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14 آوریل 2009 یعنی آغاز دست گيری های گسترده ی سياسی در شمال کوردستان تحت عنوان KCK را می توان آغاز 
نرم و آرام یک پایان هم ناميد. پایان و شکست سياست های فاشيسم سبز در ترکيه که حزب عمل گرای عدالت و توسعه 

و ذهنيت مدیریت کننده ی آن یعنی فتح اهلل گرایی سرکشی آن را بر عهده دارد. موج این دستگيری های سياسی که 
می توان آن را نوعی نسل کشی سياسی هم عنوان نمود زمانی به ذروه ی خویش رسيد که وکالی رهبر خلق کورد 
عبداهلل اوجاالن را نيز در بر گرفت تا همه ی تالش ها در راستای چاره یابی مسالمت آميز و دموکراتيک مساله ی کورد 
بی نتيجه بماند و عمال پيک آغاز یک جنگ استراتژیک در کوردستان باشد. اگرچه 99 درصد بازداشت شدگان این 
پرونده هيچ ارتباطی با KCK ندارند اما دیگر بر کسی پوشيده نيست که سياست دموکراتيک تحت هر عنوانی که 
باشد در شمال کوردستان ریشه دوانيده و هيچ کسی قادر به از ميان برداشتن آن نيست. کمی آن سوتر یعنی در سوریه 

وضعيت چنان است که ترکيه را مجبور خواهد کرد تا از ميان ایران و بلوک آمریکا و غرب یکی را انتخاب کند و از 
هم اکنون نيز پيداست که این گزینه ایران نخواهد بود. اگر گزینه ای که در ليبی تکرار شد در سوریه هم تکرار گردد ایران 

چه استراتژی ای را برخواهد گزید؟ ایجاد یک منطقه ی حایل در سوریه و در قرابت با ترکيه کدامين اهداف را در 
خویش نهان دارد؟ فرانسه که هنوز هم با چشم یک مستعمره به سوریه می نگرد هدفش از ابراز وجود در این مرحله ی 

نيرومند شدن موقعيت  از  ترکيه جهت ممانعت  این است که  نظر می رسد  به  بحرانی چيست؟ آنچه که مسلم 
ترکيه می تواند  این عمل گرایی  زد.  دیوانگی ای خواهد  نوع  به همه  سياسی کوردها در سوریه دست 

ایران بازنده ی ميدان نخواهد بود.  تمامی توازنات منطقه را به هم بزند و در این بين کسی جز 
مداخله ی نظامی در سوریه قطعا شروع خواهد شد و از هم اکنون می توان نشانه های آن را 

دید. مساله ی اساسی این است که این مداخله به هيچ وجه نتایجی همانند آنچه که در ليبی 
روی داد نخواهد داشت. چنين مداخله ای پتانسيل آن را دارد تا تمامی ترسيمات سياسی 

یک سدۀ  اخير خاورميانه را تغيير دهد. پرسش اساسی و بنيادینی که در اینجا باید 
مطرح ساخت این است که آیا نظام کنونی حاکم بر ایران همچنان در انتظار خواهد 
بود تا نوبت بدان برسد و یا دست به تغييراتی حياتی خواهد زد که اساسی ترین این 
ایران اعم از کوردهاست!؟ به رسميت شناختن حقوق تمامی خلق های  تغييرات 

از این پس اگر قرار باشد مسئله چاره یابی گردد و صلحی صورت گيرد، تنها شرط 
آن باز کردن درهای امرالی خواهد بود. اساسی ترین آکتور در چاره یابی مسئله ی 
کورد تنها در این صورت خواهد توانست به ایفای نقش خویش بپردازد. تا زمانی 

که این مرحله آغاز نگردد، هيچ معنایی ندارد که از گریال خواسته شود تا دست از 
درگيری ها بردارد.

درهای امرالی باید گشوده شوند مصطفی كاراسو:

}6{

طنين نام کرماشان همواره ما را به یاد بيستون كرماشان، هویت دموكراتيك كورد آزاد و عدم تناقض آن با تشيع مردمِي دولت ستيز
و حماسه و مقاومت مي اندازد. اما چه شد که 

فرهادها اینک در گوشه کناره هاي شهر در 
باتالق افيون و کراک دست وپا مي زنند؟ چه 
شد که شيرین ها یا در خيابان ها به بي اخالقي 
کشيده مي شوند یا تن به فرجام شوم نفت و 

کبریت مي سپارند و خودسوزي مي کنند؟ 
کرماشان با وجود تاریخ عظيم اش اینک 

کالن شهري است با کالفي پيچيده از مشکالت 
}8{اجتماعي... 

نقش جوانان در وضعيت 
كنونی ایران

سيستم جهانی سرمایه داری به 
رهبری امریکا و ناتو زیرکانه 

از این قشر بهره برداری 
می نماید. آنان در بهره کشی و 

استثمار خواسته ها و مطالبات 
مظلومين و ستم دیدگان 
جامعه به صورت ماهرانه 

عمل می کنند! در حقيقت 
این قشر پتانسيل آن را دارد 
تا به راحتی به آلت دست و 

بازیچه ی سيستم سرمایه داری 
جهت اشغال فرهنگی و سياسی 

}11{جامعه شان مبدل شود.

حذف احتمالی سوریه در شطرنج خاورميانه و كيش ایران!
ریزان جاوید:

نظامی که در داخل مشروعيت خویش را از دست داده و به هيچ وجه تالشی در جهت چاره یابی مشکالت مردم 
خویش از خود نشان ندهد، برای نيروهای خارجی فرصت های طالیی جهت مداخله و یا طرح پالن هایی در راستای 

دستيابی به منافعشان ایجاد خواهد کرد. 
دولت سوریه با قتل عام ها و کشتارهای دسته جمعی و پشت کردن به وعده هایش، در این توهم به سر می برد که با گذر 

}5{زمان و تداوم سرکوب ها قادر خواهد بود از این معضل گذار نماید
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در روز 26 نوامبر شاهد آن بودیم که 
سایت پژاک از سوي بخش سایبري 
پاسداران،  سپاه  ویژه ي  جنگ  نهاد 
و  مطبوعاتي  مرکز  ما  شد.  هک 
به دور  اقدام  این  پژاک  اطالع رساني 
را  اسالمي  جمهوري  اخالق  از 
جنگ  نهادهاي  مي نمایيم.  محکوم 
ویژه ي سپاه به خاطر ترس و واهمه اي 
و  پژاک  اطالع رساني  نيروي  از  که 
آن  جانب  از  مسائل  راستين  بازتاب 
شرم آور  عمل  این  به  اقدام  دارند، 
و  جامعه  واقعيات  هميشه  ما  نمودند. 
آزادانه  به گونه اي  را  سياسي  مسائل 
دروغ پردازي  و  سانسور  از  به دور  و 
جمهوري  سياست هاي  و  داده  نشان 
اسالمي و نتایج مخرب آن ها را برمال 
جمهوري  رسانه هاي  اما  نموده ایم. 
مي خواهند  که  سال هاست  اسالمي 
و  دهند  نشان  وارونه  را  واقعيات 
کوتاهي  اقدامي  هيچ  از  راه  این  در 
نمي کنند. از زمان شکل گيري جنبش 
کورد  خلق  آزادي خواهي  نوین 
این  »پژاک«،  کوردستان  شرق  در 
سپاه  دارد.  ادامه  شدت  با  اقدامات 

رعب  فضاي  ایجاد  از  که  پاسداران 
هيچ  از  اعدام،  و  و وحشت، شکنجه 
اکنون  ندارد،  ابایي  غيراخالقي   عمل 
به چنين  رسانه اي دست  در عرصه ي 
نيروي  از  نشان  این  مي زند.  اقداماتي 
ما و در تنگنا بودن آن ها دارد. چون 
اگر واقعيت شان براي جامعه رو شود، 
از  مشروعيت  براي کسب  تالش شان 
سياسي  بازي هاي  با  که  رفته   دست 
مي ماند.  بي فرجام  هستند،  آن  پي  در 
اطالع رساني  و  مطبوعات  مرکز  ما 
نشان  همانا  که  وظيفه مان  به  پژاک، 
ایران و  دادن حقيقت مسائل روز در 
چهره ي  روشن  سازي  و  کوردستان 
واقعي جمهوري اسالمي به جامعه از 
یک سو و از طرف دیگر نشان دادن 
آلترناتيو براي مسائل اجتماعي است، 
را  آن ها  مسئله  این  مي کنيم.  عمل 
هراسانده و در پي ایجاد مانع هستند. 
و  قندیل  حماسه ي  از  پس  به ویژه 
شکست هاي پي درپي سپاه، رغبت و 
و دیگر خلق هاي  اشتياق خلق  کورد 
درک  و  پژاک  شناختن  براي  ایران 
دموکراتيزاسيون  براي  ما  برنامه هاي 

شد.  بيشتر  جامعه  بحران هاي  حل  و 
مقاومت گریال، ابهت پوشالي سپاه و 
جمهوري اسالمي را در هم شکست 
و فرهنگ مقاومت در جامعه را جاني 
قندیل،  حماسه ي  با  بخشيد.  تازه 
راستاي  در  سپاه  تبليغاتي  جنگ 
جدایي خواه و تجزیه طلب نشان دادن 
پژاک  زیرا  شد.  آب  بر  نقش  نيز  ما 
و  سنتي  حزب  یک  که  داد  نشان 
محدود نيست بلکه براي دموکراتيزه 
گام هاي  ایران  خلق هاي  تمام  نمودن 
توان  با  هم  را  این  برمي دارد.  عملي 
کنفدراليسم  پروژه ي  هم  و  دفاعي 
دموکراتيک خود اثبات نموده است. 
از همين رو همه گير شدن پژاک لرزه 
پيکره ي مرکز جنگ ویژه و سپاه  بر 
نشان  آن ها،  اقدام  این  است.  انداخته 
جنگ  در  چه  درماندگي شان  از 
رسانه اي  جنگ  در  چه  و  مسلحانه 
عليه پژاک دارد. این اعترافي است به 
نيروي عظيم و متکي به خلِق جنبش 
آزادی خواهي مان که مبدل به کابوسي 
است. شده  ایران  حاکمان  براي 
ما دیگربار این اقدام را محکوم کرده 

و اعالن مي کنيم فعاليت و مبارزه مان 
در شرق  آزادي خلق  کورد  براي  را 
ایران  خلق هاي  دیگر  و  کوردستان 
دموکراتيک  جامعه اي  تشکيل  و 
جمهوري  کرد.  خواهيم  دوچندان 
و  سانسور  جاي  به  باید  اسالمي 
و  واقعيات  با  مسائل،  الپوشاني 
روبه رو  خلق  حقه ي  خواسته هاي 
سرکوب،  سياست  از  دست  و  شود 
انکار و امحا بردارد. تنها بدین صورت 
و  نيرومند  ایران  مي توانيم  که  است 
پایان  در  بسازیم.  را  دموکراتيکي 
مطبوعات  مرکز  ما  مي کنيم  اعالن 
نيرومندتر  پژاک  اطالع رساني  و 
خواهيم  فعاليت هایمان  به  پيش  از 
پرداخت و با تالشي وافر این اقدامات 
ارتقاي  با  را  اسالمي  جمهوري 
داد. خواهيم  پاسخ  مبارزه مان  سطح 

مركز مطبوعاتی و اطالع رسانی حزب حيات آزاد كوردستان بيانيه ای در خصوص هک سایت این حزب از 
سوی نهاد جنگ ویژۀ سپاه پاسداران منتشر كرد كه متن آن به شرح زیر است:

شكست سياست هاي جنگ ویژه ی جمهوري اسالمي در رویارویي با پژاك

مرکز مطبوعات و اطالع رساني پژاک
                                   8ـ 12ـ 2011

گفتار آلترناتیو ««««

نامزدهای  نویسی  نام  ماه  دی  اوایل   
انتخاباتی نهمين دوره ی مجلس شورای 
وضعيت  شد.  خواهد  آغاز  اسالمی 
سياسی کنونی که در سطح منطقه ای و 
جهانی وجود دارد فوق العاده حساس 
اعتراضات  تداوم  به  باتوجه  است. 
در  گذشته  بهار  از  که  مردمی ای 
کشورهای عربی آغاز گردیده و همه 
جناح ها و نيروهای سياسی منطقه ای و 
جهانی را به از سرگيری برنامه هایشان 
است،  واداشته  خاورميانه  قبال  در 
انتخابات  این  برای  اسالمی  جمهوری 
که  چرا  است.  قایل  خاصی  اهميت 
مشروعيت حکومت پس از اعتراضات 
انتخابات  نتایج  عليه  مردم  گسترده ی 
سطح  تا    88 سال  جمهوری  ریاست 
مسئوالن  است؛  یافته  کاهش  زیادی 
تا  را  انتخابات  این  دارند  سعی  نظام 
سطح مشروعيت بخشی مجدد به نظام 
ارزیابی نمایند. در این راستا نظام جهت 
این  در  مردم  گسترده ی  مشارکت 
انتخابات، بحث جدیدی مبنی بر تغيير 

ساختار کشور به سوی نظامی پارلمانی 
از  بحث ها  این  آغاز  نمود.  مطرح  را 
نظام یعنی  ایدئولوژیک  طریق رهبری 
از  گفته هایی  و  خامنه ای  اهلل  آیت 
احتمال  دور  آینده ای  در  اینکه  قبيل 
گذار به چنين سيستمی را می اندیشيم، 
تفاسير متفاوتی را در محافل سياسی به 
همراه آورد. برخی ها و به ویژه جناح 
حکومتی آنرا به عنوان تغييراتی مثبت 
جمله  از  نيز  برخی  و  نمودند  ارزیابی 
مخالفان، آنرا بمثابه ی ترفندی سياسی 
یکدست  راستای  در  گامی  حتی  و 
نمودند.  قلمداد  بيشتر حکومت  سازی 
می شود  مطرح  بين  این  در  که  سوالی 
در  چرا  نظام  مسئوالن  که  است  این 
چنين مقطع حساسی چنين بحثی را به 
ميان می آورند و به چه دالیلی مجبور 
و  هستند؟  سيستمی  چنين  به  گذار  به 
یا آیا با وجود ساختاری که در قانون 
گذار  می گردد،  تعریف  ایران  اساسی 
مردم  برای  فایده ای  نظامی  چنين  به 
ایران در برخواهد داشت؟ اما به دليل 

اینکه نظام در وضعيت کنونی از چنين 
به  را  آن  و   ورزیده  امتناع  تغييراتی 
می توان  نموده،  موکول  دور  آینده ای 
مطرح نمودن این موضوع را به عنوان 
موضوعی کامال تبليغاتی و در راستای 
نمود.  تلقی  انتخاباتی  بازارگرمی 
و  انتخابات  این  بر  حاکم  فضای 
جناح های  شرکت،  چگونگی 
شرکت کننده و از همه مهم تر چگونگی 
راضی نمودن مردم به شرکت در این 
انتخابات موضوعات مهمی هستند که 
احتياج به تامل و ارزیابی های بيشتری 
دارند. فضای کنونی و بحث هایی که 
می گيرند،  انجام  انتخابات  مورد  در 
حاکی از آن است که رقابت انتخاباتی 
بسيار  گذشته  دوره های  به  نسبت  
جناح  بود.  خواهد  صورت  محدودتر 
رویدادهای  از  پس  که  اصالح طلب 
را  انتخابات  در  حضور   88 سال 
سياسی  فضای  شدن  باز  به  مشروط 
در  ناکامی  به  توجه  با  نموده،  کنونی 
نهایی  تصميم  تاکنون  موضوع  این 

انتخابات  در  شرکت  برای  را  خود 
جناح  دیگر  طرف  از  و  ننموده  اعالم 
نيز  حکومتی  جناح  یا  و  محافظه کار 
اجازه دهی  بر عدم  مبنی  را  بحث هایی 
یا  و  اصالح طلب  جناح  شرکت  به 
به  را  فتنه  جناح  آنان  اصطالح  به 
توجه  با  همچنين  آورده اند.  ميان 
محدودیت هایی  و  ممنوعيت ها  به 
و  خلق ها  مشارکت  راه  سر  بر  که 
و  مذهبی  اتنيکی،  ملی،  تفاوت های 
با توجه  انتخابات وجود دارد و  ... در 
به عدم جوابگویی مجلس به مطالبات 
گذشته  مراحل  طی  در  خلق ها  این 
آنان  مشارکت  عدم  یا  و  مشارکت 
نامعلوم  حدی  تا  انتخابات  این  در  نيز 
تنها  رقابت  کنونی  حالت  در  است. 
کاران  محافظه  از  جناح هایی  ميان  در 
نظراتی  به اصطالح اختالف  است که 
که  حاليست  در  این  دارند.  هم  با 
نامزدهای  نویسی  نام  تا  زمان کوتاهی 
انتخاباتی مانده و احتمال تغيير در این 
نمی خورد.  چشم  به  چندان  وضعيت 
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و  عدالت  حزب  فاشيست  پليس های 
توسعه در طول چند روز اخير رهبر خلق 
آماج  مستقيما  را  اوجاالن  عبداهلل  کورد 
داده اند.  قرار  خویش  رسانه ای  حمالت 
نمی دانيم که هم اکنون در زندان امرالی 
چه می گذرد. زیرا نزدیک به 5 ماه است 
ایشان  وکالی  به  مالقات  اجازه ی  که 
که  می دانيم  را  این  اما  نمی شود.  داده 
شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، 
بسيار خطرناک  ایزوالسيون و مرحله ای 
از امحا و نابودی عليه رهبر آپو در حال 
اجراست. رویدادهای اخير کوردستان و 
ترکيه نشانه هایی است از وضعيت موجود 
در امرالی. سی وسه تن از وکالی رهبر 
سر  به  بازداشت  در  حاضر  حال  در  آپو 
می برند. موردی که نمی توان به نمونه ای 
دیگر از آن برخورد. دفتر »حقوق عصر« 
حضور  آن  در  آپو  رهبر  وکالی  که 
داشتند از سوی پليس های حزب عدالت 
دیگر  سوی  از  شد.  اشغال  توسعه  و 
که  مجله هایی  و  روزنامه  تمامی  دفتر 
نيز  می کردند  منتشر  را  آپو  رهبر  آثار 
گونه  هر  برگزاری  هم  نهایتا  شد.  بسته 
مصادف  آوریل   4 روز  در  مراسمی 
مواجه  ممنوعيت  با  رهبرآپو  تولد  با 
گشت. بسياری از کسانی که در مراسم 
کرده  شرکت  گذشته  سال  آوریل   4
بازداشت  در  حاضر  حال  در  نيز  بودند 
به سر می برند. همه ی این بازداشت ها نيز 
می گيرند.  صورت   KCK عنوان  تحت 
عبداهلل  کورد  خلق  رهبر  که  ادعا  این  با 
تروریستی  سازمان  گویا  به  اوجاالن 
و  می کند  ارسال  دستوراتی   KCK
این  انتقال  واسطه ی  نيز  ایشان  وکالی 
تمامی  این  هستند.  قندیل  به  دستورات 
اردوغان  طيب  رجب  که  است  ادعایی 
نيروهای  برابر  در  ترکيه  وزیر  نخست 
قرار  کشورش  دادگاه های  و  پليس 
نيز  دستگيری ها  این  تمامی  است.  داده 
تروریست  می چرخد:  محور  یک  بر 
جامعه ی  کنفدراليسم  کردن  قلمداد 
.KCK یعنی  کوردستان  دموکراتيک 
 13 اوجاالن  عبداهلل  کورد  خلق  رهبر    
امرالی  انفرادی  زندان  است که در  سال 
توسعه  و  عدالت  حزب  می برد.  سر  به 
قدرت  است که  به 10 سال  نزدیک  نيز 
اینجا  در  که  پرسشی  دارد.  در دست  را 
طول  در  که  است  این  کرد  مطرح  باید 
این سال ها این حزب که حکومت را در 
دست داشته چه کرده است؟ اگر تمامی 
این ادعاها واقعيت داشته باشد پس چرا 
نکرده  کاری  حال  به  تا  حکومت  این 
می برد؟  سر  به  غفلت  خواب  در  و  بود 
به دالیل حمالت حزب عدالت توسعه و 
پرداخت.  نهفته در آن ها خواهيم  معنای 

اما پيش از هرچيز می بایست به مساله ی 
قندیل  به  امرالی  از  دستورات  ارسال 
می بایست  چيزی  هر  از  قبل  بپردازیم. 
می توان  آیا  که  مساله  این  با  رابطه  در 
که  امرالی  همچون  زندانی  درون  از 
نظامی  و  امنيتی  تدابير  تحت شدیدترین 
نمود  ارسال  دستور  خارج  به  دارد  قرار 
نيز  آپو  رهبر  خود  نمود.  تامل  کمی 
انجام داده  این رابطه تحليالتی  بارها در 
نيازی  هيچ  که  داشته  اظهار  کرات  به  و 
دستور  امرالی  زندانی  درون  از  تا  ندارد 
موضوع  این  عبارتی  به  نماید.  ارسال 
کامال عبارت است از یک دروغ ساخته 
و  عدالت  حزب  حکومت  پرداخته ی  و 
نيز  حزب  این  که  است  بدیهی  توسعه. 
به خوبی بر این مساله واقف است. حتی 
این موضوع صحت هم  فرض کنيم که 
داشته باشد و رهبر خلق کورد به خارج 
از زندان دستور ارسال می کند. آیا چنين 
حقی ندارد؟ آیا نخست وزیر ترکيه هر 
روز ده ها دستور به حکومتش نمی دهد؟ 
در اینجاست که ادعا می کنند رهبر آپو 
هم   KCK و  می دهد  دستور   KCK به 
همين  به  است!  تروریستی  سازمان  یک 
دليل هم رهبر خلق کورد را به مدیریت 
می کنند.  متهم  تروریستی  سازمانی 
هم  موارد  این  همه ی  که  کنيم  فرض 
مورد  هم  اینجا  در  باشند.  داشته  صحت 
دستور  بلکه  دادن  دستور  نه  ساز  مساله 
 KCK تروریستی  سازمان  به  دادن 
ساخت  مطرح  باید  که  پرسشی  است. 
دال  مدارکی  و  آیا دالیل  است که  این 
بر تروریست بودن KCK وجود دارند؟ 
حزب عدالت و توسعه و شورای امنيت 
ملی که مدیریت آن در دست این حزب 
دارند.  ادعایی  چنين  دارد،  قرار  حاکم 
چنين  هم  ترکيه  حقوقی  و  قضایی  نظام 
ادعایی دارد. در این صورت به سه سال 
و  قضایی  نظام  همين  بازگردیم.  پيش 
و  اینکه حزب عدالت  ادعای  با  حقوقی 
توسعه کانون واپسگرایی است کم مانده 
بود تا آن را غير قانونی اعالم کند. پنج 
تن از قضات دادگاه قانون اساسی که در 
راس این محاکمه قرار داشتند رای مثبت 
به این ادعا دادند. پنج تن نيز رای ممتنع. 
یعنی باید در این باره که حزب عدالت 
است  گرایی  واپس  کانون  توسعه  و 
عدالت  حزب  که  کسی  داشت.  شک 
داد  نجات  بحران  این  از  را  توسعه  و 
به  که  بود  اساسی  قانون  دادگاه  ریاست 
می باشد.  مشهور  این حزب  از  هواداری 
 KCK کردن  قلمداد  تروریست  اکنون 
این  با  توسعه  و  عدالت  حزب  سوی  از 
وضعيتش و با اتکا بر چنين نظام حقوقی 
معنادار  می تواند  حد  چه  تا  قضایی  و 

دیروز  تا  قضایی  سيستم  همين  باشد؟ 
سازمان  یک  را  توسعه  و  عدالت  حزب 
دليل  همين  به  می کرد.  قلمداد  واپسگرا 
هم نمی توان تخمين زد که فردا به گروه 
و یا گروه های دیگر چه برچسبی خواهد 
زد. تکيه بر نيروی اقتدار و زدن برچسب 
و  دگراندیش  سياستمداران  به  تروریسم 
نشانه های  آنان  فعاليت های  ممنوعيت 
و  قضایی  نظام  چنين  نيستند.  خوبی 
الپوشانی  برای  پرده ای  حقوقی ای 
از  است  ممکن  آن  هر  و  است  سياست 
اردوغان  همچنانکه  شود.  برداشته  ميان 
بيانيه ی  در  ترکيه  فعلی  وزیر  نخست 
برداشت.  ميان  از  را  پرده  این  اخيرش 
با این گفته که در گذشته از عمليات های 
KCK حمایت کردم و در حال حاضر 
از آن پشتيبانی می کنم نقش حقوق  هم 
تمامی  و  برداشت  ميان  از  تمامی  به  را 
حکومت  عهده ی  بر  را  مسئوليت 
کرد  اعالم  صراحت  با  و  گذاشت 
باره  این  در  را  الزمه  دستورات  که 
نظر  این  از  است.  کرده  صادر  شخصا 
می بایستی به خوبی بر این امر واقف بود 
عبداهلل  رهبر خلق کورد  به  که  حمالتی 
تمامی  به  می گيرند  صورت  اوجاالن 
و  حکومت  تصميم  با  و  بوده  سياسی 
گرفته اند.  صورت  وزیر  نخست  شخص 
اشاره  بدان  باال  در  که  توضيحاتی  با 
کردم می خواهم به موضوع اصلی یعنی 
مورد  در  ایزوالسيون  و  فشار  افزایش 
حزب  بپردازم.  آن  دالیل  و  آپو  رهبر 
عدالت و توسعه نه سال است که قدرت 
را در دست دارد اما در طول این مدت 
هرگز چنين موضعی را اتخاذ نکرده بود. 
که  است  سال  سيزده  کورد  خلق  رهبر 
تحت نظام شکنجه ی امرالی قرار دارد اما 
بدین سطح  تا  شکنجه و حمالت هرگز 
آپو  رهبر  وکالی  و  بودند  نشده  شدید 
حمالت  بنابراین  بودند.  نشده  بازداشت 
خویش  بطن  در  را  جدید  معنایی  اخير 
تصميم  مبنای  بر  اگر  می پرورانند. 
اردوغان  شخص  دستورات  و  حکومت 
می توان  پس  باشند،  گرفته  صورت 
دارند.  سياسی  کامال  معنایی  که  گفت 
از  تعریفی  ارایه ی  به  می توان  چگونه 
پرداخت؟  سياسی  مفهوم  و  معنا  این 
است  خشمی  نتيجه ی  گفت  نمی توان 
دچار  بدان  توسعه  و  عدالت  حزب  که 
به  تا  که  گفت  نمی توان  است.  شده 
و  می برد  به سر  غفلت  در خواب  امروز 
واقع  در  است.  آمده  خویش  به  اکنون 
حزب عدالت و توسعه تا به حال جهت 
حمالت  دامنه ی  بر  اهدافش  به  دستيابی 
اما  نمی افزود.  کورد  خلق  رهبر  عليه 
تغيير  کلی  به  وضعيت  حاضر  حال  در 

نشان دهنده ی آن است  نيز  این  کرده و 
نيافته  دست  سياسی اش  اهداف  به  که 
اهداف  است.  مانده  ناکام  امر  این  در  و 
مورد نظر این حزب را نيز عوامل آن به 
صورتی صریح بر زبان می رانند: نابودی 
نتيجه  به  بنابراین  و   PKK تصفيه ی  و 
یک  با  کوردها!  کشی  نسل  رساندن 
جمله می توان گفت موفقيت در توطئه. 
هيچ یک  به  توسعه  و  عدالت  اما حزب 
نيافته  دست  خویش  اهداف  این  از 
در  که  نظاممندی  شکنجه ی  است. 
می گردد  عملی  کورد  خلق  رهبر  مورد 
یعنی  است.  نداشته  پی  در  نتيجه ای  نيز 
با  مبارزه  در  حزب  این  گفت  می توان 
است.  شده  مواجه  شکست  با  آپو  رهبر 
لزومی  دیگر  می رسيد  موفقيت  به  اگر 
همه  و  آشکار  صورتی  به  که  نداشت 
حمالت  دهد.  ادامه  حمالتش  به  جانبه 
می دهند  نشان  صریح  صورتی  به  اخير 
پيروز  امرالی  مبارزه ی  در  آپو  رهبر  که 
شده و حزب عدالت و توسعه با شکست 
و  معنا  نمی توان  است.  شده  مواجه 
گشت.  قایل  آن  برای  دیگری  ایضاح 
توسعه  و  عدالت  حزب  نظر  این  از 
وضعيت  در  بازنگری  به  می بایست 
و  اصرار  که  چرا  بپردازد.  موجود 
تاکتيک هایی  و  سياست  بر  پافشاری 
نتيجه ای  با شکست مواجه گشته اند،  که 
برای آن در پی نخواهد داشت. برعکس 
هرچه  تضعيف  و  شکست  با  را  آن 
است  واضح  کرد.  خواهد  مواجه  بيشتر 
کردن  اراده  بی  محوریت  با  آناليزهایی 
رهبر آپو، PKK و خلق کورد صورت 
بوده و محکوم  اشتباه  ناقص و  گرفته اند 
به شکستند. اتاق فکر این حزب آناليزی 
حزب  مدیریت  و  داده  انجام  اشتباه 
آیا  است.  درانداخته  اشتباه  به  هم  را 
پيش  در  که  اشتباهی  راه  از  حزب  این 
پاسخ  زمان  گشت؟  بازخواهد  گرفته 
این پرسش ما را خواهد داد. اما در یک 
نکته مطمئن هستيم و آن، این  است که 
تا به حال پيروز ميدان رهبر خلق کورد، 
کورد  خلق  و  خواهی  آزادی  جنبش 
بوده است. خلق کورد با حلقه زدن  در 
نيرومند  پيش  از  بيش  رهبرش  پيرامون 
نيروهای دموکراسی خواه،  است.  گشته 
مدافعين حقوق بشر و طرفداران عدالت 
آپو  رهبر  از  پاسداری  و  دفاع  به  واقعی 
شرایطی  در  را  نوشته  این  برخاسته اند. 
می نویسم که صدها هزار تن از مردم آمِد 
)دیاربکر( در خيابان های این شهر شعار 
می دهند.  سر  را  نزن«  دست  اراده ام  »به 
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فراوانی  مباحث  شاهد  روزها  این 
کنفدراليسم  سيستم  خصوص  در 
رسانه های  و  مطبوعات  در  دموکراتيک 
است  ذکر  به  الزم  البته  می باشيم.  بيگانه 
راستای  در  مباحث  این  همه ی  که 
وارونه کردن فلسفه و ایدئولوژی سيستم 
نوعی  و  است  دموکراتيک  کنفدراليسم 
برای  جنگ ویژه که حاکمان زر و زور 
خدشه دار نمودن چهره ی زالل و شفاف 
اقدام  دموکراتيک  کنفدراليسم  سيستم 
چنين  نمودن  مطرح  و  مباحث  چنين  به 
مطرح  که  سوالی  می نمایند.  مواردی 
دولت مردان  چرا  که  اینست  می شود 
و  به دست  اینچنين  کوردستان  بر  حاکم 
تا  که  می بينند  ضرورت  و  افتاده  زدن  پا 
این حد از خود واکنش نشان دهند؟! این 
برای چيست؟! بدون  همه ترس و واهمه 
شک خود آن ها هم می دانند که تشکيل 
دولت در کار نيست و پُر واضح می دانند 
که جنبش آزادی خواه خلق کورد کينه و 
نفرت بسياری از سازماندهی دولتی دارد 
و منشا همه ی بالیای اجتماعی، اقتصادی 
سازماندهی  از  نوع  این  را  سياسی  و 
کافی  مطلب  این  اثبات  برای  می داند. 
کورد  خلق  رهبر  دفاعيات  به  که  است 
»رهبر آپو« نگاهی انداخته شود؛ خصوصا 
همين  به  خلق.  یک  از  دفاع  دفاعيه ی 
مناسبت جمالتی چند از آن کتاب را عينا 
گردد:  روشن تر  مطلب  تا  می نمایم  ذکر 
یک  عنوان  به  دولت  ظهور  دادن  »قرار 
با  تاریخی،  تحليل  اساس  بر  مجبوریت 
پدیده های تاریخی در تضاد قرار خواهد 
گرفت. اگر دولت را نه تنها به عنوان عامل 
مدیریتی و ابزار فشار بلکه تصرف کننده ی 
بدانيم  مصرف  بر  مازاد  محصوالت 
در  داده ایم.  انجام  صحيح تر  تحليلی 
و  اجتماعی  مدیریت  امر،  این  انجام 
و  پوشش  یک  عنوان  به  عمومی  امنيت 
یا  و  می گيرد.«  قرار  استفاده  مورد  ابزار 
بر محوریت  را  اراده ی خود  »تحزبی که 
دولت قرار داده خود با سوسياليسمی که 
برابری  و  آزادی  ایده آل های  عنوان  به 
چون  است؛  متضاد  می کنيم  قلمداد 
یا  و  همدیگرند.«  نقيض  و  ضد  دو  این 
دست  چالش  این  کردن  برطرف  »راه 
است.  دولت محور  اراده ی  از  برداشتن 
 = دولت  تعاریف  بر  نظر  اتفاق  با  یعنی 
بایستی  نابرابری،    = و دولت  نبود آزادی 
دولت محور  حزب  از  مبدأیی  لحاظ  از 
زندگی ام  از  مرحله  سومين  نمود.  گذار 
نام و جوهر آن را زندگی  بتوان  که اگر 
شروع  بعد  به   1999 فوریه   15 از  ناميد 
آغاز  مرحله،  این  بارز  مشخصه  می شود. 
به  دولت محور  زندگی  از  با گسستن  آن 
طور عام و از زندگی مدرن سرمایه داری 
»ترجيح  یا  و  می باشد.«  خاص  طور  به 
و  آزادی  ایده آل های  نوع  هر  بر  دولت 
اشتباه  بزرگ ترین  سوسياليسم  و  برابری 
را تشکيل داده است. گسستن از زندگی 
نيست.«  پسروی  دولت محور  و  تمدنگرا 
این  از  حکایت  خوبی  به  نوشته ها  این 
راستی دارد که رهبر خلق کورد و جنبش 

هيچ گونه چشمداشتی  آن  آزادی خواهی 
به دولت و تاسيس آن نداشته و مخالف 
سعی  و  بوده  دولت  موجودیت  فلسفه ی 
کردن  بی تاثير  و  کردن  کوچک  در 
دولت محورانه  ذهنيت  مخرب  اثرات 
خود  دولت  که  چرا  دارد.  و  داشته  را 
است.  اجتماعی  مفاسد  و  تخریبات  منشا 
وجود  از  ناشی  اجتماعی،  مشکالت 
که  می دهد  نشان  تاریخ  می باشد.  دولت 
زیسته  دولت  بدون  انسان  سال  هزاران 
است و تنها 5 هزار سال است که انسان با 
دولت آشنا شده است. قبل از این دوران 
قتل عام،  گریز،  جنگ،  شاهد  تاریخ 
انکار، امحا و دشمنی نبوده است. تاریخ، 
 5 از  را  اجتماعی  مشکالت  و  جنگ ها 
می نماید.  ذکر  طرف  این  به  سال  هزار 
نداشته  وجود  جنگی  تاریخ،  آن  از  قبل 
وجود  طبيعت  با  انسان  دشمنی  است. 
نداشته است. انسان به هر چيز به صورت 
ارزشمند  و  ذی روح  جاندار،  موجودی 
خود  مانند  را  چيز  هر  است.  نگریسته 
برای  را  آنچه  و  دانسته  ذی روح  و  زنده 
طبيعت  در  آنچه  برای  می خواسته  خود 
نيز  است  داشته  وجود  خود  اطراف  و 
به  از زمانی که رو  بوده است. ولی  قائل 
دولت آورد، انسان خود را باالتر و برتر از 
ظهور  اجتماعی  مشکالت  و  دید  طبيعت 
و  امتيازگيری  حاکميت،  سلطه،  کردند. 
تصرف روی کریه و زشت خود را نشان 
داد. بررسی ها و تحقيقات نشان می دهند 
سرشت   و  جوهره  از  انسان  که  وقتی  از 
خویش دور گردیده و با خویشتن خویش 
اخالقی،  عدیده ی  مشکالت  شد  بيگانه 
فرهنگی روی کریه  و  اجتماعی، سياسی 
دولت  که  پيداست  دادند.  نشان  را  خود 
و ذهنيت دولت محور انسان را از طبيعت 
نموده است زیرا که دولت مخالف  دور 
طبيعت و ذات پاکيزه  و بکر انسان است. 
سلطه ی انسان بر طبيعت در واقع سلطه ی 
او بر ارزش های انسانی است. برده کردن 
معنای  و  آزادی  کردن  وارونه  و  انسان 
آپوئيستی  فلسفه ی  برای همين  است.  آن 
و  شکلی  هر  به  آن  فلسفه ی  و  دولت  با 
باشد مخالف است. در واقع  شيوه ای که 
مارکسيسم  از مارکس و  انتقاد رهبر آپو 
دولت  به  نسبت  آن ها  نگرش  در  هم 
است. می دانيم که از نظر مارکس آزادی 
دولت  تشکيل  با  بود  مساوی  پرولتریا 
یکی  دولت ها  ذات  آنکه  حال  پرولتریا. 
است. دولت زهر است و زهر از هر نوع 
و به هر شکلی که باشد نکوهيدنی، کریه 
گرایی  دولت  ُکشنده.  و  است  زشت  و 
خودمحوری،  بر  آن  اساس  که  ذهنيتی 
انکار، امحا، هموژن و یک دست کردن و 
انحصار اقتصادی و سياسی است. ذهنيت 
انگاشتن جامعه و فرد است.  هيچ و پوچ 
دولتی  دیدگاه  در  جامعه  نه  و  فرد  نه 
نيستند.  جایگاه  و  اعتبار  ارزش،  دارای 
ظاهر  به  دولت ها،  از  برخی  است  ممکن 
در  و  باشند  شده  قائل  فرد  برای  حقوقی 
از  نامی  خویش  حقوقی  و  قانونی  متون 
آن برده باشند ولی در حقيقت آنچه که 

دولت خواستار دست یابی به آن است نه 
بلکه ذوب کردن  نه حقوق  و  است  حق 
فرد  فرد و جامعه در درون دولت است. 
جزیی از دولت می شود و نهایتا در اختيار 
دولت قرار می گيرد. زبان، چشم، گوش 
خدمت  در  و  می گردد  دولتی  او  فکر  و 
بيندیشد  می تواند  نه  دولت  بدون  دولت. 
و نه ببيند و نه بشنود. رهبر خلق کورد در 
اندازه  از گفته هایش می گوید: »هر  یکی 
جسم  نيرومند،  و  باشد  قوی  انسان  ذهن 
ذهن  هراندازه  و  می شود  نيرومند  هم  او 
ضعيف  نيز  او  جسم  باشد  ضعيف  انسان 
شدن  »قوی  می دهد:  ادامه  و  می گردد.« 
دولت  سيستم  تحليل  به  بستگی  ذهن 
و  گردد  تحليل  دولت  اندازه  هر  دارد. 
فکر  و  اندازه ذهن  به همان  شناخته شود 
می گردد.«  شفاف  و  زالل  نيرومند،  هم 
منشا  که  گرفت  نتيجه  می توان  بنابراین 
نواقص،  کمبودها،  امراض،  همه ی 
شناخت  عدم  در  اجتماعی  بزه کاری های 
همين  برای  است.  نهفته  دولت  تحليل  و 
چيست  »دولت  می گویند:  که  است 
هر  یعنی  نيست!؟«  چه  دولت  بلکه  نه!؟ 
می گردد  متبلور  ذهن  در  که  بدی  چيز 
است.  آن  بدی های  نتایج  و  دولت  از 
مشکالت  ثبات،  عدم  بودن،  بی اراده 
همه  و  همه  شخصيتی  نارسایی های  و 
چنين  باید  همين  برای  است.  دولت  از 
ذهنيتی را تحليل کرد و دولت را از خود 
دور کرد. باید هر روز نيت دور شدن از 
دولت را انجام داد و باید آنچه را دولت 
در ذهن انسان قرار داده است را  استفراغ 
نمود. چون که دولت زهر است و اگر آن 
را استفراغ نکنيم بدن، فکر و زندگی را 
همواره مسموم و زهرآگين خواهد کرد. 
پارادایم ما، پارادایم و جهان بينی ای است 
که اصل خدشه ناپذیر آن مبارزه با دولت 
دولت محوری  و  دولت گرایی  ذهنيت  و 
این  تا  ما  ایدئولوژی  و  فلسفه  است. 
دولت  مورد  در  روشن  و  صریح  حد 
حال  این  با  است.  نموده  عقيده  اظهار 
کنفدراليسم  سيستم  که  می شود  چگونه 
دولت گرایی  به  متهم  را  دموکراتيک 
پاسخ  می نمایند!؟  دولت  تاسيس  و 
دولتی  فکر  داشتن  عدم  است.  روشن 
با  افتادن  در  با  است  برابر  دولت محور  و 
دولت  که  آنچه  به  گفتن  نه  آن ها.  منافع 
آن ها را ارزش می داند بازگرداندن انسان 
خویش  ذات  به  و  خویش  خویشتن  به 
دوباره ی  برگشت  و  انسان  بازیابی  است. 
را  دولت  که  است  چيزی  طبيعت  به  او 
می ترساند و تيشه به ریشه ی دولت می زند.

دموکراتيک،  کنفدراليسم  سيستم 
سيستم  برابر  در  که  است  سيستمی 
سيستم  می خواهد  جهانی  کاپيتاليسم 
دنيا  نماید.  ایجاد  را  جهانی  دموکراسی 
اکنون شاهد جنگی است که دو سيستم 
انجام  آن  را  یکدیگر  مقابل  در  هم  ضد 
کنفدراليسم  می گویيم  وقتی  می دهند. 
دموکراتيک  سيستم  یعنی  دموکراتيک 
سرمایه ی  سيستم  برابر  در  خلق ها  جهانی 
که  است  واضح  پُر  جهان.  گلوبال 

جهانی  خون خواران  و  سرمایه داران 
تحمل چنين سيستمی را ندارند؛ لذا سعی 
بر آن دارند که آن را وارونه جلوه دهند و 
بگویند که آن نيز سيستمی است دولتی و 
دولت محور. حال آنکه هيچ گونه تشابهی 
دموکراتيک  کنفدراليسم  سيستم  ميان 
ندارد.  وجود  دولتی  نهادهای  با 
سيستم  این  از  سوریه  و  ایران  ترکيه، 
آن  می خواهند  همين  برای  دارند.  واهمه 
 را چنان جلوه دهند که گویی کشورها را 
تجزیه می کند و ضرر به وحدت خلق ها 
آن  عکس  تمامی  به  آنکه  حال  می زند. 
دموکراتيک  کنفدراليسم  سيستم  است. 
خواهان  که  است  سيستمی  کوردستان 
است.  قومی  و  ارضی، سرزمينی  وحدت 
می گذارد  احترام  سرزمين  وحدت  به 
و  نژادها  رنگ ها،  زبان ها،  همه ی  به  و 
هویت های دینی و اتنيکی اهميت داده و 
رنگ،  با  هر کس  که  است  آن  خواهان 
نماید.  زندگی  و هویت خویش  فرهنگ 
اصلی  هویت  ندارد.  وجود  امحا  و  انکار 
مقررات  و  قوانين  ندارد.  وجود  فرعی  و 
خدمت  در  هستند  قوانينی  دولت ها، 
تجزیه ی جامعه و فرد و نابودی فرهنگ ها 
به معنای هموژن کردن  و زبان ها. دولت 
و یکرنگ کردن جامعه است. که این با 
هر  جامعه  است.  تضاد  در  جامعه  پویایی 
دولت  و  می باشد  پيشرفت  حال  در  روز 
تحوالت  و  تغيير  این  راه  در  جدی  مانع 
تغيير  دولت  همراه  که  چون  است. 
و  ندارند  سيال  حالت  قوانين  نمی کند. 
با  همراه  هستند.  ثابت  تقریبا  و  مسکون 
نيازهای جامعه تغيير نمی کنند و جوابگوی 
ادعای  پس  نيستند.  جامعه  نيازهای 
دولت خواهی  بر  دال  تالش هایی  وجود 
اصال  دموکراتيک  کنفدراليسم  سيستم 
تالش های  اینها  بلکه  نيست  درست 
حاکم  ستمگران  که  است  ای   مزورانه 
می دهند. نشان  خود  از  کوردستان  بر 
سيستم کنفدراليسم دموکراتيک، سيستم 
خود  خلق  یعنی  است.  خلق  مدیریت 
می کند.  مدیریت  دولت  به  نياز  بدون  را 
شيوه ی  دموکراتيک  کنفدراليسم  سيستم 
است.  دولت  بدون  خلق  مدیریت 
می دانيم  است.  مدنی  نهادهای  حاکميت 
هرمی  شيوه ی  به  دولت  تشکيالت  که 
هرم  راس  در   . است.  پایين  به  باال  از 
دارند  قرار  دولتی  مدیران  و  مسئوالن 
وجود  خلق  هرم  نقطه ی  آخرین  در  و 
دارد. یعنی دولت تصميم گيرنده است و 
خلق آن را اجرا می کند. ولی در سيستم 
کنفدراليسم دموکراتيک این امر درست 
رده ی  باالترین  در  یعنی  است.  برعکس 
اجرا  رده ی  در  و  خلق  تصميم گيری 
مدیران وجود دارند. یعنی دو سيستم کامال 
متمایز از یکدیگرند. همان گونه که گفته 
دموکراتيک  کنفدراليسم  سيستم  در  شد 
که  تصميم گيری  ارگان  باالترین  خلق 
دارد. اختيار  در  را  است  خلق  کنگره ی 

سيستم كنفدراليسم دموكراتيك، سيستمی دولتی نيست
KCK قاضی آواره قاضی دیوان عدالت



5 خلق د   ا ز آ ی   نۀ سا ر

خاورميانه  در  که  تحوالتی  از  پس 
با قيام خلق ها در کشورهای  همزمان 
سياسی  مقطع  داد،  روی  عربی 
و  گردید  آغاز  منطقه  در  جدیدی 
این  در  درگير  جناح های  همه ی 
را  نوینی  ریزی های  برنامه  تحوالت 
کشورهایی  وضعيت  کردند.  مطرح 
هستند،  روبرو  مشابه  آینده ای  با  که 
محور  در  و  محافل  بحث  موضوع 
منطقه ای  نيروهای  سياسی  طرح های 
ایران  دولت های  می باشد.  جهانی  و 
اساسی  متفق  دو  عنوان  به  سوریه  و 
در  که  کشوری  دو  و  منطقه  در 
جهانی  و  منطقه ای  نيروهای  هدف 
آميز  با وضعيتی مخاطره  دارند،  قرار 
مواجه می باشند. هر دو دولت به علت 
برخورداری از رفتاری مشابه در بعد 
و  منطقه  در  مشترک  منافع  سياسی، 
مقابل  جناح  در  جایگيری  همچنين 
بين  سطح  در  گر،  مداخله  نيروهای 
شدیدتری  محاصره های  با  المللی 
عرصه ی  روز  به  روز  و  گشته  روبرو 
تنگتر  و  تنگ تر  محاصرات  این 
از  پس  که  سوریه  دولت  می گردد. 
با  ليبی  و  مصر  تونس،  کشورهای 
مواجه  داخلی  شدید  مخالفت های 
گردید، زیر ذره بين نگاه های جهانی 
مداخالت  زیادی  سطح  تا  و  بوده 
است.  گردیده  آغاز  دولت  این  عليه 
سوریه  دولت  شدید  نظامی  برخورد 
عليه مخالفان و قتل عام های گسترده 
در این کشور، مشکالت و معضالت 
را عميق تر نموده و زمينه ی مداخالت 
هموارتر  را  دولت  این  عليه  خارجی 
ناتو  عضو  کشورهای  است.  نموده 
را  خود  مواضع  کشور  این  عليه 
دیگر  طرف  از  نموده اند.  آشکار 
ارایه ی ضرب  با  نيز  اتحادیه ی عرب 
العجلی برای این کشور تهدید کرده 
مذاکرات  آغاز  عدم  در صورت  که 
عضویت  مخالف  نيروهای  با  دولت 
به  اتحادیه ی عرب  در  را  این کشور 
ترکيه  آورد.  درخواهد  تعليق  حالت 
نيز که نقش اهرم فشار و اسب تروای 
دولت های غربی برای مداخالت عليه 
بازی می کند، مواضعی  را  خاورميانه 
ابراز  با  و  و  کرده  اتخاذ  را  شدیدتر 
عليه  صبرش  کاسه ی  شدن  لبریز 
پيش  از  بيش  را  تهدیداتش  سوریه 
می توان  حتی  است.  نموده  آشکارتر 
گفت این کشور با آموزش نيروهای 
اسالمی مخالف و مسلح نمودن آنان 

ایفا  را  آش  از  داغ تر  کاسه ی  نقش 
بسيار  اهميت  ایران  اگرچه  می کند.  
متفقش  اساسی ترین  برای  ویژه ای 
این  در  مداخله  و  است  قایل  سوریه 
کشور را مداخله عليه خویش قلمداد 
می کند اما تدابير و مواضعش بی نتيجه 
موضع گيری های  با  نيز  و خود  بوده 
بين  نيروهای  دیپلماتيک  و  سياسی 
کانون  در  و  بوده  مواجه  المللی 
توجهات بين المللی قرار گرفته است. 
چارچوب  در  کنونی  مقطع  در 
جهانی،  جدید  نظم  کردن  نهادینه 
حاکی  که  هستيم  تحوالتی  شاهد 
نظام  مداخالت  شدن  سيستماتيزه  از 
منطقه  در  جهانی  داری  سرمایه 
مخالفت های  که  چند  هر  می باشد. 
کنونی  نظام های  عليه  مردمی 
نظام های  ویژه  به  و  خاورميانه 
دیکتاتوری منطقه وجود داشته و گاها 
با قيام های گسترده، خلق های منطقه به 
پرداخته اند،  خویش  اعتراضات  ابراز 
در  سعی  گر  مداخله  نيروهای  اما 
خدمت  به  و  درآوردن  کنترل  به 
اعتراضات  این  درآوردن  خویش 
و  ایران  دولت های  دارند.  نظر  هر  از 
به دليل برخوردهای خصمانه  سوریه 
مخالفت های  سرکوب  در  سعی  و 
اتخاذ  اساسی  عامالن  داخلی شان، 
چنين رویکردهایی از جانب نيروهای 
مداخله گر می باشند. اگر این دولت ها 
رویکردی منطقی نسبت به اعتراضات 
بر  سعی  و  می کردند  اتخاذ  مردمی 
خویش  داخلی  مشکالت  یابی  چاره 
می توانستند  شک  بدون  می نمودند، 
مداخالت  زمينه های  زیادی  حد  تا 
خارجی را محدود و یا حتی مسدود 
نمایند. البته این موضوع به هيچ وجه 
به این معنا نيست که نيروهای مخالف 
به  کنونی  وضعيت  در  نظام ها  این 
تمامی تحت کنترل نيروهای خارجی 
آنان  منافع  خدمت  در  و  درآمده 
این  منظورمان  می نمایند.  حرکت 
است نظامی که در داخل مشروعيت 
هيچ  به  و  داده  دست  از  را  خویش 
یابی  چاره  جهت  در  تالشی  وجه 
خود  از  خویش  مردم  مشکالت 
خارجی  نيروهای  برای  ندهد،  نشان 
و  مداخله  جهت  طالیی  فرصت های 
یا طرح پالن هایی در راستای دستيابی 
کرد.  خواهد  ایجاد  منافعشان  به 
و  عام ها  قتل  با  سوریه  دولت 
پشت  و  جمعی  دسته  کشتارهای 

توهم  این  در  وعده هایش،  به  کردن 
به سر می برد که با گذر زمان و تداوم 
این  از  بود  خواهد  قادر  سرکوب ها 
معضل گذار نماید. در سوریه عالوه 
که  اسالمی ای  نيروهای  مخالفت  بر 
در حال حاضر از طرف ترکيه تغذیه 
آن ها  به کارگيری  ی  زمينه  و  گشته 
وجود دارد، مخالفت های جداگانه ای 
و  مخالفت  وضعيت  دارد.  وجود  نيز 
از  سطحی  تا  سوریه  در  اعتراضات 
دیگر کشورها متفاوت تر و برخوردار 
از پيچيدگی های خاص خود می باشد. 
نظام کنونی سوریه  نيروهای مخالف 
بوده  برخوردار  متفاوت  مطالبات  از 
با ممانعت ها و مشکالت  و هر کدام 
سياسی گوناگونی مواجهند. به عنوان 
مثال خلق کورد که سال هاست عليه 
در  می پردازد،  مبارزه  به  نظام کنونی 
جداگانه ای  مشکالت  با  مقطع  این 
از  مشکالت  این  می باشد.  مواجه 
سياست های  در  سرچشمه  سویی 
گام هایی  برداشتن  عدم  و  دولت 
راستای  در  آن  جانب  از  راستين 
این خلق  احقاق حقوق دموکراتيک 
که  مخالفانی  نيز  سویی  از  و  دارند 
به  و  خارجی  دولت های  جانب  از 
می گردند،  تغذیه  ترکيه  دولت  ویژه 
و  پروژه  گونه  هيچ  از  برخوردار 
یابی  چاره  چارچوب  در  برنامه 
در  کورد  خلق  به  مختص  مشکالت 
بر  حاکم  ذهنيت  نيستند.  کشور  این 
به  نسبت  خصمانه  ذهنيتی  مخالفان، 
و  انکار  مبنای  بر  و  بوده  خلق کورد 
می باشد.  تفاوتمندی  گونه  هر  امحاء 
پشتيبان  دولت های  نيز  سویی  از 
تنها  نه  ترکيه،  ویژه  به  نيروها،  این 
یابی  چاره  خواهان  ترکيه  خود  در 
دیگر  در  بلکه  نيست  کورد  مسئله ی 
چاره  از  نيز  کوردستان  بخش های 
عمل  به  ممانعت  مشکالت  این  یابی 
آورده و تقویت موقعيت سياسی خلق 
کورد در هر بخشی از کوردستان را 
ملی اش  منافع  با  تعارض  در  شدیدا 
خلق  دليل  همين  به  می کند.  قلمداد 
به  تا  کورد و جنبش آزادی خواهش 
سوریه  در  را  مستقل  ایستاری  حال 
با  ترکيه  دولت  است.  کرده  اتحاذ 
خيال ایجاد امپراتوری نوین عثمانی و 
نيروهای  فشار  اساسی  اهرم  عنوان  به 
در  سعی  تنها  نه  منطقه  در  غرب 
هر  بلکه  نداشته  مسایل  یابی  چاره 
افزوده  مسایل  این  عمق  بر  بيشتر  چه 

دولت  این  تالش های  البته  است. 
نمانده  محدود  سوریه  کشور  به  تنها 
عنوان  به  را  خود  کشور  این  است. 
ایده آل خاورميانه اعالم نموده  مدل 
مداخالت  گستره ی  تا  دارد  سعی  و 
بکشاند.  تمامی خاورميانه  به  را  خود 
از  ایران  دولت  چند حمایت های  هر 
دولت سوریه، ایران را بيشتر در تنگنا 
بر  بين المللی را  قرار داده و عرصه ی 
می توان  اما  است،  کرده  تنگ تر  آن 
عدم  در  را  اساسی  نقش  گفت 
در  ای  منطقه  فرا  طرح های  موفقيت 
سوریه ایفا کرده است. از این رو هم 
و هم دولت های غرب  ترکيه  دولت 
بر این نکته کامال واقف گشته اند که 
عليه  مداخالت  سازی  عملی  جهت 
دولت سوریه، بایستی موقعيت دولت 
سطح  در  را  آن  نفوذ  سطح  و  ایران 
منطقه ای تضعيف نمایند. این موضوع 
به این معناست که حمالت سياسی و 
یا  و  درون  در  ایران  عليه  مداخالت 
بيرون از مرزهای ایران سرعت بيشتری 
خواهد گرفت و یا حتی احتمال تغيير 
وجود  نيز  مداخالت  بندی  اولویت 
ترور  ی    مسئله  مطرحسازی  دارد. 
ایاالت  در  سعودی  عربستان  سفير  
ایران  دولت  از سوی  آمریکا  متحده 
مربوط  اخير  رویدادهای  همچنين  و 
به سفارت دولت انگليس در ایران و 
موضع گيری های دولت هایی از قبيل 
فرانسه، هلند، آلمان و... و فراخوانی 
این  نشانه های  ایران  از  سفيرانشان 
تداوم  می باشند. در صورت  موضوع 
خاورميانه  وضعيت  روندی  چنين 
و مشکالت عميق تر خواهد  وخيم تر 
نيروها  این  اینکه همه ی  شد. عليرغم 
کامال بر این واقفند که با در پيشگيری 
مسالمت  و  دموکراتيک  راهکارهای 
ميسر  خلق ها  مسایل  یابی  چاره  آميز 
می گردد، اما هيچ یک از آن ها چنين 
راهکارهایی را انتخاب ننموده است. 
البته این موضوع از ذات دیکتاتوری 
سرچشمه  نظام ها  این  گرایی  عمل  و 
دهنده ی  نشان  هم  نهایتا  و  گرفته 
جناحين  از  یک  هيچ  که  است  آن 
پروژه ای  یا  و  برنامه  از  برخوردار 
نيستند.  یابی مشکالت  بر چاره  مبنی 
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 9 توسعه  و  عدالت  حزب  حکومت 
قرار  قدرت  مسند  در  که  است  سال 
این  اندازه ی  به  حکومتی  هيچ  دارد. 
حکومت از شانس، فرصت و امکان 
برخوردار  کورد  مسأله ی  یابی  چاره 
و  به آتش بس  استناد  با  است.  نشده 
نظامی  عمليات  انجام  عدم  مراحل 
این  است،  شده  تکرار  کرات  به  که 
برداشت را نداریم. منظورمان اتمسفر 
که  است  اجتماعی  بستر  و  سياسی 
در  کورد  مسأله ی  یابی  چاره  جهت 
بسيار  فرصت های  کوردستان  شمال 
اولين  برای  کرد.  عرضه  را  مناسبی 
در  ترکيه  جامعه ی  در  که  بود  بار 
شرایط  همه ی  اخير  سال  چند  طول 
مسأله ی  تا  دادند  هم  به دست  دست 
ملی  حتی  گردد.  یابی  چاره  کورد 
گرایان افراطی ترک هم برای اولين 
بار خواستار چاره یابی مسالمت آميز 
این  تمامی  رغم  به  شدند.  مسئله  این 
و  عدالت  حزب  حکومت  موارد 
هيچ  یابی  چاره  راستای  در  توسعه 
گامی برنداشت. تنها کاری که کرده 
 TRT6 افتتاح کانال با  بوده که  این 
به  بخشی  مشروعيت  راستای  در 
عملی  مورد کوردها  در  که  سياستی 
سياست های  الپوشانی  و  می گردد 
شناسه های  رسيده،  بست  بن  به 
سازد. مطرح  را  ویژه  جنگ 
چاره  عدم  که  داشت  اظهار  بایستی 
حزب  سوی  از  کورد  مسأله ی  یابی 
شناختی  هستی  توسعه  و  عدالت 
حکومت  این  اینکه  از  پس  است. 
دولت  گرفت،  دست  در  را  قدرت 
 PKK ،گمان می کرد که این حزب
مسئله ی  و  برد  خواهد  ميان  از  را 
بين خواهد رفت.  از  با آن  نيز  کورد 
وزیر  نخست  اردوغان  که  همچنان 
در  را  حکومت  آنکه  از  پس  ترکيه 
دست گرفت، در سال 2003 و پس 
اگر  گفت:  چنين  زمانی  اندک  از 
چنين  نيندیشيد،  کورد  مسأله ی  به 
در  داشت.  نخواهد  وجود  مسئله ای 
حال حاضر می توان گفت که ذهنيتی 
به موازات چنين گفته ای وجود دارد. 

در  کورد  مسئله ی  که  مراحلی  در 
مطرح  جانبه  همه  صورتی  به  ترکيه 
راستای  در  حزب  این  است،  گشته 
مطالبات دموکراتيک خلق هميشه دم 
از دموکراسی آن هم به صورتی کلی 
زده است. اینکه به تنهایی قدرت را در 
دستانش قبضه کرد نيز ناشی از عدم 
دليل  بود.  دیگر  آلترناتيوی  وجود 
در  درگيری ها  آتش  شدن  شعله ور 
کوردستان نيز در نتيجه ی این بود که 
راستای  این حکومت هيچ گامی در 
برنداشت.  کورد  مسأله ی  چاره یابی 
توسعه  و  این وضعيت حزب عدالت 
بروکراسی  و  سياسی  محافل  در  را 
نظامی ـ مدنی و جامعه تحت شرایط 
تداوم  است.  داده  قرار  دشواری 
نوع  به  این حزب  از سوی  حکومت 
در  که  خورده  گره  موضعگيری 
می کند.  اتخاذ  مسئله  این  با  رابطه 
چاره  اراده ی  فاقد  آنکه  جهت  به 
کورد  مسئله ی  دموکراتيک  یابی 
اسالمی  بُعد  به کارگيری  با  می باشد، 
جامعه ی  تا  برآمده  در صدد  خویش 
کورد را از PKK دور سازد و با این 
اقدام PKK را تصفيه سازد. یکی از 
اساسی ترین استدالل هایی که مانع از 
غيرقانونی اعالم شدن این حزب شد 
ترکيه  در  است.  بوده  مسئله  همين 
ذهنيتی بر این مبنا شکل گرفته است 
هيچ  توسعه  و  عدالت  جز حزب  که 
 PKK با  مبارزه  توان  سياسی  نيروی 
را ندارد. به همين دليل هم این حزب 
غيرقانونی اعالم نشد. به دليل آنکه هم 
در ساختار دولتی از این حزب انتظار 
تصفيه ی PKK را دارند و هم اینکه 
دارد،  ادعایی  چنين  حزب  این  خود 
چاره  نه  تالش هایش  تمامی  محور 
تصفيه ی  بلکه  کورد  مسأله ی  یابی 
آن است. اگر گفته شود چرا مسئله ی 
کورد در طول این 9 سال حل نشد و 
شدند،  گرفته  سر  از  درگيری ها  چرا 
کاراکتر  این  با  تنگاتنگی  رابطه ی 
برخی  دارد.  توسعه  و  عدالت  حزب 
با اظهاراتی از این قبيل که دیدارها و 
مذاکراتی صورت گرفت و کم مانده 

بود با تفاهم و صلح به نتيجه برسند اما 
از آن  مانع  درگيری ها آغاز شدند و 
و  خویشند  فریب  درصدد  یا  شدند، 
اینکه جامعه را فریب می دهند. قبل از 
هر چيزی باید گشایشی را که حزب 
می زند،  آن  از  دم  توسعه  و  عدالت 
عبارت از یک دروغ بزرگ دانست. 
فشار  ميزان  بر  روز  هر  که  جایی  در 
بر روی سياست دموکراتيک افزوده 
دموکرات  سياستمداران  و  می شود 
بازداشت می شوند، از کدام گشایش 
کرد؟  بحث  باید  دموکراتيک 
 300 به  نزدیک  حاضر  حال  در 
می شوند.  محاکمه  کورد  سياستمدار 
دموکراسی  از  نه  کشوری  چنين  در 
باید  بلکه  دموکراتيک  حل  راه  و 
صرفا از فاشيسم بحث نمود. از سوی 
از  صحيحی  ارزیابی  بایستی  دیگر 
 2006 سال  بعد  که  بس هایی  آتش 
صورت  دیدارهای  و  شدند  اعالم 
مقاطع  برخی  در  اگر  داشت.  گرفته 
کاسته  درگيری ها  ميزان  از  زمانی 
از آن ها در  باشد هم هيچ یک  شده 
حزب  و  دولت  سياست های  نتيجه ی 
رهبر  است.  نبوده  توسعه  و  عدالت 
خلق کورد و جنبش آزادی خواهی 
نمودن  آماده  راستای  خلق کورد در 
بستری جهت چاره یابی دموکراتيک 
یک جانبه  اراده ای  صلح  ایجاد  و 
بدان  می توان  نهاده اند.  ميان  در  را 
چرا  گفت.  هم  یک جانبه  فداکاری 
که در نتيجه ی عمليات های نظامی ای 
توقف  و  بس  آتش  مراحل  در  که 
صورت  یک جانبه  نظامی  عمليات 
خویش  جان  گریال  صدها  گرفت، 
بس های  آتش  داده اند.  دست  از  را 
از  پيش  ماه   4 ـ   3 جز  شده  اعالم 
عمال   2009 سال  عمومی  انتخابات 
دو طرفه نبوده اند. در چنين وضعيتی 
آیا می توان از نرمش و اراده ای جهت 
چاره یابی مسئله بحث به ميان آورد؟ 
با مذاکرات صورت گرفته  در رابطه 
مذاکرات  این  که  داشت  اذعان  باید 
از سویی مستقيما با امرالی و از سوی 
با  غيرمستقيم  صورتی  به  هم  دیگر 

KCK صورت گرفته بودند. در این 
مذاکرات هم هرگز حزب عدالت و 
صرفا  است.  برنداشته  گامی  توسعه 
خواسته تا آتش بس باشد. در عوض، 
این آتش بس ها نه حالت دو طرفه به 
حکومت  اینکه  نه  و  گرفته  خویش 
در راستای چاره یابی مسئله ی کورد 
حزب  این  است.  برداشته  گامی 
و  بيشتر  زمان  کسب  جز  نيتی  هيچ 
است.  نداشته  انتخابات  در  پيروزی 
امرالی و KCK به رغم آنکه از این 
توسعه  و  عدالت  حزب  سياست های 
که  استدالل  این  با  اما  بودند  مطلع 
بردارد،  گام  یابی  چاره  جهت  شاید 
داده اند.  ادامه  را  مذاکرات  این 
تمامی سعی شان این بوده تا با رفتاری 
جهت  را  زمينه  فداکاری  و  صبورانه 
تمامی  نمایند.  مساعد  یابی  چاره 
یک جانبه  صورتی  به  هم  موارد  این 
که  ارزیابی هایی  است.  یافته  تحقق 
صورت  موارد  این  از  آگاهی  بدون 
می گيرند تحليلی مناسب از وضعيت 
موجود ارایه نمی دهند. به رغم تمامی 
و  پذیرانه  مسئوليت  رویکردهای 
حزب  سياسی،  انعطاف  و  ظرافت 
را  رویکردهایش  توسعه  و  عدالت 
زمان  بيشتر  هرچه  کسب  جهت  در 
ادامه  کورد  خلق  گرفتن  بازی  به  و 
خلق  رهبر  هم  دليل  همين  به  داد. 
که  زمانی  تا  اینکه  بيان  با  کورد 
زمينه جهت حرکت آزادانه ام وجود 
نگردد  برقرار  امنيتم  و  باشد  نداشته 
دهم،  انجام  کاری  توانست  نخواهم 
عمال از این مرحله خارج شد. از این 
یابی  مسئله چاره  باشد  قرار  اگر  پس 
تنها  گيرد،  صورت  صلحی  و  گردد 
امرالی  درهای  کردن  باز  آن  شرط 
آکتور  اساسی ترین  بود.  خواهد 
تنها  کورد  مسئله ی  یابی  چاره  در 
به  توانست  خواهد  صورت  این  در 
ایفای نقش خویش بپردازد. تا زمانی 
هيچ  نگردد،  آغاز  مرحله  این  که 
خواسته  گریال  از  که  ندارد  معنایی 
بردارد.  درگيری ها  از  دست  تا  شود 

»درهای امرالی باید گشوده شوند«

KCK مصطفی کاراسو عضو شورای رهبری



7 خلق د   ا ز آ ی   نۀ سا ر

و  تحليل  و  بوده  برخوردار  باالیی  اهميت  از  نيز  امروز  فرانسه  عملی  و  نظری  تاثير 
چاره یابی را اقتضا می کند. می دانيم که علوم اجتماعِی عموما اروپامحور امروز به ميزان 
زیادی به بوته ی نقد گذاشته می شوند. نقاب اوریانتاليسم مرتبط با خاورميانه به تدریج در 
حال فرو افتادن است. خالصه می خواهم این را بگویم: نمی توان ارزش های پيشاهنگ 
ارزش های  به ویژه  می رسد،   پيش  سال   15000 به  قدمتشان  که  خاورميانه  فرهنگی 
برجسته ی فرهنگی  تمدن های مرکزی 5000 سال اخير و امکانات چاره یابی در آن را 
برای هميشه نادیده گرفت؛ گمان نمی کنم که بتوانيم از طریق فرهنگ دارای رویکرد 
پوزیتيویستی ماده گرای محض 500 ساله ی اخير اروپا که بيشتر هم فرهنگ خاورميانه 
را به سرقت برده است، مسایل بنيادین اجتماعيمان را معنادار نمایيم و قادر به چاره یابی 
این مسایل باشيم. با مبنا قرار دادن این فرهنگ، راه حل هایی که بدان خواهيم رسيد راه 
بر ساختاربندی های هرچه بيماتر خواهد گشود. مورد صحيح این است که از هژمونی 
ایدئولوژیک به مرکزیت اروپا رها شده و ارزش های خاورميانه و دیگر ارزش های عظيم 
انسانی در سنت شرق و رویکردهای آن ها در چاره یابی مسایل اجتماعی را در دستور 
شد، ضرورت  خواهد  بحث  خاورميانه  و  ترکيه  مدل  یک  از  اگر  دهيم.  قرار  کارمان 
به غایت آشکار است.  تاریخی و اجتماعی  این واقعيات عظيم  از   این مدل  مایه گيری 
ادعا  آنچه  برخالف  که  است  این  پوزیتيویستی  فلسفه ی  نتایج  مهم ترین  از  یکی  
قاطعانه ترین دگماتيسم می گشاید.  بر  راه  برخوردار است که  از چنان کيفيتی  می کند 
فاناتيسمی  بر  راه  و  بخشيده  مدرنيته مشروعيت  به دگماتيسم  عنوان علمی بودن،  تحت 
اعتقادی که قاطعانه تر از دین است، گشوده است. برای نمونه معنایی که به اصطالحات 
از  قطعی تر  کيفيتی  دارای  می شود،  داده   ... و  جامعه  طبقه،  دولت،   ملت،کشور،  
به شکل  اصطالحات  این  نظر  این  از  می شود.  داده  »اهلل«  اصطالح  به  است که  معنایی 
بنابراین  می یابند.  تعالی  اصطالح خدایند  از  نيرومندتر  حتی  که  ]اصطالحاتی[ خدایی 
از سوی  از دست می دهند و  را  این اصطالحات درون مایه ی واقعی خویش  از سویی 
ابژه گردانی،  می برند.  بين  از  را  حقيقت  گستره ی  بدان ها  عموميت بخشی  با  نيز  دیگر 
طی  در  جنگ  واقعيت  می شود.  منتهی  سوژه گردانی  از  بدتر  بسيار  دگماتيسمی  به 
از  بسياری  در  ناپذیری  تداوم  مرزهای  به  آن  رسيدن  و  دنيا  در  اخير  سال   500
دارد.  پوزیتيویستی  ماتریاليسم  با  تنگاتنگی  رابطه ی  ما،  امروز  دنيای  عرصه های 
منظورم از رهایی از دگماتيسم ابژکتيو، ارجحيت دادن به دگماتيسم سوبژکتيو نمی باشد. 
می بایستی رهایی از هژمونی ایدئولوژیک غرب  برایمان در اولویت باشد. تنها در این 
صورت قادر خواهيم بود مسایل اجتماعی و دموکراتيزاسيون ـ  به منزله ی مهم ترینشان 
دموکراتيزاسيونی  دهيم.  قرار  کارمان  دستور  در  اجتماعيشان  طبيعت  با  متناسب  را  ـ 
پایدار هنگامی که در چارچوب یک آزادی فکری تام و متناسب با طبيعت اجتماعی 
خویش از صافی بحث و گفتگو عبور داده شود، می تواند رهيافتش را بيابد. نمی توان 
که  فرهنگی ای  ميراث  اروپامحور  جامعه شناسی  نظریه های  و  اصطالحات  طریق  از 
و  به روز  را  اسالم  فرهنگ  آن  راس  در  و  می دهد  تشکيل  را  الیه ها  از  عظيم  بلوکی 
تنهایی چگونگی  به  ـ عرب«  »اسرائيل  توافق  نمود. همانگونه که مورد عدم  چاره یابی 
عرب)اصطالحات  و  اسرائيل  اصطالحات  می توان  می دهد،  نشان  را  مسئله  الینحلی 
به عنوان  مسئله ساز،  است  مکانيسمی  هرکدام  به تنهایی  که  را  ملت(  پوزیتيویستی 
بار  واقعيت  عرب گرایی  و  اسرائيل  بر  که  به ميزانی  نمود.  عرضه  اثبات  این  نمونه های 
به همان ميزان دشوارتر می گردد. چراکه اصطالحات اسرائيل  گردد، چاره یابی مسئله 
نمی کنند.  بيان  را  آن  حقيقت  و  نبوده  می گردد  ادعا  که  واقعيتی  حامل  عرب  و 
نمایيم.  پيشنهاد  هم  کورد  و  ترک  اصطالحات  مورد  در  می توانيم  را  مشابه  اقدامی 
بر  را  راه  این وضعيت،  بار گردد،  ]اصطالحات[  ترک و کورد واقعيت  بر  هرچه که 
گشود.  خواهد  اصطالحات  این  پيرامون  شکل گرفته  مسایل  بيشتر  هرچه  شدن  ژرف 
سده ی  واقعيت های  هرزمانی  از  بيش  که  ـ  کورد  و  ترک  اصطالحات  که  هنگامی 
حد  از  بيش  حقایقی  سطح  به  ـ  کرده اند  کسب  ضعيفی  پدیداری  که  می باشند  اخير 
مبالغه آميز ارتقا داده شدند]در حالی که می بایست ضعيف می ماندند[ راه بر معضالتی 
را  اجتماعی  مسایل  پوزیتيویستی،  دینی  منزله ی  به  مليت گرایی  دشوار گشودند.   بس 
بيش از ادیان سنتی ژرف تر می کند. خالصه، به ميزان رهایی نظریات دموکراتيزاسيون 
باشند.  یاری رسان  چاره یابی ها  در  می توانند  سوبژکتيو  و  ابژکتيو  دگماتيسم  از 

نقشه ي راه رهبر آپو

بخش پنجم
كتاب مساله ي شخصيت در كوردستان ) بخش یازدهم(

نويسنده: عبداهلل اوجاالن
مترجم: شهيد رامان جاويد

همچنانکه در ميان افراد از اشخاص پيشاهنگ بحث می کنيم، می توان در 
ميان خلق ها نيز از خلق پيشاهنگ بحث نمود. بدیهی است که در مراحل 
انقالبی، نه همه ی خلق ها،  بلکه یک و یا برخی از آن ها نقش پيشاهنگی 
ملت های  و  پيشاهنگ  خلق های  که  است  اینچنين   و  می کنند.  ایفا  را 
پيشاهنگ به ميان می آیند. قبل از روند خلق شدن، همان مورد در رابطه 
با قبایل و عشایر مشخص صدق می کند. در دوره های بحرانی در رأس 
خلق ها و ملت هایی که پيشاهنگ این گونه مراحلند، نمایندگان طبقاتی 
وجود دارند که جدیدا شکل گرفته و بازنمود جامعه ی نوین می باشند. این 
اشخاص نام های شناخته شده ی تاریخ هستند. این نوع قوم، عشيره، خلق و 
یا ملت ها مهر خود را بر مراحلی از تاریخ می زنند آنچنان که این مراحل 
اشخاصی که رهبری  به همان شکل  نامگذاری می شود.  عنوان آن ها  با 
قبيله، عشيره، خلق و یا ملت خویش را بر عهده دارند نيز همراه با آنها به 
یاد آورده می شوند. به طور خالصه، اشخاص حالتی مجرد از قوم، خلق و 
یا طبقه شان نداشته بلکه تماما برعکس، در ميان خلقشان شکل می گيرند. 
در برابر شخصيت های مفيد و مؤثری که در دوره های بحرانی و انقالب 
کنار  در  می شوند.  دیده  نيز  مشکل ساز  شخصيت های  می کنند،   ظهور 
نمایان  نيز  بی شخصيت  اشخاص  بزرگ،   خلق های  و  شخصيت ها  رشد 
ایفای نقششان ]در مراحل  می گردند که این بی شخصيتی ناشی از عدم 
تاریخی[ است. این افراد در مراحلی از تاریخ شاهد فروپاشی نظام قبلی و 
نيز عدم حفظ معيارهای شخصيتی از سوی نظام هستند، اما به دليل آنکه در 
شخصيت انقالبی و تحليل گر نظام نوین ذوب نشده اند به چنين وضعيتی 
]بی شخصيتی[ درمی افتند. این تيپ اشخاص حتی اگر بخواهند معيارهای 
و  نگشته  نائل  موفقيت  به  هم  نمایند  را کسب  نوین  مرحله ی  شخصيت 
شکست آن ها در قبال پيشرفت ها گریزناپذیرست. همچنانکه در سطور 
فوق هم بدان اشاره نمودیم، افراد زمانی که مسئوليت تاریخی خود را بر 
عهده گرفته و بجای آورند، نوعی از شخصيت ]نوین[ را کسب می کنند. 
متفکر،  تحليل گر،  شخصيتی  از  را  خود  که  افرادی  است  بدیهی  اما 
شخصيت  از  گردانيده اند  محروم  بازآفرینی  نيروی  و  فعال  سازمانی، 
شناخته  بی شخصيت  فردی  همچون  تاریخ  در  و  گرفته  فاصله  مذکور 
می شوند. به طور خالصه در طول تاریخ همچنانکه شاهد شخصيت های 
بزرگ هستيم، چنين افراد نفرت برانگيز و بی شخصيتی نيز وجود دارند.

و  ناتوان  حقير،  شخصيتی  حالت  به  خود  شخصيتی  ساختار  این  با  فرد 
به  و  شده  غوطه ور  بحرانی  دوره های  در  گویی  است.  درآمده  ناشناس 
گرفتار  بدان  که  بيچارگی ای  نمی کند.  پيدا  را  برون رفت  راه  هيچ وجه 
آمده وی را به سوی شخصيتی شکست خورده می کشاند. به همين دليل 
انکارگرا  او همچون شخصيتی بی فکر، ترسو، بی اخالق و شخصيتی  به 
و بی خانمان که از قوم، عشيره، خلق و طبقه اش گسسته است، نگریسته 
می شود. این تيپ شخصيتی تمامی این صفات منفی را در شخص خویش 
محسوس نموده است. بی چارگی ای که بدان دچار شده، او را مبدل به 
اما این کين از نوعی نيست که مثبت باشد  شخصيتی کينه ای می نماید. 
و هدف آن نوسازی باشد، برعکس کينه ای است که در برابر هرچيزی 
از خود واکنش نشان داده و به هرچيزی حمله ور می شود. بعضا به این 
شخصيت ها آنارشيست هم گفته می شود. نه معيار زندگی قبلی و نه معيار 
و  یاغی  افراد  همچون  بی قاعده  افراد  این  نمی پسندند؛  را  نوین  زندگی 
به سوی  را  جامعه  ساختار شخصيتی خود  این  با  که  بوده  گردن کلفت 
وجود  افراد  ميان  در  همچنانکه  وضعيت  این  می کشانند.  هرج ومرج 
تيپ عشایر و  این  است.  قابل مشاهده  نيز  اقوام و عشایر  ميان  دارد، در 
اقوام بالی جان جامعه شده، به آن حمله ور شده و آن را از بين می برند 
می کشانند.  کشتار  به سوی  دسته جمعی  نيز  را  انسان ها  که  به گونه ای 
همچنانکه سازنده نيستند ساختار موجود جامعه قبلی را نيز به سطح رکود 
رسانده و آن را فلج می کنند. بدین ترتيب به بزرگ ترین موانع در برابر 
تحوالت مبدل می گردند. این اقوام و عشایر به تمامی حالتی دیوانه وار به 
خود گرفته و فاصله و گسست از حقيقت در ساختار آنان حاکم است.

كتاب
اندیشه
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هفته نامه ي سياسي،  فرهنگي،  اجتماعي8

و  اعتياد  تا  گرفته  هویتي  بحران  ...از 
گرفته  مهاجرت  و  بيکاري  و  فقر  از 
همچون  این ها  زنان؛  خودسوزي  تا 
و  چسبيده  کرماشان  پيکر  به  زالو 
این  در  اما  و  مي مکند.  آن  خون  از 
که  هستم  آن  پي  در  کوتاه  جستار 
این  عليه  که  پليدي  سياست هاي  به 
دیگر  سيماي  و  گرفته  صورت  دیار 
بپردازم.  داده  تشکيل  را  کرماشان 
در  موجود  عقيدتي  و  مذهبي  تنوع 
با همه نوع دسيسه هاي  اینک  کرماشان 
رویاروست.  حکومتي  تفرقه اندازانه ي 
در  دولت  که  است  مرکزي  کرماشان 
با  را  خود  ضدکورد  سياست هاي  آن 
پيش  مذهبي  اختالف افکني  حربه ي 
مي برد. در کرماشان تشيع درباري)که 
مطلقه ي  والیت  تشيع  تازه اش  نام 
و  مي گردد  تبليغ  به شدت  است(  فقيه 
تقدیس یافته ي  سمبل هاي  با  را  همه جا 
آن که جالي ملي گرایي ایراني بر آن 
مردمِي  تشيع  تا  مي آرایند  هویداست، 
ترتيب  بدین  رود.  ميان  از  ستم ستيز 
شيعه  و  سني  کورد  ميان  برشي  هم 
ایجاد مي کنند و هم کورد شيعه مذهب 
بمباران هاي  شدیدترین  تحت  را 
در  سعي  و  مي دهند  قرار  عقيدتي 
وابسته نمودنش مي نمایند. در واقع تشيع 
رسمي ایراني که ساخته ي نهاد قدرت 
و دولت است، ناسيوناليسم ایراني را با 
ظریف ترین شکل خود در افراد تزریق 
مي کند. دولت هاي ایران همواره سنگر 
کرماشان  خاکریز  در  را  کوردستيزي 
و توسط دین رسمي محکم مي سازند 
یورش  کوردستان  همه ي  به  آن گاه  و 
عنصر  یک  دولتي،  تشيع  مي برند. 
نفوذي، وارداتي و به شدت خطرناک 
از  هم  را  کرماشان  کورد  که  است 
به  هم  و  مي سازد  دور  خود  هویت 
خودستيزي دچار مي گرداند. آیا وجود 
بيشترین آمار خودکشي و خودسوزي 
همين  عيني  نمود  نوعي  استان  این  در 
نيست؟! خودستيزي  و  خودانکاري 
سنتي  سياست  متأسفانه  دیگر  سوي  از 
کورد به دليل ذهنيت منطقه گراي خود 
از  را  شيعه مذهب  و  کرماشاني  کورد 
دایره ي سياست کورد خارج ساخت و 
حتي بيرون از هویت کوردستاني تلقي 
براي  ترتيب زمينه ي الزمه  بدین  کرد. 
کوردستان  از  بخش  این  جذب شدن 
پيش  از  بيش  دولت  سياست هاي  به 
فراهم آمد. تعریف کوردبودن و عدم 
تناقض آن با نوع گویش و مذهب، به 
دليل این ذهنيت و عملکردهاي آن،  در 

است. بوده  همراه  بحران  با  کرماشان 
همواره  پهلواني  خوي  کرماشان  در 
مردم  سياسي  مقاومت  از  نمادي 
بوده  ستم پيشه  دولتمردان  برابر  در 
خود  به  سمبليک  حالت  که  است 
شدیدترین  رو  همين  از  است.  گرفته 
با  را  شخصيتي  تخریبات  نوع 
که  دولتي  پردامنه ي  برنامه ریزي هاي 
مي کنند،  صرفشان  بسياري  هزینه هاي 
شيعه مذهب  کوردهاي  شخصيت  در 
نهادینه  کرماشاني  علي الخصوص  و 
مي گفتند  گذشته  در  برخي  مي سازند. 
را  بچه هایمان  که  دارد  عيب  چه  مگر 
این  از  کنيم؛  بزرگ  فارسي  زبان  با 
نصيب مان  چه  حرف زدن  کوردي 
نوع  آن  نتيجه ي  حاال  و  و...  مي شود 
پرورش که دیکته شده  بود، نسلي است 
دچار  و  خود  به  بي باور  ازخودبيگانه، 
یاد  به کورد کرماشاني  هویتي.  بحران 
داده اند تا سينه چاک ایراني بودن باشد. 
ایراني بودني که با آسيميالسيون درست 
شده است نه مشارکت دموکراتيک در 
»ایراني براي همه ي ملت ها«. کرماشان، 
دیاریست که کمر عقاید بومي و اصيل 
مردمانش زیر چکمه هاي داریوش اول 
است.  شکسته  ایران شهر  خسروان  و 
اول  داریوش  کتيبه ي  و  برجسته  نقش 
تصویر  یک  تنها  کرماشان  بيستون  در 
تلخ  حقيقت  بلکه  نيست؛  صخره ها  بر 
عيان  به خوبي  نيز  را  کرماشان  امروز 
مي سازد. قدرت دولت  مرکزي، دست 
فرهنگ،  از  حتي  را  دیار  این  مردمان 
نيز کوتاه  تاریخي شان  و حقيقت  زبان 
گئومات  بندکشيدن  به  است.  نموده 
دولت  ستم  برابر  در  که  مادي هایي  و 
مرکزي قيام کرده اند، هنوز هم به عنوان 
دیار  این  در  استراتژیک  سياست  یک 
مردمي  مذهب  و  دین  مي شود:  اعمال 
و راستين را قتل عام مي کنند و مردم را 
مرکزي  دولت  رسمي  دین  اسارت  به 
درمي آورند! سرکوب، تحقير، تبعيض 
و بي عدالتي آشکار جمهوري اسالمي 
در حق پيروان آیين یاري در کرماشان، 
در  است.  سياست  همين  تداوم 
تيپ شخصيتي مختلف  کرماشان چند 
سياست هاي  نتيجه ي  در  مي توان  را 
کرد: مشاهده  منطقه  این  در  دولتي 
1ـ روشنفکر پان ایرانيستي که به شدت 
گشته  دور  خود  واقعي  هویت  از 
اگر  حالت  بهترین  در  حتي  او  است. 
یا مدني  به مبارزه ي اجتماعي، سياسي 
مي داند  شأن  براي خود کسر  بپردازد، 
را  خود  جامعه ي  و  خلق  مسئله ي  که 

به  که  است  شخصيتي  او  کند.  مطرح 
براي  پایان رسيده است. سينه اي است 
کوبيدن سنگ داشته هاي دیگران و بس!

زندگي  به  وابسته  شخصيتي  2ـ 
شکل  به  نظام  که  تخریب شده 
مي کند.  ایجاد  منطقه  در  سيستماتيک 
در  هستند.  معتادها  آن  نمونه ي 
کرماشان، اعتياد به شيوه اي از زندگي 
مبدل شده است. اگرچه دیگر نمي توان 
مرگ  هم  بلکه  ناميد؛  زندگي  را  آن 
معنوي. مرگ  هم  و  است  جسمي 
تبليغات  اثر  در  که  شخصيتي  3ـ 
و  ارادتمند  به  دولتي  رسمي  مذهب 
خاکسار نظام مبدل گردیده است. این 
مسئولين  بسياري  از  بيشتر  شخصيت 
مي زند.  سينه  به  را  رژیم  سنگ  نظام 
تملق و  ابله شدگي، ریاکاري،  نمونه ي 
شخصيت  در  را  این  است.  چاپلوسي 
که  کساني  و  پاسدارها  بسيجي ها، 
را  دولت  به  خدمت  و  نظامي شدن 
همچون تنها راه امرار معاش قبول کرده 
و بدان گردن نهاده اند مي توان به خوبي 
نقش  شخصيت،  این  کرد.  مشاهده 
و  در کوردستان  را  و جالد  ميرغضب 
عليه هم زبان ها و خلق خود ایفا مي کند.

فرهنگي  استحاله ي  که  شخصيتي  4ـ 
شمار  به  پيشرفت  نوعي  خود  براي  را 
مي آورد. فارسي جعل شده ي کرماشاني 
که در کوچه بازارهاي کرماشان شاهد 
شماري  سوي  از  هستيم  آن  به  تکلم 
فارس شدن  که  کرماشاني هایي  از 
شده  مبدل  اتوپيا  یک  به  برایشان 
کپي برداري  مي شود.  تقدیس  است، 
در  فرادست  ملت  زندگي  شيوه ي  از 
برخوردهاي  و  سکنات  رفتارها،  تمام 
در  هویداست.  شخصيتي  تيپ  این 
زندگي  تهوع آور بودن  شخصيت،  این 
ابعادش  همه ي  با  تقليدي  سطحي 
مي گيرد.  قرار  نگاه مان  برابر  در 
به  و  سرخورده  نااميد،  شخصيت  5ـ 
بن بست رسيده اي که اگرچه گاه زبان 
سلطه گر  نظام  مقابل  در  اعتراض  به 
پيامش  آخرین  اما  مي گشاید  دولت 
و  است  بي فایده  »مبارزه  که  است  این 
باید تسليم همين وضعيت شد«. این را 
جوانان  و  محصالن  از  سيلي  ميان  در 
به  را  روز  خيابان ها  در  که  بيکاري 
کرد.  مشاهده  مي توان  مي رسانند  شب 
بازاري که محتواي آثارش  6ـ هنرمند 
آن  به  جامعه  که  است  مسائلي  همان 
برخي  با  گاه  است.  گشته  گرفتار 
رویارو  کرماشاني  خواننده هاي 
مي شویم که یا تقليد از فالن خواننده ي 

ترک و فارس را به تمام هم و غم خود 
ارائه  آنچه  محتواي  یا  کرده اند  مبدل 
نوميدي،  از  تمجيد  و  تعریف  مي کنند 
آنکه  حال  است.  دم  و  دود  و  اعتياد 
هنر عظيم منطقه را به خوبي مي توان در 
نواي تنبور یارسان شنيد و لمس کرد.

در  مرکزي  دولت هاي  آنکه  خالصه 
دروازه ي  را  کرماشان  دیرباز  از  ایران 
ورود به کوردستان دانسته اند. شکست 
مقاومت مردمي در این دیار همواره  به 
اشغال  فتح و  معناي هموارسازي مسير 
بوده  کوردستان  کل  در  بيدادگري  و 
کورد  شخصيت  یک  وجود  است. 
بریده  خود  هویت  از  که  کرماشاني 
دولتي  ایدئولوژي  یک  تزریق  با  و 
گردیده  وابسته  رسمي،  تشيع  بر  مبتني 
دولت مردان  که  است  آن  معناي  به 
مي توانند  که  باشند  دلخوش  مي توانند 
رام  و  مطيع  و  برده  را  سرزمين  این 
مبارزه ي  رو  همين  از  سازند.  خود 
اصول خدشه ناپذیر  از  یکي  شخصيتي 
هویت خواهي  نوین  موج  پروسه ي  در 
رشد  با  که  موجي  کرماشاني هاست. 
این  در  آپوئيستي  فلسفه ي  چشمگير 
و  دوباره زیستن  به  تا  مي رود  منطقه، 
گردد.  منجر  نوین  تاریخي  رقم زدن 
هویت خواهي  موج  این  که  مسيري 
هویت  به  رسيدن  مي پيماید 
آزاد  نوین کورد  و  ملي  دموکراتيک، 
شيعه بودن  با  تناقضي  هيچ  که  است 
شکل گيري  ندارد.  یارسان بودن  یا 
شهيد  نظير  مبارزي  شخصيت هاي 
داالهو،  شاهين  کرماشان،  هوشنگ 
مي دهد  نشان  و...  پرنداخ  محمدجواد 
به آزادي است.  که کرماشان محکوم 
مي رود  کرماشان  نوین  هویت خواهي 
یارسان  کورد   از  تازه اي  تعریف  تا 
قدرت ستيز ـ  شيعه مذهِب  کورد  و 
غيردولتي را به یک گفتمان مبدل کند. 
این یعني چرخش و بازگشت به هویت 
حصارهایي  درهم شکستن  و  ملي 
پيرامون  دولتي  رسمي  مذهب  که 
است.  کشيده  کرماشاني  شخصيت 
چکمه هاي  گفت  بایستي  پایان  در 
اما  شده اند  کهنه   دیریست  داریوش 
نظام  برابر  در  که  مادي هایي  فریاد 
عصيان  به  دست  مرکزي  قدرت 
صخره هاي  قلب  از  هم  هنوز  زده اند 
تو  پس  است...  شنيدن  قابل  بيستون 
کرماشاني ام!  هم تبار  سرکن  فریاد  نيز 

كرماشان، هویت دموكراتيك كورد آزاد و عدم تناقض آن با تشيع مردمِي دولت ستيز

ریوار آبدانان عضو مجلس پژاک
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در این مقاله سعی خواهم کرد تا به تمایزات 
که  منحرف شده ای  اسالم  با  مدینه  اسالم 
به  و  مکه  عرب  تجار  حاکميت  زمان  از 
امروز  و  شده  شروع  معاویه  پيشاهنگی 
نمود آن را در دولت های اسالمی همچون 
پس  بپردازم.  اختصار  به  می بينيم،  ایران 
بپردازیم.  آن  تاریخی  بُعد  به  است  الزم 
اخالقی ای  و  سياسی  اجتماعی،  جنبش 
گشت،  آغاز  محمد  حضرت  سوی  از  که 
حرکتی جهت از ميان برداشتن انحصارهای 
تجاری مکه به پيشاهنگی اقشار ستمدیده ی 
مبارزه  اساسی  اصول  از  یکی  بود.  جامعه 
انحصار  و  تجاری  انحصار  شکستن  درهم 
به جامعه ی  نيروبخشی  و  تجار مکه  سياسی 
فشارهایی  با  اما  بود.  سياسی  و  اخالقی 
و  مکه  ترک  به  ناچار  شد  وارد  بر وی  که 
برای  مدینه  در  مدینه شد. وی  به  مهاجرت 
موفقيت در این مبارزه، خلق و سازماندهی 
آن را از طریق مجلس های دموکراتيک که 
امری  می یافت،  نمود  آن  در  آن ها  اراده ی 
راستا  این  در  را  مسجدها  می دید.  اساسی 
نهاد. در مساجد تمام کارهای قضایی و  بنا 
انجام می شد.  مسلمانان  به  مربوط  اجتماعی 
جایگاه و کارکرد مسجد، همچون مجلس 
مطرح  اجتماعی،  مسائل  بود.  دموکراتيک 
شده و به شور گذاشته می شد تا راه حلشان 
را پيدا کنند. نماز، روزه و ذکات نيز برای 
اعتقاد راسخ  باورداشت ها و  تقویت نمودن 
مسئوليت  احساس  و  اخالقی  مسائل  به 
زندگی  آن  در  که  جامعه ای  برابر  در 
با  می کرد.  ایفا  را  آموزش  نقش  می کردند 
سياسی  و  اخالقی  شخصيتی  راهکارها  این 
آفریده می شد و در این مراسم ها وظایفش 
یادآوری می شد. وظایفی که بر این عبادات 
ارجحيت داشتند. اسالم مدینه تمامی خلق ها 
و  می داد  مشارکت  تصميم گيری ها  در  را 
می گرفت.  عهده  به  را  نقش  این  مسجد 
و شعر  هنر  فرهنگ،  مرکز  مسجد همچنين 
جامعه  فرهنگی  غنای  راستای  در  و  بود 
حضرت  برمی داشت.  چشمگيری  گام های 
محمد آریستوکراسی مکه را درهم شکست 
اقشار  تمامی  حضور  با  مردمی  حکومتی  و 
و  آزادی خواهی  نهاد.  بنا  را  رنگ ها  و 
وجودی  دالیل  و  اهداف  از  برابری طلبی 
بود. حضرت محمد خداشاهان  این جنبش 
را نابود و حکومتی مردمی را ایجاد کرد. اما 
توانستند  مکه  تجار  کوتاهی  مدت زمان  در 
نمایند.  خویش  قدرت طلبی  آلت  را  اسالم 
اقدام  بيشتر  سود  کسب  برای  مکه  اشراف 
سياسی  و  اخالقی  جامعه ی  سرکوب  به 
بنا نهاده بود. بدین منوال  کردند که محمد 
سدی  که  محمد  جنبش  از  تا  بودند  برآن 
کرده  ایجاد  آنان  زیاده خواهی  برابر  در 
با  سنت مدارانه  اسالم  بگيرند.  انتقام  بود 
مانع  داد  انجام  که  سرکوب هایی  و  فشارها 
در  راستين  اسالم  رشد  و  سازماندهی  از 
ظواهر  به  روی آوری  همچنين  شد.  جامعه 
سازماندهی  و  مسلمانان  سوی  از  دینی 
راستين،  دین داران  سوی  از  جامعه  ننمودن 
شد. شکست  علت  این  بر  مزید  عوامل  از 

جهت  بسياری  تالش های  نيز  ایران  در 
بازگردانی اسالم به مسير اصلی اش صورت 
گرفت. شيعه خواست که دین منحرف شده 
را به جوهره ی خویش بازگرداند. به همين 

دليل دین حکومتی را ترک گفته و جامعه ی 
است.  داده  قرار  مبنا  را  سياسی  و  اخالقی 
ستودنی  مسير  این  در  شيعيان  تالش های 
ویژگی  صفویان  شدن  حاکم  با  اما  است 
شيعه ی  دادند.  دست  از  را  خویش  انقالبی 
علوی جای خویش را به شيعه ی صفوی ای 
ایران حکمفرما است.  نيز در  داد که امروز 
خود  بر  که  عناوینی  با  و  ظاهر  در  هرچند 
یا  و  وابسته  را  خویش  می خواهند  نهاده اند 
در  اما  دهند  نشان  اسالم  دل سوخته ی  حتی 
عمل و فکر ضد اسالم راستين و خادم نظام 
هژمونيک اند. ظهور مذاهب متعدد در دین 
نخست  مذاهب،  در  فرقه  ایجاد  و  اسالم 
دوم  و  واقعی  دین  از  انحراف  علت  به 
انحراف  سوی  به  که  نابنيادین  اصالحات 
واپس ماندگی  علت  بود.  شدند  کشيده 
سوی  از  که  می باشد  خيانتی  خاورميانه، 
فرقه های اسالم چه شيعه و چه سنِی وابسته 
گرفته  صورت  مدینه  اسالم  عليه  قدرت  به 
با  از مکه و معاویه آغاز و  این روند  است. 
حکومت های همچون دیوان ساالران ایران 
و اشخاصی چون خامنه ای ها و دیگر فقيهان 
و  سوداندوزی  طمع  دارد.  ادامه  حکومتی 
رحم  سنتی  و  فرهنگ  هيچ  به  قدرت طلبی 
اشکال  دیگر  همچون  نيز  شيعه  نمی کند. 
قدرت طلبان  تله ی  این  در  دین  حکومتی 
اسالم  مقایسه  چند  به  اکنون  آمد.  گرفتار 
می پردازم  مدینه  اسالم  و  ایران  کنونی 
در  مدینه  اسالم  شود.  بارز  تمایزاتشان  تا 
جامعه  فرودست  و  فقير  طبقات  به  خدمت 
است  سياسی  و  اخالقی  جامعه ی  پيشبرد  و 
حال آنکه اسالم معاویه و ایران در خدمت 
به منافع دولت ـ ملت و توسعهی ملی گرایی 
اسالم  در  است.  مذهب  مبنای  بر  افراطی 
مدینه گفتمان فرهنگ ها و سنت ها و آزادی 
اسالم  در  و  دارد  وجود  نظرات  و  عقاید 
حاکمان ایران نسل کشی فرهنگی و لگدمال 
مدینه  اسالم  در  نظرات.  و  عقاید  نمودن 
اتحاد ضمن تفاوت وجود دارد و در اسالم 
سياسی همگن سازی از طریق آسيميالسيون. 
در اسالم مدینه جامعه محوری وجود دارد و 
در اسالم دیوان ساالر به حاشيه راندن. اسالم 
برنمی تابد  را  تنوعی  و  تکاثر  هيچ  سياسی 
حال آنکه اسالم مدینه سنت ها و فرهنگ ها 
را با تعاملی که ميان شان به وجود می آورد 
ملون تر می نمود. اسالم سياسی فکر و ایده ی 
مدینه  اسالم  و  می گيرد  اساس  را  خویش 
می بخشد؛  نيرو  را  جامعه  اندیشه ی  و  خرد 
همه ی  دربرگيرنده ی  که  واحدی  امت 
فرهنگ ها نيست بلکه ذوب کننده ی همه ی 
شيعه گری  ایدئولوژی  قالب  در  فرهنگ ها 
نهادینه  را  خویش  فارس  ملی گرایی  و 
کرده، دیگر فرهنگ ها را پژمرده و بی رمق 
ميان  صلح  بانی  محمد  حضرت  می کند. 
دینی  دیوان ساالران  و  بود  خزرج  و  اوس 
خونریزی  و  جنگ  باعث  ایران  در  حاکم 
ميان  تفرقه  ایجاد  نمونه  برای  ـ  ميان ملت ها 
بروز  بنابراین  هستند.  ـ  آذری ها  و  کوردها 
اسالم  بر  مبتنی  اخالقی  مقاومتی  و  ایستار 
و  است  طبيعی  امری  آن  مقابل  در  مدینه 
دموکراتيک  محتوای  باید  گریزناپذیر.  
ملت  چارچوب  در  دینی  فرهنگ 
برابر  آزاد،  عنصر  صورت  به  دموکراتيک 
و دموکراتيک ارزیابی گردد. بایستی جهت 

جایگاه  اسالمی  فرهنگ  برای  مسائل،  حل 
و  سنت ها  خود  گرفت.  نظر  در  ویژه ای 
فرهنگ هایی که دین بر مبنای آن ها تشکيل 
برابر  در  مقاومت  مقاومتند.  معنای  به  شده 
ریشه  عوامل  این  زورمداری.  و  نایکسانی 
دارند.  آن  مقاومت  فرهنگ  و  جامعه  در 
و  فشار  افزایش  و  شکنجه  زندان،  اعدام، 
سرکوب ریشه اش را نخواهد خشکاند. این 
جسمانی  قتل عام  آسيميالسيون،  با  مفاهيم 
رفت  نخواهند  بين  از  یکپارچه سازی  و 
بخشيد.  خواهند  جامعه  به  تازه ای  جان  و 
سياسی،  جنبش های  سازنده ی  توافق  در 
می توان  مخالف،  فرهنگی  و  اجتماعی 
که  اسالمی  نمود.  دخيل  را  فرهنگی  اسالم 
بر پایه ی اخالق و اساس گرفتن خرد جمعی 
جامعه برنامه هایش را ریخته و پيشبرد دهد؛ 
بر  بنا  و  نشسته  آخوندی حکومتی  اینکه  نه 
منافع حکومتی خویش، تعریفی منحرف و 
افراد آن تزریق  به  با اخالق جامعه  مخالف 
را  جامعه  و  کل  عقل  را  خویش  و  نماید 
فقيه  والیت  حکومت  بداند.  خرد  فاقد 
دست از اسالم محمدی و خلق شسته است. 
ایران همانند  دیوان ساالران دینی حاکم در 
ثروت، قدرت اندوزی  فرعونيان مکی طمع 
را  خویش  که  کسانی  دارند؛  حاکميت  و 
می دانند.  دنيا  آن  و  دنيا  این  مالک  یگانه 
و  ستم  کينه توزی،  گناه،  دروغ،  حکومت 
مروج فحشا هيچ پيوندی با اسالم مدینه که 
برای از ميان برداشتن این مسائل می جنگيد، 
مکه،  حاکمان  همانند  که  حکومتی  ندارد؛ 
تنها  نه  محاصره ی  در  را  واقعی  مسلمانان 
داده  قرار  عرصه ها  تمام  در  بلکه  اقتصادی 
را  مدنی  اسالم  سالم  و  آزاد  هوای  است. 
زهرآگين  و  آلوده  خفقان آور،  فضایی  به 
تبدیل کرده اند. ناپاکی به جای پاکی؛ جهل 
می یابند.  اشاعه  روشنایی  و  نور  جای  به 
را  مسجدالحرام  دوش  بر  سنگ  پيامبر 
اسالمی  زمامداران  اکنون  اما  کرد  تأسيس 
مانند فرعونيان کاخ های خویش را بر پشت 
گسستن  محمد  هدف  می نهند.  بنا  مردم 
دعوت  و  خلق ها  بندگی  و  اسارت  بندهای 
اما  به نيکی، درستی، پاکی و روشنایی بود 
نمودن  خویش  معبوِد  فقيه،  والیت  هدف 
و  حدود  در  را  جامعه  پيامبر  است.  خلق 
و حقوق  اینان حدود  اما  نمود  برابر  حقوق 
خویش  طرفدران  و  حاميان  برای  تنها  را 
قدرت  به  وابسته  فقيهان  برای  تنها  یعنی 
پی ریزی  می کنند.  رعایت  آن ها  ایادی  و 
جای  اکنون  راستين  اسالم  اجتماعی  نظام 
است.  داده  والیی  سلطنت  به  را  خویش 
اکنون  است.  اسالم  مرگ  والیی  سلطنت 
حقيقی  انسان،  حقيقت خواهی  اثر  در  که 
در  مردم  شده  آشکار  حکومت  این  نبودن 
فقيه  از حکومت والیت  حال دست شستن 
والیی  سلطنت  حکومت  نقشه های  هستند. 
واقعی اش  روی  و  است  شده  آب  بر  نقش 
بر همگان عيان. شاید اگر اکنون محمد بود 
نامه ای به فرمانروایان کنونی ایران که روی 
خسروپرویز را نيز سفيد کرده اند می نوشت 
و در صورت عدم قبول دعوت فرمان جهاد 
عليه آنان می داد. یکی از شيوه های راستين 
از ماهيت و طبيعت آزادی بخش  اسالم که 
آن نشات می گيرد جهاد با شمشير در کنار 
تدافعی  حرکتی  که  است  بيان  با  جهاد 

حرکتی  راستين،  اسالم  در  جهاد  است. 
مستمر و دائمی در برابر ظلم، ستم و تجاوز 
و  ندارد  خاصی  مکان  یا  زمان  پس  است. 
آن  ُحکم  صدور  برای  خاص  شخصی  یا 
ظلم  دیدن  با  جهاد  ُحکم  نيست.  الزامی 
و  می گردد  جاری  و  مشروع  حقی  ستم  و 
کند.  عمل  آن  به  واقعی  مسلمان  هر  باید 
با  می توان  را  اسالمی  حاکمان  خباثت های 
و  حقيقت  به  را  جامعه  و  برد  بين  از  جهاد 
اسالم مدینه پيوند داد. پس بایستی سلطه ی 
حکومت والیی را با جهادی اکبر در تمامی 
در  شکنيم.  هم  در  هم گرایی  با  و  عرصه ها 
دارد  وجود  خدا  برای  تنها  بندگی  اسالم 
پایه ی  که  اسالم ستيزان  از  بعضی  برای  نه 
و  خون ریزی  اساس  بر  را  حکومتشان 
جای  به  اینان  نموده اند.  بنا  خون خواری 
کمک به خلق ها و مردم لباس فقيهانه بر تن 
کرده اند و حکم تکفير برای مبارزان آزادی 
آن هم تحت عنوان عالم دینی و طالیه دار 
زمامداران جمهوری  می کنند.  اسالم صادر 
اسالمی دیگراندیشان را ملحد، مرتد و کافر 
یا مسکوت نمودن  خوانده و درصدد ترور 
تحقير  در  سعی  همچنين  برمی آیند.  آن ها 
والیت  و  شيعه  آنان  دارند.  آزادی خواهان 
و  فقيهان  صنف  به  خدمت  در  تنها  را  فقيه 
اسالم،  از  خودشان  دل  باب  تفسير  برای 
دولتی  و  حکومتی  سياسی،  زمامداری 
سرمایه ی  زدن  به جيب  همچنين  و  خویش 
کارکردهایی  می برند.  کار  به  ایرانيان  ملی 
و  تنها  دادن،  اسالم  و  تشيع  دین  به  چنين 
تنها برای منافع فقيهان حکومتی است. اینان 
بنيادش  که  کرده اند  طرح ریزی  را  مسائلی 
زنان  نابرابری  جمله  از  است.  تبعيض آميز 
نامسلمان،  و  مسلمان  نابرابری  مردان،  و 
معتقدان  نابرابری  ملت ها،  و  اقوام  نابرابری 
غير  و  فقيه  نابرابری  مختلف،  مذاهب  به 
شيعه  مذهب  و  اسالم  و  فقه  نام  با  را  فقيه 
مدینه  اسالم  آنکه  حال  می دهند.  انجام 
نيست،  شخص پرست  علوی  شيعه ی  و 
بردن  بين  از  خواستار  و  حقيقت طلب  بلکه 
اعتقادش  به  پس،  است.  دین  در  انحرافات 
خویش  که  شخصی  به  نه  دارد  پایبندی 
مدینه  اسالم  می داند.  مسلمين  امر  ولی  را 
نظام  از  دینی  حکومت  از  دفاع  جای  به 
حقوق  و  آزادی  به  ملتزم  دموکراتيک 
حکومت  هيچ گاه  و  می کند  دفاع  انسان ها 
نمی دهد.  ترجيح  خلق ها  منفعت  به  را 
که  است  واقعی  دینی  مبلغ  مدینه  اسالم 
جنگ  پرچم دار  نه  و  می باشد  صلح طلب 
های  شخصيت  باید  پس  دشمن تراشی.  و 
افراد  برخی  به  به جای قداست بخشی  دینی 
و  صلح  راه  در  پا  آنان،  خواندن  خدایی  و 
هدف  نهند.باید  بشر  برای  آزادی  و  آشتی 
واقعی دین را که توجه به مقتضيات معنوی 
پيش  در  را  ملت هاست  و  اخالقی جامعه  و 
این  بر  زدن  کافر  انگ  از  دست  و  بگيرند 
شخص و آن شخص و این فرقه و آن فرقه 
فرهنگی  می توان  گونه  بدین  تنها  بردارند. 
اعتقادات  به  احترام  با  و  پویا داشت  و  غنی 
جامعه ای  جامعه،  اقشار  و  افراد  تمامی 
غير  در  کرد.  ایجاد  فرهنگی  غنای  با  سالم 
مسلمان  و  جامعه  ذاتی  نيروی  این صورت 
تداوم  اجازه ی  مدینه  اسالم  به  معتقد 
حکومت به سلطه داران دینی را نخواهند داد.

اسالم سياسی و تقابل آن با اسالم مدینه
سيروان آریو ليالخ
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را  آن  سنتي  هيرارشي  که  مردساالري 
در  است،  نموده  برقرار  زنان  روي  بر 
و  پرنفوذتر  هميشه  تمدن  تاریخ  طول 
قدرتي  است.  شده  گردانيده  تواناتر 
حداکثر  به  ملت  دولت ـ  فُرم  در  که 
نسبت  به  را  توانش  این  است،  رسيده 
مي گيرد  جنسيت گرایي اي  از  مهمي 
بخشيده  توسعه  و  شدت  را  آن  که 
نقش ویژه ي  یک  جنسيت گرایي  است. 
نوعي  بلکه  نيست؛  بيولوژیک  معمولِي 
اندازه ي  به  است که حداقل  ایدئولوژي 
و  قدرت  توليد  به  منجر  ملي گرایي، 
دولت ـ ملت مي گردد. جنسيت زن براي 
است  شيء  یا  ابژه  نوعي  سلطه گر،  مرد 
که همه نوع آزمندي خویش را بر روي 
آن متحقق مي سازد. عبارت »زنان مزارع 
شخم  خویش  دلخواه  به  پس  شمایند؛ 
بزنيد« که در کتب مقدس آمده است و 
عبارت مدرنيته مبني بر »زن همانند یک 
مي توانيد  خویش  دلخواه  به  است،  ساز 
بنوازید«، همين واقعيت را بيان مي نماید. 
شکمش  »بگذار  ضرب المثل  همچنين 
جاي  او  پُشت  و  باشد  آبستن  هميشه 
فاشيستِي  خصلت  از  بازتابي   ، کتک!« 
مي باشد. حاکميت  و  سلطه گري 

هيوالي  یک  اجتماعي،  جنسيت گرایي 
اندازه ي  به  حداقل  که  است  اجتماعي 
جاي  مي باشد.  خطرناک  کاپيتاليسم 
مرد  حاکميت  که  است  تأسف 
ممانعت  به منظور  بي رحم  و  حيله گر 
پدیده،  این  حاکميت  آشکارشدن  از 
پي  در  بي پروا  و  خيره چشمانه  موضعي 
اجتماعي  حوزه ي  این  است.  گرفته 
کاپيتاليسم  اندازه ي  به  اینکه  علي رغم 
تمامي  از  بيشتر  دارد،  تحقيق  به  نياز 
حوزه ها در تاریکي و ابهام باقي گذارده 
ایدئولوژي هاي  تمامي  است.  شده 
سرچشمه ي  اولين  دولت،  و  قدرت 
رفتارهاي  و  برخوردها  از  را  خویش 
حوزه ي  مي گيرند.  جنسيت گرایانه 
تمامي حوزه ها  از  بيشتر  اجتماعي اي که 
همه نوع  و  شده  نهاده  سرپوش  آن  بر 
روي  بر  استثمار  و  سرکوب  بردگي، 
یافته است، بردگي زن است.  آن تحقق 
ابژه  اي اجتماعي است که تمامي اَشکال 
آن  روي  بر  را  خود  دولت،  و  قدرت 
از آن سرچشمه مي گيرند. و  آزموده اند 
با آگاهي  کاپيتاليسم و دولت ـ ملت که 
زن  بردگي  خصوصيات  این  از  عميق 
عمل مي نمایند، اهتمام بزرگي به استفاده 
از زنان به عنوان پيشرفته ترین ابزار سرمایه 
و قدرت نشان مي دهند. بایستي به خوبي 
بردگي زن، هيچ یک  بدون  دانست که 
توسعه  شانس  داراي  بردگي  اَشکال  از 

دولت ـ  و  کاپيتاليسم  نمي باشد.  و حيات 
حاکم  مرد  نهادینه شده ترین  بيانگر  ملت 
اینکه  آشکارتر  است.  سلطه گر  و 
کاپيتاليسم و دولت ـ ملت، انحصارگرِي 
مي باشد.  استثمارگر  و  زورمدار  مرد 
شاید  انحصارگري  این  ازهم پاشاندن 
باشد. دشوارتر  هم  اتم  تجزیه ي  از 

به عنوان   ، دموگرافي)جمعيت شناسي( 
جنسيت گرایي  فرعي  شاخه ي  یک 
با  مدرنيته  عصر  با  همگام  اجتماعي 
نظامي،  ارتش  جهت  آمار  بستن  به کار 
استاندارد  جامعه ي  و  بيکاران  ارتش 
زنان  زایمان  ایده آل  معيارهاي  ملت، 
که  ایدئولوژي اي  مي نماید.  تعيين  را 
بيانگر  مي شود،  ناميده  »مالتوس«گرایي 
که  انساني  جمعيت  است.  امر  همين 
تهدید  مورد  را  اکولوژي  و  جامعه 
مسئله اي  ماهوي  به لحاظ  مي دهد  قرار 
نتيجه ي  بلکه  نيست؛  بيولوژیک 
جنسيت گرایي  ایدئولوژي  به کارگيري 
ملت  دولت ـ  و  کاپيتاليسم  طرف  از 
اقدامات  و  ایدئولوژي  مي باشد. 
دولت ـ  و  کاپيتاليسم  جنسيت گرایانه ي 
مدرن،  خانواده گرایي  ازجمله  و  ملت 
شاید هم بزرگ ترین سرچشمه ي مسائل 
براي جامعه و محيط زیست  و مشکالت 
جنسيت گرایي  باید  بنابراین  باشند. 
ملت،  دولت ـ  با  ارتباط  در  را  اجتماعي 
بزرگ  سرچشمه ي  پنجمين  به عنوان 
نمود. ارزیابي  اجتماعي  معضالت 
خانواده و  زن  صنعت گرایي، 

دومين  صنعتي،  کاپيتاليسم  عصر  در 
جامعه ي  از  پس  که  اجتماعي اي  نهاد 
و  خانواده  فروپاشيد،  روستایي  زراعي ـ 
مهمي  موضوعات  از  یکي  مي باشد.  زن 
سرپوش  آن  بر  غرب  جامعه شناسي  که 
مي باشد.  زن  و  خانواده  نيز  است  نهاده 
دالیل  توضيح  از  جامعه شناسي  این 
به  خانواده  دچارگشتن  چگونگي  و 
واقعيت  این  مي جوید.  دوري  فروپاشي 
تشکيل  نبود حق  با  پيوند  را مي توان در 
اوليه،  قرون  بردگان  براي  خانواده  
بيکاري رو  فقر و  به هنگام  توضيح داد. 
شرایط  تمدني  جامعه ي  در  تزاید،  به 
ماّدي نهاد سنتي  شده ي خانواده به نسبت 
فراواني از ميان برداشته مي شود و معناي 
اجتماعي خانواده از بين مي رود. هنگامي 
که فرد از جامعه جدا مي شود، چيزي که 
تن  که  است  این  مي ماند  باقي  زن  براي 
شرایطي  در  را  و خود  بسپارد  خيابان  به 
که  نماید  تسليم  مرد حاکمي  به  ظالمانه 
مي نماید  تحميل  را  ناخواسته اي  شرایط 
زن  سرشت  با  مغایرت  در  به تمامي  که 
است. بردگي زن، برخالف آنچه برایش 

این عصر  تبليغات صورت مي گيرد، در 
بردگي  است.  نشده  تبدیل  آزادي  به 
تعميق یافته  بازارِي  بردگي  نوعي  زن، 
باقي  را  وي  از  سلولي  حتي  که  است 
باشد.  نشده  کاالیي  که  نمي گذارند 
یکي از مهم ترین عناصر بحران هایي که 
مي دهند،  روي  صنعت گرایي  عصر  در 
دارد.  جریان  زنان  و  خانواده  روي  بر 
بچه هاي  و  فراوان  طالق هاي  نه تنها 
و  قدرت گرایي  بلکه  پرشمار  خيابانِي 
جنسيت گرایي  مرزناشناس  استثمارگرِي 
سقوط  و  بحران  این  ژرفاي  اجتماعي، 
اجتماعِي  مسئله ي  مي دهد.  بازتاب  را 
اساسي ترین  به مثابه ي  زن  و  خانواده 
تالش هایي  نيازمند  آزاد،  حيات  عناصر 
در سطح تئوریک و پراکتيک مي باشد.

از  پایه  اولين  بعنوان  کاپيتاليسم  خود 
شانس  که  هنگامي  مدرنيته،  سه پایه ي 
کسب  را  نظام  بصورت  درآمدن 
اساسي  نمونه هاي  پاکسازي  با  مي نماید، 
به  آغاز  تاریخ  مابعد  و  ماقبل  اجتماعي 
با شعار  از هرچيز  قبل  است.  نموده  کار 
اجتماعي  نيروي  ساحره«،  زنان  »شکار 
را  بماند  پا  سر  داشت  سعي  که  زنان 
نمي توان  سوزاند.  آتش  در  زنده  زنده 
سرمایه  از  مستقل  را  ساحره  زنان  شکار 
سوزاندن  صحنه هاي  این  نمود.  تلقي 
جهت برقراري هژموني خویش بر روي 
بسيار  بردگان  عميق ترین  بعنوان  زنان 
منحط   با  زنان  امروزه  آمدند.  کارش  به 
خدمت  در  خویش  وضعيت  شده ترین 
نظام هستند، دچار شدن به این وضعيت 
سوزاندن]ساحره هاي  با  تنگاتنگي  پيوند 
ظهور]کاپيتاليسم[  دوران  در  مذکور[ 
سوزاندن،  از  ناشي  آسيب هاي  دارد. 
بي حد  خدمتکاري  به  اروپا  در  را  زنان 
است. درآورده  مردان  جهت  مرز  و 

بویژه در گذشته ي  جغرافياي کردستان، 
نزدیک در موقعيت سرزمين مادري سایر 
ـ  سوریاني ها  و  ارمني ها  بویژه  و  خلق ها 
مي باشد.  نيز  مي باشندـ  اقليت  اگرچه 
ترک  و  عجم  عرب،  اقليت هاي 
دارند.  سکونت  آن  در  نيز  پرشماري 
وجود  کثرت  مذهب  و  دین  منظر  از 
فرهنگ  قوي  ردپاهاي  هم  هنوز  دارد. 
فرهنگ  دارد.  وجود  قبيله  و  عشيره 
است.  نيافته  توسعه  چندان  شهري 
بزرگي  شانس  خصوصيات،  این  تمامي 
سياسي  دموکراتيک ـ  تشکل هاي  به  را 
این  مي بخشد.  کردستان  جغرافياي  در 
کمونال  اتحادیه هاي  جهت  اتحادیه ها 

هم  انرژي  آب ـ  زراعت ـ  عرصه ي  در 
مي باشد.  اجباري  هم  و  بوده  ایده آل 
جامعه ي  بالندگي  و  رشد  شرایط 
اخالقي و سياسي نيز تا حد غائي مساعد 
که  است  جغرافيایي  همچنين  مي باشد. 
همه  از  قبل  مادري  ایزدبانو ي  فرهنگ 
رواج  آن  در  صورت  نيرومندترین  به  و 
فرهنگي  مادري  بستر  است.  داشته 
»عشتار«  »ستار«،  نام  تحت  که  است 
خاورميانه  تمامي  در  توانسته  »اینانا«  و 
تمامي  علي رغم  یابد.  اشاعه  جهان  و 
هم  هنوز  زنان،  نابودي  جهت  تالش ها 
نشان  به  قادر  که  است  پتانسيلي  داراي 
حيات  نمونه هاي  جسورانه ترین  دادن 
مي باشد.  شرافتمندانه  و  مقاومت طلبانه 
جنسيت گرا  جامعه ي  ایدئولوژي 
اندازه ي  به  تالش ها  تمامي  علي رغم 
نمونه ي موجود در سایر جوامع همسایه 
خصوصيات  این  است.  نگشته  نهادینه 
هستند،  مختلط  تماما  که  غني  فرهنگي 
که  دموکراتيک  جامعه ي  برقراري  در 
آزادي  و  تفاوت ها(  با  برابري)همراه 
حاوي  است،  آن  اساسي  معيار  زنان 
بنابراین  مي باشند.  عظيم  پتانسيل  یک 
درآمدن  جهت  را  شرایط  مساعدترین 
جامعه ي  و  دموکراتيک  ملت  بصورت 
پارادایم  تحت  اقتصادي  اکولوژیک ـ 
مي دهد.  ارائه  دموکراتيک  مدرنيته ي 
دموکراتيک  کنفدراسيون  پروژه ي 
از  که  دارد  را  این  شانس  کردستان 
دولت ـ  اقدامات  گردد.  اجرا  هم اکنون 
کاپيتاليستي  هژموني  با  مرتبط  که  ملت 
براي  که  نامطلوبي هایي  سبب  به  است، 
دیروز،  همانند  دارند،  همراه  به  جامعه 
امروز و فردا نيز شانس توسعه را ندارند. 
مي توانند  دموکراتيک  تحولي  با  اما 
آورند. دست  به  را  محدود  شانسي 

بصورت  کردستان  دهي  شکل 
از  متشکل  دموکراتيِک  کنفدراسيون 
از  اکولوژیک  و  اقتصادي  کمون هاي 
سياسي  دموکراتيک  تشکل هاي  طریق 
را  برشمرده  خصوصيات  تمامي  که 
است.  تاریخي  اهميتي  داراي  داراست، 
بر  متکي  دموکراتيک  ملت  برقراري 
ایده آل  راه حلي  ملي،  کثير  هویت هاي 
مي باشد؛  ملت  دولت ـ  بن بست  برابر  در 
مي تواند مدل حلي جهت تمامي مسائل 
کشاندن  باشد.  خاورميانه  اقليتي  و  ملي 
مدل،  این  درون  به  همسایه  ملت هاي 
داده  تغيير  را  خاورميانه  سرنوشت 
مدرنيته ي  آلترناتيو  تشکل  شانس  و 
نمود. خواهد  تقویت  را  دموکراتيک 

دولت ـ ملت و جنسيت گرایي

برگرفته از کتاب مانيفست تمدن دموکراتيک جلد چهارم اثر رهبر آپو

زن در كوردستان و مدرنيتۀ 
دموكراتيك



11 خلق د   ا ز آ ی   نۀ سا ر جوان

حرکت  از  جوانان  داشتن  باز     
بس  است  کاری  آزادی  سوی  به 
غير  می توان گفت  و حتی  دشوار 
که  هستند  قشری  جوانان  ممکن. 
بيش از همه اقشار بالی جان نظام ها 
وضعيت  به  نگاهی  اگر  می شوند. 
داشته  ایران  جامعه ی  کنونی 
مشهود  برایمان  واقعياتی  باشيم 
راهکارهای  از  نشان  که  می شود 
منفعل  برای  اسالمی  جمهوری 
جوانان  داشتن  نگه  دور  و  سازی 
دارد.  جامعه  پيشاهنگی  از 
باید جوانان  ابتدا  منظور  این  برای 
لحاظ  از  را  پسر(  و  )دختر  ایرانی 
داد  قرار  ارزیابی  تحت  شخصيتی 
آن  تاثيرات  و  سنخ  هر  نقش  تا 
نمایيم: درک  بهتر  جامعه  در  را 

متمادی  ساليان  که  جوانانی   _1
نظام حاکم ذهنيت آن ها را شکل 
داده و قادر به اندیشيدنی خارج از 
نمی باشند.  حاکم  نظام  داده های 
شکل  به  که  را  قشر  این  ميتوان 
یافته اند  بنده و عبد پرورش  شکل 
تداوم  عوامل  اساسی ترین  از 
مغز  تا  پيرساالری  برشمرد.  نظام 
استخوانشان رسوخ نموده و اندیشه 
شده  فقيه  والیت  به  وابسته  آنها 
است. این قشر را حلقه به گوشان 
می دهند،  تشکيل  )بسيجيان(  نظام 
حاضرند  منافعشان  براساس  اینان 
همه انسانيت را نيست و نابود کنند. 
در  که  جوانانی  و  زنان   _2
شرکت  خواه  تحول  های  جریان 
تعریف  اینکه  دليل  به  اما  کردند 
سازماندهی  مبارزه،  از  صحيحی 
جوانان  و  زنان  نيروی  به  اتکا  و 
و  سرخوردگی  دچار  نداشتند 
الزمه  ثبات  فاقد  و  گشته  یاس 
هستند. اجتماعی  مبارزات  در 

نيروی  که  جوانانی  و  زنان   _3
را  تحوالت  و  تغيير  در  مشارکت 
نشان  خویش  از  را  دموکراتيک 
و  مانده  اراده  بی  آنان  دهند.  نمی 
چشم به راه دیگرانند و به نوعی در 
انتظاری واهی به سر می برند. حال 

آنکه اگر برداشتی صحيح از آنچه 
داد،  رخ  عربی  کشورهای  در  که 
این  که  بدانند  باید  باشند  داشته 
نتيجه ای  برایشان  فرساینده  انتظار 
رغم  علی  داشت.  نخواهد  پی  در 
انقالب ها حاصل  اینکه که همه ی 
دسترنج زنان و جوانان بوده است 
و  گرا  سنت  نيروهای  نيز  گاها  و 
دولتگرا نيز در آن شرکت جسته اند 
انقالب  ماحصل  نهایت  در  اما 
شده  برده  یغما  به  هميشه  خلق ها 
است. سيستم جهانی سرمایه داری 
زیرکانه  ناتو  و  امریکا  رهبری  به 
از این قشر بهره برداری می نماید. 
استثمار  و  کشی  بهره  در  آنان 
و  مظلومين  مطالبات  و  خواسته ها 
صورت  به  جامعه  دیدگان  ستم 
ماهرانه عمل می کنند! در حقيقت 
به  تا  دارد  را  پتانسيل آن  قشر  این 
بازیچه ی  و  آلت دست  به  راحتی 
سيستم سرمایه داری جهت اشغال 
فرهنگی و سياسی جامعه شان مبدل 
شود. اینان همان کسانی هستند که 
مانع از انقالب راستين خلق ها شده 
می زنند.  رقم  را  انقالب  ضد  و 
با  هميشه  که  جوانانی  و  زنان   _4
ليکن  می کنند.  عمل  هوشياری 
از  برخورداری  عدم  دليل  به 
رغم  به  و  مطلوب  سازماندهی 
بی  رشادت های  و  تالش ها 
که  آنچنان  اند  نبوده  قادر  شائبه 
جوانانی  آنان  نمایند.  عمل  باید 
سود  با  دارند  سعی  که  پویایند 
آمده  وجود  به  فضای  از  جستن 
ذهنی  و  فيزکی  استثمار  قرن ها  به 
ذهنيت  و  استبدادی  نظام  از سوی 
به  می توان  آن  از  که  پيرساالر 
نظام  از  زیرمجموعه ای  عنوان 
در  برد  نام  نيز  داری  سرمایه 
بکشند.  بطالنی  خط  خاورميانه 
زندگی  و  هدف  جوانان  این 
خود  زندگی  لوحه  سر  را  مدبرانه 
قرار داده و می خواهند در دعاوی 
داشته  شرکت  جامعه شان  تاریخی 
جوانان  جنبش های  اگر  باشند. 

پخته  کادرهای  پيشاهنگی  تحت 
این  گيرد  قرار  دیده  آموزش  و 
و  موفقيت  ضامن  می تواند  امر 
پيروزیشان در مبارزات اجتماعی، 
همچون  نه  باشد.   ... و  سياسی 
 57 انقالب  نمونه  )برای  گذشته 
خلق ها در ایران( اجازه ی به تاراج 
طرف  از  دستاوردهایشان  بردن 
نه  و  داد  را خواهند  قدرت گرایان 
بعضی  کنونی  اسفبار  وضعيت  به 
جوانان  آن ها  در  که  کشورها  از 
قيام ها  آتش  برای  هيزمی  به 
شد.  خواهند  دچار  شده اند،  مبدل 
به رغم آنکه اکثر جوانان در ایران 
ناميدی  در  و  گرائيده  انفعال  به 
محض به سر می برند امروز جوانان 
دموکراتيزاسيون  دار  طالیه  کورد 
پتانسيل  می باشند.  ایران  در 
خوبی  به  را  مقاومت  و  تغير 
خلقمان  جوانان  درميان  می توان 
فضای  رغم  علی  کرد.  مشاهده 
اسالمی  جمهوری  که  مليتاریستی 
نموده،  ایجاد  منطقه  و  ایران  در 
هستند  کورد  جوانان  و  زنان  این 
نادانی  و  جهل  سپاه  مقابل  در  که 
برخاسته  مقابله  به  فقيه  والیت 
نمی آورند. فرود  تسليم  سر  و 
راستای  در  کورد  مبارز  جوانان   
دمکراتيک  جامعه ی  پارادایم 
آزادی  بر  مبتنی  اکولوژیک   –
ارزش های  تالشند  در  جنسيتی 
که  را  تاریخی  جامعه ی  کهن 
سياسی   – اخالقی  جامعه  همانا 
با  و  و  دارند  نگه  زنده  است 
جامعه  ارزش ها  این  گسترش 
دهند.  نجات  قهقرایی  سير  از  را 
و  سازماندهی  منظور  این  برای 
که  دارند  حياتی  نقشی  عمليات 
پرداخت: آن ها  تشریح  به  باید 

جوانی  »اگر   : سازماندهی   _1
بر  یا  بدهد  کف  از  را  جامعه اش 
جوانانش  جامعه ای  اگر  عکس 
تنها شکست  نه  بدهد  از دست  را 
بلکه  می گردند  محسوب  خورده 
که  است  معنا  بدان  وضعيت  این 

حق موجودیت خویش را از دست 
داده و بدان خيانت نموده اند. جزء 
فساد،  می ماند  باقی  آنچه  این، 
است.«  شدگی  نابود  و  واپاشی 
رهبر  گفته های  از  یکی  تنها  این 
است  سازماندهی  با  رابطه  در  آپو 
دارد؛  عميقی  معنایی  ارزش  که 
از  جوانان  همه ی  سازماندهی  لذا 
در  گوناگون  اتنيکهای  و  خلق ها 
است؛  آزاد  حيات  الزمه  ایران 
سازماندهی  که  جامعه ای  چون 
نشده باشد دمکراتيزه نخواهد شد. 
2_ عمليات: جامعه ای که جوانان 
توان  باشند  شده  سازماندهی  آن 
فرهنگی،  )سياسی،  عمليات  انجام 
پيدا  را   )... و  نظامی  و  اجتماعی 
جامعه  جوانان  اندازه  هر  می کند. 
به همان ميزان  باشند  یافته  سازمان 
در  العمل  عکس  دارای  جامعه 
اقتدار  از  ناشی  فشارهای  مقابل 
عدم  بسا  چه  بود.  خواهد  سيستم 
موفقيت جوانان در دیگر کشورها 
آن ها  تالش های  شده  موجب  که 
بی ثمر بماند و تنها سران حکومت 
در  اینکه  بدون  شوند  عوض 
دهد  روی  تغيری  اقتدار  سيستم 
موازین  این  رعایت  عدم  از  ناشی 
از طرف جوانان آن جامعه است. 
به  توجه  با  اینکه  سخن  فرجام 
تحليل شخصيتی هرچند مختصری 
تنها  گفت  می توان  داشته ایم  که 
نيروی  بر  تکيه  آزادی خلق ها  راه 
جوانان  اگر  است.  آزاد  جوانان 
باید  باشند  حقيقت  پی  در  ایران 
به تالش های جنبش آزادیخواهی 
خلق کرد )پژاک( پشت بسته تا با 
دمکرتيزه  را  ایران  نظام  شيوه  این 
نموده و جامعه ی آزاد را بنا نهند.

نقش جوانان در وضعيت كنونی ایران

باهوز سيروان
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   ALTERNATIVE

آن سوی كوهستان

این منم شيرین
دختر عصيانگر کوهستان

آنجا که در عمق بيشه هاي انبوهش
پلنگ هاي جواِن خشم

گرد برکه ي دلفریب مهتاب
پرغرور و فاتحانه مي ُغّرند.

و شما اي زندانبانان پير و درمانده ي 
اِوین!

 ـ که خالِي گنگ وحشتي
در نگاه سردتان دهان گشوده است ـ

ميله و حصار و بندتان
ترفندي بيهوده است.

پلنگ هاي جواِن بيشه هاي چشم من
هرگز رامتان نمي شوند.

ـ ـ ـ ـ
هاي شکنجه گران نااميد و خسته ي 

اِوین!
من از تبار جنگل هاي ُرسته در مسير 

بادم
و در تگرگ تازیانه هایتان

تنها نبض شورانگيز عصيان است
که در تن زخم خورده ام تندتر مي تازد.

چرا باید از برف سنگين حادثه ترسيد؟!
آنگاه که محکم ترین سنگر

یقين به حقيقت راهي ست که رفته ام.
چرا از تندباد سرد تاریکي باید 

هراسيد؟!
آنگاه که بر فراز چارپایه ي اعدام نيز

راست قامتي، بشارتي ست
انگشتان پر اشتياقم را
که بوسه هاي آفتاب
بسي نزدیک است.

ـ ـ  ـ ـ

این منم شيرین
دختر عصيانگر کوهستان

چشمهایم، بلوط هاي آشناي زاگرس اند
که ریشه در زالِل برفابه ي قلّه ها دارند

دست هایم، سواحل سبز و فراِخ اََرس اند
قلبم، آرارات است

و خون گرم فرات در بنفشه زاران 
رگانم جاریست.

هاي بازجویاِن به ناکجارسيده ي اِوین
که از نسل شخيص کاسه ليسان دربارید!

و سکوتم در برابر سيلِي هر پرسش
پرتاب سنگي ست

به مرداب ژرف و کسالت باِر یأس تان
گيرم که از پِس تالش جان فرسا

چند پياله خون و
مشتي استخوان شکسته ي تنم

نصيب شما سالّخان شود
اما با بيکراِن نيلگوِن روح سرکشم چه 

مي کنيد؟!
مي توان مگر به کشتي هاي بزرگ 

پيروزي
که بادبان در نسيم شوق من گشوده اند

تا به همه ي بندرهاي چشم  در راه جهان 
سفر کنند

فرمان توقف داد؟!
مي توان مگر شکوه زاگرس و

قلّه هاي تا بلنِد ابر را
به بند و ُغل کشيد؟!

مي توان مگر اََرس را دستبند زد
و به سلول انفرادي برد؟!

آرارات را مي توان مگر سرسپرده  
ساخت؟! 

مي توان مگر فرات را َکت بسته

در برابر جوخه هاي مرگ
به رگبار گلوله بست؟!

ـ ـ ـ ـ
این منم شيرین

دختر عصيانگر کوهستان
و شما عاليجنابان قضات!
که بند ترازوي عدالت را

از گيسوان بریده ي ماِم ميهنم بافته اید
گيرم که حکم مرگ مرا

در فاصله ي کوتاه ثانيه اي چند 
صادر کنيد

اما با توسن بادپا و بي قراِر رؤیاهایم چه 
مي کنيد؟!

که یال افشان
پيشاپيش همه ي زمان ها مي تازد.
با قامت صخره آساي ایمانم چه 

مي کنيد؟!
که بلندترین چوبه هاي دارتان نيز

در برابر آن بسي کوتاهند.
ـ ـ ـ ـ

من، شکوفه ي سرخ اعتراضم
مشت گره کرده ي آتش.

خزان نخواهم دید
بر باد نخواهم رفت

خاموش نخواهم شد
تا این خارستان کهنساِل بي داد را

ز ریشه برکنم.
ـ ـ ـ ـ

این منم شيرین
دختر عصيانگر کوهستان

و در نبرِد همچنان
براي َرستن از پيله ي سياه تقدیر

تا پرواز را مرهِم بال هاي شکسته ي زِن 

شرقي کنم
من که رهایي را از باد

سادگي را از آب
طراوت را از پونه هاي وحشي

و بخشندگي را از آفتاب آموخته ام
ـ ـ ـ ـ

این منم شيرین
دختر عصيانگر کوهستان و

امتداد بي انتهاِي اِشراق
و این حقيقت است که در ایواِن قلبم 

تنبوِر پيوسته ي عشق مي نوازد.
بيهوده مرا به فرونشستن از رقص 

ققنوسي ام نخوانيد
چرا که آتِش طلوع را 

در سنگر جان مردمان آزاده 
نمي توان مغلوب خاکستِر شب نمود.

من اینک
نه چشمه ي شيرین کوچکي

بلکه دریایم
تا ماهي هاي سياه  کوچک را 

به اقيانوس بزرگ روشنایي رهنمون 
گردم.

و شما اي مأموران لرزاِن اجراِي حکم
بيهوده راه به انتها نشانم ندهيد

من قدیّسه اي از تبار ُدرناهاي مهاجرم
هر آسمان سفر، 

براي من آغاز رسالتي ست
مي روم تا با بهاران بازگردم

... و با بهاران بازخواهم گشت.
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گریال همچنان كه در عرصه ی دفاع 
مشروع توانمندانه از خلق كورد صيانت به 

عمل خواهد آورد، در عرصه ی رسانه ای هم 
با تمامی توان از ارزش های خلق كورد دفاع 

خواهد نمود.

پيام گریال:

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