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بسیاری بر این باورند عقب نشینی نظامی آمریکا از خاورمیانه بدین معنا بود که این کشور در 
سیاست های مربوط به هندسه ی)دیزاین( نوین جهانی و یا آنچه که بدان طرح خاورمیانه ی 
این  بله  بود.  این شکست  نتیجه ی  نیز  این عقب نشینی  بزرگ می گویند شکست خورد و 
یک واقعیت است که استراتژی »نیروی نظامی + مزدوران منطقه ای« نتوانست جوابگوی 
دیزاین نوین جهانی باشد اما آیا این امر را می توان شکست آمریکا در سیاست های مربوط 
نتیجتا  ابرهژمون جهان و  به معنای شکست  تلقی کرد؟ آیا شکست آمریکا  به خاورمیانه 
شکست مدرنیته ی سرمایه داری در جهان نخواهد بود؟ ساده لوحانه خواهد بود اگر بگوییم 
آمریکا دست از هندسه ی نوین جهانی برداشته است و قادر به عملی سازی آن در جهان 
به ویژه خاورمیانه نیست. آمریکایی ها موج سوارانی بسیار ماهرند و به خوبی می دانند کی و 
چه هنگام وارد عمل شوند. واقعیت این است که تحوالت جهان عرب در بدو امر کمی 
آنان را دست پاچه کرد اما دیری نپایید که سررشته ی امور را در دست گرفتند و با استادی 
تمامی انقالب های مصر و تونس را به ضدانقالب مبدل ساختند. ضدانقالب هایی آنچنان 
به  منجر  این کشورها حتی  بپردازد. تحوالت  بدان  نخواست  نرم که کسی حتی  الیت و 
قطب بندی در سطح جهانی هم نشد. لیبی نیاز به هیچ ایضاحی ندارد. اکنون اساسی ترین 
مساله برای نظام جهانی به سرکردگی آمریکا گره گوردیون سوریه است. گرهی که منجر 
به قطب بندی جهانی شد. در یک سو آمریکا، غرب و متحدان منطقه ای و در سوی دیگر 
چین، روسیه و ایران. بی گمان تا زماني که سوریه به تمامی متالشی نشود نظام جهانی قادر 
به اجرای طرح مورد نظر خویش در منطقه نخواهد بود. اما از طرف دیگر متالشی شدن 
سوریه در سطح منطقه ای نیز به معنای تضعیف روسیه و چین و نشستن شتر جنگ بر در 
ایران خواهد بود. چون سوریه در یک کالم یعنی لبنان، فلسطین و ایران و از میان رفتن آن 
یعنی نابودی تمامی توازنات منطقه ای. در حال حاضر آمریکا به جای متوسل شدن مستقیم 
به نیروی نظامی از راه کار توازنات منطقه ای و بهره گیری از این توازنات استفاده می کند. 
ترکیه گرچه با شدت تمام بر طبل جنگ علیه سوریه می کوبد و اساسی ترین هدفش از میان 
بردن اراده ی کوردهاست اما این کشور یک مجری بی اراده ی سیاست های نظام جهانی 
است و بدون اجازه ی این نظام نمی تواند کاری از پیش ببرد. نکته ی دیگری که در رابطه 
با سوریه باید اذعان داشت این است که حتی این احتمال وجود دارد که آمریکا همراه 
با روسیه و چین رویکردهای نوینی را در رابطه با مساله ی سوریه اتخاذ نمایند. به احتمال 
بسیار روسیه و چین در صورتی که منافع شان در منطقه تضمین شود، از مواضع کنونی شان 

دست خواهند کشید. 
از سوی دیگر باید به موضع کنونی کوردها در سوریه نیز اشاره نمود. در شرایطی که هر 
یک از طرفین درصدد ایجاد نظام و توازنات مورد نظر خویش در سوریه هستند، کوردها 
با اتخاذ خط مشی سوم در پی ایجاد نظامی هستند که اراده ی دموکراتیک خلق ها، محور 
نباید مبارزات کنونی کوردها در  به هیچ وجه  اساسی این خط مشی را تشکیل می دهد. 
روی  کوردستان  غرب  در  که  آنچه  کرد.  ارزیابی  خلق  این  به  محدود  صرفا  را  سوریه 
می دهد جنگ میان دو نظام است که پیروزی هر یک از آن ها می تواند سرنوشت تمامی 
خاورمیانه و حتی جهان را تغییر دهد. کوردها این پتانسیل را دارند که بتوانند به آلترناتیو 
به خوبی  هم  هنوز  کوردها  تاریخی  حافظه ی  شوند.  مبدل  خاورمیانه  تمامی  دموکراتیک 
نقش خویش را در انقالب های مزوپوتامیا به یاد دارد و می رود تا همین نقش را در سده ی 

بیست ویکم نیز ایفا نماید. 
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شکوفه ي دموکراسي عرب، سرماز ده تر از آن بود 
که بهار را به میدان گرم التحریر مصر هدیه کند. 
عرب ها،  خیزش  و  اعتراضات  عظیم  موج  از  زیرا 
نشد. کرسي   زاده  تصمیم  گیرنده   و  ذاتي  مدیریتي 
به خانه هایشان  به دست شد و مردم  قدرت دست 
بازگشتند)یا دست کم در نیمه  راه بازگشتند(. بهار 
آزادي خواه  خلق  و  شد  خاموش  نطفه  در  عربي، 
عرب تا مدتي دیگر طعم تلخ اسالم سیاسي لیبرال 
را زیر زبان خواهد داشت. اما کوردستان سرزمین 
دیگریست. سرماي استبداد و خفقان در کوردستان 
از همه جاست ولي شکوفه ي دموکراسي در  بیش 
اینجا مقاوم تر از آن است که در طوفان نامالیمات 
پرپر شود. کوردستان سرزمین اراده هایي است که 

به آساني نمي شکنند.
که  است  درماني  بومي،  خودگرداني هاي  اعطاي 
مدت هاست  جهاني،  جنگ هاي  از  خسته  اروپاي 
درگیري هاي  و  تنش ها  بر  درماني  برده.  پناه  بدان 
هیتلري؛  فاشیسم  سیاه زخم  بر  درماني  دروني؛ 
بر  مرگ.  اردوگاه هاي  کشنده ي  زخم  بر  درماني 
آشویتس. هرچند زخمي که اروپا از دولت ـ ملت 
زودي ها  این  به  که  است  آن  از  عمیق تر  برداشته 
برده  پي  واقعیت  این  به  حال  هر  به  اما  یابد  التیام 
که با مرکزگرایي و فاشیسم نمي تواند راه به جایي 
ببرد. قوانین قاطع دولت  ـ ملت ها در اتحادیه ي اروپا 

ناچارند که رفته رفته در برابر دموکراسي کرنش 
نمایند. تنوعات هویتي و فرهنگي مختلف را در 
خودگرداني  حق  و  بپذیرند  خود  سرزمین هاي 
داوطلبانه  همزیستي  براي  الزمه  مورد  را حداقل 
بدانند. این است که اروپا مي تواند در سایه ي این 
به سمت دموکراتیک شدن  قوانین اساسي اي که 
مي روند، اندکي بیاساید)با وجود ریشه دار نبودن 
این دموکراسي و انتقادات بسیاري که بر آن وارد 
است(. اما در خاورمیانه حکایت دموکراسي چیز 
میدان  گسترده ترین  ترکیه،  دیگرگونه ایست. 
دولتي  استبداد  و  خلق ها  دموکراسي  مبارزه ي 
ترك  ملت  دولت  ـ  زره  که  استبدادي  است. 
دموکراسي  با  تن به تن  نبرد  به  و  کرده  تن  بر  را 
تناوري  بلوط هاي  کوردها،  است.  آمده  کورد 
آشوري ها،  ارمني ها،  برخالف  که  هستند 
ترکیه ي  در  و...  آذري ها  چرکس ها، گرجي ها، 
فاشیستي از پاي درنیامدند. و البته از یادمان نرود 
فرهنگ  و  تاریخ  در  پا  خون  و  رنج  و  گلوله  با 
در  کوردها  آساني!  به  نه  کردند،  محکم  خود 
آستانه ي نسل کشي وحشیانه ي فرهنگي ایستادند 

و فرونیفتادند.

سرماي استبداد 
و خفقان در 

كوردستان بيش 
از همه جاست 
ولي شكوفه ي 

دموكراسي در 
اينجا مقاوم تر از 

آن است كه اسير 
طوفان بماند. 

بيهوده نيست كه 
كوردستان را 

سرزمين بهشتي 
خوانده اند. بهشت 
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ذوب کردن  مرکز  ترکیه،  جمهوري 
هویت ها و خلق هاست. و در این بین تنها 
مبارزات  و  مشقات  با  توانسته اند  کوردها 
و  بمانند  باقي  خودشان  خود،  بي شمار 
دولتمردان  که  دیگري)آن طور  چیز  به 
در  نشوند.  مبدل  مي خواهند(،  ترك 
جهاني  نیروهاي  نوین  مداخله ي  موج 
نقش  که  است  ترکیه  این  خاورمیانه،  در 
قرارگاه  ترکیه،  مي کند.  ایفا  را  مزدوري 
همین  از  است.  خاورمیانه  در  ضدانقالب 
یک  تنها  ترکیه  در  کورد  مسئله ي  رو 
مسئله ي محدود به خویش نیست. مسئله ي 
میان  از  که  است  کوري  گره  کورد، 
دموکراسي خواهي خلق ها در یک طرف 
دیگر  طرف  در  ملت  دولت ـ  استبداد  و 
در  که  ترکیه اي  اما  است.  سربرآورده 
حاضر  حتي  است،  اروپایي شدن  آرزوي 
داشته  دموکراسي  به  نیم نگاهي  نیست 
دموکراسي  براي  اروپا  گام هاي  باشد. 
هرچند با افت وخیز بسیار همراهند و نشان 
تفکرات انحصارطلبانه ي دولتي را بر خود 
نمونه اي  مي تواند  حال  هر  به  اما  دارند 
مسائل  حل  براي  محتمل  راهکارهاي  از 
ولي  بگذارد.  ترکیه  پاي  پیش  را  خلق  ها 
ترکیه نه مدل هاي خودگرداني موجود در 
اروپا بلکه جنگ افزارهاي اروپا را ترجیح 
از نظر ترکیه، هواپیماهاي بدون  مي دهد. 
ارزش شان  ترور،  و  جاسوسي  سرنشین 
دموکراتیک شدن  و  دموکراسي  از  بیش 
در  که  مي بینیم  بنابراین  است.  جمهوري 
اروپا مدل هاي بسیاري از خودگرداني هاي 
حل  براي  اقتصادي  و  فرهنگي  سیاسي، 
مسائل ملت ها و اقلیت ها سربرمي آورند و 
الینحل گذاشته شده ي  مسئله ي  ترکیه،  در 
و  مي کند.  اندام  عرض  همچنان  کورد 
این مسئله  ي کورد تا آنجا ورم کرده که 
بند  کم مانده راه تنفس ترکیه را به کلي 
عدم  نیست!  تدبیر  را  کرده  خود  بیاورد. 
اقدام ترکیه به گشودن درهاي دموکراسي 
و  دموکراتیک  راه کار  نپذیرفتن  و 
ملت  رهبر  جانب  از  که  مسالمت آمیزي 
خلق  شد،  ارائه  اوجاالن  عبداهلل  کورد 
در  را  آزادي  خواهي اش  جنبش  و  کورد 
شمال کوردستان به سوي دومین راهکار 
براي شکوفاسازي دموکراسي سوق داده 
است: یعني جنگ انقالبي خلق تا برقراري 
دموکراتیک در کوردستان.  خودگرداني 

کوردستان  شمال  در  گریال  عملیات هاي 
کورد  خلق  موفقیت هاي  و  سو  یک  از 
دموکراتیک  خودگرداني  برقراري  براي 
سوي  از  سوریه  کوردنشین  بخش  در 
و  شهرها  درآمدن  کنترل  دیگر)تحت 
شکل گیري مجالس و مدیریت هاي بومي 
در هر جا(، دولتمردان ترکیه اي را دچار 
دیگر  که  آنجا  تا  تنگناي شدیدي کرده. 

کالمي از زبانشان برنمي آید.
انقالبي خلق که اکنون در  اما این جنگ 
گریال  نیروهاي  توسط  کوردستان  شمال 
یک  تنها  مي شود  گسترده تر  روز  به  روز 
جنگ محلي و محدود به ترکیه نیست. این 
نبرد، نبرد جبهه ي دموکراسي خاورمیانه اي 
برابر درنده ترین دولت ـ ملت ها.  است در 
خاورمیانه  تحوالت  در  ترکیه  مداخالت 
و شمال آفریقا امریست که باید به  دقت 
با اندیشه ي  مورد توجه قرار گیرد. ترکیه 
در  عثماني  نوین  امپراطوري  یک  ایجاد 
اختیار  در  دربست  را  خود  منطقه،  کل 
کوشش  داد.  قرار  سرمایه داري  جبهه ي 
همچون  را  میانه رو  سیاسي  اسالم  تا  کرد 
در  الگو  تنها  به عنوان  و  جذاب   کاالیي 
مقابل خلق هاي خسته از دیکتاتوري قرار 
است  مداخله گري  دست  ترکیه،  دهد. 
در  سوریه  تا  گرفته  لیبي  و  مصر  از  که 
دموکراسي خواه  جریانات  تضعیف  صدد 
که  است  جریاناتي  جلوه دادن  محق  و 
خلق هاي  قیام  یا  انتفاضه  به  ربطي  هیچ 
حتي  سو  یک  از  ترکیه  ندارند.  منطقه 
روا  کوردها  براي  را  حق  کوچک ترین 
گروه هاي  دیگر  سوي  از  و  نمي دارد 
جریان های  و  عرب  لیبرال  اسالم گرای 
را در همه جا  به خود  وابسته  سنتی کورد 
به شکل جبهه هاي مردمي معرفي مي کند! 
در  دموکراتیک کوردها  اما خودگرداني 
شمال  در  که  عظیمي  مبارزه ي  و  سوریه 
مي گیرد،  انجام  راه  این  در  کوردستان 
سرمایه دار  نظام  و  ترکیه  نقشه هاي  تمام 
است.  ساخته  آب  بر  نقش  را  حامي اش 
شمال  در  گریال  که  کیلومتري  هر 
کیلومتري  هر  و  مي کند  نفوذ  کوردستان 
عقب نشیني  به  وادار  ترك  ارتش  که 
دموکراسي خواهي  سنگر  مي شود، 
نفوذ ناپذیرتر  و  محکم تر  منطقه   خلق هاي 
فاشیستي  نظام  که  اندازه اي  به  مي شود. 
سرمایه داري  نظام  محصول  یک  ترکیه 

بر  را  خود  مخرب  تأثیرات  که  است 
مبارزات  است،  گذاشته  منطقه  سرتاسر 
شمال  در  خلق مان  دموکراسي خواهانه ي 
حتي  و  منطقه اي  ابعاد  از  نیز  کوردستان 
اسالم  شکست  است.  برخوردار  جهاني 
معناي  به  اردوغان  لیبرال  و  میانه رو 
در  که  است  عظیمي  مانع  درهم شکستن 
منطقه  خلق هاي  مردمي  اعتراضات  برابر 

قد علم کرده. 
شمال  در  گریال  پي درپي  پیروزي هاي 
ترکیه دیگر  نشان مي دهد که  کوردستان 
تک دولت ،  کالسیک  شعار  به  نمي تواند 
تک هاي  و  تک پرچم  تک ملت، 
زندان ها  ببرد.  پناه  دیگرش  فرسوده ي 
است،  کورد  سیاست مداران  از  آکنده 
و  دارند  ادامه  همیشگي  ممنوعیت هاي 
با روکش  توسعه  و  عدالت  حزب حاکم 
نخ نماي مفاد حقوقي آبکي، تالش مي کند 
کورد  مسئله ي  گستردگي  به  مسئله اي  تا 
سرزمین  این  ترکیه،  بگذارد.  سرپوش  را 
قاطع  و  یکدست  ملت  دولت ـ  شکوه مند 
نظام سرمایه داري به محل سقوط فاشیسم 
سبز اسالمي، شکست حقوق فردگرایانه ي 
مدرن و اعالن ورشکستگي مافیاي سیاسي 
در  نه  کوردها  زیرا  است.  شده  مبدل 
کج  گردن  لیبرال  میانه روي  اسالم  برابر 
متوازن  حقوق  از  کمتر  به  نه  مي کنند، 
که  خودگرداني شان  فردي  اجتماعي ـ  
تحت ضمانت قانون اساسي دموکراتیک 
در  نه  و  مي دهند  رضایت  باشند  درآمده 
سیاسي  و  نظامي  شدید  حمالت  برابر 
برای  ترکیه  مي نشینند.  عقب  ذره اي 
منطقه  کل  در  کوردها  پایگاه  تضعیف 
بعدی اش  مداخالت  راه  هموارسازی  و 
براي  نیز  طرحی  همسایه،  کشورهای  در 
میان  از  وابسته  جبهه ي  یک  تشکیل 
کنار  کورد)در  مزدور  جریان هاي  برخی 
ایرانی و سوریه ای(  اپوزیسیون ملی گرای 
کشیده است. البته این طرح ضدکورد نیز 
از همان ابتدا با چالش مواجه گشته است. 
برای  که  مزدور کورد  نیروهای  این  زیرا 
رسیدن به کرسی قدرت همه نوع امتیازی 
را  خود  اجتماعي  پایگاه  تمام  می دهند، 
یک  حد  به  ارزش شان  و  داده  کف  از 
جالب  است.  رسیده  دورانداختني  شيء 
که  مزدور  نیروهای  این  که  اینجاست 
یک  شماره ي  دشمن  حمایت  چتر  زیر 
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و  آمده اند  گرد  ترکیه  یعنی  کوردها 
بر  دارند،  رژ یم  این  با  پنهانی  دیدارهایی 
اساس دستوراتی که از مافوق ترك خود 
پیمان هایی  و  دریافت مي کنند، نشست ها 
آپویی  جنبش  با  ضدیت  مبنای  بر 
این  دارند  تالش  آنها  کرده اند.  برقرار 
همپیماني های شوم را نوعی اتحاد جبهه ي 
با  کوردی جلوه دهند و خلق را بفریبند. 
توجه به همه ي این واقعیات، هر عملیات 
کورد  آزادي خواهي  جنبش  گریالهاي 
مبارزات  تداوم  و  کوردستان  شمال  در 
خلق  اصرار  معنای  به  بخش ها،  دیگر  در 
برداشتن  مستقل،  سیاست  یک  بر  کورد 
گام هایی جدی به سوي آزادي و برقراري 
خودگرداني دموکراتیک است. ترکیه اي 
که چوب حراج بر خود زده بود تا جهان 
امروز  بشوراند،  کورد  با  دشمني  به  را 
شکست  نظاره گر  بي چاره  و  تک مانده 
سطح  به  مشکالت  »رساندن  استراتژي 
خاورمیانه  کل  که  آنجا  تا  است.  صفر« 
در آینده اي نزدیک با ترکیه شاخ به شاخ 

خواهد گشت.
از سوي دیگر جنگ انقالبي خلق کورد 
که  مي دهد  نشان  کوردستان  شمال  در 
دیگر  نیز  جهاني  ابرقدرت هاي  حتي 
کوردها  گرفتن  نظر  در  بدون  نمي توانند 
پروژه اي  هیچ  آن ها  اجتماعي   حقوق  و 
برسانند.  فرجام  به  یا  بزنند  استارت  را 
نظامي  حمله ي  براي  ترکیه  که  عجله اي 
براي  دلسوزي  سر  از  نه  دارد  سوریه  به 
قربانیان عرب، بلکه عجله براي سرکوب 
حال  در  ترکیه  است.  سوریه  کوردهاي 
از  را  سبقت  گوي  تا  مي کوشد  حاضر 
مداخله گر  خود)نیروهاي  کارفرماي 
برباید  آمریکا(  سرکردگي  به  جهاني 
کند.  مبدل  دیگر  عراقي  به  را  سوریه  و 
غربي  کشورهاي  که  است  این  واقعیت 
رفته رفته پي مي برند که ترکیه چه خطر 
بالقوه اي است. اگر نیروهاي جهاني دست 
و  بردارند  از سیاست هاي دوگانه ي خود 
پروژه هاي دموکراتیک را تنها براي خود 
نخواهند)زیرا از نظر آن ها وقتي نوبت به 
باید  اسلحه  مي رسد  خاورمیانه  خلق هاي 
رژیم  به  نیاز  بدون  آنگاه  بزند(،  حرف 
ترکیه  مانند  خطرناکي  و  فرصت طلب 
منطقه  کشورهاي  و  خلق ها  براي  هم  که 
کشورهاي  دست  هم  و  است  خطرناك 

غربي را در حنا خواهد گذاشت، مي توان 
اراده ي  به  اتکا  با  را  خاورمیانه  مسائل 
دموکراسي  پروژه ي  و  منطقه  خلق هاي 

حل و فصل کرد.
غرب  و  شمال  در  کوردها  که  روشي 
راهکاري  گرفته اند  پي  در  کوردستان 
خلق هاست.  مسائل  حل  براي  اصولي 
قدیمي  مستبد  دولت هاي  نه  مبنا  این  بر 
و  بمانند  باقي  گذشته  مانند  مي توانند 
نظامي  ویرانگر  مداخالت  به  نیازي  نه 
عنوان  به  مي توان  را  روش  این  مي ماند. 
نام گذاري  سوم  خط مشي  تجلي یافتن 
دیکتاتوري  به  نه گردن نهادن  یعني  کرد. 
و  خاورمیانه  ملت هاي  دولت  ـ  استبداد  و 
نه بازکردن در قلعه به روي نیروهایي که 

اندیشه شان فتح ترواي خاورمیانه است.
...

در حال حاضر عالوه بر ترکیه، کشورهاي 
سر  به  بن بست  وضعیت  در  نیز  دیگر 
مي برند. ایران در رأس این کشورهاست. 
از  کشورها  این  گذار  راه  تنها  پیداست 
به  نگاهشان  نوع  که  است  این  بن بست 
یک  در  دهند.  تغییر  را  کورد  مسئله ي 
سو راهکار مداخله و تشدید بحران قرار 
دارد و در سوي دیگر راهبرد حل مسئله 
دموکراتیک.  واقعا  گشایش  طریق  از 
نوع سیاست کوردها در سوریه نشان داد 
پروژه  داراي  زمینه  این  در  کوردها  که 
عملیات هاي  هستند.  مناسبي  راه حل  و 
قابلیت  نیز  کوردستان  شمال  گریالیي 
گرایش  عدم  صورت  در  را  کوردها 
دموکراتیک،  حل  به  حاکم  دولت هاي 
به نمایش  برابر نگاه همگان  به خوبي در 

گذاشته است.
بنابراین مقاومت باشکوه گریال در شمال 
کوردستان و حضور چشمگیر خلق کورد 
در عرصه ي دموکراسي خواهي سوریه، نه 
سرنوشت ساز  اهمیتي  کوردها  براي  تنها 
است  سومیني  خط  بلکه  دارد  حیاتي  و 
به  را  منطقه  خلق هاي  تمام  سرنوشت  که 
زد.  خواهد  پیوند  دموکراسي«  »پیروزي 
کوردها،  بهار  بگوییم  که  نیست  بیهوده 

بهار همه ي خلق هاي خاورمیانه است.

تركيه برای تضعيف پايگاه 
كوردها در كل منطقه و 

هموارسازی راه مداخالت 
بعدی اش در كشورهای همسايه، 

طرحی نيز براي تشكيل يك 
جبهه ي وابسته از ميان برخی 
جريان هاي مزدور كورد)در 

كنار اپوزيسيون ملی گرای 
ايرانی و سوريه ای( كشيده 

است. البته اين طرح ضدكورد 
نيز از همان ابتدا با چالش 

مواجه گشته است. زيرا اين 
نيروهای مزدور كورد كه 

برای رسيدن به كرسی قدرت 
همه نوع امتيازی می دهند، 

تمام پايگاه اجتماعي خود را 
از كف داده و ارزش شان به 
حد يك شيء دورانداختني 

رسيده است. جالب اينجاست 
كه اين نيروهای مزدور كه زير 

چتر حمايت دشمن شماره ي 
يك كوردها يعنی تركيه 

گرد آمده اند و ديدارهايی 
پنهانی با اين رژ يم دارند، بر 

اساس دستوراتی كه از مافوق 
ترک خود دريافت مي كنند، 

نشست ها و پيمان هايی بر مبنای 
ضديت با جنبش آپويی برقرار 
كرده اند. آنها تالش دارند اين 

همپيماني های شوم را نوعی 
اتحاد جبهه ي كوردی جلوه 

دهند و خلق را بفريبند
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نگاهی کلی به 
وضعیت سیاسی 

خاورمیانه، 
تغییرات 

ساختاری این 
منطقه از دهه 
90 میالدی تا 

به امروز و 
حکایت بهاری 

که به خون 
آغشته شد

سرنوشت یک صف آرایی در خاورمیانه

فرهاد عبداهلل زادگان

همزمان با پایان جنگ سرد در سال های 90 تغییرات در مقیاس 
جهانی وارد مرحله ای نوین شد. مرحله ای که در آن قرار داریم 
دوره ای است که در آن مطالبات دموکراتیک و آزادی خواهانه ی 
کاپیتالیستی  مدرنیته ی  جستجوی  و  تغییر  چارچوب  در  خلق ها 
برای خروج از بحران ساختاری را بیان می نماید. سیاست مبتنی 
بر قطب بندی شرق و غرب در سده ی 20 منجمد شده و همه چیز 
به موجودیت و درگیری هر دو قطب تقلیل داده شده و بدان ها 
وابسته شده بود. این وضعیت راه بر دگماتیسم و قالب های ثابت 
فکری گشوده بود. تحلیل دنیای مبتنی بر ساختار ذهنیتی این دو 
قطب امروز به میزان مهمی تضعیف شده است. نهاد سیاست به 
تدریج در حیات اجتماعی کارکرد یافته و به سطحی دست یافته 
که رهبر آپو نیز در دفاعیاتش به آن ها اشاره کرده است. به همین 
تحلیل  و  درك  و  نظامی  و  سیاسی  وضعیت  ارزیابی  هم  دلیل 
دنیای امروزی بر مبنای تحلیالت حاشیه ای و دگماتیک گذشته 
و  سیاسی  ایدئولوژیک،  وضعیت  نوعی  نماید.  می  غیرممکن 
نظامی در حال شکل گیری است که هرچه بیشتر در حال پیچیده 

شدن است.
این تحلیل رهبر آپو که در منطقه جنگ جهانی سوم در جریان 
است امروز از سوی هرکسی پذیرفته شده است. تفاوت بنیادین 
بعد  که  است  این  دوم  و  اول  جهانی  جنگ های  با  جنگ  این 
نظامی این جنگ محدود بوده و ابعاد سیاسی، اقتصادی و روانی 
آن هرچه بیشتر برجسته است. از جنگ خلیج فارس تا به امروز 

دیگر  و  خاورمیانه  در  که  بوده ایم  مقطعی ای  جنگ های  شاهد 
نقاط جهان جریان داشته است. بایستی پیش از هر چیز دو فاکتور 
اساسی که راه بر چنین وضعیت جنگی گشود را دید و ارزیابی 

کرد.

شوروی  جماهیر  اتحاد  نظام  فروپاشی  و  انحطاط  عامل،  اولین 
کاپیتالیستی  نظام هژمونیک  فروپاشی شوروی  با  است. همزمان 
که نتیجه ی جنگ جهانی اول بود نیز وارد مرحله ی فروپاشی شد. 
کاپیتالیسم  متقابل  جبهه ی  و  آلترناتیو  را  اگرچه شوروری خود 
می دانست اما این نظام نیز به منزله ی نسخه ی چپ هژمونی جهانی 
کاپیتالیستی ایفای نقش می نمود. نظام جهانی که مهر خویش را 
توازنات  از طریق  مفهومی دیگر  معنا و  بیست زد در  بر سده ی 
گلوبال  هژمونی  این  بود.  یافته  تشکل  شوروی  اتحاد  از  ناشی 
ناشی از مناسبات و چالش های دو قطب بود. همزمان با تغییر این 
وضعیت محافلی که پیشاهنگ نظام سرمایه داری بودند طرح نظام 
نوین جهانی را که به معنای گذار به یک نظام هژمونیک نوین 
بود را مطرح کردند. این تغییر سیستمانه در جهان بحرانی را به 
میان آورد که ناشی از مداخله در خاورمیانه بود. اولین گام این 
طرح جنگ خلیج بود. این وضیعت نمود برجسته ی یک جنگ 

جهانی دیگر پس از فروپاشی شوروی بود. 
جهانی  جنگ  آغازکننده ی  اساسی  دالیل  از  دیگر  یکی 
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اخص  طور  به  نیز  امر  این  است.  منطقه ای  سوم، 
دارد.  پیوند  کوردستان  در  موجود  تحوالت  با 
و  شمال  که  کورد  خلق  آزادی خواهی  جنبش 
بخش های  تمامی  آمد،  میان  به  کوردستان  غرب 
داد  قرار  ملی  یکپارچگی  تاثیر  را تحت  کوردستان 
و به نیروی نمایندگی کوردها مبدل شد. این تحول 
فوق العاده حایز اهمیت بود. زیرا نظام امحا و انکار 
را  خاورمیانه  سیاسي  ستاتوي  مبنای  که  را  کوردها 
تشکیل می داد وارد مرحله ي فروپاشی و نابودی شد. 
این امر سیاست های هژمونی گلوبال که کوردستان 
را تجزیه کرده بود و بر این اساس ستاتویی منطقه ای 
طبیعتا  ساخت.  ناکارآمد  بود،  آورده  میان  به  را 
ستاتوی  برداشتن  میان  از  معنای  به  امری  چنین 
دست  به  کوردستان  یعنی  مرکز  در  خاورمیانه 
ملی ـ  ظهور  بود.  کورد  خلق  آزادی خواهی  جنبش 
دموکراتیک کوردها به پیشاهنگی رهبر آپو ستاتوی 
ایجادشده را ناکارآمد ساخت و تمامی توازنات را 
برای  جدی  خطری  به  وضعیتی  چنین  برد.  میان  از 
ستاتوی  چون  شد.  مبدل  جهانی  گلوبال  هژمونی 
خاورمیانه از چنان ماهیتی برخوردار بود که ستاتوی 

نظام جهانی را تعیین می کرد.
در نتیجه آمریکا دو سیاست را به خاورمیانه تحمیل 

آزادی بخش  سازمان  ساختن  ناکارآمد  سیاست  اولین  کرد. 
فلسیطن بر مبنای کنترل نظامی موجود در عراق و یا خاورمیانه؛ 
اسلو  صلح  مرحله ی  عنوان  تحت  که  است  سیاستی  همان  این 
که  بود  مساله ای  فلسطین  مساله ی  کرد.  تجزیه  را  فلسطین 
اتحادیه ی عرب را جهت دهي مي کرد. به همین دلیل هم بایستی 
این سازمان که نیروی پیشاهنگ دنیای عرب بود، تضعیف شده 
و  شده  تجزیه  فلسطین  خلق  ترتیب  بدین  می رفت.  میان  از  و 
درگیری الفتح و حماس به میان آمد. گویا هدف، تاسیس دولت 
فلسطین و برنامه ای بود که رهیافت دو دولت را مبنا قرار می داد 
اما نه تنها چنین نشد بلکه چیزی که به میان آمد خلق فلسطین و 

جنبشی بود که به میزان بسیاری نیرویش را از دست داده بود. 
از  یکی  بود.  خاورمیانه  در  مهم  عرصه ی  دومین  کوردستان   
سوم  جهانی  جنگ  آغاز  و  خلیج  جنگ  دالیل  اساسی  ترین 
تهدیدی بود که PKK برای ستاتوی ایجادشده در کوردستان 
و توازنات ناشی از آن به میان می آورد. ممانعت از چنین امری 
و جلوگیری از سرایت موج آزادی خواهی خلق کورد به جنوب 
کوردستان نمود خویش را در پروژه ای یافت که نامش »عملیات 
عملیات های   1990 سال های  تمامی  طول  در  بود.  چکش« 
بی تاثیرسازی  این هدف صورت گرفت. هدف،  با  جداگانه ای 
آزادی خواهی  بردن گریالهای جنبش  میان  از  و  نظامی  نیروی 

خلق کورد بود. 
ستاتوی  نابودسازی  به  معطوف  ی  مداخله  مرحله ی  دومین 
جنبش آزادی خواهی خلق کورد در کوردستان بسیار گسترده 

بود. در واقع دومین مداخله، جهت تصفیه و نابودی 
پیش   PKK رهبری  به  کورد  آزادی خواهی  جنبش 
عراق  و  افغانستان  در  مداخله  و  سپتامبر   11 وقایع  از 
توطئه ای  انجام  با  مرحله  این  در  گرفت.  صورت 
بین المللی علیه رهبر آپو در صدد برآمدند تا جنبش 
آزادی خواهی خلق کورد را به تمامی مارژینال نموده 
و آن را از میان بردارند. طراحان این توطئه نتوانستند 
به تمامی اهداف خویش دست یابند. اما با به اسارت 
سیستم  در  وی  نمودن  زندانی  آپو،  رهبر  درآوردن 
بر  راه  سیاست،  عرصه ی  از  نمودنش  دور  و  امرالی 
به  حمله  شد.  گشوده  عراق  و  افغانستان  در  مداخله 
را  زمینه  آن  از  ناشی  سیاسی  بستر  و  دوقلو  برج های 
جهت حمله ی نظامی آمریکا به خاورمیانه آماده کرد. 
جنبش آزادی خواهی فلسطین نیز از پای درآمده بود 
. اما در نتیجه ی توطئه ی بین المللی و به میان آوردن 
برای  نرفت. هر چند که  میان  از   PKK امرالی  نظام 
ادامه  فعالیت هایش  به  سابق  همچون  نتوانست  مدتی 
آپو  رهبر  بخشید.  تداوم  را  موجودیتش  اما  دهد 
تک نفره ی  زندان  در  شرایط  سخت ترین  علی رغم 
فعالیت های  در  خویش  فوق العاده ی  توان  امرالی 
سیاسی و ایدئولوژیک را به خوبی نشان داد و سیستم 
امرالی را به تمامی درهم شکست. در پیوند با اشغال 
عراق خط مشی تصفیه گرای درونی در سال های 2004-2003 

به PKK تحمیل شد. 
آمریکا با تکیه بر دستاوردهایی که در طول ده سال در خاورمیانه 
در  قدرت  تغییر  به  با جهت دهی  بود،  آورده  به دست  و جهان 
نوینی  حمله ی  و  داد  قرار  بهانه  را  سپتامبر   11 حمالت  داخل، 
علیه خاورمیانه را ترتیب داد که خود عنوان »جنگ های صلیبی« 
را بدان ها داده بود. بایستی این اقدام را دومین مرحله ی اساسی 
دوره ای عنوان کرد که بدان جنگ جهانی سوم گفته می شود. 
افغانستان آغاز شد و حکومت طالبان  ابتدا جنگ  بر همین مبنا 
سرنگون شد. پس از آن در 20 مارس 2003 اشغال عراق آغاز 

شد. 
با  آمریکا  تحوالت،  از  دیگر  برخی  محور  بر  و  راستا  این  در 
بهره گیری از عصیان های عرب که از تونس و مصر شروع شد، 
تعمیق  بیشتر  هرچه  را  حمالتش  موج  سومین  لیبی  به  حمله  با 
از  نوین  مرحله ای  از  بود  برجسته ای  نشان  حمله،  این  بخشید. 
خوبی  به  آمریکا  خاورمیانه.  مرکزیت  به  سوم  جهانی  جنگ 
با  نمی تواند  دیگر  تحوالت جهان عرب  از  پس  که  می دانست 
اعمال قدرت  به  بلوك های سابق قدرت در خاورمیانه  بر  تکیه 
بپردازد. به همین دلیل با تمامی توان درصدد برآمد تا با تکیه بر 
نیروهای مزدور اسالم گرا که تا حدودی از مشروعیت اجتماعی 
برخوردار بودند استراتژی اش را لباس عمل بپوشاند. بدون شک 
حتی اگر آنچه که بدان بهار عرب گفته می شود ناشی از دالیل 
به کارگیری  با  توانست  آمریکا  هم  باشد  اجتماعی  و  تاریخی 

در واقع دومين 
مداخله، 

جهت تصفيه و 
نابودی جنبش 
آزادی خواهی 
كورد به رهبری 
PKK پيش از 

وقايع 11 سپتامبر 
و مداخله در 

افغانستان و عراق 
صورت گرفت. 
در اين مرحله با 
انجام توطئه ای 
بين المللی عليه 

رهبر آپو در صدد 
برآمدند تا جنبش 

آزادی خواهی 
خلق كورد را به 
تمامی مارژينال 

نموده و آن را از 
ميان بردارند
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بر موج  زیادی سوار  میزان  به  اسالم سیاسی  مزدور  نیروهای 
تغییرات شود. اما مساله این است که روح حاکم بر تحوالت 
کنونی از چنان نیرویی برخوردار است که در آینده نیز قادر 

خواهد بود تحوالت سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد. 

وضعیت سیاسی موجود در منطقه و جهان در سال های 1990 
وارد مرحله ی نوینی شده بود. نوعی مرحله ی گذار در جریان 
بود که در آن تمامی توازنات سابق در حال فروپاشی بودند. 
مرحله ی  این  که  داریم  قرار  مرحله ای  در  حاضر  حال  در 
مرحله  این  کاراکترستیک  ویژگی  می گردد.  تکمیل  گذار 
از راه توازنات  بر مبنای ایجاد ستاتوی نوین  جنگی گسترده 
در  منطقه ای  است که جنگ های  بیست سال  است.  پراکنده 
پیمان های  و  می گیرند  شکل  نوینی  پیمان های  است،  جریان 
از رژیم های سابق فروپاشیدند و  دیگر فرومی پاشند. بسیاری 
به جایشان رژیم های جدیدی برسرکار آمدند. در حال حاضر 
این جنگ رو به پایان می نهد. این پایان تقدیر جنگ و سیاست 
را مشخص خواهد کرد. تمامی نیروهای موجود در منطقه نیز 
جهت تقویت وضعیت و ایفای نقش در ستاتوی نوین موضعی 
تهاجمی و مصمم اتخاذ خواهند و هم پیمانی هایشان را هرچه 
کسب  شانس  کسانی  تنها  کرد.  خواهند  مشخص  بیشتر 
دستاورد از این مرحله را خواهند داشت که بدون دچار شدن 
به هیچ ترددی در چارچوب اهداف وسیاست هایشان مبارزه 

نمایند. 
ادامه  خاورمیانه  در  آمریکا  مداخالت  چارچوب  همین  در 
دارند. نمی توان گفت که این مداخالت موفقیت آمیز بوده اند. 
نتایج دلخواه آن  نتایج،  اما این  نتایجی دست یابد  به  توانسته 
نبوده اند. اما باید اذعان داشت آمریکا با فرصت طلبی تمام از 
آنچه که بدان بهار عرب گفته می شود حمله ای همه جانبه را 
جهت ایجاد نظام مورد نظر خویش در خاورمیانه آغاز کرده 
آغاز  از  پس  اما  نکرد  طراحی  آمریکا  را  عرب  بهار  است. 
تحوالت با سرعت تمام شروع به مداخله کرد و استراتژی ای 
را در پی گرفت که قادر باشد مرحله را به نفع خویش متحول 
باید  که  بود  رسیده  نتیجه  این  به  پیشتر  آمریکا  اساسا  نماید. 
این  چون  دهد.  تغییر  را  خاورمیانه  فرسوده ی  رژیم های 
رژیم های مشروعیت شان را به تمامی از دست داده و تاثیرشان 
بر روی خلق ها از میان رفته بود. نظام سرمایه داری دیگر قادر 
نبود با اتکای به مزدوران سابق برنامه هایش در منطقه را عملی 
اما  گرفت  صورت  راستا  همین  در  عراق  در  مداخله  نماید. 
به سازش شد.  نداشت. آمریکا مجبور  را دربر  نتایج دلخواه 
اما با فرصت دانستن بهار عربی و پدید آمدن خال تصمیم به 
ایجاد نظامی نمود که وزنه ی سنگین را در آن نیروهای اسالم 

سیاسی نرم یا آمریکایی تشکیل می دادند. 
نظام جهانی تاکنون توانسته در مصر، تونس و لیبی به نتایجی 
دست یابد. این کشورها هم از نظر سیاسی و هم وجود منابع 

برخوردارند. آفریقای  بسیاری  اهمیت  از  نفتی 
میزان  به  گذشت  که  مرحله ای  در  شمالی 
است.  درآمده  نظام  کنترل  تحت  بسیاری 
شده  تسلیم  پیش  مدت ها  از  سعودی  عربستان 
جزو  ایران  و  سوریه  تنها  حاضر  حال  در  بود. 
نظام  از  خارج  در  که  می باشند  کشورهایی 
حال  در  نیز  سوریه  که  اند  گرفته  قرار  جهانی 

حاضر با مداخله ای همه جانبه مواجه است. 
منحصر  ویژگی های  با  است  کشوری  سوریه 
در  مداخله  به  مربوط  برنامه های  در  فرد.  به 
متمایزی  بسیار  جایگاه  از  سوریه  خاورمیانه 
در  آمریکا  اساسی  هدف  است.  برخوردار 
سرمایه ی  نیروهای  آوردن  کار  روی  منطقه 
سبز یا اسالم گراهای آمریکایی است و حزب 
را  اساسی  نقش  نیز  ترکیه  توسعه ی  و  عدالت 
در این امر ایفا می کند. مدل اسالم نرم که در 
مدلی  شد،  طرح ریزی  تمام  موفقیت  با  ترکیه 
است که برای تمامی منطقه در نظر گرفته شده 
ترکیه  است که  این  اساسی  مساله ي  اما  است. 
وضعیتی  در  می گردد  ادعا  که  آنچه  رغم  به 
آن  از  خاورمیانه  خلق هاي  تمامی  که  نیست 

نمونه برداری نمایند. 
جریان  بر  تکیه  با  تا  است  درصدد  آمریکا 
تماما  را  خاورمیانه  مدرنیست  اسالم گرای 
سخن  دیگر  به  نماید.  جهانی  نظام  ضمیمه ي 
می توان گفت هدف فتح دوباره ی خاورمیانه از 
راه اسالمی است که با مدرنیسم یکی گشته و 
مدرنیزه گشته است. در طول 200 سال گذشته 
به رغم تسلیحات، نیروی مالی و سیاسی طرف 
و  فرهنگ ها  خلق هایش،  با  خاورمیانه  مقابل 
که  راهی  تنها  است.  کرده  مقاومت  جوامعش 
اسالمی  به کارگیری  مانده  جهانی  نظام  برای 
را می پذیرد  ارزش های سرمایه داری  است که 
و با فریب خلق ها آن ها را به تمکین وامی دارد. 
بایستی با جسارت تمام اعتراف کرد نظامی در 
خاورمیانه در حال شکل گیری است که در آن 
اساسی  به سرمایه داری نقش  اسالم مونته شده 
مدرنیته  پنجم  ستون  همان  و  کند  می  ایفا  را 
را  فردیت گرایی  و  فردیت  که  اسالمی  است. 
مبنا قرار می دهد. این در حالی است که تمامی 
خویش  بنیان  و  اساس  را  جامعه گرایی  ادیان 

قرار داده اند. 
با  جهانی  نظام  اسالم،  کاراکتر  به  توجه  با 
دارد  وجود  احتمال  این  اینکه  از  آگاهی 
نظر  مورد  مسیر  از  اسالم گرا  جریانات  که 

بايستی با جسارت 
تمام اعتراف 

كرد نظامی در 
خاورميانه در 

حال شكل گيری 
است كه در آن 
اسالم مونته شده 
به سرمايه داری 
نقش اساسی را 
ايفا می كند و 

همان ستون پنجم 
مدرنيته است. 

اسالمی كه فرديت 
و فرديت گرايی را 
مبنا قرار می دهد. 

اين در حالی است 
كه تمامی اديان 
جامعه گرايی را 
اساس و بنيان 
خويش قرار 

داده اند 
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را  محتاطانه  رویکردی  شوند،  منحرف 
می توان  راحتی  به  است.  گرفته  درپیش 
مشاهده  رابطه  این  در  را  نظام  تردیدهای 
تازمانی که  می داند  خوبی  به  اما  کرد. 
جریانی جاسوس و مدرنیست که پوششی 
ننماید،  حاکم  منطقه  در  را  دارد  اسالمی 
در  بود.  نخواهد  خاورمیانه  فتح  به  قادر 
آمریکا  سیاست های  تمامی  حاضر  حال 
در خاورمیانه بر این اساس می باشند. این 
و  سعودی  عربستان  عراق،  در  سیاست 
تدریج عملی  به  از کشورها  دیگر  برخی 
گرفتن  نظر  در  با  نیز  سوریه  می شوند. 
در  فردش  منحصربه  ویژگی های  برخی 

چارچوب این اقدامات قرار دارد.
هدف اساسی این است که در چارچوب 
مدل اسالم سیاسی که بدان اشاره نمودیم، 
بازدارنده  عامل  یک  همچون  سوریه  از 
استفاده شود. اگر کاراکتر منطقه را مدنظر 
جهانی  نظام  که  دید  خواهیم  دهیم،  قرار 
کنترل  جهت  که  هست  نکته  این  متوجه 
که  دارد  نیاز  بازیگرانی  به  سیاسی  اسالم 
نمایند.  ایفا  به خوبی  را  نقش  این  بتوانند 
مدلی که برای سوریه در نظرگرفته شده، 
سیاسی  رژیم  است.  متفاوت  حدودی  تا 
در  توسعه  و  عدالت  حزب  بر  مبتنی 
اسالم  کاراکتر  از  اینکه  بر  عالوه  ترکیه 
تمایالت  دارای  است،  برخوردار  سیاسی 
و گرایش های امپریالیستی ناشی از تاریخ 
این  نظر  این  از  می باشد.  نیز  عثمانی 
ترکیه  آینده  در  که  دارد  وجود  احتمال 
برای خود نظام جهانی مساله ساز شود. به 
همین دلیل در رابطه با سوریه رویکردی 
مبتنی بر ساختار کوسموپولتیک نیز وجود 
دارد. 40 تا 50 درصد جمعیت سوریه را 
به  دارند.  وجود  متفاوت  جماعت هاي 
نظر  در  سوریه  برای  نظامی  دلیل  همین 
از  برخورداری  بر  عالوه  که  شده  گرفته 
کاراکترهای  سیاسی  اسالم  ویژگی های 
واقعیت  داشت.  خواهد  هم  را  دیگری 
این که اگر سوریه ای مدنظر می بود که به 
تمامی تحت کنترل اخوان المسلمین باشد 
رابطه سازش وجود می داشت،  این  و در 
امکان داشت تا تحوالتی بسیار متفاوت تر 
در  اسرائیل  فاکتور  نباید  شویم.  روبه رو 
نادیده بگیریم. اسرائیل خواهان  منطقه را 
بر  مبتنی  تمامی  به  که  نیست  سوریه ای 

فرانسه  است  بدیهی  باشد.  سیاسی  اسالم 
نظام  نیست.  سوریه ای  چنان  خواهان  نیز 
به کارگیری  درصدد  سویی  از  جهانی 
این  هدفش  نیز  سوی  از  و  است  ترکیه 

است از طریق سوریه آن را بازدارد. 

شاهدش  امروزه  که  ترکیه ای  واقعیت 
 150-100 که  است  ترکیه ای  هستیم 
آن  روی  بر  جهانی  نظام  که  است  سال 
در  دیگر  ترکیه ای  ایجاد  می کند.  کار 
خاورمیانه آسان نخواهد بود. از سال های 
1930 تاکنون ترکیه با نظام مدرنیستی در 
از  نیمه ای  که  کشوری  می باشد.  ارتباط 
این  از  بیزانسی است و  نتیجه ی سنت  آن 
نظر برخوردار از چنان وضعیتی است که 
کشورهای  دیگر  از  متفاوت  صورتی  به 
نظام  به  شدن  ضمیمه  حال  در  خاورمیانه 
چنان  دارای  دلیل  همین  به  است.  جهانی 
برخورداری  ضمن  که  است  کاراکتری 
نقش  فردش  منحصربه  ویژگی های  از 
به  را  نظام  که  کرد  خواهد  ایفا  را  پلی 
نباید  اما  نماید.  منتقل  خاورمیانه  تمامی 
از این نکته غافل بود که دنیای عرب در 
وضعیتی نیست که از ترکیه نمونه برداری 
تاریخی  آگاهی  از  اعراب  نماید. 
به منزله ی  و  برخوردارند  نیرومندی 
جامعه ای تولیدکننده ی اسالم از اعتماد به 

نفس ایدئولوژیک برخوردارند. 
جنگ جهانی سومی که در حال حاضر بر 
روی سوریه متمرکز شده نه تنها آینده ی 
سوریه را مشخص خواهد کرد از نزدیک 
بایستی  ارتباط دارد.  نیز  با مساله ی کورد 
به خوبی  نیز  تاریخی سوریه  بر گذشته ی 
در  آنکه  از  پس  اسالم  دین  بود.  واقف 
سوریه حاکم شد به یک نظام مبدل شد. 
اسالم  امپراطوری  اولین  عنوان  به  امویان 
پایه های  که  بود  کنونی  سوریه ی  در 
و  بخشیدند  استحکام  را  امپراطوریشان 
اسالم  دین  فتح  رفتند.  پیش  اسپانیا  به  تا 
سوریه  در  حاکم  متوسط  جناح  سوی  از 
بایستی  عبارتی  به  است.  پیوسته  وقوع  به 
نخستین  اسالم  از  گذار  داشت  اذعان 
حقیقی به اسالم قدرت گرا در این منطقه 
بر  که  نیرویی  هر  است.  پیوسته  وقوع  به 
مهمی  نقش  باشد  مسلط  آینده  سوریه ی 

بر  تاثیرگذاری  و  نوین  نظام  ایجاد  در 
می توان  حتی  داشت.  خواهد  تحوالت 
گفت کاراکتر اساسی نظام نوینی که در 
خاورمیانه به میان خواهد آمد و توازنات 
خواهند  وجود  به  سوریه  در  احتمالی 
طول  در  که  است  سرزمینی  سوریه  آمد. 
نظام های قدرت گرا گشوده  بر  تاریخ راه 
اسالمی  انقالب  در  که  را  نقشی  است. 
ایفا  نیز  عربی  ملیت گرایی  در  کرده  ایفا 
کرده است. رژیم اسد نیز در وضعیتی بود 
جهت دهی  را  خاورمیانه  سیاست های  که 
پا  سر  سیاسی اش  نیروی  با  و  می کرد 
کشورهای  دیگر  حالی که  در  بود.  مانده 
نیروهای  بر  ایران  نفت،  نیروی  بر  عرب 
و  نظامی  نیروی  بر  نیز  ترکیه  و  جداگانه 
بود  سیاسی  نیروی  این  بودند،  مبتنی  ناتو 
که رژیم اسد را تداوم می بخشید. از این 
نظر شام یک مرکز سیاسی مهم است که 

کاراکتری منطقه ای دارد. 
در حال حاضر ترکیه یکی از کشورهایی 
است که بیشتر از هرکسی خواهان جنگ 
ترکیه  رویکرد  این  است.  سوریه  در 
اول  دلیل  است:  عمده  دلیل  دو  از  ناشی 
ناشی از ترس و دلهره ای است که ترکیه 
سازماندهی  و  سیاسی  دستاوردهای  از 
همین  به  دارد.  کورد  خلق  توانمند 
با  خواهد  می  زمان  کوتاه ترین  در  دلیل 
خلق  سازماندهی  از  مانع  جنگ  تحمیل 
صورتی  در  می داند  ترکیه  باشد.  کورد 
سیاسی  ستاتوی  بتوانند  کوردها  که 
نمایند،  نهادینه  سوریه  در  را  خویش 
با  رابطه  در  کشور  این  سیاست های 
شد.  خواهد  مواجه  شکست  با  کوردها 
دومین دلیل، اقتصادی است. در طول ده 
توسعه  و  عدالت  حزب  که  گذشته  سال 
داشته  اختیار  در  را  حکومت  ترکیه  در 
به  سخن  ترکیه  اقتصادی  رشد  از  همیشه 
اساسی  دالیل  از  یکی  است.  آمده  میان 
جنوب  شدن  مبدل  اقتصادی  رشد  این 
ترکیه  اقصادی  مستعمره  به  کوردستان 
است. 80 درصد درآمدهای نفتی جنوب 
شرکت های  حساب های  به  کوردستان 
ترکی واریز می شود. توقف جریان مالی 
می تواند  ترکیه  به  کوردستان  جنوب  از 
پایه های اقتصادی این کشور را به شدت 
تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر ترکیه 



ماه
یو 

رنات
آلت

alternative1390@gmail.com

یو
ات
رن
لت
آ

11

طقه
ت من

حوال
ت

به مستعمره ی خویش  به هم  را  درصدد است سوریه 
و  سیاسی  گشایش  عرصه ی  به  آن را  و  ساخته  مبدل 
از  می خواهد  ترکیه  سازد.  مبدل  خاورمیانه  اقتصادی 
طریق سوریه وارد دنیای عرب شود. وضعیت جنگی 
در حال حاضر اقتصاد ترکیه را متزلزل ساخته است. 
خواهان  شدت  به  ترکیه  که  است  دالیل  همین  به 
بتواند  ترکیه  اگر  است.  سوریه  در  نظامی  مداخله ی 
سوریه را فتح کند، بورژوازی نوینی که بدان سرمایه 
ی سبز گفته می شود به راحتی قادر خواهد بود از نظر 
سیاسی، اقتصادی و نظامی خاورمیانه را هم فتح نماید. 
به همین دلیل سوریه را به شدت تحت فشار قرار داده 
با  چندانی  هماهنگی  ترکیه  رویکردهای  این  است. 
و  خاورمیانه  کشورهای  آمریکا،  اروپا،  سیاست های 
را  بسیاری عجوالنه  رویکردی  ترکیه  ندارد.  اسرائیل 
در قبال سوریه اتخاذ کرد و به آفساید افتاد. به همین 
دلیل سیاست هایش نسبت به سوریه به تمامی مساله ساز 
است. درصدد هماهنگی با آمریکا برآمد و در تقابل 
با سوریه و ایران قرار گرفت. با عراق وارد مناقشه ی 
سیاسی شد و در لیبی نیز مداخله کرد. پرستیژش را در 

دنیای عرب از دست داد. 

مرحله ي نوین جنگ جهانی سوم در حال حاضر در 
بی گمان  دارد.  ادامه  ماندن  بی نتیجه  عین  در  سوریه 
وضعیت آینده ی سوریه مستقیما عربستان را هم تحت 
تاثیر قرار خواهد داد. نحوه ی چاره یابی مساله ی کورد 
در سوریه نیز می تواند بر دیگر بخش های کوردستان 
تاثیرگذار باشد. در کل باید گفت مبارزه ي نیروهای 
مختلفی که در سوریه قرار دارند نظام نوین خاورمیانه 

را هم تعیین خواهد کرد.
بسیاری  اهمیت  از  نیز  کوردستان  جنوب  تحوالت 
را  عراق  بر  تسلطش  نمی خواهد  ایران  برخوردارند. 
بسیار  تبعات  می تواند  امر  این  چون  بدهد.  دست  از 
ایران  باشد.  داشته  دربر  آن  برای  جبران ناپذیری 
می خواهد از راه عراق و کشورهای خلیج نظام جهانی 
را تحت فشار قرار دهد. جمهوری اسالمی ایران هم 
به خوبی می داند که اگر جنگ به داخل مرزهای آن 
برسد توانش را به میزان زیادی از دست خواهد داد. 
عراق  در  آن  غیرمستقیم  جنگ  عین  در  حقیقت  در 
نوعی  ایجاد  خواهان  و  بوده  سازش  پی  در  خلیج  و 
نیست  در وضعیتی  ایران  است.  نظام جهانی  با  توازن 
که تا آخرین فشنگ با نظام جهانی بجگند. جمهوری 
منطقه ای  مهم  کشورهای  از  یکی  عنوان  به  اسالمی 
واکنش  از  خوبی  به  شیعی  جمعیت  با  کشوری  و 
با  برابر آمریکا استفاده می کند و  خلق های منطقه در 
ماندگار  را  نظامش  می خواهد  توازن  این  از  استفاده 

نماید. در یک کالم باید گفت تمامی تالش ایران در 
و  بقبوالند  جهانی  نظام  به  را  که خود  راستاست  این 
این  نظام جهانی  اینکه  میان آورد.  به  را  توازن  نوعی 
دیگری  مساله ی  نه  یا  کرد  خواهد  قبول  را  وضعیت 
است. آمریکا بر این باور است تا زمانی که ایران را به 
نخواهد  قادر  درنیاورد،  خوایش  کنترل  تحت  تمامی 
پیاده  خاورماینه  در  را  خویش  نظر  مورد  نظام  بود 
نماید. از نظر آمریکا تنها زمانی سازش با ایران به میان 
شود  جهانی  نظام  تسلیم  کشور  این  که  آمد  خواهد 
ایران  اگر  بی گمان  بپذیرد.  را  نظام  این  مشی  خط  و 
تاثیرگذار  منطقه ای  توازنات  از حد در  بیش  بخواهد 
باشد این امر از سوی نیروهای جهانی پذیرفته نخواهد 
دست  در  را  سوریه  کنترل  جهانی  نظام  اگر  و  شد 
مطرح  بیشتر  هرچه  ایران  در  مداخله  مساله ی  بگیرد، 
نیز بسیار زیاد است.  خواهد شد. احتمال چنین امری 
-2013 در  بسیار  احتمال  به  و  رو  پیش  مرحله ی  در 

2014 چنین تحوالتی روی خواهند داد.
آمریکا با سرگرم ساختن تهران از راه ترکیه حساب 
ریاست  انتخابات  از  بعد  ایران  در  مداخله  کتاب  و 
جمهوری را می نماید. تهران به این مساله پی برده و 
داده  نشان  واکنش  ترکیه  برابر  در  هم  دلیل  همین  به 
است.  رسیده  نیز  یکدیگر  تهدید  به  مساله  حتی  و 
نظام  تایید  با  نیز  اقلیم کوردستان  مقابل حکومت  در 
این کار خواست  با  و  تهدید کرد  را  مالکی  جهانی، 
ایران را تحت فشار قرار دهد. از پس آن بود که برخی 
به آنکارا رفتند.  اقلیم  بلندپایه ی حکومت  از مقامات 
نکته ی اساسی ای که باید در رابطه با ایران بدان اشاره 
مرکز  به  ترکیه  امروز  همچنان که  که  است  این  کرد 
نه چندان  مداخله در سوریه مبدل شده، در آینده ای 
خواهد  ایفا  نیز  ایران  مورد  در  را  نقش  همین  دور 
کرد. به نظر می رسد در وضعیت بحرانی کنونی تنها 
بحران  این  برابر  در  را  ایران  تواند  می  که  راهکاری 
است.  دموکراتیزاسیون  گزینه ی  نماید  واکسینه 
حق  و  خلق ها  اراده ی  آن  در  که  دموکراتیزاسیونی 

حیات آزاد آن ها به عنوان یک اصل پذیرفته شود. 

بی گمان اگر ايران 
بخواهد بيش از 
حد در توازنات 

منطقه ای تاثيرگذار 
باشد اين امر از 
سوی نيروهای 
جهانی پذيرفته 
نخواهد شد و 

اگر نظام جهانی 
كنترل سوريه را 
در دست بگيرد، 
مساله ی مداخله 
در ايران هرچه 

بيشتر مطرح خواهد 
شد. احتمال چنين 

امری نيز بسيار 
زياد است. در 

مرحله ی پيش رو و 
به احتمال بسيار در 
2013-2014 چنين 

تحوالتی روی 
خواهند داد
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در اين نوشته سعي 
خواهيم نمود كه 

عوامل داخلي 
شكل دهنده ي 

مدرنيته ي 
دموكراتيك در 
ايران و عوامل 

بازدارنده ي داخلي 
و خارجي آن را به 

صورت خالصه مورد 
بررسي قرار دهيم. 

همچنين به مباحثي 
چون غرب گرايي، 

سنت، دين، مدرنيته 
و دموكراسي به طور 

اجمالي خواهيم 
پرداخت

رابطه ي سنت و دین با دموکراسي و مدرنیته

گفتمان عقب ماندگي و توسعه نیافتگي

سیروان آریو لیالخ

مسئله ي غرب گرایي را مي توان یکي از 
دالیل انحراف و یا شکست مبارزه جهت 
تشکیل مدرنیته ي جوامع شرقي و به ویژه 

ایران دانست. مروجین این افکار، به قدري 
جوامع ایران و خاورمیانه را عقب مانده 
و توسعه نیافته خوانده اند که این جوامع 
اعتماد به نفس شان را از دست داده اند. 

به گونه اي که خویش را یاراي آن ندانسته 
که براي خود و جامعه شان بیاندیشند و 
طرز و شیوه ي مبارزه براي آزاد زیستن 
را مشخص و عملي  سازند. براي انجام 

تحلیلي صحیح از مبارزه ي دموکراتیک 
و ایجاد مدرنیته ي دموکراتیک، بایستي 
ابتدا عقب ماندگي و توسعه یافتگي را با 

دیدي شرقي تعریف کنیم و تحت تأثیر 
تعاریف وارداتي، اجباري و تحمیلي 
غربي نیاندیشیده و آن را به جامعه القا 

ننماییم. یعني بایستي این امر را بپذیریم 
که براي اندیشمند و مدرن شدن، نیازي 

به آن نیست که تحصیل کرده ي غرب 
و متأثر از ایدئولوژي پوزیتیویستي و 

یکي از مکاتب فرانسه، آلمان، انگلیس 
و یا آمریکا باشیم. کسب اعتبار علمي از 
مجامع و دانشگاه هاي بین المللي و تأیید 

فعالیت هایمان از سوي ارباب اجراکننده، 
دغدغه ي بسیاري از گویا مبارزان مدرن 

جامعه ي ایران مي باشد. حال آنکه اگر 

به جاي اجراي کپي شده ي مدل غربي 
مدرنیته در ایران، به نیرومندسازي و 

سازماندهي نیروهاي دموکراتیک موجود 
در جوامع شان براي اجراي مدرنیته ي 

دموکراتیک مي پرداختند بي گمان اکنون 
به نتایج مثبتي دست یافته بودند. 

در طول زمان و هم اکنون نیز، مدرنیته ي 
دموکراتیِک متشکل از نیروهاي ملي و 

طبقاتي دموکراتیک، شکل منسجمي به 
خویش نگرفته اما تحلیل ابعاد و عناصر 

شکل دهنده و جنبه هاي اجتماعي و 
تاریخي آن مي تواند پیشاهنگ جریان 
دموکراتیزاسیون در خاورمیانه و حتي 

جهان و دستیابي به مدرنیته ي دموکراتیک 
باشد. در این مدرنیته به رغم جریان 

مدرنیته ي غربي که وجود و تنوع سنت 
و دین را مانعي اساسي در رسیدن به 

دموکراسي دانسته، این موارد امتیازي 
جهت رسیدن به دموکراسي و مدرنیته اي 

دموکراتیک مي باشند. براي متحقق نمودن 
مدرنیته اي دموکراتیک نیاز به پرداختن به 
موارد: ایجاد شفافیت و هم گرایي در میان 

تمامي نیروهاي دموکراتیک موجود در 
جامعه و ترویج باور به این امر که جامعه 
بافتي است خردمند؛ این امر که سنت و 

مدرنیته ي دموکراتیک نه تنها در تضاد با 
هم نیستند بلکه با ایجاد نوآوري و حفظ 

عناصر سنتي دموکراتیک مي توانند مکمل 
همدیگر باشند؛ غور و تعمق در شرایط 

اجتماعي خویش و نقد آن  شرایط جهت 
فهم صحیح تر آن ها و پرهیز از واگویي 

نظریات روشنفکران غربي در مورد 
عقب ماندگي و عدم پویایي جامعه مان 

به زبان جامعه اي که در آن زندگي 
مي کنیم؛ گرفتار نشدن در گرداب تعصب 

ملي و مذهبي منجر به واپس گرایي، و 
بي مسئولیتي، و همچنین خودباختگي و 

بي هویتي جریان مقلد غرب که بالي جان 
جریان هاي دموکراسي خواهي در جوامع 

ایران هستند؛ تعیین خط مشي مبارزه از 
سوي جامعه و ممانعت از پرداختن به این 
امر در اروپا و خارج از کشور که دور از 

واقعیت جامعه اند؛ غرق نشدن در سنت هاي 
واپس گرایي که جامعه را به خفقان 
مي کشاند و نقد آن ها، وجود دارد. 

براي متحقق ساختن مدرنیته اي 
دموکراتیک، بایستي با توجه به فرهنگي 
که تاریخ، اکنون و آینده مان را تشکیل 

مي دهد به مبارزه بپردازیم و مي توان 
حتي به نقد و تصحیح آن پرداخت. اما 

نبایستي اجازه بدهیم که چهره اي به تمامي 
عقب افتاده و واپس  گرا از فرهنگ خودي 
از سوي این افراد نشان داده شده و سعي 

در گسترش و وارد کردن فرهنگ 
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رابطه ي سنت و دین با دموکراسي و مدرنیته

گفتمان عقب ماندگي و توسعه نیافتگي
را در آن ناممکن مي دانند، به تئوري ضدیت با آن 

و دیگري پرستي روي مي آورند. با این کار خویش 
تنها و تنها به تضعیف معنویات جامعه پرداخته و 

فکر و اندیشه ي جوامع ایران را تخریب مي نمودند. 
با این کار افراِد بي اعتقاِد به اندیشه هاي خودي، 
فاقِد هرگونه سازماندهي و نامقاوم در مقابل هر 
نوع هجوم و چیرگي نیروها و قدرت هاي غربي 

و خارجي را به وجود مي آورند. در این میان فرد 
بي هویت گشته، آماده ي پذیرش تیپ شخصیتي اي 

مي شود که براي بي اراده  نمودن و تحت اختیار 
گرفتنش، امري الزامي بود. چنین شخصي نمي تواند 

سیر و جهت مبارزه ي خویش را تعیین نموده و از هر 
طرفي بدون اینکه بفهمد در راستاي منافع که و چه 

است، حرکت خواهد کرد.
چنین نگرشي براي کسي که خویش را مبارز 

مي خواند، بسیار سطحي و نوعي عدم تعهد و عدم 
قبول مسئولیت مي باشد. این افراد که شیفته ي 

دیگري اند، حاضرند براي نابودي خودي و تمام 
عناصر و مظاهرش، به هر اقدامي دست بزنند. 

البته نبایستي در این کژفهمي برخورد دین گرایان 
و سنت گرایان افراطي را که دموکراسي، آزادي 

و مدرنیته را در تضاد با اسالم و جامعه ي ایران 
مي دانند، بي تأثیر دانست. این دسته افراد، هر نوع 
اندیشه و دیگراندیشي را با افراط دیني و مذهبي، 
الدیني و کفر مي پنداشتند. این رویکرد نیز سبب 

هرچه بیشتر تقویت شدن پنداره ي ناهمخواني سنت 
و دین با مدرنیته و دموکراسي شد. این دو رویه ي 
افراطي که یکي مدرنیته و دموکراسي را در غرب 

مي جست و مي خواست آن را وارد کند و دیگري رد 
و انکار را برمي گزید، سبب شدند که اندیشیدن در 

این موارد یا منحرف و یا ممنوع گردند. 
افراد وابسته و گوش به فرمان غرب، همچنین تالش 

مي کنند که سنت را در حاشیه قرار داده و یا سعي 
نموده اند که حالتي انفعالي به تمامي عناصر سنتي 

داده و تر و خشک را باهم سوزانده اند. حال آنکه 
مدرنیته ي ایراني بایستي در فضاي فرهنگي ، اجتماعي 

و سیاسي و با حضور تمامي تفاوت ها و تنوعات 
صورت گیرد. مدرنیته  اگر با حضور تمامي عناصر 
دموکراتیک جامعه نباشد معلق و بي شکل مي ماند 

و به دموکراسي منجر نمي شود. سنت هرجامعه اي با 
مدرنیته ي دموکراتیک آن جامعه، رابطه اي متقابل 

داشته و به موازات هم حرکت مي کنند. گفتمان 
مدرنیته ي دموکراتیک، در میان جوامع ایراني بایستي 

در فضاي باز و در درون خود جامعه صورت گیرد. 
حال اینکه اگر این گفتمان ها در درون دستگاه 

حکومت و دولت و یا با حضور افراد دور و ناآشنا 
با جامعه و فرسنگ ها دور از ایران و مبارزه صورت 
گیرد، سمي کشنده براي مدرنیته ي دموکراتیک و 

جریان دموکراسي خواهي خواهد بود. 
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تحمیلي غربي و خارجي کنند. این امر از سوي این 
قبیل افراد به این معناست که آنان مکانیسم دروني 

فرهنگ جوامع را نادیده مي گیرند اما دم از انقالب 
و انجام مبارزه براي آن جامعه بزنند. مگر مي توان 
جامعه اي را هیچ انگاشت و برایش دموکراسي و 

آزادي به ارمغان آورد؟ برخالف نگرش آنان، تنوع 
و گوناگوني فرهنگ ها مي تواند به همگرایي و 

نواندیشي مبدل شود. در این مبارزه، بایستي نه دچار 
»خودشیفتگي« شویم و نه به مرض دیگري پرستي 

مبتال شویم. 
کساني که دم از مدرنیته و مبارزه ي دموکراتیک 
مي زدند، همیشه تقصیر را به گردن دین انداخته 
و مدرنیسم و دین را دو امر متناقض مي دانند که 

وجود یکي دیگري را نفي مي کند. این به اصطالح 
مبارزان گریزان از مبارزه، همیشه کمبود و کژي ها 
را به گردن سنت ها و دین جوامع ایراني مي اندازند. 

این شرق شناساني که با دیدي غربي به جوامع شان 
مي نگرند، دموکراسي را امري بومي نیانگاشته 
بلکه آن را همچون نیازي در روند جهاني شدن 

مي پندارند. یعني حتي چشمانشان متعلق به خودشان 
نیست و دم از روشنفکري و مبارزه ي فکري براي 

دموکراتیزه کردن جوامع ایران مي زنند. از دید آنان 
دین بخشي از سنت مي باشد و سنت مترادف است 

با واپس گرایي و عقب ماندگي. همه ي تالش شان 
اینست که سنت ها را حذف کنند تا دموکراسي 
و مدرنیته ي غربي را در جامعه بسط دهند. آن ها 

چون سنت را فاقد پویایي دانسته و تغییر و تحول 

گفتمان مدرنيته ي 
دموكراتيك، در 

ميان جوامع ايراني 
بايستي در فضاي 
باز و در درون 

خود جامعه صورت 
گيرد. حال اينكه 

اگر اين گفتمان ها 
در درون دستگاه 
حكومت و دولت 
و يا با حضور افراد 

دور و ناآشنا با جامعه 
و فرسنگ ها دور از 

ايران و مبارزه صورت 
گيرد، سمي كشنده 

براي مدرنيته ي 
دموكراتيك و جريان 
دموكراسي خواهي 

خواهد بود
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از اخبار روز 2012.8.23 شنيدم كه مجلس شوراي اسالمي ايران مي خواهد 
قانوني را تصويب كند كه مطابق آن دختران و پسران زير ده سال هم بتوانند 
ازدواج نمايند. اين خبر مرا بر آن داشت كه دست به قلم برده و در خصوص 

اين مطلب، مسائلي را بيان نمايم

چرا ازدواج؟! قاضی آواره

 چرا ایران و سردمداران حکومت اسالمي ایران اینقدر 
واقعا مي خواهند  آیا  ارزش مي دهند؟  و  بها  ازدواج  به 
یا  نمایند  فصل  و  حل  را  ایران  جامعه ي  معضالت 
است.  نهفته  دیگري  واقعیت هاي  پرده  پشت  در  اینکه 
نیست.  بیش  میکرودولتي  خانواده  اکنون  که  پیداست 
خانواده به ماکت کوچکي از دولت مبدل شده است. 
و  مشکالت  از  بسیاري  خود  خانواده  دولتي شدن 
معضالت را پایه ریزي نموده است. هر آنچه را دولت 
بر  خانواده  طریق  از  نماید  اعمال  مستقیما  نمي تواند 
آنکه  بدون  خانواده ها  متاسفانه  کند.  مي  فرض  جامعه 
مي ریزند.  دولت  آسیاب  در  آب  باشند  داشته  آگاهي 
این در حالي است که بسیاری از خانواده ها از دولت 
و سیاست های آن متنفرند و می خواهند خالف قوانین 
و مقررات دولت رفتار نمایند ولي نمي دانند که اعمال 
شاید  مي  گیرد.  قرار  دولت  خدمت  در  مستقیما  آن ها 
در  ما  مي شود  مگر  بپرسند چطور  خانواده هاي گرامي 
خدمت سیاست هاي دولت قرار گیریم. دولت خود را 
پوشاك، خوراك،  است.  نموده  نهادینه  در خانواده ها 
خواب، تحصیل دانش و آگاهي؛ همه و همه را دولت 
رادیو،  تلویزیون،  برنامه هاي  با  دولت  مي نماید.  مقرر 
اختیار دارد  روزنامه و مجالت و خالصه هر آنچه در 
خدمت  در  انحاء  از  نحوي  به  را  خانواده ها  مي کوشد 

سیاست هاي خود قرار دهد.
پرداختن  از  را  جوانان  و  خانواده  مي کند  سعي  دولت 
این  بازدارد. در  امور خویش  به سیاست و دخالت در 
متاسفانه  مي جوید.  سود  امکاني  و  فرصت  هر  از  راه 
هر  فرزندانشان  حاضرند  که  خانواده هایي  نیستند  کم 
طفره  سیاسي  امور  انجام  از  ولي  دهند  انجام  کاري 
این  مادران  و  پدران  سفارش  جویند.  دوري  و  روند 
است که فرزند خوبم کاري به کار کسي نداشته باش، 
سرت را پائین بیانداز و درس ات را بخوان تا آینده اي 
داشته باشي، بیچار والدین نمي دانند که از کدام آینده 
درس  مي نمایند.  صحبت  مدرسه  و  درس  کدام  از  و 

و  آسمیله کردن  خدمت  در  همه اش  که  مدرسه اي  و 
درسي  چه  جوان  است.  دولت  در  جوانان  ذوب کردن 
از  الخ.  و  فلسفه  ادبیات،  تاریخ،  جغرافیا،  مي خواند؛ 
را  جغرافیا  کدامین  فرزندانتان  مي پرسم  والدین  شما 
مي خوانند؟ جغرافیاي ایران را، مگر کوردستان جغرافیا 
چنین  چرا  کوردستان،  جغرافیاي  کجاست  ندارد 
استان  جغرافیاي  منظورم  نمي شود؟  تدریس  درسي 
مد  بزرگ  کوردستان  جغرافیاي  نیست،  کوردستان 
تاریخ  کدام  مي خواند،  تاریخ  فرزندت  مي باشد.  نظرم 
را؟ تاریخ پهلوي، هخامنشي، انقالب اسالمي و ... کجا 
تاریخ کوردستان است؟ مگر کوردستان تاریخ ندارد؟ 
چنین  ایران  دانشگا ه هاي  و  مدارس  دروس  چرا  پس 
مي خواند.  فلسفه  فرزندت  نمي شود؟!  تدریس  درسي 
پس  بي هویتي.  فلسفه ي  مرگ،  فلسفه ي  فلسفه؟  کدام 
کجاست فلسفه ي کوردها؟ مگر کوردها فلسفه ندارند. 
که  هم  دانشگاه ها  و  مدارس  طریق  از  دولت  خالصه 
سازد.  بیگانه  هویتش  از  را  فرزندت  مي خواهد  شده 
تبدیل  دولتی  فردی  به  و  سازد  محروم  اراده  داشتن  از 

نماید. به عضوي از اعضاي دولت تبدیل نماید. 
اهتمام  آن  به  ایران  دولت  اکنون  که  دیگري  مورد 
زیادي مي ورزد مسئله ي ازدواج است. کدام ازدواج؟! 
چرا دولت مشکالت و مصائب دیگر جامعه را نمي بیند. 
به  چرا  نمي پردازد؟!  بیکاري  معضل  حل  امر  به  چرا 
امر حل و فصل معضالت و مشکالتي که مواد مخدر 
آگاه کردن  امر  به  چرا  نمي پردازد؟  مي کند،  ایجاد 
جوانان از مسائل سیاسي و اجتماعي اهتمام نمي ورزد؟ 
براي  مي نماید؟  اصرار  ازدواج  امر  در  این  همه  چرا 
مشروعیت بخشي به این سیاست  ضد جوانان  به شریعت 
به  عنوان  را  شریعت  چونان گذشته  و  مي جوید  توسل 
قرار  استفاده  مورد  جامعه  به  حمالتش  برای  سالحی 
اهمیت  ازدواج  به  محمد  حضرت  مي گوید  دهد.  می 
حضرت  ولي  مي داند.  ایمان  نصف  آن را  و  مي دهد 
هم  دیگري  انسان ساز  و  بااهمیت  هاي  حرف  محمد 
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به عنوان نمونه حضرت محمد میگویند »حب  دارد. 
الوطن من االیمان« یعنی وطن دوستي از ایمان است. 
و یا اینکه:»تفکر الساعه افضل من عباده السبعین سنه«: 
هفتاد  از  اندیشیدن  و  تفکرکردن  لحظه  یک  یعني 
دیگر  گفته ي  هزاران  و  است  باالتر  و  برتر  عبادت 
ایران  چرا حکومت  این جاست  پرسش  قبیل.  این  از 
غمش  هم  و  همه  تقریبا  و  کرده  انتخاب  را  ازدواج 
را صرف تبلیغ در این خصوص نموده است. ازدواج 
و  ترویج  را  موقت  ازدواج  نمي کند  کفاف  دایمي 
سال.  ده  زیر  ازدواج  هم  اکنون  و  مي کند  تشویق 
حاکمان ایران خوب مي دانند که بلوغ فکري و عقلي 
از بلوغ جنسي و جسمي در امر ازدواج مهم تر و برتر 
بلوغ فکري و عقلي توجهي نمي کنند  به  است. چرا 
اصال  مي  گیرند.  اساس  را  و جسمي  فیزیکي  بلوغ  و 
چرا باید ازدواج قبل از ده سال، در این برهه  از زمان 
مشکل  تنها  آیا  گیرد.  قرار  بررسي  و  بحث  مورد 
ازدواج است؟! آیا ازدواج کردن قبل از بلوغ فکري 
و جسمي خود سرچشمه ي بسیاري از مشکالت دیگر 

نمي گردد؟!

در قانون مدني ایران علي الخصوص ماده ي 1049 آن 
قانون به صراحت مقرر شده که: »ازدواج قبل از بلوغ 
براي دختران  را  بلوغ  قانون گذار سن  است.«  ممنوع 
نه سال و براي پسران ده سال قمري قرار داده است. 
صراحت  به  قانون گذار  ماده  این  ذیل  تبصره ي  در 
نوشته است: نکاح قبل از بلوغ شرط مصلحت مولی 
بار  چرا  ماده اي  چنین  وجود  با  است.  صحیح  علیه 
مسئله  این  مي بینند  احتیاج  ایران  قانون گذاران  دیگر 
وخیم  من وضع  نظر  به  نمایند.  مطرح  مجلس  در  را 
جامعه ي ایران را از نظر اخالقي نشان مي دهد. فساد 
اخالقي جامعه ي ایران را فرا گرفته است. سردمداران 
تا  مي کنند  استفاده  وسیله اي  هر  از  ایران  حکومت 
موفقیتي  ناحیه  این  از  ولي  دارند  نگه  پا  سر  را  خود 
به دست نمي آورند. زیرا دردها و رنج ها و مشکالت 
همین  براي  نمي دهند.  تشخیص  درست  را  جامعه 
درست و صحیح هم آن  را حل و فصل نمي نمایند و 

یا نمي خواهند آن  را حل و فصل نمایند. 
مشکالت جامعه ي ایران نه تنها از عدم ازدواج نیست 
ازدواج  نتیجه ي  در  آن ها  از  بسیاري  نظرم  به  بلکه 
در  ازدواج هاي  زودرس،  ازدواج هاي  مثال  است. 
سنین پایین و همه  و همه مشکالت متعددي را ایجاد 
دور  فرزندان  خیاباني،  فرزندان  طالق ها،  مي کنند. 
از  از تربیت خانواده،...  از تربیت پدر و مادر و دور 
ثمره هاي ازدواج هستند. فرزندي که تربیت خانواده 
نبیند، در آغوش پر از مهر و محبت مادر بزرگ  را 
لحاظ  از  نبیند.  خود  به  را  والدین  مرحمت  نشود. 

چنین  باشد.  شده  بي توجهي  او  به  معنوي  و  مادي 
ارمغان  به  جامع  براي  دیگري  چیز  بال  بجز  فرزندي 
را  خود  جهتي  هیچ  از  فرزندي  چنین  نمي آورد. 
گریزان  جامعه  از  همواره  نمي داند.  جامعه  به  وابسته 
و  موازین  علیه  همواره  معیارهایش  و  موازین  است. 
معیارهاي اجتماع است. گوشه گیر و منزوي است، به 
با  نبوده و صاحب اراده نمي باشد.  دیگران عالقه مند 
کوچک ترین حرف و محبتي ظاهري فریب خورده 
از مراجع  بر طبق آماري که  به در مي رود.  از راه  و 
قضایي و اطالعاتي جهان قابل برداشت است بسیاري 
از مجرمان کساني هستند که از اجتماع بریده و طرد 
شده اند که این مورد فرزندان طالق و خیاباني را دربر 
با  ایران  حکومت  مي شود  مستفاد  چنین  مي گیرد. 
رواج اینگونه مسائل و مطرح کردن آن در این مرحله  

از زمان مي خواهد از چند جهت بهره جویي نماید:
و  انقالب ها  آبستن  خاورمیانه  اکنون  مي دانیم  1ـ 
و  سوریه  مصر،  لیبي،  است.  مردمي  خیزش هاي 
ایران  اینبار نوبت حکومت جمهوري اسالمي است. 
به اهمیت خیزش ها و  این مسئله را خوب خوانده و 
براي همین مي خواهد  است.  واقف  مردمي  قیام هاي 
قشر مؤثر در این خیزش ها که همان جوانان مي باشد 
را به امور دیگري مشغول نماید. چه امري از ازدواج 
جوانان  احساسات  وسیله  بدین   دولت  است.  سهل تر 
را به کار برده و در جهتي که مي خواهد آن را سوق 
مي دهد. نیروي اساسي جامعه، جوانان هستند. بالطبع، 
جوانان  نیز  خیزش ها  و  انقالب ها  اساسي  نیروي 
پتانسیل  و  نیرو  این  از  را  جامعه  مي خواهند  هستند. 
زده  توطئه چیني  به  دست  همین  براي  سازد.  محروم 
این را یک توطئه مي دانم؛ توطئه اي شوم  است. من 
و حساب شده که خود زمینه ساز بسیاري از توطئه هاي 
دیگر است. جامعه ي بدون جوان، مانند جسم بي روح 
ناشاداب،  نومید،  جامعه اي  بي جان،  جامعه ي  است. 
در  دولت  است  طبیعي  است.  بي رونق  و  تسلیم شده 
چنین جوامعي است که مي تواند رشد کند و ادامه به 

حیات ننگین خود دهد.
از جوان گذشته، اکنون دولت ایران کودکان را هم 
هدف قرار داده است. دختو یا پسر کمتر از ده سال 
بلوغ  از  اوال؛  مي کند؟!  ازدواج  چه  براي  و  چگونه 
استقالل  ثانیا؛  نیست.  برخوردار  جسمي  و  فکري 
استقالل  ثالثا؛  به خانواده است.  وابسته  ندارد و  مالي 
چگونه  وجود  این  با  ندارد.  اراده اي  و  شخصیتي 
ازدواج کند و چگونه خود را اداره کند و چگونه از 

عهده ي حل و فصل مشکالت برآید؟!
خانواده ها  وابسته کردن  جز  چیزي  این  آیا  نخست؛   
وابسته کردن  جز  چیزي  این  آیا  است؟  دولت  به 
زوج هاي کم  سن  و سال به دولت و خانواده هاست؟! 

تشويق كردن به 
ازدواج در سن 
پايين، تشويق 

كردن جامعه به 
دزدي، دروغ، 

حيله، آدم كشي، 
تجاوز و بي اخالقي 

است. بايد در 
اين زمينه خوب 
تحقيق و مطالعه 

شود. بايد ديد كه 
با اين قوانين و 

دستورات چگلونه 
جامعه را ناتوان و 
ضعيف مي نمايند. 
جامعه اي ضعيف، 
جامعه ي بي دفاع، 

تسليم شده و 
ناهنجار است
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زوج کم  سن  و سال نمي توانند خود را اداره کنند براي برآوردن 
نیازهاي ابتدایي و نان بخور و نمیر مجبور به دولت پناه برده و 
دولت هم با دادن حقوق ناچیزي آن ها را به خدمت مي گیرد؛ و 
بدین  وسیله بر آن ها کنترل پیدا مي کند. کنترل بر این زوج هاي 
کم  سن  و سال کنترل بر خانواده و از راه آن کنترل بر جامعه 
است.  جامعه  تسلیم گرفتن   زوج ها،  این  تسلیم گرفتن  است. 
طریق  از  ایران  جامعه ي  تسلیم گرفتن  ایران،  حکومت  سیاست 
تشویق حکومت  دالیل  از  یکي  پس  است.  آن  کردن  ضعیف 
ایران به ازدواج در سنین پایین حاکمیت بیشتر بر جامعه است. 
الزم است خانواده ها این سیاست را با تمام ابعادش مورد تجزیه 
و تحلیل قرار داده و همه ي توان خود را براي خنثي کردن آن 

به کار بگیرند.
مي نمایند،  ازدواج  پایین  سن  در  که  نوجوانانی  اینکه؛  دوم 
مجبورند به دنبال امرار معاش خانواده باشند و در شرایط سخت 
اقتصادي ایران که قیمت ها بسیار باال رفته و قشرهاي کم درآمد 
از فرط گراني شب و روز باید دنبال نان باشد، دنبال کرایه  منزل 
باشد، دنبال پول آب و برق و گاز باشد. روز و شب باید کار 
مکررات. چنین  تکرار  نو،  از  و روزي  نو  از  روز  باز  کند.فردا 
فردي چگونه مي تواند به امور معنوي و امور اجتماعي بپردازد. 
خویش  سرنوشت  انتخاب  در  مي تواند  چگونه  فردي  چنین 
فرصت  ندارد.  تفکر  و  تحقیق  فرصت  دیگر  او  یابد.  مشارکت 
اندیشیدن به خود را نیز ندارد. چگونه در فکر اجتماع و سیاست 

و حکومت و این گونه امور باشد.
چنین  نمودن  مطرح  از  حکومت  دیگر  هدف  اینکه؛  سوم  
مسئله اي در مجلس مشغول  نمودن جوانان و بازداشتن آن ها از 
فکر سیاسي و نپرداختن به مسایل اجتماعي است. این توطئه اي 
بسیار خطرناك است. تهي کردن جوان از شور و پویایي است. 
خنثي نمودن بالندگي جواني است. کشتن جوان و روح جواني 
است. کشتن جوان مساوي است با کشتن جامعه. کشتن روحیه، 
معنویات و امید، نشاط و پویایي جامعه است. ازدواج در سنین 
پایین را باید در این چارچوب به دست گرفت. امري مذهبي و 
دیني نیست. عمل به مستحبات هم که نیست. در اسالم ازدواج، 
آنهم در صورت بروز و فراهم  شدن شرایط آن یک امر مستحب 
مي باشد. حکومت ایران واجبات دیني را کناري گذاشته و دست 
به اجراي مستحبات دیني زده است. چرا مستحبات و عمل کردن 
به آن  را ترجیح کرده است. چونکه اجراي مستحبات از جمله 
دارد؛  واجباتي  اسالم  مي باشد.  حکومت  فایده ي  به  ازدواج 
اجراي امر به معروف و نهي ازمنکر. منکر کدام است؟! دزدي، 
با  حالي که  در  الخ.  و  قتل  حیله گري،  دروغ،  بي اخالقي،  زنا، 
تشویق جوانان و نوجوانان در سن پایین به ازدواج خود ارتکاب 
منکر است. اصال ریشه ي منکرات خود ازدواج در سنین پایین 
است. حکومت چرا به منکرات عمل مي کند؟ به منکرات عمل 
مي کند و دستور مي دهد مستحبات عملي گردد. این چه نیرنگ 

و حیله و نفاقي است؟!
 تشویق کردن به ازدواج در سن پایین، تشویق کردن جامعه به 

دزدي، دروغ، حیله، آدم کشي، تجاوز و بي اخالقي است. باید 
این  با  دید که  باید  مطالعه شود.  و  تحقیق  زمینه خوب  این  در 
قوانین و دستورات چگلونه جامعه را ناتوان و ضعیف مي نمایند. 
جامعه اي ضعیف، جامعه ي بي دفاع، تسلیم شده و ناهنجار است.

چهارم اینکه؛ حکومت با رواج این موارد از جمله ازدواج در 
بیشتر بر جامعه و توسعه ي حوزه ي  سنین پایین تحکم و تسلط 
قدرت دولت است. ممکن است سؤال شود چگونه؟ پاسخ آن 
بسیار ساده است. پر واضح است دولت با نهادهایش دولت است. 
با  پایین  ازدواج در سن  باید کار کنند.  نهادها و سازمان هایش 
گفتم  که  همان گونه  مي آورد.  بار  به  اجتماعي  مشکالت  خود 
از  لرزان تر  را  خانواده  پایه هاي  مي برد.  باالتر  را  طالق ها  آمار 
اکنون مي نماید. بي بندوباري را رواج مي دهد. مفاسد اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي را به دالیلي که ذکر نمودم با خود به همراه 
انتظامي  نیروهاي  دادگاه ها، قضات،  پلیس،  زندان ها،  مي آورد. 
و اطالعتي و الخ که نهادهاي اساسي دولت هستند و دولت با 
چنین نهادهایي دولت است؛ و با درآمد تحصیلي از آن هاسست 
که امور خود را اداره مي کند و حاکمیتش را بر جامعه تحکم 
عمر  فکر  به  است.  خویش  فکر  به  دولت  واقع  در  مي بخشد. 
به فکر جوانان و  نه  به فکر تسلط خویش است  خویش است. 
گراني  فکر  به  چرا  نیست؟  مسکن  فکر  به  چرا  آن ها.  ازدواج 
نیست؟ چرا به فکر پیدا کردن کار براي جوانان نیست؟ پیداست 
چنین چیزهایي به نفع دولت نیست و استفاده اي از آن ها نمي برد. 

براي دولت مالك، منفعت خویش است نه جامعه. 
است  قوانیني  تصویب  براي  مکاني  اسالمي  شوراي  مجلس 
مشکالت  که  قوانیني  نه  باشد  داشته  بر  در  دولتي  فایده ي  که 
جامعه را حل و فصل نماید. در واقع مجلس به یکي از نهادهاي 
اداره هاي متعدد  از  اداره ي  به  تبدیل شده است. مجلس  دولتي 
دولت تبدیل شده است. این است وضع مجلس و خانه ي ملت. 
هیچ  و  مي کنند  عمل  دولت  وزراي  مانند  مجلس  نمایندگان 
رابطه اي با نمایندگان مردم ندارند. قوانیني که تا کنون از مجلس 
وجود  ذاتا  است.  ادعا  این  تصدیق  براي  گواهي  است  گذشته 
اراده ي مجلس است  از  باالتر  نام شوراي نگهبان که  به  نهادي 
مجلس  که  واقعیت  این  مؤید  و  است  انکارناپذیر  سندي  خود 
مجلس.  با  است  مساوي  هم  دولت  و  دولت  با  است  مساوي 
نگهبان صافي اي است که در دست ولي فقیه مي باشد.  شوراي 

ولي فقیه هم خود دولت است. 
استحکام دولت است. گامي  به  پایین کمک  ازدواج در سنین 
مواظب  باید  خانواده ها  همین  براي  دولت پسند.  و  دولتي  است 
فرزندانشان  و  خود  و  نریزند  دولت  آسیاب  در  آب  و  باشند 
دولت  براي رضایت  که  گامي  هر  ننمایند.  دولت  به  وابسته  را 

برداشته شود، خود یک گناه اجتماعي و اخالقي است.



ماه
یو 

رنات
آلت

طقه
ت من

حوال
ت

alternative1390@gmail.com

یو
ات
رن
لت
آ

17

گفتوگۆیەك لەگەل 
بەرێز رێزان 

جاوید، ئەندامی 
كوردیناسیۆنی 

پارتی ژیانی ئازادی 
كوردستان پەژاك، 

سەبارەت بە رەوشی 
دوایی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست، ئێران 
و كوردستان و 

روانگەی پەژاك بۆ 
چارەسەركردنی ئەم 

گیروگرفتانە

گۆ
تو

گف

كوردیناسیۆنی  ئەندامی  جاوید  رێزان  بەرێز  ئەلترناتیڤ:  ــ 
ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  دەزانن  كوردستان،  ئازادی  ژیانی  پارتی 
ئاڵۆزییەكان  پانتایی  و  دایە  بەرفراوان  گۆڕانكارییەكی  ناو  لە 
رادەیەك  چ  تا  گرتووە.   ناو خۆیەوە  لە  هەرێمەكەی  سەرجەم 
دەتوانین كاریگەری گەل لەم ئالووگۆڕانەدا ببینین؟ تا چ ئاستێك 
دەستێوەردانی دەرەكی لەسەر ئەم بابەتە زاڵە؟ بۆ وێنە رەوشی 

سوریا چۆن دەنرخێنن؟ 

ــ ر. جاوید: ئەمڕۆكە لە ئاستی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە گشتی 
تابلۆیەكمان لە بەرچاوە كە بە پێی نرخاندنی ئەم تابلۆیە وەاڵمی 
و  هەرێمی  الیەنە  هەڵسووكەوتی  شێوازی  و  ئێوە  پرسیارەكەی 
دەرەكییەكانمان زۆر بە روونی بۆ دەردەكەوێت. دوای رووخانی 
هەندێك لە خانەدانە دەسەاڵتدارەكان لە واڵتانی تونس، میسر، 
تر،  واڵتی  بڕێك  لە  پێكدادان  و  پێكردنی شەڕ  دەست  و  لیبی 
بە  رابردوو  لە  ناوخۆییەكان  قەیرانە  و  ئاڵۆزییەكان  هەنووكە 
لەو  ئاڵووگۆر  كە  ئەوەی  سەرەڕای  بۆتەوە.  زیاتر  قات  دەیان 
كاریشن  لەسەر  ئێستاكە  وا  كە  ئەوانەی  كرا،  حكوومەتانەدا 
نەیانتوانیوە وەاڵمدەرەوەی ویست و داخوازییەكانی گەل بن. واتە 
لە دەرەنجامی ئەم ئاڵووگۆڕانە، شۆڕشی چاوەڕوان كراو، پێك 
ناتوانین  ئاڵووگۆڕانە  ئەم  بۆ  پێناسەی شۆڕش  بۆیە  نەهاتووە. 
رێفۆرمیش  دەستەواژەی  هێنانی  بەكار  تەنانەت  بهێنین.  بەكار 
چەندە لە جێی دایە، ئەویش دیار نییە. بێ گومان لە هەموو ئەو 
دەرەكی  دەستێوەردانی  گۆڕدرا،  دەسەاڵتەكەی  وا  كە  واڵتانەی 

لە  كە  ناكرێت  بابەتە  ئەم  ئینكاری  هەبوو.  بەرچاوی  رۆڵێكی 
هەمووی ئەو واڵتانە نارەزایەتی گەالن لە بەرامبەر دەسەاڵتەكان 
پرسیاری  واتە  و  گرینك  خاڵی  بەاڵم  دایە.  لووتكە  ئاستی  لە 
ئیزنی  دەرەكییەكان  دەستێوەردانە  ئایا  كە  ئەوەیە  گرینگیش 
ئەوەیان دا كە سەرهەڵدانی گەاڵن بە رەوتی سرووشتی خۆیدا 
تێپەر بێت و بەرەو شۆرشێكی بنەڕەتی بڕوات یا نا؟ تەنانەت 
دەستێوەردانی دەرەكیش هەنووكە سیاسەتێكی زۆر جیاوازتر لە 
پەیڕەو  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  گشتی  لە  و  واڵتانەدا  لەم  جاران 
دەكات. ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئامریكا لە دوای كشاندنەوەی 
هەرێمدا  ئاستی  لە  نوێیان  سیاسەتێكی  ئێراق  لە  هێزەكانیان 
پەیڕەو كرد. ئەمجارەیان ئەم الیەنە بە جێی ئەوەی كە بۆخۆی 
زەمینەی  بێتەوە،  هەرێم  الیەنەكانی  رووبەڕووی  راستەوخۆ 
ناكۆكییەكانی ئامادە كرد و هەنووكە لە دوورەوە، بەدواداچوونی 
ملمالنیەتی نێوان هێزەكانی هەرێم دەكات و چەندەی ناكۆكییەكان 
لەهەرێمەكەدا قووڵتر بێتەوە، ئەوەندە زەمینە بۆ بە جێی كردنی 
بەرژەوەندییە تایبەتەكانی خۆی لە هەرێمە كە دا دەرەخسێنێت. 
بەرێوە چوونی  ئاشكرا  بە  زۆر  ئەمڕۆكەی سووریادا  رەوشی  لە 
سیاسەتێكی لەم چەشنە دەبینرێت. هاوكات لە رەوشی ئەمڕۆكەی 
و  پشتیوانەكانی  و  توركیا  الیەنەكانی  ئاشكرا  زۆر  دا  سوریاش 
هاوكات ئێران، روسیا و چینن كە چارەنوسی ئەم واڵتە دیاری 
دەكەن. لە لێدوانەكانی دەوڵەتانی توركیا و ئێراندا راشكاوانە باس 
لەوە دەكرێت كە ئەم شەڕە هی ئەوانە و تەنانەت چارەنووسی 
لەم  دەبینن.  شەڕەدا  لەم  بنكەوتن  یان  سەركەوتن  لە  خۆیان 
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و  دەكرێن  قەتڵەعام  زۆر  یەكجار  خەڵكانێكی  ناوەدا 
رووبەڕووی ئاوارەیی و ئێش و ئازارەكانی شەڕ دێنەوە. 
پشتگیری  توركیاوە  الیەن  لە  كە  موخالەفەتەی  ئەو 
دەركەوتووە  خۆی  راستەقینەی  رەوتی  لە  دەدرێت 
بە  دەستی  بەرامبەری  رژێمەكەی  وەك  ئەویش  و 
بانی  لەسەر  مرۆڤەكان  فڕێدانی  كردووە.  قەتڵەعام 
لیرەی  هەزار  دەیان  بە  وەرگرتنی  و  قاتەوە  چەند 
توركی بۆ سەر بڕینی مرۆڤەكان لە الیەن موخالەفەتی 
سەر بە توركیاوە، چۆن دەتوانرێ ناوی موخالەفەتی 
لێی بكرێت؟! ئایا لە ئەگەری هاتنە سەر كاری ئەم 
سوریا  كۆمەڵگای  چارەنووسی  موخالەفەتە  چەشنە 
بەرەو كام ئاراستەدا دەچێت و ئایا هەمان عەقلیەت 
زاڵی ئێستاكە بە شێوەیەكی خرابتر بەردەوام دەبێت 
یا نا؟ هێشتا ئەم موخالەفەتە هیچ شتێكی وەدەست 
قەبووڵ  كوردان  مافی  كە  نییە  ئامادە  نەكەوتووە، 
ئاشكرایە.  زۆر  لێدێت  چی  داهاتوو  ئیتر  بكات، 
چارەسەری  لە  باس  الیەنەكان  ئێستاكە  هەرچەندە 
كێشەكان بە رێگای دیالۆگ دەكەن و گۆیا زەمینەی 
رێككەوتنەكان ساز دەكەن، بەاڵم بە هۆی ئەو مامەڵە 
سیاسیانەی كە لە پشت پەردە بەرێوە دەچن، سوریا 

رووبەڕووی داهاتوویەكی نادیار و مەترسیدارە.  

ــ ئەلترناتیڤ: پێگەی كوردانی رۆژئاوای كوردستان 
لە نێوان بەرەی رۆژئاوا و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست چۆن 

دەنرخێنن؟ 

ــ ر. جاوید: گەلی كورد لە رۆژئاوای كوردستان لەهەموو 
گەالنی نێو سوریا چەوساوەتر  و بێ مافتر بوو و بە 
دەیان ساڵە كە گەلی كورد تێكۆشانی ئازادیخوازانە 
دەستپێكردنی  دوای  لە  دەبات.  بەڕێوە  واڵتەدا  لەم 
سەرهەڵدانەكان و قۆناخی شەڕ لە سوریا، گەلی كورد 
داوای  و  كرد  سەرهەڵدان  بە  دەستی  یەكپارچە،  بە 
مافە رەواكانی خۆی كرد. ماوەیەكی زۆر درێژ نییە ئەم 
بابەتە دەستی پێكردووە و هەركەس قۆناخی ئەم دوو 
ساڵەی دوایی لە رۆژئاوای كوردستان بینی. سەرەتا 
بانگەشەی ئەوەیان  هەندێك الیەنی نەزانی سیاسی، 
ناكات.  دژایەتی ئەسەد  دەكرد كە گۆیا گەلی كورد 
بەاڵم ئەمە جگە لە چەواشەكاری و پێچەوانە كردنی 
راستییەكان، بانگەشەیەكی تر نییە و ئەمە ناسیاسی 
بانگەشانە،  ئەم  خاوەنی  سیاسی  نەزانی  و  بوون 
هەنووكە  دا  پێی  ئاماژەمان  وەك  دەكات.  ئاشكرا 
رۆژهەاڵتی  و  رۆژئاوا  بەرەی  دوو  هەر  دا  سوریا  لە 
ناوەڕاست لە شەڕ و ملمالنیەتێكی بەرفراوان دان. لە 
رواڵەتدا هەر دوو الیەن باس لە دێمۆكراسی و مافی 
مرۆڤ دەكەن، بەاڵم هەر دوو الیەنیش ئامادە نەبوون 
بلێین كە  دان بە مافی گەلی كورد دا بنێن. ئەگەر 

گەلی كورد لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، پێوانەی ویژدان 
دەبێت.  راست  زۆر  پێناسەیەكی  دێمۆكراسییە،  و 
چوونكوو نزیكایەتی لە بەرامبەر گەلی كورد و یا بە 
گشتی گەالنی هەرێمەكەیە كە نیشانی دەدات الیەنی 
بەرامبەر چەندە دێمۆكراتە و چەندە پابەندە بە مافی 
مرۆڤ. ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا و وەاڵتانی 
رۆژئاوا كە لە سەرەكی ترین دامەزرێنەرانی كێشەی 
كوردن و لە دەرەنجامی سیاسەتەكانی ئەوان گەلی 
لەم  هاتەوە،  وەها  چارەنووسێكی  رووبەڕووی  كورد 
قۆناخەش دا نیشانیان دا كە بە هێچ جۆرێك نە بۆ 
خۆیان ئامەدەن گەلی كورد و مافەكانی بە رەسمی 
دەوڵەتی  گەڵ  لە  بەرژەوەندییەكان  نە  و  بناسن 
فاشیستی توركیا ـ وەك گەورە داگیركەر و دوژمنی 
وەك  كوردان  كە  دەدات  بەوە  ئیزن  ـ  كورد  گەلی 
دەوڵەتە  ترەوە  الیەكی  لە  بكەن.  پەسەند  هێزێك 
ستاتۆپارێزەكانی هەرێمیش هەتا ئێستا چی نەماوە 
كرد،  باسمان  وەك  نەیكەن.  كورد  گەلی  دژی  لە 
موخالەفەتێكیش لە سوریا پێش كەوتووە كە سەر بە 
توركیایە و ئەویش هێشتا هیچی وەدەست نەكەتووە، 
دەڵێ  و  دەكات  دیاری  كوردان  بۆ  سوور  هێڵی 
كێشەیەك بە ناوی كێشەی كورد بوونی نیە. گەلی 
كورد نە دەیتوانی لە بەرەی دەرەوەدا جێگە بگرێت و 
ببێتە هاوسەنگەری توركیا كە هەموو سیاسەتەكانی 
بونیاد  كوردان  گەڵ  لە  دژایەتی  بنەمای  سەر  لە 
ناوە و نە دەیتوانی رژێمی زاڵ بە سەر سوریا بەم 
لە  بێ دەنگی  هاوكات  بكات.  پەسەند  عەقلییەتەوە 
بەرامبەر رەوشێكی وەها، لە هەردوو حاڵەتەكەی تریان 
خرابترە. بۆیە گەلی كورد هەڵوێستێكی سەربەخۆی 
بۆ گەیشتن بە ئازادی نواند و لە ئاكامدا گەلی كورد 
لە رۆژئاوای كوردستان توانی بگات بە ئاستی ئەمڕۆ 
گەلی  سەرجەم  بۆ  شانازییە  و  خۆشحالی  جێی  كە 
كورد لە هەموو بەشەكانی كوردستان. هەڵبەت لێرەدا 
پێویستە ئەم بابەتە بە باشی شی بكرێتەوە كە گەلی 
كورد تەنیا و تەنیا لە دەرەنجامی ئەم هاوسەنگییانە 
بەڵكوو  بەر.  گرتە  سێهەمینی   چەمكی  كە  نەبوو 
لە  كوردستان  رۆژئاوای  لە  بەتایبەت  كورد  گەلی 
روانگەی  تەنانەت  و  ئایدیۆلۆژیكی  چەمكی  بواری 
سیاسی و فەلسەفی و ژیانیشەوە پەیڕەوی لە چەمكی 
ئایدیۆلۆژیایی رێبەر ئاپۆ دەكات كە ئەم چەمكە لە 
ئاستی هەرێمی و جیهانی دا چەمكی سێهەمە. واتە 
چەمكی سێهەم بوون لە دەرەنجامی بۆشایی سیاسی 
نێوان چەمكەكانی رۆژئاوا و هێزە ستاتۆپارێزەكانی 
كە  بڵێین  دەتوانین  پێش.  دەرنەكەوتۆتە  هەرێم 
چەمكی سێهەم لە گەڵ چەمكەكانی تر هاوپەیمانی 
لەم چەشنە  كردنی سیاسەتێكی  پەیڕەو  بە  نەكرد. 
سیاسی  قورسایی  توانیویەتی  كورد  گەلی  هەنووكە 

گەلی كورد 
ئەمڕۆكە داوای 

مافە ئینسانییەكانی 
خۆی دەكات و لە 
عەقلییەتی كوردی 
ئازاد دا سنوور 
واتای نییە و 

سنوورەكانیش 
ناكات بە 

ئاستەنگ و هیچ 
كاتیش بە رەوا 
سەیریان ناكات. 
هەنووكە دەوڵەتە 
داگیركەرەكانی 
سەر كوردستان 
بە تێكڕایی كورد 
بەوە تاوانبار 

دەكەن كە گۆیا 
گەلی كورد 

دەیهەوێ ئەم 
واڵتانە پارچە 

بكات
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خۆی لە ئاست سوریا دا دابنێت و تەنانەت بۆ چارەنووسی سوریا 
هەڵوێستی گەلی كورد دیاریكەرە. 

خۆبەرێوەبەری  سیستەمی  دامەزراندنی  ئەلترناتیڤ:  ــ 
لە  گۆڕانكاری  بە  پێداویستی  ئەوەی  بێ  بە  دێمۆكراتییانە 
لەسەر  كاریگەرییەكی  چ  هەبێت،  سوریا  ئێستای  سنوورەكانی 

پرۆسەی دێمۆكراتیزاسیۆنی هەرێم دەبێت؟ 

واتای  لەوە بكەین كە سنوور  ــ ر. جاوید: سەرەتا دەبێ باس 
ناو سیستەمێكی دێمۆكراتییانەدا سنوور واتەی  لە  ئایا  چییە و 
هەیە یان نا؟ سنوور لە كاتی ساز بوونی سیستەمی دەسەاڵتداری 
و بە تایبەت لە دوای پێشكەوتنی عەقلییەتی دەوڵەت ــ نەتەوە و 
ناسیۆنالیزمەوە، ساز بوو و قەداسەتی پێی بەخشرا و چوارچێوەی 
زۆر  عەقلییەتە  ئەم  دەكرد.  پێناسە  دەسەاڵتدارانی  دەسەاڵتی، 
نگریسی  پێكهاتەی  زۆر  و  لێكەوتەوە  كوشتاری  و  قەتڵەعام 
جیهاندا  زۆری  بەشێكی  لە  هەنووكە  هێنا.  خۆیدا  گەڵ  لە  تری 
واتایەكی  هیچ  سنوور  كە  قەناعەتە  بەو  گەیشتوون  مرۆڤەكان 
كومەاڵیەتی  ئابووری،  فەرهەنگی،  سیاسی،  دواكەوتووی  و  نییە 
و هتد... لە گەڵ خۆیدا دەهێنێت.  بۆیە پێویستە مرۆڤەكان و 
كۆمەڵگاكان بتوانن بە ئازادانە لەگەڵ مرۆڤ و كۆمەڵگاكانی تر 
پێوەندییان هەبێت و دان و سەندنی فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتییان 
دەسەپێنێت  ئەوە  دەسەاڵت  عەقلییەتی  بەاڵم  هەبێت.  پێكەوە 
خاوەنێتی  ئەو  دابێت،  سنوورەكەی  چوارچێوەی  لە  ئەوەی  كە 
مرۆڤەكان  رووحی  خاوەنی  بە  خۆیان  دەسەاڵتەكان  تەنانەت  و 
دەزانن و مرۆڤەكان نابی بە بێ ئیزنی ئەو هیچ چەشنە سنوورێك 
و  نییە  جوگرافیایی  واتایەكی  تەنیا  سنوور  بێ گومان  ببەزێنن. 
دەسەاڵتدارەكان سنووریان تەنانەت بۆ ئاستی فكراندن و خەون و 
خەیاڵەكانی مرۆڤەكانیش دیاری كردووە. بۆیە سنوور و سنووردار 
بۆ  و  مرۆڤایەتی  كۆمەڵگای  لە  سووكایەتییە  گەورەترین  كردن 
شكاندنی ئەم سنوورانە تێكۆشانێكی جیهانی سەرجەم مرۆڤایەتی 
پێویستە و پێویستە تەنانەت پێكهاتەی دەسەاڵت و دەسەاڵتداری 
بە گشتی تێپەڕ بكرێت و مرۆڤەكان بگەن بەم ئاستە كە كەس 
دیاری  تر  كەسی  بۆ  سوور  هێڵی  نابی  و  نییە  كەس  خاوەنی 
هەڵگرتنی  و  نوێ  ئایدیۆلۆژیكی  چەمكی  بە  ئەمەش  كە  بكات 
سیاسییەكانی  و  ئەخالقی  پێوانە  بەردەم  لە  ئاستەنگییەكان 

كۆمەڵگاكان سەقامگیر دەبێت. 
كورد  گەلی  كە  بڵێین  ئەوە  دەتوانین  پرسیارەكەتان  وەاڵمی  بۆ 
ئەمڕۆكە داوای مافە ئینسانییەكانی خۆی دەكات و لە عەقلییەتی 
بە  ناكات  سنوورەكانیش  و  نییە  واتای  سنوور  دا  ئازاد  كوردی 
ئاستەنگ و هیچ كاتیش بە رەوا سەیریان ناكات. هەنووكە دەوڵەتە 
تاوانبار  بەوە  كورد  تێكڕایی  بە  كوردستان  داگیركەرەكانی سەر 
دەكەن كە گۆیا گەلی كورد دەیهەوێ ئەم واڵتانە پارچە بكات. 
بەاڵم لە راستی دا ئەزموونی رۆژئاوای كوردستان ئەم بانگەشانەی 
هەموو پووچەڵ كردەوە و هەنووكە گەلی كورد لە چوارچێوەی 
خۆبەڕێوەبەری  سیستەمی  سوریادا  دەستكردەكانی  سنوورە 

دێمۆكراتییانە بەرێوە دەبات. بێ گومان سیستەمی خۆبەڕێوەبەری 
دێمۆكراتییانە، خۆی لە خۆیدا سیستەمی دێمۆكراسی راستەقینەیە 
زۆربەی  هاوسەنگە.  بەتەواوی  دێمۆكراسی  پێناسەی  گەڵ  لە  و 
الیەنە جیهانییەكان و بەتایبەت دەوڵەتەكان باس لە دێمۆكراسی 
و سەردەمی دێمۆكراسییەت دەكەن. بەاڵم هەڵسووكەوتیان لەگەڵ 
بە  پێویستی  كۆمەڵگا  مەڕە.  و  شوان  هەڵسووكەوتی  كۆمەڵگا 
دەسەاڵتدار نییە. پێداویستی كۆمەڵگا بە بەڕێوەبەری دێمۆكراتییانە 
هەیە كە لە الیەن كۆمەڵگا بۆ خۆیەوە بێت و پێداویستییەكان 
و  ماڵ  و  گیان  خاون  ببێتە  نەك  بكات،  جێ  بە  جێ  كۆمەڵگا 
خەون و خیاڵەكانی و بیچەوسێنێتەوە و چارەنووسی بۆ دیاری 
بكات. بێ گومان، ئەمە هەم فۆرمۆالسیۆنێكی نوێی سیاسییە بۆ 
چارەسەری كێشە كورد لە هەرێمەكەدا كە دەتوانێ وەك مۆدێل 
بۆ گەالنی تریش پەیڕەو بكرێت و هەمیش فۆرمۆالسیۆنێكی نوێی 
و  خێڵ  ئەو  بۆ  گونجاوە  واڵمێكی  و  دێمۆكراتییانە  سیستەمی 
بێ  بە  ناتوانێ  كۆمەڵگا  كە  وادەزانن  كە  كەسانەی  و  بنەماڵە 
ئاغا و دەرەبەگ و خان و میر خۆ بەڕێوە ببات و دەبێت خۆ لە 
لە رۆژئاوای  زانەكان بەرێوەی ببەن. هەنووكە  كۆمەڵگا بە زلتر 
بەڕێوە  كۆمەاڵیەتیشدا  ژیانی  بواری  لە  مۆدێلە  ئەم  كوردستان 
ئاست  لە  پرۆژەیە  ئەم  سەركەوتنی  و  بەردەوامی  و  دەچێت 
رێنۆسانسێكی  بەردەم  لە  رێگا  دەتوانی  ناوەڕاستدا  رۆژهەاڵتی 

فیكری، فەلسەفی و سیاسی بكاتەوە. 

قۆناخەدا  لەم  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  رەوشی  ئەلترناتیڤ:  ــ 
چۆن دەنرخێنن؟ 

دەوڵەتە  لەو  یەك  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  جاوید:  ر.  ــ 
نادێمۆكراتییانەی هەرێمە و رووبەڕووی ناڕەزایەتی زۆر بەرفراوانی 
ناوخۆیی بۆتەوە. هاوكات بە هۆی لێكنەكردنیان لە گەڵ بەرەی 
تەنانەت  و  لەسەرە  دەرەكی  دەستێوەردانی  مەترسی  رۆژئاوا، 
ئێران  سنوورەكانی  دەرەوەی  لە  دەوڵەتە،  ئەم  كردنی  الواز  بۆ 
بەردەوامە.  و  پێكراوە  دەستێ  كرداری  بە  ئێران  دەستێوەردانی 
زۆربەی  لە  تر  هێزەكانی  و  ئێران  نێوان  ملمالنیەتی  و  شەڕ 
سوریا  لە  ئێستاكە  تایبەت  بە  و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  واڵتانی 
ئێران  دەوڵەتی  بەرژەوەندییەكانی  بۆ  هەم  سوریا  بەردەوامە. 
تایبەتە.  گرینگی  خاوەن  چین  و  رووسیا  دەوڵەتانی  بۆ  هەم  و 
دەوڵەتی ئێران كە لە مێژ ساڵە خەریكی دامەزراندنی بازنەیەكی 
الیەنە  ناو  لە  دا  هەرێمەكە  لە  شیعەیە  چەمكی  ئایدیۆلۆژیكی 
شیعەكانی هەرێم دا خاوەن پێگەیەكی تایبەت و رۆڵێكی مەزنە 
و بەم رێگایەوە لە هەوڵی سەقامگیر كردنی هێژێمۆنیای خۆیەتی 
ئیسرائیل،  ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  هەرێمەدا.  لەم 
لە  هەوڵدەدەن  دەوڵەتە  ئەم  بەرامبەر  لە  توركیا  و  ئەورووپا 
بەم  و  بكەن  سەر  بۆ  هێرشی  بێت  هێز  بە  ئێران  پێگەی  كوێ 
شێوازە دەوڵەتی ئێران الواز بكەن. وەك باسمان كرد، سوریا لەم 
ئێران  كاربەدەستانی  لێدوانی  گۆڕەپانانەیە.  لەم  یەك  قۆناخەدا 
كە دەڵێن، ئەگەر ئەمریكا لە سوریا سەر بكەوێت ئەوا لە گشتی 
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رۆژهەاڵتی ناوەڕاست حاكمییەتی خۆی ساز دەكات، 
و  دەرەوە  دەوڵەتانی  بۆیە  بەواتایە.  واڵتە  ئەم  بۆ 
لێدانی  هەڕەشەی  قۆناخەدا  لەم  ئیسرائیل  بەتایبەت 
گۆڕینی  ویستی  ئێرانیش  دەوڵەتی  و  دەكەن  ئێران 
پۆزسیۆنی پاراستنی بەرەو پۆزسیۆنی هێرشكارانەی 
بەردەوام بوونی رژێمی  ئێران،  بۆیە دەوڵەتی  هەیە. 
پرۆژەپێشنیارییەكانی  سەركەوتنی  یاخود  و  ئەسەد 
گرینگ  بە  زۆر  سووریا  لە  چین  و  ئێران  رووسیا، 
دەسلێبەرنەدراوە.  سەنگەرێكی  ئەو  بۆ  و  دەزانێت 
سیاسەتەكانی  لە  دەتوانێ  ئێران  چەندە  بێ گومان 
خۆی لە سووریا دا پێ داگری بكات و یا پرۆژەكانی 
خۆی سەربخات، یان چەندە دەتوانێ پێوەندییەكانی 
بپارێزیت  لە هەرێمدا  هاوپەیمانەكانی  لە گەڵ الیەنە 
و رووسیا و چین رازی رابگرێت بۆ پاڵپشتی كردنی 
لە  ئاڵتەرناتیڤی جیاوازە،  دوای  بە  یاخود چەندە  و 

داهاتوو دا ئاشكرا دەبێت. 

ــ ئەلترناتیڤ: هەروەك دەزانن لە ئێران كێشەی مافی 
گەالنی ئێران و بەتایبەت كێشەی ناسنامە ئەتنیكی 
سەرەكییە.  كێشەیەكی  مەزەبییەكان،  و  ئایینی  و 
لەو رەوشەی كە ئێستا رووبەڕووی كۆماری ئیسالمی 
ئێران بۆتەوە، شیمانە بۆ داهاتووی ئێران چییە و ئایا 
رێبازی چارەسەری و دەركەوتن لەو قەیرانە بۆ ئەم 
نا؟ ئەگەر هەیە رێبازەكان  یان  ئارادایە  لە  دەوڵەتە 

چین و چۆنیان دەنرخێنن؟ 

ئێران  دەوڵەتی  كە  راستە  زۆر  ئەمە  جاوید:  ر.  ــ 
حاشاهەڵنەگیرە  و  بەرچاو  زۆر  كێشەی  خاوەن 
ئەم  هێزی  و  پێگە  كێشانە  ئەم  هەبوونی  رۆژانە  و 
دەوڵەتە بەرەو الوازی دەبات. الوازی هەرە سەرەكی 
ئەگەر  ناوخۆییەكانیەتی.  الوازییە  دەوڵەتەش  ئەم 
لە  كێشەكانی  بە  گرینگی  ئەوەندەی  دەوڵەتە،  ئەم 
چارەسەری  بۆ  ئەوەندە  دەدات،  سنوور  دەرەوەی 
پێگەی  ئەوا  بدات،  هەوڵ  ناوخۆییەكانی  كێشە 
ئێران لە ئاستی هەرێمی و جیهانی دا چەند بار بە 
بدات  هەوڵ  دەوڵەتە  ئەم  ئەگەر  یانی  دەبێت.  هێز 
ئابووری،  فەرهەنگی،  ئەتنیكی،  ناسنامەیی،  كێشە 
كۆمەاڵیەتی و ناسنامەیی و ... چارەسەر بكات و واتا 
دێمۆكراسی سەقامگیر بكات و دەست لە ستاتۆپارێزی 
و موحافەزەكاری بەربدات، ئەوا دەتوانێ قەڵەمبازێكی 
مێژوویی لە ئاستی دەرەكیشدا بنێتەوە. ئاخاوتنێكی 
هیچ  دێمۆكراسیدا  لە  دەڵێ  كە  هەیە  بەناوبانگ  زۆر 
كات بێێ چارەیی نییە. بەاڵم لە ئێران دا ئەوەی بوونی 
نییە، دێمۆكراسیە. سەرەڕای كێشە ناسنامەییەكان كە 
ناڕاستی  سیاسەتی  هەنووكە  بنەڕەتییە،  كێشەیەكی 

پرۆژەی  هەندێك  لەسەر  پێداگری  و  دیپلۆماتیكی 
دواكەوتوو لە ئاستی هەرێمدا، كێشەی زۆر جێدیتری 
ئابووری و كۆمەاڵیەتی رووبەڕووی كۆمەڵگای ئێران، 
كردۆتەوە. لە حاڵێكدا كە گەالنی ئێران زۆر بە جێدی 
رووبەڕووی هەژاری و برسێتی بونەوە و تەنانەت ئیتر 
مرۆڤەكان لە بەر ئەوە توانای بەخێوكردنی خۆیان و 
بە  نییە، خۆكوژی دەكەن، دەوڵەت  بنەماڵەكەیانیان 
شەڕ  بۆ  تەنانەت  و  سەربازی  بەشی  بۆ  پارە  لێشاو 
رۆژئاوا  بەرامبەر  لە  خۆی  سنوورەكانی  دەرەوەی  لە 
ئایینی  سەرۆكی  ئەوە  سەرەڕای  دەكات.  مەسرەف 
كە  دەكات  خەڵك  لە  بانگ  خامەنەیی  ئاغای  ئێران 
ئەم  لەگەڵ  و  بكەن  پەسەند  خۆڕاگرانە«  »ئابووری 
رەوشە خۆیان رێك بخەن. بەاڵم لێرە دا ئەم پرسیارە 
چ  بە  و  باوەڕییەك  چ  بە  خەڵك  كە  ئاراوە  دێـتە 
هۆكارێك و یاخود بۆ بەدیهاتنی كام داخوازی خۆیان 
دەبێ خۆڕاگری بكەن و یا هەژاری و برسێتی تەحەمۆل 
كە،  بزانرێت  باشی  بە  بابەتە  ئەم  پێویستە  بكەن؟ 
الیەنە دەرەكییەكان لە سەربەخۆیی و بە ئیرادە بوون 
و هەڵوێستی مێژوویی ئێرانییەكان باكیان هەیە، نەك 
لە چەكی ناوكی و سوپای قودس و ئەم تەشكیالتانە. 
بەاڵم كۆماری ئیسالمی ئێران بە سیاسەتەكانی خۆی 
سەربەخۆیی و ئیرادەمەندی و هەڵویستی كۆمەڵگای 
بەوە  پێویستییان  ئێران  گەالنی  بردووە.  ناو  لە 
بكات،  لێ  وەاڵتپارێزییان  بانگەوازی  كەس  كە  نەبوو 
چوونكوو زەمینەی مێژوویی ئەم بابەتە لە ناخی هەر 
ئێستا  ئایا  بەاڵم  هەبوو.  دا  كۆمەڵگایە  ئەم  تاكێكی 
تا چ رادەیەك دەوڵەت دەتوانێ بانگەشەی هەبوونی 
ئەم ئاستە لە وەاڵتپارێزی بكات. بۆ چی هەتا ئێستا 
وەاڵتەدا  لەم  مێشكەكان  هەاڵتنی  بۆ  چارەیەك  هیچ 
نەبینراوەتەوە؟ بۆ چی كاربەدەستانی ئێران، هەاڵتنی 
ئەمریكا  و  ئەورووپا  بۆ  موخالەفەكانیان  لە  بەشێك 
بە  دەدەن؟!  قەڵەم  لە  خۆیان  بۆ  سەركەوتن  بە 
گوێرەی كاربەدەستانی ئێران، جیا لە خۆیان و دار و 
پوتانسییەلی  ئەم واڵتە  تاكێكی  دەستەكەیان هەموو 
ئایا  دەكرێت.  دوژمن سەیری  بە چاوی  و  مەترسییە 
ئەمە راستە، یان پێچەوانەكەی؟! دەبێ ئەم راستییە 
لە  ئێرانی ئەمڕۆكە  ببینرێت كە كۆمەڵگای  بە باشی 
الی ئەم دەوڵەتەوە هەست بە ئاساییش ناكات، هەتا 
بیپارێزیت و رێنماییەكانی پێك بێنێت. بۆیە رێبازی 
رزگار بوون لە مەترسییە دەرەكییەكان لە چارەسەری 
كێشە ناوخۆییەكان تێپەڕ دەبێت. ئەمە ئینكار ناكرێت 
مەسافەكان  ئێران  كۆمەڵگای  و  دەوڵەت  لەنێوان  كە 
دەوڵەت  و  خەڵك  و  بۆتەوە  بەرفراوان  زۆر  یەكجار 
پێویستە  هەر شتێك  لە  بەر  بوون.  بیانی  یەكتر  لە 
دەوڵەتی ئێران باوەڕی كۆمەڵگا قازانج بكات. ئەمەش 

هیچ گومانی تێدا 
نییە كە گەلی 

كورد و كوردستان 
قورساییەكی سیاسی 
زۆر گرینگە و ئەم 
واڵتە واڵتێكی هەتا 

دوایی ئیستراتیژیكییە. 
دەوڵەتی ئێران بە 
چارەسەر كردنی 
كێشەی كورد لە 

رۆژهەاڵتی كوردستان 
نەتەنیا هیچ شتێك لە 
دەست نادات بەڵكوو 
لە ئاستی هەرێم دا 
دەتوانێ وەك مۆدێل 
خاوەن پێگەیەكی 

مەزن بێت
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بە چارەسەری كێشەكان جێ بە جێ دەبێت. پێویستە گۆڕانكاری 
لە ناو سیستەمی ئێراندا بكرێت و سیستەمێك دابمەزرێت كە هەر 
كەس و هەر نەتەوە و ناسنامەیەك خۆی تێدا ببینێتەوە و بە هی 
خۆی بزانێت. ئەو كاتە دەوڵەت دەتوانێ چاوەڕوانی لە كۆمەڵگا 
و بەتایبەت گەالنی ئێران هەبێت و رێنماییان پێ بدات. رەوشی 
پەسەندی  كات  هیچ  كۆمەڵگا  و  ویژدانییە  بێ  ئەوە  پێچەوانەی 

ناكات.  

ئێوە  رای  بە  و  چۆنە  هەرێم  لە  كورد  پێگەی  ئەلترناتیڤ:  ــ 
دەبێ چۆن  كێشەیە  ئەم  بەرامبەر  لە  ئێران  نزیكایەتی  شێوازی 

بێت؟ 

دا  جیهانی  و  هەرێمی  ئاستی  لە  كورد  گەلی  جاوید:  ر.  ــ 
دەرەنجامی  لە  سیاسییە.  گرینگی  پێگەیەكی  خاوەن  هەنووكە 
بەشەكانی  هەموو  لە  كورد  گەلی  ساڵەی  دەیان  بە  تێكۆشانی 
و  تایبەتە  قورسایی سیاسی  خاوەن  كورد  ئەمڕۆكە  كوردستان، 
لە هاوسەنگییە سیاسییەكانی هەرێمدا خاوەن رۆڵێكی بەرچاوە و 
تەنانەت هاوسەنگی تایبەت بە خۆی ساز كردووە. لە چوار واڵتی 
ئیستراتیژیكی هەرێمەكە گەلی كورد خاوەن تێكۆشانی ئەكتیڤە و 
پێشەنگایەتی ئازادیخوازی و دێمۆكراسیخوازی دەكات. گەلی كورد 
بە هەست پێ كردن بە هەڵەكانی خۆی لە قۆناخەكانی رابردوو دا 
هەنووكە بە شێوەیەكی سەربەخۆ لە پێناو سەقامگیر كردنی ماف 
و ئازادییەكانی خۆی تێدەكۆشێ و بە پێی رەوشی ئۆبژێكتیو و 
بابەتییانە سیاسەت بەڕێوە دەبات و ئەنجام وەردەگرێت. سەرەڕای 
ئەوەی كە هەتا ئێستا الیەنە موداخەلەگەرەكانی رۆژئاوا و هێزە 
ستاتۆپارێزەكانی هەرێم، هیچكامیان دانیان بە ماف و ئازادی و 
ستاتۆی گەلی كورد دا نەناوە، بەاڵم گەلی كورد و پێشەنگەكانی 
توانیویانە كە هاوسەنگی تایبەت بە گەلی كورد ساز بكەن، ئەگەر 
ئەم دوو هێزە پەسەندیشی نەكەن. لە ئاست ئێرانیش دا هەنووكە 
هێزی هەرە پێشاهەنگ و خاوەن رۆڵ لە تێكۆشانی ئازادیخوازی 

دا گەلی كورد و بزاڤی ئازادیخوازی ئەم گەلەیە.
كورد  كێشەی  هەبوونی  بە  دانی  ئێستاش  هەتا  ئێران  دەوڵەتی 
لە چوارچێوەی ئەم وەاڵتە دا نەناوە. لێدوانەكانی كاربەدەستانی 
كوردستان  تر  پارچەكانی  لە  كورد  كێشەی  بە  سەبارەت  ئێران 
سرنج راكێشە و پۆزێتیڤە بەاڵم لە چوارچێوەی ئێران وەها نیشان 
دەوڵەت  كە  پێناسەیەك  نییە.  بوونی  كێشەیە  ئەم  كە  دەدات 
ئاساییشی  چوارچێوەی  لە  دەیكات،  ئێران  كوردانی  كێشەی  بۆ 
و ئابووری دایە كە وێڕای ئەوەی كە راست نییە بەاڵم تەنانەت 
لە  نییە.  ئارادا  لە  ئابووریش دا هیچ هەنگاوێك  لە چوارچێوەی 
راگەیاندنەكانی ئێران و لە الیەن هەندێك لە كاربەدەستانی ئەم 
هەندێك  كوردستان  رۆژئاوای  كوردانی  بە  سەبارەت  دەوڵەتەوە 
لێدوان دراوە. هەڵبەت دیار نییە كە ئەم هەڵوێستانە تا چ رادەیەك 
بووچوونی سەرجەم دەوڵەتە یان هی تاكەكەسەكانە. بەاڵم باس 
كوردان  لە چوارچێوەی سنوورەكانی سوریادا  كە  دەكرێت  لەوە 
ئەم  بێ گومان  هەبێت.  خۆیان  چارەنووسی  كردنی  دیاری  مافی 

فۆرمۆالسیۆنە بە شێوەی كرداری لە الیەن گەلی كورد لە رۆژئاوای 
كوردستانەوە بەڕێوە دەچێت. بەاڵم ئایا چەندە دەوڵەتی ئێران 
بۆ گەلی كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان، فۆرمۆالسیۆنی هاوشێوە 
پەسەند دەكات؟ دیار نییە. ئێمە وەك پەژاك بە جاران لە لێدوان و 
دێكلراسیۆنەكانی خۆماندا هەمان فۆرمۆالسیۆنمان بۆ چارەسەری 
بەاڵم  كردووە،  پێشنیار  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  كورد  كێشە 
هەتا ئێستا دەوڵەتی ئێران هیچ هەنگاوێكی بۆ چارەسەری لەم 
چەشنە نەناوەتەوە. دەبێ ئەم ئەزموونە لە رۆژئاوای كوردستان 
زۆر بە باشی ببینرێت كە گەلی كورد تەنیا و تەنیا داوای مافە 
هەرە سرووشتییەكانی خۆی دەكەوێت و ویستی دوژمنی لەگەڵ 
لە  كورد  گەلی  نێو  لە  عەقلییەت  نییە. هەمان  دا  الیەنێك  هیچ 
هەموو بەشەكانی كوردستان و بەتایبەت لە رۆژهەاڵتی كوردستان 
هەیە. ئەمە حاشای لێ ناكرێت كە الیەنە دەرەكییەكان، ویستی 
هەرێم  دەوڵەتەكانی  بەرامبەر  لە  كوردیان  كێشەی  بەكارهێنانی 
هەیە، بەاڵم ئەمە ویستی كۆمەڵگای كوردەواری و بەتایبەت وەك 
پەژاك ویست و هەڵوێستی ئێمە نییە. لە مێژووی تێكۆشانی گەلی 
كورد دا بە جاران ئەم بابەتە بینراوە كە هەم الیەنە دەرەكییەكان 
و هەم الیەنە هەرێمییەكان گەلی كورد و پارتە كوردییەكانیان بە 
پارتییانە كردووە و  لەم گەل و  كار هێناوە و دواتر خیانەتیان 
بنكەوتنیان كرد بە چارەنووسی گەلی كورد. بۆ جاری یەكەم لە 
مێژووی ئەم تێكۆشانەدا گەلی كورد بە شێوەیەكی زۆر سەربەخۆ 
و تەنیا بە پشت بەستن بە هێزی گەوهەری خۆی و بەچەمكی 
ئایدیۆلۆژیایەكی نوێوە دەستی بە تێكۆشان كردووە. هیچ گومانی 
تێدا نییە كە گەلی كورد و كوردستان قورساییەكی سیاسی زۆر 
گرینگە و ئەم واڵتە واڵتێكی هەتا دوایی ئیستراتیژیكییە. دەوڵەتی 
ئێران بە چارەسەر كردنی كێشەی كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان 
هەرێم  ئاستی  لە  بەڵكوو  نادات  دەست  لە  شتێك  هیچ  نەتەنیا 
دا دەتوانێ وەك مۆدێل خاوەن پێگەیەكی مەزن بێت. ئەمڕۆكە 
رەوشی رژێمی توركیا لە بەرچاوە. الیەنە دەرەكییەكان دەیانویست 
هەرێمەكەدا  بەسەر  مۆدێل  وەك  توركیا  دواكەوتووی  رژێمی 
كێشەی  بە  سەبارەت  دەوڵەتە  ئەم  نزیكایەتی  بەاڵم  بسەپێنن. 
كورد و ئەو قەتڵەعام و هێرشانەی كە لەسەر گەلی كوردی كرد، 
ئەم پیالنانە بە تەواوی لێی پووچەڵ بۆوە. هەموو پیالن و پرۆژە 
ناوخۆیی و دەرەكییەكانی توركیا پوچەڵ بۆتەوە. هیوادارین كە 
دەوڵەتی ئێران هەم لە ئەزموونی رۆژئاوای كوردستان و هەم لە 
ئەزموونی توركیا كەڵكی پێویست وەربگرێت و بە زووترین كات بۆ 
چارەسەری ئەم كێشەیە هەنگاوی پێویست بنێتەوە. رێبازەكانی 
ئەوەش دەستپێكردنی دیالۆگ و گفتگۆیە. وەك پەژاك پێشتریش 
لە  ئاشتیخوازانە  هەنگاوێكی  هەر چەشنە  بە  كە  رامانگەیاندووە 

پێناو چارەسەری كێشە كورد ئامادەین.  
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رۆژئاوای کوردستان مۆدێلێکی نوێ له  ئاست کوردستان 
و رۆژهه اڵتی ناوه ڕاستدا

یه کێک له  سه ره کیترین و گه رمترین هه واڵه کانی رۆژانی رابڕدوو پێشکه وتنه  سیاسیه کانی ڕۆژئاوای کوردستان و ده سکه وته کانی گه لی 
کورد له و پاڕچه یه  له  واڵته که ماندایه .

بێگومان ئه م رووداوه  مێژووییه  و ده ستکه وته  نه ته وه ییه  پێویستی به  نرخاندنی جۆراوجۆری بابه تیانه  هه یه . لێره  من ته نها باس له  
یه کێک له و مژارانه  ده که م که  پێموایه  بۆ ئێمه  کورد له  رۆژهه اڵتی کوردستاندا گرینگه  که  وانه ی به که ڵکڵی لێوه ربگرین. 

هه تا ئه مڕۆکه  له  جیهاندا هه ر چه شنه  گۆڕانکاریه کی سیاسی که  هاتووه ته  ئاراوه  به  پێی ئه م چه مکه  ئیدئۆلۆژیکه ی که  له  پشت 
گۆڕانکاریه که  بووه  ، چۆنێتی و ئاڕاسته ی پێشکه وتنه کانی سیاسی، کۆمه اڵیه تی و ئابووری ده ستنیشان کراوه  . هه ر بۆیه  عه قڵیه تی 
هزری- سیاسی خاوه ن گرینگیه کی تایبه ته  له  ئاست چۆنێتی پێشکه وتنه کان و وه گه ڕخستنی کۆمه ڵگا. بێ گومان له سه ر هه مان 

ژێرخانیشه  که  کۆمه ڵگا و داموده زگاکانی رێوه به ری کۆمه ڵگا داده ڕێشترێته وه . 
له و بواره دا نموونه  له  مێژوودا زۆره  و ته نانه ت مرۆڤ ده توانێت هه ر له  شۆڕشی فه رانساوه  بگره  هه تا ئه مڕۆکه  به  ده یان نموونه  
به یاد بێنێته وه  و نرخاندنی له سه ر بکات. لێره دا من ته نها ئاماژه  به  دوو نموونه ده که م. له  کاتی ده ستێوه ردانی ئامریکا له  ئێراق 
له  ساڵی 2003  که  الیه نه کانی سه ر به  ڕه وتی ئامریکا وه ک پڕۆسه ی ئازادی ئێراق به ناوی ده که ن له گه ڵ یه که مین ڕۆژی ئه م ئازادیه  
دووکان نه ما تااڵن نه کرێت و به  سه دان تاوانی جۆراوجۆری کۆمه اڵیه تی نه ما که  نه یه ته  ئاراوه   و ته نانه ت موزه خانه  نه ما که  تااڵن 
نه کرێت و ئاسه واری که له پووری نه ما که  به فیڕۆ نه چێت. ئه گه ر که مێک دوورتر بچینه وه  و هه ر ئاوڕێک له  باشووری کوردستان له  
ساڵی 1991 بده ینه وه  زۆر شتی گرینگی جێگه ی راوه سته مان بۆ وه ده رده که وێت. له گه ڵ یه که مین ڕۆژی راپه ڕیندا پڕۆسه ی تااڵنی 
باشوریش ده ستی پێکرد. به  سه دان و هه زاران تڕۆمۆبیل و بۆڵدزێر و چه شنی جۆراوجۆری که ره سه ی پیشه سازی ئاودیوی ئێران 
کران و هه رزان فرۆش کران. ته نانه ت ئه و سیلۆیه ی که  وه ک یه کێک له  گه وره ترین سیلۆکانی رۆژهه اڵتی ناوه ڕاست له  سلێمانی کاری 
ده کرد تااڵن کرا و ئه مڕۆکه  زیاتر له  20 ساڵه  که  ده رگاکانی داخراوه یه  و وه ک که الوه ی لێهاتووه . له م رۆژه وه  هه تا ئه مڕۆکه  هێشتا 

باشووری کورستان له  بواری پیشه سازی و به رهه مهێنانه وه  وه ک خۆی لێنه هاتۆته وه .
به اڵم له  رۆژئاوای کوردستان له به ر ئه وه یکه  پێش شۆڕش و پڕۆسه ی گۆڕان به رێکخستنکردنی خه ڵک و په روه رده ی کۆمه ڵگا له  
ئارادابوو, هیچ ئه وه ی که  شۆڕش به  هیچ شێوازێک نه بوو به  دژه  شۆڕش و نه بوو به  دارده ستی هیچ واڵتێکی ده ره کی و داگیرکه ر 
به ڵکو به  ژیرانه ترین شێوه  ده سه اڵت راده ستی خه ڵک کرا. هاوکات نه  دوکانێک تااڵنکرا و نه  زه مینه ی ره شه کووژی هاته  ئاراوه . 
پێشه نگایه تی  کۆنی  چه مکی  هاوکات  نه بێته وه .  دووباره   ناوخۆیی  شه ڕی  مێژووی  که   هه وڵدراوه   ژیرانه   به   زۆر  ئه مڕۆکه ش  هه تا 
به کاریگه رترین  و  گه وره ترین   PYD دیموکراتیک  یه کێتی  پاڕتی  ده زانرێت  هه روه ک  تێپه ڕێندرا.  ببوو  له سه رپاوانخوازی شین  که  
پاڕتیه  له و پاڕچه یه  له  واڵتدا و پرۆسه ی ئازادیش به  پێشه نگایه تی ئه م پاڕتیه  ده ستی پێکرد. به اڵم ئه وه ی که  تایبه تمه ندی ئه م 
پێشه نگایه تیه  ده ستنیشان ده کات به رجه سته  بوون کاراکته ری دیموکراتیکی ئه م ره وته یه . رۆژێک دوای پرۆسه ی ئازادی داوا له  
هه موو پاڕتیه کانی ئه م پارچه یه  کرا که  بگه ڕێنه وه  بۆ رۆژئاوا و ئاشکرایان کرد که  ئه وان پێشوازی له  چاالکبوونی هه موو رێکخراو و 

الیه نه  سیاسیه کانی کوردستانی ده که ن.

به رجه سته  بوونی کاراکته ری دیموکراتیک له  
رۆژئاوای کوردستان 

و به رێکخستنکردنی خه ڵک و په روه رده ی کۆمه ڵگا
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ساڵێک بە سەر هێرشی هێزەکانی سوپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمی ئێران بۆ سەر قەندیل تێپەڕ بوو. لە دەرەنجامی بەرخۆدانی 
قارەمانانەی هێزەکانی گەریال و گیانفیدایی و خۆڕاگری هەڤااڵنی شەهید، حەماسەیەکی نوێ خوڵقێنرا و هێزەکانی سوپای پاسداران 
ڕ ووبەڕووی شکستێکی مەزن هاتنەوە. لێرەدا و لە ساڵڕۆژی شەهادەتی گەورە فەرمانداری شەهید، هەڤاڵ سمکۆ سەرهەڵدان، سەرجەم 
ئەم  بە شانی شەهید سمکۆ،  دا شان  قەندیل  قۆناخی شەڕی  لە  کە  ئەو شەهیدانە  تایبەت  بە  و  ئازادیخوازی  ڕێبازی  شەهیدانی 
سەرکەوتنە مێژووییە و ئەم حەماسەیان خووڵقاند، وە بیر دەهێنینەوة و سەری ڕێزو نەوازش لە بەردەم قامەتی بەرزیان دادەنوێنین.
بێ گوومان هەڤاڵ سمکۆ لە تێکۆشانی ئازادیخوازی گەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە پێشەنگایەتی PJAKخاوەن ڕۆڵ و 
پێگەیەکی تایبەتە و ئەم هەڤاڵە بە فیداکاری و ڕۆحی بەرخۆدان و فیداییانەی خۆی، توانی لە ئاستی پێشەنگایەتی دا ببێتە سیمبولی 
تێکۆشان. لە ناو هێزەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان HRKدا هەڤاڵ سمکۆ نموونەی فەرماندارێکی بە توانا و گەریالیەکی خوڵقکار 
بوو و ڕەنگدانەوەی کەسایەتی شۆڕشگێری ڕاستەقینەو هاوچەرخی کوردە. هەڤاڵ سمکۆ بە تێگەییشتنێکی ڕاست لە ڕێنماییەکانی 
ڕێبەر ئاپۆ، توانیبووی وەرچەرخانێکی مەزن لە چەمک و کەسایەتی خۆی دا بکات و لە کردەوەدا و لە گۆڕەپانی تێکۆشان و ژیاندا 
نموونەیەکی مرۆڤی ئازاد و هاوچەرخ بوو. بە قووڵ بوونەوە لە چەمکی تێکۆشانی پاراستنی ڕەوا، هەتا دوایین هەناسە ئامادەی 
گیانفەدایی بۆ گەل و واڵتەکەی بوو و هەر کات لە هەوڵی پتەو کردنی ڕیزەکانی گەریال و پێشخستنی بواری تاکتیکی و خوڵقکاری 
لە تێکۆشانی گەریالیی دا بوو. وەک ئەرکی فەرمانداری و هەڤاڵیەتی لە پەروەردە کردن و ڕاهێنانی هێزەکانی گەریالی ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان دا، هەوڵدانی بێ وچانی دەدا و فەرماندەیەک بوو لە دڵی هەموو هەڤااڵنی دا.
لە درێژایی قۆناخی حەماسەی قەندیل دا، هەڤاڵ سمکۆ هەر کات لە ڕیزی هەرە پێشەوەی شەڕ دا جێگەی گرت و لە هەموو زۆری و 
زەحمەتیيەکانی شەڕ دا ماندوونەناسانە پێشەنگایەتی دەکرد. بۆیە لە سەرکەوتنی شەڕی قەندیل و خوڵقاندنی ئەم حەماسەیە دا ڕۆڵ 

و پێگەی هەڤاڵ سمکۆ هەتا دوایی دیاریکەر بوو.
لە دوای شەهیدبوونی هەڤاڵ سمکۆ، ڕێباز و فیداکاری و پێوەرە کەسایەتیيەکانی ئەم شەهیدە قارەمانە، لە ناو ڕیزەکانی تێکۆشاندا 
چەمکێکی بەردەوامە. بە قارەمانیەتی شەهید سمکۆ و هەڤاالنی دیکە بە سەدان الوی کورد سوێندی تێکۆشانیان خوارد و بەشداری 
خەبات و تێکۆشان بوون. حەماسەی قەندیل لە ناو گەلی کورددا مۆراڵ و جۆشێکی مەزنی سازکرد و هیوایەکی نوێی خوڵقاند. 
یەکیەتی و یەکڕیزی گەلی کوردی پتەوتر کرد و هەنگاوێکی تری بەرەو ئازادی ناوە. بۆیە شەهید سمکۆ و عەگید و ساریا و شاهان و 
تێکۆشەر و بەرفین و زەردەشت و ئەویندار و هةموو ئەو هەڤااڵنی حەماسە قەنديل، هەرکات لە دڵی کۆمەڵگادان و هیچ کات نامرن. 
وەک پارتی ژیانی ئازادی کوردستان لە کەسایەتی شەهیدانی حەماسەی قەندیل دا جارێکی تر هەموو شەهیدانی تێکۆشانی ئازادیخوازی 
گەلی کورد وە بیر دەهێنینەوە و پابەندبوون بە چەمک و ڕێبازی شەهیدان ڕادەگەێینین و سوێندی بەردەوام کردنی تێکۆشانی ئەوان 

دووپات دەکەینەوە.
                                                                             کۆردیناسیونی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان

بە بەرز 
ڕاگرتنی 
خۆڕاگری 
حەماسەی 
قەندیل، 

درێژەدەری 
ڕێگای 

شەهیدانمانین

هید
شه 



کوردهاي ایران با ماتمي ملي، رنج 
شدنم  دستگیر  مسئله ي  از  عمیقي 
از  بسیاري  افراد  نمودند.  احساس 
آنان ]طي اعتراضات[ شهید شدند. 
پیشه  همبستگي  و  شدند  یاري گر 
حیات  حزب  تشکیل  با  ساختند. 
این   )PJAK(کوردستان آزاد 
نمودند.  نهادینه  را  موضع خویش 
در صدد برآمدند تا شکست خیال 
و آرزویي را که حزب دموکرات 
فاقد  علت  به  مشابه  تشکل هاي  و 
از  ماندن دچار آن شده اند،  چاره 
امید و رستاخیز  به   PJAK طریق 
در  هم  اقدام  این  نمایند.  مبدل 
حوزه ي ملي و هم بین المللي بسیار 
بازتاب یافت و از آن پشتیباني به 
آزاد  حیات  حزب  آمد.  عمل 
سازمان  زیر  در  کوردستان 
دموکراتیک  کنفدرالیسم  چتري 
نیروي  یک  به عنوان  کوردستان، 
مؤثر جاي گرفته است. با مبارزان 
فراواني که در راه دفاع ذاتي دارد 
راه  این  بسیاري که در  و شهداي 
براي خلق همچنان  نموده،  تقدیم 
پویاست.  و  سرزنده  امیدي  منبع 
از  که  ملي  دموکراتیک  نهادهاي 
فرهنگي  تاریخي ـ  میراث  طریق 
مثبت خلق و در پرتو اصطالحات 
مدرن  دموکراتیک  نظریات  و 
کوردهاي  براي  شوند،  تشکیل 
ایران و کوردستان ایران مي تواند 
باشد.  حقیقي  انقالبي  ظهور  یک 
سنت  میان  را  نمونه اي  سنتزي 
با  مي دهد.  ارائه  مدرنیته  و  ایران 
با  مرتبط   آلترناتیوهایي  ایجاد 
جهت  دموکراتیک  مدرنیته ي 
را  پیشاهنگ  نقش  ایران،  تمامیت 
حیات  حزب  اقدام  مي نماید.  ایفا 
کنفدرالیسم  ـ  کوردستان  آزاد 
همانند  کوردستان  دموکراتیک 
دامنه ها  در  روشن  همیشه  آتش 
طول  در  زاگرس  بلند  قله هاي  و 
ایران  و  منطقه  براي  ایران،  تاریخ 
گرمابخش  و  فروزان   همچنان 

خواهد بود.

مانيفست تمدن دموكراتيك
عبداهلل اوجاالن

پروفايل

facebook.com/alternative.pjak


