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که  جنبش هایی  و  حرکت ها  همه ی 
و  بوده  برابری  و  آزادی  محتوایشان 
در  و  خلق ها  آمال  تسکین  مطالباتشان 
از  پس  انسانی،  نظامی  استقرار  آرزوی 
شده اند،  نهادینه  قدرت  ساختار  در  آنکه 
بی درنگ هویت و شخصیت خویش را از 
ابتذال کشیده شده اند.  به  داده اند.  دست 
پوکی  به  و  داده  دست  از  را  محتوایشان 
و پوچی گرایش یافته اند. از این هم بدتر 
اقتدار  بخشی  مشروعیت  برای  ابزاری  به 
این سرنوشت  زمانه شان مبدل شده اند؛ و 
چه،  است.  افکار  و  ایده ها  این  همه ی 
فکر و ایده اگر حالت انقالبی خویش را 
از دست داد و به جمود و رکود و تعصب 
کشیده شد و این سه تیغ تیز، هستی اش را 
تجزیه کردند و بند ماندن در یک زمانه ی 
ایده  آن  زدند،  روحش  پای  بر  را  خاص 
و  داد  خواهد  دست  از  را  جهتش  دیگر 
به پدیده ای سنتی و موروثی مبدل خواهد 

شد. 
بهار؛  از  زیباتر  نوروز  و  زیباست  بهار 
آمدن  خاطر  به  صرفا  نوروز  جشن  آیا  و 
یا  و  زیباست  دیگر  سالی  تحویل  و  بهار 
فلسفه ای  و  ایده  فکر،  که  جهت  آن  از 
تا  می شود  سبب  چیز  چه  دارد؟  دیگر 
پدیده ای در عمیق ترین نقاط از حافظه ی 
نسلی  از  و  گیرد  جای  خلق ها  اجتماعی 
به  بی گمان  گردد؟  منتقل  دیگر  نسل  به 
همیشه  اجتماعی  زندگی  در  آنکه  دلیل 
را  جایگاهش  سیاسی  و  اخالقی  جنبه ی 
می تواند  موردی  تنها  کرد،  حفظ خواهد 
گردد  حک  اجتماع  شخصیت  قلب  بر 
زیباترین  و  بهترین  صحیح ترین،  که 
باشد؛  شده  آراسته  آزادی  تاج  به  و  باشد 
را  موارد  این  همه ی  نوروز  رویداد  و 
نوروز  حقیقت  از  دربرمی گیرد.  یکجا 
مسخ شده ی  واقعیت  نه  و  می نمایم  بحث 
آن که به پدیده ای سنتی و موروثی مبدل 
هر  فلسفه ی  شناختن  برای  و  است؛  شده 
و  گرفت  تاریخش  از  سراغ  باید  چیزی 
تاریخ آن را اکنون زیست و تجربه کرد. 
آنگاه  بنگریم  نوروز  به  زاویه  این  از  اگر 
همانا  که  راستینش  و  حقیقی  معنای  به 
قیام در برابر ضحاکان است، پی خواهیم 
برد. قیامی که آزادی اجتماعی را در پی 
دارد و آزادی زیباترین چیزهاست. اما در 
حال  در  که  مکانی ای  و  زمانی  شرایط 
حاضر در آن به سرمی بریم برای جامعه ای 
که کمرش زیر بار فقر، بیکاری، اعتیاد، 
خرد  اجتماعی  و  اخالقی  ناهنجاری های 
سنتی  و  موروثی  نوروز  جشن  شده، 
می تواند  معنایی  چه  حقیقتش  از  دورشده 

داشته باشد؟

مسالۀ کورد و دموکراتیزاسیون در خاورمیانه

بحران تمدن در خاورمیانه و رهیافت تمدن دموکراتیک
منتشر شد

نوروز، بیداری 
و رستاخیز خلق 

کورد
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گفتگویی با ریوار آبدانان عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان

تأثیرات سوء تحريم هاي اقتصادي بر جامعه ي ايران

تراژدي  بودن  يا                                                    
نبودن

کوردها بازيگران سرنوشت ساز جنگ و دموکراسی
 در خاورمیانه

ازخودبیگانگی

ارمغان نظام برای ديواندره 
و سارال

نوروز
مقاومت  ديرينه ی  سنت  به رغم آنکه منطقه از نظر منابع طبیعی و 

پرورش حیوانات از پتانسیل بسیار باالیی 
برخوردار می باشد و منطقه ی وسیع و 

زیبای سارال و کوهپایه های نزدیک به 
آن توان مهار همه نوع فقر و گرسنگی 

را دارند اما شاهد آنیم که مردم این 
منطقه در باتالق فقر و بیکاری دست و 

پا می زنند. بر کسی پوشیده نیست که 
این امر ارتباط مستقیمی با سیاست های 
زیست قدرتی نظام دارد. این در حالی 
است که استان کوردستان در بین سایر 

استان های ایران مقام نخستین را در 
تولید غله دارد و این منطقه در استان 

کوردستان از قطب های تولیدی به شمار 
می رود.
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نوروز،
 بیداری و رستاخیز کورد

قاضی آواره

رفته رفته  رسزنده  و  شاداب  بهار  و  دیرین  نوروز 

فرا می رسد؛ و صدای پای زندگی آرام آرام به گوش 

می رسد. برف و انجامد و یخبندان آرام آرام جایش را 

به طراوت، رسزندگی و رسسبزی می دهد. با دیدن 

اما  گشت.  امیدوار  و  شد  شاد  باید  بهار  دوباره ی 

رسزندگی  و  شدن  شاد  تنها  را  بهار  و  نوروز  نباید 

دوباره ی طبیعت دانست و تحلیل کرد. بدیهی است 

چنین برداشتی سطحی خواهد بود و دربرگیرنده ی 

معنا و مفهوم راستین آن نخواهد بود. زنده شدن 

دوباره ی کائنات ظاهر قضیه است و باید باطن آن 

ایرانیان  سوی  از  همواره  باستان  نوروز  خواند.  را 

معنا  به  متاسفانه  اما  است  شده  تلقی  باارزش 

چندان  آن  بزرگ داشت  علل  و  نوروز  حقیقت  و 

توجهی نشده است. در شناسایی و معرفی باطن و 

حقیقت آن کوتاهی زیادی صورت گرفته است. حال 

در  را  و عدالت  برابری  زندگی،  آزادی،  نوروز  آنکه 

بطن خویش می پروراند. 

از همین رو باید به حقیقت و باطن نوروز پرداخت. 

چرا که زیبایی ظاهری و طراوت بهار از نتایج معنا 

باطن و خمیرمایه ی  پدیده می باشند.  این  باطن  و 

طبیعت  رستاخیز  از  باید  دریافت.  باید  را  نوروز 

از زنده شدن دوباره و روح بخشی آن  درس گرفت. 

باید آموخت. باید نوروز را برای جستجوی حقیقت 

به کار گرفت. تغییر و تحول را اساس کار قرار داد. 

توجه به تغییر و تحول در تحلیل نوروز و بهار از 

به  زمستان  تغییر  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت 

بهار، برف و یخ و انجامد به سبزه و گرما، یکرنگی 

و  متنوع  رنگ های  به  سفیدپوشی اش  و  طبیعت 

است؛  حقیقت  درس  بازگوکننده ی  خود  گوناگون، 

زندگی  و  تحول  و  تغییر  جز  چیزی  حقیقت  آیا  و 

بخشی نیست؟ آیا حقیقت چیزی است جز آفریدن 

بتوانند  رنگ ها  همه ی  اینکه  برای  زمینه  و  امکان 

با هم و در توازن و هامهنگی کامل خالق زیبایی 

و  آزادی  است.  آزادی  خود  این  باشند.  طراوت  و 

حقیقت  آزادی،  یکدیگرند.  توام  و  همراه  حقیقت 

بود  ایستا  می شود  مگر  آزادی.  حقیقت  و  است 

به  سخن  آزادی  و  حقیقت  از  و  راکد  و  ساکت  و 

میان آورد؟ بهرتین ها و زیباترین ها خود در تغییر و 

تحول نهفته اند. بهار را از این نقطه نظر باید مورد 

بررسی و کنکاش قرار داد. اگر بهار زیباست و اگر 

رمزی  و  راز  شادابی آفرین،  و  شادابی بخش  نوروز 

دارد و آن جستجوی حقیقت و آزادی است از راه 

تغییر و تحول. ایرانیان در دعای نوروز می خوانند: 

را  حالت  که  کسی  ای  االحوال؛  و  الحول  محول  یا 

جستجوی  برای  چه؟  برای  تغییر  می دهی.  تغییر 

زیبایی. زیرا هرچه زیباتر شوی، آن قدر به حقیقت 

زیبایی  حقیقت،  به  رسیدن  راه  می شوی.  نزدیک 

است؛ و راه رسیدن به زیبایی، مبارزه برای آزادی؛ 

و بهار و نوروز یعنی مبارزه. مبارزه ی اهورامزدای 

زندگی با اهریمن مرگ. در بهار و نوروز این مساله 

کرد،  ملس  آشکار  و  واضح  شیوه ای  به  می توان  را 

دید و آن را زیست. بهار جنگ است. جنگیدن بر 

مقاومت.  ضمن  در  البته  می گردد.  فایق  زمستان 

جنگ و مقاومت مساوی است با کسب پیروزی و 

»مقاومت،  زندگی.  مشقات  و  دشواری ها  بر  غلبه 

با  بهار  رسسبزی.  و  طراوت  جنِگ  است«.  زندگی 

ارمغان  به  را  زمستان می جنگد و گل ها و سبزه ها 

است.  جنگ  این  نتیجه ی  تحول  و  تغییر  می آورد. 

کرد.  ایجاد  خود  در  را  دگرگونی  و  کرد  تغییر  باید 

به  این  و  کرد؛  دگرگون  بتوان  تا  شد  دگرگون  باید 

مطمنئ  دارد.  نیاز  همه جانبه  و  طاقت فرسا  جنگی 

هستم که معنای این گفته ی رهرب آپو را می توان در 

همین چارچوب قرار داد و برداشت منود: »جنگ که 

زیبا می شوی،  آزاد که شدی،  آزاد می شوی،  منودی 

زیبا که شدی، دوست داشتنی می شوی«.

زیباست،  که  چون  است،  دوست داشتنی  بهار 

رسسبز است، زندگی ساز است و طراوت و شادابی 

می بخشد. انرژی بخش است و امیدوارکننده. همه ی 

این ها از نتایج جنگ است. درگیر شدن، درافتادن و 

مقاومت کردن. بهار را باید فصل جنگ نامید. آری 

جنگ ها مخرب هستند و ویرانگر اما این جنگ با 

از آن بحث  دیگر جنگ ها تفاوت دارد. جنگی که 

می کنیم، راه را برای زندگی هموار می سازد. راه را 

دهند،  نشان  را  خود  بتوانند  زیبایی ها  اینکه  برای 

هموار می سازد. ما از چنین جنگی حرف می زنیم. 

جنگی که زندگی ساز است و امیدبخش و رستاخیز 

قدرت  جنگ  دیگر  این  دارد.  خویش  پی  در  را 

نیست. جنگ تقسیم جهان نیست. جنگ به زیر 

متاسفانه  نیست.  کردن  استثامر  و  کشیدن  یوغ 

مطرح  جنگ  کلمه ی  و  اصطالح  که  همین 

می شود، فورا کشت و کشتار و غارت و چپاول به 

ذهن خطور می کند. چرا باید جنگ را از جنبه ی 

نگاهی  و  داد  قرار  بررسی  مورد  آن  تخریبی 

جنگ های  است  بدیهی  داشت.  بدان  این گونه 

جهانی و اقتدارگرا را مورد متجید و ستایش قرار 

آنکه  چه  منی مناییم.  را مرشوع  آن ها  منی دهیم. 

تضاد  در  آدمی  رسشت  با  جنگ هایی  چنین 

می باشند. 

باید مطلق  بایستی دیدگاهی دیگر داشت. چرا 

و  است  آفریدن  برای  جنگ ها  از  برخی  دید. 

و  گل  آیا  پلیدی ها.  و  زشتی ها  تخریب  برای 

دیدن  و  خاک  از  برآوردن  رس  برای  سبزه ای 

سیامی حیات بخش آفتاب با خاک منی جنگند؟ آیا 

مبارزین و انقالبیون برای از میان برداشنت قدرت 

پوشالی زورگویان در جنگی متام عیار قرار ندارند؟ 

پیداست که چنین است. میوه ی شیرین جنگ و 

مقاومت آزادی است و زندگی برابر و یکسان و 

جامه ی عمل پوشانیدن بر قامت رعنای عدالت. 

باید رس سفره ی هفت سین، سالح هم باشد. سبزه 

و سیب و سمنو نشان از طراوت و زندگی دارند. 

اما اگر سالح نباشد هیچ کدام از این ها در کار 

می گذارند  مگر  طبیعت  قاتلین  بود.  نخواهند 

همه روزه  مگر  باشیم؟!  رسسبز  طبیعتی  شاهد 

منی بینیم ایران و ترکیه با مبباران و جنگ ها مراتع 

رسسبز کوردستان و طبیعت زیبا و رسسبز ما را 

انداخته اند. آن ها دشمنان سبزه و  به چه حالی 

خفاشهايي اند  زیبایی اند.  دشمنان  رسسبزی اند. 

آری  ندارد.  را  تازگی  دیدن  یارای  چشم شان  که 

ورد  و  دعا  می گسرتانند،  هفت سین  سفره ی 

را  آن  فلسفه ی  اما  می کنند  شادی  و  می خوانند 

چرا  آن منی کنند.  معنای  به  توجهی  و  منی دانند 

جشن و چرا شادی؟! اگر برای تغییر فصل است، 

همه ی فصل ها می روند و می آیند و هر فصلی 

هم خصوصیات و ویژگی و زیبای خاص خود را 
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دارد. 

برخوردار  عظمت  و  شکوه  از  همه  این  بهار  چرا 

را  بهار  زیبایی  که  است  این  من  برداشت  است. 

باید در جنگ و موفقیت ببینم. جنگ و مقاومت و 

چشیدن طعم شیرین حیات. برای همین است که 

در سفره های هفت سین بایستی جایی برای سالح 

باشد. چرا در سفره ی هفت سین سکه هست  هم 

مادیات  و  پول  نیست؟ مگر سکه سمبل  اما سالح 

نیست؟ مگر سکه نشان از کاالیی منودن و با دید 

در  االن  مگر  نیست؟  ارزشی  هر  به  نگریسنت  کاال 

ایران و جهان با پول و سکه منی توان همه ی ارزش ها 

و  بهارند  مخالف  این ها  کرد؟  فروش  و  خرید  را 

یعنی  زیبایی  یعنی  نوروز  نوروز.  مخالف 

معنویات. مگر می شود معنویات را با 

سکه و پول خرید؟

خود قرآن می گوید: »و اعدولهم 

یعنی  قوه«.  من  استطعتم  ما 

برای روبه رو شدن با دشمنان 

وسیله ی  هر  به  را  خود 

یعنی  کن.  آماده  دفاعی ای 

آماده روبه رو شدن با دشمن 

روبرو  ابزار  و  وسیله  و  شو 

شدن را هم فراهم منا. یک امر و 

یک دستور از سوی قرآن. متاسفانه 

آرم سپاه پاسداران این آیه را دربرمی 

گیرد. از آن هم برای جنگ افروزی استفاده 

ویران  می تازند.  طبیعت  و  انسان  بر  می کنند. 

می کنند. سبزه و شادابی ها را قلع و قمع می کنند. 

ولی ما از آن برای دفاع مرشوع استفاده می مناییم. 

دفاعی که هم حق و هم وظیفه ی همه ي جاندران 

و در راس آن انسان است. 

باید آماده شد و از هر نظر خود را برای روبرو شدن 

با آنانی که دشمن نوروز و زیبایی و زندگی هستند 

بازآفرینی  و  بازخوانی  را  نوروز  باید  منود.  حارض 

نوروز  به  زور  و  زر  حاکامن  و  دولت مداران  منود. 

خیانت کرده و آن را از حقیقتش دور ساخته اند. تنها 

ظاهری از آن برجای نهاده اند و باطن خمیرمایه اش 

را کشته اند. آری بهار زیباست. نوروز زیباست. نباید 

تنها به زیبایی ظاهری آن نگریست، حسن و زیبایی 

در باطن است که باید آن را مبنا قرار داد. وقتی در 

دعای نوروزی یا مقلب القلوب و االبصار، یا محول 

الحول و االحوال خوانده می شود، به نظرم مقصود 

برگشنت به قلب پاک و به طبیعت پاک، به کردار، 

رفتار و سخن و اندیشه ی پاک است. نوروز شامل 

همه ی این نیکی هاست. برگشنت به این نیکی ها و 

بازیافت آن هاست. 

می گویند یا مقلب القلوب، ولی قلب هايشان تغییر 

منی کند. قلب شان مثل سنگ سفت و سخت است. 

نربده اند.  انسانیت  از  بویی  ندارند.  ترحمی  هیچ 

می کشند و دم از زندگی می زنند. دم از نوروز یعنی 

روز تازه می زنند. حال آنکه نوروزی در کار نیست، 

تغییر به چشم منی خورد و قلبی دگرگون منی شود. 

تحول  و  تغییر  از  اما  خدا  به  معتقد  و  مسلامنند 

جلوگیری می کنند و دشمن آن هستند. مگر می شود 

اندیشه ورزی  راه  در 

نعت  مام

د  یجا ا

منود. 

تیسم  گام د

و  داد  ترویج  را  دینی 

یا  و  بیاندیشد  نتواند  که  انسانی  زد؟  تغییر  از  دم 

می تواند  چگونه  بیاندیشد،  که  نشود  داده  اجازه 

تحول یابد و نو شود و زیبا گردد؟ آن ها تنها حرف 

می زنند و عمل منی کنند. نوروز را گرامی می دارند و 

سفره های هفت سین پهن می کنند اما به فلسفه ی 

از  نشان  هفت سین  سفره ی  منی کنند.  عمل  آن 

گونه گونی و تنوع دارد و حق زندگی اما در ایران 

یکرنگی و هموژن شدن و هموژن بودن مرشوعیت 

دارد. اجازه داده منی شود عقاید، فرهنگ ها و افکار 

گوناگون در کنار هم و با یکدیگر زندگی کنند. تنها 

اسالمیون سیاسی، قرش روحانی حاکم و درباری حق 

زندگی دارند. 

از  میزان  بدین  تا  بهار  چرا  و  زیباست  نوروز  چرا 

دالیلش  از  دیگر  یکی  است؟  برخوردار  اهمیت 

کرثت  عین  در  وحدت  اصل  پذیرش  و  تنوع  قبول 

است. کرثت رنگ ها در نهایت زیبایی واحد را ایجاد 

در  را  نوروز  گرامی داشت  متاسفانه  می مناید. 

رصف شیرینی و خوردن و خوشی های روزمره 

که  آن  روح  اگر  حالی که  در  کرده اند.  خالصه 

نادیده  را  تغییر است  هامنا تحول، مقاومت و 

بگیریم، آنگاه ظاهرش هیچ گونه زیبایی و لذتی 

نخواهد داشت. در گرامی داشت نوروز از مراسم 

و نیايش های خاصی استفاده می شود. برای منونه 

از روی  شب چهارشنبه سوری کودکان و جوانان 

آتش می پرند و می گویند: زردی من به تو، رسخی 

مفهوم خاصی  و  معنا  این ها  به من. همه ی  تو 

را دربردارند. آماده شدن برای جنگ و درافتادن 

می شود.  تکرار  تاریخ  ماربه دوش.  ضحاک  با 

ضحاک ها همواره مغز جوانان ما را هدف قرار 

نظر  از  کاوه  و  فریدون  دوران  داده اند. ضحاک 

جوهری تفاوتی با ضحاکان کنونی ندارند. 

نوروز درافتادن و ستیز با ظاملان است. نباید این 

معنای نوروز را نادیده گرفت و بدان بی توجهی 

منود. شعار زردی من به تو، رسخی تو به من هم 

ناتوانی  جایگزین  توانانی  است.  تغییر  از  نشان 

بی چارگی.  جایگزین  راه حل  و  چاره  و  می گردد 

نوروز و فلسفه ی آن ناتوانی و ضعف را منی پذیرد. 

به  باید  کورد  خلق  به ویژه  و  ایران  خلق های 

باشند و  داشته  توجه  بیشرت  نوروز  از  این جنبه 

توانا شدن  برای  نو  آغازی  و  نو  روزی  به  را  آن 

مبدل سازند. اما چگونه می توان توامنند شد؟ با 

غلبه  با  سازماندهی شده؛  زندگی  و  سازماندهی 

بر بی انضباطی و هرج و مرج جسمی و روحی 

می توان رسخ شد و شاداب. 

به  می توان  را  کورد  خلق  آزادی خواهی  جنبش 

و  رسهلدان  شدن  روز  به   و  تاریخ  تکرر  نوعی 

قیام در شخص رهرب آپو و شهدایی چون مظلوم 

دوغان علیه ضحاکان حاکم بر مزوپوتامیا رسزمین 

مادری کوردها عنوان کرد. جنبشی که جانی تازه 

در کالبد بی روح خلق کورد دمید و بدان مقاومت 

را اعطا منود. مقاومتی که در زندان شهر »آمد« 

در شخص شهدایی چون مظلوم دوغان آغاز شد 

و خلقی را دوباره آفرید. اکنون دیگر نوروز در 

کوردستان از هامن فرم و معنایی برخوردار است 

که باید باشد؛ و این تنها چیزی است که سزاوار 

خلق های ِمدیاست. 

آلترناتیو
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سی
سیا

حایز  مرحله ای  کردن  سپری  حال  در  است  بدیهی 
این مرحله ی  و فوق العاده حساس می باشیم.  اهمیت 
دوسویه در رابطه با کورد و کوردستان هم از جنبه ای 
فرصت های  هم  و  است  برخوردار  ریسک  با  آمیخته 
طالیی را عرضه می کند. این مرحله به نوعی مرحله ی 

تعیین رسنوشت از سوی خلق کورد می باشد.
بر همگان عیان است وقایعی که امروز در جغرافیای 
خلق ها  بهار  را  آن  برخی  و  می دهند  روی  خاورمیانه 
و برخی بهار عرب عنوان می کنند، ناشی از رژیم های 
رسکوبگر، دسپوت، محافظه کار و ساختارهای سیاسی 
دولت-ملت گراست. همه می دانند معاهده ی سایکس- 
پیکو که ناشی از کنسپتی امپریالیستی بود و انگلیس 
و فرانسه در آن نقش اساسی را ایفا کردند، یک هدف 
و  خاورمیانه  تجزیه ی  آن  و  می کرد  دنبال  را  بنیادین 
امپراتوری عثامنی، تحریک اعراب به شورش و از میان 
برداشنت مرد بیامر اروپا یعنی عثامنی بود. در واقع این 
برساخت  و  منطقه  جغرافیایی  ترسیم  نوعی  به  اقدام 
برای  این مرحله  بنابراین  بود.  نوین  نظام جهانی  یک 
امتیازات  آن ها  و  بود  فراوانی  اهمیت  حایز  اعراب 
اختیار داشتند. چرا که در آن دوره دو  بسیاری را در 
سلسله ی  داشتند؛  وجود  خاورمیانه  در  اساسی  نیروی 
قاجار و امپراتوری عثامنی؛ و از میان این دو عثامنی ها 
نقش اساسی را ایفا می کردند. اما عثامنی مرد بیامری 
بود. در دست داشنت  به متامی تضعیف شده  که  بود 
بخش وسیعی از جغرافیای خاورمیانه دلیل خوبی بود تا 
نیروهای سیری ناپذیر امپریالیستی را به خود جذب کند 
و جنگ های تقسیم دوباره ی سهم در آن رشوع شود. 
به همین دلیل رشایطی که پیش از جنگ جهانی اول به 
میان آمده بود، فرصت های بزرگی را به خلق های عرب 
که برای مدت مدیدی تحت سیطره ی ترک های عثامنی 
اول و  از جنگ های جهانی  بعد  بودند عرضه می کرد. 
دوم، نظام جهانی نوین شکل گرفت. همه چیز مطابق 
با معاهده ی سایکس-پیکو پیش نرفت. به ویژه پس از 
کنار  اول  جهانی  جنگ  از  روسیه  اکترب،  انقالب  وقوع 
کشید و بعدها محتوای این معاهده را آشکار ساخت. 
نیروی  که  عثامنی  امپراتوری  فروپاشی  مرحله ی  اما 
آغاز  بود  داده  از دست  را  اجتامعی  چاره يابی مسایل 
شده بود و نیروهای امپریالیستی که درصدد به دست 
دوباره ي  ترسیم  به  بودند،  غنی  جغرافیای  این  آوردن 
داشتند.  نیاز  منطقه  جغرافیایی  و  سیاسی  نقشه ی 
شکست  اول  جهانی  جنگ  در  که  عثامنی  امپراتوری 
شد.  تجزیه  متامی  به  پایان جنگ  از  پس  بود،  خورده 
جمهوری ترکیه، دولتی بود که پس از جنگ های رهایی 
به رسکردگی مصطفی کامل و پشتیبانی کوردها تاسیس 
شد. عثامنی با هزیمت کامل مواجه شد و تنها میراث 
هامن  از  که  بود  جمهوری ای  وسیع،  امپراتوری  این 
ابتدا ناقص به دنیا آمد. مابقی امپراتوری پس از جنگ 

جهانی دوم ساختاربندی اساسی را به خویش گرفت. 

و  جهانی  نظامی  لوزان،  پیامن  از  پس  است  بدیهی 
قرار  مبنا  را  کوردها  انکار  که  آمد  میان  به  منطقه ای 
نظام  برساخت  قربانیان  کوردها  عبارتی  به  می داد. 
رصفا  نباید  جهت  همین  به  بودند.  نوین  بین املللی 
دولت های استعامرگر کنونی در کوردستان را مسئوالن 
این انکار شمرد. در واقع نیروهای بین املللی انکار خلق 
کورد را جهت تداوم منافع اقتصادی و قدرت هژمونیک 
با  می توانستند  عالوه  به  می دیدند.  مناسب  خویش 
به کارگیری کارت کورد همیشه به هر یک از کشورهایی 
که کوردها در آن به رس می بردند فشار آورند. به این 
خویش  به  دار  معضل  حالتی  همیشه  منطقه  ترتیب 
را  آن ها  کوردها  تحریک  با  نیاز  در صورت  می گرفت؛ 
به عصیان وامی داشتند و پس از عصیان کوردها را تنها 
گذاشته و از دولت های اشغال گر کوردستان پشتیبانی 
می کردند و هر امتیازی را از آن ها می گرفتند. نوعی از 
سیاست که بدان »خرگوش بدو، تازی بگیر« می گویند 
با  کوردها  طبیعتا  شد.  عملی  موفقیت  با  امروز  تا  و 
و  انکار  سیاست های  این  برابر  در  عصیان  بار  هر 
موجودیت شان  به  امروز  به  تا  و  خاسته اند  به پا  امحا 
نیرومندترین  منایش  با  کوردها  امروز  داده اند.  ادامه 
جنبش  رهربی  به  تاریخ شان  مقاومت  باشکوه ترین  و 
خطر  دارد،  تداوم  است  دهه  چهار  که  آزادی خواهی 

نابودی موجودیت خویش را به متامی رفع کرده اند. 
ستاتوی سیاسی موجود در وضعیتی غیرقابل تداوم قرار 
گرفته است. در هر چهار بخش کوردستان، کوردها در 
و  داده  نشان  از خود  موضعی جدی  ستاتو  این  برابر 
عالوه بر این نیروهای بین املللی که ساختارهای دولت- 
بر  می بینند،  با  منافع شان  تضاد  در  کنونی  ملت گرای 
این مورد واقفند هر کنسپت و برنامه ای که به کوردها 
اعتنایی نشان ندهد محکوم به شکست است. یعنی هر 
نوع ترسیم سیاسی نوینی که در آن برای کوردها جایی 
وجود نداشته باشد، از نظر عملی شکست خواهد خورد 
همین  به  آورد.  دوام  چندان  بتواند  نیست  ممکن  و 
دلیل مرحله ی کنونی شباهت بسیاری به مرحله ی پیش 
از وقوع جنگ جهانی اول دارد و می توان گفت این بار 
این کوردها هستند که فرصت هایی طالیی در اختیار 
را  خویش  نظر  مورد  سیاسی  ستاتوی  بتوانند  تا  دارند 

تحقق بخشند. 
اثبات  به  گذشته  در  هم چنان که  کوردها  بی گامن 
هرگز  سیاسی  ستاتویی  وجود  بدون  رسانیده اند، 
اما  پذیرفت.  نخواهند  را  غیررشافت مندانه  حیاتی 
کتاب های سیاسی  و  فراموش کرد متامی حساب  نباید 
به کارگیری  راستای  در  نیز  بین املللی  و  منطقه ای 
کورد  خلق  دستاوردهای  در  رشیک شدن  و  کوردها 
ذاتی  سازماندهی های  طریق  از  تنها  کوردها  است. 
خویش می توانند متامی این بازی ها را بی تاثیر ساخته 
مناسبات  آورند.  به عمل  دستاوردهایشان صیانت  از  و 
موردی  کوردها  مسایل  به  توجه  و  نیروها  از  بسیاری 

برابر کسانی که رصفا  در  اما می بایستی  مثبت.  است 
به خاطر وضعیت کنژکتوری از کوردها حامیت به عمل 
خلق  حق  اساسی ترین  این  و  بود  هوشیار  می آورند، 
کورد است. به هر حال در حال سپری کردن مرحله ای 
هستیم که فرصت های ارزنده ای را ارائه می مناید. هیچ 
بر  تدریج  به  بود. کوردها  چیز هامنند سابق نخواهد 
دستاوردهایشان خواهند افزود و نیروهای موقعیت گرا 
خواهد  رنگ  متامی  به  کوردستان  در  موجودیت شان 

باخت. 
کنسپت  سه  مابین  مبارزه  از  می توان  حارض  حال  در 
نیروهای رسمایه ي  سو  یک  در  کرد.  بحث  منطقه  در 
جهانی و مزدورانش قرار دارند که حول محور پروژه ی 
خاورمیانه ی بزرگ می خواهند منطقه را بازترسیم منایند. 
در سوی دیگر ساختارهای دولت-ملت گرایی قرار دارند 
بین املللی اند  نیروهای  هامن  پرداخته ي  و  ساخته  که 
به غیر  اما  و در صدد حفظ وضعیت سیاسی کنونی. 
هم  خلق ها  یعنی  سوم  نیروی  از  باید  نیروها  این  از 
و  آزادی خواه  دموکراتیک،  گرایشات  که  منود  بحث 
مساوات طلب کاراکرت اساسی آن ها را تشکیل می دهد. 
بحث  خلق ها  بهار  از  باشد  قرار  اگر  همین جهت  به 
شکل  که  سیاسی ای  ساختاربندي هاي  آوریم،  میان  به 
رسمایه ی  نیروهای  میل  باب  باید  نه  گرفت  خواهند 
نه مطلوب دولت-ملت های شوون،  باشد و  بین املللی 
برابری  آزادی،  دموکراتیزاسیون،  فاشیست.  و  واپس گرا 
مسایل  متامی  خلق ها،  مطالبات  به منزله ی  برادری  و 
خاورمیانه را چاره یابی خواهد منود و مرحله ای را رقم 
خواهد زد که خلق ها خود آینده ی آزاد و دموکراتیک 

خویش را خواهند ساخت.
منی توان با آزادی و دموکراسی وارداتی به حل مسایل 
دینامیسم های  بر  تکیه  با  خاورمیانه  پرداخت.  منطقه 
ذاتی اش توانایی این را دارد که دموکراسی و آزادی اش 
را تحقق بخشد. این منطقه ژرف ترین ارزش های حیات 
دینامیسم های  بر  تکیه  با  را  کمونال  و  دموکراتیک 
همه ی  به  و  کرده  تجربه  آورده،  وجود  به  ذاتی اش 
انسانیت عرضه داشته است. امروز تنها راه خروج از بن 
بست، یکپارچگی با ارزش های اورژینال ذاتی و به روز 
کهن ترین  از  یکی  عنوان  به  کوردها  آن هاست.  کردن 
خلق های خاورمیانه می توانند با چاره یابی مسایل شان 
اولین گام را در این راستا بردارند. جنبه هایی از فرهنگ 
کوردها که هنوز به متدن آلوده نشده است، می تواند 
ایفا مناید. کوردها  از بحران  را در خروج  نقش مهمی 
بدون اینکه به رد ساختارهای سیاسی موجود بپردازند، 
بر مبنای سازماندهی ذاتی پروژه ی  آنند که  خواستار 
حیات دموکراتیک و آزاد که برابری و برادری با دیگر 
خلق ها را اساس کار قرار می دهد، به منزله ی آلرتناتیو 

عملی سازند. 

مساله ی کورد و دموکراتیزاسیون در خاورمیانه

کاوه گه وه ر
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مصاحبه

کوردها بازیگران سرنوشت ساز جنگ و دموکراسی

 در خاورمیانه

 مدتي است که مسئله ي مداخله در کشورهاي 
است  گردیده  مطرح  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
از مداخله هاي سیاسي،  انواعي  با  نیز  و در عمل 
این  دلیل  هستیم.  رویارو  نظامي  و  اقتصادي 
مداخالت چیست و به چه سمتي کشیده خواهند 

شد؟
در  جهاني  بلوك هاي  درون  تضاد  و  چالش  ـــ 
دولت هاي  به  را  امکان  این  گذشته  دهه هاي 
در  بال  فراغ  با  تا  مي داد  خاورمیانه اي  مستبد 
محصول  که  خود  سلطه ي  تحت  کشورهاي 
نمایند.  حاکمیت  بودند،  جهاني  نظام  معاهدات 
اما مرحله اي که اینک در آن قرار داریم به کلي 
نظام  در  اکنون  که  بحران هایي  است.  متفاوت 
فایده اي  نه تنها  دارد  وجود  سرمایه داري  جهاني 
نظیر  موقعیت گرا  کشورهاي  ثبات  حفظ  براي 
کشورها  دیگر  و  مصر  سوریه،  ایران،  عراق، 
کشورهاي  از  کدام  هر  اینک  بلکه  نداشت 
جهت  رقابت  نوعي  در  جهاني  نظام  قدرتمند 
استفاده  از حربه ي مداخله در خاورمیانه اند. آن ها 
براي خروج  راهکاري  را  در خاورمیانه  مداخله 
از بحران ها و بن بست هاي کنوني خود مي دانند. 
اوج  مناطق  این  در  نیز  قیام  خلق ها  آنکه  به ویژه 
در  تحول  براي  را  الزمه  فرصت  این  و  گرفته 
کدام  هر  واقع  در  مي آورد.  فراهم  خاورمیانه 
در  فعال  حضور  با  مي کوشد  کشورها  این  از 
تأثیر  داراي  خاورمیانه  آینده ي  در  مداخله،  این 
انگلستان،  فرانسه،  که  تالش هایي  باشد.  نفوذ  و 
انجام  اسرائیل و دیگر هم پیمانان آن ها  آمریکا، 

مي دهند در همین چارچوب است. 
 چین و روسیه در این بین چه نقشي دارند؟

ـــ حتي چین و روسیه نیز سعي دارند سهم خود 
را بگیرند. سعي مي کنند بیشترین رانت اقتصادي 
آنکه  از  پیش  منطقه  دولت هاي  از  را  سیاسي  و 

کامال فروپاشند، دریافت کنند.
مداخالت  این  بازنده ي  شما  نظر  به  پس   
براي  تالشي  هیچ  آیا  منطقه اند؟  دولت هاي 
دولت ها  این  سوي  از  جهاني  نظام  با  سازش 

صورت نمي گیرد؟
 ـــ این رقابت هاي هژموني خواهانه تنها به زیان 
حالت  به  را  آن ها  و  است  منطقه  دولت هاي 
طعمه هایي آماده درآورده است. برخي کشورها 
دریافته  را  خطر  عرب(  اعراب)اتحادیه ي  نظیر 

با  نوین  سازشي  چارچوب  در  تا  مي کوشند  و 
نظام جهاني موقعیت خود را حفظ کنند. ایجاد 
رفرم هایي به شکل خط مشي اسالم لیبرال، پذیرش 
خارجي،  اقتصادي  سیاست هاي  تحمیالت 
ضد  جمهوري  جبهه ي  در  فعال  جایگیري 
به  خود  کشورهاي  کامل  بازگشایي  و  اسالمي 
آن ها  که  است  امتیازي  جهاني  سرمایه ي  روي 
خواهند پرداخت. اگر بتوانند در مسئله ي سوریه، 
قابلیت خود را به کرسي بنشانند مي توانند توان 
براي  خطري  همیشه  ایران  ببرند.  باالتر  را  خود 
آن ها قلمداد شده است از همین رو با تمام توان 
دیپلماتیک و اقتصادي)صدور نفت بیشتر جهت 
جبران خأل ناشي از بیرون رفتن ایران از دایره ي 
تجارت نفتي( تالش دارند در جبهه ي ضد ایران 
جاي گیرند. ترکیه با حمایت نظامي از مخالفان 
اعراب  و  آماده کاري جهت حمله،  و  سوریه اي 
خود  دپیلماتیک  سیاسي ـ  شدید  فعالیت هاي  با 
تالش دارند آخرین سنگر ایران یعني سوریه را 
را در کارنامه ي  ایران درآورده و آن  از چنگ 
موفقیت هاي خود ثبت کنند. نظام جهاني به هر 
دو طرف)ترکیه و اعراب( فرصت الزمه را داده 
است. ترکیه با مبدل شدن به سرباز حلقه به گوش 
مبدل  مداخله  مقدم  خط  به  عمال  جهاني،  نظام 
شده است. ترك ها در تاریخ نقش خون تازه اي 
در  نیز  اینک  داشتند،  اسالمي  فتوحات  براي 
مي کنند  سعي  غرب  کشورهاي  به  خدمت 
است  مشخص  اما  کنند.  ایفا  را  نقش  همان 
خواهد  آنها  زیان  به  درازمدت  در  امر  این  که 
و  آخر  همیشه  خاورمیانه  در  ژاندارم بودن  بود. 
نمونه ي  پهلوي ها  است.  داشته  شومي  عاقبت 
براي  نیز  چندان  ترك ها  طرفي  از  هستند.  آن 
مي کوشند  ترك ها  نیستند.  اعتماد  قابل  غرب 
غرب را به دشمني با کوردها و تصفیه ي جنبش 
دولت  پذیرش  قبال  کورد)در  آزادي خواهي  
متقاعد  کوردستان(  جنوب  کوردي  کوچک 
ترك ها  که  مي دهد  نشان  برخورد  این   سازند. 
در  مي توانند  خود  شوونیستي  گرایشات  این  با 
غرب  براي  خطرناکي  چالش هاي  درازمدت 

ایجاد کنند.
 وضعیت ایران چه مي شود؟

نشان  برقرارند  تاکنون  که  شرایطي  تمام  ـــ 
جهاني  نظام  با  نمي تواند  ایران  که  مي دهند 

نه  اسالمي  جمهوري  نظام  برسد.  سازش  به 
مي خواهد در درون خود متحول شود و نه دست 
از هژموني خواهي در منطقه بردارد. واقعیت این 
سیاسي  ساختارهاي  آمریکا  مداخله ي  که  است 
متحول  را  اسالمي  جمهوري  ازجمله  و  کنوني 
دیگر  دیکتاتور  دولت هاي  ساخت.  خواهد 
نمي توانند همچون مهره هایي در خدمت اهداف 
نظام جهاني عمل کنند. آن ها به حالت یک مانع 
درآمده اند. موقع کنار گذاشتن آن ها فرا رسیده 

است.
احساس  از  کرد  نخواهد  تالش  ایران  آیا   
اسرائیل ستیزي اعراب یا گرایشات مذهبي به نفع 

خود استفاده نماید؟
ـــ ایران از هر فرصتي براي شاخ و شانه  کشیدن 
حتي  کرد.  خواهد  استفاده  اسرائیل  برابر  در 
فلسطین  و  اسرائیل  میان  اخیر  درگیري هاي 
فرصت  یک  همچون  ایران  سوي  از  مي تواند 
با  است که دوستي  این  مسئله  اما  ارزیابي شود. 
ایران حتي براي سازمان هاي عربي که با اسرائیل 
خصومت دارند نیز چندان منفعتي دربر ندارد و 
چنگي به دل آن ها نمي زند. آنها نیز مي خواهند 
بیابند.  جدیدي  راه کارهاي  تازه  توازنات  در 
شیعه گرایي  شده ایم.  متفاوتي  دوره ي  وارد  ما 
حتي  یا  و  افراطي  عرب گرایي  ایراني،  رادیکال 
باشد.  چاره یاب  نمي تواند  مطلق  یهودگرایي 
جبهه گیري هاي ناسیونالیستي و مذهبي تنها درد 

و رنج  خلق هاي منطقه را تشدید مي نمایند.
اسالمي  رژیم جمهوري  براندازي  با  شما  آیا   

توسط نیروهاي خارجي موافقید؟
ـــ ببینید این مسئله ي براندازي، مشکل جمهوري 
اسالمي است نه کوردها یا خلق هاي دیگر ایران. 
سیاست هاي  با  نظام  خود  که  است  چاهي  این 
است.  کنده  خود  براي  خود  ضددموکراتیک 
محلي  دموکراتیک  تحول  یک  ما  بي شک 
خشونت آمیز  و  جهاني  مداخله ي  یک  بر  را 
چشم  اگر  اسالمي  جمهوري  مي دهیم.  ترجیح 
درك  را  مسئله  واقعیت  و  باشد  داشته  بینایي 
کند در خود تحولي صورت مي دهد. اما چنین 
دولت مردان  متأسفانه  نمي شود.  مشاهده  چیزي 
خاورمیانه اي صدام شدن برایشان راحت تر است 

تا تحول دموکراتیک!
جاي  تازه  توازنات  در  نمي تواند  ایران  چرا   

گفتگویی با ریوار آبدانان عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان
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آلترناتیو

بگیرد و با نظام جهاني به سازش برسد و عمر 
خود را درازتر کند؟

را  اسالمي  جمهوري  ناکارآمدي  علت  ـــ 
ضعف  1ـ  کرد.  خالصه  عامل  چند  در  مي توان 
به  فقیه  والیت  از  تقدس زدایي  ایدئولوژیک: 
که  به جایي کشیده  نظام  کار  رسیده.  اوج خود 
رهبر آن تالش دارد براي توجیه بحران ها و رفع 
مشکالت  گناه  تمام  خود،  دوش  از  مسئولیت 
همچون  کساني  و  زیردستان  گردن  بر  را  فعلي 
حتي  فردا  نیست  بعید  بیاندازد.  احمدي نژاد 
پروژه ي تغییر ساختار مجلس و ریاست جمهوري 
دیگر  نظام  این  کند.  عملي  راستا  این  در  هم  را 
توان قانع سازي جامعه را ندارد. جناح قدرت آن 
در حال متالشي شدن و چندپاره شدن است. حتي 
چنداني  اصول  دیگر  نیز  رادیکال  اصول گرایان 
هرچه  ندارند.  خودشان  میان  در  اتحاد  براي 
جناح هاي  و  شود  مرکزي تر  رسمي  ایدئولوژي 
خود را نیز به سمت تک شدن و منفردشدن ببرد، 
خلق ها بیشتر به سمت رهایي از نظام حاکم تمایل 
نظیر  دارد  حالتي  اسالمي  جمهوري  مي یابند. 
در  ایران  یا  اعراب،  نفوذ  دوران  در  ساساني ها 
زمان حمله ي مغول ها و صفویان در هنگام یورش 

افغان ها. 
2ـ ضعف اقتصادي: کارت نفت که نیرومندترین 
دست  از  بود،   سیاسي  توازنات  در  ایران  کارت 
جمهوري اسالمي گرفته شده است. کارت نفت 
به  قادر  نظام  سران  عمال  و  است  سوخته  ایران 
اقتصادي  حربه ي  از  استفاده  با  سیاسي  چانه زني 
براي  نمي توانند  نفت  بشکه هاي  با  دیگر  نیستند. 
دست وپا  فرامنطقه اي  و  منطقه اي  همپیمان  خود 
کنند. ایران از سیستم تعامالت بانکي جهاني کنار 
کنار  در  اقتصادي اش  محاصره ي  و  شده  نهاده 
است.  گشته  کامل  نظامي  و  سیاسي  محاصره ي 
کشور  آن  دولت  قدرت  سمبل  کشور،  هر  پول 
به آن دچار شده  ایران  ریال  است. وضعیتي که 
و  خامنه اي  که  است  وضعیتي  بازتاب دهنده ي 

احمدي نژاد به آن گرفتار شده اند.
با  ایران  رژیم  اجتماعي:  پایه هاي  فروپاشي  3ـ 
مجلس  ریاست جمهوري،  مدیریتي،  ساختار 
سوي  از  نمي تواند  دیگر  خود  اساسي  قانون  و 
حتي  و  آذري  بلوچ،  عرب،  کورد،  جامعه ي 
از  اسالمي  جمهوري  رژیم  شود.  پذیرفته  فارس 
انقالب 57 تاکنون در نوعي خیانت به سر مي برد. 
این خلق ها  به مطالبات و آرمان هایي که  خیانت 
در مبارزه با رژیم قبلي داشتند. تاوان این خیانت 
خود  براي  نمي تواند  دیگر  نظام  که  است  همین 
وجهه ي مشروع اجتماعي کسب کند. جمهوري 
به حاشیه ي  نیز  از سوي خلق هاي خود  اسالمي، 
انزوا رانده شده و تنها گذاشته شده است. بایکوت 
انتخابات  در  کوردها  حضور  عدم  و  شدید 
مجلس، قیام عرب هاي شوش و اهواز در اعتراض 
به این انتخابات نادموکراتیک و وضعیت سیاسي 

از 80 درصد  بیش  راهیابي  پایتخت)عدم  ملتهب 
نمایندگان تهران به مجلس در دور نخست( نشان 
مي دهد که این رژیم آخرین  فرصت هاي خود را 

نیز براي تحول از دست مي دهد.
که  دالیلي  این  دیپلماتیک:  سیاسي ـ   ضعف  4ـ 
هسته اي  پروژه ي  بر  نظام  اصرار  و  برشمردم 
شود.  دچار  انزوا  نوع  بدترین  به  که  شده  باعث 
پشتوانه هاي سیاسي نظام تضعیف شده اند و هرچه 
بیشتري علیه  در درون خود شدت عمل و فشار 
خلق ها اعمال کند این انزوا از خارج شدیدتر نیز 

خواهد شد.
 چرا جریان اپوزیسیون ایراني نمي توان همچون 
عاملي تأثیرگذار و جهت دهنده بر فضاي سیاسي 

کنوني ایران عمل کند؟
و  دیپلماتیک  قابلیت  از  ایراني  اپوزیسیون  ـــ 
کلیشه اي  شعارهاي  نیست.  برخوردار  گفتماني 
خلق هاي  براي  جذابیتي  هیچ  آنها  ملي گرایانه ي 
دنباله ي  اپوزیسیون  این  دیدگاه  ندارد.  ایران 
یک  بین  است.  اسالمي  جمهوري  دیدگاه هاي 
هنوز  که  نظام  مخالف  خارج  نشین  ناسیونالیست 
کوردها، عرب ها، بلوچ ها و دیگر ملت هاي ایران 
با سران کنوني نظام  با دیده ي تحقیر مي بیند،  را 
ندارد.  وجود  چنداني  فرق  اسالمي  جمهوري 
شاید این جریانات در آینده بتوانند بر سر خوان 
این موجب  اما  بگیرند،  یا سهمي  بنشینند  قدرت 
زماني  تنها  ایران  نمي شود.  ایران  نیرومندشدن 
دموکراتیک  ساختاري  که  شد  خواهد  نیرومند 
نه  و  سنتي  شیعه  گراي  ناسیونالیسم  نه  بیابد. 
هیچ کدام  ایراني  اپوزیسیون  مدرن  ناسیونالیسم 
جذب  خود  در  را  ایران  خلق هاي  نمي توانند 
وجود  تنش  این  تا  بازدارند.  مبارزه  از  و  کنند 
داشته باشد؛ ایران نمي تواند یک ساختار نیرومند 
سیاسي در منطقه داشته باشد. به نظر من آینده ي 
مختلف  ملت هاي  آزادي  پیشبرد  سطح  به  ایران 
وابسته  آن ها  میان  در  دموکراسي  و  ایران  درون 
حضرات  این  که  رسیده  آن  زمان  دیگر  است. 
و  ستم  این همه  بکشند.  خودمحوري  از  دست 
ظلمي که در حق خلق هاي ایران مي شود را ببینند 
نام مسئله ي  به  ایران مشکلي  اعتراف کنند که  و 
خلق ها دارد. فعال که چنین چیزي از سوي آنها 

مشاهده نمي شود.
نمي تواند  ایران   آیا جریان رفرم خواهي درون 

در این زمینه تحولي ایجاد کند؟
همیشه  دارند  دولتي  بستر  که  جنبش هایي  ـــ 
امید خلق ها را بر باد مي دهند. حضور خاتمي در 
رأي دادن انتخابات اخیر مجلس نشان داد که این 
مبدأیي  نه اصل و  و  اعتماد است  قابل  نه  جریان 
مي شناسد. جریان  رفرم درون حکومتي دوم خرداد 
به واسطه ي عدم جسارت، تنها فرصت هاي الزمه 
براي یک تحول و رفرم بنیادین را از نظام گرفت. 
درون حکومتي  رفرم خواهان  که  است  تأسف بار 
نام  به  مجلسي  که  کنند  درك  نمي توانند  هنوز 

مجلس مردم ایران در جمهوري اسالمي وجود 
ندارد. آیا مضحکه اي که احمدي نژاد در جریان 
طرح پرسش از وي در مجلس صورت گرفت 
براي اینان کافي نیست؟ به نظر من درد جریان 
رفرم خواه، مطالبات جوامع ایران نبود. آنها درد 
بیشتر و جناح  را داشتند؛ درد قدرت  خودشان 
لیبرالي  جریانات  اینک  حال  هر  به  بودن.  برتر 
سبز،  جنبش  رفته ي  خارج  به  شاخه هاي  نظیر 
رادیکال تر شده و به جاي تحول و رفرم در نظام 
به سمت تغییر کلي نظام خواهند رفت. مي توان 
گفت که جریان رفرم خواهي از درون حکومت 

به تاریخ پیوست.
 آیا تنها دولت هاي ابرقدرت جهاني خواهان 
مصر،  عراق،  همچون  نظام هایي  گذاشتن  کنار 
تونس، سوریه و ایران هستند؟ به نظر شما عامل 

تعیین کننده فقط جهان غرب است؟
ـــ نه. آنچه من به آن اشاره کردم تنها یک طرف 
قضیه است. در طرف دیگر جریانات خلق محور 
به  حاضر  نیز  آن ها  دارند.  قرار  دموکراتیک 
صبر  کاسه ي  نیستند.  کنوني  دولت هاي  تحمل 
به خصوص  است.  شده  لبریز  دیگر  خلق ها 
مثل  است  سال  دویست  از  بیش  که  خلق هایي 
چماق بر باالي سر این دولت ها نگه داشته شده 
و گاه نیز همچون هویجي سهل الوصل در برابر 
دیگر  شوند،  خورده  تا  شده اند  داده  قرار  آنها 
بگیرند.  بازي کثیف جاي  این  در  نمي خواهند 

خلق کورد در رأس این خلق ها جاي دارد.
 چرا در این مرحله ي تاریخي کوردها اهمیت 
ویژه اي پیدا کرده و هر کس چشم به کوردستان 

و تحوالت آن دارد؟
قرباني  گذشته  قرن  در  کورد  خلق  ـــ 
کشورهاي  هژموني خواهانه ي  سیاست هاي 
و  طرف  یک  از  آمریکا  و  انگلستان  روسیه،  
حاکم  دولت هاي  مرکز گرایانه ي  سیاست هاي 
جمهوري  که  روسیه اي  شد.  کوردستان  بر 
پهلوي  با  خود  سیاست  در  را  کوردستان 
به  که  اسالمي اي  جمهوري  یا  مي کند  معامله 
محض روي کار آمدن به سرکوب کوردهایي 
نظام  براندازي  در  که حضور جدي  مي پردازد 

پهلوي داشتند نمونه اي از این واقعیت  هستند.
قرباني هیچ طرفي  نمي خواهد  این بار کورد  اما 
قرار  جبهه اي  یا  بلوك  در  تنها  کورد  شود. 
کورد  مسئله ي  از  وجه  به هیچ  که  مي گیرد 
هم  کورد  نکند.  استفاده  کارت  یک  همچون 
دولت هاي  با  که  دارد  را  آن  ظرفیت  و  توان 
منطقه  به توافقي اصولین براي حل دموکراتیک 
بلوك  در  مي تواند  هم  و  برسد  مسئله ي کورد 
سوریه  دولت  گیرد.  قرار  دولت ها  این  ضد 
به  مداخله گر  نیروهاي  همچنین  ایران  و 
مغز  تا  را  واقعیت  این  باید  آمریکا  سرکردگي 
به هیچ  استخوان خود درك کنند. زیرا کورد 

وجه حاضر نیست باز هم قرباني باشد.
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گ و دموکراسی
ت ساز جن

کوردها بازیگران سرنوش

 در خاورمیانه

کوردها  مي دانیم.  بي ارادگي  اوج  بلکه  آزادي 
هویت  مبناي  هستند)بر  که  چنان  مي خواهند 
تحوالت  در  خود(  جمعي  اراده ي  و  تاریخي 
سیستم  یک  ایجاد  براي  و  گیرند  جاي  کنوني 

دموکراتیک و آزاد مشارکت نمایند.

 چرا اگر مسئله ي کورد به تشکیل یک دولت 
مشکالت  پاسخگوي  نمي تواند  شود  محدود 

کوردها باشد؟
ـــ دولت در خاورمیانه تعریف خودش را دارد. 
دولت در خاورمیانه همیشه ما را به یاد رمه شدگي 
معیارهاي  از  برخي  شاید  مي اندازد.  جامعه 
حرف  مدرن  دولت هاي  و  لیبرال  دموکراسي 
معیارهاي  این  که  است  این  واقعیت  اما  بزنند 
پیاده شدن  قابل  لیبرال در خاورمیانه  دموکراسي 
نیستند. زود دستشان رو مي شود. سلطه ي مطلق، 
در  دولت  و  قدرت  جستجوگران  براي  همیشه 
همین  به  است.  بوده  حسرت  نوعي  خاورمیانه 
چه  کنید.  نگاه  ترکیه  توسعه ي  و  عدالت  حزب 
خودش  از  دموکراتي  و  انسان دوستانه  سیماي 
آلوده  خلق  خون  به  دستش  اما  مي دهد!  نشان 
شرناخ  ربوسکي  در  کورد  خلق  قتل عام  است. 
با  آن  میان  فرقي  است.  آن  نمونه ي  یک  تنها 
خاورمیانه  در  دولت  نیست.  عراق  بعث  حزب 
ایالت هاي  یا  اروپا  اتحادیه هاي  مثل  نمي تواند 
آن  مانع  دسپوتیسم  سنت  کند.  عمل  آمریکا 
یک  نقش  بتواند  آنکه  از  بیشتر  اردوغان  است. 
میانه روي دموکرات را بازي کند در نقش  سلطان 
مستبد ظاهر مي شود. جاه طلبي ترك ها، فارس ها 
آن ها  خلق هاي  قدرت گرا)منظورم  عرب هاي  و 
و  دموکراسي  با  تضاد  در  را  آنها  همیشه  نیست( 
بهتر  همیشه  آنها  مي دهد.  قرار  نرمش  و  انعطاف 
را  جبار  پادشاه  و  سلطان  دیکتاتور،  نقش  بلدند 
اجرا کنند. تشکیل یک دولت کوردي کوچک 
گسترده تر  را  جنگ ها  آتش  تنها  آن ها  میان  در 
دفاع  خود  از  نیز  کوردها  البته  کرد.  خواهد 
خواهند کرد. اما حرف ما این است که در کنار 
و  ترك  دولت  کنار  در  که  کوردي  دولت  این 
ساختاري  به  مي توان  گیرد،  قرار  فارس  و  عرب 
خلق محور و دموکراتیک که کوردها، فارس ها،  
عرب ها و ترك ها را در جغرافیاي خاورمیانه در 
صلح و همزیستي گرد آورد هم اندیشید و آن را 

اجرا کرد.
در صورتي که نیروهاي مداخله گر تنها نیروهاي 
قدرت طلب کورد را در موازنات تازه جاي دهند 
چشم پوشي  کورد  اجتماعي  جنبش هاي  از  و 
خاطر  رضایت  توانست  نخواهند  نمایند، 
جامعه ي کورد را با مدل کلیشه اي »دولت  ـ ملت 
کوردستان  همه ي  که  کوردي  کوچک شده ي 
نیست«، جلب نمایند. اگر چنین رفتارهایي نشان 
خواهند  نوین  استعمارگري  به  تعبیر  شوند،  داده 
همچنان  برخوردها  این  بنیان  در  بس.  و  شد 

یعني  است.  نهفته  کوردستان  تجزیه بودن 
از  ظاهر  در  اما  شده  تجزیه  که  کوردستاني 
به  گشته،  برخوردار  کوچک  ملتي  دولت ـ  
قابل  راحتي  به  که  است  خاورمیانه اي  معناي 
کنترل است. این چیزي است که کوردها آن 
آن  نمونه ي  مي دانند.  قبال خود  در  ناحقي  را 
از کوردستان  بخش  در یک  که  است  همین 

اما  مي پردازند  کوردي  دولت  مطرح سازي  به 
شکنجه  و  زندان  قتل عام،  دیگر  بخش هاي  در 
به  همچنان  فرهنگي  هویتي ـ  انکار  و  اعدام  و 
شدت ادامه دارد و هیچ اهمیتي نیز از منظر این 
زنداني بودن  سال ها  آنها  نظر  از  ندارد.  نیروها 
یک فعال کورد هرگز به پاي چند روز زنداني 
نه  نمي رسد.  مرکز نشین  فارس  فعال  رفتن یک 
مطالبات کوردها از منظر آنها شناخته شده است 
کورد.  شدگان  قتل عام  و  قربانیان  زندانیان،  نه 
این کوردها  سال گذشته  دویست  توازنات  در 
بودند که مورد تجاوز، سرکوب، تحقیر، انکار 
آن ها  باقي گذاشتن   مي گرفتند.  قرار  نابودي  و 
محدود  قدرت  یک  به  دستیابي  حسرت  در 
خط کشي شده، و مدام آن ها را در حالت جنگي 
قرار دادن، دیگر از سوي کوردها قبول نخواهد 
خاورمیانه ي  قربانیان  نمي خواهند  کوردها  شد. 

نوین باشند. 

قرباني  دیگر  بار  آنکه  براي  کوردها  آیا   
با  را  این  مي خواهند  نشوند  سیاسي  بازي هاي 
و  منطقه اي  دولت هاي  با  خصومت  و  دشمني 

فرامنطقه اي انجام دهند؟
ـــ رابطه اي که کوردها هم با نیروهاي جهاني و 
هم نیروهاي منطقه اي خواهند داشت نه بر مبناي 
دیگران  بر  فشار  اعمال  براي  به کارگیري شدن 
بلکه صرفا نوعي رابطه ي آزاد بر مبناي پذیرش 
کوردها  بود.  خواهد  دموکراتیک  و  متقابل 
خواهان یک زندگي آزاد و مبتني بر همزیستي 
اقوام و ملیت هاي پیرامون خویش هستند. ما  با 
رنج هاي تاریخي یهودیان، ارمني ها و آشوریها، 
بلوچ ها  عرب ها،  حق  در  که  ستمي  همچنین 
زیرا  مي کنیم.  درك  را  شود  مي  آذري ها  و 
نسل کشي  و  ستم ها  از  تاریخي  نیز  کورد  خلق 
بر  را  دموکراسي  ما  است.  کرده  تجربه   را 
خصومت و دشمني ترجیح مي دهیم. اما هرگز 
تسلیم  تحمیل گرانه  سیاست هاي  برابر  در  نیز 
داریم.  را  خود  خاص  گزینه ي  ما  نمي شویم. 
مد  دموکراتیک  جامعه ي  معیارهاي  هرچه 
قالب یک  قرار گیرد و مسئله ي کورد در  نظر 
ملت، فرهنگ و اراده ي سیاسي ملي دیده شود،  
کوردها نیز حاضر به روابط حسنه ي بیشتري با 
نیروهاي جهاني  منطقه اي و هم  هم دولت هاي 
سیاسي  حیله گري  با  رابطه  این  بود.  خواهند 
دویست سال گذشته عملي نیست. دولت ترکیه 
حاال بعد از هشتاد و اندي سال آمده و از زبان 

قرار خواهند  جبهه  در کدام  باالخره   کوردها 
گرفت؟

ـــ کوردها حاضر نیستند في الفور در یکي از این 
با  مي خواهند  کوردها  زیرا  گیرند.  قرار  جبهه ها 
هویت و اراده ي خود به سیاست بپردازند. وقتي 
در  خود  حقیقت  از  به دور  اراده  اي  و  هویت  با 
و  شئ  یا  ابژه  یک  به  تنها  بگیري  جاي  سیاست 
کوردها  اینکه  کما  مي شوي.  مبدل  مادي  ابزار 
تجربه  سال هاست  را  دردناکي  وضعیت  چنین 
بزرگ  خاورمیانه ي  پروژه ي  طراحان  کرده اند. 
نیروي  کوردها  اگر  که  کنند  درك  را  این  باید 
از  هستند  خاورمیانه  دموکراتیزاسیون  عظیم 
خواست و گرایش تاریخي کوردها براي خروج 
فیزیکي  فرهنگي  ـ  نابودي  و  شدن  نسل کشي  از 
سرچشمه مي گیرد؛ نه اینکه این توان را بر سر میز 
سیاست به معامله بگذارند. متاسفانه ابرقدرت هاي 
ابزار به کوردها و  با دید یک  نظام جهاني هنوز 
توان سیاسي آن ها مي نگرند. در این نقطه تفاوتي 
با  منطقه اي  دیکتاتور  دولت  یک  برخورد  میان 
را  رفتار  نوع  این  شدیدا  کوردها  نمي ماند.  آنان 
آن  تسلیم  نیستند  حاضر  دیگر  و  ساخته  محکوم 
شوند. کوردها یک جمعیت شورشي نیستند که 
صرفا براي کسب برخي منافع در برابر دولت هاي 
مبارزه  و  سازماندهي  سیاست،  به  دست  مرکزي 
بزنند. کوردها نه همانند شورشیان لیبي هستند و 
ترکیه.  به  پناه برده  سوریه اي  معترضین  همانند  نه 
فرهنگي  نابودي  و  نسل کشي  برابر  در  کوردها 
مقطعي  سیاسي  نیروي  یک  مي کنند.  مبارزه 

نیستند.
موضوع  این  در  مداخله گر  نیروهاي  رویکرد   

چگونه است؟ 
نگاه  ایران  قبال  در  آنها  سیاست هاي  به  اگر  ـــ 
با  هم پیمانانش  و  آمریکا  که  مي بینیم  کنیم 
دیگر خلق ها  و حتي  به کوردها  تبعیض  دیده ي 
ایران  مرکز  محوریت  با  همیشه  آن ها  مي نگرند. 
سیاست گذاري  به  دست  فارس  حاکم  ملت  و 
ایران  مخلتف  ملت هاي  خواست  اینکه  مي زنند. 
نشده  گذاشته  جدي  بحث  به  هنوز  چیست 
که  رویدادهایي  قبال  در  آشکار  تبعیض  است. 
و....  بلوچستان  کوردستان،  اهواز،   مناطق  در 
رسانه اي  سانسور  است.  آشکار  مي شود  انجام 
این  حوادث  قبال  در  آن ها  سوي  از  شدیدي 
اسالمي  جمهوري  سرکوب گري هاي  و  مناطق 
خلق  به ویژه  مي گیرد.  صورت  ملت ها  این  علیه 
کورد همواره قرباني سیاست هاي دوگانه ي آنها 
شده است. اما دیگر زمان آن فرا رسیده که این 
بدون  خاورمیانه اي  سیاست  کنند  درك  نیروها 
البته وقتي  در نظر گرفتن کوردها ممکن نیست. 
تازه  دیزاین  یا  تنظیمات  در  کوردها  حضور  از 
بحث مي کنیم به معناي آن نیست که صرفا یک 
اهرم فشار بر فارس ها، عرب ها و ترك ها باشند. 
و  سیاسي  اراده ي  نه  را  اهرم فشاربودني  نوع  این 
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کوردي  اختیاري  درسي  واحد  و  کوردي 
را  کوردها  که  نیست  چیزي  این  مي زند.  حرف 
راضي کند. در تمام این مدتي که زبان و فرهنگ 
کوردها تحت سرکوب بود کوردها بلد بودند که 
چه طور زبان و فرهنگ خودشان را حفظ کنند. 
مسئله ي کوردها این است که خودشان بتوانند این 
امور را تنظیم کنند. یک ترك چه طور مي تواند 
براي زبان و فرهنگ کوردي برنامه ریزي کند؟! یا 
مثال جمهوري اسالمي ایران هنوز از این وحشت 
مدیریت هاي  کوردنشین،  مناطق  در  که  دارد 
سیاسي و فرهنگي کوردي وجود داشته باشد. این 
به  زبان کوردي  با  معلم که  از یک  دولت حتي 
شاگردانش درس مي دهد واهمه دارد و آموزش 
کوردها  مي کند.  قلمداد  جرم  را  مادري  زبان  به 
چطور مي توانند با این دولت ها کنار بیایند؟! البته 
که با این شرایط نمي توانند کنار بیایند. زندان هاي 
بلوچ  و  عرب  و  کورد  از  پر  اسالمي  جمهوري 
حقوق  و  هویت خواهي  خاطر  به  صرفا  است. 
تحمل  که  رژیمي  چنین  با  انساني شان.  اولیه ي 
ایران  دیدن خلق هاي ساکن در گستره ي کشور 
انفعال گرایانه ي  زبان  با  نمي توان  دیگر  ندارد  را 
گذشته صحبت کرد. کوردها، عرب ها، بلوچ ها و 
سایر ملیت هاي ایران دیگر حاضر به تحمل چنین 
نوع  به تحمل هیچ  البته حاضر  و  نیستند.  رژیمي 
رژیمي که در آینده سعي کند با زباني نرم آنها 
را بفریبد نیز نخواهند بود. کوردها بر این موضع 
براي  راه  تنها  این  ورزید.  اصرار خواهند  شدیدا 

حفظ موجودیت آن هاست.
کوردي  کوچک  دولت   مسئله ي  چندیست   
نظیر  کوردها  دیرینه ي  دشمنان  و  شده  مطرح 
ترکیه نیز حاضرند چنین دولتي تشکیل شود اما به 
آن ها  سلطه ي  تحت  که  کوردهایي  اینکه  شرط 
قرار دارند همچنان تحت سلطه قرار داشته باشند. 

این مسئله از کجا نشأت مي گیرد؟ 
مبناي  بر  نه  کورد  ناسیونالیست  جناح  اگر  ـــ 
مبناي حمایت  بر  بلکه  کورد  ذاتي خلق  اراده ي 
دست  حامیانش  و  ترکیه  نظیر  طرف ها  برخي 
نه تنها  این  بزند،  کوردي  دولت  مطرح کردن  به 
بلکه  نمي برد  حل  سمت  به  را  کورد  مسئله ي 
منجر  قرباني شدن  و  کوردها  ابزارشدگي  به  تنها 
نه تنها  کوردي  کوچک  دولت   چنین  مي گردد. 
کورد را به سمت اتحاد ملي نمي برد بلکه مانع از 
پروسه ي ملت شدن دموکراتیک است. زیرا بهاي 
آن، چشم بستن بر گسست بخش هاي گسترده اي 
از جغرافیاي کوردستان و قبول بي عدالتي در قبال 
کوردستان  دیگر  بخش هاي  در  خود  هم تباران 
به  کوردستان  از  بخشي  باشد  قرار  اگر  است. 
دولت مبدل شود اما این امر به بهاي معامله کردن 
بخش هاي دیگر یا دادن قول مساعد در راستاي 
دیگر  بخشي  آزادي خواهانه ي  جنبش  تصفیه ي 
باشد، نه تنها مسئله ي کورد را حل نمي کند بلکه 
بر تنش ها و درگیري ها خواهد افزود. امیدواریم 

کلیت  دادن  قرار  مدنظر  با  کوردي  نیروهاي 
کوردستان و عدم ابزارشدگي براي سیاست هاي 
دولت هاي دیگر در مورد تأسیس دولت کوردي 

عمل کنند. 
از یک مطالبه ي واحد  اگر کوردها خودشان   
بگیرد  دربر  را  کوردها  کل  منفعت  بتوانند  که 

برخوردار نباشند آینده شان چه مي شود؟
بر  پروژه اي  و  نشود  درست  ملي  اتحاد  اگر  ــــ 
طرح ریزي  قدرتي  هیچ  به  وابستگي  عدم  مبناي 
کنفرانس  ماند.  خواهند  ضعیف  کوردها  نشود، 
ملي کورد مي تواند گامي باشد براي خودانتقادي 
از کم وکاستي هاي گذشته ي سازمان ها و احزاب 
رنج کشیده  خلق  برابر  در  خودانتقادي  کورد. 
باید  کورد  سازمان هاي  کورد.  ستمدیده ي  و 
سازمان هایي  متاسفانه  باشند.  داشته  خودباوري 
آنقدر  مي زنند  حرف  کورد  ناسیونالیسم  از  که 
خارجي  دیپلماسي  و  سیاست  شیفته ي  که 
هم گرایي  و  همکاري  به  را  آن  نیمه ي  هستند 
از  مسئله  این  نمي دهند.  اختصاص  خود  با 
مي گیرد.  سرچشمه  آن ها  عدم اعتماد به نفس 
نوع  این  به  پایان دادن  خواهان  کورد  خلق 
نوین  توازنات  در  آنکه  براي  برخوردهاست. 
خاورمیانه  جایگاهي شایسته ي خلق کورد کسب 
از  همچنین دست شستن  بود.  باید خودباور  شود 
غیردموکراتیک  و  انحصارطلب  که  عقالنیتي 
و  حزب  مي باشد.  الزامي  اصل  یک  است، 
دموکراسي  نمي تواند  نادموکراتیک  سازمان 
سنتي  سازمان هاي  متأسفانه  بیاورد.  ارمغان  به 
کوردي به دلیل آنکه در گذشته به مسئله ي اتحاد 
نوعي  نمي دادند،  اهمیت  واحد  گفتمان  و  ملي 
سیاست گذاري غلط را مطرح کردند که همیشه 
نیروهاي  به  کوردها  کالن  امتیازدهي  مبناي  بر 
این  بود.  استوار  منطقه اي  دولت هاي  و  خارجي 
منفعالنه  سیاست  و  خودکم بیني  روحیه  ي  نوع 
تنها  بلکه  شود  آزادي  موجب  نمي تواند  هرگز 
سیاسي  ابزار  و  کارت  موقعیت  در  را  کوردها 
نقطه ي  باید  دیگر  مي دارد.  نگه  باقي  دیگران 
پایاني بر این عملکردها گذاشت. امید مي رود که 
ملي  راستاي کنفرانس  اخیري که در  تالش هاي 
از  این خواست جامعه  کورد صورت مي گیرند، 

سازمان هاي کورد را برآورده سازد.

 پژاك در مباحثي که مطرح مي کند از پروژه ي 
کنفدرالیسم دموکراتیک که یک مدل غیردولتي 
نوع  هر  تشکیل  با  شما  آیا  مي کند.  بحث  است، 
دولت کوردي مخالفت خواهید کرد و در برابر 

آن خواهید ایستاد؟
ــــ کنفدرالیسم دموکراتیک یک ایستار هجومي 
دولت هاي  برابر  در  نه  نیست  دیگران  برابر  در 
نه  و  فرامنطقه اي  نیروهاي  برابر  در  نه  منطقه اي 
بر  ما  کوردي.  دولت خواه  گرایشات  برابر  در 
مبناي مطالبات خلق  مان دست به سیاست پردازي، 

چه  حال  مي زنیم.  مشروع  دفاع  و  سازماندهي 
دولت کوردي وجود داشته باشد و چه نداشته 
کورد  نیروهاي  همه   که  است  این  مهم  باشد. 
سازمان هاي  چه  و  اجتماعي  جنبش هاي  چه 
دولت محور بتوانند یک سازش اصولي برمبناي 
خود  بین  منطقه  در  کوردها  جایگاه  پیشبرد 
و  تصفیه  مبناي  بر  که  پروژه هایي  کنند.  ایجاد 
جامعه  بطن  از  برآمده  جنبش هاي  تضعیف  یا 
قابلیت  شوند،  ارائه  پ. ك. ك  و  پژاك  نظیر 
هرگز  کوردها  زیرا  داشت.  نخواهند  اجرایي 
و  انحصارطلب  یکدست،  ساختاري  نمي توانند 
مسئله  کنند.  تحمل  را  کوردي  ولو  سلطه خواه 
این است که حتي دولت یا سازمان دولت گراي 
کورد نیز باید در برابر خلق کورد اخالقي و از 
روي احساس مسئولیت برخورد کند. اینکه تنها 
و  گیرد  قرار  محور  طبقه ي خاص  و  قشر  یک 
گیرند  قرار  بي عدالتي  و  تبعیض  مورد  سایرین 

قابل پذیرش نیست.
به نظر مي آید که کشورهاي غرب اگر خارج 
بر  کنند  سعي  دولتي  تنش زاي  مدل هاي  از 
مدني  جامعه ي  دموکراتیک،  فرهنگ  مبناي 
و  تعامل  به  کوردها  با  اجتماعي  پروژه هاي  و 
در  بهتري  روابط  مي توان  بپردازند  دادوستد 
آینده ایجاد نمود. اینکه تمام سیاست گذاري ها 
یکي  مانده،  محدود  قدرت  باالي  سطوح  در 
سیاست هاي  پذیرش  عدم  اساسي  علل  از 
دولت هایي نظیر اسرائیل و آمریکا و اتحادیه ي 

اروپا از جانب کوردهاست.

 اگر نیروهاي فرامنطقه اي در پروژه هاي خود 
تنها منافع خود را مدنظر قرار دهند و بازهم در 
حق خلق ها بي عدالتي و ستم ادامه یابد آینده ي 

خاورمیانه به چه سمتي خواهد رفت؟
ـــ خلق هاي خاورمیانه از طریق جامعه ي مدني 
و مبارزات اجتماعي خود همیشه سعي کرده اند 
میان  در  پیرامون  جهان  با  را  خود  مشکالت 
ماحصل  مشکالت  این  که  بگویند  و  بگذارند 
است.  اخیر  قرن  دو  سیاسي  مرزبندي هاي 
بار  زیر  از  نمي توانند  جهاني  نظام  قدرت هاي 
تمام  در  آن ها  کنند.  خالي  شانه  مسئولیت  این 
اخیر  قرن  دو  ناگوار  رویدادهاي  و  مشکالت 
مي دانیم  به خوبي  ما  هستند.  مسئول  خاورمیانه 
که سیاست هاي منفعت طلبانه ي کدام قدرت ها 
باعث شد دیکتاتورهایي همچون صدام، خمیني 
اگر  کنند.  پیدا  ظهور  منطقه  در  آن ها  نظایر  و 
توازنات نوین خاورمیانه بر مبناي حل مشکالت 
خلق ها و بر اساس احترام به اراده ي سیاسي خود 
سیاسي  رژیم هاي  صرفا  و  نباشد،  خلق ها  این 
تغییر پیدا کنند در آینده گرایشات رادیکال تري 
خواهند  شکل  خاورمیانه  خلق هاي  میان  در 
این خلق ها  اراده ي  و  باید حساسیت ها  گرفت. 
منطقه  اگر دست خلق هاي  گیرد.  قرار  نظر  مد 
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براي سازماندهي هاي فرهنگي، سیاسي، اقتصادي 
و دفاعي دموکراتیک بازگذاشته نشود، تنش ها و 

بي اعتمادي ها بازهم ادامه خواهند یافت.
برخي  حتي  و  ایراني  ناسیونالیست هاي   
دارند،   جاي  سبز  جنبش  در  که  تحول خواهاني 
امنیتي  مسئله ي  یک  بیشتر  را  کورد  مسئله ي 

مي دانند. شما در این باره چه مي گویید؟
ایراني  ناسیونالیست هاي  به  خطاب  را  این  ـــ 
مي گویم: ما اصال مجبور نیستیم به شما و یا هیچ 
کس دیگري اثبات کنیم که تجزیه طلب نیستیم. 
تمامیت خواهي  و  مرکزگرا  ذهنیت  مشکل، 
موقعیت  در  را  ایران  خلق هاي  همیشه  که  است 
کسي  رعیت  ما  مي خواهد.  مطیع  و  رعیت گونه 
معناي  در  و  دموکراتیک  ایراني  یا  نیستیم. 
انتخاب  ناگزیربودن  یا  »براي همه«،  واقعي کلمه 
راهکار دیگري از سوي ما. اما ما حاضر به بحث 
به ویژه  و  ایران  خلق هاي  هستیم.  نیز  گفتگو  و 
کوردها درس دموکراسي را خوب مي دانند. هم 
جمهوري اسالمي مي تواند این را امتحان کند و 
نیروهایي که در آینده مي خواهند جایگزین  هم 

شوند.
با  رویارویي  جسارت  جریانات  این  متاسفانه 
کورد،  مسئله ي  به ویژه  و  ایران  خلق هاي  مسائل 
آنها  ندارند.  را  آذري  و  ترکمن  بلوچ،  عرب، 
کرده ایم  تالش  ما  هستند.  خلق هراسي  دچار 
با آن ها در  را  مسائل خلق هاي خود  واقعیت  که 
میان نهیم. اما آنها هنوز هم با دید خودبرتربینانه 
است  دشوار  برایشان  هنوز  مي کنند.  برخورد 
یک  همانند  دقیقا  کورد  یک  کنند  قبول  که 
فارس نمي اندیشد، زندگي نمي کند و فرهنگش 
به  خودش  مي خواهد  کورد  این  است.  متفاوت 
مدیریت زندگي اجتماعي و سیاسي خود بپردازد 
و تا به این خواسته ي خود دست نیابد نمي تواند از 
مبارزه چشم بپوشد. ناسیونالیست هاي مرکز گراي 
فارس هنوز برایشان هضم نشده که در جغرافیاي 
عرب،  این  مي کند.  زندگي  هم  عرب  ایران، 
فرهنگي شبیه سایر اعراب دارد و به هیچ بهانه اي 
اما  نمود.  حذف  یا  سانسور  انکار،  را  او  نباید 
جناحي  و  طیف  هر  از  فارس  ناسیونالیست هاي 
ته لهجه هامان مي شناسند  با  ما را  باشند، هنوز  که 
نه مطالبات دموکراتیک و سیاسي ـ فرهنگي مان. 
باید به آن ها گفت متأسفیم! دیگر دوران تحمل 
این رفتارهاي شوونیستي تمام شد. ما به راه خود 
که راه دموکراسي و آزادي است، خواهیم رفت. 
نسل هاي  خود  سوي  از  حتي  راه  این  بي شک 
خلق هاي  شد.  خواهد  ستوده  نیز  فارس  آینده ي 
دموکراتیک  و  هویت خواهانه   مبارزات  با  ایران 
خودبزرگ بیني  این  از  را  شما  مي خواهند  خود 
مهلک که اکنون سران نظام تان را به قهقرا برده 
به سقوط بکشد  نیز در آینده  را  و مي تواند شما 

نجات دهند.
تا  ایراني  ناسیونالیست  جریانات  این  اینکه   

حدودي به سمت سیاست هاي ترکیه  متمایل اند از 
چه چیزي ناشي مي شود؟

مرکز  نقش  اخیر،  مداخالت  در  ترکیه  ـــ 
دارد.  را  کنوني  رژیم هاي  مخالفان  جهت دهي 
مدل  دارد  تالش  ترکیه  مخالفان.  همه ي  نه  البته 
جهت دهنده ي سازمان ها و جنبش هاي میانه رو و 
لیبرال باشد. این نوع گرایش همچنان مرکزگرا، 
تنها  ملي گراست.  و  نادموکراتیک  کوردستیز، 
ماسک تغییر رژیم هاي کنوني را روي چهره اش 
کشیده اند و تالش دارند آن را در نظر خلق هاي 
خاورمیانه خوشایند و زیبا نشان دهند. به نظر من 
مدل هاي  با  افتاد.  خواهد  زودي  به  ماسک  این 
خلق هاي  واقعیت  نمي خواهند  که  میانه روي 
خاورمیانه  مشکالت  نمي توان  بپذیرند،  را  منطقه 
عمق  در  اکنون  خودش  ترکیه  کرد.  حل  را 
از  کپي برداري  مي زند.  پا  و  دست  مشکالت 
مدل ترکیه اي یک خودکشي خواهد بود. اصوال 
یک  کوردستیزي،  مبناي  بر  ترکیه  با  همکاري 
مضحکي  شکل  به  اسالمي  جمهوري  است.  دام 
سال  در  قندیل  به  افتاد. حمله ي وي  دام  این  در 
گذشته نمونه اي از همین امر بود. نتیجه اش را هم 
همگان به چشم دیدند. شکستي سنگین که عجز 
و درماندگي سپاه پاسداران را در برابر گریال به 
کوردستیزي  مسئله ي  اینک  ترکیه  نهاد.  نمایش 
را با اپوزیسون هاي مخالف رژیم ایران و سوریه 
در  ترکیه  مي دانیم که  ما خوب  مي دهد.  پیشبرد 
ایراني  یا  سوریه  اي  مخالفان  از  که  حمایتي  قبال 
مي نماید، از آنها چه مي خواهد: دشمني با جنبش 
گرایش  این  اگر  کورد.  خلق  آزادي خواهي 
حاکم  سوریه اي  یا  ایراني  اپوزیسیون  میان  در 
و  تنش  از  سرشار  آینده اي  که  بگویم  باید  شود 
را خواهد  انتظارمان  ایران  و  درگیري در سوریه 

کشید.
 ما شاهد تشکیل نشست هاي بسیاري در مورد 
پیشبرد  کنفرانس  و  اروپا  در  کورد  مسئله ي 
در  ایراني  اپوزیسیون  شرکت  با  دموکراسي 
آمریکا بوده ایم. آیا اینها گام هایي در جهت حل 

مسائل نبوده اند؟
نام  تحت  که  نشست هایي  و  کنفرانس ها  ـــ 
کم  شده اند  تشکیل  اروپا  در  کورد  مسئله ي 
این  سوي  از  جدي  گامي  هنوز  اما  نبوده اند 
کشورها در راستاي حل مسئله ي کورد مشاهده 
رویکرد  همچنان  اروپا  که  زماني  تا  است.  نشده 
دوگانه ي خود را در قبال مسئله ي کورد و به ویژه 
آپو  رهبر  دادگاهي کردن  مسئله ي  خصوص  در 
حل  مرکز  یک  چشم  به  نمي توان  دهد  ادامه 
مسئله به وي نگریست و به آن اعتماد نمود. اروپا 
همچنان در قبال عدم حل مسئله ي کورد مسئول 
گردهم آوري  نام  تحت  که  نشست هایي  است. 
اپوزیسیون ایراني و پیشبرد دموکراسي در اروپا و 
آمریکا شکل مي گیرند هنوز از واقعیت مسئله ي 
کورد و دیگر خلق هاي ایران بسیار به دور هستند. 

عمال  نیز  نشست ها  و  جلسات  این  در  حتي 
که  مي دهند  قرار  موقعیتي  در  را  کوردها 
نوعي  آنها  آزادي خواهانه ي  مبارزات  گویي 
خطا بوده و اینک باید در آن بازنگري کنند. 
شرق  احزاب  از  بسیاري  روحیه ي  متأسفانه 
کوردستان نیز براي چنین برخوردهایي مساعد 

است و آن ها به دلیل عدم خودباوري به راحتي 
تحت تأثیر شرایط حاکم بر فضاي این نشست ها 
این  چاره یاب بودن   عدم  دلیل  مي گیرند.  قرار 

نشست ها از همین جا نشأت مي گیرد.
 شما کارنامه ي اوباما را در این مدت چگونه 

ارزیابي مي کنید؟
منفي  امتیازات  او  دولت  کوردها،  منظر  از  ـــ 
پژاك  به عنوان  ما  دارد.  کارنامه اش  در  زیادي 
در  آمریکا  که  خواسته ایم  رسمي  به طور 
بازنگري  کوردها  قبال  در  خود  سیاست هاي 

کند.
 بازهم برگردیم به پروژه ي پژاك براي حل 
مسئله ي کورد در شرق کوردستان و ایران. آیا 
مطالبات  و  خواست  با  پروژه  این  شما  نظر  به 
دیگر خلق ها نظیر اعراب، فارس ها، آذري ها و 

... در تنش و تضاد نخواهد بود؟
کنفدرالیسم  پروژه ي  برعکس.  دقیقا  ـــ   
خودمدیریتي  سیاسي  ساختار  و  دموکراتیک 
ما  همزیستي  فضاي  بهترین  دموکراتیک 
ایران  موجود  ملت هاي  همه ي  با  را  کوردها 
دموکراتیک  کنفدرالیسم  مي آورد.  فراهم 
نه تنها واقعیات کورد را مد نظر دارد بلکه با دید 
ملت هاي  سایر  حقوق  به  دموکراسي  و  احترام 
ایران مي نگرد و به آنها جایگاه مي دهد. دعوت 
سازمان ها  از  اعم  ایران  خلق هاي  تمام  از  ما 
و  ترکمن  آذري،  بلوچ،  عرب،  مبارزان  و 
فارس هاي دموکرات این است که حول محور 
گفتمان آزادي خلق ها گردهم  آییم. ما همگان 
ساختاري  هستیم.  مرکزگرا  شوونیسم  قربانیان 
بر  مرهمي  مي تواند  دموکراتیک  و  کنفدرال 
کنفدراسیون  باشد.  ما  مشترك  زخم هاي  تمام 
خواهد  گسترده  اي  سازماندهي  دموکراتیک، 
بود که در آن بر تمام عملکردهاي ملي گرایانه، 
حذف کننده، مرکزگرایانه و تبعیض آمیز نقطه ي 
پایان خواهد نهاد. در چارچوب این سازماندهي 
و  داوطلبانه  آزادانه،  روابط  بهترین  به  مي توان 

مشارکتي میان خلق ها دست یافت.
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در این اواخر شاهد اوج گیري تحریم هاي 
جمهوري  علیه  غرب  و  آمریکا  اقتصادي 
این  تشدید  از  هدف  هستیم.  ایران  اسالمي 
»کاهش  نموده اند:  اعالن  چنین  را  تحریم ها 
عدم  براي  ایران  تجاري  و  نفتي  درآمدهاي 
تامین هزینه هاي مادي دست یابي به بمب اتمي«. 
طرح این موضوع بدین گونه دروغي است بس 
اعالن  این تحریم ها  فریب مردم.  براي  بزرگ 
جنگ است؛ اما علیه چه و که؟ شاید بخشي از 
این تحریم ها براي تضعیف اقتصاد ایران جهت 
خارجي  نیروهاي  خواسته هاي  به  دردادن  تن 
باشد، اما بخش مهم تر و اساسي آن براي وارد 
نمودن شوك به جامعه است. شوکي که باعث 
مي شود.  جامعه  افراد  صحیح  اندیشیدن  عدم 
سازماندهي،  و  اندیشه  از  ناتوان  جامعه ي  پس 
اجراي  براي  دولت گرا  تمدن هاي  جوالنگاه 
طرح هایشان بدون رویارویي با هیچ گونه مانعي 
اراده مندي و خرد جمعي جامعه،  خواهد شد. 
دولت گراي  تمدن  براي  تهدید  بزرگ ترین 

جهاني به شمار مي آید.
تشدید  واقعي  اهداف  به  نوشتار  این  در   
آن  زیان بار  تبعات  و  اقتصادي  تحریم هاي  
همچنین  پرداخت.  خواهم  ایران  جامعه ي  در 
و  ایران  در  آمریکا  سیاست  این  به  اشاره اي 
و  صلح  گسترش  عنوان  تحت  آن  دادن  نشان 
دموکراسي خواهم نمود. همچنین به نیروهاي 

واقعي جنگ تمدن ها نظري مي افکنیم.
در روزگاري که ما در آن به سر مي بریم، 
به ویژه  مشکل جنگ و آشتي در خاورمیانه و 
در ایران مسئله اي است که معضل اصلي تمام 
در   جنگ  اوج گیري  مي شود.  شناخته  جهان 
خاورمیانه گواهي است بر این ادعا. این مسئله 
پدید  تمدن ها  میان  جنگي  خاورمیانه  در  که 
انکار  آن را  نمي توان  که  است  امري  آمده، 
تمدن  نیروهاي  مابین  اصلي  جنگ  اما  کرد. 
با تمدن دموکراتیک در  دولت گراي مرکزي 
جریان است. این تعریفي راستین از طرف هاي 
درگیر در این جنگ است و تنها با چنین نگرشي 

تمدن  بپردازیم.  جنگ  این  تحلیل  به  مي توان 
تمامي  است  تالش  در  مرکزي  دولت گراي 
خویش  سلطه ي  و  بگیرد  اختیار  در  را  منطقه 
نمي توان  که  است  ذکر  شایان  بگستراند.  را 
دولت گرا  تمدن  دروني   اختالفات  منکر 
نیز شده  برخي جنگ ها  به  منجر  امر  این  شد. 
ارزش،  مابین دانش،  بزرگ،  اما جنگ  است. 
نیروهاي  مقاومت  و  سازمان دهي  دستاورد، 
تمدن دموکراتیک منطقه جهت ایجاد زندگي 
دولت گراي  تمدن  با  دموکراتیک  و  آزاد 
مرکزي در راستاي تحکیم هژموني خویش در 
پیروزي  جهت  دولت گرا  تمدن  است.  جریان 
در این جنگ مي خواهد جامعه را دچار بحران 
را  منطقي  اندیشیدن  تا  نماید  سردرگمي   و 
این جنگ،  از عرصه هاي  فراموش کند. یکي 
کشتار،  و  کشت  مي باشد.  اقتصادي  عرصه ي 
از  شکنجه  و  دسته جمعي  زندان  سرکوب، 
است  جنگي  چنین  ایجاد  نمونه هاي  دیگر 
آن  از  فراواني  نمونه هاي  شاهد  تاریخ  در  که 
بوده ایم.  آن  جوامع  علیه  کشورها  دیگر  در 
و هم  داخلي  استعمار  از سوي  این جنگ هم 
جوامع  بر  بیشتر  تسلط  براي  خارجي  استعمار 
بوده اند. تحریم هاي اقتصادي کنوني نیز جنگي 
جنگي  جامعه.  اقتصادي  عرصه ي  در  است 
است تمام عیار براي فلج نمودن جامعه و سازش 

آن با تمدن دولت گرا. 
در  موجود  ملت هاي  دولت ـ  تغییر 
نوین  سیستم  با  آن ها  سازگاري  یا  خاورمیانه 
نیروي  دارد.تنها  قرار  دوم  اولویت  در  جهاني 
جهاني،  هژموني  برابر  در  مقاومت کننده  
تمدن  است.  دموکراتیک  تمدن  نیروي  همین 
این جنگ  در  پیروزي  نیروي  از  دموکراتیک 
دموکراتیک  تمدن  نیروهاي  برخوردارست. 
و  دانش  از  برخورداري  و  گذشته  تجارب  با 
آگاهي هایي بیش از پیش، مقاومتي منسجم تر 
از گذشته را به پیش مي برند. تمدن دولت گراي 
نقشه ها ي  بیستم  قرن  اول  یک چهارم  مرکزي 
و  کردند  اجرا  خاورمیانه  در  را  خویش  قبلي 
اکنون در یک چهارم نخست قرن بیست ویکم 

در  بزرگ  پروژه ي خاورمیانه ي  عنوان  تحت 
با  منطبق  جهاني  نوین  نظم  و  آن  تکرار  پي 
تمدن  میان  درگیري  هستند.  منافع جدیدشان 
مرکزي دولت گرا بنیادین نیست بلکه سطحي 
در  هستند  جنگ هایي  مي باشد.  محدود  و 
چارچوب سیستم دولت گرا. اکنون به ایران و 
متحدانش رسیده و فردا نوبت دیگر کشورهاي 
عربي نیز خواهد رسید. این اختالفي است میان 
دولت ـ  سیستم  با  تمدن جهاني  سیستم جدید 
ملت که خودشان قبال آن را پایه ریزي نموده 
این اختالفات  ابتداي مداخله  از همان  بودند. 
و  ریشه اي تر  ژرف تر،  ایران  و  آمریکا  میان 
نیرومندتر از دیگر کشورها بود. اما حتي این 
داخلي  جنگي  ریشه اي،  و  ژرف  اختالفات 
دولت گرا  تمدن  سیستم  نیروهاي  خود  میان 
هستند. هدف اصلي این جنگ ها چیز دیگري 
ایران  جامعه ي  راستین  نیروي  است:سرکوب 
کمونال ـ  ارزش هاي  از  متشکل  که  مي باشد 
سنگین  وزنه اي  و  مي باشد  دموکراتیک 
درتمدن دموکراتیک است. طي جنگ ایران 
نیروهاي  مبارزه ي  مي کنند  سعي  غرب،  با 
علیه  که  جنگي  قبال  در  جامعه  آزادي خواه 
آن ها صورت مي گیرد را کتمان کنند. ترس 
از خط مشي مبتني بر ذهنیت هم گرایي جوامع 
در اتحادیه ي دموکراتیک خلق ها آن ها را به 
که  مشي اي  اشت. خط  واداشته  کتمان سازي 
و  ملت گرا  دولت ـ  ذهنیت  اشکال  تمامي  با 

ملي گرایانه ي دیگري ناسازگار است. 
هژموني  علیه  مبارزه  ایران،  در 
آغاز  که  دولت گرا  سیستم  جنسیت گراي 
به دانش،  تمامي سلطه ها مي باشد، دست یابي 
سازماندهي و مبارزه جهت رسیدن به زندگي 
زنان روزبه روز  از سوي  آزاد و دموکراتیک 
ارتقا مي یابد. همچنین مبارزه علیه ملي گرایي 
سیستم  اساسي  پایه هاي  که  دین گرایي  و 
هژمونیک دولت گراي کاپیتالیستي مي باشند، 
جامعه ي  آزادي خواهانه ي  ایستار  اتخاذ  با 
گروه هاي  مي یابد.  تداوم  ایران  دموکراتیک 
فرهنگي،  و  دیني  قومي،  و  اتنیکي  مختلف 

تأثیرات سوء تحريم هاي اقتصادي بر جامعه ي ايران

تراژدي  بودن  يا                                                    
نبودن
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سیروان آريو لیالخ
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طبقات محروم و استثمارشده، عشیره ها و باالتر 
هم  استثمارشده،  جنس  به مثابه ي  زن  همه  از 
علیه  هم  و  آمریکا  جهاني  هژموني  نظام  علیه 
ایستادگي  ایران  شیعه ي  ملت  دولت ـ  نظام 
برخي  در  مقاومت  این  است  ممکن  مي کنند. 
مناطق و عرصه ها نیرومندتر و در برخي دیگر 
ضعیف باشد، اما در تمامي آن ها موجود است. 
چنین کاراکتري نه از سوي سیستم ملي گرایي 
سوي  از  نه  و  ملت  دولت ـ  سیاسي  ساختار  و 
سیستم نوین جهاني پسندیده نیست. با هر دوي 
این ساختارها اختالف هایي ریشه اي و بنیادین 
نیز علیه این ذهنیت اعالم جنگ  دارد. هر دو 
نمود اند. اما جامعه ي ایران با خط مشي مقاومت 
موجودیت  جامعه،  ذات  به  قایم  ایستاري  و 
را  خویش  آزادي خواهانه ي  و  دموکراتیک 
اعالن نموده و در مقابل پروژه هاي آن ها مانعي 
نیز  جامعه ي کورد  میان  این  در  است.  بزرگ 
که به تمامي با سیستم دولت ـ  ملت و همچنین 
با سیستم نوین آمریکا اختالف ایدئولوژیک و 
سیاسي دارد، جایگاه ویژه اي در مبارزه دارد. 
خلق کورد با تأسي از ایدئولوژي اکولوژیک ـ 
جنسیتي،  مبارزه ي  بر  مبتني  دموکراتیک 
جوامع  مبارزاتي  اسوه ي  و  پیشاهنگ  به 
مبدل شده . در دانش،  دموکراتیک خاورمیانه 
سازماندهي  و  تاکتیک  استراتژي،  ذهنیت، 
مشاهده  وضوح  به  را  امر  این  مي توان  آن ها 
فعالیت هاي  با  اینکه همگام  نکته ي مهم  نمود. 
مشروع  دفاع  مشي  خط  داراي  دموکراتیک، 
پنهان  واقعیت  از  پرده  جامعه  این  مي باشند. 
به  و  برداشته  دولت گرا  سیستم  داخلي  جنگ 
اتحاد  پروژه ي  است.  برخاسته  آن ها  با  مبارزه 
ملت   سیستم  و  ملي  سطح  در  دموکراتیک 
منطقه  در  را  ملت ها  و هم گرایي  دموکراتیک 
تفرقه و جنگ افروزي  علیه  است.  نموده  ارائه 
داخلي  دموکراتیک  اتحاد  دولت گرا،  تمدن 
زیان مند  سیستم  آن  از  که  آن هایي  تمامي 
شده اند را در سیستم اتحاد دموکراتیک و در 
اقتصادي،  سیاسي،  ایدئولوژیک،  عرصه هاي 
سازماني، دفاعي و فرهنگي ارایه نموده است. 
از  ایران  در  صلح  اجتماعي  و  تاریخي  عوامل 
مناطق  دیگر  به  نسبت  نیرومندتري  پتانسیل 
پتانسیل ها  این  اما  است.  برخوردار  خاورمیانه 
مبارزه  و  سازمان یافتگي  به  به تمامي  هنوز 
کشاندن  عمل  عرصه ي  به  نشده اند.  متحول 
تعیین کننده ي  نیروي  به  مي تواند  پتانسیل  این 

روزگار ما تبدیل شود.

جنگ تازه ي تمدن دولت گرا علیه جامعه، 
نسل کشي است. سیستم دولت گراي کاپیتالیست 
چنین نسل کشي  اي را به ددمنشانه ترین درجه ي 
تنها  قبلي  سیستم هاي  در  است.  رسانده  آن 
اما  مي گرفت.  صورت  فیزیکي  نسل کشي 
و  فیزیکي  نسل کشي  کنار  در  سیستم  این  در 
ایدئولوژیک،  نسل کشي  نظامي،  جنگ هاي 
با  رواني  ـ روحي و فرهنگي صورت مي گیرد. 
اخالق  و  احساس، روح، وجدان  بردن  بین  از 
مي سازند.  اجرا  را  نسل کشي اي  چنین  جامعه، 
بي وجدان  و  بي خرد  جامعه اي  ایجاد  پي  در 
بیشتر  زوایا ي  جوامع  نسل کشي  برآمده اند. 
است  الزم  است.  گرفته  خود  به  ژرف تري  و 
فیزیکي  نسل کشي  از  که  را  نسل کشي  این 
اما خطرناك تر  رویت ناپذیرتر  و  نامحسوس تر 
در  نماییم.  خنثي  و  مشاهده  خوبي  به  است، 
مي خواهند  جامعه اند.  معنویات  بر  استیال  پي 
را  خودشان  و  کوچک)کوتوله(  را  انسان ها 
از آشتي و  نمایند. سیستم دولت گرا  بزرگ تر 
جنگ،  نیروي  و  نبرده  بویي  هیچ  دموکراسي 
هجوم، تخریب و عذاب دهي است. تخریبات 
این تمدن در طبیعت، انسان و جامعه، همه وهمه 
بذر جنگ و  این ویژگي هایش دارد.  از  نشان 
ارتباط  پاشیده اند.  را در خاورمیانه  خو ن ریزي 
دیکتاتوري  مي توان  تنها  جامعه،  با  را  آن ها 
نامید. اختالف هاي آمریکا با ایران، افغانستان، 
عراق و سوریه، صلح را براي منطقه به ارمغان 
القاعده،  نمي آورد. دولت هاي بعد از صدام و 
کشورها  این  جوامع  با  تضاد  در  همچنان 
روزانه  که  کشتارهایي  شدن  مبدل  مي باشند. 
نه  و  معمولي  امري  به  مي شنویم  را  خبرشان 
از  آن ها  که  است  صلحي  پیامد  تکان دهنده، 
گسست  براي  واقع  در  آن ها  مي زنند.  دم  آن 
مبارزه ي  و  خلق ها  دموکراتیک  اتحاد 
خنثي سازي  براي  همچنین  صلح طلبانه شان، 
جنگي  به  نیاز  سازماندهي شان،  و  دانش 

همیشگي و گسترده  دارند. 
ایران  دموکراتیک  تمدن  نیروهاي 
و  آزادي  به  مبارزه   ارتقاي  طریق  از  مي توانند 
جهت  در  مبارزه  این  شوند.  نائل  دموکراسي 
عکس مبارزه براي تأسیس دولت  و یا دولت ـ 
سامان یابي  جهت  است  مبارزه اي  است.  ملت 
جامعه ي دموکراتیک و گسترش آن در تمامي 
خاورمیانه. این به مقاومتي همه جانبه مي انجامد. 
گسترده ي  فقر  و  اقتصادي  تحریم هاي  تشدید 
سیاست هاي   در  کلیدي  نقشي  آن  متعاقب 

به  تحریم  این  دود  دارد.  ایران  در  دولت گرا 
ایران  دولت  دولت.  نه  مي رود  جامعه  چشم 
دور  را  تحریم ها  این  مي تواند  شگردهایي  با 
بزند. اما تأثیراتي منفي متوجه جامعه ي ایران 
نیروهاي ذاتي خویش  به پشتوانه ي  است که 
مي خواهد از گردابي که هم استعمار داخلي و 
هم استعمار خارجي ایجاد نموده اند جان سالم 
به در برد. این تحریم ها سبب فقر و گرسنگي 
غریزه ي  مي شود.  جامعه  در  مضاعف 
گرسنگي انسان را دچار جسارتي کورکورانه 
و  فقیر  بسیار  جامعه اي  هنگامي که  مي کند. 
شایسته  به گونه اي  نمي تواند  باشد،  گرسنه 
بیاندیشد؛ خرد جمعي اش ناکارا مي شود لزوم 
سعي  مي کند؛  فراموش  را  سیاسي  مشارکت 
مي کند با خودمحوري و فردیت غریزه اش را 
خویش  مادي  زندگي  تنهاوتنها  و  کند  ارضا 
و  ایران  جامعه ي  اکثر  بخشد.  سروسامان  را 
به سر  این وضعیت  در  به ویژه جامعه ي کورد 
این  از  قبل  که  است  سیاستي  این  مي برند. 
تمامي  در  مرکزي،  دولت هاي  توسط  نیز 
به  کوردنشین  مناطق  باالخص  ایران  مناطق 
براي رفع  اجرا درآمده است. چنین جوامعي 
فراواني  مشقات  با  خویش  اولیه ي  نیازهاي 
مرکزي  تمدن هاي  در  مي شوند.  روبه رو 
اربابان شان  و  مي کردند  کار  برده ها  پیشین، 
و  امنیت  نان،  ارباب  مي  کردند.  سیر  را  آن ها 
سایر نیازهاي برده اش را قطعا تأمین مي نمود. 
اما در حال حاضر بردگي، نیازهاي ابتدایي او 

حتي خوراکش را فراهم نمي کند. 
شده  وحشت زده  فقر،  به  مبتال  جامعه ي 
و قادر نخواهد بود منطقي فکر کند و حافظ 
منافعش باشد. حکومت ها از این جو ترس و 
نگراني، یک خال اجتماعي به وجود مي آورند. 
از این خال اجتماعي براي اجراي بدون دردسر 
مي جویند.  بهره   خویش  اجتماعي  مهندس 
باب میل خود جامعه ي بي اراده را شکل داده 
و خود را ناجي آن اعالم مي کنند. در چنین 
جامعه اي حالتي بین مرگ و زندگي حکم فرما 
مي شود. در این برزخ جامعه  بسیار سازش پذیر 
مي شود. احتمال تسلیم شدن بسیار است و به 
قول خود قدرت ها، جامعه را به راه مي آورند. 
احساس  اراده مندي،  مواقعي  چنین  در 
مسئولیت در قبال جامعه، آینده و پایبندي به 
اصول جامعه بسیار تضعیف مي گردد. مجریان 
این طرح بدین گونه راحت تر مي کنند کنترل 
جامعه را در اختیار بگیرند. ذهن جامعه براي 
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مختل  آن  از  برون رفت  راه  و  رویداد  ادراك 
مي شود. پس با هر کسي که قول خروج از این 
به  و  مي شوند  همراه  بدهد  آن ها  به  را  بحران 
همان  این  نمي اندیشند.  خویش  اعمال  فرجام 
و  وقایع  است.  ایران  علیه  تحریم  اصلي  علت 
حوادث ناگوار اگر به صورت تدریجي روي 
دهند واکنش هایي را از سوي جامعه براي مهار 
جامعه  همچنین  داشت.  خواهد  همراه  به  آن 
براي پیشگیري از آن اقداماتي صورت خواهد 
داد. اما اگر به یکباره وضعیت بسیار وخیم شود 
مي انگارند  چنین  برمي دارند.  دست  تالش  از 
است.  کوفتن  هاون  در  آب  تالش هایشان  که 
میلیون ها  که  اقتصادي  این شوك  با  قدرت ها 
در  خلل  به  منجر  و  کشانده  فقر  به  را  نفر 
نوید  بي شرمانه  مي شود،  اجتماعي  فعالیت هاي 
جمع گرایي  حذف  پي  در  مي دهند!  را  صلح 
برمي آیند.  جامعه  ذهن  و  روح  فرهنگ،  از 
به  دست یابي  راه  هموارسازي  را  فاجعه  این 
و  فرد  مي نامند.  پایدار  صلح  و  دموکراسي 
جامعه تحلیل مي روند. چنین جامعه اي که روح 
است  دفاعي اش  سیستم  همان  که  جمعي اش 
میکروب  هر  پذیرش  براي  و  مي شود  ضعیف 
و ویروسي مساعد است. چنین جامعه اي براي 
رهایي از مرگ حاضر است هر دردي و رنجي 
از خارج را تحمل کند. این که چه کسي است 
امري  قرار دارد را  و در کجاي زمان و مکان 

بیهوده انگاشته و به آن نمي اندیشد.
معاش  تأمین  براي  ناموفق  و  تالش شدید 
ایران، همه گیر شده است.  اکنون در جامعه ي 
یک شبه  مي خواهند  گیرودار  این  در  برخي ها 
فحشا  مافیاي  باندهاي  بپیمایند.  را  ره صدساله 
و مواد مخدر از نمونه هاي این مورد مي باشند. 
نهادهاي  در  جذب  روسپي گري،  و  فحشا 
شکم  سیري  براي  شدن  مزدور  و  بسیجي 
پیامدهاي دیگر آن است. با گرسنه نگه داشتن 
از حالت طبیعي خارج مي کنند.  جامعه، آن را 
مي کشاند.  دیوانگي  به  را  انسان ها  مادي،  فقر 
را.  تسلمیت  یا  و  برگزیند  را  مرگ  بایستي  یا 
تسلیمیت، همان مرگ معنوي است و چندین 
بار از مرگ فیزیکي دشوارتر. رهبر آپو چنین 
مرده مانند«  زنده هاي  »تجمع  را  جامعه اي 
این چنین بي روح،  بودن  مي نامد.در زندگي  اي 
طرف  به  زندگي،  نیست.  محسوس  نبودن  یا 
علت  به  مي شود.  داده  سوق  جنون  و  مرگ 

فقر  از  ناشي  اجتماعي  زندگي  توسعه نیافتن 
رایج  معنوي  و  فیزیکي  خودکشي  اقتصادي، 
و  اجتماعي  پایگاه  فقدان  علت  به  مي شود. 
براي سیستم  به بردگي  افراد جامعه  بي هویتي، 
دولتي آن چنان چنگ مي زنند که مبارزه در راه 
یاد مي برند. شخصیتي  از  را  ملت و جامعه اش 
از لحاظ اجتماعي فروپاشیده برساخته مي شود 
است.  آماده  خطرپذیري  هرگونه  براي  که 
به  را  جامعه شان  هم  و  هم خود  افرادي  چنین 
این سرکوب  نتیجه ي  حال خود رها مي کنند. 
شخصي  دنیاي  در  شدن  غوطه ور  اجتماعي، 
دیگري،  با  شدن  درگیر  فریبکاري،  خویش، 
نشدن  قایل  ارزش  ربودن،  را  دسترنج دیگران 
نه براي خود و نه براي دیگري و عدم صیانت 
از ارزش  و دسترنج خویش است که در نهایت 
به فرومایگي در روح و اخالل در رفتار ختم 
یا  غافل  فردي  به  را  او  وضعیت  این  مي شود. 
خائن مبدل مي سازد؛ پس یا واقعیات خویش را 
در پذیرفتن خصوصیات نظام حاکم، استبدادي 
وضعیت  به  یا  مي یابد؛  دولت گرا  تمدن  و 
معنوي  و  مادي  تدریجي  مرگ  و  موجود 
رضایت مي دهد؛ و یا با پیوستن به کاراکترهاي 
انجام  به  تن  مبهوت،  و  گیج  ولگرد،  لمپن، 
کارهاي ضد اخالقي و جامعه ستیزانه مي دهد. 
چیزي که به عنوان زندگي ارایه مي شود یک 
هر سه ي  از  براي گذار  است.  بغرنج  وضعیت 
این موارد گزینش را ه حل انقالبي و خط مشي 
و  تمام وجود  با  و  پیوسته  به صورت  مقاومت، 
قابلیت  مبارزه  این  است.  چاره  راه   تنها  نیرو 
استعداد  این  اگر  مي طلبد.  خاصي  استعداد  و 
مجبور  ندهیم  بروز  خویش  از  را  توانایي  و 
مي شویم.  فوق الذکر  شرایط  از  یکي  قبول  به 
و  اجتماعي  اقتصادي،  ساختارهاي  با  اگر 
مخالفت  دولت  سوي  از  پدیدآمده  سیاسي 
انحراف مي شود.  نورزیم، شخصیت مان دچار 
اجتماعي  زندگي  توقف  عامل  افرادي  چنین 
و  خادم  یک  نمي توانند  حتي  این ها  هستند. 
اینکه  به  رسد  چه  باشند  بله قربان گو  برده ي 
است  واقعیتي  این  شوند.  پیشاهنگ  و  مبارز 
تیپ  این  به  مبتال  افراد  غرور  به  شاید  تلخ که 
شخصیتي برخورد، اما مي توانند با یک تصمیم 
راسخ این وضعیت را زیرورو کنند. پس براي 
زندگي شان  مسیر  بایستي  بحران  این  از  گذار 
سازماندهي،  ایجاد  بدون  نمایند.  مشخص  را 
بستر مبارزه ایجاد نمي شود و نمي توانیم متحد 

شویم. اگر متحد نشویم، نمي توانیم جامعه را 
به سوي مبارزه سوق دهیم. اگر مبارزه توسعه 
شخصي مان  هویت   از  حتي  نمي توانیم  نیابد، 
هویت  از  پاس داري  به  رسد  چه  کنیم؛  دفاع 
مشي  اندازه خط  چه  به  ملي مان.  و  اجتماعي 
همان  به  برگزینیم،  را  سازماندهي  و  مبارزه 
استعماري  ساختار  گزند  از  را  اندازه خویش 
بایستي  مي داریم.  امان  در  دولت گرا  تمدن 
اجازه ي  و  دید  درست زیستن  راه  تنها  آن را 
مرگ  به  که  ندهیم  را  مواردي  به  بستریابي 
روزنه ي  بایستي  مي انجامند.  معنوي  و  مادي 
کوچک ترین کار و هدف بي معنا و نامتناسب 
به  بایستي  نماییم.  مسدود  را  خویش  ذات  با 
اهمیت زندگي مان واقف باشیم و در برابر آن 
احساس مسئولیت کنیم. بایستي شکل زندگي 
مشخص  خودمان  را  آن  جریان  و  اجتماعي 
آزادي خواهي،  جنبش  در  شرکت  با  سازیم. 
راه برون رفت از این وضعیت، نیرو و اراده ي 
ایجاد مي شود.  به شکلي سازماندهي شده  آن 
فعالیت و مبارزه اي همه جانبه و بي وقفه در این 
در  است.  بغرنج  زندگي  به  پایان دادن  مسیر، 
درون  خانواده  در سطح  رابطه چه  هر  جامعه 
سطح  در  چه  خانواده ها،  میان  آن  از  فراتر  و 
جنسیت ها و نسل ها، و چه در سطح کالن میان 
تعریفي راستین رنج مي برد.  فقدان  از  جوامع 
تمدن  از سوي  قبوالنده شده  با سیستم  مبارزه 
شرکت  با  تنها  آن،  نپذیرفتن  و  دولت گرا 
میسر  دموکراتیک  تمدن  نیروهاي  در  فعال 
با درك عمق فاجعه، کار و  بایستي  مي شود. 
وظایف مان را به شیوه اي صحیح که حق آن  
را ادا کنیم، انجام دهیم. این دلیل پایبندي ما 
به مبارزه ي آزادي خواهي خلق کورد و دیگر 
خلق هاي ایران است. بهترین شانس است براي 
جوامع  نبودن  یا  تراژدي  بودن  به  دادن  پایان 
در آرزوي صلح هستند؛  ایران  ایران. جوامع 
دموکراتیک  و  آزاد  زندگي اي  مي خواهند 
بزرگي  گام هاي  راه  این  در  و  باشند  داشته 
نوید  آزمون  این  در  موفقیت  برداشته اند. 
همه ي  به  را  آزاد  و  دموکراتیک  جامعه اي 
بامعني،  زندگي شان  و  بودن   مي دهد.  ایرانیان 
حقیقي و متعالي مي شود. بایستي هزینه و رنج 
متحمل  و  کنند  انتخاب  خود  را  مبارزه  این 

شوند، تا به خدمت جامعه شان درآید.

ی
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سنت های اجتامعی را می توان ژن های فرهنگی یک 

اصلی  شخصیت  و  کاراکرت  که  آورد  شامر  به  جامعه 

میزان  به  قانونی  هیچ  می دهند.  تشکیل  را  جامعه 

منی تواند  و  نکرده  رسوخ  جوامع  روح  در  سنت ها 

بازگوی حقیقت آن جوامع باشد. ژن های فرهنگی نیز 

از  انسان،  یک  ارگانیک  موجودیت  مانند  به  درست 

نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند و پیوسته رشد و 

تکامل می یابند. این ژن ها تنها در صورت دست کاری و 

یا مهندسی ژنتیک می توانند تغییر یابند و یا به متامی 

از میان برداشته شوند. آنچه امروزه در بعد فرهنگی 

شاهدش هستیم چیزی است نظیر دست کاری ژنتیکی 

که از سوی مدرنیته عملی می شود.

خلق های  دیرینه ی  سنت های  از  یکی  نوروز  جشن 

مقاومت  که  زرتشتی  این سنت  می باشد.  خاورمیانه 

جوهره اش را تشکیل می دهد، قدمتی سه  هزار ساله 

با هدف  دارد. زرتشت پیغمرب و فیلسوفی است که 

پیشربد اخالق اجتامعی به شناخت طبیعت و انسان 

مقدس  را  آتش  و  خاک  آب،  هوا،  است.  زده  دست 

خارج  بسیط  انسان  مرتبه ی  از  را  انسان  و  دانسته 

ساخته و به مرتبه ی انسان واال رسانیده است. روابطی 

صلح جویانه با طبیعت داشته است و به همین دلیل 

احساس وابستگی و عشق به خاک و رسزمین را به 

منوده  تقویت  انسان ها  در  اخالقی  معیاری  عنوان 

است. زرتشت دیدگاهی دوآلیستی داشته و همیشه 

تاکید داشته که میان دوآلیته ی خوبی و  امر  این  بر 

دوران  در  است.  جریان  در  مستمر  مبارزه ای  بدی 

فلسفه ی  با  آشور  امپراتوری  تاریکی  و  ظلمت 

مبارزه  عزم  بدی ها  و  زشتی ها  برابر  در  مبارزه 

چندان  دو  را  نیکی  و  زیبائی  به  رسیدن  برای 

کوردها  اجداد  عنوان  به  مادها  است.  کرده 

پیرامون فلسفه و ایدئولوژی زرتشت متحد شده  

و سازماندهی و کنفدراسیون خلق ها را به میان 

آورنده اند. اتحاد این کنفدراسیون موجب فروپاشی 

امپراتوری آشور شده است. کوردها و دیگر خلق ها که 

از ظلم و ستم این امپراتوری به ستوه آمده  بودند این 

روز را روز پیروزی خویش دانسته و جشن گرفته اند. 

یا  نو  روز  را  و خفقان  برابر ظلمت  در  پیروزی  روز 

هامن نوروز نامیده اند. در وصف این روز افسانه ها 

و داستان های زیادی نقل شده اند که همگی گویای 

یک واقعیت می باشند: خلق ها در برابر ظاملان مبارزه 

پای کوبی  و  رقص  با  را  پیروزی خویش  روز  و  منوده 

جشن گرفته اند. هر آنچه را که برایشان مقدس بوده، 

به  که  آنچه  داده اند.  قرار  ستایش  و  پرستش  مورد 

زندگی روحی تازه می بخشد، مورد تقدیس قرار گرفته 

است. در این میان آتش که گرمابخش شب های رسد 

و تاریک سلسله کوه های زاگرس- توروس بوده از همه 

بیشرت مورد تقدیس و احرتام واقع شده است. 

خاورمیانه،  به  استثامر  و  استعامر  ورود  با  همزمان 

سنت ها و اخالق اجتامعی نیز به تدریج دچار واپاشی 

اتحاد،  شدند. هر چند نوروز مناد مقاومت، مشورت، 

جشنی  و  بوده  خلق ها  میان  صلح  و  دموکراسی 

از  و  را حاشیه ای منوده  آن  مدرنیته  اما  مقدس  است 

حقیقتش دور ساخته است. بایستی این امر را حمله ای 

نوروز  به جوهره و حقیقت  ایدئولوژیکی و فرهنگی 

تلقی کرد. باید نسبت به واقعیت و درک معنای تاریخی 

و  نوع حاشیه ای  و  بوده  نوروز حساس تر  فرهنگی  و 

دورشده از واقعیتش را به هیچ وجه نپذیرفت. جنبش 

حالت  نوعی  به  می توان  را  کورد  خلق  آزادی خواهی 

روزآمد سنت دیرینه و تاریخی نوروز هم عنوان کرد. 

مبارزه ی ابراهیم وار و زرتشت گونه ی رهرب آپو در برابر 

منرودها و ضحاکان معارص ادامه دارد. رفیق »مظلوم 

مارس   21 شب  در  آِمد)دیاربکر(  زندان  در  دوغان« 

با به آتش کشیدن بدن خویش سنت  بهار  یعنی اول 

دیرینه ی کاوه ی آهنگر را بار دیگر در کوردستان زنده 

منود. چراغ روشنایی و فروزان کاوه  را به دست گرفت 

و سیر ظاملانه ی تاریخ را دگرگون ساخت. زکیه آلکان، 

دمیرل  و رخشان  سام  و  ساله  شانزده  

زن  هزاران 

 ، رد کو

جهت 

م  ا حرت ا

سنت  دیرینه ی زرتشت و به 

پایان دادن به ظلم، ستم و بی هویتی بی پروا تن شان را 

به آتش کشیدند. علت اینکه این سنت هنوز هم ادامه 

دارد، نشانگر این است که هنوز ظلم و بیدادگری از 

و  قتل عام  هنوز  است.  نبسته  بر  رخت  رسزمین  این 

پایان  به  روبوسکی  و  قاميشلو  حلبچه،  کشتارهای 

نو  بهاری  برویم.  نو  بهاری  استقبال  به  که  نرسیده اند 

مقاومت  آتش  برافروخنت  با  تنها  و  تنها  نو  روزی  و 

زمانی  تا  داد.  خواهد  نشان  ما  به  را  زیبایش  سیامی 

که نوروز، فوریه را به نابودی نکشاند و ظلمتش 

واقعی  نوروز  نوروز،  نسازد،  مبدل  روشنایی  به  را 

نخواهد بود. 

انسان های  بپیوندد، همه ی  اگر نوروز به حقیقت 

مظلوم و زجر کشیده زیبائی بهار را درک خواهند 

داشته  ایامن  رهایی  به  زنان  اگر  ویژه  به  منود. 

واقعی  معنای  به  که  معناست  بدین  این  باشند 

ایامن  نیز  است  رهایی  و  آزادی  هامنا  که  نوروز 

واقعیت  به  زن  چون  داشت.  خواهند  اعتامد  و 

هر  از  بهرت  می تواند  است  نزدیک تر  طبیعت 

اگر  بربد.  پی  نوروز  در  نهفته  واقعیت  به  کسی 

و  به خاک  و عشق  میهن دوستی  از حقیقت  زنی 

رسزمينش دور نشده باشد، می تواند معنای نوروز 

تنها زنان هستند که  این  به راحتی درک مناید.  را 

خواهند توانست هامنند همه ی سنت های دیرینه، 

این سنت مقاومت را نیز پاس بدارند و رسبلند در 

برابر فرهنگ ایزدبانوانی چون میرتا و ِسرِتک پا به 

روزی نو، انقالبی نو و رسزمینی نو بگذارند. آری! 

و  ایران  زنان  آزادی  و  رهایی  نوروز  امسال  نوروز 

زنان  و  خیزیم  پا  به  بود.  خواهد  کوردستان  رشق 

ضحاکان  چنگ  از  را  اعدام  و  سنگسار  انتظار  در 

مادرانی  و  زنان  دست های  با  و  سازیم  رها  زمانه 

نوروز  مناییم.  روشن  را  نوروز  آتش  زجرکشیده، 

و  زندانیان  آزادی همه ی  به جشن  باید  را  امسال 

مناییم.  تبدیل  آپو  رهرب  آزادی  جشن  به  ویژه  به 

چون رهرب آپو بود که حقیقت نوروز را با حقیقت 

ما زنان پیوند داد. چرا که زنان اولین ملتی هستند 

کورکورانه  روشنی  چراغ  و  راهنام  هیچ  بی  که 

و  رقص  می رفتند.  پیش  تاریخ  کج راهی های  در 

پای کوبی برایشان جرم بود و پرواز در شعله های 

آتش گناهی نابخشودنی.

آپوییستی،  فلسفه ی  پرتو  در  کورد  زن  امروز  اما 

و  است؛  آفریده  خاکسرتش  از  را  حقیقی اش  خود 

دل  به  شعله هایش  که  آتشی  دور  به  گریال  زنان 

ستاره ها می رسد، حلقه زده اند و شب ظلمت را با 

جشن و پای کوبی به روز می رسانند. روز 21 مارس 

لباس های  با  در صفوف میلیونی خلق کورد، زنان 

سنتی و با رنگ هایی متنوع رو به امرالی، جایگاه 

انسان واال که از فلسفه ی نیکی و زیبائی زرتشت 

تقدیم  زنان و خلق ها  به  را  آزادی  ارمغان  بهرتین 

منود، فریاد »یا آزادی یا آزادی!« را رس خواهند داد.

نوروز
سنت ديرينه ی مقاومت 

پرژين اَورين

ان
زن
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آلترناتیو

ب
نفشۀ راه رهبر آپوکتا

اصل قانون اساسي دموكراتيك
به رغم آنکه دموکراتیزاسیون جنبشي است سیاسي،  
اما تا زمانی که بر مبنای یک قانون اساسي ناشی از 
توافق اجتماعي استوار نباشد، به یک رژیم ماندگار 
و نظام مند مدیریت مبدل نخواهد شد. قوانین اساسي 
و  دموکراتیک  جامعه ي  توافق  نمود  دموکراتیک 
تنها  فردي  آزادي هاي  و  حقوق  مي باشند.  دولت 
معنادار  مي توانند  دموکراتیک  راه  جامعه ي  از 
حقوق  این  از  صیانت  این صورت  غیر  در  گردند. 
عظیم ـ  نیرویي  تراکم  ي  به منزله  ـ  دولت  برابر  در 
میسر نخواهد بود. جهت آنکه بتوانیم دولت را در 
تجربه  انباشت  به منزله ي  چاره یاب  عاملي  وضعیت 
و تخصص، نگه داریم و آن را به عنوان نهادي که 
مي کند  ژرف   را  مسایل  و  است  معضل ساز  دایم 
ابزاري  اساسي دموکراتیک  قانون  ننماییم،  ارزیابي 
دموکراتیک،   اساسي  قانون  است.  اجتناب ناپذیر 
را کارکردي  داراي چنان کیفیتي است که دولت 
کرده، آن را در وضعیت انباشت تجربه و تخصص 
نگه داشته و با این کیفیتش همچون صمغی است که 
جامعه و دولت را با هم و در یک جا نگه مي دارد. 

اصل چاره يابي دموكراتيك
از  است  مدلی  دموکراتیک،  چاره یابي  اصل 
هدف  به منزله ي  را  دولت شدگي  که  چاره یابی 
برنمي گزیند، تداوم دولت نبوده و دموکراتیزاسیون 
را  دموکراتیک  جامعه ي  یعني  مدني،  جامعه ي 
تغییرات  به  از جهت گیري  فراتر  مي دهد.  قرار  مبنا 
رهیافت هاي  به  دولت،  ساختار  در  صوری  بنیادین 
ساختار  در  که  دموکراتیک  رژیمي  جوینده ی 
رابطه  در  می گردد.  معطوف  دارد  کارکرد  جامعه 
قانون  یک  خواستار  چیزی  هر  از  بیش  دولت،  با 
است که جهت  بدیهی  است.  اساسي دموکراتیک 
تشکیل یک قانون اساسي دموکراتیک، می بایستی 
تالش هاي نظري و عملی تمام و کمال بوده و این 
را  اجتماعي  سالمت  دولت،   از  بیش  اساسي  قانون 
مدنظر قرار دهد. در جبهه ی مخالف اصل چاره یابی 
قرار دارد  دموکراتیک، راه حل قدرت- دولت گرا 
تالش ها[  ]این  می گردد.  تحمیل  اصل  این  به  که 
با  تضاد  در  که  را  دولت گرایی  قدرت ـ  رهیافت 
اصل چاره یابی دموکراتیک در تنگنا قرار می دهند. 
رهیافت دموکراتیک به منزله ي یک اصل به تقسیم 
قدرت نمي پردازد. حتي از قدرت دوري مي جوید. 
زیرا هرچه قدرت متراکم گردد، به همان میزان هم 
دوری از دموکراسی به میان می آید. اگر صرفا با نام 
حکومت ها و یا دولت ها، جوامع تنظیم گردند، نظام 
به میان آمده، آنتي دموکراتیک خواهد بود. زیرا به 
نیروهاي دموکراتیک اجازه ي مشارکت داده نشده 
حکومت  و  قدرت  به  مربوط  تنظیمات  اگر  است. 
دموکراتیزاسیون  بر  را  راه  شاید  باشند،   مطلوب 
به  را  دموکراتیزاسیون  خود  نمی تواند  اما  بگشاید، 
نیز  دموکراتیک  رهیافت هاي  هدف  آورد.  میان 
باشد.  یا دولت  و  امکانات قدرت  تقسیم  نمي تواند 
دل شیفته ی دولت شدن و تشکیل یک بلوك دولتی 
را نمی توان به عنوان هدف رهیافت دموکراتیک در 

نظر گرفت. 
دموکراتیک  چاره یابي  اصل  در  بنیادین  مورد 
دموکراتیک  نهادهاي  هم زیستي  که  است  این 
اساسي  قانون  ضمانت  تحت  دولتي  نهادهاي  با 
نهادینه  موجودیت  دو  مابین  شود.  درآورده 
موجودیت شان  دارد.  وجود  قانوني  مشروعیتي 
نه  نمي کنند.  پي ریزي  همدیگر  انکار  مبناي  بر  را 
تصفیه ي دولت با نام دموکراسي ضرورت دارد و نه 
با نام دولت. در نظام غرب،  استحاله ی دموکراسي 
دگردیسی  بر  را  راه  حد  از  بیش  درهم تنیدگي 
دموکراسي به نهادي نمایشي در درون دولت ـ ملت 
گشوده است. یکي از مسایل روز دموکراتیزاسیون 
بازتنظیم هم زیستي این دو موجودیت نهادین است 
همان قدر که  نمایند.  درهم تنیدگي گذار  این  از  تا 
اصلي  دموکراسي  سوي  از  دولت  نمودن  محدود 
ایفای  میزان  همان  به  مي باشد،  اجتناب ناپذیر 
کارکردی هم گرا از سوی دولت ـ به منزله ي انباشت 
جامعه ی  این  است.  اصولي  نیز  تخصص ـ  و  تجربه 
تاریخی  مرحله ی  طول  در  که  است  دموکراتیک 
اذعان  بایستی  خالصه  طور  به  شد.  خواهد  پیروز 
مسالمت  با  همراه  اما  تنش  دارای  مواضع  داشت 
نهادهاي دموکراتیک و دولت بیانگر وضعیتي است 
که راه بر رقابت مي گشاید و در این رقابت جامعه ي 
دموکراتیک است که ارتقا یافته و نیرومند خواهد 

شد. 
و  حقوق  با هم بودن)يکپارچگی(  اصل 

آزادي هاي فردي و كلکتيو)جمعی(
فردی  آزادي هاي  و  حقوق  اصل  عملي نمودن  در 
مسایل  چاره یابي  در  حیاتي  نقشي  که  جمعی  و 
مربوط به دموکراتیزاسیون دارند، مي توان با نگاهي 
قائل  به تجارب بي شمار جهان دریافت که تفاوت 
فردي و جمعی  و آزادي هاي[  مابین ]حقوق  شدن 
نه تنها مسایل را حل نمی کنند، بلکه با تعمیق آن ها، 
می نمایند.  هم  دشوارتر  را  مسایل  از  گذار  روند 
تضاد  در  هم  جوامع  سرشت  با  تمایز  این  به عالوه 
زمان  هیچ  در  فرد  انساني،  جامعه ي  در  دارد.  قرار 
و مکاني،  حق  به جانب و یا نه، برخوردار از آزادی 
و یا فاقد آزادي، بدون تجمعات به سر نبرده است. 
پیشرفته ترین  که  است  این  انسان  ویژگي  اساساً 
حیوان اجتماعي است. همان قدر که فرد مجردشده 
را  آزادي هایي  و  حقوق  است،  بي معنا  جامعه  از 
بوده  بي معنا  میزان  همان  به  نیز  آورده  بدست  که 
داشت.  نخواهد  را  آن ها  نمودن  عملي  استعداد  و 
مورد عکس آن صدق مي کند: تا زمانی که حقوق 
مي شود،  شناخته  تجمعات  براي  که  آزادي هایي  و 
در افراد آن جامعه بازتاب داده نشود،  ]این حقوق 
برخوردار  ارزشي  هیچ  از  نمی توانند  آزادی ها[  و 
فرد  بدون  آزادي هاي  و  از حقوق  نمي توان  باشند. 
میان آورد. همان گونه که محروم ساختن  به  بحث 
درانداختن  معنای  به  آزادي ها  و  حقوق  از  افراد 
است،  وضعیت  همان  به  بدان ها  منسوب  جامعه ی 
و  حقوق  از  کلکتیویته  و  جامعه  نمودن  محروم 
آزادي ها نیز به معناي درانداختن افراد منسوب بدان، 

آزادي   و  حقوق  خالصه  است.  وضعیت  همان  به 
تا  و  جامعه  و  افراد  بدون  که  مي باشند  ارزش هایي 
زمانی که این دو باهم نباشند، تحقق نخواهند یافت. 

اصل استقالل ايدئولوژيك و آزادی
است:  نهفته  مورد  این  درك  اصل  این  بنیان  در 
که  ایدئولوژیک  هژمون گرایي  از  زمانی که  تا 
مي باشد  محض  ماتریالیستي  ماهیت  داراي  بیشتر 
آن  جهاني  مقیاسي  در  کاپیتالیستي  مدرنیته ي  و 
ایده آلیست  خویش  ذات  در  اما  ساخته،  حاکم  را 
دارد  را  پوزیتیویستی«  »علم گرایي  ادعاي  و  بوده 
رهایي حاصل نگردد، دموکراتیزاسیون و آزادی ای 
نخواهد  میان  به  دارد،  وجود  آن  جوهره ي  در  که 
تمدن  سرآمد  اصل  پوزیتیویستی  علم گرایي  آمد. 
را  اصل  این  زمانی که  تا  است.  اروپا  هژمونیک 
کاپیتالیسم،  بود  نخواهد  قادر  نکند،  هژمونیک 
دیگر  که  را  ملت گرایي  دولت ـ  و  صنعت گرایي 
خویش  به  وابسته  به شکلي  آنند،  بنیادین  عناصر 
تاسیس نماید و پیشبرد دهد. هژموني ایدئولوژیک 
در خاورمیانه از طریق علم اوریانتالیسم اذهان را فتح 
مي کند. پس از این اقدام و یا به همراه آن از طریق 
دیگر عناصر بنیادین فتح، اشغال و استثمار، خویش 
مي سازد.  متحقق  بسیاري  گوناگون  اشکال  به   را 
همیشه  سرشتش  ضرورت  بر  بنا  که  نوین  استثمار 
هم دستي  در  پیشین  دسپوتیک  محلي  عناصر  با 
هرچه  را  دموکراتیزاسیون  مسایل  مي برد،  به سر 
آن  برابر  در  که  مقاومتي  هر  مي کند.  ژرف   بیشتر 
برخوردار  دموکراتیک  جنبه اي  از  مي گیرد،  شکل 
بتواند  آنکه  جهت  دموکراتیک  جنبه ي  این  است. 
برسد  به چنان سطحي  و  نیرومند گردد  یابد،  ارتقا 
مي بایست  کند،  نظام مند  را  خود  و  بماند  سرپا  که 
از ایدئولوژي هژمونیک گسسته شود. جهت آنکه 
باشند،  بامعنا  آلترناتیو  ایدئولوژیک  گزینه هاي 
منطقه اي،  شهري،  بومي،   کاتاگوریهای  مي بایست 
چندملتي و وطن مشترك را دربرگیرد. در غیر این 
ایدئولوژیک دیگر مي تواند  صورت یک هژموني 

توسعه یابد. 
نیز حداقل  نژادپرست سنتي  و  نگرش هاي دین گرا 
به منزله  ـ  پوزیتیویستي  هژمون گرایي  اندازه ی  به 
هژمونیک  کاپیتالیستي ـ  مدرنیته ي  ایدئولوژي  ي 
آن ها  از  که  اساسي  مقوله بندي هاي  در  مي باشند. 
بر  مبتني  ایدئولوژیک  خروج هاي  مي شود،  بحث 
آزادي را مي توان به منزله ي ایدئولوژي هاي آزادي 
ایدئولوژي هاي  این  طریق  از  تنها  نمود.  ارزیابی 
راه هاي  و  دموکراتیزاسیون  مسایل  آزادي، 
تن  به  عمل  جامه ي  و  گشته  درك  چاره یابي 
خواهند کرد. بدون آزادي ایدئولوژیک، گام هاي 
سکندري  است  ممکن  لحظه  هر  دموکراتیزاسیون 
هژمونیک  ایدئولوژي هاي  کنترل  تحت  و  خورده 
قرار گیرند. آزادي ایدئولوژیک با حقیقت سرشت 
و  تحقق  با  همزمان  بوده،  ارتباط  در  اجتماعي 
دایمي  به صورتي  دموکراتیک،  جامعه ي  برقراري 
بیان  اجتماعي،  حقیقت  مي پردازد.  خویش  بیان  به 

آزادانه ي واقعیات جامعه ي دموکراتیک مي باشد.

بخش هفتم
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آلترناتیو
ازخودبیگانگی

کوردستان  رشق  مبارزه ی  میدان  گذاشنت  خالی  از  پس 
از سوی احزاب کالسیک در نتیجه ی اتخاذ سیاست های 
اشتباه از سوی این احزاب، فرصتی برای جمهوری اسالمی 
را  تا فارغ البال سیاست های شوونیستی خود  پیش آمد 
در این عرصه از کوردستان جامه ی عمل پوشاند. از این 
پس متامی رشق کوردستان که بدون هرگونه نیروی دفاع 
مرشوع مانده بود، تابع سیاست های هموژن سازی نظام 
توجه  با  منطقه ای  هر  در  سیاست ها  این  گرفت.  قرار 
به رشایط خاص فرهنگی، پتانسیل مبارزاتی و موقعیت 
ژئواسرتاتژیکش تفاوت داشت. از تجاوز فرهنگی، تغییر 
دموگرافیک مناطق مختلف و تهدید و ارعاب گرفته تا 
اعتیاد و  انقالبی کاذب، ترویج فحشا و  ترویج فرهنگ 
فرهنگ ازخودبیگانه ساز بسیج و مزدوری و به کارگیری 
روش های آموزشی ویژه، همگی سیاست هایی بودند که 
به  یا جداگانه  و  ترکیبی  به صورت  در رشق کوردستان 

اجرا درآمدند. 
یکی از مناطقی که رژیم این سیاست ها را در آن عملی 
بوده،  موفق  اقدام  این  در  هم  حدودی  تا  و  ساخته 
منطقه ی  ویژه  به  آن  پیرامونی  نواحی  و  »دیواندره« 
از  برخورداری  دلیل  به  منطقه  این  می باشد.  »سارال« 
موقعیت ژئواسرتاتژیکش از هامن ابتدا مورد توجه نظام 
قرار گرفت و جمهوری اسالمی متامی روش ها را جهت 
گرفت.  کار  به  آن  در  خویش  قدرت  تحکیم  و  اشغال 
پل  نقش  کوردستان  از  بخش  این  جغرافیایی  لحاظ  از 
را  »اردالن«  و  »مکریان«  منطقه ی  مابین  ارتباطی 
باالیی  مبارزاتی  و  انقالبی  پتانسیل  از  که  می کند  ایفا 
برخوردارند. از این نظر اشغال دیواندره به نوعی ایجاد 
این  می باشد.  اهمیت  حایز  بخش  دو  مابین  گسست 
سیاست از زمان حضور احزاب کالسیک به اجرا درآمد 
دفاع مرشوع  و  مبارزه  نهادن صحنه ی  از خالی  و پس 
مابین  دیواندره  گرفت.  به خویش  بیشرتی  شدت عمل 
خوبی  به  اما  دارد  قرار  مریوان  و  سقز  سنه،  شهرهای 
می توان تاثیرات مخرب سیاست های مذکور در این شهر 
این شهرها مشاهده  میان خلق کورد در همه ی  را در 
منود. هویت زدایی در این منطقه به شدت متام در حال 

اجراست. 
بسیار  منابع طبیعی  رغم وجود  علی  اقتصادی  نظر  از 
آمیز  موفقیت  اجرای  شاهد  منطقه،  این  در  غنی 
سیاست ها  این  می باشیم.  قدرتی  زیست  سیاست های 
و  تحلیل  نیازمند  که  آیند  درمی  اجرا  به  عریان  چنان 
واشکافی بسیار ژرفی منی باشند. تنها با نگاهی به رفتار 
و  عمیق  ازخودبیگانگی  منطقه،  این  در  کورد  خلق 
توجیهات مرکزگرایانه می توان به این سیاست ها پی برد. 
به چنین  اگر بگوییم رژیم هم  بود  ناخوشایند خواهد 
تا  با متامی توان در صدد است  نیاز دارد و  کوردهایی 

طراوت منطقه را برهوتی مبدل سازد. 
آنچه می خواهم در این مبحث کوتاه نگاهی گذرا بدان 
است.  فرهنگی  تجاوز  اول  وهله ی  در  باشم،  داشته 
رژیم سعی منوده تا تیپ شخصیتی ویژه یا هامن کورد 
رفتار  تعیین شده  معیارهای  با  مطابق  که  را  مطلوب 
می مناید هرچه بیشرت گسرتش دهد. به همین دلیل در 

جامعه  این  سنت  و  اخالق  تخریب  به  وسیعی  سطح 
عملی  سیستامتیک  صورتی  به  برنامه  این  می پردازد. 
می شود. در مناطق روستایی نیز با ترویج سیاست های 
مزدورسازی و مزدورپروری بافت های اخالقی را از هم 
پاشیده است. این امر چنان گسرتش یافته که عضویت 
در سازمان ضد اخالقی ای همچون بسیج به امری عادی 
جنبش  با  مقابله  جهت  رژیم  حتی  است.  شده  مبدل 
به  هم  را  جوان  دخرتان  و  زنان  کوردستان  رشق  نوین 
بسیج تشویق می کند.  در  به عضویت  صورتی گسرتده 
ناهنجاری ها، هنجارمند  که  ایجاد شده  چنان وضعیتی 
و بی اخالقی به صورت معرفت اجتامعی عرضه می شود 
و  اجتامعی  شئونات  متامی  در  دخالت  آزادانه  رژیم  و 
خط  ترویج  می پندارد.  خویش  مسلم  حق  را  اخالقی 
کاذب،  انقالبی  فرهنگ  آن  ضمن  در  و  خیانت  مشی 
به  بودن  کورد  است.  آفریده  هراسان  و  ترسو  مخالفی 
تهی  متامی  به  ذهنیت  شده؛  مبدل  ظاهری  آراسته ای 
شده و شخصیتی بادکنکی ایجاد شده که با هر تلنگری 
به این سو و آن سو می رود. معیارهای انتخاب به شدت 
دست کاری شده و توان ترجیح به شدت تضعیف شده 

است. 
سیاست های  منود،  اشاره  بدان  باید  که  دیگری  مورد 
با  سیاست  این  است.  منطقه  این  در  زیست قدرتی 
از  منطقه  آنکه  به رغم  می گردد.  عملی  متامی  عریانی 
نظر منابع طبیعی و پرورش حیوانات از پتانسیل بسیار 
زیبای  و  وسیع  منطقه ی  و  می باشد  برخوردار  باالیی 
سارال و کوهپایه های نزدیک به آن توان مهار همه نوع 
این  مردم  که  آنیم  شاهد  اما  دارند  را  گرسنگی  و  فقر 
منطقه در باتالق فقر و بیکاری دست و پا می زنند. بر 
با  مستقیمی  ارتباط  امر  این  که  نیست  پوشیده  کسی 
حالی  در  این  دارد.  نظام  قدرتی  زیست  سیاست های 
است که استان کوردستان در بین سایر استان های ایران 
در  منطقه  این  و  دارد  غله  تولید  در  را  نخستین  مقام 
استان کوردستان از قطب های تولیدی به شامر می رود. 
اما با وجود این همه منابع آبی و خاکی مستعد، سیل 
عظیم بیکاران روانه ی بازار کار شهرهای بزرگ می شوند. 
به نظر می رسد این امر از راه سیاست های ویژه ای در 
بخش اقتصادی عملی می گردند که یکی از اساسی ترین 
آن ها کنرتل روند عرضه و تقاضا و نظارت بر آن است. 
نهایتا تولیدکننده در عرصه ی کشاورزی و فراورده های 
دامی مترضر می گردد و سود اساسی به دالالن می رسد. 
است.  پایین  بسیار  بخش  این  در  تحصیالت  سطح 
امکانات در مناطق شهری و پیرامون تفاوت های کمی 
و کیفی بسیار دارند. البته تحصیل در ساختار آموزشی 
نظام که نقش اساسی را در ازخودبیگانگی ایفا می کند، 
از نظر این مقال ارجحیت چندانی ندارد. فقر فرهنگی 
سبب  امر  این  درآمیخته اند.  هم  با  اقتصادی  فقر  و 
می شود تا خلق کورد به راحتی به سوی آغوش باز نظام 
این  در  زیست قدرت  سیاست  اجرای  شود.  جهت دهی 
میان  به  شخصیتی ای  تیپ  چنان  کوردستان  از  بخش 
آورده که از رنج و تالش بیگانه است. این امر باعث شده 
با بی احرتامی به مقوله ی رنج و تالش که اصل اساسی 

در چرخه ی تولید است نگریسته شود و تقدیرگرایی 
اقتصادی به نگرش رایج مبدل شود. 

یکی دیگر از موضوع هاي اساسی که بایستی بدان 
ارتباط  نظام  موذیانه ی  اهداف  با  و  منود  اشاره 
تنگاتنگی دارد، تالش جهت دست کاری در اعتقادات 

کوردستان  از  بخش  این  است.  کورد  خلق  باورهای  و 
از دیرباز با مناطق شیعه نشین هم جوار بوده و خلق 
کورد هرگز به چشم یک معضل به این امر ننگریسته 
ایجاد  با  تا  ابتدا سعی کرده  از هامن  نظام  اما  است. 
را  سوءاستفاده  نهایت  مذهبی  تفاوت مندی  از  تفرقه 
این  در همسایگی  که  بیجار  آورد. شهرستان  عمل  به 
شیعه گرایی  ترویج  برای  مرکزی  به  دارد  قرار  منطقه 
والیی مبدل شده است. نوعی از شیعه گرایی که هیچ 
ارتباطی با شیعه ی راستین علوی ندارد و تنها هدفش 
این  ساخنت  دور  و  کورد  خلق  مابین  تفرقه  ایجاد 
اساسی  از اهداف  از هویت کوردی است. یکی  خلق 
جنبش  از  کورد  خلق  ساخنت  دور  اقدام  این  از  نظام 
آزادی خواهی و هویت ملی است. نهایتا هم ملی گرایی 
ایرانی که ترکیبی است از شیعه گرایی و پان ایرانیسم را 
جایگزین باورهای اساسی خلق می کند. حتی این امر 
در منطقه چنان سیامیی به خویش گرفته که سنی بودن 
منی باشند.  متامیز  هم  از  چندان  هم  شیعه بودن  و 
شده اند.  ادغام  درهم  عجیبی  طرز  به  باورداشت ها 
این امر موجب پدید آمدن تیپ های شخصیتی عجیبی 
بیانش  و  گفتار  در  که  دوگانه  شخصیتی  است.  شده 
ازوپ)نامفهوم(  زبانی  با  و  دوپهلوست  حد  از  بیش 
خویش را ابراز می مناید. فرصت طلب است و لیربالیسم 
دینی او را به سوی نوعی منفعت گرایی فردی کشانیده 
اوانجلیستی که غرب  باورداشت های  از  ترکیبی  است. 
سعی در توسعه ی آن دارد، در این منطقه نیز در حال 
گسرتش است، اما از نوع ایرانی اش! این مورد تاثیرات 
این  در  و جوان  نسل جدید  روی  بر  به ویژه  مخربی 
و  دینی  اولویت  تدریج  به  دارد.  کوردستان  از  بخش 
عقیدتی جایگزین اولویت ملی - هویتی می گردد و فرم 
بارز آن را می توان در گرایش به مکتب شیعه - ایرانی 

مشاهده کرد. 
است  معضالتی  از  یکی  نیز  خانواده  بنیان  تضعیف 
داد.  قرار  دولتی  سیاست های  چارچوب  در  باید  که 
و  داده  هم  دست  به  دست  معضالت  این  همه ی 
شامیی بحرانی را در این بخش از کوردستان به میان 
که  کارهایی  اساسی ترین  از  یکی  بدیهی  است.  آورده 
می بایست عملی کرد آگاهی و بسرتسازی جهت تغییر 
و  تحلیل ها  رابطه  همین  در  است.  مخرب  ذهنیت 
تفکرات برگرفته از اندیشه های رهرب آپو جهت تحلیل 
هم شخصیت و هم سیاست های رژیم می تواند موثر 
از  و  شد  کار  به  دست  عملی  نظر  از  بایستی  افتد. 
کوچک ترین فرصت ها نهایت استفاده را منود. به نظر 
تنها راهکار اساسی برای خلق کورد در رشق  می رسد 
کوردستان و به ویژه در این بخش برخورداری از یک 
مبارزه ی مستمر، خستگی ناپذیر و جهت و ایدئولوژی 

مشخص و مرزبندی شده است. 

ارمغان نظام برای ديواندره و سارال

آريو برزن
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پیكار در راه حقیقت 
هرچه در تمامي 

لحظات زندگي، در کل 
عرصه هاي اجتماعي، در 

واحدهاي اقتصادي و 
اکولوژيك کمونالیستي، 

در شهرهاي دموکراتیك 
و در مكان هاي 

دموکراتیك »بومي، 
منطقه اي، ملي و فراملي« 

انجام داده شود،  معنا و 
موفقیت کسب مي نمايد. 

تا وقتي نتواني همانند 
رسوالن و حواريون 

دوران اولیه ي ظهور اديان 
زندگي کني و تا هنگامي 

که همچون آنها در 
تكاپوي حقیقت برنیايي، 
نمي تواني در راه حقیقت 

پیكار کني؛ اگر پیكار 
شود نیز نمي توان موفقیت 

کسب نمود. خاورمیانه 
به ايزدبانوان فرزانه ي 

زن، موسي، عیسي، 
محمد، َسنت پُل، ماني، 

اويس  قََرني، منصور 
حالج، سهروردي، 

يونس امره و جوردانو 
برونوهايي نیاز دارد که 
امروزين گشته باشند. 
انقالب حقیقت، بدون 
برخورداري و صیانت 

از میراث قدماء که کهنه 
نمي شود بلكه هیأتي 

تازه به خود مي بخشد 
يا نوسازي مي گردد، 
موفق نخواهد گشت. 
انقالب ها و انقالبیون 

نمي میرند؛ همین صیانت 
از میراث آن ها اثباتي 

است بر اينكه مي توانند 
احیا گردند. فرهنگ 
خاورمیانه، فرهنگ 

درآمیختن و يكي نمودِن 
»فكر ـ ذکرـ عمل« است 

و از اين لحاظ بسیار 
غني مي باشد. مدرنیته ي 

دموکراتیك با عالوه کردن 
نقد »تمدن و مدرنیته ي 

کاپیتالیستي« بر اين 
فرهنگ، در آن سهیم 

مي گردد و نقش تاريخي 
خويش را ايفا خواهد 

نمود.

فرا رسیدن نوروز مقاومت و پیروزی را به خلق مبارز کورد و تمام خلقهای آزاديخواه 
ايران تبريک می گويیم و از فراز کوهستان های سرفراز قنديل، شاهو و داالهو به همه 

مبارزين راه آزادی و انسانیت درود می فرستیم

 مرکز نشر آثار و انديشه هاي عبداهلل اوجاالن منتشر کرد:
بحران تمدن در خاورمیانه و 

                             رهیافت تمدن دموکراتیک

مانیفست تمدن دموکراتیک
کتاب چهارم از مجموعه
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پیام گریالهای حزب حیات آزاد کوردستان:

   ALTERNATIVE


