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وتاری سەرنووسەر

شۆڕشی گەالن لە دونیادا هەردەم جێگای سەرنج بووە و هەر كەس و الیەنێك لە روانگەی خۆیەوە بۆی روانیوە و 
هەڵسەنگاندنی لەسەر كردووە. بۆ وێنە بڕوانین بۆ شۆڕشەكانی سەدەی رابردوو لە جیهاندا و هەڵیانسەنگێنین لەتەك 
شۆڕشەكانی ئێستادا. كاتێك كە شۆڕشەكانی سەدەی رابردوو وەبیر خۆمان دێنینەوە، یەكەم شتێكی كە دەكەوێتە 
بەرچاو كەش و هەوای شۆڕشەكەیە كە هەموو سنوورەكان تێدەپەڕێنێ  و ئەگەر تەنانەت یەك مرۆڤی هەست ناسك 

لەوپەڕی دونیادا هەبێ ، عاتیفەی دەبزوێنێ . سەردەمی شۆڕش لەو كاتەدا، هەموو تایبەتمەندیەكانی قۆناغی سەرهەڵدانی 
لەگەڵ بوو. واتە هەركەسێك بە بیستنی هەواڵی شۆڕشەكە هەستی بەوە دەكرد كە بۆخۆشی لەناو شۆڕشدایە. 

هەمدیسان دەیهەویست بە هەر چەشنێك كە لە دەستی دێ  بەشداری تێدا بكا. 
ئەوە لە حاڵێكدا بوو كە دونیا لە بواری راگەیاندن و مەدیاوە، پێشكەوتنی وەك رۆژی ئەوڕۆی نەبوو. لەوانەیە كە لەو 
كاتەدا هەتا بابەتێكی شۆڕشی گەلی كووبا یان جەزایر بگەیشتبایەتە دەستمان، دەمێكی درێژی بەسەردا تێپەڕ ببوایە. 

بەاڵم كاریگەرێكەی هەر تازە بوو و خەڵك بە بەرەوپیری شۆڕشەكانەوە دەچوون. هەر كەسێك بە جۆرێك لەو شۆڕشانە 
مەعنەویات و ورەی وەردەگرت. لە بەرامبەریشدا سۆزی خۆی بۆ دەردەبڕی. بۆ وێنە شاعیرێك لە كوردستانەوە شێعری 
بۆ قارەمانێتی لە كۆریا و ئەفریقا و ئەمریكای التین دەنووسی. لەوانەیە كە قەت نەیزانیبایە كە ئەو واڵتە دەكەوێتە كام 

بەشی نەخشەی جیهانەوە و مەودای نیوانیان چەندە زۆرە. لەو كاتەدا شۆڕش مەوداكانی ناوبەینی مرۆڤەكانی بە هەر 
جورێك بوایەن، لەناو دەبرد. هاواری ئازادیخوازی لە هەر زارێك دەركەوتبا و بە چ زمانێك بوایە، پەردەی گوێچكەی 

مرۆڤەكانی دەزرینگاندنەوە. 
شێعرەكان و ئاوازەكان و سیمبۆلەكان ئەوندە نزیكی یەك بوون و دەردەكان ئەوندە هاوبەش بوون، وا هەستت دەكرد 
كە بە زمانی تۆ دەدوێن. وێنەیەك كە لە پەنجەرەی كامێرایەكەوە خۆی دەگەیاندە ناو الپەڕەی رۆژنامەكان لە گلێنەی 

چاوماندا دەبوو بە درێژترین فیلمی سینەمایی و وەك سناریۆیەك دەخوێندراوە. دەنگی ویكتۆر خارا زەمزەمەی دەردێكی 
ئاشانا بوو. بە گرمەی رووخانی هەر دیكتاتۆرێك لە نیوەشەودا، هەر كەسێك رادەچەنی. داوەڵی هەر ستەمكارێك 

دادەپاچرا، هەزاران كۆتری ئاشتی خەاڵتی ئاسمان دەكرا. كە دوێنێ  و ئەمڕۆ لە بواری شۆڕشەكانەوە بەیەكەوە 
هەڵدەسەنگێنین، جیاوازیان زۆرە.

شۆڕش هەموو باكووری ئەفریقا و بەشێكی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی تەنیوە، بەاڵم مەخابن بۆ كەش و هەوایەكی وەك 
شۆڕشەكانی رابردوو. ئەمڕۆ گەلێك پێشكەوتن هەیە. لە یەك چركەدا گەرمترین هەواڵ و زانیاری دەگاتە بەردەمی 

خوێنەران و بینەران. ئەما هەست ناجووڵێنێ ، كوشتار زۆرە و شێعر كەم و كەس رۆمان نانووسێ ، مەرگی ئینسان بۆتە 
كورتە چیرۆك. ئێستا هەوڵدان بۆ ناردنی هەواڵی تازەیە بۆ وەدەست هێنانی بینەری زیاتر و بڕەوی راگەیاندنەكەیان. 

ماڵوێرانی گرینگ نیە، ئەوە گرینگە كە كام كۆمپانیا لە كێبەركێی سازكردنەوەی كەالوەكانی دوای شەڕدا سەردەكەوێ . 
شۆڕشەكانی ئێستاكە رەنگینن بەاڵم رەنگی ئازادی نادەن. مەخمەڵینن بەاڵم نابنە لێفەی هیچ مناڵێكی تەزیو.

پاڵەوانەكانی شەڕ و شۆڕش سیمایان لەتەك گەل جیاوازە و دەستیان بەتاڵ نیە. پڕە لە چەكی پێشكەوتوو و كەس 
پێخۆر بە فیشەك ناكا. هەر شتێك لە دەروە دێت. شەڕكەر، چەك و تەقەمەنی، شت ومەك، فكر و  تاكتیك. ئەوڕۆ 

ئیدی گەل شۆڕش ناكا. لە جیاتی گەالن، كۆمپانیاكان شۆڕش دەكەن. شۆڕش هاوردە و هەناردە دەكەن. ئەمجارەیان 
گەالن بە نرخی ئەوان دەبێ  شۆڕش بكڕن. ئاخر لە روانگەی ئەوانەوە دەورانی شۆڕش تەواو بووە. شۆڕشگێڕی گەل 

بووین واتای نیە. شۆڕشگێڕیش بەكرێ  دەگیرێ . 
لە راستیدا ئەوە دوو تابلۆی جیاواز لە شۆڕشە. شۆڕشەكان رەنگی چەواشەكاری و بەالڕیداچوون دەدەن. شۆڕش بە 
هەموو پیرۆز بوونی خۆیەوە چ رەنگێكی دزێویان لێداوە. ئامانج لە شۆڕشی ئاوەها ساختە و دەسكرد لەناو بردنی 
پێوانەكان و گەیشتن بە بەرژەوەندییە. بەوجۆرە زڕە شۆڕشانە دەیانهەوێ  گەالنی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە نەریتی 

راستەقینەی شۆڕش دوور بخەنەوە و هەستی راپەڕینیان لەناودا نەمێنێ . بەاڵم هێشتا لە بەشێك لەو هەرێمە شۆڕش بە 
هەموو تایبەتمەندیەكانی خۆیەوە لەسەر پێیە. بە سۆز و گوڕ و مارش و قارەمانەكانێوە لە رۆژئاوای كوردستان شۆڕش 
بەردەوامە. هەڵبەت ئەوە بەرهەمی هەڵبژاردنێكی راست و پاراوە لە ئاستی فكر و راماندا. هەڵبژاردنی خەتێكی جیاوازە 

كە گەل سەردێرەكەی دەنووسێ .
لەم ژمارەیەدا تیشك دەخەینە سەر بابەتی هەڵبژاردن. ئەو بابەتە لە بواری سیاسی و كۆمەاڵیەتی و هەروەها لە 

روانگەی چینە جیاوازەكانەوە تاوتوێ  دەكەین. لەگەڵ ئەوشدا هەوڵمان داوە كەش و هەوای شۆڕشی رۆژئاوای كوردستان 
هەرچەند دڵۆپێك بێ  لە دەریا، بۆ گەلەكەمان لە رۆژهەاڵت بگوێزینەوە.    
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                                    دو سال است كه مراسم گراميداشت سالگرد تأسيس پژاك با 
حضور احزاب و سازمان هاي كورد، نهادهاي مدني و اقشار ميهن دوست 
چيست؟ مسئله  اين  به  پژاك  اهميت دهي  علت  مي شود.  برگزار 

و  دموكراتيك  سياست  پيشبرد  براي  فرصتي  هر  از  پژاك     
مي نمايد.  استفاده  كورد  ملت  همبستگي  و  اتحاد  سطح  ارتقاي 
كه  ملي  كنفرانس  برگزاري  و  كورد  خلق  ملي  اتحاد  ما،  باور  به 
و  جديت  نيازمند  گرفته،  قرار  مباحث  رأس  در  است  مدت زماني 
حزبمان  تأسيس  سالگرد  مراسم  جهت  همين  به  است.  صميميت 
كرده ايم. مبدل  هدف  اين  به  نيل  جهت  مناسب  فرصتي  به  نيز  را 

                         
                                                           ارتقاي همبستگي ميان احزاب و سازمان هاي سياسي و به ويژه 
دموكراتيك  سياست  پيشبرد  جهت  در  كورد  سازمان هاي 
منطقه اي  تحوالت  روند  به  توجه  با  منطقه  كل  و  ايران  در 
گردد؟ تلقي  ضرورت  يك  عنوان  به  مي تواند  اندازه  چه  تا 

     با اوج گيري روند تحوالت خاورميانه، ملت كورد به عنوان يك 
عنصر اساسي و سرنوشت ساز در تعيين سياست هاي استراتژيك منطقه 
به  مبارزاتي اش  جنبش  و  كورد  ملت  كرد.  پيدا  چشمگيري  جايگاه 
مبدل شده  اجتماعي  از دموكراسي راستين و آزادي  الگوي عظيمي 
است. اين مدل هم در برابر مدل بحران زده ي ليبرال غرب و هم مدل 
گشايشي  مي تواند  خاورميانه،  دولت هاي  مركزيت گراي  و  فرسوده  
پژاك  به منزله ي  ما  نمايد.  ايجاد  كنوني  حاد  مسائل  و  بن بست ها  در 
از  بسياري  برابر  در  داريم.  اصرار  مبارزه  و  پيشاهنگي  نوع  اين  بر 
تبليغات واهي كه از دوران پايان تحزب و پيشاهنگي مبارزاتي بحث 
دموكراسي  پيشبرد  براي  جدي  پيشاهنگي   عصر  ما  عصر  مي كنند، 
است. اين پيشاهنگي با وجود احزاب و سازمان هاي همبسته و جدي 
امكان پذير مي شود. به واقع، شكل گيري مديريت ذاتي و دموكراتيكي 
مي كنيم،  بحث  آن  از  جامعه  مشكالت  راه حل  يگانه  به عنوان  ما  كه 

از راه پيشاهنگي و فعاليت چنين سازمان ها و احزابي ممكن مي شود. 
و  بگشايند  را  دموكراسي  مسير  بايستي  احزاب  و  سازمان ها  اين 
قدرت طلبانه خارج سازند. و  دولتي  انحصاري،  از حالت  را  سياست 

همچنان كه مقاومت گريالهاي پژاك در عرصه ي دفاع مشروع نوعي 
احياي فرهنگ مقاومت به شمار مي آيد كه جامعه ي كورد و كل ايران 
ميان  همبستگي  ايجاد  براي  پژاك  تالش  داشت،  نياز  آن  به  شديدا 
احزاب و سازمان هاي مدعي دموكراسي، آزادي و برابري نيز جديت 
پژاك براي توسعه ي زمينه ي سياست دموكراتيك را به نمايش مي نهد.

       
تأسيس  سالگرد  نهمين  مناسبت  به  پژاك  پيام  از  بخشي            
يافته  اختصاص  ايران  رياست جمهوري  انتخابات  مسئله ي  به  حزب، 
انتخابات  با  آن  تفاوت مندي هاي  و  دوره  اين  انتخابات  اهميت  بود. 
مي كنيد؟ ارزيابي  چگونه  را  پيشين  دوره هاي  جمهوري  رياست 

     ايران در يك آستانه ي حساس تاريخي ايستاده است. به جرأت 
نوين  تحوالت  زنجير  حلقه ي  اساسي ترين  ايران،  كه  گفت  مي توان 
در  مداخله  پروژه ي  كه  جهاني  نيروهاي  نه  بود.  خواهد  خاورميانه 
ايران،  درون  اجتماعي  نيروهاي  نه  و  زده اند  استارت  را  خاورميانه 
و  تنش ها  نمي آيند.  كنار  اسالمي  جمهوري  نظام  كنوني  وضعيت  با 
كشمكش ها، منجر به تحريمات سياسي و اقتصادي شديدي عليه ايران 
جمهوري  نظام  براي  را  شديدي  پيامدهاي  هم اكنون  از  كه  گرديده 
اسالمي به همراه آورده است. به ويژه اينكه تحريمات اقتصادي، بدون 
در نظر گرفتن وضعيت جامعه اعمال گرديده و اقشار مختلف اجتماعي 
را زير فشاري خردكننده قرار داده است. همه ي اين عوامل دست به 
دست همديگر داده و نظام جمهوري اسالمي را بر سر يك دوراهي 
قرار داده است. يا يك تحول دروني و خودخواسته ي دموكراتيك، 
و جهاني.  داخلي  نيروهاي  از سوي  مداخله ي شديدتر  به  تن دادن  يا 
دولتي  نظام هاي  روي آوردن  گزينه ي  همواره  پژاك  به عنوان  ما 
منطقه به تحول دموكراتيك را بر هر نوع مداخله ي خارجي ترجيح 
نمي توان  امروزين  عراق  شبيه  داده ايم. چرا كه شكل گيري وضعيتي 
خوشايند هيچ جامعه اي باشد. اما پذيرش سياست هاي سركوب گرانه 

آلترناتيو

آلترناتيو

آلترناتيو

                        حزب حيات آزاد كوردستانPJAK   به مناسبت سالروز ميالد رهبر ملت كورد، عبداهلل اوجاالن و نهمين سالگرد تأسيسPJAK مراسمي 
با حضور بسياري از احزاب، شخصيت هاي سياسي، مدني، روشنفكران و سازمان هاي هر چهار بخش كوردستان در كوهستان  قنديل برگزار نمود. 
در اين مراسم PJAK پيام مهمي ارائه داد كه دو موضوع اساسي انتخابات رياست جمهوري ايران و مسئله ي همبستگي احزاب كورد در آن مطرح 
شده بود. در همين رابطه در ديدار با رفيق »ريوار آبدانان« از اعضاي كورديناسيون PJAK  ابعاد اين پيام و موضوعات اساسي آن تشريح گرديد.

ريوار آبدانان
PJAK عضو كورديناسيون

فرصتي براي گشايش 
دموكراتيك

 
تشديد بن بست ها؟
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است. غيرممكن  نيز  اسالمي  جمهوري  نظام  كنوني  ضدانساني  و 
در چنين وضعيتي انتخابات رياست جمهوري مي تواند فرصتي مهم 
به شمار آيد. اگر نظام جمهوري اسالمي درصدد حل مسالمت آميز 
باشد،  خارجي  تنش هاي  كاهش  و  داخلي  مسائل  دموكراتيك  و 
نمي تواند به  سادگي از كنار اين فرصت بگذرد. برخالف گذشته، 
تحوالت سطحي و شكلي نيز ديگر نمي تواند به عنوان راهكاري براي 
فريب آراي جهاني و جوامع ايران از سوي سران نظام مورد استفاده 
قرار گيرد. وضعيت كشورهاي خاورميانه اي كه با خيزش مردمي و 
مداخله ي خارجي رويارو هستند و رفرم هاي شكلي دولتي نتوانسته 
آن ها را به آرامش بازگرداند، به خوبي اين نكته را اثبات مي كند. 
اينكه در ايران نوع تحول دموكراتيك و مسالمت آميز خواهد بود 
تا حد زيادي  با جنگ و درگيري شديد همراه خواهد گشت،  يا 
اگر  گشت.  خواهد  مشخص  انتخابات  اين  برگزاري  نحوه ي  از 
نظام دست از سلطه طلبي كشيده و با مبنا گرفتن اراده ي ملت هاي 
مختلف ايران به گشايش دموكراتيك و بازگذاشتن مسير سياست 
اميدوار  اجتماعي روي آورد، مي توان  دموكراتيك و آزادي هاي 
بود كه ايران از تجربه  ي تلخ عراق، سوريه و ديگر كشورها نتيجه ي 
اين صورت  غير  در  كرد.  خواهد  عمل  مدبرانه  و  گرفته  را  الزمه 
نظام  براي  وخيم تري  مراتب  به  وضعيت  كه  داد  احتمال  مي توان 
تحوالت  اين  نوع  البته،  گرفت.  خواهد  شكل  اسالمي  جمهوري 
پيداست كه مسئله ي  احتمالي طي يك روند معلوم خواهد شد و 
دارد. آن  روي  بر  بسياري  تأثير  نيز  جمهوري  رياست  انتخابات 

اخير  انتخابات  قبال  در  پژاك  موارد  اين  به  توجه  با        
مي گيرد؟ پي  در  موضعي  چه  ايران  جمهوري  رياست 

خود  موضع  خويش،  تأسيس  سالگرد  نهمين  پيام  در  پژاك     
كانديداهاي  كه  است  الزم  نمود.  اعالن  شفافي  به شكل  را 
به شكل  را  خود  آتي  پروژه هاي  و  طرح ها  رياست جمهوري 
ديگر  است  مسائل  در صدد حل  نظام  اگر  نمايند.  ارائه  آشكاري 
از  بيش  مرحله  اين  در  بردارد.  عوام فريبي  و  تزوير  از  دست  بايد 
هر چيز به صداقت در قبال جامعه،  شفافيت و جسارت در راستاي 
انتخاباتي  كانديداهاي  اگر  دارد.  وجود  نياز  دموكراتيك  تحول 
طرح هاي خود را در مورد حل دموكراتيك مسائل خلق هاي ايران 
بيان نمايند و آمادگي براي  و به ويژه خلق كورد، به شكلي روشن 
دهند،   نشان  خود  از  جدي  به شكل  را  موجود  وضعيت  در  تحول 

ديد  با  پژاك  و  كوردستان  شرق  در  خلقمان 
مثبتي به انتخابات يادشده خواهد نگريست. 
كه  كانديداهايي  از  حالتي  چنين  در  حتي 
موضع و برنامه ا ي شفاف و جدي جهت حل 
باشند،  داشته  كورد  مسئله ي  دموكراتيك 
اين صورت  غير  در  نمود.  خواهد  پشتيباني 
مشروعيت دهنده ي  وجه  هيچ  به  كورد  خلق 
گشت  نخواهد  نظام  فرمايشي  انتخابات 
را  خود  موضع  خود  مشاركت  عدم  با  و 
شرق  در  خلق مان  كه  چرا  داد.  خواهد  نشان 
سركوب ها  و  فشارها  شديدترين  با  كوردستان 
روياروست. از سياست نابودي فرهنگ كوردي 
سياست  از  شديد،   اقتصادي  فشارهاي  تا  گرفته 
همه  تا  گرفته  بسيجي نمودن  و  جاش سازي  پليد 
شده  باعث  اجتماعي  و  سياسي  ممنوعيت  نوع 
هيچ  كوردستان  شرق  در  كورد  جامعه ي  كه 

مقاومت  و  ننمايد  احساس  كنوني  نظام  و  خود  ميان  پيوندي  نوع 
و مبارزه ي دموكراتيك را به عنوان تنها راهكار تداوم بخشد. اينكه 
سران نظام تا چه حد درصدد تحول در وضعيت موجود خلق كورد 
و ديگر خلق هاي ايران خواهند بود از نحوه ي برخوردشان در قبال 
انتخابات رياست جمهوري كه پيش روست، مشخص خواهد بود. 
با شعارهاي توخالي و نمايش هاي بي معناي قدرت طلبانه نمي توان 
سياست هايي  كردن  تأييد  به  وادار  و  گرفت  زهرچشم  خلق،  از 
به  ايران  خلق هاي  براي  چيزي  بحران،  و  نابودي  جز  كه  نمود 
به  با نگاهي مثبت  اينكه خلق كورد  بنابراين  نياورده است.  ارمغان 
برابرش  در  واكنشي  موضعي  با  يا  نگريست  خواهد  انتخابات  اين 
كانديداهاي  و  نظام  آيا  كه  دارد  اين  به  بستگي  ايستاد،  خواهد 
رياست جمهوري، اراده، جسارت و شفافيت الزمه را براي اعتراف 
نه. يا  داد  نشان خواهند  آن  دموكراتيك  و حل  مسئله ي كورد  به 

ايران،  مختلف  انتخابات  در  كه  است  سالي  چند             
احزاب  بسياري  از  متفاوت  انتخابات،  قبال  در  پژاك  رويكرد 
در  ايران  نهادن  گام  عدم  به  توجه  با  است.  ايراني  و  كورد  ديگر 
كورد  خلق  مسئله ي  ويژه  به  خلق ها  مسئله ي  چاره يابي  مسير 
مسئله ي  مطرح شدن  بدو  همان  از  چرا  اخير،  سال  چند  در 
نمي گيرد؟ پي  در  بايكوت  بر  مبني  برخوردي  پژاك  انتخابات، 

         پژاك يك حزب مستقل است كه تنها و تنها به اراده ي ذاتي      خود 
و خلق تكيه مي نمايد. بنابراين در سياست گزاري هاي خويش هرگز 
آنچه  نمي كند.  استفاده  ازپيش تعيين شده  و  از روش هاي كليشه اي 
براي پژاك مهم مي باشد اين است كه زمينه ي سياست دموكراتيك 
از  بسياري  متأسفانه  آورد.  فراهم  ايران  و  كوردستان  شرق  در  را 
جريانات سياسي داخلي و خارج از ايران، نوع مخالفت شان بر مبناي 
نظام  با  يعني  نيست.  جايگزين(  آلترناتيو)مدل  يك  پيش كشيدن 
مخالفت مي كنند، اما قادر نيستند كه مدل جايگزين مناسبي را براي 
حل مشكالت و معضالت كنوني ارائه كنند. حتي شاهد هستيم كه 
گاه جلسات و نشست هايشان به تنش و زدوخورد كشيده مي شود. 
اين در حالي است كه خروج از بحران كنوني اي كه هم دامن گير 
خلق هاي ايران است و هم كل منطقه و دولت هاي حاكم را دربر 
گرفته، نيازمند يك راه حل نوين است. نه با سياست هاي انكارگرا 
بحران  از  خروج  منطقه،  ديكتاتور  دولت هاي  انحصارطلبانه ي  و 

انفعال ممكن  با  نه  مي گردد،  
اپوزيسيون هاي  سياسي 
با  نه  و  فرصت طلب 
روش هاي  به  اتكا 
براندازي محور.  صرفا 
به  كورد  خلق 
اين  از  كدام  هيچ 
باور  راهكارها 
كه  چرا  ندارد؛  
تاريخي  تجربه ي 
كورد  مبارزات 
داده  نشان 
اين  با  كه  است 
فقط  راهكارها 
حكومت ها  نوع 
مي شود  عوض 
و  مسائل  و 

آلترناتيو

آلترناتيو

سياست هاي گذشته ي خود در قبال كوردها به عمل مي طلبد كه نظام جمهوري اسالمي تغييري جدي در به ويژه موقعيت محوري كوردها در تحوالت منطقه شدت گيري مداخالت خارجي عليه خويش باشد. آنگاه بايستي منتظر اوج گيري مبارزات جامعه و سياسي موجود را به نفع خود جهت دهي كند، نظر قرار نگيرد و نظام تنها بخواهد اندكي فضاي اگر در انتخابات رياست جمهوري اين مسئله مد اسالمي نيز صدق مي كند.نخواهد بود. اين امر براي سياست هاي جمهوري شناختن حق و اراده ي آن ها قادر به موفقيت گرفتن           خواسته هاي خلق ها و به رسميت                هيچ نوع سياستي بدون در نظر 
بياورد.
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به جاي  پژاك،  بنابراين  مي يابند.  تشديد  همچنان  خلق ها  مشكالت 
اتكا به روش پيشاپيش بايكوت كردن، همواره مطرح سازي مطالبات 
انتخابات  قبال  در  موضع خود  شالوده ي  را  دموكراتيك خلق كورد 
قرار مي دهد. از آنجا كه پژاك جايگاه مشخصي در ميان خلق كورد 
يافته است، پس از آنكه موضع اوليه اش در خصوص فراخواني نظام به 
برخورد دموكراتيك با پاسخ مثبت رويارو نشود، آنگاه مي تواند با در 
پي گرفتن موضع بايكوت و فراخواني به عدم مشاركت خلق كورد در 
انتخابات، توان سياسي خود و اراده ي خلق كورد را بار ديگر نمايان 
انتخابات  پيشين  دوره هاي  از  نظام  سران  اين بار  اميدواريم   گرداند. 
تجربه بگيرند و بيش از اين كشور را در تنگنا و بحران قرار ندهند.

 
پس                         
كانديداهاي شما  نظر  به 

ايران  جمهوري  رياست   
پروژه ي  و  طرح  بايستي 
مسائل  كدام  به  را  خود 
نمايند؟ معطوف  موارد  و 

انتخاباتي  نامزدهاي  اگر        
در  تحولي  به  مصمم  واقعا 
باشند  ايران  كنوني  وضعيت 
پروژه ي خود  و  است طرح  الزم 
را در چند زمينه ي اساسي به شكل 
جامعه  عمومي  آراي  به  شفاف 
خلق هاي  مسئله ي  1ـ  نمايند:  ارائه 
مسئله ي  به ويژه ي  و  ايران  مختلف 
براي  كه  راهكاري  همچنين  كورد؛ 
در  مسائل  اين  دموكراتيك  حل 
راستا،  اين  در  گرفت.  خواهند  نظر 
چنين  اجرايي  مشخص نمودن ضمانت 
2ـ  است.   الزامي  امري  نيز  راهكاري 
اجتماعي،  آزادي هاي  ايجاد  مسئله ي 
آن ها  بدون  كه  سياسي  و  فرهنگي 
جامعه  دواطلبانه ي  مشاركت  از  نمي توان 
مسائل  3ـ  نمود  بحث  كشور  امور  در 
سياست  اصلي  قربانيان  كه  جوانان  و  زنان 
آييني  و  ديني  اقليت هاي  مسئله ي  4ـ  بوده اند  نظام  ضداجتماعي 
موجود در ايران كه همواره با سركوب و بي عدالتي مواجه بوده اند.

راهكار،  تحول،  از  بحث كردن  موارد،  اين  گرفتن  نظر  در  بدون 
برخورد  بود.  خواهند  بي معنا  گفته هايي  تنها  آن،  نظاير  و  راه حل 
خواهد  واكنشي  موضع  يك  نيز  وعده هايي  چنين  برابر  در  جامعه 
ساخت. خواهد  اكنون  از  تنگ تر  هرچه  نظام  بر  را  عرصه  كه  بود 

 
انتخابات  در  اصالح طلب  جناح  مشاركت  صورت  در       
نظر  به  جمهوري  رياست  كرسي  به  آن ها  دستيابي  امكان  و 
بگيرد؟ پي  در  رويكردي  چه  است  الزم  جناح  اين  شما 

    جناح اصالح طلب طي ادواري كه در رأس دولت جاي گرفت، 
زمينه ي  برهه  آن  در  نگذاشت.  به جاي  خود  از  مثبتي  كارنامه ي 
جناح  اما  بود،  فراهم  ايران  در  دموكراتيك  تحولي  اجتماعي جهت 
براي  الزمه  جسارت  كرد.  عمل  محافظه كارانه  بسيار  اصالح طلب 
اعتراف به مسائل خلق هاي ايران و ازجمله مسئله ي كورد را از خود 
نشان نداد. عدم پاسخگويي جناح اصالح طلب به مطالبات خلق هاي 

ايران باعث گرديد كه اين جناح به رغم اينكه در رأس قدرت بود، به 
راحتي توسط جناح قدرت طلب سنتي كنار زده شود. اكنون بيش از 
هر زماني آشكار شده است كه خلق هاي ايران، با مانورهاي سياسي 
گذشته  دوره هاي  در  اصالح طلبي  نمي شوند.  فريفته  عوام فريبانه 
جناح  حساسيت هاي  كه  آنقدر  نيافت.  را  خود  راستين  معناي  هرگز 
طلب هاي  و  حساسيت  بود،  اصالح طلبان  نظر  مد  سنتي  قدرت طلب 
جناح  يك  احتمالي  آمدن  كار  روي  نگرفت.  قرار  نظر  مد  جامعه 
به اصطالح اصالح طلب كه هيچ برنامه ي عملي و تضمين شده اي براي 
حل مسائل خلق هاي ايران و مواردي كه به آن ها اشاره كرديم نداشته 
داشت  نخواهد  است  كار  سر  بر  اكنون  كه  جناحي  با  تفاوتي  باشد، 
مسئله ي  بيافريند.  موجود  وضعيت  براي  چاره اي  توانست  نخواهد  و 
جريان اصالحات در ايران، بسيار ابهام برانگيز و آشفته گرديده و اين 
در  تحول خواه  و  اصالح طلب  جناح  جدي  ضعف هاي  از  ناشي  امر 
ادوار گذشته است. چرا كه اين جناح نتوانست يك خط مشي موفق 
متكي بر تحول  دموكراتيك و حل مسائل خلق هاي ايران را از خود 
به جاي بگذارد. در خأل ناشي از اين امر، اكنون حتي جناح احمدي نژاد 
دارند،  نگه  قبضه ي خود  را در  براي آنكه قدرت  نيز  و رحيم  مشايي 
بروز  از خود  را  به يك دگرگوني عقيدتي  تمايل  نشانه هاي ظاهري 
ايران، خود را تحول آفرين جلوه مي دهند! داده  و در ميدان سياست 

مسئله ي  به ويژه  و  ايران  خلق هاي  مسئله ي  اهميت  علت         
انتخابات  در  به ويژه  و  اسالمي  جمهوري  سياست هاي  در  كورد 
روند  در  مي تواند  اندازه  چه  تا  موضوع  اين  چيست؟  رو  پيش 
نمايد؟  ايفا  نقش  داخلي  بحران هاي  حل  و  ايران  دمكراتيزاسيون 
تازه اي است كه      محور تحوالت خاورميانه، ساختاربندي سياسي 
نمي تواند بدون در نظر گرفتن خلق ها و مطالباتشان عملي گردد. اگر 
نگاهي  منطقه  كشورهاي  ديگر  و  سوريه  مصر،   افغانستان،  عراق،   به 
و  كنوني  دولت هاي  دغدغه ي  عمده  كه  مي شود  مشخص  بياندازيم 
نيروهاي مداخله گر اين است كه بتوانند نوعي توازن ايجاد كنند. از 
آنجا كه اين سياست موازنه را بر مبناي دموكراسي ريشه دار و واقعي 
فرهنگي  ديني ـ  اقليت هاي  خلق ها،  همواره  نمي كنند  پايه گذاري 
برابر  در  اساسي  مانعي  به شكل  كه  ناراضي  و  مخالف  گروه هاي  و 
پروژه هاي آن ها درمي آيند، در صحنه باقي مي مانند. بنابراين مي توان 
خلق ها  خواسته هاي  گرفتن  نظر  در  بدون  سياستي  نوع  هيچ  گفت 
نخواهد  موفقيت  به  قادر  آن ها  اراده ي  و  حق  شناختن  رسميت  به  و 
نيز صدق مي كند. اسالمي  براي سياست هاي جمهوري  امر  اين  بود. 
اگر در انتخابات رياست جمهوري اين مسئله مد نظر قرار نگيرد و نظام 
تنها بخواهد اندكي فضاي سياسي موجود را به نفع خود جهت دهي 
مبارزات جامعه و شدت گيري  منتظر اوج گيري  بايستي  كند، آنگاه 
محوري  موقعيت  به ويژه  باشد.  خويش  عليه  خارجي  مداخالت 
كوردها در تحوالت منطقه مي طلبد كه نظام جمهوري اسالمي تغييري 
جدي در سياست هاي گذشته ي خود در قبال كوردها به عمل بياورد.

               باتوجه به نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات و ارائه ي 
نسبي طرح ها و برنامه ها از سوي كانديداها، بسياري از آنان مسئله ي 
را در رأس  پيش مي كشند و آن  از ديگر مسائل،  بيشتر  را  اقتصادي 
مسائل  نمودن  برجسته تر  شما  نظر  به  مي دهند.  قرار  خود  برنامه هاي 
؟ داشت  خواهد  دموكراتيزاسيون  روند  در  تأثيراتي   چه  اقتصادي 

      وضعيت آشوب زده ي ايران از لحاظ اقتصادي نتيجه ي سياست هاي 
به  نظام  باور سران  از عدم  ناشي  نيز  غلط دولت است. سياست غلط 
اقتصادي  شكوفايي  نمي تواند  سياسي،  استبداد  مي باشد.  دموكراسي 

آلترناتيو

آلترناتيو

آلترناتيو

آلترناتيو

     آنچه در سياست منطقه اي 

ايفاي نقش مي كند 

ديگر نه قابليت بازي با 
كارت 

كورد بلكه توان سازش با 

پتانسيل چاره آفرين دموكراسي 

كورد است. كوردها قابليت اين 

را دارند كه با هر نيرويي كه 

حقوق شان را به رسميت بشناسد، 

در تعامل دموكراتيك به سر 

ببرند. به همان اندازه نيز توان 

آن را دارند كه با هر نيرويي كه 

بخواهد بر مسير توسعه ي ملت 

دموكراتيك كورد و زندگي آزاد 

كوردها مانع تراشي نمايد، رويارو 

شوند. اين واقعيتي است كه ما 

مي خواهيم هر كسي بر آن واقف 

باشد و بر مبناي آن برخورد 

نمايد.
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كه  سياستي  آورد.  به بار  جامعه  براي 
سرمايه ي  ذخاير  تنها  نباشد  دموكراتيك 
ذخايري  همان  مي بخشد؛   ازدياد  را  دولتي 
جامعه  مسائل  حل  براي  هرگز  كه 
اقتصادي  طرح هاي  نمي روند.  به كار 
يك  نقش  تنها  ايران،  سياست گزاران 
سرپوش را بازي مي كنند. مثال مي خواهند 
كورد  مسئله ي  كه  دهند  جلوه  چنين 
محروميت  و  فقر  از  ناشي  مسئله ي  يك 
آنكه  حال  است.  كوردستان  در  اقتصادي 
كورد  مسئله ي  كه  است  روز  از  روشن تر 
نيروهاي  سوي  از  ايجادشده  مسئله ي  يك 
كورد  كارت  است.  منطقه اي  و  جهاني 
و  انحصارطلبانه  سياست هاي  مبناي  هميشه 
نيروها بوده است. فقر  اين  سلطه خواهانه ي 
و محروميت اقتصادي كوردستان نيز ناشي 
از سياست هاي سركوب و فشار است. تنها 
در  اسالمي  جمهوري  نظام  كه  سياستي 
عبارت  است  داده  قرار  مالك  كوردستان 
تشديد  امنيتي،  جو  ايجاد  نظامي گري،  از 
آسيميالسيون و نابودي فرهنگي بوده است. 
كشاندن  براي  نيز  اقتصادي  فقر  حربه ي 
نظير  دولتي  به سازمان هاي  جامعه ي كورد 
سپاه و بسيج و مزدوري گري بوده و بس. از 
همين رو به طور خالصه مي توان گفت كه 
تنها حالل مشكالت ايران، دموكراتيزاسيون 
از  عاري  و  ايران كنوني  است. همچنان كه 
دست  اقتصادي  معضالت  در  دموكراسي 
قطعا  دموكراتيزه  ايراني  مي زند،  پا  و 
شد. خواهد  حل  نيز  اقتصادي اش  مسائل 

                در صورت گرايش جمهوري 
طريق  از  كورد  مسئله ي  حل  به  اسالمي 
دموكراسي و مبنا گرفتن حل دموكراتيك 
و  كوردستان  شمال  در  كورد  مسئله ي 
تحوالت عظيم غرب كوردستان، به نظر شما 
جريان  چگونه  دموكراتيزاسيون  روند  اين 
خواهد يافت؟    انتخابات رياست جمهوري 
باشد؟ داشته  آن  بر  مي تواند  تأثيري  چه 

      بسيار واضح است كه حل دموكراتيك 
اين  با  درگير  طرف هاي  كورد،  مسئله ي 
نموده  خارج  كنوني  بن بست  از  را  مسئله 
و  منطقه  دولت هاي  مي گرداند.  توانمند  و 
نيروهاي ابرقدرت جهاني هميشه خواسته اند 
تا مسئله ي كورد همانند يك زخم عفوني 
اين  نتيجه ي  نيابد.  التيام  و  بماند  باقي 
برخورد، انسداد در سياست اين دولت ها و 
نيروهاست. چرا كه كوردها با وجود همه ي 
نيروها،  اين  نابودگرانه ي  سياست هاي 
كوردها  نرفتند.  ميان  از  و  كرده  مقاومت 
دموكراسي خواهي  ديناميك  نيروي  به 

توان  تمام  با  هم  هنوز  شدند.  مبدل  خاورميانه 
خود و فوق العاده خودباورانه در اين راه به پيش 
بود  كوردستيزي  محور  كه  تركيه  اي  مي روند. 
مي  كند  اعتراف  سال،  نود  قريب  از  بعد  اينك 
تاريخي  پيام  نيست.  كوردها  حذف  به  قادر  كه 
رهبر آپو در نوروز امسال و آغاز مقطع مذاكره 
را  تركيه  كورد،  مسئله ي  دموكراتيك  حل  و 
اگر  است.  كرده  مبدل  جهانيان  توجه  مركز  به 
كورد  مسئله ي  دموكراتيك  حل  سوي  به  ايران 
گرايش پيدا نكند، بزرگ ترين خطاي سياسي و 
خود  ديرين  رقيب  برابر  در  را  خود  استراتژيك 
هنوز  ايران  گشت.  خواهد  مرتكب  تركيه  يعني 
قابليت  منطقه  كشورهاي  ديگر  نسبت  به  هم 
اما  داراست؛  را  كوردها  با  دموكراتيك  تعامل 
واقعيت اين  است كه اگر از اين فرصت تاريخي 
خواهند  عمل  وارد  نيروها  ساير  نكند،  استفاده 
رفت.  خواهد  دست  از  يادشده  فرصت  و  شد 
انتخابات رياست جمهوري كه در پيش  بنابراين 
روست، مي تواند در اين زمينه تأثيرگذار قلمداد 
شود. اما شرط آن، درك صحيح مسئله ي كورد 
آن هاست. عملي  اقدام  و  كانديداها  سوي  از 

رهبر  پيام  جهاني  تأثير  به  توجه  با             
امسال  نوروز  در  اوجاالن،  عبداهلل  كورد  ملت 
به  توجه  با  و  تركيه،  و  كوردستان  شمال  در 
آستانه ي  در  ايران  بحراني  وضعيت  حساسيت 
الزم  ايران  دولتمردان  شما  نظر  به  انتخابات، 
تاريخي  رويداد  اين  از  خوانشي  نوع  چه  است 
بگيرند؟ پي  در  را  برخوردي  و چه  باشند  داشته 

      الزم است كه ايران از تحوالت دموكراتيك 
با ديد  در بخش هاي ديگر كوردستان نهراسد و 
خوشبينانه اي به آن بنگرد. پيام نوروزي رهبر آپو 
و مرحله ي نويني كه در شمال كوردستان و تركيه 
آغاز نمود، مي تواند يك الگوي بسيار چاره ياب 
براي ساير دولت هاي منطقه و به ويژه ايران باشد. 
كه  هستند  نمونه هايي  بهترين  سوريه  و  تركيه 
اثبات مي كند سياست كوردستيزي راه به جايي 
آن  در  كه  تاريخي اي  مقطع  پيداست  نمي برد. 
به سر مي بريم با دهه هاي گذشته به كلي متفاوت 
نقش  ايفاي  منطقه اي  سياست  در  آنچه  است. 
مي كند ديگر نه قابليت بازي با كارت كورد بلكه 
دموكراسي  چاره آفرين  پتانسيل  با  سازش  توان 
كورد است. كوردها قابليت اين را دارند كه با هر 
نيرويي كه حقوق شان را به رسميت بشناسد، در 
تعامل دموكراتيك به سر ببرند. به همان اندازه نيز 
توان آن را دارند كه با هر نيرويي كه بخواهد بر 
مسير توسعه ي ملت دموكراتيك كورد و زندگي 
شوند.  رويارو  نمايد،  مانع تراشي  كوردها  آزاد 
كسي  هر  مي خواهيم  ما  كه  است  واقعيتي  اين 
بر آن واقف باشد و بر مبناي آن برخورد نمايد.

آلترناتيو

آلترناتيو
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بيش از دو سال از آغاز آنچه كه بدان بهار عرب گفته 
شد، گذشت و آتشی كه جوان بيكار اما مغرور تونسی 
با جانش شعله ور كرد، امروز در سوريه چنان زبانه هايی 
 مي كشد كه تر و خشك در آن مي  سوزند. وضعيتی كه 
گرفته  خويش  به  حالتی  چنان  آمده  ميان  به  سوريه  در 
كه به  يقين پايانش را بايستی آغاز مرحله ای ديگر برای 
خاورميانه و همه ی خلقهايش قلمداد كرد. مرحله ای كه 
مي  توان حتی آن را آغاز دوره ی پسادولت  ـ ملت گرايی 
خصوصيات  اينكه  كرد.  عنوان  هم  خاورميانه  در 
آيا  و  بود  خواهد  چه  پيش      رو  دوره ی  شخصيت  و 
يا  داشت   خواهد  خلق مدار  و  دموكراتيك  كاراكتری 
چيز  يك  اما   نيست.  پيش بينی  قابل  اكنون  هم  از  خير، 
اساسی  و  بنيادين  ويژگی های  از  مي  توان  قطع  بدون  را 
و  كرد  ذكر  خاورميانه  ملت گرايی  پسادولت  ـ  دوره ی 

ذهينت  اينكه  آن 
مركز گرا  و  تك گرا 
نوعش  هر  از 
خواه   باشد  ـ  كه 
مبتنی  ملی گرايی 
تشيع  يا  و   تسنن  بر 
ملی گرايی  خواه  و 
مبتنی بر   الئيسيسم  ـ 
خويش  برجستگی 

داد.  خواهد  دست  از  وسيعی  مقياس  در  را 
داشت  گستره ای  چنان  اخير  سال  دو  تحوالت  و  تغيير 
كه تما مي  توازنات پيشين شكل گرفته در خاورميانه را 
شكل  سابق  همپيمانی های  از  بسياری  كرد.  زبر  و  زير 
گرفته از ميان رفتند و همپيمانان ديروز به دشمنان امروز 
افتخار  با  كسينجرش  ِهنری  كه  كشوری  شدند.  مبدل 
 Zero(»صفر »تنش  مبنای  بر  را  خويش  نوين  دكترين 
در  امروز  كرد،  مطرح  همسايگان  با   )problem
وضعيت »تنش صد« قرار گرفته است. رژيمي كه در آغاز 
تما مي جهان  به  انقالب  از صدور  آمدنش  كار  روی  بر 
به  ديده  مرده،  كه  را  انقالبی  نتوانست  مي  كرد،  بحث 
در  امروز  و  ببرد  فراتر  نسل  يك  از   بود  گشوده  جهان 
بدترين دوران حياتش )به مراتب بدتر از دوران جنگ 
با عراق( به سر مي  برد. هر بمب زنده ای كه در گوشه و 
اميدها  مي  شود،  منفجر  بغداد  يا  و   كركوك  از  كناری 
به تاسيس عراقی دموكراتيك با ذهنيت و نگرشی نوين 
باخته تر  رنگ  را 
تيره تر  را  افق ها  و 
مي  كند.  ديروز  از 
اين  كه  البته  صد 
توان  پاراگراف  دو 
ريز  مختصات  ارائه 
بحرانی  وضعيت 
خاورميانه را نخواهد 
داشت اما تابلويی را 

فرهاد عبدالله زادگان

سياست منقضينظام الُملكي؛ ذهنيت 
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ارائه مي دهد كه در آن سودای قدرت و دولت گرايی، 
چهره ی حقيقت و دموكراسی راستين را به ميزان بسياری 
مخدوش كرده است. چهره ای كه برای تغيير آن پيش 
مي باشيم.  پارادايمي نوين  و  ذهنيت  نيازمند  هر چيز  از 
از صد سال حيات  دولت  ـ ملت گرايي  خاورميانه پس 
كه هر لحظه اش خون بود و كشتار اكنون در شخصيت 
بعثی سوريه در حال كشيدن آخرين نفسهای خويش 
است. استارت اين پايان را  مي توان به فروپاشی عراق 
دوره ي صدام نسبت داد و نقطه ي اوج آن را نيز اكنون 
در سوريه مشاهده  مي كنيم. اكنون ديگر جبهه ها بيش از 
هر زمان ديگری مشخص و تشكل يافته ترند؛ آمريكاـ 
بازيگران اساسی نظم  نوين جهانی و  به منزله  اسراييل 
و  سوريه  برابر  در  غرب  تروای  اسب  قالب  در  تركيه 
ايران. هدف  يكی ايجاد نظمي  نوين در جهان و ديگری 
اصرار بر روندی كه دورانش به سر آمده است. نبايد 
فراموش كرد تغيير در سوريه و ايران به ميزان بسياری 
به معنای تضعيف چين و روسيه نيز خواهد بود. تخمين 
اينكه كدام  يك از بازيگران اين دو جبهه پيروز ميدان 
خواهد بود، بنابر تحليالتی كه صورت  مي گيرند، شايد 
چندان دشوار نباشد. پاسخ مولف اين مقال هيچ كدام 
از طرفهای درگير است. اوال؛ نظام جهانی و در راس آن 
آمريكا تجربه ي ناكام افغانستان و جريانات تندرويی را 
دارد كه دست ساز خود آن بودند و به نظر نمي رسد 
تكرار  بنابراين  شود.  گزيده  دوبار  سوراخ  از  يك 
سناريوی افغانستان و عراق اگرچه غير ممكن نيست اما 
بسيار ضعيف به نظر  مي رسد. ثانيا؛ به نظر  مي رسد پس 
نيروهای  آمريكا  رهبری  به  ائتالف  نيروهای  آنكه  از 
نظا مي  خويش را از عراق خارج ساختند، تغييراتی را 
خاورميانه  به  رويكرد  نوع  به  مربوط  تاكتيك های  در 
اعمال كردند.  يكی از اساسی ترين اين تغييرات كنترل 
بر مبنای ايجاد توازنات  از راه دور و ايجاد حاكميت 
بود. حالت نمايان چنين رويكردی را  مي توان با عريانی 
از  بكارگيری تركيه  با بحران سوريه و  تمام در رابطه 
كدام  هيچ  چرا  اينكه  اما  كرد.  مشاهده  آمريكا  سوی 
اين درگيری  پيروز  از طرفين حداقل در كوتاه مدت 
نخواهند بود، نياز به بحث و گفتگو دارد. واقعيت اين 
است كه خاورميانه در حال بازآفريدن خويش است و 
دگربار  مي رود تا نقشی را كه شايسته تاريخش است، 
از  اجتماعی  مهندسی  نه  بازآفرينش  اين  در  كند.  ايفا 
تحميل  به  قادر  آمريكايی  غربی  ـ  شده ي  تعيين  پيش 
كه  سرسختانه ای  مقاومت  نه  و  بود  خواهد  خويش 
ايران با همه ي اقمارش در پيش گرفته به نتيجه خواهد 
در  نيروها  اين  دوی  هر  كه  را  راهی  منتهي اليه  رسيد. 

است. بن بست  ترديدی  هيچ  بدون  گرفته اند،  پيش 
آمريكا به خوبی از ماهيت نيروهای معارضه ي سوريه 
قبال  در  را  محتاطانه  كامال  رويكردی  و  است  مطلع 
نوعی  به  سفيد  كاخ  واقع  در  است.  كرده  اتخاذ  آنها 
در برزخ تعامل، تسليح و تقويت اين نيروها از سويی و 
اغماض آنها از سويی ديگر قرار گرفته است و  مي داند 
پيروزی اين نيروها در سوريه قابليت به ضمانت گرفتن 
منافع درازمدت آمريكا را نخواهد داشت. همين امر تا 
پراگماتيست های ترك  ناخرسندی  حدودی موجبات 
همان  از  ترك  سياستمداران  است.  آورده  ميان  به  را 
در  سوريه  قبال  در  را  عجوالنه  كامال  رويكردی  ابتدا 
پيش گرفتند و بستر سياسی موجود را فرصتی بزرگ 
ارزيابی  خويش  نوين  امپراتوری  رويای  تحقق  جهت 
از  اشتباه و غيرديالكتيكی،  ارزيابی كامال  اين  كردند. 
سويی با سياست »تنش صفر« دوگانه ي اردوغان  ـ اوغلو 

در تضاد قرار داشت 
نيز  از سوی ديگر  و 
سو مي  نيروی  ظهور 
 را كه از سازماندهی 
منسجمي    كامال 
بود،  برخوردار 
انگاشت  كوچك 
توان سعی  تمام  با  و 
كردن  پاسيفيزه  در 
آن نمود. اين نيروی 
نبود  كسی  سوم 
كه  كوردها  جز 
اساسی ترين  جزو 
ن  گا ند ز با
سده ي  سياست های 
و  بودند  بيستم 
سده  اين  تجارب 

تكرار  به  كه  داد  نخواهد  اجازه  بدانها  قطعا 
حال  در  كوردها  ديگر  سوی  از  بپردازند.  گذشته 
پروژه ای  و  انديشه  از  كه  هستند  نيرويی  تنها  حاضر 
كامال جداگانه و خودويژه در رابطه با چاره يابی مسايل 
خاورميانه برخوردارند و عملياتی  نمودن اين پروژه در 
جنوب غرب كوردستان گام به گام در حال پيشروی 
است. برخالف ارزيابی های بيش از حد آماتور بسياری 
حاضر  حال  در  كه  وضعيتی  سياسی  تحليل گران  از 
به ويژه در شمال و جنوب غرب كوردستان  كوردها 
بدان دست يافته اند، آنی و در نتيجه ي تحوالت سياسی  
واقعيت  يك  اين   بله  است.  نبوده  اخير  سال  دو  يكی 

          در ايران مبنای كنش 
سياسی سياستمداران هنوز 

هم همان سياست فرسوده ي 
ايرانی  ـ نظام الملكی و 

دستورالعمل هايی است كه شاه در 
دوران بحرانی بايستی نسبت به 
رعيتش مراعات نمايد. در واقع 
سياستمداران ترک به رغم آنكه 

در رابطه با سياست تجربه ای بس 
ناچيز نسبت به ايرانی ها دارند 

اما كنششان بسيار واقعبيانه تر 
است.  يك ارزيابی كامال نادرست 

از موقعيت كوردها در منطقه و 
جايگاهی كه بدان دست يافته اند 

 مي رود تا جمهوری اسال مي  را 
درگير سياستی كامال اشتباه در 

قبال كوردها نمايد.
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تحوالت  اين  كه  است 
از  ناشی  فرصتهای  و 
تعيين  فاكتوری  آن 
بدون  اما  بود  كننده 
عامل  نبود.  عامل  شك 
تبديل  روند  در  اساسی 
نيرويی  به  شدن كوردها 
و  تاثيرگذار  كامال 

در  آنها  بی وقفه ي  مبارزات  منطقه  در  اغماض  غيرقابل 
طول سده ي بيستم و نمود برجسته ي اين مبارزات  يعنی 
جنبش آزادی خواهی خلق كورد به پيشاهنگی فلسفه ي 
آپويی بود. حتی آنچه كه امروز در تركيه بدان مرحله ي 
سالهای  از  كه  است  روندی  نيز  گفته  مي شود  صلح 
رهبر  اوجاالن  عبداهلل  شخص  پيشاهنگی  به    90 دهه ي 
با  ابتدا  از همان  بود. روندی كه  خلق  كورد آغاز شده 
سنگ اندازی مواجه شد و در سال 99 به توطئه انجاميد. 
و  نمودند  پيشه  را  مقاومت  هميشه  مانند  به  كوردها  اما 
همين مقاومت بود كه در مرحله ي كنونی دولت تركيه 
به  در  بنابراين  است.  كشانيده  مذاكره  ميز  پای  به  را 
تما مي  مربوط  به  ابتكار عمل  ميان آمدن چنين وضعيتی 
تركيه  اگر  نيز  امروز  رهبرش  مي باشد.  و  به خلق كورد 
چنين روندی را پذيرفته نشان از تغييری استراتژيك در 
و  منطقه ای  شرايط  بلكه  نيست  كوردها  به  آن  رويكرد 
كوردهاست  خود  مقاومت  آن  راس  در  و  فرامنطقه ای 
است.  داده  قرار  وضعيتی  چنين  در  را  تركيه  كه 
به  حالتی  چنان  خاورميانه  در  موجود  سياسی  كنژكتور 
ايران  به ويژه برای  خويش گرفته كه بازگشت به عقب 
واقع هر روز كه  مي گذرد  بود. در  نخواهد  ميسر  هرگز 
و  انرژی  دادن  دست  از  معنای  به  ايران  حاكميت  برای 
توان است. در نتيجه ي تحوالت دو سال اخير همپيمانی 
به  عراق  سوريه  ـ  تركيه  ـ  ايران  ـ  چهارگانه ي  كوردستيز 
تما مي  متالشی شده است. هيچ كدام از اين دولتها و به 
ويژه ايران ديگر قادر به بكارگيری كارت كورد نخواهند 
نظام  استيالخواهانه ي  و  منفعت طلبانه  سياست های  بود. 

در  اسال مي كه  جمهوری 
شده  متمركز  شيعی  هالل 
بود با شكست مواجه شده 
ميزان  به  حماس  است. 
جمهوری  نظام  از  بسياری 
جريان  و  شده  اسال مي دور 
اخوانی را در پيوند با منافع 

خويش  مي بيند. حزب اهلل 
لبنان نيز به تدريج در حال 
اولين  و  است  تضعيف 
را  مي توان  آن  نشانه های 
عرصه ي  شدن  تنگ  در 
مشاهده  آن  بر  سياست 
حال  در  چيز  همه  كرد. 
فقرات  ستون  به  حاضر 
نيز  اين ستون  بستگی دارد و  خط مقاومت  يعنی سوريه 
دير  يا زود شكسته خواهد شد. در چنين وضعيتی انتظار 
كوردها  با  رابطه  اسال مي  در  كه جمهوری  آن  مي رفت 
تنفسی  مجرايی  تا  بگيرد  پيش  در  جداگانه  سياستی 
كنش  مبنای  ايران  در  گويی  اما  شود.  گشوده  برايش 
فرسوده ي  سياست  همان  هم  هنوز  سياستمداران  سياسی 
ايرانی  ـ نظام الملكی و دستورالعمل هايی است كه شاه در 
نمايد.  مراعات  رعيتش  به  نسبت  بايستی  بحرانی  دوران 
با  رابطه  در  آنكه  رغم  به  ترك  سياستمداران  واقع  در 
دارند  ايرانی ها  به  نسبت  ناچيز  بس  تجربه ای  سياست 
كامال  ارزيابی  يك  است.   واقعبيانه تر  بسيار  كنششان  اما 
كه  جايگاهی  و  منطقه  در  موقعيت كوردها  از  نادرست 
بدان دست يافته اند  مي رود تا جمهوری اسال مي  را درگير 
نشانه های  نمايد.  كوردها  قبال  در  اشتباه  كامال  سياستی 
اين سياست را  مي توان به خوبی در منطقه و خود ايران 
مشاهده كرد. رويكرد اتخاذی ايران در رابطه با منطقه و 
سبك نمودن بار سنگينی كه بر دوش رژيم بعثی سوريه 
افغانستان  و  عراق  در  بحران  بيشتر  هرچه  تعميق  است، 
نرسيدن مذاكرات هسته ای و در  نتيجه  به  بر  پافشاری  و 
افزايش  ميليتاريسم،  نيز تقويت و گسترش  داخل كشور 
محدويت ها، دستگيری ها و اعدام هاست. نمود برجسته ي 
در شرق كوردستان  به خوبی  مي توان  را  سياستی  چنين 
چاره يابی  با  كامل  تقابل  در  كه  سياستی  كرد.  مشاهده 
جز  نتيجه ای  و  دارد  قرار  كورد  مساله ي  دموكراتيك 
تعميق بحران برای جمهوری اسال مي در بر نخواهد داشت. 
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دەرئەنجامی  لە  تێكەاڵوێكە  هەركەسێك  ژیانی  بەسەرهاتی 
كۆمەڵگایەكیش  بۆ  هەروەها  كەسە،  ئەو  هەڵبژاردنەكانی 
بەهەمان شێوەیە و دەكرێ  بێژین كە رەوتی ژیانی كۆمەڵگا و 
دیالێكتیك  پێوەندییەكی  لە  هەڵبژاردنەكانیان  لەگەڵ  شەخس 
دەدەن  ئاراستە  هەڵبژاردنەكان  كە  بوترێت  دەكرێ   یان  دان. 
راستی  لە  هەڵبژاردنێك  هەر  كۆمەڵگا.  رێگای  و  رەوت  بە 
خۆیدا بڕیارێكی بنەڕەتیە كە وەردەگیرێ  و خۆی لەگەل خۆیدا 
هەڵبژاردنی  و  تاقیكردنەوە  جۆرە  هەر  بۆ  زەمینەخۆشەكەرە 
دیكە لە داهاتوودا. لەوانەیە كە هەتا ئێستاكەش بۆمان گرینگ 
نەبووبێ  و قەت وەك بابەتێكی ژیانی سەیرمان نەكردبێ . من 
شێوە  دوو  بە  دیاردەكان  و  رووداوەكان  لەتەك  كە  پێموایە 
مامەڵەمان كردووە. یان هەمیشە وتوومانە كە قسمەتە و رازی 
قەدەرگەرایانەیە  و  قەزا  روانگەیەكی  كە  بەشەكەم.  بە  دەبم 
بێ تێبینی  بە  یانیش  دەكا.  دروست  كێشە  خۆیدا  لەتەك  و 
حاڵەت  چەند  لە  الواز  و  بەرتەسك  بەرژەوەندی  بۆ  تەنیا  و 
كە  ئەوەی  هەروەها  هەڵبژاردووە.  یەكیانمان  دیاردە  و 
هەڵبژێرێ . ئێمە  بەجێی  دیكە  یەكێكی  كە  بووین  چاوەڕوان 
دەبێ  كە  بەالی زۆر كەسەوە یەگجار ئاسایی بێ ، قەت خەفەتی 
بۆ نەخوا و مراقی بۆ هەڵبژاردن نەبێ . بەاڵم كە لە الپەڕەكانی 
ژیانی خۆمان دەڕوانین، پڕە لە خۆزگە و بریا و بەردەوام وشەی 
سەرزارمان ئەوەیە كە "خۆزگە دەستی شكاوم وام نەكردبایە"، 
كە  پێموایە  چووبایەم.  شوێندا  فیسار  و  رێگا  فالن  بە  یان 
لەباوەش بگرێ .  ئەژنۆ  تەنیا دەتوانێ   بەتاڵی خۆزگە  دەستی 
گەڵێك مژار و بابەت هەن كە لە هەڵبژاردندا كاریگەرن و تەنیا 
ئایا  بگەین.  بەئەنجام  دەكرێ   كە  ئەوانەیە  لەبەرچاوگرتنی  بە 
ئێمە خۆمان هەڵدەبژێرین یان بۆمان هەڵدەبژێرن؟ چەند جاران 
هەڵبژاردندا  لە  مرۆڤ  ئیرادەی  هەیە؟  هەڵبژاردنمان  دەرفەتی 
خاوەن چ گرینگییەكە؟ هەر هەڵبژاردنێك لە داهاتووی خۆمان 
و كۆمەڵگاكەمان و نەتەوەكەماندا چەندە خاوەن كاریگەرییە؟ 

هەڵبژاردنی  دژواردا  هەل ومەرجی  لە  كە  توانیومانە  چەندە 
هەر  ئەگەری  بۆ  ئامادەیەن  چەندە  یانیش  بكەین؟  راست 
لەوبارەیەوە،  دیكە  پرسی  سەدان  بە  و  ئەوانە  هەڵبژاردنێك؟ 
واڵمەكانیان  و  بپرسین  دەوروبەرێكانمان  و  خۆمان  لە  دەكرێ  
بێنینە الی یەك. بێ شك وەاڵمەكان ئاستی زانستی، دەروونی، 
دەدا. نیشان  بوون  بەئیرادە  و  ئامادەیی  بەرپرسیارێتی، 
نەفسی بابەتی هەڵبژاردن، پرۆسەیەكی بەرفراوانە لە هەر بوارێكدا 
بێ . گەلێك فاكتەری تێدایە كە كاریگەری دادەنێن لە بەڕێوەچوونی 
نیە. كاتێك باس  پرۆسەكەدا. مەسەلەكە كاتی و دەم كورت 
لە هەڵبژاردن دەكەین مەبەستمان لە هەموو بوارەكانی ژیانیە 
و تەنیا وەك رێفراندۆم باسی ناكەین. چون رێفراندۆم بۆخۆی 
رێفڕاندۆم  ئاستی  بە  گەیشتن  هەتا  و  پرۆسەیەكە  سەمەرەی 
گەلێك هەڵبژاردنی جودا هاتوونەتە پێش و بەستێنیان دروست 
كردووە بۆ دیاردەیەكی بەو جۆرە. بۆیەش رێفراندۆم رواڵەتی 
پرۆسەیەكی ئاشكرا و شاراوە، بە درێژایی تەمەنی هەڵبژاردنە.
یارمەتیدەرە.  پاراو  و  پێز  بە  رێبازی  هەبوونی  بەتایبەت 
تێدا  داهاتوومانی  و  ئێستاكە  رابردوو،  كە  دەبێ   هەروەها 
زۆر.  هەڵبژاردن  و  كەمە  دەرفەت  گوترا  وەكی  چون  ببینین. 
هەڵبژاردنەكانیش بەیەكەوە لە پێوەندیدان. لە دونیای ئەوڕۆدا 
تیژتر  و  خێراتر  و  بۆتەوە  كەمتر  رووداوەكان  نێوان  مەودای 
هەر چەشنە  بۆ  هەبێ   ئامادەییمان  دەبێ   كەوابوو  تێدەپەڕن. 
سەبارت  كرد  پرۆسەیەك  لە  باسمان  هەڵبژاردنێك.  و  بوویەر 
بە هەڵبژاردن لەناو ژیاندا، كە پێویستی بە بنچینەیەكی پتەو 
بۆ  فەرهەنگییەكەی  و  زهنییەتی  بنەمای  كە  دەبێ   و  هەیە 
بۆ  دروستمان  و  راست  فەرهەنگی  و  وانەبێ   ئەگەر  داڕێژرێ . 
هەڵبژاردن نەبێ ، ناچار دەمێنین كە چاوەڕوانی كەسانی دیكە 
یاسا  لەو  هەمیشە  دەبێ   بەتایبەت  هەڵبژێرن.  بۆمان  كە  بین 
ژیانییە ئاگادار بین كە ئەگەر نەتوانین، بۆخۆمان داهاتوومان 
وەرگرن.  بۆ  بڕیارمان  كە  زۆرن  دیكە  دەست  بكەین،  دیاری 

ئازاد چلچەمە

بـــــــــژاریهــەڵبـــــــژاردن 
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نزیكترەوە  لە  و  كۆمەڵگا  ناو  داكەوینە  هێندێك  با  ئەمجارەیان 
بنەماڵەكانەوە  ناو  لە  كە  ئەوەیە  مەبەستم  بابەتەكە.  بڕوانینە 
دەست پێ بكەین. خۆ هیچ نەبێ  یەكەم هەنگاوەكانی كۆمەاڵیەتی 
بوون لە ناو بنەماڵەوە  هەڵدەگیرێ . بۆیەش خاوەن كاریگەرێكی 
تێگەیشتن  بۆ  باش  ئەندێشەیەكی  بوونی  دروست  لە  ئەوتۆیە 
بنەماڵەوە دەست  ناو  لە  هەڵە  یەكەم  بەداخەوە  هەڵبژاردن.  و 
وێنە  بۆ  ناكات.  سیاسەت  فێری  ئەندامانی  بنەماڵە  پێدەكات. 
لە رۆژهەاڵتی كوردستاندا، بنەماڵەكان هەمیشە هەوڵدانیانە كە 
بە  بخەنەوە.  دوور  مەدەنی  خەباتی  و  سیاسەت  لە  منااڵنیان 
ئەندازە  بە هەمان  دووربێ ،  لە سیاسەت   ئەوان چەندە  بڕوای 
كە  ئاگادارین  لێی  هەموومان  دەژی.  ئاسایشدا  و  هێمنی  لە 
هەر جۆرە هەنگاونان بەرەو كرداری سیاسی لە الیەن گەورەی 
لەو  باسم  بۆیە  لێگیراوە.  پێشی  و  كراوە  سەركۆنە  بنەماڵەوە 
بابەتە كرد، چونكە بەرینی روانگەی مرۆڤ لە سەرەتادا خاوەن 
داهاتوودا.  لە  بڕیارەكانی  لەسەر شێلگیربوونی  زۆرە  كاریگەری 
لەگەڵ  هاوئاراستەیی  لە  دەیكەن،  بنەماڵەكان  كە  كارەی  ئەو 
خواستەكانی دەوڵەت دایە. هەم دەوڵەت و هەم بنەماڵە، بەردەوام 
سیاسیدا  كاری  لە  بەشداری  كە  ئەوەی  بۆ  دەدەن  هۆشیاری 

نەكەین. دیار دەبێ  كە كۆمەڵگا، لەو 
بابەتەدا چەندە دەستەمۆی سیاسەتی 
لێرەدا  كەوابوو  ئیسالمییە.  كۆماری 
دەردەكەوێ .  ئەساسی  هێڵی 
لەبنەڕەتدا  كە  ئەوەیە  مەبەست 
كۆمەڵگا  لەسەر  سیاسەت  درگای 
چاوەڕوانی  پاشانیش  دادەخەین. 
خەباتی  لە  بتوانین  كە  ئەوەین 
و  بگرین  خۆمان  جێگای  سیاسیدا 
لە داهاتووی سیاسی كۆمەڵگاماندا 
ئەوە  راستیدا  لە  بگێڕین.  رۆڵ 
دەگرێ   سەرچاوە  روانگەیەوە  لەو 
ئەركی  بە  سیاسی  كاری  كە 
دەوڵەت و حیزبەكان و گروپەكان 
كە  ئەوەیە  مەترسیدار  دەزانرێ . 
ئەمجارەیان  فەرهەنگەوە،  بەو 
بین.  هەڵبژاردن  بەشداری  و  بێین 
هەڵبژاردن  فەرهەنگی  لە  باسمان 
كە  دەكات  پێویست  بۆیەش  كرد، 
بزانین چۆنە و چۆن بەڕێوە دەچێ . 

مژاری  چەند  بە  پێویستی  هەڵبژاردن  چۆنێتی  لە  تێگەیشتن 
دەرخستن  هێزی  بە  بكەین  ئاماژە  دەكرێ   كە  هەیە.  سەرەكی 
ئاگاداری  ناسینی زەمان و جێگا،  و هەڵێنجاندن) تەشخیس(، 
زانین  و  كەسایەتی  یان  بابەت  هەر  هەڵبژاردنی  ئاكامەكانی  لە 
و ناسینی بەرژەوەندییەكانی كۆمەڵگا. بەر لە هەموویان دەبێ  
و  دەرخستن  توانای  و  هێز  بوونی  دروست  بە  بكەم  ئاماژە 
تێگەیشتن. لە راستیدا الوازی و نەبوونی ئەو هێزە، كێشەیەكی 
زهنییەتیە و دەگەڕێتەوە بۆ پەروەردە و داڕشتنی بنەمای فكری 
لە سەرەتای تەمەنەوە. بە تایبەت كە لەناو كۆمەڵگای ئێمەدا 

هەڵبژاردن  ئازادی  یانیش  و  رادەربڕین  سەربەستی  یان  ئازادی 
بخرێنە  بابەتەكان  یان  بابەت  كە  لەوەی  بەر  نیە.  هەبوونیان 
فەرهەنگێكی  كە  دەكات  پێویست  هەڵبژاردن،  بۆ  دەم  بەر 
كۆمەڵگادا  و  تاكەكەس  زهنییەتی  لەناو  كارە  ئەو  بۆ  راست 
هەڵبژاردان  راستی  فەرهەنگی  فێری  هەتاكوو  چون  جێگیربێ . 
نەبین، مەیدان دیتن و بەشداری كردن لە كاری ئاوەها گرینگدا 
بێ گەرانەوەمان  خەساری  تووشی  و  هەڵەیە  كارێكی  بێ گومان 
لە  لیوانلێوە  هەڵبژاردن،  گۆڕەپانی  ئەوڕۆ  كە  بەتایبەت  دەكا. 
بابەت و مژار بۆ هەڵبژاردن و ئەگەر لە تێگەیشتن و وردبینی 
دەبێ .  زۆر  یەكجار  خەتا  و  هەڵە  ئەگەری  نەبین،  بەهرەمەند 
لەو  دەبێ ؟  دروست  شێوازێك  چ  بە  بەوجۆرە  فەرهەنگێكی 
كە  ئەوەی  بێژین  دەبێ   شتێك  هەر  لە  بەر  كە  بڕوایەداین 
سەبەبی  دەبێتە  و  رادەگرێ   بەیەكەوە  كۆمەڵگا  ناو  مرۆڤەكانی 
پتەوی بنچینەكانی كۆمەٍاڵیەتی، هەبوونی پێوان و پێوەرەكانی 
كۆمەڵگاییە. هەر ئەو پێوانانەی كە لە بنەڕەتدا، مرۆڤ لەسەر 
راست  هەڵبژاردنێكی  بۆ  بۆیەش  هەڵدەبژێرێ .  ئەوانە  بنەمای 
ئێمە  پێوانەكانمانەوە.  بە  بخشێنین  چاوێك  دەبێ   سەرەتا 
كێ   یانیش  و  كردن  دابین  هاتوونەتە  چ  لەگۆڕی  پێوانەكانمان 
كردووین.  دابین  بۆ  چۆنی  و 
چ  لەسەر  پێوان  چونكە 
هەڵبژاردنیش  بێ   بنەمایەك 
دەڕوا.  ئاراستەدا  بەهەمان  
لە  پێوان  كە  دەبێ   وێنە  بۆ 
دانرابێ ،  بەرژەوندی  گۆڕی 
یان  گروپ  بەرژەوەندی  جا 
دەستە بێ و یانیش دەسەاڵت. 
دەبێ   پێوان  راستیدا  لە  بەاڵم 
بۆ  و  بێ   كۆمەڵگا  گۆڕی  لە 
بەرژەوەندی ئەو. هەرچەند كە 
لە رۆژی ئەوڕۆدا بەو جۆرە نیە.
باسمان  كە  پرۆسەیەی  ئەو 
پێوەرەكانەوە  دانانی  لە  كرد، 
دەسپێدەكات. هەتا پێوان نەبێ  
بۆ هەڵبژاردن بەڕاستی نازانین 
بۆچی و چۆن جیاوازی بخەینە 
بەینی بابەتەكانەوە. پێوانەكان 
كە دروست بوون، ئەمجارەیان 
بێژین  دەكرێ   كە  دەگرێ ،  شكڵ  فەرهەنگێك  هێدی  هێدی 
فەرهەنگی هەڵبژاردنە. بەداخەوە ئەمڕۆ زۆر گرینگی نادرێ  بەو 
پێوانانەی كۆمەڵگا و زیاتر پێوانی دەسەاڵت بە هەند وەردەگیرێن. 
هەڵبژاردن  كە  بكەین  بەوەش  ئاماژە  لێرەدا  كە  دەكا  پێویست 
بۆ دەسەاڵت.  یا  و  نەك هی دەسەاڵت  و  نەریتێكی كۆمەڵگایە 
بەڕێوەبردنی  بۆ  و  كۆمەڵگا  بە  تایبەتە  هەڵبژاردن  بێ گومان 
بە  كۆمەڵگاكان  كە  ئاگادارین  مێژووییدا  بواری  لە  كۆمەڵگایە. 
وەرگرتنی ڕای ئەندامانیان و بەشداركردنیان لە داڕشتنی ژیانی 
داهاتوویاندا هەنگاوی دیمۆكراتیانەیان هەڵگرتووە. بەاڵم ئەمڕۆكە 
هەمان نەریت كە بەرهەمی كۆمەڵگایە بۆ بەرژەوەندی دەسەاڵت 

بەكار هێنانی مەسەلەی ئابووری  
لە دەمی هەڵبژاردنەكاندا وەك 
وتارێكی هەمیشەیی، لەبەر چاوە ئەوە 
لە حاڵێكدایە كە لێقەوماوی و نالەباری 
وەزعی ئابووری خەڵكی لە رۆژهەاڵتی 
كوردستان شتێك نیە كە لە ئاكامی 
سیاسەتێكی دەرەكیدا هاتبێتە ئاراوە. 
بەڵكوو سەمەرەی سیاسەتی خودی كۆماری 
ئیسالمییە كە بەردەوامی دەكا. بە سااڵنە 
كە لەسەر ناوی نەبوونی ئەمنییەت، كەش 
و هەوایەكی وەدی هێناوە و لەبن سێبەری 
ئەودا سەرعەرد و بن عەردی كوردستان بە 
تااڵن دەبا.
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ناوەڕاستدا  رۆژهەاڵتی  واڵتانی  لە  بەتایبەت  بەكاردەهێندرێ . 
هەڵبژاردن وەك ئامێرێكی هەڵفریواندنی خەڵك بەكارهێنراوە. 
و  هێناوە  وەدەست  رەوایی  رێگایەوە  لەو  سەردەست  چینی 
چەوساندنەوەی  بۆ  هەوڵدانێتی  رێبازەوە  لەو  هەر  تەنانەت 
زیاتری كۆمەڵگا. كێشەی روایی بایەتێكی سەرەكییە. ئەوەش 
لە الوازی پێوانە سەرچاوە دەگرێ . لەبەر ئەوەش، هەم بۆ ئەو 
كەسەی كە هەڵدەبژێرێ  و هەم بۆ كەسێك كە هەڵدەبژێردرێ ، 
پێویستییەكە.  ئەخالقی  و  كۆمەاڵیەتی  پرەنسیپی  هەبوونی 
و  بابەتەوە  ئەم  ناو  دەكەوێتە  كە  دیكەی  مەسەلەیەكی 
ئیرادەیە.  مەسەلەی  بكەین،  شرۆڤەی  كە  دەبێت  پێویست 
موخاتەب  نابێـتە  هەڵبژاردندا  لە  كردن  بەشداری  بەتەنیا 
گەلێك شوێن  لە  و  جار  گەلێك  گەل. چون  ئیرادەی  گرتنی 
بە  گەل  بێ ،  دەسەاڵت  چینی  هەڵبژاردن  بەڕیوەبەری  كە 
خواستی خۆی بەشداری هەڵبژاردن نابێ  و ئەگەریش ببێت لە 
ئاكامدا وەك ئامێرێك بەكاردێ ، تا ئەوان بگەن بە ئامانجیان. 
مەدەنی  دام ودەزگای  كە  بژی  واڵتێكدا  لە  ئەگەر  بەتایبەت 
رێكخستنی  نەبوونی  بەهۆی  گەل  و  بێ   نەبووندا  ئاستی  لە 
تایبەت بە خۆی هێزی حیساب خواستنی لە  ئاستی هەری 
دەكا  گەل مسۆگەر  ئیرادەی  كە  ئەوەی  بێ گۆمان  دابێ .  ژێر 
رۆژ  لەدوای  رۆژ  ئیرادەیە  ئەو  كە  ئەوەی  دەبێتە سەبەبی  و 
لێپرسین  ئاستی  بردنە ژوورەوەی  هەنگاوی مەزنتر هەڵگرێ ، 
و حیساب خواستنەوەیە. حیساب خواستن  لەو كەسانەی كە 
ئەستۆیان.  دەگرنە  بەرپرسیارێتی  و  ئەرك  و  هەڵدەبژێردرێن 
گەورەترین  رێفڕاندۆم  و  دیمۆكراسی  ناوی  لەسەر  ئەوڕۆ 
پێشێلكارییەكانی ماف و شوناس پێكدێن. جاری وا هەیە  كە بە 

یەكجار هەڵبژاردن، مافی راستەقینەی 
خۆت، بۆ بەشداری كردن لە سازدانی 
ئازادی  هێنانی  وەدەست  و  كۆمەڵگا 
پاش  واڵت  زۆر  لە  دەدەی.  لەدەست 
لە  تەنێ   گەل  ئەركی  هەڵبژاردن، 
رەخنەگردا  یان  تەماشاوان  ئاستی 
كە  ئەگەر  تایبەت  بە  دەمێنێتەوە. 
هەبێ .  ژووردا  ئاستی  لە  پاوانخوازی 

هەڵبژاردنیان  هەمیشە  ئێران  وەك  دیكتاتۆرلێدراوی  واڵتانی 
زانیوە  خۆیان  بۆ  رەوایی  هێنانی  وەدەست  ئامێرێكی  وەك 
بە  كردووە  دەستیان  هەڵبژاردن  پرەنسیپەكانی  لە  بەدوور  و 
سازدانی شانۆیەك كە بڕەوی لەسەر پەردەی هیچ شانۆیەكی 
هێندی  لەسەر  دەكرێ   پێداگری  هێشتاش  و  نەماوە  جیهان 
دەماگۆژی و هەڵفریواندن.  هێشتاش نوێنەری هەڵبژێردراوی 
خەڵكی  دەنگی  لە  كە   دەیهەوێ   دەسەاڵت  ناوەندی 
دەبینین  ئەمڕۆكەش  بكات.  پڕ  خۆی  سندوقی  پەڕاوێزنشین 
بەرنامەی  و  پیالن  دەنگدان  سندوقی  سەر  كێشانە  بۆ  كە 
سەرەتای  بڵێی  كە  ئەوەی  وەك  دەكرێن  پێشكەش  ئابووری 
دامەزراندنی سیستەمێكە  و خەڵك لە رابردووی ئاگادار نین. 
لە  تێگەیشتن  بواری  لە  كورد  گەلی  كە  نیە  لەوەدا  شكێك 
پرەنسیپ و پێوانەكانی دیمۆكراسیدا خاوەن ئاستێكی بەرزە. 
كۆماری ئیسالمی ئیران لەو ماوەی تەمەنی سی و چەند ساڵەیدا 

فەرهەنگێكی  پەرەپێدانی  و  تەشەنەدان  بە  خواستوویەتی 
چەواشەكراوی هەڵبژاردن، گەل لە پێوانەكانی دوور بخاتەوە. 
بۆ وێنە دەمی هەڵبژاردنی وەك كاتێكی پێاسەكردن و خۆش 
رابواردن نیشان داوە و لە نەریتی خۆی دووری خستۆتەوە. لەو 
رێگایەوە دەیهەوێ  كە مەسەلەی هەڵبژاردن وەك گاڵتەجارێك 
نیشان بدات و هێزی نوستووی جوانانی پێ  بەتاڵ بكاتەوە. 
بەشداری  الیەن  یەك  تەنێ   ساڵەدا  چەند  و  ماوەی سی  لەو 
كە  اڵیەنەی  ئەو  دەسەاڵتە.  الیەنی  ئەویش  بووە،  هەڵبژاردن 
بنپێ   گەالن  ئیرادەی  تەنها  و  كەسێك  هیچ  ناداتە  حیساب 
دەمی  لە  ئابووری  مەسەلەی  هێنانی  بەكار  بەتایبەت  دەكا. 
هەڵبژاردنەكاندا وەك وتارێكی هەمیشەیی، لەبەر چاوە ئەوە لە 
حاڵێكدایە كە لێقەوماوی و نالەباری وەزعی ئابووری خەڵكی 
لە رۆژهەاڵتی كوردستان شتێك نیە كە لە ئاكامی سیاسەتێكی 
دەرەكیدا هاتبێتە ئاراوە. بەڵكوو سەمەرەی سیاسەتی خودی 
كۆماری ئیسالمییە كە بەردەوامی دەكا. بە سااڵنە كە لەسەر 
ناوی نەبوونی ئەمنییەت، كەش و هەوایەكی وەدی هێناوە و لەبن 
سێبەری ئەودا سەرعەرد و بن عەردی كوردستان بە تااڵن دەبا. 
ئێمە وەك كورد و گەالنی زاگرۆس نشین، بە درێژایی مێژوومان 
فەرهەنگی  خاوەن  و  بووین  دیمۆكراتیك  پێكهاتەیكی  خاوەن 
كە  دەكا  پێویست  "ژیر ومەرێ "ین.  وەك  هەڵبژاردنی  كۆنی 
كۆماری  رژیمی  هەڵبژاردنی  فەرهەنگی  دژە  سڕینەوەی  بۆ 
بە  نابێ كە  بچێ .  بەڕێوە  بەربالو  ئێران خەباتێكی  ئیسالمی 
مەسەلەكە  بكەین.  مەسەلەیە  ئەو  سەیری  ساكار  چاوێكی 
تاكەكەسی  شێوەیەكی  بە  نابێ   و  كۆمەاڵیەتیە  بابەتێكی 
لێی بڕوانین. ئەو مژارەش تەنیا یەك الیەنە نیە و پێوێستی 
هەیە كە كۆماری ئیسالمی ئێرانیش بۆ 
دووچار  كە  قەیرانانەی  ئەو  تێپەڕاندنی 
هەڵگرێت.  كرداری  هەنگاوی  بووە، 
هەتایی  هەتا  بە شێوەیەكی  كە  ناكرێ  
بكات.  بەردەوام  رەوت  هەمان  لەسەر 
نادیمۆكراتیكی  فەرهەنگی  جێگیربوونی 
بەو جۆرە لەناو كۆمەڵگادا، درەنگ یان 
زوو دەبێتە وەدیهێنەری كۆسپی گەورە 
و قەیرانی هەیی چەند بەرامبەر دەكا. پێشینەی مێژوویی لە 
بۆ  یارمەتیدەرە  كۆمەڵگادا،  دیمۆكراتیكی  بەڕێوەبەری  بواری 
لە  سازكردن  لەمپەر  و  سەرگرتن  بوارەدا.  لەو  هەنگاونانەوە 
هەمبەری بەیەكەوە ژیانی گەالنی ئێران گەلێك زەحمەتترە لە 
دانانی گەاڵڵەیەكی چارەسەری بۆ ژیانێكی دیمۆكراتیك و ئازاد.
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ده نگدان به بي  ده نگي
كۆماری ئیســـالمی ئێـــران كە بۆخـــۆی بەرهەمـــی دەورەیەكی 
قەیراناوییە، ئێســـتاكە هاوكات لە ناو دوو قەیراندا دەژی. یەكەم، 
ئاریشـــەی گشـــتی جیهان و رۆژهەاڵتی ناوەڕاســـت و دووهەم، 
قەیرانـــی ناوخۆی كە ناتەبایـــی و ناكۆكی پەرگالە. بەاڵم رێبازی 
كۆماری ئیســـالمی بۆ دەركەوتن لەو قەیرانانە لە گۆڕی یاساكانی 
پێواژۆی قەیران نیە. چونكە هەتا ئێستا بەردەوام خۆاستوویەتی 
كە بۆ خۆبواردن لە چارەسەری قەیرانەكانی ناوخۆیی و رووبەڕوو 
بوونـــەوە لەگەل قەیرانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســـت ســـەنگەرەكانی 
بەرێتە دەرەوەی خاكی خۆی و هەتا بۆی دەكرێ  لە سنوورەكانی 
دووریـــان بخاتـــەوە. دەكرێ  بێژین كە بـــۆ بەردەوامی هەبوونی، 

پێویســـتی بە خوڵقاندنی قەیران هەیە. هەروەها لە ئاستی 
ناوخۆییدا، بە پێداگری لەســـەر رێبازی هەمیشەیی، واتە 

هەمان چەوســـاندنەوە و گوشار 
لەســـەر گەالنی ئێران، دەیهەوی 
بداتەوە. قەیرانـــەكان  بەرپرچی 
ئـــەوە لـــە كاتێـــك دایـــە كـــە 
لە  یەكجار گرینگیشی  قۆناغێكی 
پێشدایە كە پێواژۆی هەڵبژاردنی 
ســـەرۆك كۆمارییە. بـــەاڵم بەر 
لەهەر شـــتێك دەبـــێ  بێژم كە 
نەفســـی هەڵبژاردن لـــە ئێراندا 
جێگای پرسیارە. مەبەستم ئەویە 
رێبازەكە هەڵەیە.  كە ســـەرەتا 
یانی شتێك بە ناوی هەڵبژاردن 
لـــە گـــۆڕێ  نیـــە. كاتێـــك كە 
سیســـتەم لە بواری عەقلییەت و 
زهنییەتدا كێشەی هەیە، ئاكامی 

هەر دەبێتە ناتەواوی لە پێكهاتەدا. بۆیەش داڕشـــتنی هەرجۆرە 
یاســـا و رێسایەك بەو عەقلییەتەوە ناكارامە دەبێ . هەڵبژاردنیش 
هـــەر بەو جـــۆرە دەبێ . لـــە یاســـای بنچینەییەوە بگـــرە هەتا 
یاســـاكانی تایبەت بە هەڵبژاردن، هەموویان بەرهەمی زهنییەتی 
دامەزرێنەرانی كۆماری ئیسالمی ئێرانن. بۆ وێنە دەمهەوێ  ئاماژە 
بكـــەم بە مەســـەلەی هەڵبژاردن و رۆڵی ژن لەنـــاو هەڵبژاردندا. 
یەكێك لەو چینانەی كە لە شۆڕشی ساڵی 57دا رۆڵی سەركییان 
بینـــی و بە هێزەوە هاتنە مەیـــدان و كاریگەری گەورەیان هەبوو 
لە رووخانی دەســـەاڵتی شـــای ئێراندا، هەمان ژنان بوون. هاتنە 
مەیدان بە ئامانجی گۆڕینی زهنییەتێكی چەوسێنەر لە دژی ژنان 
بوو. بەاڵم پاش قۆناغی شۆڕش، كۆماری ئیسالمی كە ئەو هێزەی 
دیتبوو و ئاگای لە توانای ژنان بوو، تێگەیشـــت كە بە بێ  ئەوەی 
بەربەســـت و لەمپەریان لە برامبەر ســـاز بـــكا ناتوانێ درێژە بە 
هەبوونی خۆی بدا. مەبەســـت ئەوەیە كـــە هەڵس وكەوتی ئێران 
سەبارەت بە ژن گرێدراوی فەلسەفەی هەبوونێتی. هەتا ئێستاش 
بەپێی ئـــەوە رەفتـــاری كردووە.
بۆیەش پێویستە كە بۆ هەڵبژاردن 
پێویست  هەبێ .  تازەمان  روانگەی 
دەكات كە ئیدی هێندێك پرســـیار 
لە خۆمان بكەیـــن. لەو بڕوایەداین 
كە لـــەو ماوەی تەمەنـــی كۆماری 
ئیســـالمی ئێرانـــدا، ئەگـــەر كـــە 
ژنان بەشـــداریان كردبـــێ  لە هەر 
هەڵبژاردنێكدا، لە راستیدا دەنگیان 
داوە بە ئینكار و چەوســـاندنەوە. 
كاتێـــك كە لە یاســـای بنچینەیی 
ئەو واڵتـــەدا ناوی ژن بـــە ئەمما 
و ئەگـــەرەوە دێ، ژن دەبـــێ  لـــە 
برامبـــەردا چـــۆن رەفتـــار بـــكا. 
هەمیشـــە وتوومانە كە مەسەلەی 
نیوەی كۆمەڵگایە.  ژن، مەسەلەی 
وەختێـــك كـــە هیچ بەســـتێن و 

زیالن تانیـــا

ده نگدان به بي  ده نگي

باس لەوە دەكرێ  كە
هەڵبژاردنی بەرێی 
سەرۆك كۆماری ئێران 
چەواشە كراوە و دەنگی 
گەل دزراوە. تەنانەت 
بۆ ئەوە سەرهەڵدانیش 
دروست بوو. بەاڵم 
ئێمەش ئەو پرسیارە 
دەورووژنین، ئایا 
لە ماوەی تەمەنی 
كۆماری ئیسالمیدا دەنگی ژنان 
نەدزراوە؟ 
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گۆڕەپانێك بۆ چاالكی ژنان و بەشـــداریكردنیان لە ســـازدانی 
كۆمەڵگادا نیە، هەڵبـــژاردن واتایەكی نامێنێـتەوە. لەناو ئەو 
واڵتانەی كە ئاســـتی بەشداری كۆمەاڵیەتی ژنان الوازە، ئێران 
لـــە ریزی هەری ژێردایـــە و دەكەوێتە ناو چەند واڵتی دوایی. 
هەتا ئێســـتاش لەو بـــوارەدا هیچ ئاســـانكارییەك نابیندرێ .
كاتـــی ئەوە هاتـــووە كە ژنان ئەو جۆرە سیاســـەتانە بخەنە 
بن لێپرســـین. بـــاس لەوە دەكـــرێ  كـــە هەڵبژاردنی بەرێی 
ســـەرۆك كۆماری ئێران چەواشە كراوە و دەنگی گەل دزراوە. 
تەنانەت بۆ ئەوە ســـەرهەڵدانیش دروست بوو. بەاڵم ئێمەش 
ئەو پرســـیارە دەورووژنین، ئایا لە مـــاوەی تەمەنی كۆماری 
ئیســـالمیدا دەنگی ژنان نـــەدزراوە؟ بێ گومان بـــە درێژایی 
تەمەنـــی كۆماری ئیســـالمی مافـــی ژنان بنپــــێ  دەكرێ  و 
دەنگی ژنان دەدزرێ . بەاڵم لێپرســـینەوە لەو بوارەدا كەمە. 
دەبـــێ  كە كۆتایی بەو رەوشـــە بێ . كاتێـــك كە دەنگی ژنان 
دەبێتە پێخۆری دەســـەاڵت و لە دژی خۆیان بكاردەهێندرێ ، 
ئـــەوەی دەردەكەوێتـــە بەرچاو كارەســـاتە. ئەگـــەر چاوێك 
بخشـــێنین بەســـەر كۆمەڵگای ئێراندا بە ئاشكرا دەبینین كە 
هەر رۆژ لە هەر شـــار و گوندێك ژنان دووچاری كارەســـاتێك 
دەبنەوە. لە دەنگدانەكەی ســـەرەتای كۆماری ئیســـالمییەوە 
هەتا ئێســـتا، نەتەنیـــا ئاســـتەنگییەكانی بەشـــداریكردنی 
ژنـــان هەڵنەگیراوە، بەڵكوو بەردەوام لە پەرەســـەندن دایە. 
دەبـــێ  ژنان بزانـــن كە چاوەڕوانـــی كردن لـــە زهنييه تێكی 
پیاوســـاالر بۆ چارەســـەری كێشـــەكانیان رێبازێكی هەڵەیە.  
بۆ وێنە شـــاهیدی ئەوەین كە هێندێك لە رێكخراوەكانی ژنان 
داوایان لە "محەمەدی خاتەمی" كردووە كە بەشداری هەڵبژاردن 

بێ  و ئەوانیش پشـــتگیری لێ دەكەن. 
هەشت ســـاڵ ســـەرۆك كۆماریی ئەو 
كەســـایەتیە جیاوازتر نەبوو لە سااڵنی 
پێشـــووی. بەڵكوو كێشـــەكانی ژنان 
قووڵتر بوونەوە و گەلێك لە چاالكانی 
مافی ژنان كەوتنە پشـــت دیوارەكانی 
زیندانەوە. هەنگاوی ســـەرەتایی دەبێ  
بـــۆ گۆڕینی زهنییەتەكە بێ  نەوەك بۆ 
بەشـــداری كردن لەو عەقلییەتەدا. لەو 

بڕوایەداین كە پێشنیاری لەو چەشنە لە نەناسینی هێزی ژنەوە 
سەرچاوە دەگرێ . بۆیە ئێمە وەك ژنان دەبێ  كە بە ئیرادەی 
خۆمانـــەوە بۆ چاەرەســـەری هەنگاو هەڵگرین. هەڵوێســـتی 
لەو چەشنە دەبێتە هۆكاری پشـــت ئەستووری بەڕێوەبەرانی 
سیاســـەتی دژە ژن و رەوایی بە كرداریـــان دەدا. بەداخەوە 
لە لێدوانی ئەو رێكخراوانەدا بەجێی شـــكاندنی بەربەستەكانی 
یاســـایی، پەســـەند كردنـــی یاســـای پیاوســـاالر دەبینین.
تەنیـــا ئـــەو بابەتەش نیـــە، بەڵكـــوو لە الیـــەن هیچ یەك 
لـــە ناوزەدەكانـــەوە پرۆژەی چارەســـەری بـــۆ دیمۆكراتیزە 
كردنـــی ئێـــران نابینیـــن. ئەگەریش هەبێ  تەنیا لە ئاســـتی 
وتـــار و لێدواندا دەمێنێتەوە. دیســـان لەو خاڵـــەدا دەكرێ  
ئامـــاژە بكەین بـــە پرۆژیەكی پێشـــنیار كراو كـــە باس لە 
فدڕاڵیســـمی فەرهەنگی و ئابـــووری دەكا. باس لە پرۆژەكە 

دەكرێ ، بـــەاڵم چەندە بەســـتێنی بۆ ئامادە كـــراوە؟ خاڵە 
فەرهەنگییـــە هاوبەشـــەكان چەنـــدە خراونەتە بـــەر باس؟ 
ئەوەی كـــە دیار بێ  هیچ هەنگاوێكـــی پراكتیكی لەو بوارەدا 
هەڵنەگیراوە. چونكە لە ئێستای حكوومەتی كۆماری ئیسالمی 
ئێرانـــدا بەردەوام هێـــرش لە دژی فەرهەنگـــی گەالن هەیە. 
یانی لە الیەك پێشـــنیار و پرۆژە هەیە و لە الیەكی دیكەوە، 
هێرشـــێكی مەترســـیدار دەكرێ . ئاماژەمان بـــە لەبەركردنی 
جلـــی ژنان لەبەرـ  بە گوتەی خۆیانـ  تاوانبارێكە لە شـــاری 
مەریـــوان و ســـووكایەتی پێكردنی و هه روه هـــا به كار هێنانی 
جلـــی ژنانی كورد وه ك ئامێرێكی ســـه زادان. لەو رووداوەدا، 
به تایبەت هێرش لەســـەر ژنان پێكدێ  كە وەك پێشـــەنگی 
فەرهەنگـــی كۆمەڵـــگان. ئـــەوەی كـــە لە شـــاری مەریوان 
روویدا، هێرشـــێكی فەرهەنگییە كە پێشـــینەی سیســـتەمی 
دەســـەاڵت، پـــڕە لە وێنەی هاوشـــێوەی ئـــەوه و نەریتێكی 
دەســـەاڵتە. بۆیەش كەس بـــاوەڕی بە پـــرۆژەی وا نامێنێ .
 بۆ دامەزراندنی گەاڵڵەی بەو جۆرە ســـەرەتا دەبێ  بەســـتێن 
ئامادە بكرێ . هەتا رێزگرتن لە فەرهەنگی گەالن نەبێ ، پرۆژەی 
لەو جۆرە مانایەكی نابێ . بۆیەش دەبێ  زەمینی هێرشـــی بەو 
جۆرە لەناو ببردرێ . پرۆژەی لەو جۆرە كە جێگای بەفراوانتر 
كردنەوەی هەبێ ، دەكرێ  ببێتە مژاری باس. بەاڵم بەر لە هەر 
شتێك پێویست دەكات لەتەك ئاستەنگییەكانیدا شەڕ بكرێ . 
رووداوێكـــی بـــەو جـــۆرە هێرش لەســـەر گەلێكـــە. ئەوش 
مەترســـیدارە و تەنانەت دەكرێ  لە پێواژۆی ئێستادا نرخاندی 
جیاوازتری لەســـەر بكرێ . كاتێك كە چارەسەری پرسی كورد 
لە بەشەكانی دیكەی كوردستان لە رۆژەڤ دایە، نزیك بوونی 
لەو چەشنە دەكرێ  كە وەك هەڵویستی 
دەوڵەتی ئێران بۆ چارەســـەری پرسی 
كورد لـــە رۆژهەاڵت چـــاوی لێبكرێ . 
هەروەها، ئەوە نیشـــان دەدەا كە هیچ 
گۆڕانێك لە تێڕوانینی كاربەدەســـتانی  
كۆماری ئیســـالمی ئێرانـــدا، دەرحەق 
بە ژنـــان بەدینەهاتـــووە. لە رووداوی 
بـــەو جـــۆرەدا دەكـــرێ  بە ئاســـانی 
هەڵبژاردنیش هەڵسەنگێندرێ . ئاكامی 
دیســـان پێویســـت دەكات كە لەنـــاو پـــرۆژە و گەاڵڵەكاندا 
خاڵـــی تایبەت بە پرســـی ژنـــان و چارەســـەركردنی هەبێ . 
ئەگـــەر لەو بوارەدا الوازی هەبێ ، مانـــای هەڵبژاردن نامێنێ . 
بڕوامان وایـــە كە گرينگی دان و موخاتـــەب وەرگرتنی ژنان 
جـــودا لە هەر چیـــن و توێژێك، پێویســـتییەكە. دەبێ  وەك 
الیەنێكی دەرگیر لە پرســـەكاندا كە خەساری یەكجار زۆریان 
دیوە و توانا و هێزیان بۆ چارەســـەری و دیمۆكراتیزە كردنی 
ئێـــران هەیە چاویان لێبكرێ . ئەگـــەر وەك رابردوو بێ ، ئەوە 
تەنیـــا قەیرانەكان قووڵتر دەبنـــەوە. هەڵبەت هەر ئه و جۆرە 
كە ژنان قەت چاوەڕێی چارەســـەری لە الیەن دەســـەاڵتەوە 
نەماونەتەوە، لەو پێواژۆیەشـــدا بە پێدارگری لەســـەر ئیرادە 
و شوناســـی خۆیان دەتوانن كە ئاكامـــی هەڵبژاردن بگۆڕن.
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ماد،  كنفدراسيون  فروپاشي  از  سال  تقريبا 2600  با گذشت        
خلقمان تا كنون نتوانسته جايگاه قبلي خويش را از لحاظ سياسي 
بازيابد.از فروپاشي كنفدراسيون مادها بدين سو خلق كورد و بقيه ي 
جايگاه  آوردن  بدست  براي  مبارزه   و  تالش  در  زاگرس نشينان 
سياسي و فرهنگي شان بوده اند. هم زمان با اين وضعيت عده اي نيز در 
فراهم آوردن زمينه فروپاشي همبستگي كوردها ) كنفدراسيون ماد 
(، با خيانت هايشان مهر سياه را بر تارك تاريخ ننگين شان زده اند.

امروزه نيز بعد از گذشت هزاران سال و تالشي مستمر، خلقمان به 
پيشاهنگي جنبش آزاديخواهي اش براي تجديد اتحاد و همبستگي  
به  خيانت  ذهنيت  نوادگان  نيز  سوي  ديگر  از  است.  تالش  در 
هستند. گذشته    رفتار  بر  اصرار  و  تداوم  پي  در  ميهن،  و  خلق 

غرب  در  خلق مان  اتحاد  و  مبارزه  اما 
مرحله ي  طاليه دار  كه  كوردستان، 
انقالب خلق هاي خاورميانه مي باشد؛ به 
مدلي براي آزادي خلق هاي تحت ستم 
در  كه  همان گونه  است.  گشته  مبدل 
به آتش كشيد  را  تونس جواني خود 
و زبانه هاي آتش افروخته شده ي وي 
سوزاند،  نيز  را  »بن علي«  ديكتاتوري 
با  نيز  كوردستان  غرب  جوانان 
برافروخته  آتش  از  كه  شعله هايي 
به  دوغان«  »مظلوم  شهيد  شده ي 
ميراث برده اند، توانستند سند لوزان 
كوردستان  از  بخش  اين  در  را 
ديكتاتوري  آثار  و  بسوزانند 
رژيم بعث را از غرب كوردستان 
همچون  غيوري  جوانان  بزدايند. 
با  چه كدار«  و  گوران  باوه ر،   «

نماد  به  نثار جانشان راه آينده ي خلق خويش را روشن نمودند و 
بدل گشتند. از كوردستان  اين بخش  انقالب  و سمبل مقاومت و 

در  مدني  نهادهاي  كوشش  و  خلق  مدافع  يگان هاي  تالش 
بتوان  كه  شد  بستري  بخش،  اين  در  جامعه   تنظيم  و  سازماندهي 
در آن گام هاي بزرگ تري برداشت. عليرغم تمام تبليغات، انكار 
اين  در  كوردي  بهار  و  انقالب  پيشرفت  مورد  در  سياه نمايي ها  و 
بخش از كوردستان، روز به روز شاهد رشد و بالندگي تالش هاي 
همه جانبه ي خلق مان هستيم؛ كه مي تواند، نه از فردا بلكه از همين 
باشد.  مثمرثمر  استقرار ستاتوي ساير بخش ها  امروز در تحكيم و 
با برگزاري سومين كنفرانس خود در اين  درهمين اواخر جوانان 
بخش از كوردستان، تالش كردند كه  بستري را براي  احزاب و 
نهادهاي همه بخشهاي كوردستان جهت برگزاري كنفرانس ملي 
خلق كورد كه امروزه امري حياتي است را هموار نمايند. تا اينكه در 
آينده، نيروهاي سياسي تمامي بخش هاي كوردستان، در كنفرانسي 
سياسي،  تصميمات  ملي 
اقتصادي، اجتماعي و دفاعي 
و  كرده  اتحاذ  را  مشتركي 
و  تجاوزات  تكرار  بر  را  راه 
و  گرفته  خارجي  مداخالت 
بيشتر  تاراج  و  استفاده  سوء  از 
و  منطقه اي  نيرو هاي  جانب  از 
نمايند.  جلوگيري  فرامنطقه اي 
و  بيشتر  تعامالت  با  هم چنين 
ساختاري  مساعي،  تشريك 
پياده  جامعه  در  را  دموكراتيك 
بر  را  راه  وسيله  اين  به  نمايند. 
تكرار خيانت هاي داخلي ببندند.

لوزان  پيمان  از  كه  خلقي 
و  زبان  هويت،  سو  اين  به 
شديدترين  تحت  فرهنگ اش 

باهوز  سيروان  

سمبل اتحاد جوانانروژئاوا7
7

         

مدلي كه جوانان در غرب كوردستان 

در حال عملي نمودن آن مي باشند، از 

هر نوع بي ارادگي و ابزارشدگي اجتماعي 

و سياسي و... جوانان جلوگيري مي كند. 

الزم است كه براي مبارزه با نظام حاكم 

در ايران نيز، جوانان خود را در هر جاي 

ايران سازماندهي نمايند زيرا سالح دفاعي 

جوان و جامعه، سازماندهي است و جوانان 

با ايمان به نيروي ذاتي )اعتماد به نفس( و 

تفكر آزاديخواهانه مي توانند در برابر هر 

گونه ذهنيت ژرنتوكراسي)پيرساالري( و قيد 

و بند هاي برخاسته از آن مبارزه كنند.
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و  تعريب  سياست  بود،  گرفته  قرار  انكار  سياست هاي 
دسته  كشتارهاي  بودند،  نموده  او  سرنوشت  را  آسميالسيون 
مي كردند؛  فرض  آنان  بر  را  قاميشلو  و  عامودا  سينماي  جمعي 
انقالبي  شوري  خستگي ناپذير،  مستمر،  مبارزه اي  با  امروزه 
بكشد. آنان  بر  بطالني  خط  كه  توانسته  كارآمد،  سياستي  و 
براي آيند  ه اي آزاد در  باشند،  جوانان كه آينده ساز جوامع مي 
جامعه اي دموكراتيك تحت عنوان »اتحاد جوانان انقالبي« خود 
را سازماندهي نموده و كمر همت به سازماندهي خلق و دفاع از 
خلق شان بسته اند. جوانان در دومين كنفرانس ملي شان كه سال 
بودند  گرفته  تصميم  گرديد،  برگزار  »هه ولير«  شهر  در  گذشته 
برگزار كنند.  را در غرب كوردستان  كه سومين كنفرانس شان 
بخش   هر چهار  از  تصميماتشان  به  پايبندي  راستاي  در  بنابراين 
مهم، جامه ي عمل  اين  به  تا  اروپا گردهم آمدند  و  كوردستان 
از  بعضي  جوانان،  ملي  و  راسخ  موضع  اين  عليرغم  بپوشانند. 
نهادهاي جوانان بويژه اتحاديه جوانان)يه كيتي الوان( وابسته به 
حزب دموكرات كوردستان عراق ) پ.د.ك ( تالش نمودند تا 
كنفرانس را برهم بزنند، حتي با بي احترامي نسبت به هيئت اعزامي 
كميته ي تداركاتي كنفرانس، كه بمنظور دعوت از آنها به جنوب 
كوردستان عازم گشته بودند، رفتار كردند و خارج از اصول و 
معيارهاي ديپلماتيك، اين هيئت را به عنوان ميهمان نيز نپذيرفتند.
برپايي  براي  كوردستان  جنوب  و  شرق  از  كه  جواناني  حتي 
نيروهاي  از طرف  بودند  كنفرانس عازم غرب كوردستان شده 
مرزهاي  از  عبورشان  هنگام  در  كوردستان،  دموكرات  حزب 
با  ساخته اند،  كوردستان  استعمارگر  نيروهاي  كه  مضحكي 
ممانعت مواجه شدند. اين در حالي بود كه اين نيروهاي مخالف 
اتحاد و آزادي خلق كورد، روزانه و مستمر با همكاري بعضي از 
كشورهاي منطقه مانند تركيه تالش مي كنند با نفوذ دادن نيروهاي 
مزدور، امنيت غرب كوردستان را برهم زده و دستاوردهاي خلق 
براي  باشند  اهرمي  گونه  بدين  تا  ببرند.  بين  از  را  ستم ديده مان 
استمرار اعمال بردگي بر خلقمان در غرب كوردستان و از اين 
اين  برسند.  خود  اقتدارگرايانه ي  و  منفعت طلبانه  اهداف  به  راه 
نيروها در حالي كه ادعاي دفاع از منافع ملت كورد را دارند چرا 
بايد از مرزهايي كه حاصل پيمان شوم لوزان هستند، دفاع كنند؟!!

 در هر صورت جوانان كه شور و اشتياق هزاران ساله ي اتحاد 
به  را  آنها  آزاد شده شان،  ميهن  از  بخشي  ديدن  و آرزوي  ملي 
مرزهاي  شناخت  عدم  بر  اصرار  و  ابرام  با  بود،  آورده  شعف 
ساختگي، توانستند كه آنها را وادار به تسليم در برابر خواسته هاي 
سرسپردگان،  جهل  مقابل  در  پيروزي  اين  با  نمايند.  جوانان 
ديگر  جوانان  انتظار  به  نيز  كوردستان  جنوب  و  شرق  جوانان 
اتحاد جوانان كامل  پايان داده و حلقه ي  بخش هاي كوردستان 
شده و در چنين فضايي سومين كنفرانس شان را برگزار كردند.

از  بخش  اين  كه  حالي  در  كنفرانس  اين  برگزاري 
چند  مي برد،  سر  به  انقالب  مرحله ي  در  ميهنمان 
باشد:  داشته  مي تواند  دشمنان  براي  واضح  پيام 
1-هيچ نيرويي توانايي مقاومت در برابر اراده جوانان را ندارد و هر 
نيرويي در صدد چنين تالشي برآيد محكوم به شكست خواهد شد.
رسيده اند  سازماندهي  و  آگاهي  از  سطحي  به  جوانان   -2
دارند. را  وطن شان  و  خويش  براي  تصميم گيري  توانايي  كه 
عجز  با  كه  نيروهايي  خيانت  بر  بطالني  خط  كشيدن   -3

ببرند. بين  از  را  كورد  خلق  عزت  تالشند  در  خويش 
جوانان با برگزاري اين كنفرانس، هم واهي بودن ادعاهاي مبني 
ناامن بودن غرب كوردستان را برمال ساختند و هم تالش ها  بر 
و سياست هايي را كه منجر به مهاجرت جوانان شده و وادارشان 
نمودند. آشكار  بگيرند،  پيش  در  مزدوري  سياست  كه  كرده 

حال  در  دستاوردهايش  با  خلقمان  كه  مرحله اي  چنين  در 
بازنويسي تاريخ و رقم زدن سرنوشتي ديگر براي كوردستان و 
خاورميانه است، تجربه ي جوانان در غرب كوردستان مي تواند 
روشنگر راه مبارزه ي جوانان در شرق كوردستان و ايران باشد. 
نظام جمهوري اسالمي با خود بيگانگي فرهنگي جامعه ، جوان را 
دچار انحراف نموده و با تعارض در فرهنگ و سياست سركوب، 
موجبات خفقان در جامعه را فراهم آورده است. باعث شده تا 
جوانان انحرافات اخالقي و استفاده از مواد مخدر را همانند راه 
گريز ببينند و بدين گونه شيرازه ي اخالقي جامعه  ي كوردستان و 
ايران فروپاشيده شود. جوانان ايران و شرق كوردستان با الگو قرار 
دادن آزمون غرب كوردستان مي توانند به سرطان هاي اجتماعي 
ناشي از سياست هاي غير بشري نظام خاتمه دهند. بدين منظور در 
سازماندهي جامعه بايد نقش پيشاهنگي شان را بر عهده بگيرند. 
چنانچه "آينده از آن جوانان است" بنابراين بايستي سرنوشت شان 
را به دست خودشان تعيين نمايند، نه اينكه به تقدير واگذار كنند.

جوانان  نيز   1357 سال  در  ايران  خلق هاي  انقالب  جريان  در 
استبدادي  نظام  فروپاشي  راستاي  در  پيشاهنگ  و  اساسي  نقشي 
واقعي  و  منسجم  سازماندهي  عدم  اما   ، داشتند  شاهنشاهي 
اسالمي  نظام  آمدن  كار  سر  بر  به  منجر  مرحله  اين  در  جوانان 
براي  را  ديگري  چيز  جوان كش  سياست هاي  جز  به  كه  شد 
انقالبي  براي  نداشته است. تالش هاي جوانان  ارمغان  به  جوانان 
بر  انقالب  ضد  از  جوانان  ماند.  بي ثمر  اين گونه  دموكراتيك 
تنها شركت در جنگ هاي  سر كار آمده ي جمهوري اسالمي، 
به  نيز  جنگ  از  بعد  گشت.  نصيبشان  فرسا(  فرسايشي)طاقت 
فسادها  به  آلودگي  سهم شان،  كه  شدند  تبديل  سوخته  نسلي 
احكام  با  هم  اعتراض  در صورت  و  بود  اجتماعي  انحرافات  و 
مي شدند. روبرو  و...  زندان  و  شكنجه  سنگسار،  اعدام، 

نمودن  عملي  حال  در  كوردستان  غرب  در  جوانان  كه  مدلي 
اجتماعي  ابزارشدگي  و  بي ارادگي  نوع  هر  از  باشند،  مي  آن 
براي  كه  است  كند. الزم  مي  و... جوانان جلوگيري  سياسي  و 
نيز، جوانان خود را در هر جاي  ايران  با نظام حاكم در  مبارزه 
جامعه،  و  جوان  دفاعي  سالح  زيرا  نمايند  سازماندهي  ايران 
به  )اعتماد  ذاتي  نيروي  به  ايمان  با  جوانان  و  است  سازماندهي 
نفس( و تفكر آزاديخواهانه مي توانند در برابر هر گونه ذهنيت 
ژرنتوكراسي)پيرساالري( و قيد و بند هاي برخاسته از آن مبارزه كند.

وقوع  حال  در  نوين  مرحله ي  اهميت  بايد  جوانان  منظور  بدين 
گروه هاي  قالب  در  سازماندهي  با  و  كرده  درك  را  خاورميانه 
بخشند. ارتقاء  را  ذاتي خويش  دفاع  توان  و...  منطقه اي  محلي، 
همان طور كه رهبر آپو مي گويد:  »جوانان بيشتر از همه براي 
آزادي مبارزه خواهند كرد؛ چرا كه آينده ازآن  جوانان است«.     



18

 

اوايل  به  ايران  در  آن  آغاز  و  ناسيوناليستي  جنبشهاي  شروع 
سده ي نوزدهم برمي گردد، زماني كه عده اي از شخصيت هاي 
كاربست شان،  و  غربي  علوم  به  اتكا  راه  از  تا  ايراني  خواستند 
اين  برگردانند.  گذشته  دوران  عظمت  و  شكوه  به  را  ايران 
اشخاص بيشتر شامل افرادي مي شد كه از خانواده هاي سلطنتي 
تعدادي  و  بودند  حكومتي  اشراف  طبقه ي  و  آنها  اطرافيان  و 
تاسيس  غربي  شيوه اي  به  كه  دارالفنون  مدرسه ي  در  آنها  از 
كرده  تحصيل  غربي  كشورهاي  در  يا  و  مي شد  مديريت  و 
سه  را  ناسيوناليسم  و  سكوالريسم  مشروطيت،  آنها  بودند. 
تاثير  مي دانستند.  نيرومند  ايراني  نهادن  بنياد  براي  اساسي  ابزار 
شد  باعث  ناسيوناليسم  تئوري  و  نظريه  بر  انگليسي ها  فراوان 
آيد. به وجود  متعددي  انشعابات  اين گروها  بين  در  بعدها  كه 

مستقيم  ناسيوناليست  روشنفكران  از  بخشي  اول:   گروه 
شاپور   « قبيل  از  اشخاصي  طريق  از  و  بوده  انگليسيها  نظر  زير 
به  وابسته  ملتي   دولت ـ  تشكيل  دنبال  به  »ملكم خان«  و  جي« 
پرداختند.  رضاخان  با  همكاري  به  بعدها  اينان  بودند.  انگليس 
اينها  داشتند.  عضويت  تجدد  حزب  در  آنها  بيشتر  همچنين 
تركيه و  »CHP« در  احزاب  از  تقليد  با  بيشتر مي خواستند كه 
دولتي،  حزبي  ايتاليا  در  موسيليني«  فاشيستي  حزب   « همچنين 
سراسري و همه گير را به وجود آورند و ايدئولوژي ناسيوناليسم 
برجسته  شخصيت هاي  از  دهند.  اشاعه  ايران  جاي  همه  در  را 
اشاره كرد. در  »سيد ضياء طباطبايي«  به  اين گروه مي توان  در 
و جريان ترك هاي جوان   اساس خط مشي  بر  اين گروه  واقع 

»اتحاد و ترقي« حركت مي كردند. بعدها عده اي از رهبران اين 
مشخص  هم  تاكنون  كه  عللي  به  و  ناگهاني  صورت  به  گروه 
اين  از  بعد  شدند.  برداشته  ازميان  رضاشاه  توسط  است  نشده 

و  گرفته  فاصله  انگليسي ها  از  كه  شاه خواست  رضا  هم  ماجرا 
اصلي  صاحبان  طيف،  اين  شود.  نزديك  نازي  آلمان  به  بيشتر 
تاريخي  تحريفات  بيشترين  و  بوده  ايراني  ناسيوناليسم  نظريه ي 
و تاريخ سازي توسط تئوريسين هاي آنها به انجام رسيده است.

گروه دوم: آن دسته از ناسيوناليست هايي بودند كه خواستار 
فكر  آنها  بودند.  خارجي  مداخالت  برابر  در  مستقل  ايراني 
مي كردند كه با توسل به ايدئولوژي  ناسيوناليستي و جايگيري 
كه  هرچند  نمايند.  جلوگيري  استعمار  از  مي توانند  قدرت  در 
اما در  تئوريك سود مي جستند،  از همان سرچشمه ي  اينها هم 
از  اروپائي،  اومانيستي  تفكرات  از  بهره گيري  با  هم  آن  كنار 
برابري و حقوق شهروندي بحث مي نمودند. اين گروه بيشتر از 
قانون اساسي و پابندي شاه به اصل مشروطيت و محدود شدن 
چارچوب قدرت بحث به ميان مي آوردند. هرچند كه اين گروه 
باشند  برخوردار  خود  به  مختص  روشي  و  راه  از  مي خواستند 
از  ترسشان  دليل  به  اما  دهند،  كاهش  را  خارجي  مداخالت  و 
جنبش چپ و به خاطر ايجاد تعادل و توازن در برابر انگليسي ها 
در نهايت به دامان آمريكا لغزيدند. اين افراد خود را در قالب 
جبهه ي ملي سازماندهي نموده بودند. از شخصيت هاي بنام اين 
گروه مي توان به »دكتر مصدق« اشاره كرد. با شروع ديكتاتوري 
1332 اعضاي اين گروه از مجلس و سازمان ادارات دولتي بيرون 
وقت  رييس جمهورهاي  فشار  خاطر  به  بعدها  اما  شدند،  رانده 
پاره اي  ايجاد  ايران، جهت  شاه  بر  »كارتر«  و  »كندي«  آمريكا، 
دولت  درون  به  از گسترش چپ،  ايجاد جلوگيري  براي  رفرم 
بازگشتند. اين بار نه در مجلس بلكه در دربار و در كابينه ها جاي 
گرفتند و به خادماني مفيد براي شاهنشاه آريامهر تبديل شدند.
بيستم،  سده ي  اويل  و  نوزدهم  سده ي  دوران  در  ناسيوناليستها 
روحانيت  با  و  داشتند  راديكال  سكوالريستي  ديدگاهي  بيشتر 
به دست آوردن  و  از مشروطيت  بعد  اما  مخالفت مي ورزيدند. 

واكاوي   
 نظام 
خسرواني 

واكاوي   
 نظام 
خسرواني 

واكاوي   
 نظام 
خسرواني 
واكاوي   

 نظام 
خسرواني 
واكاوي   

 نظام 
جنبش هاي ناسيوناليستيخسرواني 

)نظام  شماره ي63  آزاد  والتی  مجله  از  است  بخشی  رو  پیش  نوشتار 
خسروانی( که به فارسی برگردانده شده و در چند بخش ادامه خواهد داشت

PJAK كاري از مركز مطالعات استراتژيك
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مناصب بيشتر دولتي و شروع  دوره ي نيرومندي جنبش چپ در 
ايران، ارتباطات و مناسباتشان با روحانيت بهبود يافت. بخشي 
از جبهه ي ملي را اسالمگرايان تشكيل مي دادند. جنبش چپ 
و بويژه حزب توده، دغدغه ي مشترك درباريان، روحانيون و 
ناسيوناليست ها گرديد. به وجود آوردن دولت ـ ملتي مقتدر و 
بود.  ناسيوناليست  مركزي ديدگاه مشترك تمامي جناح هاي 
هرچقدر هم كه ناسيوناليست ها از آزادي هاي فردي و محدود 
نمودن قدرت شاه به وسيله ي قانون بحث به ميان آورده باشند 
پهلوي،  رژيم  رسمي  ايدئولوژي  با  اشتراكاتشان  علت  به  اما 
خطري جدي براي قدرت محسوب نمي شدند و دولت با آنها با 
مماشات و مدارا رفتار مي كرد. لذا  آنها هم به خاطر چارچوب 
فكري و اعتقادي خود در پيرامون حاكميت و قدرت، در آمد 
به آغوش حكومت شاهنشاهي  نهايت هم  بودند و در  و شد 
داشتند،  ناسيوناليستي  افكار  كه  ديگري  بخش  بازگشتند. 
مذهبي شان  وجهه ي  كه  آنها  بودند.  مذهبي ها  ملي ـ  همان 
شاه  دولِت  به  نسبت  راديكال تري  موضع گيري   بود،  بارزتر 
داشتند. همچنين داراي روابط مسالمت آميزي با اسالم گرايان 
افراطي بودند. اينها بعدها به دو جناح تقسيم شدند؛ جناحي به 
قبل  مانند  هم،  ديگر  و جناح  پيوستند  فقيه  طرفداران واليت 
دادند.  ادامه  خود  فعاليت  به  آزادي  نهضت  عنوان  تحت  و 
انقالب در دولت موقت جاي  پيروزي  اينان عمدتا در آغاز 
بود.  »بازرگان«   آنها  ميان  در  برجسته  شخصيت  مي گرفتند. 
اين  و  كردند  ظهور  ناسيوناليست ها  ميان  از  اشخاصي  بعدها 
از  ايراني  اصيل  هويت  به  بازگشت  كه  پذيرفتند  را  واقعيت 
 « افراد  اين  از  يكي  ندارد.  امكان  كالسيك  ناسيوناليسم  راه 
با  كه  بود  كوردتبار  سياستمداري  وي  بود.  فروهر«  داريوش 
و  سياسي  جستجويي  در  آپو«  »رهبر  افكار  از  تاثيرپذيري 
فكري نويني بود. وي بعد از توطئه ي بين المللي اي  كه براي 
مشترك  همكاري  با  گرفت،  صورت  آپو  رهبر  دستگيري 
سازمان اطالعات و ارگن اكون)گالديوي ترك( به قتل رسيد.
بخش  ايران،  اسالمي  جمهوري  حكومت  تشكيل  از  بعد     
عظيمي از ناسيوناليست ها به خارج از ايران و به ويژه كشورهاي 
آمريكا و انگليس مهاجرت كردند. رسانه هاي فارسي آمريكا 
گرو ه هاي  اين  مي شود.  مديريت  گروه  اين  طرف  از  بيشتر 
ملي گرا بعد از مهاجرت به خارج به حدي به سلطنت طلب ها 
بازشناسي  كه  كرده اند  پيدا  آميختگي  آنها  با  و  شده  نزيك 
آنها از همديگر كار مشكلي است. در واقع اينان به اين مساله 
دلخوش كرده اند كه با مداخله ي نيروهاي خارجي حكومت 
جمهوري اسالمي در ايران فروپاشانده شود و در نهايت هم 
احتمالي  استعانت و همكاري سلطنت طلب ها در حكومت  با 
جايي را بدست آورند. در طي جريانات بعد انتخابات سال 88 
انجاميد، ملي گريان در تالش بودند  كه به ظهور جنبش سبز 
و  رسانه  طريق  از  و  كرده  استفاده  آمده  پيش  فرصت  از  كه 
تبليغ، ايجاد دولت ـ ملتي مركزي و نيرومند، مطابق با فرهنگ 
گروه هاي  دهند.  نشان  چاره يابي  راه  يگانه  مثابه   به  را  غربي 
مركز  براي  تنها حقي  را  آزادي  اينكه  دليل  به  ناسيوناليست، 
ديده و چاره يابي تمام مشكالت را در تشكيل دولت مي بينند، 

نسبت به جنبش هاي مردمي خلق هاي ايران و بويژه خلق كورد 
برخوردي فاشيستي دارند. آنها هرگونه سركوب و ستم دولت 
را مشروع و روا دانسته و هر گونه مبارزه و فعاليت خلق كورد 
از  تروريزه مي نمايند.  را  دانسته و آن  را همانند جدايي طلبي 
ديدگاه آنها كوردها ايرانياني درجه چندم به حساب مي آيند، 
شوند.  تبديل  فارس  به  كه  نرسيده اند  سطحي  به  هنوز  كه 
هيچگاه هم به اين توانايي دست نخواهند يافت. براي همين از 
ديد آنها كوردها تنها و تنها مي توانند نقش خدمتگزار را براي 
فارس هاي حاكم داشته باشند. ناسيونالسيت هاي ايراني از سوي 
كشورهاي آمريكا و انگليس و اسرائيل آشكارا مورد حمايت 
مركزگرايانه  تفكرات  از  هميشه  يهوديان  مي گيرند.  قرار 
همچون  را  سنت  اين  و  نموده  حمايت  خسرواني  سنت  و 
نيست  بيهوده  مي دانند.  ايراني  ناسيوناليسم  اساسي  زيربناي 
كه عده اي از يهوديان، يعني همان  »فريسي ها« با بنيان گذاري 
برانداختند  را  بابليان  هخامنشي(،  خسرواني)سلسله ي  قدرت 
شده  گفته  ابرقدرت  سه  هر  امروزه  بازگشتند.  اورشليم  به  و 
مي خواهند كه همه ي نيروهاي مخالف ايراني و بويژه آنهايي 
را كه در خارج از ايران قرار دارند، زير سايه ي طرفداران شاه يا 
همان سلطنت طلب ها كه پيشاهنگي ناسيوناليست ها را بر عهده 
گرفته اند، گردآوردند. برخي جريانات كورِد شرق كوردستان 
كه از آنها به عنوان كالسيك ياد مي شود، با تسليم شدن در 
سيستم  چارچوب  در  را  خدمتكار  نقش  سياست،  اين  مقابل 
نظريه ي  با  مخالفت  كرده اند.  قبول  شاهنشاهي  ملتي  دولت ـ 
ناسيوناليسم و موضع گيري مستقل از ديد آنها قابل قبول نيست.

خارج از سازمانهاي ناسيوناليست  كالسيك، اگر ناسيوناليسم 
جنبشي  دهيم،  قرار  تحليل  مورد  ايدئولوژي  يك  مثابه  به  را 
مركزي  ناسيوناليسم  از  خارج  جنبشي  يا  و  غيرناسيوناليستي 
از  را  خود  وجه  هيچ   به  مركزگرا  جنبش هاي  نمي بينيم. 
را  اين  و  نكرده اند  رها  ملي گرايي  و  ملت  دولت ـ  گفتمان 
غيردموكراتيك شان  موضع  در  آشكار  صورت  به  مي توان 
از  ايراني  مخالفان  همين  براي  ديد.  كورد  مساله ي  به  نسبت 
برنامه اي منسجم و دموكرتيك برخوردار نيستند. هر چند كه 
واقعيت تاريخي جامعه و فرهنگ ايران مجال به وجود آمدن 
و ظهور فاشيسمي همانند تركيه را نمي دهد، اما ناسيوناليسم، 
به  هم  و  هم آميخته  در  صفوي  شيعه ي  با  حدودي  تا  هم 
جامعه ي  در  عميق  معضالت  و وجود  تبليغات گسترده  دليل 
ايران، بر جوامع شهري تاثيرگذار است. ناسيوناليسم يكي از 
كه  است  الزم  و  است  دموكراسي  برابر  در  موانع  بزرگترين 
پرداخت.  مبارزه  به  آن  برابر  در  مستمر  و  جدي  صورتي  به 
استقرار  چگونگي  و  ناسيوناليسم  انديشه ي  از  درست  درك 
درهم آميختگي اش  با  آشنايي  و  ايران  در  آن  سازماندهي  و 
شناخت  در  صفوي،  شيعه ي  با  همچنين  و  خسرواني  نظام  با 
برقراري  و  بيماريها  اين  از  جامعه  زدودن  و  قدرت  واقعيت 
بود. ياريگر خواهد  و  بوده  اساسي  و  مهم  اصلي  دموكراسي 

بويژه  و  جديد  متوسط  طبقه ي  توسعه ي  با  سوم:  گروه 
مدرنيزم  كه  بحراني  به  توجه  با  همچنين  و  كرده ها  تحصيل  
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بود  بوجود آورده  ايراني  لحاظ هويتي در جامعه ي  از  غربي 
ناسيوناليسم  و  غربي  سوسياليسم  جوابگويي  عدم  همچنين  و 
اين طبقه شروع  ميان  نويني در  كالسيك، جستجوي هويتي 
از  را  متوسط  طبقه ي  توسعه ي  امكان  پهلوي  دولت  گرديد. 
به  و فكري  لحاظ سياسي  از  اما  فراهم مي كرد،  مادي  لحاظ 
طبقه  اين  برابر  در  را  گسترده اي  موانع  ديكتاتوري  شيوه اي 
به وجود مي آورد. اين طبقه متوسط جديد با طبقه ي متوسط 
سنتي پيوند و اتحادي نداشت و به دنبال خط فكري مختص به 
خود بود. زيربناي فكري آنها از مباحث مختلف تشكيل شده 
بود. آنها علوم پوزيتيويستي غربي را قبول داشتند و تحليالت 
ماركسيست ها را از لحاظ تاريخي و طبقاتي تاييد مي كردند، 
اما ماترياليسم را قبول نداشتند و سازمانهاي چپ كالسيك را 
بدور از  واقعيت هاي جامعه ي ايران مي دانستند. آنان شيعه گري 
را همچون زيربناي فكري ـ هويتي ايراني مي پسنديدند. اما از 
ارتباطات ديني تشيع رسمي و قدرت آگاه بودند. براي همين 
هم مابين شيعه ي علوي و صفوي تفاوت قائل بودند. آنها بر 
اين باور بودند كه در جوهره و ذات اسالم، سوسياليسم وجود 
سوسياليستي  مبارزه ي  و  سوسياليسم  اين  نماد  و  رمز  و  دارد 
علي  »دكتر  ايراني  فيلسوف  مي دانستند.  اهل بيت  و  علي  را 
علي  دكتر  بود.  ديدگاه  نوع  اين  اصلي  ايدئولوگ  شريعتي« 
بار  يك  كه  مساله  اين  و  بود  خراسان  منطقه ي  از  شريعتي 
ايران  در  ذهنيتي  مداخله اي  بر  سعي  منطقه  همان  از  ديگر 
دارد. تحقيق  جاي  و  نبوده  تصادفي  امري  مي گيرد  صورت 
شدند.  سازماندهي  سياسي  جناح  دو  ذهنيت  اين  مبناي  بر 
نظريات  انعكاس  كه  بودند  سياسي  گروه هاي  نخست، 
جنبش چپ در ميانشان قابل مشاهده بود. اين جناح طرفدار 
از تشكيل دولتي  مبارزه ي مسلحانه برضد رژيم شاه بودند و 
جمهوري با وجهه ي سوسياليستي و با اقتصادي مختلط از دو 
پشتيباني مي كردند. تحليالت طبقاتي  تعاوني  بخش دولتي و 
مشهورترين  از  داشت.  غالب  آنها وجهه اي  نظريات  ميان  در 
در  كه  خلق«  مجاهدين   « به  مي توان  جناح  اين  گروه هاي 
دهه ي 40 تاسيس شد و مبارزه ي مسلحانه و خشونت آميزي 
را در مقابل شاه شروع كرد اشاره نمود. بيشتر اعضاي رهبري 
در  فعال  اعضاي  از  توجهي  قابل  تعداد  و  بودند  آذري  آن 
مي دادند.  تشكيل  شيعه  كورد هاي  را  آنها  عملياتي  عرصه ي 
مجاهدين خلق در مبارزه خود در برابر رژيم شاه بيشتر اعضاي 
برجسته ي رهبري سازمان را از دست داد و بعدها در بحراني 
ماركسيستي  گرايشات  كه  سازمان  از  بخشي  ايدئولوژيك 
داشتند جدا شدند. از دست رفتن رهبران اصلي و ايدئولوژيك 
اين سازمان باعث گرديد اشخاصي كه به دنبال منافع سياسي 
بودند، بتوانند سازمان را تحت نفوذ و سيطره خود درآورند. 
جمهوري  حكومت  تشكيل  از  بعد  خلق  مجاهدين  سازمان 
اسالمي بزرگترين سازمان از لحاظ جنگ مسلحانه بر ضد اين 
رژيم بود. آنها توانستند در يك سلسله عمليات مسلحانه تعداد 
قابل توجهي از كادرها و رهبران جمهوري اسالمي را از ميان 
بردارند. اما خود سازمان هم متحمل خسارات جبران ناپذيري 
در  خلق  مجاهدين  ايران،  و  عراق  ميان  با شروع جنگ  شد. 

عراق با دولت صدام پيماني را منعقد نمودند و همين امر هم 
ايرانيان  ميان  در  سازمان  اين  مردمي  پايگاه  تضعيف  باعث 
مجاهدين  سازمان  از  عراق،  كنوني  و حكومت  آمريكا  شد. 
مي جويند.  سود  ايران  با  معامله  جهت  ابزاري  عنوان  به  خلق 
از  خارج  منفعل  اپوزيسيون  ميان  در  هم اكنون  سازمان  اين 
ايران از بيشترين نيرو برخوردار است. همچنين اين سازمان به 
گرايشات قدرت گرايانه آلوده شده و به جاي رفتار و كرداري 
بحران هاي  و  ديني  احساسات  از  كه  مي نمايند  سعي  انقالبي 
به اهداف سياسي خود استفاده  ايران جهت رسيدن  جامعه ي 
جمهوري  با  جنگ  از  بعد  خلق  مجاهدين  سازمان  نمايند. 
اسالمي، همراه با چند جناح ديگر شوراي ملي مقاومت را به 
اما  انحصارگرايي و همچنين رشد تصاعدي  وجود آوردند. 
رهبران  پاكسازي  موجب  آنها  ميان  در  ناسيوناليستي  گفتمان 
در  و  شد  فارس ها  دست  به  رهبري  سكان  افتادن  و  قديمي 
نهايت شوراي ملي مقاومت از هم پاشيد و تنها  نام آن باقي 
ماند. آنها بسيار شيفته ي دولت گرايي بوده و حتي دولِت در 
تبعيد و رييس جمهور و كابينه اش را نيز تاسيس نموده بودند. 
امروزه فعاليت آنها بيشتر در عرصه ي ديپلماتيك ادامه دارد.

سياسي  فعاليت  به  حوزه  اين  در  كه  افرادي  از  ديگر  بخشي 
واليت  و  خميني  طرفداران  هيئت  در  بعدها  مي دادند،  ادامه 
فقيه درآمدند. اينان كم كم گفتمان مبني بر شيعه ي علوي را به 
كناري نهاده و خود را هم چون نماينده ي طبقه ي آسيب پذير 
شهرها يعني »مستضعفين« معرفي كردند. آنها  كه به شخصيت   
خميني وابسته بودند، نام »دانشجويان پيرو خط امام« را براي 
از  فرهنگي كه  انقالب  مساله ي  برگزيدند. همچنين در  خود 
سال 59 با هدف هموژن كردن و يكدست سازي ايدئولوژيك 
دانشگاه ها و ادارات دولتي آغاز شد نقش فعالي را ايفا كردند. 
در مقطع جنگ كوردستان هم به عنوان نيروهاي داوطلب وارد 
عرصه شدند. اين جناح ها بعدا در درون دولت با طبقه ي متوسط 
سنتي و طبقه ي اصولگرا دچار اختالف شدند و از حاكميت 
طرد شدند. آنها خود را همچون جناح چپ رژيم جمهوري 
اسالمي به حساب مي آوردند. بعدها با گفتماني جديد تحت 
تالش  اصالح طلبي  نام  به  و  رفرم  ايجاد  و  قانونمندي  عنوان 
كردند تا يك بار ديگر در حاكميت جاي بگيرند. اما از طرف 
محافظه كاران براي آنها موانعي ايجاد شد و با مشكالت زيادي 
روبه رو شدند كه تا به امروز هم ادامه دارد. برخي از اين افراد 
شدند.  رويگردان  سيستم  از  كلي  به  رژيم  فشارهاي  از  بعد 
با طرفهايي  آنجا  در  و  ايران عزيمت كرده  از  به خارج  آنها 
كه مي خواستند از خارج بر جنبش سبز تاثير گذاشته و با آن 
همكاري نمايند، فعاليت خود را ادامه دادند. عده ا ي ديگر از 
آنها هم بر اين عقيده اند كه واليت فقيه بايد مشروط به قانون 
اساسي باشد. يعني معتقد به  مشروطيتي در قالب نظام بودند. 
اينان بيشتر در حزب »جبهه ي مشاركت ملي« فعاليت مي نمايند.
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       با دست هايي پر از ترانه گي شرق اين سرزمين، از تبسم گل هاي شاهو تا غرور بهارين كودكان ايالم، از رنج هاي 
دور خيابان هاي مهاباد تا كوره  راه هاي پر از بدرود و بدرقه  هاي سردشت، كه غبار خستگي شان را در چشمه هاي قنديل 
مي نهي، آن جا  ـ غرب كوردستان ـ  در آن سوي سرزمين  قدم  وقتي  تازگي،  و  تماشا  از شوق  با چشم هايي  مي شويند. 
رؤياها  و  رنگ ها  ديگر  كه  جا  آن  مي كنند،  قسمت  تو  با  را  شادماني هايشان  راه ها  و  و كشتزارها، شهرها  كه دشت ها 
و آتش جشن مي گيرند، آن  ميالد گل  در  را  رهايي خود  بي نهايت  تا  و  مي آيند  بيرون  ديوار  بر  قاب هاي محكوم  از 
و  آب ها  نقاشي  و  خويش  مادري  زبان  به  گل ها  نام   تلفظ  جرم  به  ديگر  مدارس  نيمكت هاي  پشت  كودكان  كه  جا 
نمي كنند،  دريغ  ازعابران  را  لبخندهاشان  ترس،  از  خانه ها  درهاي  ديگر  كه  جا  آن  نمي شوند،  محاكمه  ميهن  آفتاب 
مي توان از بسياري واژه ها و بي نهايت مفهوم ها حرف زد، نوشت و نوشت آن گونه كه تصوير انگشتان كوچك كودكان 
»قاميشلو« كه به نشانه ي پيروزي به مسافران راه، خوش آمد مي گويند، ناب ترين تصوير دفترهاي شعر شاعران جهان شود. 
مي توان از روزهايي نوشت كه آلبوم هاي آينده از آغوش گرفتن عكس هاي آن  حتما به خود مي بالند. مي توان از همه چيز 
نوشت. از همه ي آوازي  كه در چشم  كشتزارهاي صبح، بهاري از گل هاي گندم را مي رقصاند. يا مي توان از تفنگ هايي 
نوشت كه ديگر رؤياهاي كودكانه ي كوچه ها را نشانه نمي روند. حتي مي توان از همه ي دردها و مادراني نوشت كه ديگر 
دلتنگي هايشان را در پنهاني هاي سرد، زير روسريهايشان گريه نمي كنند چرا كه امروز اشك ها تنها بي قرار يك شادماني اند.
مي توان نوشت، از ابتدا تا به امروز را خط به خط  با مرور لبخندهاي ساده ي يك زندگي نوشت و هميشه نوشت. . . 
          اما زندگي تر از همه ي واژه ها، اين  نبض آزادي ست كه در قلب عابران شهر، نوشتني  ترين شعر اين سرزمين است. بايد 
نوشت كه اينجا   حاال ديگر آزادي از حصار تنگ كلمات روي پالكاردها و تصور تصويرها به خيابان ها آمده، دست در 
دست كودكان، هر روز بي ترس از  آتش و دود به سينما »عامودا« مي رود براي يادبود كودكان سوخته ي آن، جعبه اي مداد 
رنگي و گلي از نرگس هاي قنديل مي گذارد. حاال ديگر در فرهنگ هاي لغت به جاي همه ي كلمات، نام هايي مي آيند كه 
براي آمدن اين روز آن چنان زيستند كه بايد در مقابل نام به نام آنها بابونه اي به رسم بهار و هميشه گذاشت. اينجا درست 
لحظه ي تالقي انقالب است با چشم به راهي هاي دور. تالقي انقالب و زندگي كه تقويم ها در هيجان آمدن آن، سال ها 
لحظه  ها را درد به درد و زخم به زخم شمردند. و آن چنان ساده و تازه  ست كه زندگي مي تواند بي ترس از باتوم و بازجويي، 
بي آنكه در ايستگاه هاي بازرسي، قلبها و لب هايش را تفتيش كنند بي آنكه از مسافرانش مقصد و منظور مهرخورده سؤال 
كند.  پيشكش  »روژباش«  پنجره ها  همه ي  به  و  بنوشد  چاي  هم سفرانش  با  بگذارد  قدم  راهها  تمام  در  مي تواند  كنند، 
         بايد اينجا از مرگ مرزها و ممنوع هاي فرسوده نوشت. اينجا مرزها، نه ميان دشتها و كوه ها، كه تنها به اندازه ي يك 

روژباش
فروردين  هيوا آرگش ـ  ملي جوانان  از جوانان شرق كوردستان جهت شركت در كنفرانس  زير حاصل سفر چند روزه ي گروهي  نوشته ي             

بخش هاي  تمامي  جوانان  ديدار  و  غرب  نو پاي  انقالب  فضاي  در  كنفرانس  موفقيت آميز  برگزاري  است.  كوردستان  غرب  در  ـ   1392
جوانان  همبستگي  و  اتحاد  بر  راستين  اثباتي  كوردستان،  آزادي  تا  مبارزه  پيمان  تجديد  و  يكديگر  با  اروپا  مقيم  جوانان  ونيز  كوردستان 
نيروهاي  جوانان،  شهيد،  مادران  انقالبي،  مردم  با  ديدار  و  روستاها  و  شهرها  در  كوردستان  شده ي  آزاد  غرب  از  ديدار  در  است.  كورد 
هيجان  و  شور  درك   ، مختلف  آكادمي هاي  از  ديدار  نيز  و  هنرمندان  و  روشنفكران  اجتماعي،  سازمان هاي  و  سياسي  احزاب   ،  YPG
از  بخش  اين  انقالب  سفر،  اين  لحظه ي  لحظه  تمامي  در  مي نمود.   بدل  درودي  و  لبخندي  به  را  مبارزه  سالها  رنج  جوانان،  انقالب 
لبخندهاي آزادي  آموختند. اين سرزمين لحظه هاي مقاومت و  به كودكان  ياد شهيداني مي اندازد كه  به  ترا  از هر چيزي  كوردستان بيش 

7روژئاوا
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سيم خاردار يا ديواري ميان خيابان هاي يك شهر و يا كوچه باغ ها، كشيده شده اند. در شماِلِ سيم  هاي خاردار اين جا، باتوم هاي 
وحشي ، تركي استانبولي حرف مي زنند و يك كوچه آن سوتر زبان شالق هاي بي شرم، سال ها با تن گل ها و گندم، عربي 
سليس و بي لهجه اي از جهالت و تجاوز بود. هنوز عاشق شدن پنجره هاي دو سوي اين ديوار ممنوع است و نجواي شاخه ها با 
شِب درختان آنسوتر حرام.  پاسبان پيِرِِِِِِ محله ي آن سوي سيم خاردار هر روز با وحشت آوار ديوارها از فرياد كودكان انقالب، 
پاره هاي خوابش را به برجك مرزباني مي برد و خيالها يش را هنوز با ديوار حرف مي زند. حاال ديگر بر شانه هاي زخمي 
»قاميشلو« درد سال ها غريبي »نسيبين« با مارش انقالب مرهم مي گيرد.  چرا كه مردمان كناره هاي دجله به رسم ديرين اين 
سرزمين به همسايه ها لبخندهاي تازگي هديه مي دهند و با زبان انقالبـ  زبان مادري شانـ  به تمام اين مرزها مي خندند. آن گونه 
كه ما هم به اين مرزها مي خنديم با همان زبان همان دل. از شرق تا غرب ميان جاده ها، راه ها و كوهستان ، از كرماشان، بوكان و 
هه ورامان تا »ديريك« و »رميالن« و »عفرين« به جنازه ي مرزها و مرگ خنديديم بي آنكه لحظه اي نگران نرسيدن باشيم . چرا 
كه نشاني راه را از »باور ماكو« اولين گريالي شهيد انقالب غرب كوردستان گرفته  بوديم. او كه  با عشق به كودكان آزادي 

و انقالب خلق، به مرگ خنديد. درست همان راهي كه »نوزاد كومار« از »ديريك« تا »سردشت« را به همان عشق آمده بود.
نابخشودني است چرا كه  اين، تلفظ حتي نامش جرمي  از  انقالب يعني دوباره زيستن در خاكي كه پيش  اينجا           
حضورت در سرزمين هزارساله ي خويش گناه بود و تاوان. انقالب در غرب كوردستان تنها يك روايت سياسي مردان به 
بن بست رسيده ي سوريه نيست. شباهتي هم به انقالب هاي به اصطالح مخملين و نايلوني و رنگين ندارد، اين جا رنگ ها به 
رنگ سرخ شهيد است و ريشه در واقعيت سال ها مبارزه اي دارد كه تنها براي انكارت در سرزمين خويش و براي مرگت، 
حتي چشمه ها را با بتوني از جنس تجاوز و غارت مي خشكاندند . انقالب، اين جا يعني آكادمي هاي ساده اي كه دختران 
ياد  آزادي  الفباي  كودكان،  به  كه  مادراني  يعني  انقالب  مي  آموزند.  فلسفه ي  رهايي  و  مي پوشند  انقالب  رخت  جوان، 
مي دهند و برايشان شبانه،  قصه ي قهرمانان زندان مي خوانند. اين جا انقالب، زيستن دوباره ي هويت، زبان، سرزمين، فرهنگ 
و دفاع و انسجام اراده اي است كه ديگر نمي توان آن را به جرم كورد بودن در ميان پرونده هاي سياه و سياه چاله هاي انفال و 
تجاوز به مرگ محكوم كرد. انقالب در غرب كوردستان انقالب خلقي ست كه براي آزادي، فهمي از شهادت را زيسته اند. 
      مي توان تمام روزها و واژه  ها را دوباره نوشت. سكوت مرسوم دنيا را شكست كه لب هاي خاموشي شان را هميشه بر 
روي حقيقت هاي اين سرزمين بسته اند و انگار سينه هاي خالي از قلب آن سوي زمين، تنها عادت خيال سهم خويش از اين 
سرزمين را به تماشا نشسته اند. اما انقالب كوردستان، انقالب شكستن دوباره هاي تاريك اين سرزمين است. اين جا غرب 

كوردستان است و ميان عكس هاي شهيد  بر ديوار كوچه ها نوشته اند:   
 »آزادي پيروز خواهد شد.. . .«

ــ سينماي شهر عامودا: در نوامبر سال 1960 در شهر عامودا از شهرهاي غرب كوردستان، سينماي اين شهر توسط عمال رژيم بعث سوريه به آتش كشيده شد كه در آن بيش از260 
كودك كورد در آتش جان باختند.

ــ نسيبين: شهري در شمال كوردستان. با شهر قاميشلو در غرب كوردستان در دو سوي ديوار مرزي قرار دارند. 
ــ ديريك، رميالن: از شهرهاي غرب كوردستان 

ــ شهيد نوزاد كومار: نخستين گريالي شهيد PJAK  از غرب كوردستان ـ شهر »ديريك« ـ كه در سال 2004 در شرق كوردستان به شهادت رسيد. 



  شەهید تارا رۆژهەاڵت

ئەی سەرای بێ كەسان 
لە هەر كوێ دەڕوانم 
روو لە كام ال دەكەم 
تەنیام 
بەرەو كام رووبار و 
زەریا دەڕۆم 
ئارەزووی تینوێتی لە 
پام دەخات
لەهەر رێگا و شوێنێك، 
هات وچۆ زۆرە و من 
تەنیام
دڵم پڕ لە وتن و 
وشەی نایابە 
دەفتەر زۆرە بۆ نووسین 
و پێنووس كەم 
بەسەر هاتی ژیانی 
من؟!
ئاوهایە كە بەرەو كوێ 
دەچێ 
هەمووشتێكی نایابە 
نایاب.

  شەهید تارا رۆژهەاڵت



   PJAK  مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد کوردستان  

     www.pjak.eu       
facebook.com/alternative.pjak

جل و بەرگی 
كوردی 

بەشێكە لە 
شوناس و 

فەرهەنگمان. 
هەرچەشنە 

بێ ڕێزی 
بە پۆششی 

كوردی، 
بێ حورمەتی 

بە گەلی 
كوردە.  


