در معرض قتل عام فرهنگي و 
تجاوز به معنويات، فكر و ارزش هاي انساني قرار دارد. 
زنان و كل جامعه و همه ي اقشار اجتماع نه تنها در برابر 
نظير  اعمالي  برابر  در  بايد  بلكه  زنان  سنگسار  و  اعدام 
انجام  گسترده  مبارزه اي  هم  موقت  ازدواج  و  صيغه 
و  شده  اعالم  حرام  صيغه  بايد  من  نظر  به  دهند. 
رواج دهند گان امر صيغه و مراكز و دفاتري كه به اين 
گيرند.  قرار  انقالبي  جوانان  هدف  مورد  مشغولند  امر 
و  آخوندها  فحشا،  رواج دهندگان  مراكز،  آن  زيرا 
فحشا  مروجين  نيز  مي پردازند  امر  اين  به  كه  دفاتري 
مي باشند. نبايد در برابر اين بي حرمتي و كرامت شكني  
ساكت ماند. نبايد به جمهوري اسالمي اجازه داد تا به 
رشد  و  بالندگي  شادابي،  نيروي  كه  جوانان  و  زنان 
دارد. جمهوري  روا  اين گونه حقارت  مي باشند  جامعه 
اسالمي با رواج چنين اعمالي مي خواهد بگويد كه شما 
و كل جامعه ملك من هستيد و من مي توانم هرگونه كه 
مصلحت بدانم از اين ملك استفاده نمايم. هم صيغه را 
رواج مي دهد و هم كسب درآمد مي كند و هم حقارت 
مي كند. اين اعمال انسان ستيزانه است. نبايد به حكومت 
با ارزش هاي انساني بازي  ايران اجازه داد بيش از اين 
كند و حرمت شكني نمايد. نبايد اجازه داد دولت، زن را 
قطعه قطعه  كرده و در قصابي هاي دفاتر صيغه به معرض 
فروش بگذارد. براي همين الزم است مطبوعات آزاد، 
انسان دوست  و  آزادانديش  جوانان  و  روشنفكران 
روشن  و  جامعه  به  دادن  آگاهي  به  نسبت  هرچه بيشتر 
نمايند.  اقدام  اعمال  اين گونه  كريه  جنبه هاي  نمودن 
را  پايت  و  است  بس  ايران گفت  دولت  به  بايد  ديگر 
بيش از اين دراز نكن و بيش از اين با مقدسات مردم 
بازي نكن. الزم است خانواده ها در اين مورد هوشيار 
باشند. علي الخصوص جوانان بايد مراكز و دفاتر ازدواج 
مورد  را  قبيح  عمل  اين  دست اندركاران  و  موقت 
زنان  كه  بفهمانند  حكومت  به  و  دهند  قرار  هدف 
بتواني  تا  نيستند  تو  ملك  جـامعه  و  جوانان  و 
دهي. قرار  بهره برداري  مورد  خواستي  كه  هرگونه 

صيغه، فروش زن در قصاب خانه ي دفاتر ازدواج موقت
قاضي آواره

اجتماعي
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كه  است  اين  شود  پرسيده  بايد  كه  اساسي  پرسش 
حاكميت گرا  حسود،  اينهمه  زن  موضوع  در  مرد  چرا 
ساعته  و چهار  بيست  از حيات  و  نموده  رفتار  جاني  و 
بدون  برنمي دارد؟  دست  تجاوزكارانه  موقعيت  در 
در[  اصطالحات]كاربستي  حاكميت،  و  تجاوز  شك 
استثمار اجتماعي بوده و كيفيت اجتماعي رويدادها را 
قدرت  و  پدرساالري  هيرارشي،  مي نمايند. عموما  بيان 
بيان  آن  عميق تر  معناي  ولي يك  مي نمايند.  تداعي  را 
خيانت به حيات مي باشد. پيوند پرجانبه ي زن با حيات، 
مي تواند موضع جنسيت گراي اجتماعي مرد را آشكار 
گشتن  مفقود  بيانگر  اجتماعي،  جنسيت گرايي  نمايد. 
غناي حياتي تحت تأثير نابودكننده ي جنسيت گرايي؛ و 
موضع خشم، تجاوز و حاكميت گرايي نشأت گرفته از 
به  بخشي  تداوم  با  جنسي  غريزه ي  پيوند  مي باشد.  آن 
حيات آشكار مي باشد. اما ديده نشده كه هيچ موجود 
زنده اي داراي ذهنيتي باشد كه بيست و چهار ساعت در 
ولع جنسي به سرمي برد. آشكار است كه حيات عبارت 
كه  گفت  مي توان  بالعكس  نيست.  جنسي  رابطه ي  از 
عبارت  به  و  بوده  مرگ  لحظه ي  نوعي  جنسي،  عمل 
مرگ  برابر  در  حيات  مرگبار  حمله ي  يك  صحيح تر 
مي باشد. بنابراين عمل جنسي افزون، به همان ميزان به 
معني فقدان حيات مي باشد. نمي گويم كه عمل جنسي 
بطن  را در  ابدي حيات  ايده  آل  مرگبار مي باشد.  تماما 
خويش مي پروراند. اما اين ايده آل، خود حيات نيست. 
كه  است  مرگ  از  ترس  برابر  در  تدبيري  برعكس، 
مي توان گفت ارزش حقيقتي چنداني را با خود ندارد. 
مي توان سخن را اينگونه توضيح داد: تكرار چرخه هاي 
حيات مهم است يا خود چرخه ي آن بعنوان مفرد؟ در 
صورتي كه مفرد بودن حقيقت بتواند حقيقت را تماما 
بيان نمايد، تكرار نامحدود چرخه دربرگيرنده ي معناي 
گرفت  خواهد  بر  در  كه  معنايي  بود.  نخواهد  چنداني 
اين  در  مي باشد.  مطلق«  »شناخت  به  رسيدن  نياز  نيز 
به  بشناسد،  بهتر  را  خويش  چرخه  اندازه  هر  وضعيت 
همان ميزان نياز به »شناخت مطلق« برآورده مي شود كه 
در اينصورت ارزش و معناي چنداني براي چرخه ها و 
بنابراين تكثير جنسي باقي نمي ماند. نتيجه اي كه مي توان 
از اين ارزيابي هاي كوتاه كسب نمود، اين است كه زن 
و  فشار  يك  برابر  در  بدينسو  مادرساالري  دوران  از 
استثمار اجتماعي نظام مند و نظري قرار داده شده است. 
بردگي زنان چنان پيچيده و حياتي است كه قابل مقايسه 
با هيچ يك از اشكال بردگي نمي باشد. زن در  تاريخ 
نهادهاي  بردگان،  بازار  نسبي  بصورت  مي تواند  تمدن 
كنيزي و حرمسرا را بازتاب دهد؛ ولي اعمال اجرا شده 
چنان  كاپيتاليستي  مدرنيته ي  دوران  در  زنان  روي  بر 
برايش  نمي توان  را  حسابي  و  حد  كه  يافته اند  ازدياد 
را  زنان  كاپيتاليسم  اندازه ي  به  تمدني  هيچ  شد.  قائل 
نمايد.  نهادينه  را  استثمارش  نتوانسته  و  نگرفته  بازي  به 
شده  داده  قرار  استثمار  تابع  چنان  مذكور[  پديده]ي 

به  را  آن ها  كه  را  اقداماتي  زنان،  اكثريت  كه  است 
پست ترين اوضاع كاهش مي دهد، همانند خصيصه هاي 
هويتي بنيادين زنان بازتاب داده، حتي خويش را بعنوان 
است  جريان  در  آن ها  روي  بر  كه  بازي  از  بخشي 
پذيرفته و خويش را چنان تصاحب شده مي يابند كه در 
استثمار  و  فشار  از  تنها  نمي بينند.  اشكالي  نمودن  بازي 
پديده اي سخن نمي گوييم. از ارائه ي صدا، رنگ، جسم 
و ذهنيت بردگي كه تا تمامي سلول هاي حيات قبوالنده 
هم  متوجه  حتي  نمي شود.  ورزيده  احتراز  است  شده 
دست  از  اجتماعي  حقيقت  با  را  پيوندش  كه  نيست 
است  شده  درآورده  حياتي  صورت]ابژه ي[  به  و  داده 
به عبارت صحيح تر  كه بر روي صحنه اجرا مي گردد. 
هواي  نمودن  پراكنده  بيابد.  را  امكان  اين  نمي تواند 
مه آلود تشكيل شده پيرامون زنان جهت كسب حيثيت و 
حقيقت حيات، اهميت خويش را با تمامي وجود حفظ 
حيات  زن  بدون  كه  است  واقعيت  يك  اين  مي نمايد. 
ميسر نيست اما در كنار آن، آشكار است كه نمي توان با 
زني كه اينهمه وي را دچار انحطاط نموده اند نيز حياتي 
اين  زندگي  صحيح  راه  داشت.  بامعنا  و  شرافتمندانه 
كنوني  همزيستي  اينكه  احساس  و  دانستن  با  كه  است 
با زن، شيوه اي است كه همه كس و همگان را نيز در 
را  مسائل  مي نمايد،  مدفون  منحط كننده  بردگي  يك 
نبايد  به هيچ وجه  نموده و عمل در پيش گرفت.  حل 
فراموش نمود كه حيات بامعني و شرافتمندانه ي همراه 
آن ها  است.  بزرگي  تعالي  و  فرزانگي  مستلزم  زنان،  با 
بياورند كه  بياد  بايد هر لحظه  كه ادعاي عشق  دارند، 
مي گذرد.  مذكور  تعالي  و  فرزانگي  از  آن،  تحقق  راه 
به  خدمت  و  عشق  به  خيانت  ديگر،  نوعي  از  برخورد 
اجتماعي،  حقيقت  به  رسيدن  بدون  است.  بردگي 
تاريخ  مردساالر)از  نظام  رسيد.  عشق  به  نمي توان 
نظام  از  نهاده( كه پس  ترقي  به  رو  بدينسو  5000 ق.م 
مادرساالرـ كه ادله هاي متفاوتي نشان از جريان داشتن 
داردـ  تحقق  خاورميانه  اجتماعي  فرهنگ  در  آن  قوي 
آن  در  بار  اولين  براي  كه  است  نظامي  بيانگر  يافت، 
انقالب  يك  آزموده اند.  را  اجتماعي  استثمار  و  فشار 
ريشه اي زن ستيز است كه در آن حاكميت فرزندان و 
اموال به مرد و پدر انتقال داده شده است. به سبب اينكه 
راهگشاي نظام متعصب، سركوب گر و استثمارگر شد، 
با  مي آيد]نظامي  نظر  به  است.  انقالب  ضد  يك  بيشتر 
بوده  ملكي  نظام  اولين  بسيار  فرزندان  داشتن  هدف[ 
اندازه ي افزايش فرزندان، داشتن نيرو، مال و  است. به 
مالكيت نيز افزايش مي يابد. رابطه ي بين پدرساالري و 
نظام خانداني با مالكيت آشكار مي باشد. خاندان اولين 
نهاد وسيع خانواده است كه از كالن بزرگ تر بوده، به 
آگاهي از خويش دست يافته و با مالكيت آشنايي يافته 
مالكيت  پسروي  است.  پدرساالري  اولين شكل  است. 
زنان بر روي فرزندان و اموال، به موازات انحطاط آنان 
صورت مي گيرد. فرهنگ ايزدبانو ي مادر جايش را به 
در  رويدادها  اين  مي دهد.  مرد  شاهان  خدا ـ  فرهنگ 

است.  مشاهده  قابل  جالب  شكلي  به  سومري  فرهنگ 
تحت  تمدن،  تاريخ  طول  در  خانواده  نهاد  و  ازدواج 
بر  متكي  ازدواج  مي يابد.  توسعه  خانداني  مدل  تأثير 
صورت  محدودتر  بصورت  زن  مرد ـ  نيروي  تعادل 
و  ايدئولوژي  بعنوان  خانداني  مدل  چون  مي گيرد. 
قبوالنده  يا  و  شده  پذيرفته  مردساالر  قدرت  انحصار 
ناچار  مي يابند،  رواج  عموما  كه  ازدواج هايي  مي شود، 
اين ها  اينكه  خالصه  هستند.  پدر  اتوريته ي  شناخت  از 
ميكرو نظام هاي اتوريته و استثمارگري هستند كه طبيعي 
نبوده بلكه ساختگي هستند. مدرنيته ي كاپيتاليستي اين 
نظام را هرچه بيشتر توسعه داد. تنظيماتي كه در حوزه ي 
حقوق به نفع زنان انجام گرفتند، از ايجاد برابري ضمني 
تعريف  نهادي  بعنوان  را  ازدواج  مي توان  هستند.  بدور 
و  مردساالري  و  گشته  ايجاد  تمدن  مُهر  با  كه  نمود 
بخشيده  مشروعيت  آن  در  اجتماعي  جنسيت گرايي 
هيرارشي،  انحصار  صورت  شايع ترين  مي شوند. 
است  واحدي  بر  آن  بازتاب  شكل  و  دولت  و  قدرت 
كه كيفيت سلول جامعه را دارد. بين ماهيت و ظاهر و 
مشروعيت بخشي آن يك چالش پنهان وجود دارد. در 
عمومي  بردگي  زنان،  طريق  از  كه  است  نهادي  حكم 
كار  بنياد  با  مي نمايد.  استتار  وجه  بهترين  به  را  جامعه 
انحطاط  نمودن)به  »ضعيفه«  با  كه  مرحله اي  دادن  قرار 
به ضميمه ي  نمودن  تبديل  پستي كشاندن،   به  كشيدن، 
گام  به  گام  نيز  را  جامعه  مي گردد،  آغاز  زنان  مردان( 
به ضعيفه تبديل مي نمايند. بردگي مردان پس از ضعيفه 
ايجاد  آن  با  مختلط  بصورت  هميشه  و  زنان  نمودن 
زنان  روي  بر  كه  ضعيفه گي  و  بردگي  است.  گرديده 
انجام گرفته و نتيجه گرفته شده است، بعدها به مردان 
و طبقات ستمديده قبوالنده شد. اين مرحله كه همراه با 
تمدن ايجاد شده است، با مدرنيته ي كاپيتاليستي به اوج 
خويش رسيده است. فاشيسم در مرحله ي ضعيفه نمودن 
جامعه، داراي معناي ويژه اي مي باشد؛ بيانگر جامعه اي 
است كه تسليم گرفته شده است. مدرنيته بيانگر عموم 
شده،  گردانده  عقيم  كه  است  ضعيفه اي  جامعه ي 
در  را  و همگان  داده  از دست  را  دفاع خويش  قابليت 
آن به زن و مرد يكديگر تبديل گردانده اند. اندوخته ي 
و  يورشگري  چنان  نيازمند  سرمايه،  استمراريافته ي 
بربريتي است كه به جامعه اي از نوع ديگر فرصت]ابراز 
تجاوز  و  بردگي  كه  است  حوزه اي  نمي دهد.  وجود[ 
تحت نام ناموس هم مشروعيت داده شده و هم عميقا 
اجرا مي گردد. وضعيتي كه نقاب مدرنيته را كنار مي زند، 
مي باشد.  خانواده  نهاد  ورشكستگي  وضعيت  هم  باز 
ضعف  تنها  غرب،  تمدن  در  خانواده  ورشكستگي 
پيوندهاي اجتماعي را نشان نمي دهد؛ بلكه چالشي كه با 
جامعه دارد و ژرفاي بحران و وضعيت كائوتيك را نيز 
نشان مي دهد. همانگونه كه بردگي زنان سطح بردگي 
اجتماعي را تعيين مي نمايد، وضعيت كائوتيك موجود 
كاپيتاليستي  مدرنيته ي  چالش  نيز  مرد  زن ـ  روابط  در 
مي دهد. بازتاب  را  آن  كائوتيك  وضعيت  و  امروزين 

چاره يابي مسايل سياسي و اجتماعي اورميه كنفدراليسم 
كه  اورميه  و خلق كورد  پژاك  مي باشد.  دموكراتيك 
از حاميان اصلي جنبش آپوييستي در شرق كوردستان 
نژادپرستانه ي جمعيتي  سياست هاي  تسليم  نه  مي باشند،  
خود  نه  و  مي شوند  اورميه  شهر  در  اسالمي  جمهوري 
چنين رويكردي را در مقابل آذري ها و ديگر خلق هاي 
دموكراتيك  كنفدراليسم  مي گيرند.  پي  در  منطقه 
تمام  فرهنگ  و  سياسي  اراده ي  آزادي،  اورميه  در 

نمود.  خواهد  تضمين  را  اورميه  در  ساكن  خلق هاي 
همچنان  اورميه  شد  ذكر  كه  مواردي  تمامي  به رغم 
مقاومت  نيز  و جامعه ي كورد  ايستاده  استوار  و  راست 
زيالن  شورش،   چون  شهدايي  شخص  در  را  فرياد  و 
ترجيح  ناليدن  و  انفعال  بر  خضري(  هيمن)حسين  و 
منطقه  اين  در  دولت  كه  را  سياست هايي  است.  داده 
در  هم  دليل  همين  به  مانده اند.  بي نتيجه  به كارگرفته، 
صدد شليك آخرين تيرش يعني مهندسي دموگرافيك 
و  اجباري(  تهجير)مهاجرت  سياست  همان  يا  و  منطقه 

تنقيل)نقل مكان اجباري( خلق كورد و آذري برآمده 
است. سياست تعريب و ترك سازي اي را كه روزگاري 
رژيم هاي بعث و رژيم فاشيستي تركيه در مورد كوردها 
اجرا كردند امروز از جانب نظام جمهوري اسالمي كه 
دست كمي از آنها ندارد در كوردستان به ويژه اورميه 
در حال پياده شدن است و اين مي تواند زنگ خطري 
براي انسجام و يكپارچگي خلقمان در اين منطقه باشد. 
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تجاوز يعني خيانت به زندگي

برگرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك)جلد چهارم كتاب بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك( اثر رهبر آپو
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در  را  خود  قيمت  تا  دارد  سعي  و  ايستاده  خيابان  كنار 
هياهوي ماشين هايي كه در كنارش ترمز مي كنند و نگاه 
هرزه ي رانندگان، اندكي باالتر ببرد. در سيماي جوانش 
درد فروخورده ي زودهنگامي نشسته است؛ و البته ترسي 
كرده  خانه  چشمانش  كنج  در  ترس  كشنده.  و  گنگ 
است اگرچه خود او بي خانه و آواره است. سن چنداني 
ندارد؛ پيداست كه تازه به جمع فراريان ديگر اضافه شده 
است. بي آينده، رهاشده، بي پناه و البته هر آن در معرض 
نازيباي »دختر فراري« مي شناسند.  با عنوان  او را  خطر. 
پديده ي  صدها  ميان  از  پديده ايست  فراري  دختران 
است.  ايران  جامعه ي  دامنگير  كه  اجتماعي  شوم 
نوع  بدترين  كه  است  رژيمي  اسالمي،  جمهوري 
سياست هاي  است.  آورده  پديد  را  اجتماعي  مشكالت 
قدرت طلبانه ي اين رژيم، جامعه را چنان در تنگنا قرار 
به   آن  در  مخرب  پديده هاي  از  انواعي  كه  است  داده 
از  يكي  فراري  دختران  درآمده اند.  عادي  امور  حالت 
هشت ساله،  جنگ  دوران  تمام  در  پديده هاست.  همين 
زن سكوي پرتاب مردان به سوي معراج)!( بود تا نظام 
سازد.  محكم  جامعه  ميان  در  را  عقيدتي خود  پايه هاي 
و اينك دختران همان زنان در گوشه ي خيابان ها آواره  
سال ها  اين  طي  در  جوان  دختران  نسل  سرگردانند.  و 
خودباختگي  كرده اند:  طي  را  دهشتناكي  قهقرايي  سير 
فرهنگي در مدارس و دانشگاه ها، صيغه شدن، فاحشگي، 
اعتياد، خودسوزي، فرار، بسيجي شدن و صدها نمونه ي 
شوم  بلندگوي  در  تلويزيون  پيش  شب  چند  اينچنيني. 
فراري  دختران  »سن  كه  نمود  اعالن  خود  خبري  آمار 
است«.  يافته  كاهش  سال   14 به  سال   16 از  ايران  در 
رقم  واليي  نظام  افتخارات  از  ديگر  يكي  ترتيب  بدين 
اين  از  هولناك تر  آيا  كه  مي انديشم  من  و  خورد! 
انديشيد؟ دختران  هم  ديگري  به چيز  مي توان  وضعيت 
اسالمي  جمهوري  نظام  تهوع آوربودن  و  پستي  فراري، 
را جار مي زنند؛ با صورت هاي بزك كرده ي هراسانشان؛ 
از  خبري  هيچ  كه  و چشماني  بي پناه  بدن هاي  قيمت   با 
فرار  است  گريز  نابه فرجام ترين  نيست.  آن ها  در  اميد 
دختران؛ گريز از فاجعه اي به سوي فاجعه اي دهشت بارتر 
خيابان هاي  آواره ي  كه  فراري  دختران  غم انگيزتر.  و 
نشانه ي  فروپاشي اند.  نشانه هاي  ايران اند،  كالن شهرهاي 
بن بست انديشه اي فرسوده و به ديگر سخن، مرده. همان 
انديشه اي كه مي كوشد تا خود را همچنان بر سرير سلطه 
مردمحور  جامعه ي  سنتي  انديشه ي  منظور  دارد.  نگه 
جامعه  اين  در  نيز  مرد  ديگر  اگرچه  است؛  پيرساالر  و 
نمي تواند ساالر باشد. زيرا جامعه اي كه تا كوچك ترين 
مرد  حتي  باشد،  گرديده  تباهي  دستخوش  سلول هايش 
ابتذال  آرواره هاي  ميان  در  نيز  را  كوچكش  اربابان  و 
خويش خورد و آسياب مي كند. دختران فراري محصول 
اينجاست  پرسش  اما  واپس مانده  اند.  ذهنيت  اين  مدرن 
كه دختران فراري تا به كجا خواهند گريخت؟ از خانه 
از  به خيابان،  به كوچه، از كوچه  از مدرسه  به مدرسه، 
از  و  تهران  مثل  كالن شهري  به  دورافتاده  شهرستاني 
آنجا به كشوري كه عنوان جمهوري اسالمي را يدك 
مي كشد اما دهان آن تنها براي بلعيدن اراده ها، هويت ها، 
وجدان ها و اخالقيات گشوده است. آيا دختران فراري 
از محيطي كه در  مأمني خواهند يافت؟ پيداست گريز 
و  است  پنهان  تجاوز  ديو  آن  مقدس نماي  ماسك  زير 
پناه بردن به هيواليي كه آشكارا در پي قرباني مي گردد، 

دردي را درمان نمي كند. گريزي اينچنيني از سر يأس 
و بيچارگي است و تا با عوامل خفقان آوري كه عرصه 
نگيرد،  صورت  مبارزه اي  كرده اند  تنگ  جوانان  بر  را 
فرار از خانه و خياباني شدن تنها بيراهه اي خواهد بود كه 
انتهاي آن نشسته است. دختران  فرجامي ناخوشايند در 
در  شهر،  اين  در  كشور،   اين  در  كه  آنند  نشان  فراري 
جامعه  ارزش هاي  خانه  اين  در  و  كوچه پس كوچه  اين 
نيست.  خبري  »آزادي«  از  و  شده اند  متزلزل  شدت  به 
پي  در  خانه  بيرون  در  فراري  دختران  آنچه  كه  دردا 
بس.  و  است  رهايي  و  آزادي  از  سرابي  تنها  نيز  آنند 
زهرآگين  و  آلوده  را  همه  جا  اسالمي  جمهوري  زيرا 
كوچه  در  نمي شود  يافت  خانه  در  آنچه  است.  نموده 
فراري، ورشكستگي  نمي شود. دختران  پيدا  نيز  بازار  و 
»خانواده  ي  براي  رژيم  كه  است  تبليغاتي  آن  همه ي 
دختران  مي نمايد.  خود«  دست پرورده ي  نادموكراتيك 
واپس گرايانه  قصاب خانه ي سنت هاي  فراري، محصول 
و ساطور تيز زندگي مدرن اند. هم بسياري از سنت هاي 
وارداتي  تجدد  هم  و  ايراني  جامعه ي  تعصب آميز 
آن)نوع سرمايه  پرستش را قصد دارم حال چه در عباي 
تي شرت غرب زدگي  با  چه  و  باشد  رفته  سياسي  اسالم 
پديده ي  خفقان آورند.  زنجيرهايي  كند(  جلوه گري 
دختران فراري طول و استحكام اين زنجيرها را نشانمان 
از  و  تا شهر كشيده شده  از خانه  زنجيري كه  مي دهد. 
آنجا تا مرزهاي تقديس شده ي ملي. فرار دختران، يعني 
فرهنگي  ارزش هاي  بربستن  رخت  يعني  زندگي.  فرار 
يك جامعه. همان جامعه اي كه با شكل گيري جمهوري 
اسالمي، به مرزهاي فرار و انتحار رسيد. وقتي دختري از 
ديگري  يا كالن شهر  تهران  به  شهرستان كوچك  يك 
دچار  فحشا  و  مافيايي  باندهاي  دام  در  و  مي گريزد 
پويايي،  از  مي توان  آيا  مي شود،  وضعيت  فرومايه ترين 
شادابي و شرافت جامعه سخن گفت؟ وقتي اعتياد، اين 
از  جامعه  سالح  خلع  جهت  اسالمي  جمهوري  سالح 
نيروي جواني، چنان شيوع پيدا كند كه مالك سالمت 
شخصيتي اين باشد كه انشاءاهلل فالن شخص به ترياك 
معتاد است نه به كراك)زيرا ترياك در برابر غول مواد 
مخدر صنعتي چيزي شده در حد سيگار!( آيا مي توان 
در آن جامعه از افق هاي گسترده ي كمال انساني صحبت 
با  بيچارگي  از شدت  جواني  پسر  يا  دختر  وقتي  كرد؟ 
مي توان  آيا  مي دهد  پايان  زندگي اش  به  خود  دستان 
ادعا كرد نظام خانواده ي سالمي در ايران وجود دارد؟ 
پاسخ بالشك خير است. جمهوري اسالمي، سمي است 
كه خانواده ي ايراني را نيز مسموم كرده است. دختران 
فراري يكي از نشانه هاي اين مسموم شدگي اند. »دختران 
بي هويت  شخصيت  دو  بسيجي«  »خواهران  و  فراري« 
يك  در  است.  پرورانيده  اسالمي  جمهوري  كه  هستند 
خويشتن  هويت  و  جامعه   چيز  هر  از  كه  دختراني  سو 
و  بفروشند  خيابان ها  در  را  خود  تا  مي روند  و  بريده 
ارزش هاي  همه ي  به  كه  بسيجي هايي  ديگر  سوي  در 
اخالقي خيانت كرده و مي روند تا در ازاي مزد و مزايا 
خود را به نظام واليت فقيه پيشكش كنند. در جمهوري 
مي چرخد.  فروش  و  خريد  مدار  بر  چيز  همه  اسالمي 
همه  بر  است؛  انساني  كاالي  بازار  اسالمي  جمهوري 
چيز چوب حراج زده است. دختران فراري با چهره هاي 
آرايش كرده ، چشمان گريان و خنده هاي مصنوعي شان 
را بايد در كدامين طيف و كدام بخش جامعه گنجاند؟ 
آن ها پرتاب شده اند؛ به خأل؛ به تاريكي. دختران فراري، 
مي سازند  نمايان  را  زن ستيزي  نظام  وحشيانه ي  سيماي 

است.  فاسد  و  خودكامه  خويش  استخوان  مغز  تا  كه 
نظامي  برآمده ي  شكم  از  شده اند؛  قي  فراري  دختران 
خونخوار و ضدانساني. دختران فراري، جوانان كراكي، 
مرداني كه به طور دسته جمعي به زنان تجاوز مي كنند، 
بسيجياني كه تا خرخره در خيانت فرورفته اند همه وهمه 
همان  نيست.  خودش  ديگر  كه  هستند  جامعه اي   تهوع 
بازيچه  به  فشار و سركوب  زير گيره هاي  جامعه اي كه 
تبديل شده است؛ به روزنامه خوان هاي »به من چه!«؛ به 
عام؛  مالء  در  اعدام  صحنه هاي  خونسرد  تماشاچي هاي 
دختران  فرار  كه  انساني  نگاه  از  خالي  حدقه هايي  به 
يعني  فراري،  دختران  مي دانند.  عادي  را  تجاوز  و 
نمي تواند  چيزي  هيچ  اسالمي  جمهوري  نظام  اينكه 
تباهي و  ببخشد جز  بوم  اين مرز و  به دختران و پسران 
بربادرفته اند؛  نسلي  حكايت  فراري،  دختران  سقوط. 
ناخوشايند  تصويري  نابودشده؛  زندگي اي  حكايت 
نيست.  آزاد  و  سالم  به هيچ وجه  كه  جامعه اي  از 

اسلحه اش را به درخت بلوط تنومندي تكيه داده و غرق 
در مطالعه ي كتابي است. عنوان »جامعه شناسي آزادي« اثر 
عبداهلل اوجاالن بر جلد سبز كتاب هويداست. در نگاهش 
را كه مي خواند  اميد موج مي زند. هر جمله اي  اراده و 
اوج  مي گيرد.  اوج  بيشتر  و  مي شود  سبك بال تر  گويي 
قلبش مي جوشد. چقدر  پرمعنايي در  مي گيرد و شادي 
انتخاب  درست  را  زندگي اش  راه  كه  است  خوشحال 
كرد. زندگي، فرصتي است براي آزادي و او نخواسته 
بود اين فرصت را از خود دريغ كند. تارهاي عنكبوتي 
پيرامون نتوانسته بود او را از انتخاب مسير خود بازدارد. 
نه يك زن  باشد  او مي خواست يك دختر جوان آزاد 
اسير. او به تمام آن اسارت هايي كه با عناوين فريبنده به 
وي پيشنهاد يا تحميل مي شدند، پشت كرده بود. او قيام 
كرده بود. زيرا نمي خواست در برابر آن همه فرومايگي 
پاك  دختر  تا  بود  خواسته  آورد.  فرود  سر  تباهي،  و 
اميدي  البته  و  رها...  بي آاليش،  آزاد،  باشد؛  كوهستان 
او  يابد.  رهايي  كشنده  تباهي  آن  از  تا  جامعه اش  براي 
گريال شده بود تا از مرداب ضعيفگي و بردگي به سوي 
او اكنون مسئوليت  افق هاي روشن آزادي جاري شود. 
عظيمي بر دوش دارد. بايستي انتقام تمام آن ستم هايي را 
كه بر جامعه و هم جنسانش رفته است، بستاند. او نشان 
خودكشي،  »فرار،  دختران  سرنوشت  كه  داد  خواهد 
ضعيفه ي  و  امروز  بي آينده ي  عروس  بردگي،  فحشا، 
تا مبارز راه آفرينش »زن  فردا شدن« نيست. مي خواهد 
آزاد« باشد. او مي تواند و به يقين خواهد توانست. زيرا 
به همه ي آنچه نظام بيدادگر جمهوري اسالمي همچون 
دام فريبي بر سر راهش گسترانيده، »نه« گفته است. او 
حاضر نشد كه بگريزد؛ وادهد؛ تسليم شود؛ حاضر نشد 
خود را به هيچ مردي تقديم كند. به كوهستان هاي پاك 
بازگردد...  خويش  اصل  به  تا  آمد  كوردستان  آزاد  و 
تا  او  كوهستان.  آزاد  و  پاك  الهگي  به  فرشتگي،  به 
شكست كامل شب و برآمدن آفتاب بازنخواهد گشت. 
براي  مبارزه  همانا  كه  رسالتش  رسانيدن  انجام  به  تا  او 
كرد...  خواهد  نبرد  همچنان  است  جامعه  و  زن  آزادي 
حكايت  همرزمانش  و  او  پرتوان.  و  خستگي ناپذير 
تصويري  آزاد؛  زندگي اي  حكايت  پيروز؛  نسلي ست 
برمي دارد. گام  حقيقت  سوي  به  كه  جامعه اي  از  زيبا 
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آن سوي کوهستان
پيام گريال:

بزرگی هر انسان به گذشت و فداکاری اوست .
از پدرم و همزبان هايم ياد گرفته ام  که پيش روی مردمان عزادار 

شادی نكنم . آری فقط زمانی می شود خنديد که هلهله ي شادی آفرين 
مردم اوج بگيرد .

چريك و مبارز لرستاني دكتر هوشنگ اعظمي بيرانوند 
كه در نبرد با ساواك به شهادت رسيد.

اراده ي زندانيان پيكارگر پژاکي سر به آسمان مي سايد
اي دشمنان آزادي! است  دارتان چه کوتاه  چوبه هاي 

جامعه ي فاقد دفاع ذاتي نمي تواند آزادي و شرافت خويش را پاس بدارد.
 جوانان گريال ضمانت کسب آزادي و حفظ شرافت جامعه ي کوردستان اند.
براي آنكه جوانان شايسته ي سرزمين خود باشيد به صفوف جمعيت جوانان 

شرق کوردستان )KCR( بپيونديد.

طرح امنيت اجتماعي چيست؟
برنامه  اي است ساخته  و پرداخته ي دستگاه 

اطالعاتي، سپاه پاسداران و نيروهاي انتظامي 
به منظور ناامن  سازي هرچه بيشتر فضاي 

جامعه؛ حضور پررنگ تر چماق و باتوم)عطوفت 
واليي(؛ صدور قبض هاي جريمه به بهانه ي 

بي حجابي جهت اخاذي هرچه بيشتر از 
ملت)دزدي مشروعه ي واليي(؛ گشودن 
قالده ي بسيجيان و انداختن آنان به جان 

خلق اهلل) رأفت ناب واليي(!

خداخفه ات كنه
عفريته كه چش

ديدن ما رو نداري

بچه ها…
اينجارو…

خواهر، طعمه داره
      مي پره

آهاي خانم…
از رنگ روسريتون خوشم نمياد؟

حجاب، حجاب،  حجابتون رو دقت كنيد

برادر…
فكر كنم ديگه

   آخريش باشه

آهاي اَخَوي…
اينجا خيلي تاريك شده
تعدادشون زياده…
سيزده  تا شدن…

جهت دريافت كتب، نشريات و مقاالت مي توانيد به سايت 
www.PJAK.org مراجعه نماييد.
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