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وتاری سەرنووسەر
سروشتی مرۆڤایەتی لەتەك كۆمەاڵیەتی بوون ،كۆمەاڵیەتی بوونیش لەتەك مرۆڤایەتی تێكەاڵوە .بە هیچ شێوازێك
ێ كە ئەو دوانە لەیەك جیا بكەیتەوە .گیانداری دیكەش هەیە كە وەك مرۆڤەكان بە كۆمەڵ دەژین ،كە لە بواری
ناكر 
دیسیپلین و پێكهێنانی ئەرك و بەرپرسیارێتیدا زۆر لە مرۆڤەكان رێكوپێكتر كارەكانیان ئەنجام دەدەن .بگرە لە
كاروباریاندا ،كەمترین هەڵە هەیە و هەر هەڵەیەك بەرامبەرە لەتەك مردن و لەناو چوونیان .بۆ هەر بوارێكی ژیان
نەزمێكی گشتی و هەمەالیەنە هەیە و رەهەندێكی تەكرەوانە نابینی .ئەو بابەتە لە ژیانی گیانداری وەك هەنگ یان
مێروو بە باشی دەبینین .هەڵبەت لە ژیانی ئەو بوونەوەرانەدا ،بەشی ئاژۆ( غریزە) حاكمییەتی هەیە .لە ژیانی
ئەواندا پێشكەوتن هەیە بەاڵم لە رەهەندی زەمان بەتاڵە .تەنیا لەناو بازنەیەكدا دووبارە دەبێتەوە .تا رادەیەك
لە تەك شوێندا خۆیان دەگونجێنن ،هەرچەند كە لەو بوارەشدا الوازیان هەیە .بەو پێیە پێشكەوتنی جیدی وەدی نایا
و كومەڵەكەیان مەزن نابیتەوە .هەموو شتێك بە گوێرەی كۆدی گەنەتیكەكان دەمێنێتەوە.
مروڤ خاوەن ژیانێكی كۆمەاڵیەتی یەكجار بەرفراوانە و بەردەوامیش لە گەورە بوونەوەدایە .ئەوەش بە هۆی هەبوونی
رەهەندی جیاوازە لە ژیانی مرۆڤەكاندا .لە هەموویان گرینگتر رەهەندی رۆحی ئەوە ،كە لەناو زەماندا بێدەربەست
دەگەرێ .مرۆڤیش ب ێ ئەو دوونیایە ژیانی پێناكرێ .هەبوونی ئەو رەهەندە ئیزن بە مرۆڤ دەدا كە لە بواری رامان
ێ و گەلێك سنووری دیار و نادیار ببەزێنێ .الوازی بواری جەستەیی
و ئەندێشەدا هەنگاوی یەكجار مەزن هەڵگر 
و غەریزەیی مرۆڤ ،هاندەر بووە بۆ پێكهێنانی ژیانێكی كۆمەاڵیەتی .بزوینی كۆمەڵگای مرۆڤایەتی لە بەستێنی
زەماندا ،بۆتە هۆی پەرەسەندن و گەشە كردنی .لە پەنای ئەوەشدا عەقلی كۆمەڵگا گەشەی كردووە .تێكەاڵوی
لەتەك رەهەندی زەمان رادەی بەرفراوان بوونەوە و گەشەكردنی خێراتر كردۆتەوە و لەتەك خۆیدا هێندێك پێویستی
هێناوەتە مەیدانەوە.
هەر لە سەرهتاوە چۆنێتی ئاراستە پێدان و خستنە بن رەكێفی ئەو گەشەكردنە بۆتە گەورەترین كێشە و بابەتی
فكری مرۆڤ  .ئەم بابەتە لە رێوەبەری كۆمەڵگادا خۆی نیشان دەدا .ئەو پرسەی كە سەرەڕای تێپەڕ بوونی هەزاران
ساڵ ،دیسان هەر بەرجەستەیە .چۆن كۆمەڵگاكەمان بەڕێوە ببەین؟!
لەو بڕوایەداین كە كۆمەڵگا لە ئامانجەكانی خۆی دووركەوتۆتەوە .كاتێك كە بۆ كۆمەڵگای رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
دەڕوانین لەناو بازنەیەكی تەنگدا دەسووڕێتەوە .ئەگەر كە ئاڵۆزییەك بقەوم ێ یان قەیرانێك دروست ببێ ،تەنیا وەك
ێ بێژین كە وەك هەنگ ساڵی
"ئاو بكەیە كونی مێروولە" دەورووژێن و پاشانیش دەچنەوە جێگای خۆیان .یان دەكر 
جارێك پوورە دەدا و كۆمەڵێك بە كۆمەڵەكانەوە زیاد دەكات.
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا تاك لەناو كۆمەڵدا ون بووە و كۆمەڵگاش لەناو زەماندا .هەردووكیان نەزۆك بوون .نە
تاكەكان كۆمەڵگایان بۆ دروست دەب ێ و نەك كۆمەڵگاش لەو حاڵەتەی كە تێیدایە ،توانای مرۆڤ دروست كردنی ماوە.
لەبەر ئەوەش دووبارە بوونەوە زۆرە .مرۆڤ توانی لە سایەی كۆمەاڵیەتی بوونەوە ،ئەوندە بە هێز ب ێ كە ئاسمان و
بن بەحر و سەرزەوی بگا بە گێڵگەی تێكۆشانی خۆی .بەاڵم هەر ئەو مرۆڤە لە برامبەری دەسكردەكانی خۆیدا یەكجار
الوازە و بەدستیانەوە دەناڵێنێ .مەبەستم دهسكردەكان و بەرهەمەكانی لە بواری رێوەبەری كۆمەڵگادایە .لە راستیدا
بۆ رێوەبەری كۆمەڵگا ،كەڵك وەرگرتن لە عەقڵی گشتی پێویستییەكە .كە بەو جۆرە نەبوو ،لە ئاكامدا تاكەكەسی،
سەرەڕۆیی ،پاوانخوازی ،دەسەاڵت و چەوساندنەوە دادەنیشێتە شوێنی رێوەبەری كۆمەڵگا .ئامانجەكانی بەكۆمەڵگا
بوون دیارن و پێویست دەكا كە بە گوێرەی ئەوانە رێوەبەری كۆمەڵگا هەڵبژێردرێن .ئامانجەكان بریتین لە هەنگاو
نانەوە بەرەو واتادار بوون ،ئازادی ،دادپەروەری ،یەكسانی ،هێمنی و گەشەكردن.
بە پێی ئەم پێوانانە دەب ێ كە رێوەبەری كۆمەڵگا دیاری بكرێ .پێویست دەكات كە سەرەتا كۆمەڵگا و ئامانجەكانی
باش بناسین .ئەگرنا قەت ناتوانین لە هەڵبژاردنی رێوەبەریدا سەركەوتوو بین .تەنانەت بەوجۆرەیە كە كۆمەڵگا
دەبێتە هێز و لە ئەگەری لەڕێدەركەوتنی رێوەبەریش بەرگری دەكا .ئەم بابەتەی كە باسمان كرد لە هەڵبژاردنی
سرۆك كۆماری ئێراندا بە سااڵنە كە دووبارە دەبێتەوە و ئەوەی كە جێگای سەرسووڕمانە لە مەیدان دەركەوتنی
یەكجارەی گەلە .لەم بەشە لە هەرێمی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،گەل بە تهواوی بۆتە تەماشاوان .ئەوەی كە لەسەر
ناوی هەڵبژاردن بە گەالنی ئێران دەكرێ ،بێڕێزییەكە كە هەر چەند ساڵ جارێك و بە شێوەیەك دووبارە دەبێتەوە.
هەركەسێك كە كۆمەڵگا لە واتای راستەقینە خۆیدا بناس ێ و لە ئامانجەكانی ئاگادار بێ ،دەتوان ێ كە ئازاد بژی و
ئازاد هەڵبژێرێ.

شەماڵ بەشیری

هەڵبژاردنێك

بۆ
مانـــەوە

شەماڵ بهشيری
بەرپرسی پێوەندییەكانی دەرەوەی PJAK

راوەستەیەك لەسەر هەڵبژاردنەكانی سەرۆك كۆماری لە ئێراندا
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جەبهەبەندییەكانی جیهاندا لە الیەن بزاڤی ئازادیخوازی
گەلی كوردەوە ،ئاڵتەرناتیڤبوونی مۆدێڕنیتەی دیمۆكراتیكی
گۆڕان كاراكتەری سەرەكی ئەم قۆناخەیە كە هەنووكە خستە ناو پراكتیكی سیاسەتی ئاكتیڤی رۆژانە و ئەمەی وەك
تێیدا تێپەڕ دەبین .ئەم راستیە وەهای كردووە كە جگە لەم راستینەیەك بەسەر نەزمی جیهانیدا سەپاند .بەهێزبوونی
رێگایە ئاڵتەرناتیڤێكی تر لە ئاست رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،ئەم رەوتە لەمەدا دیار دەكەوێت كە بلۆكی شانگهای
بژاری سیستەمی جیهانی و ئەو رەوتە نوێیە نەبێت .ئەم و بلۆكی ئانگالساكسۆن لە سووریادا تووشی باتاڵقی
گۆڕانە هەر وەك دەبینرێت بە جوگرافیایەكی بەرتەسكەوە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست هاتن ،كەچی رەوتی مۆدێڕنیتەی
سنووردار نەماوەتەوە و رۆژ بە رۆژ كاریگەرییەكانی دیمۆكراتیك بە پێشەنگایەتی پەكەكە رۆژانە هەلی نوێ
ئەم رەوتە لە هەموو بواركانی سیاسی ،كۆمەاڵیەتی و و دەستكەوتی نوێ قازانج دەكات .ئەم قازانجكردنە
ئابووری قووڵتر دەبێتەوە و هەرێمی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست قۆناخی سەر لە نوێ داڕشتنەوەی خەریتەی سیاسی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی لەگەڵدا
رووبەڕووی قۆناخێكی نوێ
ئیسالمی
كۆماری
كە
دەكرا
ئەوە
شیمانەی
هاتووە و لە ئەنجامدا رۆژانە
لە هاوسەنگی و جەبهەبەندی
لەبەرچاوگرتنی
بە
و
قۆناخەدا
ئەم
لەبەردەم
هاوسەنگی نوێی سیاسی لە
سیاسی و هێز دەكات.
هەنگاوێك
سووریا
و
توركیە
گۆڕانكارییەكانی
هەرێمەكەدا لە شكڵگرتندایە.
چارەسەری پرسی كورد،
هەڵبژاردنەكانی
خولی
و
ڵبهێنێتەوە
ه
ه
گۆڕان
بەرەو
ئەمە خۆی لە خۆیدا كۆتایی
هەنگاو و ژێرخانی سەرەكی
بەكار
هەوڵە
ئەم
بۆ
دەرفەتێك
وەك
جارە
ئەم
هاتنی رەوتی مێژوویی سەدەی
لەم هەنگامەیەدایە و ئەم
سااڵنی
هەموو
پێچەوانەی
بە
بەاڵم
بێنێت.
٢٠ی زاینیە .ئەگەر هاوسەنگی
قۆناخە لە تێكۆشان كە
و
كەش
هەڵبژاردنەكاندا
لەسەردەمی
كە
رابردوو
و خەریتەی سیاسی ئەو دوو
هەنووكە تێیدا تێپەڕ دەبین
جارە
ئەم
ئاراوە،
دەهاتە
كراوە
و
نەرم
هەوای
سەدەیە ،هاوسەنگی دژە
گوزارە لە سەركەوتن و
فەزای
و
چڕتركردەوە
ئەمنیەتی
سیاسەتی
دەوڵەت
كورد بوو و خەریتەی سیاسی
ئاسۆی روونی بەردەممان
شەپۆلی
كردووە.
دژوارتر
سیاسی
و
كۆمەاڵیەتی
هەرێمەكەش خەریتەی سیاسی
دەكات .دەستەبەڕكردنی
رۆژانەی
كوشتنی
و
رۆژنامەوانان
واڵتپارێزان،
گرتنی
بێ كورد بوو ،ئەوا ئەم
هێڵی سێهەم لە ئاستی
دەكات
راستیە
لەم
گوزارە
كۆڵبەرەكان
قۆناخە نوێیە هاوسەنگییەكی
و
گۆڕانكارییەكان

آلترناتيو

ر ۆ حا نیش
بە ر د ە و ا م
دەبێ؟ بەاڵم دەبێت ئەوەمان
لەبیر نەچێت كە ئەم گرینگی پێدان و پێشوازییەی
كە لە ئارادایە ،مژارێكی كورتخایەن و تاكتیكیە و
هیچ بنەمایەكی ستراتێژیكی نیە .چونكە پرسی
سەرەكی ئێران لەگەڵ نەزمی جیهانیدا لە رێوەبەری
ئێراندا نیە .بەڵكو بنەماكانی ئایدۆلۆژیك و
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لێ كەوتۆتەوە كە كورد بەشێكی سەرەكی لەو
هاوسەنگیانەیە و خەریتەی سیاسی نوێ ،خەریتەیەكی
سیاسیە كە كوردی خاوەن ستاتۆ لە خۆ دەگرێت.
لەم چوارچێوەیەدایە كە رێبەر ئۆجەالن لە نامەی نەورۆزی
خۆیدا دەڵێت كە  :سەردەمێكی نوێ دەست پێدەكات.
بەم پێیە هەموو رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و پێكهاتەی
سیاسی ـ ئابووری و هێز لە رەوشی ترانسفێردانە.
ئەو هێزەی بتوانێت بە پێی رۆحی سەردەم و
پێداویستییەكان ،خۆی بگۆڕێت ئەوا دەتوانێت لە
هاوسەنگی نوێدا خاوەن پێگەی بەكاریگەر بێت و
ئەوانەی كە لە دەرەوەی ئەم رەوتە دەمێننەوە ،تووشی
رووخان ،قەیران یانخود بێ ئیستقراری دەبنەوە.
لەم ناوەدا ئێران یەكێك لەم واڵتانەیە كە ئامانجی سەرەكی
ئەم رەوتەیە .ئێران هەم وەك پێكهاتەی ئایدۆلۆژیك و
هەم وەك هەژمۆنیای سیاسی .بە واتایەكی تر گۆڕان
لە ئێران بەشێكیتر لە ئامانجەكانی ئەم قۆناخە لەخۆ
دەگرێت .نەزمی جیهانی و هەرێمی ئیتر ناتوانێت واڵتێكی
وەك ئێران هەزم بكات .هەر بۆیە بە گواستنەوەی ناكۆكی
و ئاڵۆزی و زەخت لەسەر ئێران ،رەوتی گۆڕانكارییەكانی
هەرێمی دەگاتە لووتكە .واتە بە گۆڕانكاری لە ئێراندایە
كە هەموو گۆڕانكارییەكانی نوێی هەرێمی دەتوانێت
دەستەبەڕ و مسۆگەر بكرێت و بگاتە ئامانج .لە ئاستی
كوردستانیشدا ،پێكهاتەی سیاسی ـ كۆمەاڵیەتی
رۆژهەاڵتی كوردستان بەسەر كام خەتی سیاسیدا
بشكێتەوە ،ئەوا بێگومان رۆڵی یەكالكەرەوەی دەبێت
لە ئاست هاوسەنگی ناو كوردستاندا .واتە رۆژهەاڵتی
كوردستان لە ئاستی كوردستاندا رۆڵی یەكالكەرەوەی
دەبێت كە كام هێڵی سیاسی لە كوردستاندا بە گشتی
حاكم دەبێت و هاوسەنگییەكان لەدەست خۆی دەگرێت.
شیمانەی ئەوە دەكرا كە كۆماری ئیسالمی لەبەردەم
ئەم قۆناخەدا و بە لەبەرچاوگرتنی گۆڕانكارییەكانی
توركیە و سووریا هەنگاوێك بەرەو گۆڕان هڵبهێنێتەوە
و خولی هەڵبژاردنەكانی ئەم جارە وەك دەرفەتێك بۆ
ئەم هەوڵە بەكار بێنێت .بەاڵم بە پێچەوانەی هەموو
سااڵنی رابردوو كە لەسەردەمی هەڵبژاردنەكاندا كەش و
هەوای نەرم و كراوە دەهاتە ئاراوە ،ئەم جارە دەوڵەت
سیاسەتی ئەمنیەتی چڕتركردەوە و فەزای كۆمەاڵیەتی
و سیاسی دژوارتر كردووە .شەپۆلی گرتنی واڵتپارێزان،
رۆژنامەوانان و كوشتنی رۆژانەی كۆڵبەرەكان گوزارە لەم
راستیە دەكات .واتە بە سازدانی كەش و هەوایەكی بەم
چەشنە ،بەر بە هەڵبژاردنەكان هەنگاو هەڵێندرایەوە.
هەڵبژاردنێك كە هەنووكە و بە دیار بوونی هەشت ناوزەد

كۆتایی بە هەموو تێبینیەكان هێنا .الیەنی رێفۆڕمخوازان
كە رەفسەنجانییان دەست نیشان كردبوو و هەر
كەسێك وای دەزانی كە خاڵی هاوبەشی رێفۆڕمخواز و
ئوسوولگراكانە و تەنانەت رۆژئاواش قەبووڵێتی رەدی
سەالحیت كراوە .الیەنی رێفۆڕمخوازەكان هەروەك
پێشووش دیاریان كردبوو لە حەسنی رۆحانی پشتگیری
دەكەن .ئوسوولگەرایان كە قالیباف وەك ناوزەدی خۆيان
نیشان دەدەن و دەوڵەتیش كە هێشتا چەند رۆژێكی
لەسەر كار ماوەتەوە نوێنەرەكەی رەدی سەالحیت كراوە.
ێ نوێنەرایەتی ئەو رەوتە
ئایا حەسن رۆحانی دەتوان 
بكات كە سەرەڕای هەموو سەقەتییەكانی وەك رێفۆرم
بەناو دەكرێت .دەتوانێت رێفۆرم بباتەوە خانەی بەیتی
رەهبەری و لە دەسەاڵتی ئایدۆلۆژیك و لە سیستەمی
مارە بكاتەوە .هەڵبەت حەسن رۆحانی كە لە سەردەمی
دەوڵەتی ئیسالحاتدا ،بەرپرسیاری گفتوگۆی ئەتۆمی
بوو ،وەك سازشكار بەناو كرا و ئوسوولگراكان بە توندی
رەخنەیان كرد و داوای حیساب خواستنیان لێكرد .دەبێت
ئەو بابەت لەبەر چاو
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ستراتێژی ئێرانە كە قەیران دەخوڵقێنێت و كێشەسازە.
سەركەوتنی قالیباف بەردەوام كردنی رەوتی ئۆلیگاریشی
نیزامی -ئەمنیەتیە كە بە هاتنە سەركاری ئەحمەدی نەژاد
دەستی پێكرد .ئەم پڕۆژەیە بە هاتنە سەركاری قالیباف
تەواو دەكەوێتە واری كرداری و سەقامگیر دەكرێت.
سەركەوتنی مەشاییش هەروەك چاوەڕوان دەركرا ئەستەم
و دوورە لە چاوەڕوانی بوو .كەوابوو رەوتی ناسیۆنالیزمی
نوێی ئێرانی چۆن بەردەوام دەكات؟ ئاستی قەیران و
ناكۆكی سیاسی -دیپڵۆماسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتی كە
ێ و ئەم باری
لە ئێراندا قووڵ ببۆوە دەكەوێتە ئەستۆی ك 
نەهامەتییەی كە ئەحمەدی نەژاد بەرهەمی هێنابوو ،پشتی
كام دەوڵەت دەشكێنێ .رەوتی ئەحمەدی نەژاد و مەشایی
وەك رەوتی برۆكراسیخوازانی مۆدێڕن چاوی لێدەكرا
كە لە هەوڵی سازدان و
مۆدێڕنیزەكردنی دەوڵەت-
نەتەوەی فارسدا بوون.
هەموو هەوڵدانی ئەوان
ئەوەبوو كە برۆكراسی
رۆحانیە
لەدەست
دەربخەن
نەریتیەكان
كە لەو كارەدا دووچاری
ێ
شكست هاتن .ئێستا دەب 
چاورەڕوانی ئەوە بین كە
ئایا ئەحمەدی نەژاد
ێ
بەڵێنی خۆی دەباتە سەر 
و مەسەلەی لەهەاڵدان و
ئاشكرا كردنی گەندەڵی
الیەنەكان دەخاتە رۆژەڤ
یان بێدەنگ دەمێنێت .ئەم تابڵۆیە گوزارە لە گرینگی
هەڵبژاردنەكانی ئەم خولە لە هەڵبژاردنەكان دەكات.
گرینگییەك كە تەنها لە ئاستی سیاسیدا نا بەڵكو رەهەندی
مێژوویی ناوخۆیی هەیە .دەبێت ئەم ئەگەرەش لەبەر چاو
بگرین كە لەوانەیە لە نێوان هەر سێ رەوتدا چەشنێك لە
ئێئتالف بێتە ئاراوە كە لە دەوڵەتی داهاتوو جێگە بە پێگەی
هەر سێ رەوت بدرێت .ئەمەش بەو ئامانجەوە دەكرێت كە
ناكۆكییەكانی ناو سیستەم ،زەربە لە سیستەم نەدات.
بۆ باشتر تێگەیشتن لە رەوتی سیاسی هەنووكەیی،
لەبەرچاوگرتنی هەڵبژاردنە هەرێمییەكان واتە شووڕا
دەتوانێت رووناكییەكی زیاتر بخاتە سەر دۆخەكە.
چونكە ئەم دوو رەوتە هەنووكە بە هاوتەریبی لەگەڵ
یەكدا بەڕێوە دەبردرێن .دەوڵەت لە ماوەی چەند ساڵی
رابردوودا كادیری تایبەت بەخۆی لە ناو ناوەندەكانی

ئیتالعاتی و عەقیدەتیدا پەروەردە كردووە .هەنووكەش
كە باس لە پەرەپێدانی شووڕا و ئیختیاراتی شووڕا
دەكات ،بەو ئامانجەوە دەیكات كە تەنانەت لە ئاستی
هەرێمیشدا ئەم هەنگاوانە لە رێگای كادیرانی و كەسانی
باوەڕپێكراوی خۆیەوە بەڕێوە ببات .هەر بۆیە لە ئەنجامی
رەدی سەاڵحیەتەكاندا زۆربەی كەسانی باشیان رەد
كردۆتەوە و چەند كەسێكیان هێشتۆتەوە ،ئەویش تەنها
بۆ مەشرووعیەتدان بە كادیرەكانی خۆیان .ئەو كەسانەی
كە چەند جارێك لەسەر كاناڵە تەلەڤیزیۆنیەكانی
كۆماری ئیسالمی لە دژی بزاڤی ئازادیخوازی و شۆڕشی
كوردستان قسەیان كردوە ،نموونەی بەرچاون كە هەنووكە
هەوڵدەدرێت لە رێگای شووڕاكانەوە پێگەی كۆمەاڵیەتیان
بۆ ساز بدرێت و بخرێنە ناو رێوەبەریە هەرێمیەكان.
رەوتی
لەبەرچاوگرتنی
بە
هەڵبژاردنەكان و پراكتیكی پێش
هەڵبژاردنەكان لە ئاست كۆمەڵگادا
ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كە
سیستەم مانەوەی لە چڕكردنەوەی
نەهادەكانی ئەمنیەتی -لەشكەریدا
دەبینێت .لەو بڕوایەدایە كە بە
بەڕێوەبردنی سیاسەتی میكرۆكردنی
نەهادەكانی ئەمنیەتی دەتوانێت
ئەم قۆناخە تێپەڕێنێت .هەر بۆیە
هەوڵدەدات كە دۆخی سووریا وەك
خۆی بهێڵێتەوە و بە پاراستنی
ئەم دۆخە خۆكۆكردنەوەیەك لە
ناوخۆدا بەڕێوە بەرێت .رێك بە
پێچەوانەی ئەمە واڵتانی رۆژئاواش
هەموو هەوڵەكانیان ئەمەیە كە پێش هەڵبژاردنەكانی ئێران
دۆخی سووریا یەكالیی بكەنەوە و ئاستی زەختەكانیان بۆ
سەر ئێران بگەیێنە لووتكە .ئەم هەوڵدانانەش بەو هیوایە
چڕدەكەنەوە كە سێناریۆی هەڵبژاردنەكەی رابردوو دووپاتە
بێتەوە .هەر لەو چوارچێوەیەدایە كە مژاری چەكی كیمیای
سووریا دەخرێتە رۆژەڤ و ئیسرائیلیش هێرشی لەشكەری
خۆی بۆ سەر سووریا دەستپێكدەكات .شیمانەی ئەوە
دەبێت بكرێت كە لە مانگی شەشدا هێڕشەكانی سەر
سووریا چڕتر ببێتەوە و ئاستی ئاڵۆزیەكان لە سووریا،
ئێراق ،لوبنان و تەنانەت توركیەش پەرەبستێنێت.
ئەم فاكتەرانە هەموو خاوەن كاریگەری ستراتێژیك
دادەنێن.
هەڵبژاردنەكاندا
ئاڕاستەی
لەسەر

آلترناتيو
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ئاوابوونی

هیاللی شيعه

هەلومەرجی و پێویستی ئێستاكەی هەرێمی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست هەڵگری تەنگ و چەڵەمەی ،رێكخستنە كۆنەكان نیە
و فۆڕمی كۆنی رێكخراوەكان و الیەن و بەرەكان پێوێستییان
ێ كە هیچ رێكخراوێك لە چوارچێوەیەكی
بە گۆڕین هەیە .ناكر 
داخراودا بمێنێ .گەشە كردن ،بابەتێكە كە بە زەمانەوە
ێ كە
گرێدراوە و بە بێ لەبەر چاو گرتنی ئەو رەهەندە ناكر 
باس لە گەشەكردن و پێشكەوتن بكرێ .زۆربەی رێكخراوەكان
بە پێی هەلومەرجی نوێ ،دەستیان داوەتە گۆڕانكاری ناوخۆیی
تاكوو بتوانن لەتەك دۆخی هەییدا خۆیان رێكبەخەن .بۆ وێنە
بڕوانن بۆ رێكخستنێكی وەك  AKPكە چۆن لەگەڵ دۆخی
ئێستاكەی هەرێمەكەدا خۆی رێكدەخات .خوێندنگاكانی ئەو
رێكخراوە لە زۆربەی بەشەكانی هەرێمەكە سەرقاڵی پەروەردە
كردنی گەالنن بۆ بەرفراوان كردنەوە و گەشەسەندنی زیاتر
و لە ئاكامدا حاكمییەتێكی گشتی .ئەگەرچی دەزانین كە
ئەندێشەیەكی پاراو و ژیانبەخش نیە .بەاڵم بە هۆی ئەوەی
ێ تا
كە توانیوێتی لەتەك داخۆازییەكانی سەردەمانە هەڵسووڕ 
رادەیەك لەناو گەالنی هەرێمەكەدا جێی خۆی بكاتەوە .هەڵبەت
شكستی ئەو پارتە لە پالنەكانی رابردوویدا بۆ موداخیلە لە
هەرێمەكەدا برچاون .وەرچەرخانێكی كە لە سیاسەتی خۆیدا
لەبەر چاوی دەگرێ بۆ هاتنە مەیدانی دووبارە گرینگە.
یەكێك لەو رێكخستنانەی كە لەناوخۆدا دووچاری پارچە بوون
و ناڕوایی بۆتەوە و لە درەوەشدا رووبەڕووی قەیران و ئاڵۆزی
هاتۆتەوە  ،شیعەیە .بە تایبەت لە ئاستی ناوخۆییدا هەتا
ێ زیاتر سێبەری ناڕەوایی بەسەردا دەكشێ .بە تایبەت
دەچ 
پاش رووخانی یەك لەدوای یەكی دیكتاتۆرەكانی هەرێمەكە،
رێوەبەرانی پەرگالی ویالیەتی فەقیە هەستیان بەوە كردووە كە
ناكرێ بە هەمان شێوەی پێشوو هەوڵدانیان هەبێ بۆ بەردەوامی
ێ كە لە هەرێمەكەدا خاوەن
كاروباریان .لە الیەكەوە دەیانهەو 
رۆڵ و پێگە بن و لە الیەكی دیكەشەوە ،نایانهەوێ كە گۆڕانكاری

ئازاد چلچەمە

لە پرگالەكەیاندا وەدی بهێنن .دوو بابەت بە دوو ئاراستەی
جیاوازەوە .كێشەكانی ناوبەینی ئەو هێزانەی كە لە هیاللی
شیعەدا جێگە دەگرن نیشاندەری ئەو یەكەیە .كاتێك كە سەرنج
دەدەیتە وتەكانی هەر كام لەو الیەنانەی كە لە هیاللی شیعەدا
جێگە دەگرن ،دەبینی ویستی هەموویان ئەوەیە كە لە هێندێك
بواردا دەستیان ئاواڵەتر بێتەوە و بە تایبەت لە بواری سیاسیدا
تا رادەیەك بتوانن سەربەخۆییان هەبێ .بابەتی فەرهەنگیش
یەكێكە لەو بابەتانەی كە الیەنەكان داكۆكی لەسەر دەكەن.
هیچ كام لە رێوەبەرانی الیەنی شیعە لە واڵتانی لوبنان ،ئێراق،
بەحرەین و  ...حازر نین كە بە هەموو جۆرێك گوێڕایەڵی سیاسەت
و بەرنامەی داسەپێنراو و رێنموونی ویالیەتی فەقیە لە ئێرانەوە
ببن .هەر چەند كە لە بواری ئایدۆلۆژیكی یەك سەرچاوەیان هەبێ،
بەاڵم خواستی هەموویان ئەوەیە كە بە گوێرەی جیاوازییەكانیان
خاوەن سەربەخۆیی كرداری و پراكتیكی ببن .ئەوەش بۆ ئێران
یەكجار مەترسیدارە ،چون هەتا ئێستا هەر خواستوویەتی كە
بە شێوەیەكی یەك الیەنە هیاللی شیعە بەڕێوە ببا .هەڵبەت
ئەو الیەنانەی دیكەش دیانهەوێ كە لە ئاستی رێوەبەریدا جێگا
بگرن .ئەو مژارە تەنیا لە ئاستی هەرێمیدا نیە و مشتومڕی
زیاتر لەسەر مژارەكە لە ناوخۆی دەسەاڵتدا دەكرێ .بۆیەش
داهاتوویەكی نادیار لە پێش پەرگالی ویالیەتی فەقیهدایە.
بەتایبەت كە بەردەوام چاویان لە پەرەسەندنی سیاسەتی
ئیسالمی نەرمە بە رێبەرایەتی  AKPو بەرەی شیعە ئەوە
وەك مەترسی دەبینێ .كێشەكانی ناوخۆی پەرگالی شیعە لە
ئێران هەتا دەچێ قووڵتر دەبێتەوە و كەلەبەری نوێ دەكەوێتە
ناوبەینی كاربەدەستان و رێوەبەرەكانییەوە .ئەم جۆرە باس و
گفتوگۆیانە مرۆڤ دەخاتەوە بیر مشتومڕەكانی چاخی ناوینی
ئورووپا و سەردەمی دەسەاڵتداری كلیسا لە دونیای مەسیحیەتدا.
ێ
یەكێك لە بابەتەكانی ئەو سەردەمە ئەوە بوو كە مرۆڤ بە ب 
هەبوونی كلیسا و كەشیش یا پێشوای ئایینی دەتوانێ كە هەنگاو
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بەرەو خودا هەڵگرێ .واتە لە دەروونی هەر كەسێكدا ئەو هێزە لیبڕاڵیسمی شەخسییەتی هەیە و ئەوەش ناهێلێ كە رێكخستن
زاتی و جەوهەرییە هەیە كە بتوانێ ،ئەمر و فەرمانەكانی خودا دروست ببێ .لەوانەیە كە بەو چەشنە هەوڵدان بكرێ بۆ
ب
ێ ناوبەینكار و دەاڵڵ وەرگرێ .باوهڕیان وابوو كە خودا لەتەك رێكخستنێكی لیبڕاڵیستی لەناو شیعەكاندا .ئەگەر كە بەو جۆرە
ێ
بەندەكانیدا بە شێوەیەكی راستەوخۆ لە پێوەندی دایە و كلیسا بەرەو پێش بچن ،لە راستیدا هەنگاونانەوەیان هاوئاراستە دەب 
تەنیا بۆ بەرژەوەندی خۆی و چەوساندنەوەی خەڵكی ئەمری لەتەك خواستی رۆژئاواییەكان .دیارە كە پەرگالی ویالیەتی فەقیە
خودا بەكار دەهێنێ و بۆیەش دەب 
ێ كە لە بن حوكمی كلیسا تا رادەیەك لەو مەسەلەیە نیگەرانە .بەاڵم رووبەڕوو بوونەوەشی
دەركەون .هەر ئەو مژارەی كە دەربارەی باوەرمەندانی مەسیحیەت لەگەڵ ئەو الیەنە ،الوازی لەگەل خۆیدا دەهێنێ .ناكۆكی ئەم
و كلیسا باسمان كرد لەگەڵ گوتەكانی بەرەی ئەحمەدی نەژاد بەرەیە لەگەل موحافزەكارەكان لە كێشەی ناوبەینی دەوڵەت و
هەڵسەنگێنن ،كە دەبێژن (ئێمە پەیڕەوی لە "ئیمامی" زهمان ئەواندا بەرچاو بوو .ئەوەی كە گەلێك جار بۆ یەكتر خەتی سووریان
واتە "مەهدی" دەكەین و خۆمان بە سەربازی فیدایی ئەو دیاری كردووە ،كەلەبەری ناوبەینی ئەوانی بەرینتر كردۆتەوە.
دەزانین .هەر بەو هۆیەشەوە ،راستەوخۆ فەرمان و دەستووری هەرچەند كە ئەوانە لە كاتی هاتنە سەركاری كۆماری ئیسالمی
خۆمان لەو كەسایەتە وەردەگرین) .ئەوە وەرچەرخانێكە لە بواری ئێراندا رۆڵیان هەبوو و خۆیان بە شۆڕشگێڕ دەزانی و لە
فكری شیعەگەریدا .بیرو ڕای باسكراو وەك روانگەی مەسیحیە رێچكەی شۆڕشگێراندا هەنگاویان دەنا ،بەاڵم ئەمڕۆكە وەك
پرۆتێستانەكان وایە لە سەردەمی دروست بوونی ئەو ئایینزایەدا .كەسایەتی شۆڕشگێڕ ناناسرێن .لە مەسەلەی گفتوگۆ لەتەك
كە لە بەرامبەری دەسەاڵتداری كلیسا بەكاریان دەهێنا .ئەمریكادا ئەو بابەتە بەرچاو بوو .كاتێكی كە خامەنەیی
بەرەی ستاتیكۆپارێز و موحافزەكار لە ئێراندا بەردەوام ئەو ئەوان وەك دیپلۆمات بەناو دەكا و خۆیشی وەك شۆڕشگێڕ،
الیەنە وەك لەرێدەركەوتوو "ئینحرافی" نیشاندەدا .هەر ئەو دیارە كە چەندە لە ناوبەینی ئەو دوو بەرەیەدا مەودا هەیە.
ێ كە ئەو بەرەیە
ێ كە ئەوەش لەبەر چاو بگیر 
وتانەی كە كلیسا بۆ پرۆتێستانەكانی بەكار دەهێنا .ئەحەمەدی هەروەها دەب 
نژاد و دەستوپێوەندەكانی ،هەمیشە لەسەر بڕوامەندی خۆیان بە جێگای ویالیەتی فەقیە چ ئاڵترناتیوێكی هەیە .ئایا
بۆ مەزهەب 
ێ شیعە داكۆكیان كردووە و ویالیەتی فەقیەیان رەد تێكەاڵوییەك لە مەهدەویەت و ناسیوناڵیسمی فارسی
نەكردۆتەوە .بەاڵم لە كرداردا دەبینین كە زۆر جار بابەتی دەتوانێ لە بواری مەعنەویدا تێركەر بێ؟ یان ئەگەر ئەوە
ویالیەتی فەقیە دەكەوێتە نیقاشەوە .ئەوە گرینگە و جێگای بەرنامەی ناوخۆییە ،ئەدی بۆ هیاللی شیعە كە لەتەك
توێژینەوەیە .كەسایەتێكی دیكە كە روانگەی رەوتی ئینحرافی ناسیوناڵیسمی ئێرانی ناكۆكە چ بەرنامەیەكیان هەیە؟
بە روونی نیشاندەدا" ،ئەسفەندیاری رەحیم مەشایی"نوێنەری بابەتێكی دیكەی كە لە مەسەلەی رێكخستنی بەرەی شیعەدا
ێ باسی بكەین ،ئەوەیە كە الیەنەكانی دیكەی ناو هیاللی
ئێستاكەی الیەنی ئینحرافییە لە هەڵبژاردنی سەرۆك كۆماریدا .دەب 
خستنە بهر باسی مەسەلەی "مەكتەبی ئیسالمی ئێرانی" خاڵێكی شیعە یا بەرەی "موقاومەت" لە داهاتوودا پێوەندییەكانیان لەتەك
جێگای سەرنجە .ئایا شیمانەی ئەوە دەكر 
ێ كە بزووتنەوەیەكی ویالیەتی فەقیە چۆن بەردەوام دەكەن .لەناو رێوەبەرییەكی
پرۆتێستانی شیعە دەركەوێ و بەندەكانی ویالیەتی فەقیە نوێی رێكخستنی شیعەدا چۆن جێگە دەگرن؟ كاتێكی كە لە
راپسكێنێ و بە خێرایی لە ناو بەرەی هیاللی شیعەدا باڵو بێتەوە؟ هەڵوێستەكانی چەند ساڵی رابردووی ئەندامانی بەرەی موقاومەت
هەرچەند كە لە بواری تیۆریدا بەهێز نین بەاڵم هەوڵدانیان بۆ وەك ئێراق و لوبنان دەڕوانین ،ئەوەی كە بە روونی و ئاشكرایی
مانەوە لە ناو دەسەاڵتدا سەرنج راكێشە .ئەو بەرەیە بەردەوام دەردەكەوێتە بەرچاو خواستی سەربەخۆییە لە سیاسەت و
دەسپێكردنی
لە
باس
بەردەوام باس كرداردا .تەنانەت هێندێك جار
قۆناخێك دەكات كە سوورن
لە دروست بوونی شەڕی كەسایەتییەكی وەك "موقتەدا
لەسەر بە ئەنجام گەیاندنی.
ناوبەینی شیعە و سونی لە هەرێمەكەدا دەكرێ .سەدر" كە خاوەن هێزێكی نیزامییە
مژاری
بەكارهێنانی
لەو بڕوایەداین كە هەر ئێستاكەش لەناو شیعەكانی ئێراقدا ،بەرهەڵستی
هێزەوە
بە
زۆر
و
ئارادایە
لە
شەڕە
ئەو
مەهدەویەت بە شێوازێكی
موداخیلەی پەرگالی ویالیەتی فەقیە
نوێ لەسەر ئەو بنەمایەی
بەڕێوە دەچێ .دەبێتەوە لە كاروباری ناوخۆیی
رێكخستنییە،
شەڕی
مەبەست
كە هەركەسێ دەتوانێ بە
هەروەها
ئێراقدا.
شیعەكانی
ئاسانی پێوەندی لەگەڵ
كە هەردوو بەرە هەوڵدانیان بۆ سەرخستنی هەیە .هەڵوێستی شیعەكانی لوبنان بۆ
بەاڵم ب ێ رێكخستنی ناوخۆیی
ێ ورووژاندنی پرسێكی
بگر 
چۆنێتی بەرەنگار بوونەوەیان لەتەك
ناكرێ كە شەڕی دەرەكی بەڕێوە بچێ.
بنەڕەتیە! ئەو كاتە "مەرجەعی
هەر چەشنە هێرشێك لەسەر ئێران
مشتومڕی ناو بەرەی شیعە
ێ دەمێنن
تەقلیدەكان" لە كو 
هەوڵدانێكە بۆ سەركەوتن لەو شەڕەدا .یانیش بەرەی موقاومەت نیشاندەری
و كاریان چی دەبێ؟ بەستێنی
بەرەیەك بە ئیسالمی نەرم دیهەوی روانگەیەكی نوێیە لەناو ئەو بەرەیەدا.
باڵوبوونەوەی فكرێكی بەو
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا دەسترۆیشتوویی خۆی ئایا دەبێت كە هەمووشتێك
شێوەیە یەكجار زۆرە.
ێ یان
زیاتر بكا و لە كەناری ئەودا فیدای ویالیەتی فەقیە بكر 
بەتایبەت كە لە كەسایەتی
بەرەی شیعە هەیە كە دووچاری چەقبەستوویی بۆتەوە بەرژەوەندی الیەنەكانش لەبەر چاو
زەمینەیەكی
ئێرانیدا
بگیرێ .ئەوەش بابەتێكی گرینگە و
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هەتا ئێستاش لەو مژارەدا یەكێتیەك نابینین .لێرەدا گەلێك
پرسی دیكە دێتە ئاراوە .بۆ وێنە ئایا ناوەندێتی لە دەستی
ویالیەتی فەقیەدا دەمێنێتەوە یا ئەوەی كە ویالیەتی فەقیە
بوون دابەش دەكرێ بەسەر الیەنەكاندا؟ پەڕتەوازەیی لەو
بەرەیەدا و دووركەوتنەوەیان لەیەك دەبێتە هۆكاری ئەوەی
كە لە سیاسەتی هەرێمی و جیهانیدا الواز بمێنن و بكەونە
بن كاریگەری ئیسالمی نەرم كە بە پێشەنگایەتی AKP
وە بەڕێوە دەچێ .بەو هۆیەشەوە ناتوانن كە ساكار نزیكی
ئەو بابەتە بنەوە .بەتایبەت ئەوەی كە بەشێك لە شیعەكان
هەرچەند پەیڕەوی ئەو ئایینزایە بن ،بەاڵم عەرەبن و لەتەك
ئێراندا ناكۆكیان هەیە .هێندێك
لە الیەنە شیعەكانیش مەسەلەی
ناوەندێتی لە دژی ئێران بەكار
دەهێنن و دەبێژن كە شیعە
وەك رامان لە دژی دەسەاڵت
ێ
و ناوەندێتیە ،ئەدی چۆن دەب 
كە ناوەندێتی ویالیەتی فەقیە
لە ئێراندا پەسەند بكرێ؟
كە واتە ئەگەر ناوەند نەمێنێ،
چۆن و بە چ شێوازێك بڕیار
وەربگیرێ؟ هەمدیسان ئەوەی
كە دەردەكەوێتە بەرچاو ،مرۆڤ
دەخاتەوە بیر رێكخستنی
مەسیحیەكان لە جیهاندا .كە بە
هۆی لەكاركەوتوویی و یان مردنی پاپ لە هەموو كلیساكانی
واڵتە مەسیحییەكانەوە نوێنەرەكان دەچنە "واتیكان" تا
لەبەینی ناوزەدەكانی جێگری پاپ ،یەكێك هەڵبژێرن .واتە
"كاردینالەكان" لە هەموو شوێنێكەوە دەچنە واتیكان بۆ
هەڵبژاردنی رێوەبەری داهاتوویان .مەزەندەی رەفتارێكی بەو
ێ مژاری باس بێ.
جۆرە لە الیەن بەرەی شیعەوە دەتوان 
بەردەوام باس لە دروست بوونی شەڕی ناوبەینی شیعە
و سونی لە هەرێمەكەدا دەكرێ .لەو بڕوایەداین كە هەر
ئێستاكەش ئەو شەڕە لە ئارادایە و زۆر بە هێزەوە بەڕێوە
دەچێ .مەبەست شەڕی رێكخستنییە ،كە هەردوو بەرە
ێ رێكخستنی
هەوڵدانیان بۆ سەرخستنی هەیە .بەاڵم ب 
ناوخۆیی ناكرێ كە شەڕی دەرەكی بەڕێوە بچێ .مشتومڕی
ناو بەرەی شیعە هەوڵدانێكە بۆ سەركەوتن لەو شەڕەدا.
بەرەیەك بە ئیسالمی نەرم دیهەوی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
دەسترۆیشتوویی خۆی زیاتر بكا و لە كەناری ئەودا بەرەی
شیعە هەیە كە دووچاری چەقبەستوویی بۆتەوە .هەردوو
بەرەش هەر چەوسێنەری گەالنی هەرێمەكە بوون و هەن.
لەناو هێندێك لە تەریقەتەكانیشدا هەر بەو شێوەیە بوو .لە
بەشێك لە تەریقەتەكاندا ،هەر كەسێك نەیدەتوانی ببێتە
شێخ و تەنیا هێندێك كەس كە نزیكانی شێخهكان بوون كە
دەیانتوانێ بگەیەنە پلەی شێخی .واتە هەبوونی خزمایەتی بۆ
گەیشتن بەو پلەیە بنەما بوو .بۆیەش ئەو تەریقەتانە نەیانتوانی
زۆر باڵو بنەوە .هەروەها لە كەناری ئەوانەدا تەریقەتی دیكەش

هەبوون كە پێوانی نەرمتریان هەبوو بۆ گەیشتن بە پلەوپایەی
ئاستی ژووری رێكخستنی ،یان بە مەقامی شێخی و رێوەبەری
گەیشتن .بەو هۆكارەش زۆر زوو لە هەموو شوێنێك باڵو
بوونەوە و رێكخستنی تەریقەتەكانی دیكەیان وەالنا .مەسەلەی
شیعە و سونی یەكجار وەك ئەو تەریقەتانە دەچێ .ئایا
ویالیەتی فەقیە ئیزن و دەرفەت بە كەسانی دیكە دەدا كە بە
			
مەقامی شێخی بگەن؟
ێ
ئەگەر كە رێوڕەسمی هەڵبژاردنی پاپ رەچاو بكرێ ،دەب 
چاوەڕوانی ئەوە بین كە "كاردینالەكانی شیعە" لە هەموو
الیەنەكانی بەرەی موقاومەت لە ناوەندێك كۆببنەوە و بەشداری
هەڵبژاردنی ویالیەتی فەقیهی نوێ
ببن .لە راستیدا بەرەی شیعە لە
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا هەست بە
مەترسییەكی مەزن دەكا .ئەو
بابەتە لە هەڵبژاردنەكانی سەرۆك
كۆماری ئێراندا بەرچاوە .هەروەها
لە هەوڵدانی كۆماری ئیسالمی ئێران
بۆ گەیشتن بە چەكی ناوەكیدا،
دەتوانین رادەی دڵەڕاوكەی ویالیەتی
ێ
فەقیە ببینین .تەنانەت دەكر 
ئەوەش وەك خاڵێك لەبەر چاو
بگرێ كە گەیشتنی ئێران بە چەكی
ناوەكی بە شێوەیەك سەپاندنی
حوكمی ئەو رژیمەیە بەسەر بەرەی
شیعە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا .هەروەها ئیتر كۆماری
ئیسالمی بە هۆی بەردەوامی گەمارۆی ئابوورییەوە كە
ێ كە سەرف و هەزینەی
هەر رۆژ تەنگتر دەبێتەوە ،ناتوان 
ێ راگرتنی الیەنەكانی شیعە لە هەرێمەكەدا بدا.
لەسەر پ 
زۆربەی رێكخستنە كۆنەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،ئێستاكە
وەك یانەیەكی جیهانی خۆیان بەرێكخستن كردووە و ئیتر
نایانهەوێ لە ناو تەنگ و چەڵەمەدا بمێننەوە .تەنانەت
عەلەوییەكان بەرەو ئەو بابەتە هەنگاو دەنێن .لە بنەمای
رێكخستنی ئیسالمی  AKPشدا ،ئەو مژارە بەرچاوە .جیگای
ئاماژەیە كە ئایدۆلۆژیای شیعەش ئەو هەوێن و هێزەی ،كێشانە
الی یەكی نەماوەتەوە و هەم لە بواری ئەخالقی و هەم لە
بواری بەرنامەی كۆمەاڵیەتیەوە شكستی هێناوە .لە برامبەری
جیهانی بوونیش هیچی بۆ گوتن نیە .هەروەها لە بەرنامەی
ئابووریدا ،تەنیا بە خۆ هەڵواسین بە ئابوورییەكی دەوڵەتی
توانیوێتی تا رادەیەك لەسەر پێ بمێنێ .كێشەی ئابووری لە
هەڵبژاردنی سەرۆك كۆماری ئێراندا بۆتە بەرنامەی هەموو
ناوزەدەكان .چاوەڕوانی ئەوەش دەكرێ كە لە داهاتوودا،
الوازی بواری ئەخالقی و ئایدۆلۆژیكی كۆماری ئیسالمی،
رێگە خۆشكەر بێ بۆ سەرهەڵدانی سەرمایەداری شیعە وەك
وەچەیەكی سەرمایەداری جیهانی لە ئێراندا .كە ئەوەش
پەیوەست بوونە بە پەرگالی جیهانییەوە			 .
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شەوكەرانی
ینارەكوەش
هەڵبژاردن
ندراژبڵەه
سەرهەڵدان چیا
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هەڵبژادنی سەرۆك كۆماری ئێران كە سێبەری بە سەر هەڵبژاردنی
شووڕاكاندا كێشاوە ،لە كەشوهەوایەكدا بەڕێوەدەچێ كە
بە لەبەر چاو گرتنی گۆڕنكارییەكانی هەرێمەكە دەبێ بێژین
كە ئەم هەڵبژاردنە بەدوور لە هەڵبژاردنێكی ئەندازیاری كراو
نابیندرێ .ئەگەر چاوێك بە كایە سیاسییەكانی نێو خۆی
ئێراندا بخشێنین ،بە ئاشكرا بۆشاییەك لە ناوبەینی رێوەبەران
و دەسەاڵتدارانیدا دەبیندرێ و "ویالیەتی فەقیە" وەكوو جاران
توانای سەپاندنی هەیمەنەی خۆی بە سەر الیەنەكاندا نەماوە.
رژیمی ئێران لە ناو خۆیدا تووشی شەڕی ئیقتدار بووە ،بە
تایبەت لەم چەند ساڵەی دواییدا زۆر هیڵی سوور لە ناوبەینی
الیەنەكاندا هەبوون كە پێیان بەسەردا نراوە .كەسیش ئیتر
وەكوو پێشوو گوێڕایەڵیان نیە .یەك لەو خەتە سوورانە،
خودی "ویالیەتی فەقیە" بوو كە دوای هەڵبژاردنەكانی 88
بە شێوازێكی ئاشكرا كەوتە بەن پرسیار ،بەم رەنگە ئەو
تلیسمەی كە بەسااڵنبوو خۆی بە سەر جیهانی سیاسەتی
ئێراندا زاڵ كردبوو شكێندرا .ئەو كەسایەتیەی كە پێشتر
وەكوو تابۆیەك بوو و بە هیچ شێوازێك قسەی لە سەر نەدەكرا
و وتەكانی وەكوو دەستوور بوون كە لە ئاسمانەوە هاتوون.
ئیتر وەهای لێهات كە لە سەر راستی و ناڕاستی بڕیارەكانی
"خامنەیی" گفتوگۆ دەكرێ .ئێستاكە لەناو بەرەكانی پەرگالی
كۆماری ئیسالمی ئێراندا ناتوانیین باس لە یەكڕیزی بكەین.
لە دوا ساتەكانی رۆژی سێشەممە ،شووڕای نیگەهبان بە
بڕیاری خۆی بابەتی تایید سەالحییەتی ناوزەدەكانی هەڵبژاردنی
یەكالیی كردەوە و بەو چەشنە هاشمی رەفسنجانی كە وەك
نوێنەری رێفۆڕمخوازەكان دەناسرا و مشایی كە وەك نوێنەری
دەوڵەت بوو و زۆرترین مشتومڕیان لەسەر دەكرا وەالنران.
رژیمی كۆماری ئیسالمی بە گشتی لەگەڵ سێ كێشەی سەرەكی

رووبەڕوویە .یەكەم؛ بابەتی سیاسەتی دەرەكی و دیپلۆماتیك
كە لە پڕاوێز كەوتوویی ئەو واڵتەدا دیارە و كێشەی"ناوەكی"
ئەو بابەتەی ئاڵۆزتر كردۆتەوە .لە هەمان كاتدا هێرشەكانی
رۆژئاوا بۆ ناوچەكە بە ئامانجی دیزاینی نوێی ئەو هەرێمە و
بەتابیەت كورت كردنەوەی دەستڕۆیشتوویی ئێران ،كە لە ژێر
ناوی ئایدۆلۆژیای "شیعە" هەوڵیداوە لەم چەند ساڵەی دوایی
تەمەنی ،لە جیهان و هەرێمەكە خۆی بكات بە الیەنێكی
سەرەكە .هەرچەندە كە ئێران دەیهەوێ ،سەركردایەتی بەرەی
شیعە بكا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا و ئەو بابەتە جێگایەكی
تایبەتی هەیە لە پێوەندییەكانی دەرەوەی ئێراندا .ئەوەی كە
گرینگە چۆنێتی رێوەبەری كردنی ئەم یەكەیە ،كە دەتوانی ئێران
لەو ئاریشەیەی كە تێی كەوتووە دەربخات2 .ـ كێشەی ئابووری
ئێران كە وەكوو كێشەیەكی ناوخۆیی دیاری دەدا .ئەگەر سەیر
بكەین لەم چەند ساڵەی دواییدا ئێران تووشی قەیرانێكی گەورە
بووەتەوە و زۆربوونی رادەی بێكاری كە گرێدراوە بە ئابلۆقەی
ئابووری و نابەجێ بوونی شێوازی بەڕێوەبەری ئابووری ،وەها
دۆخێكی دروست كردووە كە وەدەست خستنی نانی شەو بووە
بە بابەتێكی تاقەت پڕووكێن بۆ هەر بنەماڵەیەك3 .ـ گوێنەدان
بە مافی مرۆڤ و كەمینە نەتەوەیی و ئایینیەكان لە ناو ئێراندا
و بە جێی ئەو پێناسە كردنی گەالنی ئێران وەكوو "ئۆمەتی
ئیسالمی" و بەكارهێنانی وەك رێبازێك بۆ خۆ بورادن لە
راستییەكان و هەاڵتن لە چارەسەری كێشەكان ببینین .هەروەها
لە بواری مافی ژناندا ،بە پشت بەستن بە روانگەیەكی ئیسالمی و
پیاوساالرانە ،لەتەك بابەتەكە رەفتار دەكا و جیاواز لەوە ئامادە
نیە سەبارەت بە مافی ژنان هەنگاو هەڵبگرێت و هەموو كاتێك
ژنی وەكوو كەسایەتی دووهەمی كۆمەڵگا پێناسە كردووە.
كۆماری ئێسالمی ئێران بە وەها قەیرانگەلێكەوە پێی ناوەتە
یازدەهەمین خولی هەڵبژاردنی سەرۆك كۆماری .بۆیەش وەك
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یەكەم پرس ،ئەوە دەردەكەوێ كە هەوڵدانی ئێران بۆ
چارەسەری پرسەكانی ئاماژە پێكراو چەندەیە و چۆنە .وەكوو
دەبیندرێ هەر یەك لەو كەسانەی كە خۆی بۆ هەڵبژاردن
ناوزەد كردووە خاوەن روانگەیەكی تایبەتە كە دەبێتە هۆكاری
ئاڵۆزی نێوانیان .هیچ یەك لە ناوزەدەكان سەبارەت بە
چارەسەر كردنی پرسەكان بە تایبەت پرسی مافی مرۆڤ
و پرسی نەتەوەكانی ئێران بەرنامەیەكی دەسنێشان كراویان
نیە .ئاڵۆزی نێوانیان دەرفەتی بەوە نەداوە كە سەبارەت بەو
كێشانە بیرو رای خۆیان دەربڕن .بە واتایەكی دیكە شەڕی
دەسەاڵت بابەتەكانی دیكەی خستووەتە بن سێبەری خۆیەوە.
لە الیەكەوە رێفۆرمخوازەكان كە دوای هەشت ساڵ پەڕاوێز
خراوی ،لە الیەن دەوڵەتی نۆهەم و دەهەمەوە ،ئەمڕۆ
دەیانویست بە ناونووس كردنی "رەفسەنجانی" بۆ گۆڕەپانی
هەڵبژاردن جارێكی دیكە بكەونەوە ناو مەیدانی سیاسەتی
ئێرانەوە .لە وەها قۆناغێكدا كە كۆماری ئیسالمی هەم لەناوەوە
هەمیش لە دەرەوە تووشی قەیرانی گەورە بووە لە رێگای
رەفسەنجانییەوە دەست بەسەر كورسی دەسەاڵتدا بگرن.
وەها دیارە كە ئەوان ئیتر چاوەڕوانی بەخششەكانی ویالیەتی
فەقیە نابن .لە هەمان كاتدا الیەنی دووهەم كە "مەشایی" و
"ئەحمەدی نەژاد" بوون ،بە هەمان شێواز دەیانویست پڕۆسەی
خۆیان كە هەمان (مەكتەبی شیعەی ئێرانییە) بە ئەنجام
بگەیەنن .هەتا ئێستا مەبەست دوای رەدی سەالحیتەكان كار
هەردوو بەرە راوەستاوە .بارودۆخی هەرێم و جیهانی شیعە
گەیشتووەتە ئاستێك كە ئیتر كۆماری ئیسالمی ئێران بە
پەرگالی "ویالیەتی فەقیە" ناتوانێ وەاڵمدەرەوەی كێشەكان
بێت و گەیشتووەتە بنبەست .ئەم دوو الیەنە وەكوو پێشوو بۆ
پاراستنی پرەنسیپەكانی كۆماری ئیسالمی و ویالیەتی فەقیە
هەوڵیان نەدەدا و تا رادەیەك دوور كەوتبوونەوە .دەتوانین
بڵێین "خامنەیی" وەكوو رێبەری ئێران و وەلی فەقیە بە تەنیا
ماوەتەوە ،تەنانەت مەالكانی "قوم"یش ئیتر ئەو سەرەڕۆیی
و تەكرەوییەی خامنەیی قەبووڵ ناكەن و ناوبەناو ناكۆكی
خۆیان نیشان داوە .پشتگیری لە هاشمی رەفسەنجانی یەك
لەو هەڵوێستانە بوو كە نیشانیان داوە ،سەرەڕای ئەوەی
كە لە ناكۆكی نێوان هاشمی و خامنەیی ئاگادارن .شەخسی
رەفسەنجانی لە دوای هەڵبژاردنەكانی  88و دەركەوتنی
جەریانێك بەناوی "فیتنە" هەرچەند راستەوخۆ هەڵوێستی
خۆی دژی خامنەیی نیشان نەدا ،بەاڵم بێدەنگ مانەوە و
بێهەڵویستی لەو كاتەدا ئاو بەردانە ئاشی "مووسەوی" و
"كەرووبی" یان هەمان رەوتی بەناو ،فیتنە بوو .هەر ئەوە
بوو كە هاشمی كردە نوێنەری رێفۆرمخوازەكان ،بە جۆرێك
كە "خاتەمی" سەرۆك كۆماری سەردەمی رێفۆرم بە ئاشكرا
پشتیوانی خۆی لە هاشمی دەربڕی .خامنەیی لە نێو بەرداشی
دوو الیەن ،واتە هاشمی ــ ریفۆرم خوازەكان و مەشایی ــ
ئوسوولگەرای الدەر ،بە تەنیا ماوەتەوە .رەدی سەالحیتی ئەو
دوو كەسایەتیە لە الیەن "شۆڕای نیگەهبان"وە دڵەڕاوكێی
خامەنەیی تا رادەیەك كەم كردەوە .خامنەیی لەم چەند
ساڵەی سەرۆك كۆماری ئەحمەدی نەژاد دا ،بە پشتگیرییەكانی

خۆی و سەركوت كردنی رێفۆرمخوازەكان ،بە تایبەت لە
هەڵبژاردنەكانی  88و گرتنی مووسەوی و كەرووبی رەوشەكەی
ئاڵۆزتر كردووە .ئەم دژبەرییە تا ئەو ئاستە پێشچوو كە
زۆری نەمابوو هاشمی لە گۆڕپانی سیاسەت پەڕاوێز بخرێت.
هاشمی كە وەكوو یەكێك لە دامەزرێنەرانی كۆماری ئیسالمی
دەناسرێت ،بەر لە دامەزراندنی كۆمار ،یەكێك لە چااڵكترین
كەسایەتەكان بوو .ئەم كارنامەیە لە گۆڕەپانی سیاسیدا
قۆرساییەكی تایبەتی بۆ هاشمی درووست كردووە .خامنەیی
لەو ماوەی هەشت ساڵەدا لە رێگای ئوسوولگەراكانەوە
هەوڵیداوە لە گرانی ئەم كەسایەتێ سیاسییە كەم بكاتەوە.
ئەمانە هەمووی تابلۆێكی وەهای دروست كردووە كە ئیتر
وەكوو پێشوو الیەنەكان بە یەكتر متمانەیان نەمێنێ ،هەر یەك
هەوڵدەدەن لەم بۆشاییەی
روانگەی گشتی
كە درووست بووە ،بۆ كۆماری ئیسالمی ئێران
مسۆگەر كردنی داهاتووی ئەوەیە كە گەالنی ئێران
خۆیان كەڵك وەرگرن .لە ژێر چەتری "ئۆمەتی
ئەگەر
سیاسەتەكانی ئیسالمی" كۆدەبنەوە و
دەوڵەتی نۆهەم و دەهەم دەكرێ بە هەمان روانگەی
هەر وەها ئەو هەڵوێستە ئیسالمی سەیری كێشەی
چاوەڕوان
نەكراوانەی گەالن بكرێ .كەوابوو ئەوەی
كە
نەژاد
ئەحمەدی
دەمێنێتەوە نایەكسانی
ێ بە
سەبارەت بە بنەماكانی ئابووریە كە دەكر 
ویالیەتی فەقیە و ئیسالمی بەرنامەی ئابووری و
شیعە دەریدەبرێ لە البردنی بۆشایی نێوان
بیرۆكەكانی
مەشایی "ناوەند ـ پەڕاوێز " یان لە
هەڵەیە.
بزانین
جیاواز
رێگای داینی مافی هاوواڵتی
چون لە راستیدا دەتوانین چارەسەر بكرێ
بێژین كە مەشایی وەكوو
ئەحمەدی
راوێژكاری
نەژاد ،بە شێوەیەك لە
دابین كردنی خەتی فكری
ئەحمەدی نەژاد دا رۆڵی
هەیە و هەروها دەتوانین بڵێین بە یەكەوە تیۆریسیەنی ئەو
بیرۆكەیەن كە ئەمڕۆ پێی دەوترێ مەكتەبی ئیسالمی ئێرانی.
هەوڵدانی ئەوان لەسەر گەرانەوە بۆ هێما نەتەوەیەكانی پان
ئێرانیزمییە و تێكەاڵویەك لەتەك مەهدەویەتێكی نوێ .لە
الیەكەوە ویستیان پان ئێرانییەكان و گەنجان بەرەو الی
خۆیان راكێشن و لە هەمان كاتدا رۆڵی رۆحانییەتی شیعە
بخەنە ژێر پرسیارەوە و بەو شێوەیە مەزهەبی شیعە لە ژێر
پاوانی مالكان دەربخەن .ئەوە ئاڵۆزیەكی زۆری درووست كرد.
كە دوژمنایەتی رۆحانییەكانی لەتەك خۆیدا هێنا و هەروەها
ئەحمەدی نەژادیان بەوە تاوانبار كردووە كە پێی لە بەڕەی
خۆی زیاتر راكێشاوە .ئاكامی ئەوەش بووەتە هۆكاری ئەوەی
كە خامنەیی بە چاوێكی بێ باوەڕییەوە سەیری ئەحمەدی نەژاد
بكات .لە راستیدا خامنەیی لەم چەند ساڵەی دواییدا ئەحمەدی
نەژادی بە جۆرێك تەحەموڵ دەكرد و چاوەرِوان بوو كۆتایی
بە سەرۆك كۆمارییەكەی بێ .خامنەیی و رۆحانییەكان
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سەبارەت بە مەشایی كە هەمان رەوتی ئەحمەدی نەژاد بەردەوام
دەكا ،وەكی چاوەڕوان دەكرا ئیتر ریسكی دیكە نادەنە بەر چاو.
ناكرێ ئاستی كاریگەری ئەو الیەنە لە نێو دەسەاڵتدا لەبەرچاو
نەگرین .ئەحمەدی نەژاد لەم چەند ساڵەی سەرۆك كۆماری
خۆیدا هەوڵیدا تاكوو دارودەستەیەكی تایبەت بە خۆی دروست
بكات كە لە هەموو بنجوبناوانی سیستەمدا باڵو ببنەوە .هەروەها
بە داڕشتنی پرۆژەی "هەدەفمەندی یارانەكان" توانیوێتی بەشێك
لە كۆمەڵگای ئێران كە لە بواری ئابووریدا الواز بوون ،لە خۆی
نزیك بكاتەوە .سیاسەتێكی كە ئەحمەدی نژاد لەم ماوەی
هەشت ساڵەدا پەیڕەوی كرد ،بەتایبەت سەبارەت بە كێشەی
ناوەكی و هەرەشەكانی كە دژی ئەمریكا و ئیسرائیل ،بۆ ئێران
گران تەواو بووە و ئەمڕۆ لە مەسەلەی تەنگتر كردنی بازنەی
ئابلۆقەكاندا خۆی نیشان دەدات .هاشمی وەكوو كەسێكی كە
الیەنگری بازاری ئازادە و دەیهەوێ كێشەكانی دەرەوە بە رێگای
دیپلۆماسی چارەسەر بكات .لە سەردەمی سەرۆك كۆماری
خۆیدا سەرمایەدارەكان و بەشی تێكنۆكراتی كۆمەڵگای لە
دەوری خۆی كۆكردبۆوە ،هەروەها بە پتەو كردنی پێوەندیەكانی
لەگەڵ دەرەوە ئەو دەرفەتەی پێك هێنابوو كە سەرمایەگوزاری
دەرەكی بتوانی لە نێو ئێراندا بەستێنی
كاری هەبێت و بەم چەشنە درگاكانی
ئێران بەرەو بازاری دەرەوە بكاتەوە.
لە بێر نەكەین كە رۆژئاوا و بەتایبەت
ئەمریكا وەها شتێك لە ئێران دەخوازن.
ئەگەر سەرنجمان دابێ دەبینین كە
بەرنامەی زۆربەی كاندیداتۆرەكان لە
سەر كێشە ئابووریەكانە .ئێستا ئەو
پرسە دێتە ئاراوە كە چارەسەری مافی
مرۆڤ و پرسە نەتەویی و مەزهەبییەكان
و پرسی ژنان لە ئێراندا بەرەو چ ئاقارێك
دەڕوا؟! زۆربەی ئەو كەسانەی كە بۆ
گرتنی پۆستی سەرۆك كۆماری ناویان
نووسیوە خۆیان لە كێشەی مافی مرۆڤ
بە تایبەت پرسی نەتەوەیی بواردووە .ئەوە بۆ دوو هۆكار
دەگەرێتەوە 1ـ روانگەی گشتی كۆماری ئیسالمی ئێران ئەوەیە
كە گەالنی ئێران لە ژێر چەتری "ئۆمەتی ئیسالمی" كۆدەبنەوە
و دەكرێ بە هەمان روانگەی ئیسالمی سەیری كێشەی گەالن
بكرێ .كەوابوو ئەوەی دەمێنێتەوە نایەكسانی ئابووریە كە
دەكرێ بە بەرنامەی ئابووری و البردنی بۆشایی نێوان "ناوەند ـ
پەڕاوێز " یان لە رێگای داینی مافی هاوواڵتی چارەسەر بكرێ2 .ـ
ناكارامەیی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بە هەموو الیەن و بەرەكانییەوە.
ئوسوولگەراكان بە گشتی و بەتایبەت لەو هەشت ساڵەی سەرۆك
كۆماری ئەحمەدی نەژاد دا ،هەمیشە هەوڵیانداوە گەالنی ئێران
بە تایبەت گەلی كورد پەڕاوێز بخەن .ئەگەر سەیر بكەین لەم
ماوەیەدا بە شێوازێكی ئاشكرا هەوڵیانداوە تا بە گرتن و لە سێدارە
دان و ئەمنییەتی كردنی كەوشوهەوای ناوچە كوردنشینەكان،
ترس و دڵەڕاوكە لە نێو گەلەكەمان دروست بكەن .بەم شێوازە
پێشی لە هەر چەشنە رێكخستن و جوواڵنەوەیەك بگرن.

كارنامەی هاشمی و رێفۆڕمخوازەكان سەبارەت بە گەلی كورد
جیاواز لەمە نەبووە ،تەنیا لە رێبازی سەركوتكردندا نەبێت.
ساڵەكانی 68ـ 78ی هەتاوی كە هاشمی بەرپرسیارێتی گشتی
دەوڵەتی لە دەست بوو ،بزووتنەوەی گەلی كورد و بەرهەڵستكارانی
رژیم بە گشتی سەردەمێكی ئاڵۆزیان تێپەڕاند .لەو سەردەمەدا بە
نەرم كردنەوەی كەشوهەوای سیاسی لە ناوخۆ و لە هەمان كاتدا
چڕوپڕ كردنی پێوەندییەكان لە گەڵ دەرەوە دیمەنێكی وەهای
نیشاندا ،وەك ئەوەی كە بەرەو چارەسەری دەچێت .تیرۆری
دوكتوور "قاسملوو "و "شەڕەفكەندی" و هەروەها تیرۆری "شاپوور
بەختیار" لە نێو دڵی ئۆرووپا دا نیشاندەری ئەو سیاسەتە بوو
كە هاشمی بۆ چارەسەری كێشەكانی ناوخۆ پەیڕەوی دەكرد.
بارودۆخەكە گۆڕاوە بەاڵم بە پێ ئەو فاكتەرانەی كە پێشتر
ئاماژەمان پێكرد ،بە تایبەت كە بە هەڵوێستی شووڕای نیگەهبان
و رەدی سەالحیتی هاشمی رەفسنجانی و مشایی بۆشاییەكی
دەسەاڵت دروست بووە ،كە ئیتر یەكریزی بەەرەكانی دەسەاڵت
لە ئێراندا بەدی ناكرێن .خامنەیی لە ئاكامدا مەجبوور ماوە كە
"جامی شەوكەران" بخواتەوە .وەكی ئەڵێن ،ئەو شەڕەی كە
پێویست بوو دوای هەڵبژاردن بیكات ،لەسەرتادا كردی .ئێستا
ئەو پرسانە دێنە ئاراوە .گەلۆ رێفۆڕمخوازان
بە حەسن رۆحانی وەك نوێنەری خۆیان
رازی دەبن یا نا؟ هەروەها گەلۆ هاشمی
ێ و گۆشەنشین
بێدەنگی هەڵدەبژێر 
دەبێت؟ هەروەها ئەحمەدی نەژاد و مشایی
بە قازانجی ویالیەتی فەقیە بۆ پاراستنی
رژیم لە هەڵوێستی خۆیان پاشگەز
دەبنەوە؟ ئەوە دیوێكی موعادیلەكەیە.
لە الیەكی دیكەوە هاشمی یان ئەحمەدی
نەژاد و مشایی بەو رەنگەی كە
پێستر وتبوومان دەكەونە ناو شەڕی
دەسەاڵتەوە و بەو چەشنەی كە وادەیان
دابوو دەكەونە رووماڵ كردن و ئاشكرا
كردنی نەهێنییەكانی كاربەدەستانی
رژیم و هەم خۆی ریسوا دەكا و هەم ئەوان؟
ێ و پاڵێوراوان
هاوكات لەگەڵ هەمووی ئەوانە خامنەیی دەمێن 
كە دەتوانین بڵێین ئەو كەسانەن كە لەم قۆناغەی كۆماردا رژیم
ێ و جێگای متمانەی خامنەیین .ئێستا خامنەیی
باوەڕیان پێدێن 
لەگەڵ پاڵێوراوی خۆی یا سەرۆك كۆماری داهاتووی ،چۆن
لەگەڵ كێشە ناوخۆیی و دەركییەكاندا هەڵسوكەوت دەكا .ئایا
خامنەیی ئەمجارە هەوڵدەدات راستەوخۆ و بۆخۆی كێشەكان
چارەسەر بكات؟! پیالن و پڕۆگرامی بۆ بەرنامەی هەستەیی و
سیاسەتی دەرەوە چی دەبی؟ سەبارەت بە كێشەی نەتەوەیی
و مەزهەبی و مافی مرۆڤ چ هەڵوێستێك نیشان دەدا؟ رۆڵ
ێ و سەدان پرسی
ێ دەمێن 
و كاریگەری سەرۆك كۆمار لە كو 
لەو چەشنە .لە كۆتاییدا دەبێ بێژین كە ئێران بەو كێشانەی
كە لە بواری دیمۆكراسدا هەیەتی و هەروەها ئەو گۆڕانكاریانەی
كە لە هەرێمەكدا روویانداوە و بەتایبەت پێواژۆی چارەسەری
پرسی كورد ،چیتر ناتوانێ بەو رەوشە بەردەوام بێت.

آلترناتيو

سال هفتم دوره دوم شمارهی  32ارديبهشت 1392

رأي زنان
به دولتمردان

ايران در حالي به مرحلهي برگزاري انتخابات رياست جمهوري دورهي يازدهم و نيز انتخابات شوراي شهر و روستا قدم ميگذارد كه با وضعيت بسيار
بحراني چه در داخل و چه در خارج روبرو گشته است .گذار از اين وضعيت نيازمند انتخاب و اتخاذ راهكاري دموكراتيك از سوي سياستمداران ايرانيست
كه تاكنون اين فقدان سبب بروز بحرانهايي عميقتر در ابعاد اجتماعي گشته است .انتخابات رياست جمهوري دورهي يازدهم به عنوان مهمترين رويداد
سياسي در ايران ميتواند به عنوان يك فرصت نگريسته شود .فرصتي براي دولتمردان جهت تدوام حاكميت قدرت تا دورهاي ديگر يا چارهيابي دموكراتيك
ايران بحراني؛ و نيز براي خلقها جهت مطالبهيآزادي. . .
جهت تحليل و ارزيابي بييشر ابعاد اين انتخابات به ويژه نقش زنان جامعه و ضرورتهاي مشاركت يا عدم مشاركت آنها در انتخابات ايران ،گفتگويي را با
رفيق «زريا كازيوه» از اعضاي اتحاديهي زنان شرق كوردستان  YJRKانجام دادهايم كه در زير ميخوانيد.

زريا كازيوه

عضو اتحاديهي زنان شرق كوردستان YJRK

آلترناتيو
همانطور که اطالع داريد ايران در آستانهي
انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراي شهر
و روستا قرار دارد .شرايطي که انتخابات امسال در
آن برگزار ميگردد را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

زريا کازيوه :ايران در حالي به انتخابات دورهي يازدهم
رياست جمهوري نزديک ميشود که مشکالت روزافزون
در سطح جامعه ،مردم را با وضعيت بسياردشوار و المباري
مواجه ساخته است .از سويي ديگر حاکمان نظام هيچگاه
سياستي که به نفع مردم ايران باشد را اعمال نکردهاند .در
واقع سياست داخلي و خارجي نظام به نفع مردم ايران نبوده
است .مخالفتهاي داخلي نيز تنها به بهانهي کسب قدرت
بيشتر صورت گرفتهاند .از طرفي ديگر افزايش فشارهاي
خارجي که بدون ارتباط با مداخالت در امور خاورميانه
از سوي قدرتهاي حاکم جهاني نميباشد ،بر بحرانيتر
شدن وضعيت موجود ايران افزوده است .افزايش فشار
تحريمهاي سياسي و اقتصادي و عدم انتخاب راهحلي
دموکراتيک در داخل ،روز به روز بر مشکالت جامعه دامن

ميزند .از اين نقطه نظر ،ناديده و ناشنيده گرفتن خواسته و
ب خلقهاي ايراني بيش از پيش چهرهي نادموکراتيک
طل 
نظام را براي جوامع داخلي و خارجي نمايان ساخته است.
چنانکه رشد روزافزون تورم اقتصادي ،مفاسد مالي سران
رژيم ،افزايش بيکاري ،فقر ،مبتاليان به مواد مخدر،
فحشا ،فرار دختران ،خودکشي ،اعدام ،تجاوز ،دستگيري
و شکنجه به بهانههاي واهي ،اعمال فشار هرچه بيشتر بر
زنان و جوانان و ، ...چهرهي واقعي و نتيجهي عملکردهاي
قدرت حاکم را به خوبي نمايان ساخته است .چهرهي
نظام ،تحت حاکميت هر جناح و طيفي که باشد بر عموم
مردم ايران عريان و عيان است .چنانکه فقدان دموکراسي
و اخالق اجتماعي رفته رفته رژيم را بياعتبارتر ميسازد.

آلترناتيو فقدان دموکراسي در ايران تا کنون چه
آسيبهايي را متوجه جامعه ساخته است؟
زريا کازيوه :در طول عمر جمهوري اسالمي ،مبارزاني
که عليه سياستهاي رژيم برخاستند با انگهاي مختلفي
مواجه شده و به اين ترتيب ،يا از صحنهي مبارز ه کنار
گذاشته شده و از ميان برداشته شدند يا اينكه به خارج از
ايران گريختند  .متوسل شدن رژيم به راهکارهاي جنگ
ويژه از جمله توسعهي نهادهاي بسيج در سطح کشور،
موجب عدم اعتماد مردم به يکديگر ،فقر فرهنگي و
اليناسيون (از خود بيگانگي) در سطح جامعه شده است.
بسيج چنان قدرتي گرفته که گاهي قدرت حاکم نيز از
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کنترلنمودن آن ،عاجز ميماند .بدون شک گرايشات
بسيجي بر اذهان جوامع ،تخريباتي جبرانناپذير به جا
ميگذارد .بسيج با توسل به روشهاي جنگ ويژه و
با مطرح کردن مسائل جزيي در صدد منحرف ساختن
معضالت و موارد اساسي و بنيادي در جامعه ميشود.
به جرأت ميتوان گفت که عملکردهاي بسيج در اين
اواخر موجب ايجاد هواي رعب و وحشت بر جامعه شده
است .تزريق گرايشات مليتاريستي به اذهان مردم ،فضاي
دوستانه  ،صميمي،
همدلي و اعتماد
متقابل را آلوده کرده
است .هرگونه مبارزه
در راه دموكراسي
و آزادي را برهم
زنندهي امنيت ملي
خوانده و از طريق
جنگي رواني ،به
اشاعهي اين طرز فكر
در بين افراد جامعه
مبارزه
ميپردازد.
با آزاديخواهي را
برقراري
همچون
امنيت ملي نشان داده
و جنبشهايي از اين دست را با زدن برچسبهايي از
قبيل تجزيهطلبي و ضدانقالب بودن و محاربه تروريزه
مينمايد .نظام هميشه در تالش بوده از حضور يافتن زنان
در عرصههاي مختلف بهويژه عرصهي سياسي جلوگيري
کند .حضور بيشتر زنان را به مثاب ه تهديدي بزرگ براي
قدرت خودکامهي خود ميبينند .فقدان دموکراسي
در ايران موردي بسيار آشکار است .اصال دموکراسي
با سرشت نظام همخواني ندارد .با برگزاري انتخابات
فرمايشي نيز نميتوانند صورت مسئله را تغيير دهند.

14

آلترناتيو آيا حضور زنان در عرصهي سياست ميتواند به
معناي دموکراتيک بودن يا نبودن يک نظام تلقي گردد؟
زريا کازيوه :بدون شک بستگي به اين دارد که
حضور بيشتر زنان بر مبناي کدام ذهنيت صورت بگيرد.
زيرا در ايران و بسياري از کشورهاي ديگر نيز شاهد
حضور زنان در اين عرصه و ساير عرصههاي اجتماعي
بودهايم ،ولي نشاني از عدالت و مساواتطلبي در
برخورد با زنان را نميبينيم .برعکس اغلب زناني که
بر مسند قدرت تکيه کردند ،به علت ذهنيت حاكم در
نحوهي مشاركت اجتماعي ،بيشتر از مردان بر نيروهاي

آزاديخواه و بهويژه زنان تاختهاند .بنابراين تنها مشاركت
فيزيکي زنان مالک دموکرات بودن نظام و برقراري
مساوات در بين افراد آن جامعه نميباشد .ذهنيتي که
به قدرت آغشته شود ،آلوده گشته و بيارزش ميشود.
در اصل ،طرز نگرش آنها نسبت به سياست و مشاركت
اجتماعي داراي نقص جدي ميباشد .به نظرشان سياست
صحنهي رقابت بين قدرتطلبان است .در اين خصوص
رهبر ئاپو ميگويند« :دموکراتترين انسان نيز اگر تاج
قدرت بر سر خود بگذارد در
عرض  24ساعت به فاسدترين
انسان مبدل ميگردد» .در واقع
اين دو مورد يعني قدرت و
دموكرسي را در يك كفه قرار
دادن اشتباه بزرگي است .زناني
که با چنين طرز نگرشي نيز در
عرصههاي اجتماعي مشارکت
جويند ،با مرداني که زنان
را مورد تجاوز و شكنجه و
سركوب و ...قرار ميدهند ،هيچ
تفاوتي نمييابند .اين واقعيت
به راحتي در سالهاي گذشته
در نحوهي كاركرد و مشاركت
زنان نمايندهي مجلس و برخي
از زناني که دم از حقوق زنان ميزدند نيز مشاهده
شد .حتي گاهي بيرحمتر از دولتمردان حاکم به
زنان آسيب رسانده و سعي در ژرفابخشيدن به انزواي
حاکم بر جامعهي زنان ايراني نموده اند .بنابراين زناني
که از ذهنيت مردساالر تغذيه کرده باشند ،شرکت يا
عدم حضورشان نه تنها راهحل مسئلهي مذکور نيست،
بلکه حاد بودن مشکل را بيان ميکند .لذا نظام تنها
کساني را تأييد صالحيت ميکند که مطابق با خواسته و
نظراتشان حرکت نمايند ،نه مطابق با طلب و در راستاي
برآورده كردن خواسته و مشکالت خلقهاي ايران.

آلترناتيو نتيجهي انتخابات امسال براي نظام امري حياتي
محسوب ميشود .به نظر شما حضور زنان پاي صندوقهاي
رأي چقدر ميتواند صورت مسئله را تغيير دهد؟
زريا کازيوه :در طول زمامداري حکومت اسالمي
ايران ،شاهد فشار و ايجاد محدوديتهاي مختلفي در
رابطه با زنان بودهايم .رژيم هرگاه که به رأي زنان و
مشارکتشان احتياج داشته باشد به حقوق زنان و نقش
وااليشان اشاره ميکند .هرگاه به اين پتانسيل نياز داشته
باشد در راستاي منافع خود از بکارگيري هيچ روشي

آلترناتيو

آلترناتيو
با اين اوصاف جهت دموکراتيزه نمودن
انتخابات و نظام حاکم بايستي چه گامهاي برداشته شوند؟
زريا کازيوه :رأي دادن به چنين ذهنيتي که روز
به روز بر عمق مسائل سياسي ،عقيدتي ،مذهبي ،ملي،
اجتماعي ،اقتصادي و ...ميافزايد ،تکرار اشتباهي بس
ناگوار خواهد بود.
بيشک اگر نظام حاکم
گامهايي در راستاي
دموکراتيزه نمودن ايران
برندارد با فشار و اعدام و
زندانيکردن مخالفان و
آزاديخواهان نميتواند
بيش از اين جلوي
اين سيل خروشان و
تحولخواه را بگيرد .دير
يا زود اين سيل خروشان
پايههاي نظام مذکور را
نيز برمي ّکند .زيرا جهان
در حال تغيير بوده و
منطقه روبه تحوالتي
بنيادين گام مينهد .عدم
ب
شناخت حقوق و فرهنگهاي متنوع ،انکار و نفي مذه 
و عقايد خلقهاي غير شيعه ،سرکوب و تهديد سياسيون
و دگرانديشان ،بهايي بس سنگين براي رژيم در پي
خواهد داشت .اگر رژيم در راستاي احترام به ارزشهاي
اجتماعي خلقهاي ايراني ،آزادي بيان ،عقيده ،فرهنگ ،
آموزش به زبان مادري و ...گام بردارد ،به اين شيوه مبدل
به الگويي بسيار دموکراتيک در بين کشورهاي منطقه
خواهد شد .احترام به حقوق طبيعي زنان و از بين بردن
موانع موجود برسر راه مشاركت زنان در عرصههاي
اجتماعي و سياسي ،به نفع نظام خواهد بود .رژيم چه
بخواهد و چه نخواهد ،چه اجازه بدهد چه ندهد ،زنان
در راستاي کسب حقوق طبيعي خود مبارزه خواهند کرد
و بيش از اين خاموشي و سكوت را جايز نخواهند ديد.
بنابراين انتخابات پيشرو فرصتي تاريخيست براي گام
برداشتن نظام جهت تغيير و تحولي بنيادين و ريشهاي.
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جهت ترغيب آنها براي مشاركت در انتخابات دريغ
نميورزد .گسترش سياست بسيج بين زنان به طوري
سيستماتيک در راستاي فروپاشي و نابودي پتانسيل
آزاديخواه و تحولخوا ه آنهاصورت ميگيرد .رد
صالحيت نمودن زنان در تمام عرصههاي اجتماعي و
به ويژه سياسي ،به بهانهي خاموش نمودن و خانهنشين
کردنشان انجام ميپذيرد .بدون شک از رژيمي که
ذهنيت مردساالر و جنسيتگراي خود را پشت سر
نگذارد ،انتظاري نميتوان
داشت که حقوق زنان را در
نظر گيرد .چون که ذات رژيم
موجود ،با مفهوم آزادي و
دموکراسي مغايرت دارد .ليکن
زنان بايستي بر اين واقعيت
واقف باشند تا وقتي كه با
نگرشي منسجم ،سازماندهي
شده ،مدعي و متحد به ميدان
مبارزه گام ننهند ،دموکراتيزه
نمودن و آزاد نمودن ايران،
خيالي بيش نخواهد بود .اين
در حاليست که ايران آبستن
انقالبيست که زنان پيشاهنگي
آن را بر دوش خواهند کشيد.
حضور زنان پشت ويترين
مجلس نه تنها چهرهي زنستيز نظام را دموکراتيک
جلوه نميدهد بلکه عمق ازخودبيگانگي و بيهويتي را
هويدا ميسازد .زيرا از اوايل انقالب تا کنون شرکت
زنان در امور کشوري ،نه تنها مرهمي بر زخم زنان
نگذاشت بلكه مسائل و مشكالت آنها را نيز بيشتر نمود.
گسترش سازمانهاي بسيج و شرکت زنان در اين نهادها
ي بر اين ادعاست .چنانکه زنان باتوم به دست با
دليل 
تقليد از ذهنيت و روشهاي مردانه ،وارد ميدان شده
و جهت رقابت با مردان به سرکوب زنان آزاديخواه
پرداختند .همهي اينها و بيش از اين نيز ،نشاندهندهي
چهرهي واقعي و حقوقي نظام حاکم اسالمي و عمق
نابرابري و بردگي را بيان ميکند .نظام هميشه با دادن
وعده وعيدهايي که هرگز عملي نشدند به فريفتن زنان
و خلق ايراني پرداخته است .بنابراين فکر نميکنم که
زنان با حضور پيدا کردن در پاي صندوقهاي رأي نيز
بتوانند به خواسته و طلبهاي خود جامهي عمل بپوشانند.
تبعيضهاي جنسيتي و نژادي ،ديني و مذهبي چهرهي
نادموکراتيک نظام را براي زنان نمايان ساخته است.
انتخابات فرمايشي امسال نيز در حالي برگزار ميشود که

نامزدهاي بسياري رد صالحيت شدهاند .بين رد صالحيت
شدهها نام چند تن از نامزدهاي زن نيز به چشم ميخورد.
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كاري از مركز مطالعات استراتژيك PJAK

نوشتار پیش رو بخشی است از مجله والتی آزاد شمارهي63
(نظام خسروانی) که به فارسی برگردانده شده و در چند بخش ادامه خواهد داشت

بعد از بر سر كار آمدن جمهوري اسالمي بخش بزرگي
از مخالفان و جناحهايي كه با واليت فقيه و جمهوري
اسالمي مخالف بودند ،به شدت از طرف نظام سركوب
گشته و در زندانهاي رژيم قتلعام شدند .حوادث سالهاي
 61در ايران به خوبي اين موارد را نشان ميدهد .بعد از
انقالب اسالمي هم انواع ديگري از احزاب به عرصهي
سياسي ايران وارد شدند كه بيشتر آنها از ضمايم نظام
به حساب ميآمدند .اكثر اين احزاب به همجوشي دين
وسياست اعتقاد داشته و به اصول واليت فقيه پايبند بودند.
احزاب؛
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از زمان بر سركارآمدن جمهوري اسالمي تا كنون در حدود
 110حزب به صورت رسمي از وزارت كشور پروانهي فعاليت
دريافت كردهاند .تعداد زيادي از اين احزاب با توجه با پايبندي
و اعتقادشان به واليت فقيه و ايدئولوژي رسمي ،در تقويت و
تداوم نظام واليت فقيه نقش فعال و تاثيرگذاري داشتهاند .بعد
از انحالل حزب جمهوري اسالمي « ،مجمع روحانيون مبارز»
از طرف روحانيون تندرو و به ويژه آن دسته از روحانيوني كه
از سالهاي  42به بعد ،از خميني حمايت به عمل آورده بودند،
تاسيس شد كه بيشتر از ارزشها ،معيارهاي ديني ،سنتها و
قدرت دفاع مينمودند و از آنها به شدت طرفداري ميكردند.
ميتوان از آيتاهلل «مصباح يزدي» به عنوان تئوريسين اين جناح
نام برد و از اعضاي اصلي آن هم ميتوان به «علي خامنهاي،
ناطق نوري و محمدرضا مهدويكني» اشاره كرد .كارگزارن
اين حزب با بهرهگيري از مركز ايدئولوژيكي نظام ،يعني
حوزهي علميهي قم ،توانستند هم در راستاي كادرسازي براي
جمهوري اسالمي و واليت فقيه ،به صورتي وسيع به موفقيت

احزاب بعد از انقالب اسالمي

دست يابند و هم در تحميل اين نظام به مثابهي نظامي كه منطبق
بر فرهنگ و تاريخ ايراني است ،نقش مبلغاني كارآمد را ايفا
نمايند .همچنين توانستند كه بيشتر نهادها و سازمانهاي دولتي
را در اختيار بگيرند .بعد از حوادث سالهاي  60و  61فعاليت
تمامي احزاب سياسي در داخل ايران ،از طرف خميني و با
دستور وي متوقف گرديد و اعضاي اين جناح در مقامها و
پستهاي اساسي و زيربنايي دولت جاي گرفته و عهدهدار
وظايف مربوط به نظام شدند .آنها به عنوان جناح محافظهكار و
راستگرا شناخته ميشوند و در بخش اعظمي از نهادهاي اساسي
و استراتژيك نظام داراي نقش و جايگاه ويژه هستند .حتي
نيروهاي نظامي رژيم و به ويژه سپاه پاسداران ،نيروهاي بسيج،
اطالعات ،سازمانهاي اقتصادي ،سازمانهاي (مافوق قانون)
مانند مجلس خبرگان رهبري و غيره ،تحت نفوذ و كنترل اين
جناح اداره ميشدند .در عين حال در مراكز و سازمانهايي كه
به صورت مستقيم تحت كنترل نظام نميباشند ،مانند دانشگاهها
و ارتش و ساير ارگانهاي مشابه ،از طريق مراكز عقيدتيـ
سياسي مستقر در آنها به اعمال نفوذ پرداخته و نقشي برجسته
دارند .در دههي  ، 70بسياري از جناحهاي ديگر مانند «جمعيت
مؤتلفهي اسالمي» و «انصار حزباهلل» كه به عنوان اهرمهاي
فشار و سركوب و تهديد عليه جامعه به كار برده ميشدند،
تاسيس گرديدند كه در همسويي با اهداف و خطمشي جريان
راستگرا حركت ميكردند .اين گروهها در سركوب جناحهاي
مخالف و اصالحطلب نقش برجستهاي داشتند .مشكالت
داخلي نظام جمهوري اسالمي و ديدگاه حاكم در نهادهاي اين
رژيم و هم زمان ،افزايش نارضايتيهاي مردم به جهت عدم
تحقق آمال و آرزوهايشان در انقالب سال ،57جناح ديگري
را به وجود آورد كه مانند اپوزيسيون داخلي نظام رشد نمود.
اينان گروهي از روحانيون بودند كه قبال از اعضاي حزب
«جمهوري اسالمي» و «مجمع روحانيون مبارز» بودند و بخش

آلترناتيو
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بزرگي از اين احزاب را تشكيل ميدادند .مجمع روحانيون
مبارز به رهبري «مهدي كروبي» و «محمد خاتمي» و از
آيتاهللهاي قم «حسن صانعي» يكي از اين جناحها ميباشد.
اين جناح ،بيشتر موافق و طرفدار مشاركت آزادانهي مردم در
انتخابات بوده و از آن به عنوان آزادي انديشه نام ميبردند.
در بيشتر دورههاي انتخاباتي با ايجاد ائتالفي مشترك با
ساير جناحهاي اصالحطلب مشاركت مينمودند .در ادبيات
سياسي امروزهي ايران كه تا حد زيادي با تعاريف رايج
در خارج از ايران و در سطح جهاني تفاوت دارد ،اين
جناح به عنوان جناح اصالحطلب و چپ شناخته ميشوند.
حزب «اعتماد ملي»« ،دفتر تحكيم وحدت»« ،حزب همبستگي
ايران» و غيره ،از آن طيف احزاب و گروههايي بودند كه در
ايران به عنوان پيروان يك خطمشي شناخته ميشوند .اين
جناح در بين مردم ،به علت شعارهاي ويژه و انعطافي بيشتر
از جناح محافظهكار ،مقبوليت و محبوبيت بيشتري دارند.
البته با توجه به سير سنت تاريخي اعتراضات عليه قدرت در
ايران ،اكثر اوقات مخالفان و ناراضيان به علت نبود آلترناتيو
و عدم اعتماد به نيروي ذاتي خودشان و نبود سازماندهي
نيرومند و زيربنايي ،مجبور ماندهاند كه خواستههايشان را از
راه مخالفين داخلي نظام يا همان اپوزيسيون داخلي قدرت بر
زبان بياورند ،كه در بيشتر اوقات به هدف و خواستههايشان
نرسيدهاند .خصوصا وقتي كه قدرت ،موقعيت خود را در
خطر ببيند ،به شدت اين نوع نارضايتيها را سركوب خواهد
كرد .از طرفي ديگر اين جناح به علت اينكه بيشتر فعاليت
خود را در مركز ،يعني تهران انجام ميدهد و همچنين به دليل
عدم مبنا قرار دادن سازماندهي خلقها ،توانايي گسترش را از
داست داده و محدود مانده است .براي همين هم هيچ وقت
نتوانسته كه در مقابل جناح محافظهكار و نهادهاي وابسته به
آن ،كامال به موفقيت دست يابد .اين موضوع باعث شده
كه سطح خواستهها و مطالبات جناح اصالحطلب بسيار
نزول كرده و تنها در حد پيشنهاد و درخواست باقي بمانند.
انگها و اتيكتهايي كه نظام بر جناحهاي مخالف خود
ميزند و هر بار آنها را خدمتگزاران غرب و دشمنان و
مخالفان انقالب معرفي نموده ،اين جناحها را وادار مينمايد
كه براي ابراز وفاداري به نظام ،پايبندي خود را به نظام واليت
فقيه اثبات نمايند و تالشهايي را در اين رابطه انجام دهند.
در اغلب اوقات اين تالشها به صورت مخالفت جناح
اصالحطلب با جناحهاي ديگر و به ويژه اپوزيسيون خارج
از كشور نمود مييابد و از همان گفتمان جناح قدرت استفاده
ميشود .الزم به ذكر است احزابي كه بعد از جمهوري
اسالمي تاسيس شده و بر سركار آمدند ،تنها و تنها شهرهاي
مركزي ايران را مبناي كار و فعاليت خود قرار دا دهاند .به
شهرها و استانهاي حاشيهاي اهميت نداده و به مشكالت
خلقهاي ايران به مثابهي مشكل اساسي نمينگرند .حتي
بيشتر اوقات همان ديدگاه امنيتي قدرت و حاكميت در
برابر خلقهاي ايران ،بر ديدگاه اين جناح هم سايه ميافكند.
يكي ديگر از احزاب مركز« ،حزب كارگزارن سازندگي»

است ،كه متشكل از جماعتي از روشنفكران ،تكنوكراتها
و صنعتگران است و از سالهاي  70به بعد فعاليت خود را
آغاز كردهاند .آنها كه طرفدار تفكرات ليبراليستي بوده و از
لحاظ اقتصادي هم معتقد به اقتصاد باز و مرتبط با بازار جهاني
و همچنين واگذاري سازمانها و نهادهاي اقتصادي به بخش
خصوصي بودند ،در توازنات درون نظام و سياست داخلي
ايران داراي تاثير بااليي ميباشند .از شخصيتهاي مشهور اين
جناح ميتوان به »هاشمي رفسنجاني ،غالمحسين كرباسچي
و محسن نوربخش» اشاره كرد .بيشتر اعضا و تئوريسينهاي
اين جناح در دورهي رياست جمهوري رفسنجاني در كابينهي
دولت ،پستهاي وزارت اقتصادي و فرهنگي و غيره را به
دست گرفته بودند .در اين مرحله كه به عنوان مرحلهي
سازندگي از آن ياد ميشود ،شخصيتهاي اشاره شده از
طرف جناح راست و سنتي قدرت مورد هجمه قرار گرفتند.
اتحاد جناح اصالحطلب و ميانهرو و هم زمان با آن ،مشاركت
جناحهاي همسو با آنها در انتخابات رياست جمهوري سال
 1376و انتخابات شوراهاي اسالمي سال  ،1378در به وجود
آمدن حوادث دوم خرداد نقش اساسي داشت .جناح اصولگرا
كه به شدت با مرحلهي اصالحطلبي در ايران مخالفت ميكرد،
با ايجاد جوي نظامي و حتي با سازماندهي ترور و قتلهاي
زنجيرهاي كه انصار حزباهلل و گروههاي سركوبگر رژيم به
صورت همهجانبه در آن مشاركت داشتند ،در صدد مانعتراشي
و از بين بردن اين جناح بودند .در مرحلهي اصالحات كه جوي
آرام در ايران حاكم شده بود ،نهادهاي مدني و روشنفكري
بسياري تاسيس شدند كه با پايان اين مرحله فعاليت اين نهادها
و سازمانهاي مدني ممنوع گرديد .به ويژه روزنامهنگاران و
شخصيتهاي مدني و اجتماعي و سياسي ،دستگير شده و به
شدت سركوب گرديدند .بر سركار آمدن دوبارهي جناح
محافظهكار در نتيجهي سركوب و به وجود آوردن جوي بود
كه از طرف محافظهكاران به پشتيباني واليت فقيه ايجاد شد.
اين جنبش كه امروزه از آن به عنوان جنبش سبز ياد ميشود،
داراي سابقهي چندين سالهي مخالفت با جمهوري اسالمي بوده
و در مراحل مختلف پديد آمده است .البته نارضايتي خلقها از
نظام ،بالفاصله بعد از برسركار آمدن جمهوري اسالمي شروع
شد و سركوبهايي كه بعد از انقالب روي دادند ،بر شدت
آنها افزوده است .اما به وجود آمدن آن ديكتاتورياي كه بعد
از انقالب به ميدان آمد ،فرصت نداد تا در سرآغاز تأسيس
جمهوري اسالمي اين نارضايتيها و اعتراضات رشد يابند .با
روي كار آمدن خاتمي اين نارضايتيها در ايران افزايش پيدا
كرد ،در مرحلهي بعدي آشكارتر گرديد و توسعه بيشتري پيدا
كرد .اما در نهايت موضعگيري رهبران جنبش سبز و سكوت
گروههاي داخلي و همچنين فرار تعداد زيادي از آنها به خارج
از ايران و نگرش به آمريكا به عنوان منجي ،باعث شد كه
جنبش سبز دچار ضعف گردد .الزم به ذكر است كه بخشي
از آنها كه در ميان مردم باقي ماندهاند و همچنان به تالش خود
ادامه ميدهند و بر دموكراتيزاسيون ايران اصرار ميورزند.
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بدون شک هر عصري از تفاوتمنديهايي مطابق با شرايط مکاني و زماني ،تاريخي و اجتماعي مختص به خويش برخوردار ميباشد.
در بطن اين واقعيت نيز نقشي که برخي از انسانها جهت زنده نگهداشتن و صيانت از ارزشهاي اجتماعي -تاريخي جامعهي خود ايفا
نمودهاند ،حائز اهميت ميباشد .عرصهي «دهنگبيژي» نيز براي خيلي از هنرمندان کورد بسان عرصهي مبارزه و مقاومت در مقابل فشارهاي
ش گرفتن چنين سبکي به روايت آالم و دردهاي
حاکمان و زورگويان بر کوردستان بوده است .خوانندگان کورد سعي کردهاند با در پي 
خلق کورد و زنان کورد بپردازند .همچنين جهت زنده نگه داشتنشان بهسان اندوختهاي تاريخي براي آيندگان ،اين روايات را به زيباترين
لحن بيان داشتهاند .سرکوب شديد عصيانهاي خلق کورد ،تحميل تسليميت و بردگي از سوي استعمارگران کوردستان بر خلق کورد،
غارت و غصب مداوم ارزشهاي مادي و معنوي ،ژرفا بخشيدن به ذهنيت جنسيتگراي اجتماعي و تشديد ضعيفهسازي در سطح جامعهي
کورد ،مسائلي ميباشند که هميشه موجب افزايش حس مبارزهگري و مقاومت در ميان خلقمان و به خصوص زنان کورد گشته است .در
بسياري از مواقع نيز تنها عرصهاي که مبارزان راه آزادي جهت مبارزه و مقاومت از آن بهر ه بردهاند  ،عرصهي فرهنگ و هنر بوده است.
قصهي عشقهاي نافرجام ،خيانتهاي بزرگي که در تاريخ صورت گرفتهاند ،قهرماني و رشادت آزاديخواهان و ...در البهالي کلمات و
ابيات به صورتي آهنگين بيان شده است .صيانت از اين گنجينهي تاريخي که نسل به نسل تا به امروز آمده ،در بين جامعهي کوردستان
حائز اهميت ميباشد .در واقع چنين کساني تنها نه براي بيان درد و آالم خود بلکه براي بيان واقعيات جامعه پا به اين عرصه گذاشتهاند.
يکي از اين هنرمندان و شخصيتها نيز «ايران خانم اورميه» بوده است .ايران خانم يکي از زنان دهنگبيژ(خواننده) کورد اهل اورميه بوده
که متاسفانه از تاريخ تولد و مرگشان اطالعي دقيق در دست نميباشد(به احتمال فراوان در دههي  20قرن متولد شدهاند و در اواخر
همان سده يا اوايل سدهي  21وفات كردهاند) .ايشان يکي از هنرمندانيست که در بين جامعهي کورد و بهويژه بين هنرمندان کوردستاني
از محبوبيت زيادي برخوردار ميباشد .ياد ايران خانم مانند زني مبارز که در آن زمان خوانندگياش بسان عصياني در مقابل ديدگاه
واپسگراي حاکم بر جامعه تعريف ميشد ،در خاطر خلق کورد جاودان مانده است .زماني که ايران خانم شروع به دهنگبيژي نمود ،هواي
خفقانآور سرکوب و فشار بر جامعهي زنان و جامعهي کوردستان حاکم بود .از سويي ديگر مسئلهاي که براي موفقيت يک زن در چنين
عرصههايي مانع ايجاد ميکرد ،طرز نگرش فئودال و مردساالر حاکم بر جامعهاي بود که ايران خانم در آن جسارت ابراز وجود پيدا کرده
بود .عليرغم همهي مشقتها و دشواريها نيز ايران خانم از مبارزه در راه رسيدن به هدف خود منصرف نشد .ايران خانم زني مهيندوست
بوده که ميتوان به راحتي از ميان ترانههايش به اين واقعيت پيبرد .ايشان تالش کرده که با ترانههاي خود هم واقعيت دردناک و هم جوانب
مثبت جامعه کوردستان را بيان کند .در واقع ايران خانم با وصف زيباييهاي زنان کوردستاني برعليه ذهنيت زنستيز برميخيزد .برجسته
کردن جوانب مثبت زنان كورد ،شيوهي مبارزهي ايران خانم عليه ذهنيتي بود که زنان را ناقص ،ناتوان ،خوار و کوچک محسوب ميکند.
بدون شک تحمل شخصيت مقاوم و مبارز ايران خانم براي واپسگرايان و جنسيتگرايان زنستيز مشکلساز بوده است .براي همين سعي
در سياهنمايي شخصيت و هنر وي نمودهاند .ايشان در سطح خانواده نيز با برخي مشکالت مواجه شدهاند .مبارزهي ايران خانم در اين عرصه
بيمثال است .همهي انقالبيون کورد و بهويژه زنان مبارزه کورد در هر کدام از عرصههاي مبارزه که جاي ميگيرند ،بايد جهت صيانت از
چنين ارزشهاي وااليي که در تاريخ خلق کورد نادرند ،تالش نمايند .قهرمان کسيست که به خالء ايجاد شده در تاريخ پيبرده و جهت
برطرف نمودن آن به مبارزه مبادرت ميورزد .ايران خانم نيز يکي از همان قهرمانانيست که خالء آن زمان را درک نموده و جهت پرکردن
آن ،جسارت گام نهادن به ميدان مبارزه را از خود نشان ميدهد .بايستي تالش و مبارزات چنين زناني براي همهي زنان آزاديخواه و مبارز
سرمشق باشد .تنها در صورت ارتقاء دادن سطح مبارزه و رسيدن به هدف ميتوانيم پايبندي خويش را به چنين مبارزاني اثبات کنيم .اين
وظيفهي هر زن مبارزيست که از ميراث ايران خانم و مبارزاني چون او صيانت به عمل آورند .هنرمندان کورد نيز با سرمشق قرار دادن هنر ايران
خانم ميتوانند از گرفتار شدن به مواردي که هيچ ارتباطي با واقعيت و فرهنگ جامعهي کورد نداشته و به تخريب فرهنگ کورد ميپردازند،
بپرهيزند .هنر در صورتي ماندگار ميشود که از بطن جامعه برخيزد ،واقعيت آن را بيان کند ،وارداتي و تقليدي نباشد و عرصهي مقاومت و
مبارزه را در مقابل استعمارگران و زورگويان هموار سازد .هنر ايران خانم نيز بيانگر واقعيت زماني و مکاني عصري بود که هرگز نويسندگان
و تاريخنگاران نتوانستند به نگارشاش درآورند .بنابراين بايستي از چنين قهرمانان باارزش و ميراث گرانقدرشان صيانت به عمل آورد.

آلترناتيو

سال هفتم دوره دوم شمارهی  32ارديبهشت 1392

اندرحكاياتاينخاليصـندلي
هيوا آرگش
ديدن سريالهاي تلويزيوني ايراني اگر براي بينندهگان و مخاطبان آن ،هيچ خاصيتي نداشته باشد ،يك خاصيت
عمده از جنس همان تقويت حس پيشبيني در مخاطبان را موجب ميگردد .به طوري كه اين حس در آنان به درجهاي
ميرسد كه به محض ديدن تيتراژ آغازين سريال يا حداقل قسمت اول آن ،ميتوانند تمام اتفاقات ،اوج و فرودهاي
داستاني و خالصه زير و بم سريال ،از عاشق شدنهاي هميشگي ايراني در خيابان ،تا يافتن پدر يا عمهايي ثروتمند بعد
از ساليان دور در جادههاي سرسبز شمال و يا رستوراني شيك در پاركي با فضايي پاييزي براي خداحافظي را آنچنان
پيشبيني كنند كه حتي خود كارگردان يا فيلمنامهنويس آن نيز به آن نيانديشيده و نميتواند اينگونه پيشبيني نمايد.
برايشان تكراري تكراري است و احساس ميكنند كه آن را هزار بار در شكلها و فرمهاي ديگر با عنواني متفاوتتر و از
كارگردان و يا بازيگراني ديگر ديدهاند و حتي وانمود ميكنند كه اصال حوصلهي ديدن آن را ندارند .اما نكتهي جالب
اين موضوع همان است كه همه به اتفاق خانواده و فك و فاميل با شور و هيجاني وصفناشدني همراه با شكستن انواع
تخمه براي ديدن اين سريالها بيقراري ميكنند .هر لحظه با قهرمانان سريال ابراز همدردي ميكنند ،با او ميخندند،
عاشق ميشوند ،بدهكار ميشوند و حتي به جاي او و با لهجه و ادا و اطوار بازيگران به تمام عالم و آدم و به ويژه كارگردان
آن فحش ميدهند .اصال خود را آنچنان به جاي بازيگران ميگذارند كه سرنوشت آنها را سرنوشت خود ميدانند .با
آنها همزاد پنداري عميقي ايجاد ميكنند كه انگار رؤياهاي ناكام خويش را در سرنوشت محتوم آنها ميبينند .نكتهي
جالبتراينكه ،با تمام آنچه كه ميدانند و پيشگويي ميكنند ،و حتي ميدانند كه سرنوشت اين بازيگران و بازيگردانان
در كدام قسمت و در كدام گوشهي شهر به پايان ميرسد ،براي بازيگري كه سينه چاكتر عاشق ميشود يا براي آنكه
بيشتر فداكاري ميكند و تمام بدبختي آدم و عالم بر سرش آوار شده يا به سبك همان ِ
سنت سينماي زوار دررفتهي فيلم
فارسي« ،فردين»تر از همه است ،بايد و نبايد ،اگر و شايد و انشااهلل و ماشااهلل و هزار نذر و نياز ،جادو و تسبيح مياندازند
و انواع فال قهوه و شيركاكائوي ملي ايراني!! ميگيرند تا آنچه كه ميخواهند بشود .اما نميشود كه نميشود. . .
مردم بيلبخند
سكانس اول  /مشاركت فلهاي شناسنامهها  ،تكليف الهي
ِ

م ِ حكايت درسكانسي از سريالهاي تلويزيوني بشكوفد ،در
واين حكايت همچنان باقيست .فرقي هم نميكند اين تخ 
فوتبال از جنس شخمزدن ملي ايراني باشد كه بايد هميشه دست به دعا بود و به هر ضريحي چنگ انداخت تا گل دهد ،يا
از جنس همان فرشتهي نجاتي باشد كه آنقدر عاشق ايرانيان است ،حتي قرار است همه جا را برايشان گل وبلبل و آسفالت
نمايد .يا ميتواند در انتخاباتي باشد كه اين همه را با هم دارد .هم فال است و هم تماشا .هم پراست از قهرمانان قد ونيمقد،
بازيگر و نابازيگر ،يك دوجين از كارگردان و سناريست ،بازيگردان ،پدرخواندهها وفرزندناخواندههاي ريز و درشت،
فردينهاي يقهسفي ِد مؤمن با چهرههاي نوراني از عبادت و اعتكاف در سوناهاي داغ ِ تكليف ،عمهخانمهاي ثروتمند
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ِ
تيكاف اتومبيلها و
سياهپوش مهربان ،جادهها و رستورانهاي ائتالف و آشنايي و وداع ،عاشقشدنهاي بيدرنگتر از
عهد و وفاهايي ناپايدارتر از دود يك اگزوز .و هزار فراز و فرودي داستاني با روايتهاي در زمان و نازمان كه تماشاچيان
مسخشدهاي دارد كه در تمناي حادثهاي از پيشگوييهايشان و هيجاني تازه از سريالي تازه تكراري ،به جاي شكستن تخمه،
حتي زبان يا انگشتهايشان را ميشكنند و ميخورند و آن را هم فداي يك تار موي قهرمانكي از سريالشان ميكنند.
ِ
جوري جنس را با خود دارد .تماشاچيان انگشت به دهان نه از
يازدهمين سريال انتخابات رياستجمهوري ايران انبوهي از
حيرت تماشا ،بلكه از رسيدن به مرحلهي مجسمهشدگي و فنافيپَِرتي از عالم و باالآوردن استفراغي از سياستزدگي ،اين بار
به انتظار معجزهاي ديگر نشستهاند تا شايد اين بار غول صندلي جادو برايشان دود كند .اما ميدانند ،نميشود كه نميشود. . .
انتخابات در ايران هميشه براي ايرانيان به نوعي زيستن با نوستالژيهاي سياسي ،و هم فراموشي و خاموشي است .آنهم
از نوع قهوهخانهاي آن كه معموال جماعت ،همراه با َكفترهايشان و برسر آنها و هر آنچه را كه ندارند ،نتايج را پيشبيني
و شرط بندي كرده و يكي دو ضربالمثل و شعر هم چاشني آن ميكنند« .بار ما كه همان چهل من است» .يا اگر هم
بخواهند براي خويش كالهي از سر احترام بردارند و بر سر ديگري نهند ،خود را و«خُ ن ُك آن قماربازي كه بباخت هر
چه بودش» را با پُكي از درد به سينههاي دودزدهشان فروبرده و باال ميآورند .روشنفكرا ِن كافيشاپنشين هم با ژستي
ِ
دستهفتم صادقهدايت به سان يك ِسمسار ورشكسته در كافه اللهزارهاي مدرن ،زمزمهي ذهن شكاكشان
از كپي
نهايتا شعري از فروغ است ...« .ما هر آنچه را كه بايد از دست داده باشيم ،از دست دادهايم ».بازار َمتلك و ُجوك هم
كه داغ داغ است .اتفاقا اين قسمت از سريال انتخابات ،بازيگراني عجيب ژنريك و سينمايي به ويژه كاريكاتوريك
داشته كه هميشه به مذاق ايرانيان خوش آمده و فرقي نميكند براي دروغ و راستشان ،سوتي و ناسوتيشان ،همزمان
كف ميزنند و هم ت ُف مياندازند .اصل پايبندي به همان فرهنگ «زنده باد مرده باد» ايرانيان ،كه اوج بالندگي اين
مؤلفهي فرهنگي را ميتوان هنوز بر ديوارهايي ديد كه هميشه و در هر دورهاي مزين به آن جملهي مشهور است« :لعنت
بر پدر آنكس كه اينجا .» ...اصال فرقي هم نميكند كه چه كسي چكاره است و كجاست و در پاي كدام ديوار به
كدام لعنت و كدام عابر در دل خويش ميخندد و كي كارش را هم تا آخر انجام داده است ،خودش هم نميداند. . .
معموال در اين سريال انتخابات به ويژه از نوع رياست جمهوري آن و به رسم ديرين همان سريالبيني
ايراني آنهم از نوع آبكي آن ،مشاركت فلهاي اين تماشاچيان نگونبخت كه حتي با سانديسي و سكهايي
خوشباورشان كرده و سپس خريد و فروش ميشوند ،بسياراهميت دارد .و چون از نظر رقيبا ِن فتح اين صندلي،
اين تماشاچيان نگونبخت تنها آدمبزرگ شناسنامههايشان هستند ،به اندازه شناسنامههايشان وجود دارند،
سرشماري شده و آنقدر بزرگ هم نشدهاند ،بنابراين صندوق صندوق جاي ميشوند ،رأي ميشوند و هر
كه و هر چه ميشوند كه بخواهند ،حتي به خيابانها ميريزندشان تا داد بكشند كه چقدر خوشبختاند.
سكانس كمي مانده به آخر /شعارهايي كه سرنوشتاند و الغير
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هرچه كه به انتخابات هم نزديكتر ميشويم اين تماشاچيان مهمتر ميشوند ،آنچنان كه در سكانسهايي از
ِ
سبك باليوود ميرسد .نمونههاي فراواني از اين
سريال ،كار به روايتهاي سورئاليستي و جلوههاي ويژه از
نوع تخيلپردازي را ميتوان در شعارهاي انتخاباتي گذشته و اكنون با كلمات دهن پركني همچون دموكراسي
ِ
ساالري
و آزادي آنهم از نوع قيفي با مخلوطي از كلمات و تركيبهايي همچون ــ دموكراسي ِ مردم
ِ
مداريدولتيدينيِ مردممحو ِراسالميايرانيِقشنگ و خوشمزه ــ ديد( .پيدا كنيد پرتقال فروش را)
والييِمعيشت
حتي در جاهايي هم آنقدر اين فضا آكنده از عطر خوش دموكراسي از انواع ايراني اسالمي آن ميشود و آنقدر
همه چيز بوي ياس و مهرباني ميدهد كه ميتواني كارناوالهاي مختلفي از خودروهاي الگانس مشكي متاليك،
سپرهاي شيشهاي و موتورسيكلتهاي مقدس را در گوشه و كنار شهر ببيني .تازيانهها ،دستبندها و باتومها خود را در
پشت سايهروشن شعارهاي تبليغاتي پنهان كردهاند تا اگر الزم گشت كه حتما هم ميگردد ،مشت محكمي باشند بر
دهان همان ياوهگويان اسالم و انقالب و مستكبرين جهاني و خس و خاشاكهاي احتمالي و منحرفين و فتنهجويان
و فتنهگران و فتنهخواهان و مفسدين و محاربين و معاندين و مزاحمين و مكاشفين و مسافرين .و خالصه «هر آنكه به
چشم بد بيند ،بر آتش پليس ضد شورش و لباس شخصيها به جز جان او سپند مباد» را قافيهقافيه رديف ميكنند.
در سكانسهايي از اين دست سريالها اوج ظرافت جلوههاي ويژه را به گونهايي بسيار حرفهاي ميتوان ديد .در مملكتي
ِ
راحتي قتلهاي زنجي رهاي با روشور حمام شستشو داد و همه كس راضي به
كه ميتوان هر گند ريز و درشتي را به
سلولهايشان برگردند؛ ميتوان در اين سريال هم موضوعات ناچيزي همچون سركوب و كشتار خلقها ،ترورها و

آلترناتيو

سال هفتم دوره دوم شمارهی  32ارديبهشت 1392

قتلعامها و تجاوزهاي وحشيانهي ساليان نزديك و امروز ،دارهاي اعدام ،اوين و كهريزك ،كوي دانشگاه،
محاكمات فرمايشي دادگاههاي انقالب ،دستگيريها ،زندان و شكنجهها را با شعارهاي تبليغاتي بسيار مهم و
سرنوشتسازي همچون ازدواج آسان ،زنانه شدن تمامي وزارتخانهها در روزهاي زوج ،افزايش پول توجيبي
شهروندان يا همان يارانهها ،دريافت وا م خريد پيكان يا همان اشتغالزايي و .....را آنچنان ماستمالي كرد كه
انگار هيچ اتفاقي در هيچ كجاي اين هيچستان ،هيچ وقت اتفاق نيفتاده است .ديگر بايد مراسم فاتحه و شب
هفت دموكراسي و آزادي و دگرانديشي و گفتمان و حقوق خلقها و فرهنگها و زبانها و حقوق بشر و عدالت
و زن و برابري و انديشه و الي آخر را پشت وعدههايي همچون آسفالت كوچههاي هشتمتري بيتالمال يا
كاهش تعرفهي گمرك شلغم وارداتي و افزايش صادرات غير گازوئيلي گرفت .هر چند نبايد از روح معنوي
ِ
مكلف منزه و اين شيفتگان خدمت ،غافل ماند .كانديداهايي
و خلوص بيست درصدي بازيگران و كانديداهاي
كه با قناعت پيشهگي و سير و سلوك در عالم معنا كه تنها به ناني و آبي و شايد سههزار ميلياردي و خرده شعبه
بانكي ،اندك بورسي و اسكله فروش نفتي و سرسوزن ثروتي بسنده نموده و عدالت را هر هشت ساعت يك
بار ،سهام سهام ،با اتم اتم از كيك زرد ،بر سفرههاي ايرانيان رنگ پريدهي غيرتمند و اين شيرمردان و شيرزنان
هشتسال دفاع مقدس سالخي ميكنند .مثل همهي چيزهايي كه بايد با مردم و در مردم سالخي شوند و ميشوند.
سكانس آخرتر     /زندگي شيرين ميشود

همه چيز به خير و خوشي روبه پايان است .چه بياندازه اين جماعت ِخوشبهحال شناسنامهدار براي پيروزي جالد
خويش سوت ميزنند ،برايشان ميرقصند و پس از صرف سانديسي سرد ،نشئهي پايكوبي خويش با زنجيرشان
ميشوند ،آنقدر كه فراموش ميكنند ،فراموش ميشوند و فراموشي .و با تمام شدن سريال است كه متوجه ميشوند
شامشان در قابلمه سوخت ،از بچههاشان يكي در دستشويي مانده و گريه ميكند ،آن يكي ميان دهان باز دفتر تكليف
مدرسه به خواب رفته و خود نيز خميازهاي نيمبند در دهاني خشكيده شدهاند .چيزي از مايههاي همان فنافيهپروت.
سكانس آخرترين /سكوت سرشار از ناگفتههاست

اتفاقا اين سريالها تكراري نيستند .صندليها هم براي پيشگويي تماشاچيان ترهاي هم خرد نميكنند .تنها
ايراد كار در اين است كه اين خود تماشاچيان هستند كه تكراري شدهاند .هزار بار در خود ،در زيستن ميان
تاريخ تولد شناسنامههاي فرسودهشان ،در كوچههاي عادت ،دركلمات خوابزده ،در روزنامههاي صبح و
عصر تكراري شدهاند و آنقدر تكراري كه در تيتراژ پاياني اين سريال دنبال نام خود هم ميگردند تا شايد
نامي از آنها بعد از با تشكراز فالن و بهمان بيايد اما نميدانستند كه نام سياهي لشكرها و شناسنامهها تنها وقتي
ميآيد كه بخواهند آن را با مُهري از باطل شد ،مزين نمايند .اين قسمت را انگار پيشبيني نكرده بودند.
ديوارها براي افزايش راندمان رفتهگر پير شهر ،سريش و چسب و پوستر باال ميآورند.
تلويزيونها برنامهي پاياني خويش را با دعايي براي رفتگان خوب و مناجاتي براي بازماندگان
بد و مردههاي پنهان ،پخش ميكنند .بينندگان چشمهايشان را از تماشاي سياهي پر ميكنند تا
بيشتر فراموشي شوند و سكوت .تا خويش را ،تنها كمي از خويش را ،هرگزا به ياد نياورند. . .
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Bi Çavê Jin Dîrok
Rewşa Jin Di Nava Civaka Kevnar a Îranê de
Beşa

B

1

ingeha şêwazê jiyana civaka Îranê û tevna wê ya exlaqî dayîka-xwedavend honandiye. Çanda
Xwedevend di serdema kevnar a Îranê de serwer bûye. Dem dirêj bandora dayîka-xwedavend
yanjî sîstema dayîkaniyê kariye heyîna xwe li vir serwer bike. Ev jî bi awayeke xwezayî tevna jiyaneke
bi exlaq û demokratîk bixwere tîne. Ji ber vê sedemê ye ku di herêmên cûda yên Îranê de jî dayîkaxwedavend pir pîroz hatiye dîtin. Lêkolînên arkeolojîk yên li devera Loristanê jî vê rastiyê têra xwe
piştrast dike. Peykerê jineke ku rûyê wê bi giştî xuya dike jî hatiye dîtin. Ev peyker hêjî di mûzeya
Loower a Parîsê de tê ragirtin. Navenda vêya jî zêdetir şaristaniya Îlamê ye. Xwedavend Anahîta ji
çanda Îlamê tê û hêjî şopa bandora Xwedavend Anahîta li herêmê peyda dibe. Ji ber di civaka Îranê
de ev çanda neolîtîkê hîn di berbanga dîrokê de tov avêtiye, ji lewma pirr zêde temen dirêj bûye.
Lê, di kêleka ev çanda dayîkê de jî bêguman bi awayeke parallel lêgerîna sîstemeke bavikaniyê jî
pêşketiye. Lê, ev tekoşîna di navbera du sîsteman de ji destpêka dîrokê heya roja îro bi awayeke
.bihêz meşiyaye
Her wisa eger were gotin jinên Îranî jinên herî qedîm yên herêmêne jî wê di cih de be. Ji
ber vê sedemêye ku çanda Neolîtîkê bi awayeke bihêz li Îranê reh berdaye. Eger îro civaka Îranê
di warê çanda xwede bala herkesê dikşîne serxwe jî jêdera xwe ji vê hunermendiya dayîkê digire.
Jêhatîbûna jinên Îranî yên roja îro jî vêya piştrast dike. Weke nimûne jêhatîbûna wan ya rêvebirina
qebîleyan, çandinî, hêrandin ,dirûman û hwd. jî diyar dike ku rola jinê di civakê de çiqas sereke
bûye. Bi taybet jî hûnera xweşîkkirin û xemilandina jiyanê jî yek ji taybetmendiyên balkêş ya jinên
.Îraniye
Di demê Zerdûşt de xwedavend Çîsta ku tê wateya ‘zana’, jiyan kiriye. Li gorî çavkaniyên dîrokî
Zerdûşt, ji wê alîkariyeke fikrî a mezin wergirtiye. Bi vî awayî jî kariye çanda xwedavendiyê ya alîgira
.başiyê baş temsîl bike
Her wisa di vê serdemê de Xwedavend Eşî heye. Eşî jî xwedavenda lêborîn û ewlehiyê ye. Di
Îrana kevnar de çanda Neolîtîkê, exlaq û felsefeya Zerdûştî serwer bûye. Felsefeya Zerdûşt xwedî
exlaqeke azad ya bihêz e. Rêzdayîneke pirr mezin dide jin. Têkiliyên jin û mêr jî ne di çarçoveyeke
cinsî ya rojane de bûye. Yanî têkilî ji têkiliyeke ajoyî pirr wêdetir de bûye. Têkiliyên navbera cinsan de,
xistine bin xizmeta armancên biwatedê. Ev di heman demê de dide nîşandan ku têkilî û hevaltiyên
manewî di wê civakê de serwer bûye û danûstandinên madî nekariye xwe li ser vê felsefeya qenciyê
serwer bike. Di vir de aliyê serkeffî ne xirabî qenciye. Zerdûşt, têkiliyên di navbera cinsan de û enerjiya
di encama danûstandina her du aliyan derdikeve, veguhertiye qenciyê, bedewiyê û bihêzbûnê. Ne
.hiştiye ku cins hev ji rê derxin, berovajî wer kiriye ku asta manewî û exlaq bilindtir bibe
Civaka Îranê bûye warê gelek jin û mirovên azad. Jiyana rast di Zerdûştiyê de prensîbek e. Felsefeya
exlaqê azad em ji Zerdûşt bigirin heya Manî, ji Manî bigirin heya Babek, ji Babek bigirin heya Mazdek
, Hûrem gelek jinên azadîxwaz domiye. Ev felsefe hîn jî bi awayeke çalak nebe jî îro karîgeriyeke xwe
.li ser civakê mewzûbehs e. Lê, di felsefeya van mirovên azad de her başî serkeftiye

Rewşa Jin Di Serdema Medan ;De )550-728.BZ(
Di serdema despêkê a desthilatdariya Medan de sîstema dayikî serwer bûye. Lê her ku çûye ev
rewş ber bi pergala zilamsalarîve şimitiye. Lê, tê gotin ku zagonên wekhev ji bo jin û zilam hebune.
Ji lewma mîras di navbera keç û kur de bi awayek wekhev hatiye parvekirin. Medan ji bo zewacê
jî zagon danabûn. Jin di malbatê da rêvebera malê bûye û zilam tucaran bi hêsanî û keyfî nekariye
jinê telaq bide. Li gorî çavkaniyên dîrokî, heta jin û mêr di cil û bergên xwe de jî wekhev bûne. Di wê
serdemê de hîn jî jin pêşeng û revebera civakê ye. Di wê serdemê da hemu karên çandinî destê jinan
.de ye û zilaman jî alîkarî kirine. Jin seroktiya qebîleyan kirine û xwedî rayeya biryargirtinê bûne .
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Reqsandina zimanê kurdî
Bi kurdî parîyek nan bidine min
Bi kurdî bi kenin
Peyvên bi kurdî bila bireqise ziman
Pitik kurdî digirî
Pêt bi kurdî dibe alaw
Roj,stêrkê dûr û hîva nû zayi
Bi kurdî xoya dike
Ezman bi kurdî dorpêç
Weke «hejar» ê kurd perwer dibeje
Kurdî dijîm
Kurdî dimirim
Em kurdî bijîn û kurdî bimirin
Çem bila kurdî coş bibe
Hevce bike
Bila xwîn kurdî biherike
Kurdî azad e
Kurdî jîn e
2010

Wargehê zerdûşt

serdeşt

Şehîd. Şahan Ali firat

تاسەت دەكەم شەهید
لە نەورۆزی ئەمساڵدا بە یادی تۆوە گڕدەگرم
ئاخر تۆ بەر لەوەی كە ببیتە كڵپەی گڕ
و بەر لەوەی كە فێری سەمای بەر ئەستێرە بیت
بەر لەوەی كە فێری فڕینی بەر مانگەشەوبی
نازانی چ تۆفانێكت هەڵكرد لە دروونما
من كە لە نیوەڕێی بەرەو خەزاندا بووم
من كە خشپەی دروونی وەریوم دەهات
من كە قرچەی پەلی وشكی هەستم ونەوزی رێبواری خەیاڵمی دەشێواند
ئاگریك هەڵبوو لە دەروونما
كە بۆچرووكی هەستاند لە هەرچی نەفرەتی دەروونمە
یەكجار تاسەت دەكەم شەهید
ێ بە رێگای هاتنتەوە
ئێستاش كێشی نیگات دەمدوور 
ئێستاش خەندەی چوونت پەنجەی رۆیشتن دەتەزێنێ
تامەزرۆی دیدارتم
دەمێكە گوڵی هەست دەڕوێنم بەاڵم
پاراو ناب ێ بە شەودێڕی شێعری بااڵت
یەكجار تاسەت دەكەم شەهید
هێشتاش لەتەكمای
لە سەنگەرمای
هێشتاش چانتام رەنگی بیرەوەرێكانت
بۆنی یادگارەكانت
شێوەی وێنەكانت ئەدا
لە چەخماخەی یادتدا كوڵی بارانم
ژانی هەوری سەرم سووك دەب ێ بە دارژاندنی
بەاڵم هەر یادت دەكەم
تاسەت دەكەم شەهید
كە بیرەوەرێكانت وەك قەتارەی مەلی كۆچەر بە ئاسمانی یادمدا تێدەپەڕن
باڵ دەگرم ،دەفڕم لەگەڵیانا هەتا شەكەت دەبەم
كفت و ماندوو
هێشتاش پتەوی هەنگاوەكانت سەغڵەتی رێگا دەخواتەوە
هێشتاش شوێن پێكانت پڕن لە تاسەی مەندی پێشوەچوون
ئەمشەو خۆم دەدەمە بەر تاڤگەی یادەكانت
با بڕژێنە ناو دەروونمەوە
كە دەڕۆم هێزی رۆیشتنی
كە دڕوێم لەتەكما شیندەبی
كە هەڵدەزنم هێزی بااڵ كردنی
كە بێدەنگ دەمێنم
هەموو دوونیام دادەگری
بەاڵم دیسان
تامەزرۆی دیدارتم
یەكجار تاسەت دەكەم شەهید
ئاريو بهرزهن
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