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وتاری سەرنووسەر

    پريشان حالي مردي بازرگان را در داستاني از سعدي شنيده ايم. كه مدام از اين گله داشت كه انبازم به 
تركستان است و فالن بضاعتم به هندوستان است. از قباله و سند هاي امالك و خدم و حشم خود مي گفت. از 
آرزو ها و اميد هاي پيرانه سري مي گفت. كه هواي كدام ديار او را به خود مي خواند و تالطم كدام دريا فكارش 
را مخدوش مي نمايد. گفت يك سفر دارم كه اگر به سر آيد دست از تجارت بكشم و به گوشه اي نشينم.؟!! 
حكايت سفر دور و دراز هم از اين قرار بود،گوگرد پارسي بردن به چين و كاسه ي چيني به روم آوردن و 
ديباي رومي به هند و فوالد هندي به حلب و شيشه ي حلب را به يمن و........ در نهايت هم ترك  تجارت 
ياد  به  مي انديشم،  آن  درباره ي  اندكي  و  مي آورم  ياد  به  را  داستان  اين  كه  وقتي  نشستن.  دكاني  به  نمودن 
يكي از موضوعات سياسي امروز مي افتم. اگر كه به موضوع انتخابات در ايران دقت كرده باشيد و خصوصا 
موضع مشترك نامزد ها را مورد مسائل فرهنگي و اقتصادي نگريسته باشيد، به موضوعي مشابه همين داستان 
دارد. را  عقيده  همين  هم  تاجر  خود  بلكه  نمي آورند،  زبان  به  را  حرف  اين  خدم  تنها  البته  برمي خوريد. 
بيان مي دارند كه  افراد  اين  از  باب حوزه هاي فرهنگي است. برخي  انتخاباتي در  نامزد هاي  به بحث  اشاره  ام 
از آنها  ما  اكنون  بهينه مي كرده ايم و  استفاده ي  از آنها  ما  ايام قديمه وجود داشته كه  بسياري در  حوزه هاي 
به  كه  نتوانسته ايم  فرهنگي  اين حوزه هاي  از  ما  كه  مي گويند  و  فراتر گذاشته  اين  از  را  پا  حتي  بي بهره ايم. 
از  را  آنها  فرهنگي  حوزه هاي  عنوان  به  آنها  كه  مناطقي  به  كنيد  نگاه  حال  نماييم.  استفاده  اقتصادمان   نفع 
آن خود مي دانند و انگار كه تاجراني ديگر آن را قرق كرده اند و جايي براي خواباندن شتران آنها نمانده. 
كوردستان  آذربايجان،  هند،  افغانستان،  ازبكستان،  تاجيكستان،  بالد  است.  قديم  تجاري  مسير  همان  هم  باز 
را  آنها  دوباره  بايد  و  رفته  دست شان  از  كه  مي پندارند  رفته اي  دست  از  فرهنگي  حوزه هاي  را   ... عراق  و 
مد  مناطق  اين  بيشتر  هرچه  چپاول  براي  را  فرهنگي  هژمون گرايي  نگرش  نوعي  اصل  در  آورند.  دست  به 
نخواهد  سير  راحتي ها  اين  به  مطمئنا  شده،  دوخته  دراز  و  دور  سفر  اين  به  كه  طمع  چشم  اين  دارند.  نظر 
در  سعدي  كه  مناطقي  همان  بين  جنگي اش  نوع  از  البته  فرهنگي  مبادالت  و  است  مشغول  كه  فعال  شد. 
چند  بايد  كه  لبنان،  و  سوريه  و  چين  و  روسيه  مابين  مبادالتي  است.  جريان  در  مي نمايد  بيان  خود  داستان 
هست. هم  آفريقايي  كشور هاي  و  ونزوئال  منظورمان  نماييم.  اضافه  آنها  به  هم  را  جديد   منطقه ي 
كاالي تجاري و متاع فرهنگي را كه اينها به اين مناطق مي برند، معموال نوعي بدافزار است كه تنها كاربرد جنگي دارد. 
همچنين در نوع نگرش آنها هم تجارت يك طرفه بوده و انگار آن حوزه هاي فرهنگي خالي از سكنه بوده و خود 
آنها فرهنگي ندارند. بايد يادآور شويم آنچه كه به عنوان متاع فرهنگي از طرف اين بارساالران به اكناف فرستاده 
مي شود،  نه ابريشم چين و ديباي رومي و نه آبگينه ي حلب است. بلكه فرهنگ خشونتي عريان است كه با انواع 
سالح هاي روسي و چيني درهم آميخته و به يك موضوع مي انديشد، آنهم توسعه ي نفوذ در تمام خاورميانه است. 
وجود  احترام  و  تعامل  هم  تجارت  در  حتي  نيست.  تجارتي  فرهنگ،  كه  شد  يادآور  آنها  به  بايد  همچنين 
در  هم  كسي  ندارد.  وجود  فرهنگي  ارجحيت  و  خودبرتربيني  براي  جايي  فرهنگي  تعامل  در  دارد. 
شويم  يادآور  بايد  گذشته  هم  اينها  از  بپردازد.  هم  مادي  بهايي  كه  نيست  حاضر  فرهنگي  شر  مقابل 
دولت ها  و  مي شود  فراموش  مورد  اين  هميشه  دولت ها،  نه  خلق هاست  وظيفه ي  فرهنگي  تعامل  كه 
هستند. ملل  فرهنگي  مشاركت  برابر  در  اساسي  مانع  دولت ها  مي گيرند.  مردم  از  را  مسئوليت  اين 

سفر  عزم  آن  از  بعد  و  ساخته اند  بيندازندكه  بازاري  آشفته  به  سروساماني  بايد  سفر  آغاز  قبل 
را  دولتي شان  بنجل  جنس  كسي  تنها  نه  زيرا  ننمايند.  فراموش  را  اجازه  كسب  هم  هرگز  و  نمايند 
داد.      خواهند  پس  كرده اند  قالب  فرهنگي  فريب  با  حال  به  تا  كه  را  آنچه  بلكه  نمي كند،  خريداري 
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نوع  هم  و  كورد  مسئله ي  قبال  در  پژاك  رويكرد  هم          
ايران  خارج  و  داخل  سياسي  جريانات  ديگر  با  سياست هايش 
اين  سياست هاي  درباره ي  كه  شده  باعث  مورد  اين  است.  متفاوت 
حزب تفاسير جداگانه اي ابراز گردد. بنابراين بحث خود را با همين 
مسئله آغاز نماييم: در شرايط فعلي منطقه اي و جهاني، حزب حيات 
مي پردازد؟ سياست  به  مؤلفه  هايي  چه  به  توجه  با  كوردستان  آزاد 
    نوع نگاه ما به سياست، بر انديشه ي فلسفي متفاوتي استوار است. 
ما سياست را حوزه ي كسب آزادي مي شماريم. يعني حوزه اي است 
بر  بتوانند  اجتماعي  تنوعات  و  خلق ها  مليت ها،   همه ي  آنكه  جهت 
تصميم گيري  انديشه،  توان  ذاتي خود  هويت  و  حياتي  منافع  اساس 
و عمل داوطلبانه و برابر داشته باشند. پيداست كه اين آزادي وقتي 
بامعناست كه همگان در آن سهيم باشند. منطق بيرحمانه ي »همه چيز 
با روح آزادي در تضاد است.  به كلي  براي ما ـ هيچ براي ديگران« 
چون آزادي يكي، به بهاي بردگي و نابودي ديگري تمام خواهد شد. 
خط سوم يا به عبارتي نيروي سومي كه توسط جنبش آزادي خواهي 
ملت كورد، در كل خاورميانه توسعه مي يابد مبنايش همين فلسفه ي 
انحصارطلبي ها و  قاطع، ممنوعيت ها،  از مرزبندي هاي  سياسي گذار 
پيشاهنگان  كوردها  مي گوييم  اگر  است.  مرسوم  مركز گرايي هاي 
دموكراسي خاورميانه و آزادي همه ي خلق ها هستند واقعيت عميقي 
را بر زبان رانده ايم. چون اصل »همه چيز براي ما ـ هيچ براي كوردها« 
ترسيم  آن  اساس  بر  معاصر  خاورميانه ي  كه  بود  سياستي  جوهر ه ي 
شد. نيروهاي پشت پرده ي آن نيز ابرقدرت هاي جهاني بودند. نتيجه ي 
كورد ـ  درگيري  و  كوردها  سرزمين  كردن  تكه تكه  سياست،  اين 
فارس،  ملت هاي  دولت ـ  بود.  عرب  كورد ـ  و  فارس  كورد ـ  ترك، 
ترك و عرب سلطه گري خود را تا حد تخريب بافت سياسي جامعه ي 
كورد، تالش براي هويت زدايي كامل از كوردها و قتل عام فرهنگي 
و  عراق  ايران،  تركيه،  دولت هاي  از  كدام  هيچ  بردند.  پيش  آن ها 
سوريه نمي تواند ادعا كند كه دستش به جنايت عليه كوردها آلوده 
و  سلطه گري  همين  قرباني  نيز  منطقه  خلق هاي  ديگر  است.  نشده 

مركزگرايي شديداً تقدس داده شده ي دولت  ـ ملت گرديدند؛ ازجمله 
ارمني  آشوري،  مازني،  گيلك،  آذري،  تركمن،  سرياني،  بلوچ، 
حوزه ي  حالت  از  نه تنها  خاورميانه  در  سياست  بنابراين  سايرين.  و 
آزادي خارج گشت بلكه به ميدان سالخي فرهنگ ها مبدل شد. خط 
و درهم كوبيدن  نوع سياست  اين  به چالش كشيدن  ما  نظر  مد  سوم 
ذهنيتي است كه آن را تغذيه مي كند. خط سياسي ما بر تكثر، تنوع، 
بر دموكراسي راستين استوار است.  پذيرش متقابل و در يك كلمه 
يك  نه  است  اراده مند  و  تصميم گيرنده  جامعه  خط مشي،  اين  در 
و  اراده مندي  براي  باز  ميداني  ما  قدرت پرست. سياست  نخبه ي  قشر 
امتيازگيري مرسومي  تاكتيك هاي  نه  مداخله ي مستقيم جامعه است 
كه در سطوح باالي قدرت اتخاذ مي شوند. پيداست كه ما  كوردها، 
وقتي مي توانيم در آن آزادي راستين سهيم باشيم كه به عنوان بخشي 
از موجوديت، هويت و واقعيت  به صيانت  از كليت خاورميانه قادر 
متفاوت شده ي خود از ديگران باشيم. دفاع مشروع كوردها بر همين 
مبنا شكل گرفت. نتيجه اش اين است كه امروز ديگر كسي نمي تواند 
نام كورد وجود ندارد. چرا كه  به  ادعا كند كه كوردها و مسئله اي 
مورد مضحكه قرار خواهد گرفت. حتي از آن فراتر، اگر هر كدام از 
نيروهاي منطقه اي و جهاني بگويد كه بدون در نظر گرفتن كوردها 
خواهد  را  خودش  تنها  كند،  سياست گزاري  منطقه  در  مي تواند 
مبنايش  كه  خاورميانه  در  سرمايه داري  دنياي  سياست  يعني  فريفت. 
سياست  انجاميد.  شكست  و  چالش  به  بود  كوردها  قرباني كردن 
دولت ـ ملت هاي منطقه و به ويژه تركيه،  ايران،  عراق و سوريه نيز كه 
اساسي اش  و محور  بود  نظام جهاني  با سياست هاي  انطباق  مبناي  بر 
»قابليت بازي با كارت كورد بود« نيز به همان نحو به شكست انجاميد. 
همين  در  دقيقا  رسيدند.  بن بست  به  كورد  مسئله ي  در  نيرو  دو  اين 
موقعيت بود كه دموكراسي كورد وارد ميدان گرديد. اكنون ابتكار 
كورد  خلق  اختيار  در  گسترده اي  نسبت  به  سياسي  تحوالت  عمل 
است. سياست دموكراتيك مد نظر رهبر آپو به سطح يك خط مشي 
رسيده است؛ يعني خط سوم؛ يعني خط برون رفت جامعه از بحران، 

ريوار آبدانان
PJAK عضو مجلس

خط سوم
تجلي اراده ي خلق   ها

آلترناتيو

نيروهاي اجتماعي در مسير تحقق آزادي جوامع، به عنوان مهم ترين اصل  با تكيه بر اراده ي خلق ها و      پروژه ي سياست دموكراتيك 
سياست گذاري، همواره محور برنامه ها و سياست هاي استراتژيك پژاك به شمار مي رود. در آستانه ي انتخابات رياست  جمهوري در ايران 
با توجه به تغيير و تحوالت منطقه اي و به ويژه آينده ي سياسي كوردستان و نيز نگرش و اتخاذ مواضع پژاك و به طوركلي تبيين بيشتر اين 
سياست ها و پروژه ها، گفتگويي را با رفيق ريوار آبدانان از اعضاي مجلس حزب حيات آزاد كوردستان انجام داده ايم كه در زير مي خوانيد.  
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نتيجتا  و  اجتماعي  ميدان سياست  به دموكراسي، گشودن  رسيدن 
نيل به آزادي؛ آن هم بدون اتكا به هيچ كدام از دو جريان دولت ـ  
ملت گرايي خاورميانه و پروژه ي خاورميانه ي بزرگي كه جايگاهي 
براي كوردها قائل نيست. ما راه سومي در پيش مي گيريم؛ چرا كه 
تنها راه براي قرباني نشدن دوباره همين است. نوع رفتار سياسي هر 
تعامل  كند  مشخص  مي تواند  كه  است  ديگر  نيروي  دو  از  كدام 
گرفت.  خواهد  شكل  چگونه  خاورميانه  در  آينده  دموكراتيك 
نخست خود  ترجيح  را  درگيري  و  تنش  از  دورشدن  ما  بي شك 
مي دانيم. خاورميانه بيش از حد در طي اين جنگ جهاني سوم)كه 
هنوز به شكل رسمي آن را نامگذاري نكرده اند اما در همه جاي 
بهترين  و  شده  درد  و  رنج  دچار  است(،  مشاهده  قابل  خاورميانه 
راهكار اين است كه با نقشه ي راه دموكراتيك، گشايش سياسي 
دموكراتيك و صلح دموكراتيك، مسائل را به سمت حل ببريم. 
از  اين مسئله متفاوت  قبال  رويكرد كشورهاي منطقه و جهان در 
هم هستند. برخي كشورها نظير تركيه، رفته رفته به سمت گشايش 
وجود  با  را  خود  نهايي  شكل  نيز  سوريه  مي رود.  دموكراتيك 
جو پر از تنش كنوني اش پيدا خواهد كرد و پيداست كه در هر 
مي نمايد.  ايفا  اصلي  نقشي  كورد  دموكراسي  نيروي  اين ها  دوي 
رسيدن  تا  البته  كه  دارند  سياسي  ستاتوي  كوردها  نيز  عراق  در 
دارد. رو  پيش  در  درازي  راه  هنوز  پايدار  دموكراسي  يك  به 
با توجه به همه ي اين موارد ما به عنوان پژاك، سياست دموكراتيك 
و اصرار بر خط مشي سوم را مبناي فعاليت ها و مبارزات خود قرار 
ما  ميان  حاضر  حال  در  كه  آتش بسي  از  بايستي  ايران  داده ايم. 
جريان دارد، استفاده نمايد و از آن به عنوان يك فرصت مناسب 
جهت تحول در سياست هاي گذشته ي خود بهره ببرد. از هم پيماني 
مانده  باقي  ايران  تنها  سوريه  عراق ـ  ايران ـ   تركيه ـ   آنتي كورد 
دموكراتيك  گشايش  به شكل  را  خود  انتخاب  يا  سايرين  است. 
مي گيرند.  قرار  ريشه اي  تحول  مسير  در  يا  و  مي آورند  به عمل 
هم  پايه ي خط مشي سوم،  بر  است كه  آن  در جهت  ما  مبارزه ي 
پيشبرد دموكراسي  به  ايران  در سطح شرق كوردستان و هم كل 
و  سياسي  فكري ـ  مبارزه ي  هم  راستا  اين  در  بپردازيم.  آزادي  و 
هم ارائه ي راهكار و پروژه ي حل دموكراتيك را مبنا مي گيريم. 
دو نيروي ديگر يعني دولت ايران و نيروهاي مداخله گر خارجي 
خلق هاي  ديگر  و  كورد  مسئله ي  حل  پروژه ي  كه  وقتي  تنها 
در  جايگيري  به  مي توانند  نمايند،  اعالن  شفاف  به طور  را  ايران 
گام هاي  ما  باشند.  خوش بين  كوردها«  با  دموكراتيك  »تعامل 
عمومي  آراي  مقابل  در  و  آشكارا  به طور  و  به خوبي  را  خود 
وابستگي،  از  دور  به  و  مستقل  سياستي  ما  سياست  برداشته ايم. 
منفعت طلبي روزانه ي رايجي است كه  پراگماتيسم و  امتيازدهي، 
است. نموده  بيمار  سختي  به  را  اپوزيسيون  جريانات  از  بسياري 

مسئله ي  در  درگير  و كشور هاي  كوردها  فعلي  موقعيت           
است؟  تاثيرگذار  شما  سياست هاي  نوع  در  نحوي  چه  به  كورد 
       واقعيت اين است كه كوردها به دليل عدم مبدل شدن به دولت ـ 
ملت داراي باالترين پتانسيل سياست دموكراتيك در منطقه هستند. 
سلطه خواهانه ي  و  مركزگرا  انحصارطلبانه،  سياست هاي  چون 
دولت هاي منطقه و سياست هاي منفعت طلبانه ي نيروهاي خارجي 
در  عظيمي  بن بست  نمودند،  تصادم  هم  با  كنوني  برهه ي  در 
خاورميانه به وجود آمد. جنگ جهاني سومي در خاورميانه جريان 
دارد كه ماحصل همين تصادم است. به همين دليل يك فرصت 
است.  آمده  فراهم  دموكراتيك  نيروهاي  براي  تاريخي  عظيم 
از جنگ،  را  قادر است جريان تحوالت  نيرويي كه  تنها  چرا كه 

نيروست.  بكشاند همين  به سمت حل و چاره يابي  بحران  تنش و 
كوردها قلب و مركز اصلي اين نيروي دموكراسي خواهي هستند. 
بنابراين ما نيز به عنوان پژاك، نيروي دموكراسي خواهي كورد را 
در شرق كوردستان و ايران، نيروي پيشبرنده ي سياست چاره ياب 
ما  و سازماني  فعاليت هاي سياسي  تمام  و سازنده مي دانيم. هدف 
پيشاهنگي براي رشد دموكراسي و آزادي همه ي خلق هاي ايران، 
كشوري  برخورد  نوع  بنابراين  است.  خاورميانه  و  كوردستان 
ايران در قبال مسئله ي كورد است كه مشخص مي سازد  همچون 
نمود. خواهيم  اجرايي  شكل  كدام  به  را  خود  راهبردهاي  ما 

مي كنيد  ياد  آن  از  مستقل  سياست  به عنوان  كه  آنچه             
مي گردد؟ اجرايي  اهداف  كدام  به  توجه  با  و  شرايط  كدام  در 

    پيشبرد سياست مستقل در خاورميانه امر آساني نيست. چرا 
ناچار  تا  باشي  برخوردار  عظيمي  اجتماعي  پشتوانه ي  از  بايد  كه 
سياست  زمينه ي  كورد  خلق  نشوي.  نيروها  ديگر  به  وابستگي  از 
مستقل را براي جنبش ما فراهم آورده  است، چرا كه جنبش ما بر 
مبناي اراده مندسازي اين خلق به ميدان آمد. وقتي جنبش سياسي 
مي توان  آنگاه  كنند  تغذيه  را  همديگر  متقابل  شكل  به  جامعه  و 
به پشتوانه ي عظيم  با توجه  به عمل آورد. مثال  نيز  سياست مستقل 
يك  به  مي توانيم  هم  ما  كوردستان  شرق  در  پژاك  اجتماعي 
چاره يابي دموكراتيك الگومانند در ايران برسيم و هم مي توانيم با 
اصرار نظام بر مركزگرايي و سركوب و فشار دست به دفاع مشروع 
بزنيم. از آنجا كه سياست ما در راستاي پروژه ي عظيم پيشبرد ملت 
بر  است،  هدفمند  ايران  دموكراتيزاسيون  و  كورد  دموكراتيك 
تنش زايي و بده بستان هاي كالسيك متكي نيست. آنچه سرلوحه ي 
به  رسيدن  و  كورد  ملت  غيرقابل اغماض  مطالبات  همانا  ماست، 
يك ساختار سياسي دموكراتيك است كه كوردها در چارچوب 
آن بتوانند با همه ي همسايگان خود در همزيستي به سر برند. تمام 
و  مشروع  دفاع  سازماني،  سياسي،  فكري،  فعاليت هاي  و  برنامه ها 
ديپلماسي ما مبتني بر پيشبرد ملت دموكراتيك كورد و رسانيدن 
اين مورد، هم  به سطح يك ساختار سياسي خودمدير است.  آن 
ساير  با  كوردها  »همزيستي  اصل  و  خاورميانه  تاريخي  با سرشت 
خلق ها« سازگار است و هم بن بست هاي حاد ناشي از ملي گرايي و 
استبداد را به سمت گشايش و حل مي كشاند. چرا كه رهيافت ما يك 
رهيافت ملي گرايانه، درگيري ساز و جزم انديشانه نيست. با هر نيرو، 
جناح، گروه، دولت، خلق و تفكري مي توانيم تعامل دموكراتيك 
و اصولي به عمل آوريم. شرط آن نيز حاضر بودن آنها جهت به 
رسميت شناختن اراده ي خلق كورد، ارائه ي راهكار نتيجه بخش در 
اين مورد و دست كشيدن از تحميالت يك طرفه ي كالسيك است.
مقاطع  از  يكي  در  ايران  اسالمي  جمهوري  نظام         
انتخابات  سوي  به  و  دارد  قرار  خود  سرنوشت ساز  و  حساس 
اول  شخص  گزينش  بر مي دارد.  گام  هم  جمهوري  رياست 
ايران  تحوالت  سير  بر  مي تواند  چگونه  نظام  اجرائي  مسائل 
گفت  مي توان  آيا  نهايي  تركيب  توجه  با  باشد؟  تأثيرگذار 
است؟ يافته  پايان  عمال  برگزاري  از  پيش  انتخابات  كه 

تحوالت  سير  گذشته  دهه هاي  طي  ايران  اينكه  به  توجه  با      
باشد  نياز و طلب جامعه  با  متناسب  را در جهتي كه  داخلي خود 
هدايت نكرد، اين انتخابات مي توانست يك فرصت جهت صلح 
و سازش دموكراتيك دولت با خلق هاي مختلف ايران باشد. اگر 
نوين  خاورميانه ي  در  مي توانست  ايران  بي گمان  مي شد،  چنين 
جايگاهي متفاوت از وضعيت كنوني اش بيابد.  پيداست كه نظام 
اين  و  نمي دهد  تحولي  چنين  به  رضايت  فعال  اسالمي  جمهوري 
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از  كدام  هر  گشت.  خواهد  داخل  در  نظام  انزواي  موجب  شدت  به 
بهره برداري  فرصت هايش  از  كه  است  درصدد  منطقه  كشورهاي 
مي داند  رسيده،  اساسي  قانون  در  تحول  مرحله ي  به  تركيه  كند. 
سياست هاي  از  گذار  و  واقعي  دموكراتيك  گشايش  بدون  كه 
كند.  سليقه اي حل  به شكل  را  كورد  مسئله ي  نمي تواند  سركوبگرانه 
بنابراين اين مرحله را به فرصت مبدل مي كند. اينكه تا چه حد حسن 
بعدا  كرد  خواهد  حركت  صحيح  مسير  در  و  داشت  خواهد  نيت 
رهبر  پيشاهنگي  با  فعال  كه  است  اين  واقعيت  اما  مي شود.  مشخص 
در  تركيه  در  تاريخي  گام هايي  كورد،  آزادي خواهي  جنبش  و  آپو 
است كه حول  نويني  از درك  ناشي  اين  و  است  برداشته شدن  حال 
است.  به وجود آمده  تركيه  و دموكراسي در سياست  مسئله ي كورد 
بازخواني صحيحي  است.  دور  سياسي اي  درك  چنين  از  فعال  ايران 
از مسئله ي كورد ندارد. همين نظام بود كه كوردها و ديگر خلق هاي 
و  آنها  با حذف  و  انگاشت  و خطر  مانع   57 انقالب  از  بعد  را  ايران 
ايجاد ساختار سياسي ـ فرهنگي يكدست شده خود را از پتانسيل عظيم 
دموكراسي محروم ساخت. جوخه هاي مرگي كه نظام در كوردستان 
دموكراسي  كليت  بلكه  كورد  آزادي خواه  جوانان  تنها  نه  كرد،  برپا 
و امكان همزيستي پايدار خلق هاي ايران را به گلوله بست. اگر نظام 
هنوز هم بعد از 34 سال به دركي صحيح از مسئله ي كورد و ديگر 
انتخابات و ديگر سياست  هايش  بايد بگوييم  ايران نرسيده،  خلق هاي 
كه نمي توانند رضايت خلق ها را جلب كنند، مبدل به فرصت نخواهند 
مي دهند. افزايش  را  رژيم  تنگناهاي  و  بحران  تنها  نيز  اين ها  شد. 

مختلف  ادوار  در  كه  را  نظام  مخالفان  كلي  رويكرد         
چگونه  داشته اند،  ايران  در  برگزارشده  انتخابات   برابر  در 
بوده؟  واقعبينانه  رويكرد ها  اين  حد  چه  تا  مي نماييد؟  ارزيابي 
       اينكه نظام جمهوري اسالمي برخوردي امنيتي، سركوب گرانه و 
غيردموكراتيك در قبال خلق هاي مختلف ايران دارد به طور آشكار 
قابل مشاهده است. به همين دليل رويكرد صرفا بايكوت كردن بدون 
برنامه ي  ارائه ي  و  نظام  اين  مقابل  در  جدي  سياسي  مبارزه ي  انجام 
كليشه اي  برخورد  نوع  يك  اوضاع،  متحول سازي  جهت  آلترناتيو 
است. بيشتر از آنكه يك عملكرد سياسي اراده مند باشد، رفتاري ناشي 
از فقدان برنامه و نيروي چاره يابي است. به همين دليل ما به جاي چنين 
برخوردهايي هميشه در انتخابات مختلف با طرح مطالبات خلق كورد، 
مسالمت آميز  حل  و  ايران  دموكراتيزاسيون  جهت  عملي  پروژه ي 
مسئله ي كورد و ديگر خلق هاي ايران دست به موضع گيري زده ايم. 
در همين انتخابات اخير رياست جمهوري نيز بيانيه هايي صادر و حتي 
شخص  به  خطاب  عمومي  افكار  و  آرا  برابر  در  سرگشاده اي  نامه  ي 
و  بيانيه ها  اين  در  كه  راهكاري  و  برنامه  ساختيم.  منتشر  خامنه اي 
را معلوم  ما  بسيار آشكار موضع  به شكل  بود،  نامه ي سرگشاده آمده 
ايران  خلق هاي  ديگر  و  كورد  خلق  حقوق  ديگر  بار  ما  مي داشت. 
به  باورمان  سوم،   خط  بر  خودمان  اتكاي  يعني  ساختيم.  مطرح  را 
انتخابات  مسئله ي  در  اين  داديم.  نشان  را  راهگشا بودنش  و  اين خط 
اما  باشد.  اسالمي  جمهوري  براي  مناسب  فرصت  يك  مي توانست 
چنين به نظر مي رسد كه فعال محافظه كاري شديد، مانع از شكل گيري 
بينش تازه اي در بدنه ي نظام مي شود. شايد نظام بتواند تا يك مدت 
نوع  با  اما  بپردازد  سياسي  چانه زني  به  خارجي  نيروهاي  با  ديگري 
سياست كنوني اش در قبال خلق ها و حذف كامل مطالبات مردم در 
برنامه هاي حكومتي خود نمي تواند به آينده خوش بين و اميدوار باشد.

در  انعطاف  و  معيارها  و  اصول  در  پايبندي      
نموده ايد؟ پياده  عمل  عرصه ي  در  چگونه  را  سياست 

مي دانيم،  راهكار  بهترين  را  سوم  خط  پيشبرد  اينكه  به  توجه  با       

مقابل  در  نه  و  كرده ايم  حمايت  خارجي  مداخله ي  از  تاكنون  نه 
و  استراتژي  فاقد  اسالمي،  جمهوري  كوردستيزانه ي  سياست هاي 
نقاط قوت پژاك است، يعني زمينه ي فكري ـ  اين ها  برنامه مانده ايم. 
سياسي صحيحي كه بتوان بر اساس آن مطالبات خلق ها را به كرسي 
نشاند فراهم آورده شده اند. حال اگر جمهوري اسالمي حاضر نيست 
تنها يك طرف  اين  پي گيرد،  را در  و تحول  گشايش دموكراتيك 
پيش  طوري  خاورميانه  تحوالت  ناخواه،  خواه  كه  چرا  است.  قضيه 
خواهند رفت كه تمام دولت ـ ملت هاي فعلي يا دست به تحول مي زنند 
يا به سمت ريزش و فروپاشي خواهند رفت. بي شك ريزش و فروپاشي 
اين دولت ها با خود تنش و بحران نيز به همراه دارد. نمونه اش را در 
عراق و سوريه شاهد بوديم؛ به همين دليل راهكار دموكراتيك بهترين 
ريشه  از  توازنات خاورميانه  و  سياسي  ساختار  اما چون  است.  گزينه 
گذشته ي  سياست هاي  با  نمي توانند  دولت ها  اين  تحول اند،  حال  در 
تنش  به جاي  پژاك خواسته ايم كه  به عنوان  ما  بايستند.  پا  خود روي 
و  دموكراسي  روح  با  منطبق  و  مسالمت آميز  راهكار  درگيري،  و 
شود.  گرفته  پي  در  ايران  و  منطقه  تاريخي  گذشته ي  با  سازگار 
اصوال سياست كوردها در قبال تمام خلق هاي همجوارشان مبتني بر 
همزيستي و تشكيل اتحاديه هاي فرهنگي داوطلبانه و آزاد بوده است. 
اين دولت هاي مركزي بوده اند كه خواسته اند با تضعيف اين واقعيت 
بن بست  نيز  نتيجه اش  نمايند.  برقرار  را  خود  مطلق  سلطه ي  تاريخي، 
بود.  خواهند  آنها  خود  نهايي اش  بازنده ي  و  آن هاست  سياست  در 
                 اعتقاد داريد كه حزب حيات آزاد كوردستان، آن روند 
كالسيك و بدون پيش زمينه را كه در رد و يا قبول سياست هاي منطقه اي 
رفتار  از  نوع  اين  آيا  است.  پشت  سر گذاشته  بود،  مرسوم  و جهاني 
سياسي را در رابطه با دولت هاي غربي و منطقه اي سرلوحه قرار داده ايد؟
    دقيقا به همان نحو كه با مبارزه اي جدي و پيگير تالش كرده ايم 
سياست دموكراتيك و اصل دفاع مشروع را به شكل توأمان در مقابل 
جمهوري  نظام  سركوب گري هاي  و  غيردموكراتيك  سياست هاي 
را  مسئله ي كورد  زمينه ي حل دموكراتيك  و  بگيريم  به كار  اسالمي 
از موضعي  مداخله گر  نيروهاي  مقابل عملكرد  در  فراهم آوريم،  نيز 
به شخص خامنه اي بحث  نامه ي سرگشاده  از  وارد شده ايم.  منتقدانه 
كرديم؛ در گذشته به همان نحو طي نامه ي سرگشاده اي كه در مقابل 
سياست هاي  از  را  خود  انتقاد  نموديم  منتشر  جهان  عمومي  آراي 
چرا  آورديم.  به عمل  خارجي  نيروهاي  ديگر  و  آمريكا  دوگانه ي 
منسجم  برنامه اي  داراي  مشخص  به طور  تاكنون  نيز  نيروها  اين  كه 
كورد  خلق  به ويژه  و  منطقه  خلق هاق  مسائل  حل  براي  ملموس  و 
از  كدام  هيچ  به  را  پيشاهنگ خط سوم، خود  به منزله ي  ما  نبوده اند. 
ديناميك  نيروي  ما  نمي سازيم؛  وابسته  هژموني خواهي  طرفين جنگ 
دموكراسي هستيم. اگر هر كدام از طرف ها با مطرح سازي ديدگاهي 
بيايند،  به ميدان  شفاف در قبال مسئله ي خلق ها و به ويژه خلق كورد 
آنگاه مي توانيم به تأمل بپردازيم و طبق آن بهترين گزينه را براي حل 
دارد  را  سياسي  انعطاف  اين  سوم  خط  بكشيم.  پيش  كورد  مسئله ي 
برداشتن  راه  از سر  به  قادر  نحو  بهترين  به  دليل است كه  به همين  و 
بن بست هاست. اين مسير به ويژه براي ايران نيز گشوده است؛ انتخابات 
اخير رياست  جمهوري فرصت چشم گيري براي اين مهم بود كه از 
آن استفاده ننمود. اينكه در آينده چه خواهد شد بازهم بستگي دارد به 
نوع رويكردي كه نيروهاي فرامنطقه اي، خاورميانه اي و ازجمله ايران 
ما  پي خواهند گرفت.  در  دموكراتيك  رهيافت  و  مسئله ي كورد  به 
به عنوان پژاك براي هر كدام از احتماالت، آماده ايم و در حال حاضر 
دامنه ي فعاليت ها و مبارزات خود را روز به روز گسترده تر خواهيم نمود.
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انتخابات  مورد  در  را  سوم  خط  راهبردي  سياست                
اينكه  يعني  برده ايد؟  به كار  يازدهم هم  رياست جمهوري دوره ي 
پرداختيد؟ انتخابات  اين  به  هدفمند  دامنه دار  پروسه ي  يك  در 

       بله. آنچه به راستي مي توانست اين انتخابات را به يك فرصت 
مبدل  ايران  خلق هاي  مسائل  حل  و  بحران  از  ايران  خروج  براي 
در  نيز  ما  نخست  بيانيه ي  بود.  سياسي  فضاي  بازكردن  همان  كند 
همين چارچوب بود. حتي گفته بوديم اگر به راستي نظام جمهوري 
الزم  آورد  به عمل  خود  سياست هاي  در  تحولي  بخواهد  اسالمي 
كورد  مسئله ي  مورد  در  خود  برنامه ي  و  طرح  كانديدا  هر  است 
حل  راستاي  در  برنامه  و  طرح  اين  اگر  اينكه  و  نمايد؛  مطرح  را 
حتي  كانديدا  آن  از  باشد  ايران  در  كورد  مسئله ي  دموكراتيك 
زمينه ي ذهنيتي و  اما جسارت،  به عمل آورد.  نيز مي توان  حمايت 
اراده ي الزمه در كانديداها بروز نيافت. از آن مهم تر اينكه شخص 
ولي فقيه با برخوردي كه در قبال انتخابات اتخاذ كرد، خود را به 
تنها مرجع تصميم گيرنده ي كشور مبدل كرد. گويي نظام مي ترسد 
مبادا جريانات ناخواسته ي ديگري از جاي ديگري از بدنه ي نظام 
درز كنند. به همين دليل كسي كه مي بايست به مطالبات چندين و 
چند ساله ي خلق هاي ايران پاسخگو مي شد و مشخص مي ساخت 
كه نظام جمهوري اسالمي در اين كوره ي حوادث خاورميانه كدام 
نامه ي سرگشاده ي  بود.  راه را برمي گزيند، خود شخص خامنه اي 
سياسي  ژست گيري  اين  با  همسو  دقيقا  نيز  خامنه اي  به  پژاك 
مطالبات خلق كورد  ديگر  بار  اسالمي صورت گرفت.  جمهوري 
به شيوه اي منطبق با خط مشي سوم، گشايش دموكراتيك و سياست 
سازنده مطرح گرديد. اين نامه مي توانست به عنوان يك پيش زمينه ي 
»نقشه ي راهي براي صلح دولت و حكومت با خلق هاي ايران« مورد 
استفاده قرار گيرد. چرا كه جمهوري اسالمي پيش از آنكه در برابر 
نيروهاي خارجي به تنش و زدوخورد مستقيم و غيرمستقيم كشيده 
شود، از مدت ها پيش جنگ خود با خلق هاي ايران را شروع كرده 
و  هويت ها  فرهنگ ها،   خلق ها،  از  كدام  هر  به  است  كافي  است. 
افراد جامعه رجوع كنيد تا بدانيد جامعه با چه يورش ها و صدمات 
داريد كه  را سراغ  مقوله  و  است. كدام حوزه   گسترده اي رويارو 
به  يا...  اقتصاد؟  فرهنگ؟  سياست؟  باشد؟  نشده  معضل  از  آكنده 
وارد  جامعه  بر  خردكننده  فشاري  مي بيند  بزنيد،  سر  كه  كدام  هر 
شده است تا به تمامي در برابر نظام به انفعال و خاموشي كشانيده 
شود. اما مگر كدام يك از سران حكومتي و دولتي مي توانند ادعا 
نه  خلق ها  اين  نمي شنوند؟  را  خلق ها  »اعتراض«  صداي  كه  كنند 
تاكنون منفعل مانده اند و نه از اين پس به وضعيت موجود رضايت 
خواهند داد. تنها راه حل اين مسائل حاد، گشودن دروازه ي سياست 
در  خلق ها  كه  مي شد  داده  اجازه  بايد  هست.  و  بود  دموكراتيك 
فضايي مسالمت آميز اراده هايشان را بروز دهند نه اينكه آن را براي 
روز انفجار روي هم تلنبار كنند. با توجه به اين موارد، سياست ما 
هم در مراحل گذشته و هم در قبال مسئله ي انتخابات كامال هدفمند 
و بر مبناي ديدي نوين به مسئله ي كورد و ديگر خلق هاي ايران بود. 
دموكراتيك،  ذهنيت  و  بينش  نبود  دليل  به  اسالمي  جمهوري  اما 
قبال  در  فعال  نداد.  نشان  رهيافت  اين  مقابل  در  را  الزمه  انعطاف 
اقشار  از تمام  بايكوت كردن روي آورده ايم و  به موضع  انتخابات 
كه  مي خواهيم  كوردستان  شرق  در  ميهن دوست  كورد  جامعه ي 
در  اسالمي  جمهوري  نظام  كه  چرا  نروند.  رأي  صندوق  پاي  به 
براي  هيچ جايگاهي  انتخابات خود،  ديگر  مانند  نيز  انتخابات  اين 
آزادي هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي قائل نيست و همچنان بر 
سركوب، دموكراسي ستيزي و مركز گرايي اصرار مي نمايد. اينكه 

نگاه  نوع  به  بازهم  بود  مسائل چگونه خواهد  در ساير  ما  برخورد 
بستگي  قبال مسئله ي كورد  نظام جمهوري اسالمي در  و عملكرد 
در  هم  هنوز  است  ممكن  دموكراتيك  سياست  درهاي  دارد. 
خصوص مسئله ي كورد در ايران فرصتي براي بازشدن داشته باشند 
اما با توجه به اينكه گذشت زمان، تداوم رفتارهاي بحران ساز نظام و 
تقويت ساير عوامل مؤثر بر فضاي سياسي ايران نيز بر حدت مسائل 
سياسي  چرخش  براي  فرصت ها  اينكه  احتمال  مي افزايند،  ايران 
شد.  خواهند  كمتر  و  كمتر  روز  به  روز  يابند  ادامه  همچنان  نظام 
سازمان هاي  و  احزاب  ساير  از  شما  دعوت  آيا            
در  مشترك  موضع  اعالن  جهت  كوردستان  شرق  كورد 
بود؟ دموكراتيك  سياست  همين  راستاي  در  انتخابات  قبال 

       ما عالوه بر مبارزه جهت پيشبرد خط مشي سياست دموكراتيك 
در درون ايران تالش مي كنيم در ميان احزاب و سازمان هاي كورد 
نوعي زمينه ي همگرايي سياسي را جهت ايجاد اتحاد ملي بسط دهيم. 
اين فراخوان نيز بخشي از اين فعاليت بود. بنابراين از تمام احزاب و 
سازمان هاي كورد دعوت به عمل آورديم تا موضع خود را در قبال 
كنيم.  اعالن  و  اتخاذ  مشترك  به شكل  رياست جمهوري  انتخابات 
قبال  در  برخوردي  چه  سازمان ها  و  احزاب  اين       
دادند؟ نشان  مشترك  موضع  جهت  شما  دعوت 
        پيداست كه اين احزاب و سازمان ها هنوز فاقد زمينه ي ذهنيتي و 
آمادگي عملي جهت اين امر هستند. به همين جهت به اين فراخوان 
ما براي همگرايي، كه خلق مان در شرق كوردستان همواره بر آن 
همان  شبيه  چيزي  متأسفانه  نشد.  داده  مثبتي  پاسخ  داشته،  تأكيد 
سياست  قبال  در  اسالمي  جمهوري  نامنعطف  رويكرد  و  ذهنيت 
دموكراتيك، در سازمان هاي اپوزيسيون نيز رسوخ كرده است. كه 
البته عدم پاسخ اين احزاب و سازمان ها از نظر ما مهم نيست. چرا كه 
خلق كورد خودش به سطح بااليي از اتحاد و همگرايي رسيده است 
و همين امر براي تداوم مبارزات ما تا سطح پيشبرد ملت دموكراتيك 
مي نمايد.  كفايت  كوردها  دموكراتيك  خودمديريتي  و  كورد 
موضع سياسي مان را نيز مي توانيم به شكل كامال مستقل اتخاذ كنيم.
            در رابطه با مسائل ايران و انتخابات، نامه  ي سرگشاده اي 
تفسير  مورد  كه  نوشتيد  ايران  اسالمي  جمهوري  رهبر  به  را 
چارچوب  در  هم  مورد  اين  آيا  گرفت.  قرار  فراوان  تاويل  و 
بود؟ كورد  مسئله ي  سياسي  و  دموكراتيك  حل  پروسه ي  همان 

نيروهاي  هم  كوردها  موجود  وضعيت  مسئول  پيداست  بله.      
كوردستان  لوزان  نظير  شومي  پيمان هاي  با  كه  هستند  خارجي اي 
را پاره پاره كرده و به ابزار سياست هاي منفعت طلبانه ي خود مبدل 
پژاك  به عنوان  ما  آن ها.  سران  و  منطقه  دولت هاي  هم  و  نمودند 
ما  نيروهاي  مي كنيم.  مبارزه  ايران  و  كوردستان  شرق  درون  در 
مشروع  دفاع  و  سياسي  سازماني،  فكري،  فعاليت  همان جا  در  نيز 
كنوني  وضعيت  در  بخواهيم  وقتي  بنابراين  مي آورند.  به عمل  را 
كوردها و ديگر خلق هاي ايران تحولي بيافرينيم، طرف خطاب ما 
همان نيروهايي خواهند بود كه در مسئله ي كورد دخيل مي باشند. 
درون  در  را  رهيافت ها  ما،  مدنظر  سوم  خط  كه  به خصوص 
نامه ي  نوشتن  بنابراين  مي جويد.  خاورميانه  و  ايران  كوردستان، 
سرگشاده به حكومت جمهوري اسالمي و شخص خامنه اي، باور 
ما  اصرار  و  دموكراتيك  سياست  به  ما  باور  سوم،  خط مشي  به  ما 
نشان  را  ايران  در  دموكراسي  پيشبرد  و  كورد  خلق  آزادي  جهت 
و  شفاف  برنامه ي  و  طرح  هيچ  اسالمي  جمهوري  نظام  اگر  داد. 
چاره يابي در اين زمينه ندارد، به معناي آن نيست كه ما فاقد برنامه و 
راهكار باشيم. ملت دموكراتيك و آفريدن حياتي آزاد و شايسته ي 
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خلق مان طرح و برنامه ي شفاف ما و منطبق با خواست تاريخي خلق 
را  ايران  آينده ي  و  خاورميانه  كه  نيرويي  است  اين  است.  كورد 
اين  بودن  چاره آفرين  ديگر  بار  تا  خواستيم  نمود؛  خواهد  مشخص 
نيروي ديناميك و مفيدبودن آن براي كل پروسه ي دموكراتيزاسيون 
كورد،  مسئله ي  حل  از  طفره روي  وگرنه  كنيم.  گوشزد  را  ايران 
به  نظام  روي آوري  عدم  و  سركوب گرانه  سياست هاي  تداوم 
بدهي. را  آن  احتمال  نتواني  كه  نيست  چيزي  دموكراتيك  گزينه ي 
            در موضع گير يهاي خود، به احساس مسئوليت خود در قبال 
و  اشاره كرده ايد  ايران  ايران، خلق كورد و ديگر خلق هاي  آينده ي 
جانب  از  مورد  اين 
برخي جريانات سياسي 
بهانه ي حمله ي تبليغاتي 
داده  قرار  پژاك  عليه 
شده است. مي توانيد در 
توضيحات  رابطه  اين 
بيشتري را ارائه نماييد؟

مدعي  كه  حزبي       
آزادي  پيشاهنگي 
براي  دموكراسي  و 
ديگر  و  كورد  خلق 
است  ايران  خلق هاي 
چطور مي تواند احساس 
كادر  نكند؟  مسئوليت 
انقالبي  مبارزي  و 
دردهاي  روزانه  اگر 
لمس  را  خود  جامعه ي 
مي تواند  چطور  نكند 
جامعه اش  جوابگوي 
تعجب  برخي  باشد؟ 
از  پژاك  چرا  مي كنند 
در  مسئوليت  احساس 
قبال خلق هاي ايران بحث كرده است. درست است؛ بايد هم تعجب كنند. 
بي مسئوليتي آنها در قبال مسئله ي كورد و ديگر خلق هاي ايران دقيقا 
به موازات بي مسئوليتي و نبود اصل وجدان در نظام جمهوري اسالمي 
است. دموكراسي به مسئوليت پذيري نياز دارد و مسئوليت پذيري نيز به 
انقالب وجدان. اما چون هم طيف هاي به اصطالح اپوزيسيون و هم نظام 
جمهوري اسالمي به دموكراسي باور ندارند، وجدان و مسئوليت براي 
آن ها بي معناست. نتيجه ي آن نيز پشت كردن آن ها به جامعه، تشديد 
ملي گرايي)هم الييك و هم ديني( و سقوط به قهقراي فاشيسم است. 
فكري،  زمينه هاي  پيشبرد  حال  در  ما  كه  دموكراتيك  مدرنيته ي 
آن  مسير  در  سياست گزاري  و  آن  سازنده ي  نيروهاي  با  همگرايي 
هستيم، با روش هاي ملي گرايانه شكل نمي گيرد. كوردها براي آنكه 
به آزادي و دموكراسي دست يابند، تمام ديگر خلق ها و كشورهاي 
پيرامون را در درون اين مبارزه ي عظيم مشاركت مي دهند. اين يعني 
يعني  اين  برابري.  و  آزادي  تسهيم  روحيه ي  و  مسئوليت پذيري  اوج 
آن.  به جاي  خلق ها  دموكراسي  نشاندن  و  ملي گرايي  درهم كوبيدن 
انتظار داريد كدام جريان ملي گراي ايراني  اگر كوردها چنين نكنند 
بياورد؟! ارمغان  به  آزادي  و  دموكراسي  ايران  و  خاورميانه  براي 
مي پردازند  پژاك  عليه  تبليغاتي  جنگ  به  چرا  برخي ها  اينكه  حاال 
كه ديگر اصال جاي تعجب نيست. چرا كه اين  بلندگوهاي تبليغاتي 
مسائل  حل  براي  برنامه اي  و  طرح  نه  دارند،  مبارزاتي  هدفي  نه 

به  آنكه  براي  است  تالشي  نيز  پژاك  دادن  قرار  هدف  جامعه. 
دارند!!! موجوديت  مبارزه  عرصه ي  در  هنوز  كه  بباورانند  خودشان 

برخي  شتابزده ي  و  احساسي  منش  و  رفتار  اين  مي توان          
از  آنها  دوربودن  از  ناشي  را  اپوزيسيون  سازمان هاي  از 
دانست؟ فكري  بن بست  به  گرفتارشدن  و  منطقه  سيال  سياست 
در  را  جريانات  اين  بگذاريد  را  نامش  هرچه  يا  بحران  بن بست،      
تنگناي عميقي قرار داده است. سياست از نظر آن ها نوعي قمار قدرت 
است. بنابراين نمي خواهند خارج از احتماالتي كه در مغزشان خطور 
مي كند شاهد احتمال ديگري باشند. اما واقعيت اين است كه قدرت 
چنگ  به  آنها  كتاب هاي  و  حساب  طبق  وجه  هيچ  به  است  ممكن 
سياست هاي  تعيين كننده ي  فاكتور  به  اينكه كورد  انتظار  نيفتد.  آن ها 
خاورميانه و ايران شود را اصال نداشتند. بنابراين همانند نمونه اي كه از 
سوي برخي جناح هاي اپوزيسيون سوريه اي شاهد آن هستيم، بر مسير 
مي  پردازند.  سنگ پراني  به  كوردها  آزادي  و  دموكراتيك  سياست 
از آن بحث كرديد و هم  نامه ي سرگشاده اي كه              هم در 
برنامه هايي كه براي حل مسئله ي كورد مطرح كرده ايد، به مقوالتي 
چرا  پرداخته ايد،  خلق ها  همزيستي  جريان  و  تاريخي  مسائل  نظير 
نگرشي تاريخي براي چاره يابي مسائل و مشكالت از اهم موارد است؟
      يكي از عمده ترين معضالتي كه دولت هاي مدرن ايجاد كردند 
جعلي  تاريخ سازي  به  دست  آنها  ملت هاست.  و  خلق ها  تاريخ  انكار 
زدند. چيزي كه كوردها را در كنار ترك ها، فارس ها و عرب ها باقي 
نگه مي دارد، باور دروني جامعه به زندگي مسالمت آميز، احترام متقابل 
و تسهيم در ارزش هاي فرهنگي يكديگر بوده است. هنوز هم چنين 
است. اما دولت ـ ملت هاي يادشده همواره خواسته اند اين اشتراكات 
و ارزش هاي فرهنگي را وارونه ساخته و از آن به عنوان اسلحه اي عليه 
كورد  هويت  و  فرهنگ  ترتيب  بدين  تا  نمايند؛  استفاده  كورد  خلق 
همواره  بنابراين  نمايند.  ذوب  حاكم  ملت  هويت  و  فرهنگ  در  را 
كه  است  اين  واقعيت  مي شود.  انكار  كورد  خلق  تاريخي  واقعيت 
كوردها، فرزندخوانده يا برادر كوچك و ترحم برانگيز كسي نيستند. 
چرا كه در اصل »برابري و برادري خلق ها«، بزرگ و كوچك مطرح 
نيست. كوردها عنصري اصلي در شكل گيري فرهنگ عظيمي به نام 
فرهنگ شرق و خاورميانه هستند. حتي منشأ انقالب هاي عظيم بشري 
اجداد  فرهنگ  بدون  هستند.  روستا  و  زبان، كشاورزي  انقالب  نظير 
كوردها)هوري ها و مادها( شكل گيري تمدن خاورميانه ناممكن است. 
بنابراين ما طبق اين تاريخ زندگي مي كنيم؛  هويت مان طبق اين تاريخ 
شكل گرفته و طبق سرشت همين تاريخ مي خواهيم با ساير خلق هاي 
منطقه در تعامل و دادوستد فرهنگي باشيم. هيچ نمونه ي ديگري در 
دموكراسي  بستر  يك  بتواند  كه  بگيريد  سراغ  نمي توانيد  خاورميانه 
سياست  دايره ي  از  حذف  دليل  به  كوردها  بيافريند.  را  اينچنيني 
نمي توانستند اين گفتمان دموكراسي خواهانه را روزآمد سازند. آن ها 
فارس  ترك،  مركزي  حكومت هاي  سوي  از  شيوه  نااخالقي ترين  با 
دموكراسي كورد  مُهر  بيست ويكم  قرن  اما  و عرب سركوب شدند. 
و كنفدراسيون  دموكراتيكي را بر خود دارد كه كوردها دوشادوش 
ديگر خلق ها آن را خواهند ساخت. بنابراين هر كشوري كه در منطقه 
جايگاهي  دموكراتيك  نوين  ساختاربندي  و  ثبات  اين  در  بخواهد 
داشته باشد ديگر بايد به چشم يك ابزار، اهرم فشار، كارت و قرباني به 
كوردها ننگرد. ما اين پديده هاي زشت و تحميلي را به چالش كشيديم 
و زدوديم. بنابراين ايران نيز اگر مي خواهد مسئله ي كورد را حل كند 
و بر مبناي آن كل سياست هاي غلط گذشته را به كانالي مجزا هدايت 
نمايد، بايستي در چارچوب اين واقعيت و سرشت تاريخي عمل نمايد. 
خودمديري  و  برابري  آزادي،  بر  مبتني  و  داوطلبانه  همزيستي  به  ما 

   پيش از اينكه جمهوري اسالمي 
و رژيم هاي پيش از آن)چه اسالم 
سياسي ملي گرا و چه ناسيوناليسم 
ايراني( حتي اندك زمينه اي براي 
پيدايش داشته باشند، ملت كورد 
از بزرگ ترين ارزش هاي فرهنگي، 
هويتي و ساختارهاي سياسي 
خودمدير برخوردار بوده  است. بايد 
از برنامه ريزان سياسي و فرهنگي 
نظام كه همچنان بر سركوب و 
الينحل گذاشتن مسئله ي كورد اصرار 
مي كنند، پرسيد: به ملتي كه داراي 
چنين پيشينه ي عظيم تاريخي و 
فرهنگي است، مي خواهيد چه چيز 
تازه اي اعطا كنيد كه خودش نداشته  
است؟! بنابراين تا زماني كه ايران به 
سمت دموكراسي گرايش نيابد، به هيچ 
وجه به سياست هاي تحميلي يك جانبه 
كه هدفش نابودي فرهنگ، اراده و 
هويت ما باشد تن نخواهيم داد.
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تحميلي،  يكدست سازي  برابر  در  اما  مي گوييم  آري  دموكراتيك 
است. خير  ما  كوبنده ي  پاسخ  هويتي  نابودي  و  فرهنگي  قتل عام 

چه  چيست؟  ايراني  دموكراتيك  هويت  از  شما  منظور          
جمهوري  مركزيت گراي  نظام  كه  ايراني  هويت  اين  با  تفاوتي 
از  خارج  ملي گراي  و  پان ايرانيستي  اپوزيسيون  و  اسالمي 
قالب  در  را  آن  مي توانيد  دارد؟  مي ورزند  اصرار  آن  بر  كشور 
نماييد؟ بيان  داشته ايد  اشاره  آن  به  كه  فرهنگي اي  كليت 
       ملت دموكراتيك يك پروژه ي ملي گرايانه و براندازانه نيست. 
كشور  آن  مي كنند  زندگي  كه  هركجا  در  كوردها  مي خواهيم  ما 
نتيجه ي  دهند.  سوق  دموكراسي  سمت  به  نيز  را  آن  خلق هاي  و 
مي توان  است.  چنداليه  باز  هويت هاي  از  انواعي  شكل گيري  آن 
به عنوان يك كورد اهل شرق كوردستان به طور هم زمان هم عضو 
ايران و  بود، هم عضو ملت دموكراتيك  ملت دموكراتيك كورد 
هم عضو ملِت ملت هاي دموكراتيك خاورميانه. در چنين هنگامي، 
دموكراتيك،  هويت  اين  مي گيرد.  دموكراتيك شكل  ايراني بودن 
و  كوردها  بر  مي خواهند  فشار  و  سركوب  با  كه  ايراني بودني  با 
تحميل  مازني  و  گيلك  آذري،  تركمن،  بلوچ،  نظير  خلق ها  ديگر 
جمهوري  كه  ايراني بودني  مثال  است.  متفاوت  كلي  به  نمايند 
ملي گراي  جريانات  و  اپوزيسيون  و  مي نمايد  تحميل  اسالمي 
بهاي دست كشيدن  به  را دنبال مي كنند،  نيز همان خط مشي  ايراني 
سياست  تاريخي،  باورداشت هاي  آيين،  زبان،  از  ايران  خلق هاي 
امري  يعني  مي گيرد.  شكل  خودمدير شان  اجتماعي  بافت  و  بومي 
چنين  بنابراين  است.  اجباري  يكدست سازي  مبناي  بر  و  ساختگي 
نيست.  قبول  قابل  وجه  هيچ  به  سلطه گرانه اي  و  ساختگي  هويت 
فارس ها  نظير  مافوق  و  برتر  ملت  يك  ساخته ي  آريايي  فرهنگ 
نيست؛ كوردها و ديگران نيز در آن سهيم اند. اما كوردها و ديگر 
خلق ها با تفاوت مندي خود در آن سهيم مي شوند نه شبيه  سازي شدن 
اجباري و آسيميالسيون. اگر شرطي نظير دست كشيدن از فرهنگ و 
هويت ذاتي مان را پيش پاي ما بگذارند، چطور مي توانيم به وجدان 
جمعي و تاريخ و هستي خود خيانت كنيم و جواب آري بگوييم؟!
براي رسيدن به يك ساختار سياسي دموكراتيك، بايد مسير نگرش 
مبتني بر هويت هاي باز و چنداليه گشوده شود. نياز به اتحاديه هاي 
اتحاديه هاي  چنين  در  دارد.  وجود  دموكراتيك  فرهنگي 
دموكراتيكي هر خلق در چارچوب كليت فرهنگي خود و كليت 
فرهنگي دموكراتيكي كه به شكل آزاد و داوطلبانه با ديگر خلق ها 
مي سازد، مشاركت خواهد كرد. تعامل دموكراتيك كورد ـ فارس، 
باثبات و  كورد ـ عرب و كورد ـ ترك كه سنگ بناي خاورميانه اي 
با گذار از مرزكشي هاي قاطع چند  تنها  آزاد و دموكراتيك است 
قاطع  مرزكشي هاي  با  كوردها  سرزمين  است.  ممكن  اخير  قرن 
جغرافيايي، به شكلي بيرحمانه ازهم تجزيه شد و كوردها به حالت 
خلقي بي وطن درآمدند. دولت  ـ ملت ها با دست زدن به جنگي ويژه 
و از طريق ايجاد مرزهاي قاطع ذهنيتي تالش مي كنند كوردها را در 
ميان خود دچار ازهم گسيختگي نمايند. در نتيجه ي چنين وضعيتي، 
ما  بنابراين  است.  تكه تكه شده  تاريخي كوردها  و  فرهنگي  كليت 
اجتماعي  مدل  يك  كه  دموكراتيك  ملت  نظريه ي  چارچوب  در 
دروني  همبستگي  و  مشترك  آزادي خواهانه ي  ذهنيت  بر  مبتني 
كوردهاست، اين كليت فرهنگي و تاريخي را بازسازي مي كنيم. اما 
اين به معناي دستكاري مرزهاي سياسي موجود نيست. ما بر مبناي 
به شكل  و  اجتماعي كورد  تنوعات  همه ي  مشاركت  و  دموكراسي 
فرا ـ مرزي اين هويت دموكراتيك ملي را شكل مي بخشيم. بر همين 
باز، چنداليه اي و متكثر  نيز مي توان هويت  ايران  مبنا در گستره ي 

ملت دموكراتيك ايران را تشكيل داد يعني يك ملت دموكراتيك 
ايراني كه چندزبانه و چندمليتي است و متشكل از زيرمجموعه هاي 
فراواني به شكل ملت هاي دموكراتيك كورد، آذري، بلوچ، گيلك، 
كليت  ما،  نظر  از  بود.  خواهد  و...  فارس  تركمن،  عرب،  مازني، 
ايران چنين خواهد بود. يعني يك  فرهنگي دموكراتيك در سطح 
اتحاديه ي دموكراتيك فرهنگي كه مبناي شكل گيري آن ارزش هاي 
قتل عام،  فشار،  نه  است  برابري  و  آزادي  تاريخي،  دموكراتيك 
نسل كشي و جبر براي »وحدت« كذايي مد نظر جمهوري اسالمي 
و پان ايرانيست ها. خاورميانه ي نوين، با هژموني خواهي)سلطه طلبي( 
هيچ مليت، جنسيت، دين و تفكري نمي تواند كنار بيايد. اين را بايد 
ملي گرايي  با  نمايند.  هضم  و  درك  خود  استخوان  مغز  تا  همگان 
و مذهب،  به دين  آميخته شده  نوعي  از  نوعي الييك و چه  از  چه 
نمي توان هويت هاي مختلف موجود در ايران را كنار هم نگه داشت. 
و  داوطلبانه  مشاركت  و  خلق ها  دموكراتيك  همزيستي  اصل  تنها 
را  همگرايي  اين  مي تواند  كه  است  امور  مديريت  در  آن ها   آزاد 
اروپا  اتحاديه ي  نام  به  ليبرال  و  دموكراتيك  كليتي  آنچه  بيافريند. 
البته  بود.  به چنين همگرايي دموكراتيكي  اروپا  را ساخت گرايش 
از  كپي برداري  و  ليبرال  به شكلي  نه  را  خاورميانه  دموكراسي  ما 
اروپا بلكه با متكي سازي آن بر ارزش هاي جامعه ي تاريخي)اتكا بر 
همه ي ارزش هاي خاورميانه اي از همه ي اديان و آيين هاي فرهنگي 
گرفته تا تمام زبان ها، مليت ها، جنسيت ها و هويت ها( رشد خواهيم 
يك جانبه  تحميلي،  سركوب گرانه،  سياست هاي  تمام  بنابراين  داد. 
و مركزگرايانه اي كه در نظام فعلي جمهوري اسالمي شاهد آن ها 
ايران،  فرداي  در  ديگري  احتمالي  نظام  نوع  هر  در  هم  و  هستيم 
نمي تواند راه به جايي ببرد. چرا كه با واقعيت خاورميانه  ي نوين در 
تضاد خواهد بود. عدم گرايش به رهيافت چاره آفرين دموكراتيك، 
ملي گرايي  اوج گيري  و  ريشه اي  گسست هاي  احتمال  تنها 
نيست. اين  وجه  هيچ  به  ما  ترجيح  مي برد.  باال  را  جنگ افروز 

در  نيز  جمهوري  رياست  كانديداهاي  كه  آنجا  از            
ظرفيت هاي  از  استفاده  لزوم  بر  خود  بحث هاي  و  مناظرات 
شما  نظر  به  كرده اند،  تأكيد  خاورميانه  در  ايران  فرهنگي 
و  فرهنگ ها  با  رابطه  در   ايران  اسالمي  جمهوري  نظام  نگرش 
است؟ شده  متحول  حد  چه  تا  ايران  فرهنگي  و  هويتي  تنوعات 

دارد،  قرار  نظام  داخلي  سياست هاي  سرلوحه ي  در  آنچه       
مختلف  فرهنگ هاي  و  هويت ها  نابودكردن  و  تحقير  سركوب، 
جهت  به  يارسان  يك  مي بينيم  وقتي  است.  ايران  در  موجود 
كوردي  ملي  هويت  از  بخشي  كه  آييني اش  هويت  به  بي حرمتي 
و  فرهنگي  از كدام آزادي  به خودسوزي مي زند  است دست  وي 
يا  بحث كرد؟!  مي توان  اسالمي  در جمهوري  تنوع پذيري  ظرفيت 
لباس كوردي شديدترين  و  به هويت زن كورد  وقتي مي بينيم كه 
اين  كه  كرد  باور  چطور  بايد  مي گيرد  صورت  بي احترامي ها 
قرار  هويت زدايي  منگنه ي  در  همچنان  را  كورد  خلق  كانديداها، 
نمي دهند؟! وقتي دانش آموزان دبستان هاي كرماشان و ديگر نقاط 
خود  معلمان  جانب  از  هويت شان  تحقيرشدن  با  كوردستان،  شرق 
در  زور  به  را  كوردبودن  از  دست كشيدن  الفباي  و  هستند  رويارو 
ذهن  و شخصيت شان حك مي كنند، مگر مي توان از امنيت فرهنگي 
و شكوفايي فرهنگي در اين مملكت صحبت كرد؟! بنابراين معلوم 
است كه ايران كنوني يك كليت فرهنگي دموكراتيك نيست، بلكه 
دولتمردان ايران مي خواهند اين همه فرهنگ متنوع را به زور تقليل 
به  و ملت حاكم.  فرهنگ رسمي دولت  به  بدهند  فرهنگ  به يك  
تمام تقدسات اجتماعي يك جامعه اهانت مي كني و بعد از ظرفيت 
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فرهنگي صحبت مي كني؟!! اين دورويي است. به زن كورد كه عنصر 
اصلي فرهنگ كوردهاست توهين مي كني و لباس كوردي كه بخشي 
از هويت ماست را به تمسخر مي گيري و آنگاه از نشاط اجتماعي و 
فرهنگي داد سخن مي دهي؟!! ما نيز مي پرسيم چه كسي را مي خواهي 
فريب دهي؟!! فرهنگ، باورهاي آييني كوردي، لباس كوردي، زبان 
و لهجه هاي كوردي، هويت زن كورد، ارزش هاي تاريخي كورد همه 
از  بحث  بنابراين  مي سازند.  را  ما  هستي  و  هويت  موجوديت،  همه  و 
در  موجود  فرهنگ هاي  اعتالي  براي  دولت  قابليت  و  ظرفيت مندي 
ايران، يك دروغ بزرگ است. در برابر اين توهين ها، قتل عام فرهنگي 
به  و  پرداخت  خواهيم  آزادي خواهانه  مبارزه ي  به  تنها  نسل كشي  و 
در  نظام  سران  و  كانديداها  فعلي  ديدگاه هاي  به  نمي توان  وجه  هيچ 
مورد بهبود وضعيت فرهنگي و سياسي و... وقعي نهاد. پيش از اينكه 
جمهوري اسالمي و رژيم هاي پيش از آن)چه اسالم سياسي ملي گرا و 
چه ناسيوناليسم ايراني( حتي اندك زمينه اي براي پيدايش داشته باشند، 
ملت كورد از بزرگ ترين ارزش هاي فرهنگي، هويتي و ساختارهاي 
برنامه ريزان سياسي و  از  بايد  سياسي خودمدير برخوردار بوده  است. 
فرهنگي نظام كه همچنان بر سركوب و الينحل گذاشتن مسئله ي كورد 
اصرار مي كنند، پرسيد: به ملتي كه داراي چنين پيشينه ي عظيم تاريخي 
كنيد كه خودش  اعطا  تازه اي  چيز  مي خواهيد چه  است،  فرهنگي  و 
نداشته  است؟! بنابراين تا زماني كه ايران به سمت دموكراسي گرايش 
نيابد، به هيچ وجه به سياست هاي تحميلي يك جانبه كه هدفش نابودي 
فرهنگ، اراده و هويت ما باشد تن نخواهيم داد. چرا كه چنين طرح ها 
ما  ملت  فرهنگي  نابودي  براي  برنامه هايي سياسي  برنامه هايي صرفا  و 
هستند. پيداست كه حقيقت عظيمي به نام زندگي آزاد و شرافتمندانه، 
عليه  كه  هدفمندي  و  فرهنگي  يورش  نوع  هر  با  رويارويي  توان 
نيز خواهد داد. از اين پس  به ما داده و  خلق كورد صورت گيرد را 
آنچه در ايران وجود دارد يك ساختار سياسي برآمده از مشاركت هاي 
متنوع نيست. در اينجا زور و فشار حرف اول را مي زند. يك جنگ 
مي خواهند  دارد.  وجود  سياسي  استبداد  يك  و  فرهنگي  نسل كشي 
اينكه 34 سال است  به ساير مناطق خاورميانه هم بكشند. كما  آن را 
تاجيكستان  و  افغانستان  تا  لبنان  از  مي كنند.  بحث  انقالب  صدور  از 
سازند  برقرار  را  ساختگي  از صافي گذشته ي  فرهنگ  اين  مي خواهند 
بنابراين  و آن را به يك بستر براي هژموني سياسي خود مبدل كنند. 
فرهنگي  فرهنگي يك حركت  از رشد ظرفيت هاي  كانديداها  بحث 
از  اگر  ما  فرهنگي خلق هاست.  قتل عام  به  لبيك  نيست،  دموكراتيك 
لزوم بازگشت به كليت فرهنگ دموكراتيك خاورميانه اي، كوردستاني 
و ايراني بحث نموديم، دقيقا منظورمان مخالفت با چنين سياست هاي 
نيروي هدايت كننده ي  اواخر  تا همين  نيز  سلطه طلبانه اي است. تركيه 
زدودن كوردها از صحنه ي تاريخ بود. اما به نقطه اي رسيد كه ديگر 
مي توانستند  كه  رسيدند  نقطه اي  به  كوردها  دهد.  ادامه  نمي توانست 
آنتي كورد  سياست  بروند.  را  راه خود  انقالبي خلق،  از طريق جنگ 
انكار  از نود سال  بلكه به كوه برخورد كرد. ترك ها بعد  به ديوار  نه 
نتيجه اي بگيرند.  با اين روش  به تازگي درك نموده اند كه نمي توان 
بنابراين بازگشت به اصل همزيستي كورد ـ ترك را مبنا گرفته و دست 
به يك گشايش دموكراتيك زدند كه اگر مانع تراشي اي ايجاد نشود 
مي توان اميدوار بود كه اين سياست دموكراتيك يك تركيه ي كامال 
فرهنگي  اتحاد  همان  نوين،  تركيه ي  اين  در  آفريد.  خواهد  را  نوين 
ساختار  گرفت.  خواهد  شكل  نموديم  بحث  آن  از  كه  دموكراتيكي 
متحول  آن  مبناي  بر  نيز  مديريت  و  اقتصاد  اساسي،   قانون  سياسي، 
مي شود. اين يعني رشد و توسعه ي سياسي از طريق اتكا به ارزش هاي 
تركيه  خلق هاي  همه ي  براي  نفعش  آن.  روزآمدسازي  و  تاريخي 

تنوع ستيزي است. حال  بر  انجام مي  دهد اصرار  ايران  اما آنچه  است. 
آن كه با فرهنگ پااليش يافته ي رسمي و سياستي تك گرا و مركزي 
نشاند. هم  كنار  را  سياسي  اراده ي  و  فرهنگي  تنوع  اين همه  نمي توان 

خلق هاي  با  دولت  »صلح  عنوان  تحت  پروژه اي   به  شما           
چيست؟ موردي  چنين  مطرح سازي  دليل  كرديد.  اشاره  ايران« 

رواني،  فرهنگي،  همه جانبه ي  كه يك جنگ  است  اين  واقعيت       
سياسي و اقتصادي دولت در برابر خلق هاي ايران جريان دارد. اين همه 
امنيتي نمودن و گسترش نظامي گري در كوردستان اگر جنگ نيست 
اشاعه ي  همه  اين  زندان،  و  شكنجه  و  فشار  همه  اين  دارد؟  نام  چه 
محروميت و فقر، اين همه قتل عام فرهنگي و هتك حرمت هويت زن 
كورد، اين همه توهين به پوشش كوردي، آيين كوردي و زبان كوردي 
اگر جنگ خشن و نرم دولت در برابر خلق كورد نيست چه عنواني 
مي توان بر آن نهاد؟ اين فشار خوردكننده ي اقتصادي كه مسئول آن 
نظام و زياده خواهي هاي سران دولتي است يك جنگ و ترور  خود 
مي پرسيد  است.  انساني  تلفات  اين همه  نتيجه اش  خلق هاست.  عليه 
كدام تلفات؟ آيا باالرفتن آمار خودكشي، تن فروشي و فساد ناشي از 
اين ترور اقتصادي كه دولت عليه جامعه انجام مي دهد، چيزي كمتر 
نيست.  خودفريبي  به  نيازي  هيچ  بنابراين  است؟  جنگي  كشته هاي  از 
دولت و حكومت ايران در عمل، كمر به شكستن كامل اراده ي جامعه 
با مقاومت جواب داده خواهد شد. اصرار دولت  دارد. بي شك، اين 
بر سياست هاي كنوني، نتيجه اش تنش و جبهه گيري است؛ عميق شدن 
بحران است. بنابراين پروژه ي مد نظر ما يك رهيافت اصولي است. در 
تجربه مي كنند دولت  را  پروسه ي دموكراسي  همه ي كشورهايي كه 
بلكه  كند  را حل  مسئله  خارجي  نيروي  فالن  با  نمي رود  و حكومت 
اول اعتراف مي كند كه در قبال مسائل موجود مسئول است و سپس 
دموكراتيك  و  مسالمت آميز  حل  براي  را  جامعه  نظر  مي كند  تالش 
آغاز  عملكرد  همين  با  نيز  دموكراتيك  گشايش  كند.  جلب  مسئله 
مي شود و تا سطح بازنگري در قانون اساسي، اجماع نوين بر سر قانون 
گردآوردن  جهت  سياسي  سقف  يك  تشكيل  دموكراتيك،  اساسي 
مسائل  و حل  هم  كنار  در  جامعه  دموكراسي خواه  نيروهاي  و  دولت 
چنين  به  گرايش  عدم  مي رود.  پيش  قوي،  نقشه راه هاي  طريق  از 
و آراي جهاني  افكار  برابر  در  باعث محاصره ماندن دولت  راهكاري 
خارجي  مداخالت  كه  چيزي  مي گردد.  داخل  در  كاملش  انزواي  و 
جمهوري  كه  چيزي  نظرم  به  است.  همين  نيز  مي بندند  پشت  آن  به 
خارجي  ديپلماتيك  گفتگوهاي  و  اتمي  نشست هاي  از  بيش  اسالمي 
است. داخلي  سياست هاي  زمينه ي  در  چرخش  دارد،  نياز  آن  به 

ملت هاي  دولت  ـ  كوردستيزي  سياست  شكست     
مي دانيد؟ مؤثر  كنوني  تحوالت  در  حد  چه  تا  را  منطقه 

قرن  در طول  و جهاني  منطقه اي  نيروهاي  و كتاب هاي        حساب 
ايجاد  توازناتي  چنان  است.  بوده  كورد  مسئله ي  مبناي  بر  گذشته 
همه ي  مي تواند  تلنگري  حتي  مي كردند  احساس  كه  بودند  كرده 
رؤياهاي آن ها را بر هم بزند. اگر عصيان هاي كورد با بي رحمي تمام 
درهم شكسته شدند ناشي از همين بود. هيچ كس نمي خواست كورد 
قصابي  كورد  نام  به  واقعيتي  همه،  نظر  از  برخيزد.  گور  از  ديگر  بار 
به  آن  از  نامي  نمي خواستند  حتي  بود.  شده  تقسيم  گوشتش  و  شده 
منطقه  كنترل  براي  خارجي  نيروهاي  اطمينان  سوپاپ  آورند.  ميان 
مطرح سازي دولت ـ ملت كوچك كوردي در جنوب كوردستان بود 
تا مثل چماق آن را باالي سر دولت هاي منطقه نگه دارند. به اين وسيله 
قرباني شدن ساير كوردها در ديگر بخش هاي كوردستان ناديده گرفته 
مي شد. اين توازن وحشتناك با سال ها مبارزه ي سياسي و دفاع مشروع 
نمود.  رستاخيز  دوباره  كورد  واقعيت  شد.  كشيده  چالش  به  كوردها 

آلترناتيو
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ما نشان داديم كه »هستيم«، نمرده ايم و تا رسيدن به زندگي آزاد 
مبارزه خواهيم كرد. اين شعار نيست. بهاي معنوي عظيمي براي اين 
مبناي  بر  بسياري  مقاومت طلبانه ي  ارزش هاي  است.  داده شده  امر 
بود  آزادي خواهانه  مبارزات  همين  نتيجه ي  در  گرفتند.  آن شكل 
نيز ديگر نمي توانند بگويند »بدون  كه نيروهاي مداخله گر جهاني 
خواهيم  تغيير  خود  ميل  به  را  خاورميانه  كوردها،   گرفتن  نظر  در 
در  را  كورد  كارت  نمي توانند  ديگر  نيز  منطقه  دولت هاي  داد«. 
را  گذشته  ضدكورد  هم پيماني هاي  يا  برند  كار  به  همديگر  برابر 
و  عراق  تركيه،  ايران،  كشورهاي  كه  موردي  تنها  دهند.  ادامه 
سوريه مي توانند با اتكا به آن جايگاهي براي خود در خاورميانه ي 
متحول شده بيابند، توسل به حل دموكراتيك مسئله ي كورد است.

شما  نهايتا  جمهوري،  رياست  انتخابات  خصوص  در         
عمومي  اطالع  براي  انتخابات  بايكوت  مضمون  با  بيانيه اي 
بود؟ چه  بايكوت  اين  عمده ي  دليل  كرديد.   صادر 

        با مطرح شدن مسئله ي انتخابات رياست جمهوري، ما بار ديگر 
مطالبات  به  اتكا  و  پروژه ي چاره يابي دموكراتيك  با مطرح سازي 
نه  كه  آنجا  از  اما  نموديم.  مشخص  را  خود  سياست  كورد  خلق 
كانديداها و نه سران رده باالي حكومتي هيچ طرح و برنامه اي براي 
نخواستند  و  نداشتند  ايران  خلق هاي  ديگر  و  كورد  مسئله ي  حل 
دموكراتيك  گشايش  جهت  فرصت  يك  به  را  انتخابات  اين  كه 
بايكوت  به شكل  را  نمايند، موضع مان  مبدل  بن بست  از  و خروج 
ايران  و  كوردستان  شرق  در  خلق مان  از  كرديم.  اعالن  انتخابات 
مي خواهيم كه در اين انتخابات شركت نكنند. چرا كه اين انتخابات 
فاقد بستر و زمينه اي براي حل مشكالت جامعه و مسائل خلق هاست.
انتخابات  شامل  انتخابات  مورد  در  شما  بايكوت       
خير؟ يا  بود  خواهد  هم  روستا  و  شهر  شوراهاي 

       انتخابات شوراي شهر و روستا انتخاباتي محلي است. اگر واقعا 
خلق ما در شرق كوردستان كانديداهايي سراغ دارند كه مي توانند 
مفيد به حال جامعه باشند و از معيار ميهن دوستي، اخالق، پايبندي 
به فرهنگ كوردي و ارزش هاي ملي كورد برخوردار باشند، دلسوز 
كورد و كوردستان باشند و خلق مان واقعا آن ها را نماينده ي راستين 
خود بداند، ما با  انتخاب آن ها مخالفتي نداريم. اما اين كانديداهاي 
محلي مي بايست پايبند به مطالبات خلق كورد باشند، نه اينكه براي 
منفعت و مقام شخصي، دزدي و چپاول مالي در شوراها جاي گيرند.

ايران  دموكرتيزاسيون  مسئله ي  در  هم  باز  آيا      
مي دانيد؟ وظيفه  يك  را  اين  و  مي نماييد  اصرار 

          پژاك نيروي پيشاهنگ دموكراتيزاسيون ايران است. بازگشت به 
مطالبات خلق ها و فراهم سازي زمينه ي دموكراتيزاسيون تنها راهكار 
خروج ايران از وضع كنوني است. اهمال از اين واقعيت، براي نظام 
هزينه ي هنگفتي دربرخواهد داشت چرا كه نه خلق هاي ايران و نه 
آراي جهاني حاضر به پذيرش وضعيت كنوني نيستند. ما با اتكا به 
نيروي عظيم جامعه ي كورد، باز هم با اصرار بر راهبرد خط سوم به 
مبارزه ي دموكراتيك خود در ايران و شرق كوردستان ادامه مي دهيم.
بازمي گردم:  داشتم  بحث مان  ابتداي  در  كه  گفته هايي  به  دوباره 
نمي توان  كالسيك  سياست هاي  و  سازماندهي  ايدئولوژي،  با 
آن  نتيجه ي  آورد.  به عمل  موفقي  آزادي خواهي  مبارزه ي 
عميقي  آشوب  با  كه  است  ايراني  و  كوردستان  خاورميانه، 
جنگ  قرباني  كوردستان  نمي خواهيم  ما  است.  دست به گريبان 
جهاني سومي باشد كه به تاخت همه ي خاورميانه را دربر مي گيرد. 
و  مركز گرايي  خلق ها،  فرهنگي   نسل كشي  عظيم  بحران  برابر  در 
ملت هاي  دولت  ـ  عملكرد  زاييده ي  پديده هايي  كه  انحصارگري 

را  سوم  خط مشي  يك  هستند،  جهاني  قدرت هاي  و  منطقه 
پي ريزي كرده ايم. خط مشي دموكراسي خلق ها. در اين خط مشي 
و  دموكراتيك  تعامل  و  سياست  به  نيروها  همه ي  با  مي توان 
نيز تحول نگرش  امر  اين  پرداخت. شرط  بر اصول اخالقي  مبتني 
است. ايران  خلق هاي  ديگر  و  كورد  مسئله ي  قبال  در  نيروها  اين 
سياسي،  مبارزه ي  مستقيم  شكل  به  كوردستان  شرق  در  پژاك 
نيروهاي  با  نمي رود  دليل  همين  به  مي كند  فكري  و  سازماني 
نيروهاي  سياست هاي  اما  كند.  چانه زني  منطقه  اين  از  خارج 
رياست  اوباما  به  خطاب  كه  چنان  داريم.  نظر  مد  نيز  را  خارجي 
سياست  و  فرستاده ايم  سرگشاده  نامه ي  نيز  آمريكا  جمهوري 
دوگانه ي آمريكا در قبال مسئله ي كورد را مورد انتقاد قرار داديم.
سياست دموكراتيك،  عرصه ي آفرينش فرصت ها براي حل مسائل 
به شيوه اي به دور از تنش است. ما اين را از همان بدو تأسيس پژاك 
يا  براي يك مقطع خاص  تنها  ما  پيش كشيديم.  خط سوم مدنظر 
نيست.  نظامي  يا  قبال رويدادي سياسي  يك رويكرد مشخص در 
پروسه  همين  چارچوب  در  نيز  انتخابات  قبال  در  ما  رويكرد  مثال 
مربوط  مسائل  تحليل  پژاك،  تأسيس  سالگرد  بيانيه ي  با  ابتدا  بود. 
مبدل كردن  جهت  مناسب  شيوه ي  پيش كشيدن  انتخابات،   به 
انتخابات به يك فرصت جهت تحول دموكراتيك،  ارائه ي نامه ي 
ولي فقيه  شخص  يعني  ايران  حكومتي  مقام  باالترين  به  سرگشاده 
اغماض ناپذير  مطالبات  و  دموكراتيك  رهيافت  بر  تأكيد مجدد  و 
خلق كورد همه و همه در چارچوب همين پروسه هستند. بايكوت 
بسيار  امري  تحول،  به  نظام  نتيجه ي عدم گرايش  در  نيز  انتخابات 
تقابل  نيست.  ما  خط مشي  پايان  معناي  به  اين  اما  است.  طبيعي 
كه  چرا  دارد.  ادامه  همچنان  نظام  با  فكري  سازماندهي،  سياسي ، 
جامعه  بماند.  گذشته  مانند  نمي تواند  وجه  هيچ  به  ملت  دولت ـ 
شيوه  دو  به  دموكراتيك  ملت   اجتماعي  مدل  درمي نوردد.  را  آن 
شكل مي گيرد: 1ـ سازش اصولين بر مبناي تحول در قانون اساسي 
برداشتن  و  آن ها  تضمين  و  آن  در  خلق ها  حقوق  جاي دادن  و 
گام هاي عملي از طريق ايجاد يك سقف سياسي مشترك كه در 
مسالمت آميز  به حل  و دولت مي توانند  نيروهاي دموكراتيك  آن 
مسئله بپردازند تا جايي كه دولت به صلح با جامعه برسد 2 ـ راهكار 
پيشبرد توأمان سياست دموكراتيك اجتماعي و دفاع مشروع، جهت 
جامعه. پيشرو  نيروهاي  خود  جانب  از  دموكراتيك  ملت  ايجاد 

بنابراين ما به پيروزي خط مشي خود باور داريم. اميدواريم همه ي 
پوياي  نيروي  كوردها  كه  مهم  اين  درك  با  نيز  نيروها  ديگر 
مسالمت آميز  و  دموكراتيك  راهكاري  هستند،  نوين  خاورميانه ي 
ببريم.  حل  سمت  به  طريق  اين  از  را  مسائل  و  بگيرند  پي  در  را 

آلترناتيو

آلترناتيو

آلترناتيو
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          با گام نهادن خاورميانه به مرحله ي تغيير و تحوالت 
بنيادين و برهم خوردن بسياري از معادالت و پيش بيني هاي 
نيروهای  مردمي،  انقالب هاي  شكل گيري  آغاز  از  سياسي 
اقتدارگرا در صدد تجديد و برقراري ساختارهاي امپراتوری 
و دست يازيدن به منافع خويش هستند. بي شك همه ی اين 
بوده  تاثير گذار  بشری  جوامع  بر  مستقيم  طور  به  تحوالت 
سياسي  بن بست هاي  بحران ها،  حل  در  چاره يابي  عدم  و 
درحالی ست  اين  است.  گشته  موجب  را  عميقي  اجتماعي 
اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  سياسی،  نسل كشی هاي  كه 
به اوج خود رسيده است. هر نيروی قدرت گرا در راستای 
اين  است.  مزبور  منطقه ي  بر  مطلق  حاكميت  به  رسيدن 
كشمكش در حالی صورت می گيرد كه اين نيروهاي متقابل 
هر يك در صدد اجرايی نمودن برنامه های منفعت طلبانه ي 
جهت  دموكراتيك  پروژه ای  وجود  عدم  هستند.  خويش 
شدن  حادتر  موجب  و...  اجتماعی  مسائل  نمودن  برطرف 
وضعيت مذكور شده است. امروزه اگر آتش جنگ در اين 
منطقه شعله ور و به مركز جنگ ويژه مبدل گشته، بی ارتباط 
با مسائلی از قبيل غنای فرهنگی و مادی اين منطقه نيست. 
اين بدان معنا نيست كه غنای موجود به خودی خود موجب 
نيروهای  كه  است  اين  مسئله  بلكه  شده،  جنگ  تشديد 
غصب  و  غارت  راستای  در  خارجی  و  داخلی  استعمارگر 
ثروت مذكورند. در نتيجه ی اين كشمكش هاست كه جنگ 
درمی گيرد. فرهنگ و اخالق موجود در منطقه ي خاورميانه، 

تسليميت را نمی پسندد و خلق ها همواره به مقاومت دست 
می زنند. طبعا نيروهای استعمارگر نيز در راستاي دست يابي 
می افزايند. خود  مختلف  حمالت  شدت  بر  اهداف،  به 
    ايران نيز يكی از همين نيروهای داخلی ست كه با سياست 
مختص به خويش در راستای ربودن گوی سبقت از ديگر 
رقيبان، می كوشد تا بر مسند امپراتوری منطقه و جهان تكيه 
زند. ليكن تغيير و تحوالت صورت گرفته در منطقه به نحو 
داخلی  وضعيت  بر  هم  و  خارجی  روابط  بر  هم  مشخصی 
ايران تاثير می گذارد. وضعيت نابسامان اقتصادی و افزايش 
مسائل اجتماعی و عدم راه حلی مناسب جهت برطرف كردن 
به  بحرانی تر  چهره ای  و...  دولت  نهاد  سوی  از  مسائل  اين 
معضالت بخشيده  است. رژيم كه سهم بزرگی در به وجود 
آوردن وضعيت بحران داخلي آن دارد، در هراس بوده و 
راهكارهای  به  شدن  متوسل  جای  به  آن  از  رهائی  جهت 
دموكراتيك به سركوب، فشار، ايجاد فضای رعب و ترس 
و... دست می زند. همچنان در دهه ی اخير نيز تالش كرده 
ايران را تحت كنترل  با روش های ذكر شده خلق هاي  كه 
و سيطره ي همه جانبه ي خويش درآورد. هرگونه مخالفت 
مخالفان  و  گشته  وجه سركوب  به شديدترين  اعتراضی  و 
به حاشيه رانده مي شوند. اين وضعيت را مي توان هم چون 
نظام  واقعی  چهره ی  نمايانگر  كه  شده  ترسيم  تابلويي 
سياست   نتيجه ي  كه  شديدی  انزوای  نمود.  مشخص  است 
خارجي رژيم بوده و بر ايران تحميل مي گردد؛ محاصره و 
يا تنگ تر شدن روز به روز حلقه های تحريم؛ بحران  داخلي 
پی درپی  شكست های  اجتماعي،  مختلف  حوزه هاي  در 
ديپلماسی و سياسي... به عنوان خطوط كلي اين تابلو است.

اويندار رناس
 YJRK عضو مجلس اتحاديه زنان شرق کوردستان

زنان
پيشگامان  عصرانديشه و آزادي 
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ناديده گرفتن حق و حقوق طبيعی خلق هايی كه در ايران 
اراده ی  و  خواسته ها  هيچ انگاشتن  و  می كنند  زندگی 
سياسی آنها بيانگر نادموكراتيك بودن نظام است. اكنون 
و  فعال  جوان  و  زن  روزنامه نگار،  سياست مدار،  صدها 
سر  به  رژيم  زندان هاي  در  واهی  بهانه های  به  مخالف 
محرومند.  نيز  طبيعی  ابتدايي ترين حقوق  از  كه  می برند 
برمی خيزد؛  ناله ای  و  آه  گوشه اش  هر  از  كه  جامعه ای 
روابط  معنای  و  درك  فاقد  كه  خانواده اي  كانون هاي 
يك  نقش  هميشه  كه  زندان هايی  آزاد اند؛  و  مشترك 
سالخ خانه را بازی نموده و جامعه اي كه در آن انسان ها 
به سوي فلسفه  ي پوچی و هيچ انگاري )هر چه پيش آيد 
خوش آيد( سوق داده مي شوند و شالوده ی زندگی خود 
نتيجه ی  قرار مي دهند، تصوير واقعی و  اين اساس  بر  را 

اسالمی  نظام  عملكردهای 
می سازد.  هويدا  را  ايران 
پرداختن  سياسی  امور  به 
انتخاب  مثابه  به  ايران  در 
است.  مرگ  و  طناب  دار 
عملكردهای  با  مخالفت 
محاربه  معادل  نيز  نظام 
مي گردد.  قلمداد  خدا  با 
آن  در  كه  ذهنيتي 
جلوه اي  فقيه  واليت 
يافته  خداگونگي  و  الهي 
به  نيز  آن  مخالفان  و 
مي رسند.  مجازات  اشد 
آمار  كه  اين  علی رغم 
زندان هاي  در  زندانيان 
است  افزايش  روبه  رژيم 
به  آن  به  اعتراف  از  اما 

اين  كه  می رود  طفره  سياسي  زندانيان  مورد  در  ويژه 
سياسی ا ست.  فعاليت های  از  نظام  هراس  گويای  خود 
نيز  پيش رو  انتخابات  در  هراس  اين  شاهد  چنان كه 
انتخابات  برای  كه  كسانی  نمودن  صالحيت  رد  هستيم. 
را  خود  روستا  و  شهر  شورای  نيز  و  جمهوری  رياست 
نامزد نموده بودند نيز بُعد ديگري از اين موضوع است. 
انتخاب  و  سياسی  مشاركت  از  سويی،  از  رژيم  سران 
توقع  ديگر  سوي  از  و  نموده  جلوگيری  مردم  آزاد 
پای  حداكثري  حضور  و  انتخابات  در  مردم  مشاركت 
مشروع  حق  هم  چنان كه  دارند.  را  رأی  صندوق های 
و  نهاده  فراتر  را  پا  هم  و  می  گردد  سلب  وی  از  جامعه 
می برند.  ابزاری  استفاده ي  بيشترين  موجود  پتانسيل  از 
انتخابات  مرحله ي  در  رژيم  كه  می رفت  توقع  واقع  در 

دوره ي يازدهم رياست جمهوري بيش از پيش به عواقب 
عملكردهاي خود در قبال خلق ها و  فراهم نمودن زمينه ي 
مي توانست  مي انديشيد.  مطالباتشان  به  آنها  دست يابي 
از بحران ها  به عنوان فرصتي جهت گذار  را  اين مرحله 
و  نگريسته  دمكراتيزاسيون  مسير  در  گام نهادن  طريق  از 
از هر وقت ديگری  بيشتر  يا  در صدد چاره يابي مي بود. 
به  برمی داشت.  گام  ايران  نمودن  دموكراتيك  جهت 
احترام  ايران  در  موجود  مختلف  تنوعات  و  فرهنگ 
بهتر  چه  هر  روابط  نمودن  برقرار  جهت  و  می گذاشت 
با اين خلق ها به روش های دموكراتيك و مساوات طلب 
فراگير  و  ترويج  جاي  به  مي توانست  مي آورد.  روي 
فرهنگی،  دينی ـ   مذهبی،  نژادی،  تبعيض هاي  نمودن 
اقليتی، جنسيتی و... در مسير ريشه كن نمودن آنها و حل 
حركت  اجتماعي  معضالت 
وقتی  متاسفانه  ولی  مي نمود. 
موجود  خلق های  وضعيت  به 
و  تبعيض  می نگريم  ايران  در 
به  معطوف  كه  رژيم  انزجار 
وضوح  به  شده  خلق ها  اين 
ديده می شود. محروم گذاشتن 
بلوچ،  عرب،  كورد،  خلق 
از  و...  تالش  گيلك،  آذري، 
زندگی؛  امكانات  كمترين 
گسترش دادن نهادهای مزدور 
به ويژه  مناطق  اين  در  بسيج 
كردن  غارت  كوردستان؛ 
و  مادي  ارزش هاي  و  منابع 
محدود  مناطق؛  اين  معنوي 
خواندن  و  فرهنگ  نمودن 
مادری؛  زبان  به  نوشتن  و 
فرهنگ ها؛  ساير  بر  فارس  فرهنگ  دادن  جلوه  برتر 
اعتماد  تضعيف  موجب  كه  روش هايی  به  شدن  متوسل 
دادن  جلوه  كمرنگ  و  می شود  جوانان  و  زنان  نفس  به 
ارزش های فرهنگ آريايی)كه كوردها نيز از اصلي ترين 
عناصر شكل دهنده به آن هستند( دليلی ست بر اين ادعا.

زنان  و  جوانان  نظر  در  زندگی  نمودن  معنا  فاقد 
امری ست كه نظام به آن اهتمام می ورزد. چنان كه افراد 
فاقد  نظام،  سوي  از  سياستی  هرگونه  قبال  در  جامعه 
جامعه  بر  در  خود  اخالقي  مسئوليت   و  بوده  واكنش 
وجود آوردن  به  در  واقع  در  نمي رسانند.  انجام  به  را 
تمامی  به  كه  كسانی  يعني  نظام  ايده آل  شخصيت هاي 
شده اند،  بيگانه  خود  انسانی  شخصيت  و  هويت  با 
مي گيرد. كار  به  را  خود  امكانات  و  توان  تمامي 

درنظاميكهبهاراده،طلب،شخصيت
وتصميماتانسانیزنان،

جامعهوحقوقوآزاديآنهاكمترين
توجهينميگرددولزوم
تغيراتسياسيوگشايش

هرگونهفضايسياسي
وگفتمانيراخطريبراي

منافعخويشميداند،
وهرروزبهسركوب،اعدام،سنگسار،
شكنجه،توهين،زندان،تجاوزوانكار

خلقها،
زنان،تنوعاتفرهنگي،آئينيوزبانيو...

دامنمیزند
هيچرأیاعتمادی

ازسويجامعهوجودندارد
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وضع  بهبود  بر  مبني  نظام  از  توقع  آيا  وضعيتي  چنين  با   
رياست  انتخابات  آستانه ي  در  بجاست؟  چقدر  موجود، 

جمهوري و با وجود 
مختلف  وعده هاي 
انتخاباتي  نامزدهاي 
عرصه هاي  در 
سياسي،  مختلف 
فرهنگي  اقتصادي، 
و . . . هر روز شاهد 
ناديده  از  مواردي 
انگاشتن ارزش هاي 
فرهنگي، بي حرمتي 
همان  تداوم  و 
سلطه  سياست 
جامعه  تمامي  بر 
سياست  هستيم. 
بردن  بين  از 
در  جامعه  توان 
خويش  از  دفاع 
تسليم شدن  و 
به  دولت  به  كامل 
تدريجي  صورت 
سوي  از  هدفمند  و 
نهادهاي  و  مراكز 
 ، يك ژ لو ئو يد ا
اجتماعي  و  سياسي 
مي   گيرد.  انجام 
بسيار  هدف  دو 

مطلوب  نتايج  و  سياست  اين  پيشبرد  در  مي تواند  كه  مهم 
اگر  هستند.  جوانان  و  زنان  گردد،  واقع  مؤثر  نظام  به 
تضعيف  خود  اساسی  ديناميك های  لحاظ  از  جامعه ای 
محال  رستاخيزی  و  ترقی  هرگونه  امكان  باشد  گشته 
جامعه ی  در  را  موتور  نقش  نيز  جوانان  و  زنان  می گردد. 
خويش ايفا می كنند. حال با چنين وضعيتی زنان و جوانان 
باشند. مزبور  نقش  ايفاگر  ايران چگونه می توانند  جامعه ی 
    از نقطه نظری ديگر كه به موضوع بپردازيم به مسئله  ی 
ايران برمی خوريم.  اساسی همانا مسئله ی زنان در جامعه ی 
مسئله ای كه روزبه روز بر وخامتش افزوده می شود. تزريق 
جنسيت گرای  ذهنيت  از  گرفته  نشأت  زن ستيزی  فرهنگ 
شدن  عميق تر  موجب  رفته  رفته  اذهان،  بر  اجتماعی 
زوايای تراژديك مسئله می گردد. با در پيشگيری سياست 
ايزوالسيون و تحميل آن بر جامعه ي زنان از سوی مقامات 
تحول خواه  پتانسيل  بردن  بين  از  و  كشتن  در  سعی  نظام، 
رشته های  انتخاب  در  زنان  نمودن  محدود  دارند.  آنان 

مختلف درسی، بسط و گسترش ضدفرهنگ اعتياد و بسيج 
اخيری  تصميمات  است.  زن ستيزانه  نگرشی  از  حاكی  و... 
جهت  پرورش  و  آموزش  وزارت  كه 
از  خارج  به  دختران  خروج  از  ممانعت 
نيز  گرفته  تحصيل  ادامه ی  برای  كشور 
مي گيرد.  نشأت  فوق الذكر  ذهنيت  از 
و  آيين ها  فرهنگ،  زبان،  به  اهانت  يا 
پوشش  حتي  تاريخي  ارزش هاي  عقايد، 
و  نمودن  خرد  دست  اين  از  مسائلی  و 
انكار  و  زنان  شخصيت  خوارشمردن 
هويت خلق ها و تنوعات فرهنگي به ويژه 
گويي  حاكم،  ذهنيت  است.  كورد  زنان 
و  تخريب  پتانسيل  داراي  همواره  را  زن 
هويتي  نفي  واقع  در  و  فحشا  ترويج  منبع 
تقليل  همه  اين  مي نمايد.  قلمداد  جامعه 
روابط  سطح  تا  زندگی  نيازهای  دادن 
جنسی و كاالنگري به زنان، خود گويای 
بهانه ی  است.  مذكور  ذهنيت  پوسيدگی 
ذكر شده جهت رفتن يا نرفتن دختران به 
ازدواج  كه  صورتی  در  كشور  از  خارج 
نكرده باشند ناشي از ذهنيتي ست كه زنان 
آنها  از  مراقبت  و  پنداشته  اراده  فاقد  را 
محسوب  ضروري  امري  مرد  توسط  را 
و  رفاه،  امنيت،  تأمين  موضوع  مي نمايد. 
وعده ي زندگي بهتر براي زنان و در ادامه 
وعده ها  در  كه  جامعه  افراد  تمامي  براي 
وعده هاي  در  انتخاباتي،  نامزدهاي  ي 
در  مي شوند،  مطرح  انتخاباتي  نامزدهاي 
واقع تأمين امنيت براي نظام، در اصل حفاظت از حاكميت در 
برابر هرگونه مخالفت و مطالبه خواهي جامعه براي حقوق و 
آزادي هاي از دست رفته ي خويش  است. چرا كه هر انسانی 
به نحوی محافظت و مراقبت از خود را می داند. اين يك 
نهفته  زنده ای  موجود  هر  سرشت  در  كه  طبيعی ست  اصل 
است. جامعه خود داراي مكانيسم و توان مراقبت از خويش 
تضعيف  است.  اخالقي  و  اجتماعي  ارزش هاي  بر  تكيه  با 
جامعه و به ويژه زنان توسط نظام حاكم و از سوي آن صورت 
مي پذيرد. با اين اوصاف، واقعا در خود ايران زنان و دختران 
چقدر در امنيت زندگی می كنند؟ چند بار توسط نيروهای 
بسيجی مورد تعرض و يا تجاوز فكری و حتی جسمی قرار 
نيروهای  يا  و  شخصی ها  لباس  توسط  بار  چند  می گيرند؟ 
مبارزه با مفاسد اجتماعی به شخصيت  شان توهين می شود؟ 
در خانواده هايي كه بسياري از مردانش به مانند امپراتوری 
بر  جسمی  و  روحی ـ روانی  خشونت  ميزان  چه  تا  می مانند 
زنان اعمال می گردد؟ شايد اينها مواردی باشند كه نمی توان 
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با هيچ قانون و ترازويی محك زد. بجز درد و آالمی كه 
روحيه زنان را خدشه دار می كند و در سكوتی فريادگونه 
زندان...  و  فرار  به  يا  و  می گردد  منتهی  به خودكشی  يا 
ريز  نگاهی  تاريخی  مراحل  همه ی  به  اگر  شك  بدون 
بيشتر  زنان  كه  ديد  خواهيم  بيافكنيم،  موشكافانه     و 
مشكل  قدرت  و  سلطه  پديده ی  با  ديگری  قشر  هر  از 
خويش  اراده  ی  حفظ  و  نشدن  تسليم  جهت  داشته اند. 
مقاومت نموده و مبارزه كرده اند. در اين مرحله نيز شاهد 
ازخودگذشتگی های زنان در همه ی عرصه های مبارزاتی 
هستيم. حقيقتاً امروزه همه ی عرصه  های زندگی مبدل به 
ميدان مبارزه شده اند. كه بايستی اينگونه نيز باشد. ديگر 
زمان تحميل عقايد خويش بر زنان، منزوی نمودن، اعمال 
به سرآمده است. ضروري است كه عصر  و...  خشونت 
انديشه  در حوزه هاي  نهادن  گام  و  شناخت  با  را  حاضر 
مبدل  جامعه  و  زنان  رهائی  و  آزادی  عصر  به  عمل،  و 
نمود. بدون هيچ ابايی بايستی به ميدان مبارزه گام نهيم. 
از نقطه ای كه توسط ذهنيت مردساالرانه ممنوع مي گردد 
و براي زنان نوعي خطوط قرمز شمرده مي شوند  مبارزه ي 
عملي خويش را با سازماندهي هاي سياسي و اجتماعي در 
از عرصه هايي كه  نمائيم. هر يك  همه ي عرصه ها آغاز 
رژيم از مشاركت و حضور ما زنان از آن هراس دارد ، 
به حضور پيدا كردن بيشتر در آن عرصه مبادرت ورزيم. 
به  مديريتی حضور  و  سياسی  امور  در  شايسته  نحوی  به 
نيز  پيش رو  انتخابات  در  زنان  بنيادين  نقش  رسانيم.  هم 
می تواند تعيين كننده باشد. در نظامي كه به اراده،  طلب، 
و  حقوق  و  جامعه  زنان،  انسانی  تصميمات  و  شخصيت 
تغيرات  لزوم  و  نمي گردد  توجهي  كمترين  آنها  آزادي 
گفتماني  و  سياسي  فضاي  هرگونه  گشايش  و  سياسي 
به  روز  هر  و  مي داند،  خويش  منافع  براي  خطري  را 
زندان،  توهين،  شكنجه،  سنگسار،  اعدام،  سركوب، 
تجاوز و انكار خلق ها، زنان، تنوعات فرهنگي ، آئيني و 
زباني و... دامن می زند هيچ رأی اعتمادی از سوي جامعه 
با  جامعه  كه  است  رسيده  آن  زمان  ديگر  ندارد.  وجود 
پايان دهد.  به عمر جالد خويش  انقالبي  اتخاذ موضعي 
به  زدن  ما جسارت دست  ازای سكوت  در  كه  جالدی 
پايه های  ترديد  بدون  است.  كرده  كسب  را  جنايتی  هر 
از  بيش  مذكور  تداوم سياست  و  نمودن  اجرايی  با  نظام 
اين نمی تواند دوام بياورد. شناخت و سطح آگاهی ملت 
به  را  مرحله  اين  بتوانند  كه  حدی ست  چنان  در  ايران 
خوبي تشخيص داده و در دام سياست هاي عوام فريبانه ي 
زمان  در  همواره  كه  سياست هايي  نگيرند.  قرار  نظام 
انتخابات و نياز به مشاركت حداكثري مردم، رنگي ديگر 
مي گيرد.  خود  به  مردمي  ظاهر  به  جلوه اي  و  مي گيرد 
   نمونه ی بارز عوام فريبي و تداوم سياست اقتدارخواهي و 

سلطه را در انتخابات سال 88 شاهد بوديم. رژيم تا تغيير و 
تحول را شالوده ی قوانين و ذهنيت خود قرار ندهد بارها و 
بارها اعتراضات و مخالفت خلق را مشاهده خواهد كرد. 
بر  و  نبوده  چاره  راه  هرگز  بكارگيری خشونت  بنابراين 
وخامت وضع موجود خواهد افزود. اين واقعيتی غير قابل 
انكار است كه اگر رژيم بتواند به خواسته ها و طلب های 
دموكراتيك خلق اهميت داده و در راستای عملی نمودن 
اجرايی  گام هايی  می دهد  ايران  ملت  به  كه  وعده هايی 
متحمل  خارجی  دولت های  سوی  از  چقدر  هر  بردارد، 
فشار نيز گردد،  می تواند بر اين فشارها فائق آيد و در غير 
اين صورت نارضايتي خلق از هر نيروي خارجي اي براي 
نظام تنگناي بيشتري ايجاد خواهد كرد. خلق  های ايرانی 
هر  از  بيش  مرحله  اين  در  بايستی  ايرانی  زنان  به ويژه  و 
زمان ديگری بتوانند از ارزش های اخالقی و دموكراتيك 
و  مراقبت  راستای  در  و  آورده  عمل  به  صيانت  خود 
غناسازی آنها كوشا باشند. جهت اجرايی نمودن اين مهم 
از  بيش  بايستی  الزامی ست.  امری  مبارزه  و  مقاومت  نيز 
هر چيز به نيروی تحول خواه و مساوات طلب خود تكيه 
كرده و مداخله  ی نيروهای خارجی را به عنوان يگانه راه 
نيروهای  نكشند.  انتظار  اوضاع  بهبود  و  بحران  از  گذار 
خارجی مداخله گر، هرگز جهت منافع ما گام برنخواهند 
راستای  در  تنها  نيز  دموكراتيك شان  شعارهای  داشت. 
به  واقعيت خلق ها  از  اينان  عملی خواهند شد.  منافعشان 
با  نتوانسته  وارداتی  دموكراسی  و  آزادی  هرگز  دورند. 
اصل دموكراسی ای كه در بطن خود جامعه ي ايران نهان 
است، مطابقتی داشته باشد. نگاهی غرب گرايانه به مسائل 
داخلی كشور می تواند ما را به اشتباهات بزرگی سوق دهد. 
مداخالتی  با  بتوانند  نيروها  اين  داشت كه  توقع  نبايستی 
را  موجود  و خواهند كرد وضعيت  می كنند  كه درست 
دموكراتيك  و  آزاد  آينده ای  به  دستيابي  بخشند.  بهبود 
مرحله ی  به  نهادن  گام  با  آن  خلق هاي  و  ايران  برای 
اجتماعي  و  اخالقي  وظيفه ي  كسی  هر  از  بيش  پيش رو 
زنان و جوانان بوده و در برابر تاريخ و آينده مسئول اند. 
با  است.  رسيده  فرا  تاريخی  نقش  ايفای  زمان  بنابراين 
گذاشت.  گام  مرحله  به  بايستی  بينشی  و  درك  چنين 
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خويش،  به  مشروعيت بخشي  براي  قدرت  نظام هاي  تمامي        
صوري(  )فرماليته،  شكلي  دموكراسي  يك  وراي  در  را  بي  عدالتي 
باشد،  پنهان مي كنند. درچنين نظام هايي، حال تحت هر عنواني كه 
اين رو جامعه  از  را مي زند.  اول  قدرت گرايي و ظلم و زور حرف 
مقابل گفتمان و عملكرد زور مدارانه ي  به آزادي، در  براي رسيدن 
مي گرداند.  معلوم  را  موضع خويش  و  نموده  مقاومت  قدرت،  نظام 
تا زماني كه دولت بر رويكردي قدرت مدارانه  و استبدادي خويش 
نيز وجود خواهد داشت. اين رويه  اصرار ورزد، خط مشي مقاومت 
از  ويژه پس  به  ديده مي شود.  به وضوح  ايران  در  اخير  قرن  دو  در 
اراده ي خلق ها  را كشتارگاه  آن  مي توان  ملت كه  ــ  دولت  تشكيل 
ناميد، بسيار محسوس تر و قابل  و پائين ترين سطح وجود دمكراسي 
ملي گرايي  عناوين  ــ واليي تحت  نظام  شاهي  است.  رؤيت تر شده 
عناصر  تمامي  برآمده اند  صدد  در  صفوي(  نوع  از   ( شيعه گرايي  و 
جنبش هاي  با  رو  اين  از  بركنند.  ريشه  از  را  جامعه  دموكراتيك 
بزرگ اجتماعي مواجه شده اند. اين جنبش هاي دموكراتيك با تمام 
از طريق  نظام هاي قدرت كه سعي داشته اند  مقابل  توان خويش در 
برخاسته اند. مقابله  به  نمايند،  جلوه  دموكراتيك  را  خود  نمادهايي 

در  آزادي خواهي  بزرگ  جنبش  يك  كه   57 انقالب  از  پس       
و  جريانات  افراد،  سوي  از  بود،  شاهنشاهي  ديكتاتور  نظام  مقابل 
تفكراتي تحت نام دين و مذهب به انحراف كشانده شد. گفتمان » 
انجام اصالحات و ترويج دموكراسي از طريق دولت دموكراتيك!« 
ضربات سنگيني را بر اين جنبش وارد نمود كه جوامع ايران تاكنون 
پيامدهاي آن آسيب هاي جدي ديده اند. »دولت« را  تبعات و  از  نيز 
جنبش  سريع،  بسيار  روندي  در  كه  دانستن، سبب شد  الزامي   چون 
اسالمي  جمهوري  نام  به  قدرت  نظام  يك  به  راديكال،  و  همه گير 
مردم  براي  واليت فقيه  واقعي  چهره ي  كه  نيز  زماني  شود.  تبديل 
هر  موارد  بيشتر  در  كه  گرفتند  سر  از  را  مبارزه  باز  گشت،  نمايان 
به  با گرايش  نهاده اند،  نام  رهبران جنبش  را  بار كساني كه خويش 
دولت، جهت برخورداري از برخي امتيازات دولتي، مانع از پيدايش 
جهت گيري صحيح و خط مبارزاتي روشن و مستقل جامعه شده اند.

فقيه در سال  1358،  نظام واليت  بر   مبتني  اساسي  قانون  تدوين  با 
گرديد.  تحريف  شدت  مشروعيت،به  جهت  در  شيعه  مذهب 
جمهوري اسالمي، پيشينه ي شكاف ميان روحانيت دولت و شيعه ــ 

كه هميشه عاملي دموكراتيك و ضد قدرت بودــ را بسيار ضعيف 
حزب  گرديد.  تشكيل  شيعه  ديني  قدرت  و  دولتي  سازمان  و  نمود 
مناصب  اكثر  داد.  تشكيل  را  قدرت  اين  هسته ي  اسالمي  جمهوري 
سياسي در دست روحانيون قدرت طلب  قرارگرفت. حزب جمهوري 
اسالمي به تغيير حكومت سلطنتي به جمهوري واليي بسنده نكرد و 
كلي  به صورت  اينكه  سياست شد.حال  و  مذهب  تركيب  خواستار 
اخالق  ماندن  پا  بر  در  بزرگ  سهمي  شيعه،  مذهب  ويژه  به  دين 
جوامع ايران داشته اند. هميشه در مقابل بي اخالق هايي كه در جامعه 
ايراني  مقاومت گراي  مذاهب  است.  برخاسته  مبارزه  به  نموده  نفوذ 
خواست  و  مقاومت  فرهنگ  از  همه گير  و  مؤثر  بخشي  مي توان  را 
وستم  ظلم  با  مبارزه  بردارنده ي  در  كه  دانست  دموكراتيك جوامع 
دولت هاي سلطه طلب بوده اند. آنها نيز خويش را به دين قدرت گرا 
و منحرف شده مسلح نموده اند. حال اينكه مذاهب واديان اجتماعي 
حالتي ماندگار يافته، كه تا روزگار ما نيز ادامه داشته است. اين امر 
نشان از تاثيرگذاري مفيد آنها در جامعه دارد. اين مذاهب و اديان 
قائل  خاصي  اهميت  دنيا  اين  در  جامعه  زندگي  شيوه ي  به  راستين، 
نمي باشند. در واقع اين اديان و مذاهب نماينده       ي جوامع مبارز به شمار 
فرهنگ  جاودانگي  آرزوي  و  ايستادگي  كننده ي  روايت  مي روند. 
مقاومت جامعه مي باشند، كه تمدن هاي قدرت گرا و دولت ها كه 
هم چون متقلباني از دين سوء استفاده نموده، مانع از رسيدن آنها به 
مطالبات اجتماعي شان شده اند. مذاهب و اديان اجتماعي و راستين، 
دين  استثمار  اما  است  بوده  ايران  جوامع  وجدان  و  بيداري  فرياد 
مقاومت  بر  مفيد  تاثيرگذاري  در  تاريخي شان  نقش  كه  شده  سبب 
جوامع كمرنگ شود و دين و مذهب دولتي به منشأمشكالت مبدل 
طبقه ي  ثروت  و  قدرت  منافع  بيانگر  صفوي«  »تشيع  مذهب  شود. 
ندارد. شيعه  جامعه ي  با  رابطه اي  و  مي باشد  فقيه  واليت  حكمران 

تحريفات  بزرگترين  بر  راه  گرفته اند،  پيش  در  كه  رويه اي  و  اينان 
ذهن  بر  خدايي  تقديري  چون  را  فقيه  واليت  و  كرده  باز  معنايي 
انسان ها مسلط نموده اند . حكومت واليت فقيه را چون اجباري خدايي 
و حكمرانان واليي و روحانيون قدرت طلب را مجري زميني كالم 
خدا ناميدند و احكام و اعمال آنان را به خدا نسبت مي دهند. بدين 
گونه استبداد واليت فقيه را مشروعيت مي بخشند و با تقدير خواندن 
و  نگيرد  صورت  حاكمان  با  مبارزه ايي  هيچ گونه  كه  بر آنند  آن، 
فايده ي دين را براي جامعه، تنها به دنياي پس از مرگ محدود سازند.
كار  روي  آن  سران  ر أي گيري  طريق  از  ايران  در  كه  تشكيالتي 
اسالمي،مجلس  شوراي  مجلس  روستا،  و  شهر  شوراهاي  آيند)  مي 

سيروان آريو ليالخ 

ماكت پوسيده ي مشاركت
انتخابات ايران

ماكت پوسيده ي مشاركتماكت پوسيده ي مشاركتماكت پوسيده ي مشاركت
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اگر  كه  هستند  شكلي  نمادهايي  جمهوري(،  رياست  و  خبرگان 
ماهوي  در  سعي  مختلف  نيت  دو  به  گروهي  چندگاهي  از  هر 
نمودن آنها مي نمايند: اول اينكه؛ خود روي كار آمده، به معناي 
واقعي كلمه در انديشه و تالش ماهوي نمودن راستين اين نمادها 
بر آيد و اعتقاد به دموكراسي دارد. يعني برنامه هايي براي پيشبرد 
جمله  از  ايران  ساله ي  چندين  الينحل  مسائل  حل  و  دموكراسي 
و  خواهدگرفت  قرار  حمايت  مورد  ايران،  خلق هاي  مسئله ي 
سركوب  را  آن  نمي تواند  بخواهد  هم  اگر  فقيه  واليت  حكومت 
كند. زيرا در اين صورت گور خويش را با دستان خويش خواهد 
كمتر  تاكنون  آشكار  و  روشن  برنامه اي  با  فردي  چنين  كند. 
دستگاه هاي  با  شدن  مواجه  با  وجود،  صورت  در  يا  و  شده  ديده 
شده اند  منزوي  و  خزيده  اي  گوشه  به  يا  واليي،  نظام  سركوب 
گريخته اند. مبارزه  گود  از  و  داده  ترجيح  قرار  بر  را  فرار  يا 

بر سر قدرت،تشكيالت  يا گروه و جناحي  اينكه، فرد         دوم 
به ظاهر دموكراتيك را جهت ضربه زدن به جناح ديگر با هدف 
امتيازگيري يا به جاي آن نشستن،به كار گيرد. اين افراد چاپلوس 
رسيدن  براي  تالش  مسير  در  سلطه،  و  قدرت  شيفته ي  و  دورو  و 
داده و  فريب  را  دارند جامعه  نمايي سعي  با معصوم  اهدافشان،  به 
و  تسامح  با  و عاقبت چنين جرياني  با خويش هم سو سازند. آخر 
 ، قربانيان آن  تنها  باشد كه  ميان حاكمان مي  بر سر قدرت  توافق 
ها  جريان  آن  در  كه  باشد  مي  مردمي  خورده ي  فريب  نيروهاي 
بانيتي پاك، جهت نيل به آزادي و دموكراسي  مشاركت نموده اند.     
خوانده  محارب  مخالفند،  كه  كساني  واليي،  سلطنت  نظام  در    
از  نظام  اين  گردند.  مي  سركوب  اشكال  وحشيانه ترين  به  و  شده 
پردازد.  اداره ي كشور مي  به  امنيتي  ديدي  با  تاكنون  تاسيس  بدو 
احزاب  و  ها  گروه  و  اشخاص  حذف  سبب  امنيتي،  نگاه  همين 
بسياري شده و حتي به»خودي«هاي نظام نيز رحم نمي كند. سيستم 

شورايي  نظام  كه  دارد  وجود  دستگاه ها  همه ي  در  فيلترينگ، 
عمل  عرصه ي  در  و  مي كند  معنا  از  تهي  را  سيستم  نامتمركزي  و 
اگر  شك  بدون  است.  بخشيده  نظام  به  دموكراتيك  ظاهري  تنها 
نهادها  اين  شود،  نهاده  كناري  به  امنيتي  ديد  و  فيلترينگ  سيستم 
مي توانند نقشي موثر در دموكراتيزه نمودن ايران و خارج نمودن 
واليت فقيه از تنگنا بازي نمايد. اما در حال حاضر، نه تنها نهادهاي 
انتصابي و حتي انتخابي، نيازي به كسب آرا و مشروعيت از سوي 
مردم ندارد، بلكه آراي مردم در انتخابات) حال بگوييم انتخاباتي 
صورت  به  جمهوري  رياست  و  شورا  مجلس  شود(  برگزار  سالم 
مستقيم از جانب ولي فقيه و نهادهاي نظارتي ولي فقيه مشروعيت 
پيشرفت  گونه  هر  بر  را  مجال  و  مي شوند  تائيد  و  كرده  پيدا 
اينكه؛  مي گيرد.  انتخاباتي  نهادهاي  شدن  ماهوي  و  دموكراتيك 
و  دموكراتيك  هاي  جنبش  اسالمي،  جمهوري  زمامدار  طول  در 
بار  نظام چندين  اينكه  يا  و  افراد آزادي خواه سركوب مي شوند 
گرفتن  قرار  تنگنا  در  از  نشان  شده،  رستوراسيون  انجام  به  مجبور 
اين نظام دارد. نظام واليي، از اين تصور دشمن و دشمن تراشي، 
سعي در استمرار هويت و اليت فقيه دارد. احساس خطر در مقابل 
آزادي خواهي جنبشهاي دموكراتيك و روحيه ي مقاومت طلبي 
خلقهاي ايران، سبب شده كه آنان مهر دشمني با نظام بخورند و در 
بر آيند. خواست خط مشي مقاومت،  صدد ريشه كن نمودن آنان 
و  سياسي  فكري،  اجتماعي،  فرهنگي،  بلكه  اقتصادي،  صرفا  نه 
ايدئولوژيك مي باشد. عدم سياستگذاري صحيح داخلي و به تبع 
آنان شكست و ناكارآمدي سياست خارجي، سبب بحراني بزرگ 
تنها  است.  مبدل شده  نظام  به كابوس  شب هاي حاكمان  شده كه 
راه رهايي نظام، باز نمودن فضاي سياسي جامعه و انجام اصالحات 
و  امنيتي  ديد  از  برداشتن  دست  باشد.  مي  بنيادين  دموكراتيك 
باشد.          رهايش  اين  هاي  گام  اولين  تواند  مي  فيلترينگ،  سيستم 
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اسالمي  جمهوري  نظام  بر  حاكم  ايدئولوژي  و  ذهنيت         
ايران و نوع برخورد آن با جوانان موضوع بحث ما در اين مقال 
جمهوري  رياست  انتخابات  هنگامه ي  در  كه  خصوصا  است. 
را  انتخابات  جريان  كه  شده  سپري  مدت  اين  در  هستيم.  هم 
سياست مداران  و  نامزدها  نگرش  نوع  شاهد  و  مي كرديم  دنبال 
آنچه  بوديم،   ... و  سياسي  فرهنگي،  اجتماعي،  بسترهاي  به 
نامزد هاي  ديدگاه   ، است  تأمل  قابل  چيز  همه  از  بيشتر  كه 
بود.  ايران  اسالمي  رياست جمهوري  يازدهم  دوره ي  انتخاباتي 
اين  از  بلكه  باشم،  داشته  موضوع  به  گله مندانه  نگاهي  اينكه  نه 
دچار  جوانان  كنون  تا  انقالب  دوران  اين  در  كه  نگرانم  حيث 
دارند«. دريا  لب  گمشدگان  از  طلب   « كه  شده اند  ضعفي  چه 

     در طول تمام مبارزات خلق هاي ايران و از همه بارزتر خلق 
كورد، مگر مي شود جاي پاي مبارزات آزاديخواهانه ي جوانان 
مبارزه  به  احتياج  سبب  به  جامعه  در  قشر  درگيرترين  نديد.  را 
شكاف هاي  از  گريز  و  اجتماعي  زيرساخت هاي  ايجاد  جهت 
هستند.  جوانان  حاكم،  نظام  توسط  آمده  وجود  به  ذهنيتي 
نظام  سياست هاي  كشيدن  چالش  به  جاي  به  امروزه  متاسفانه 
در  مي افزايند.  آن  پهناي  و  عمق  بر  شكاف ها،  اين  از  وگذار 
بر  با ضرباتي كه  نظام جمهوري اسالمي  اين مدت سپري شده 
خواسته  كرده،  وارد  عرصه ها  تمام  در  جوانان  سازماندهي هاي 
گرداند.  نهادينه  آنها  وجود  در  را  شخصيتي  ليبراليسمي  است، 
برنامه هاي  از اهداف و  ايراني  ايجاد تعدد شخصيتي در جوانان 
با  اسالمي  جمهوري  خود  برخورد هاي  نوع  از  اما  بوده.  نظام 
جوانان، مشخص است كه اين سياست تا به كجا موفق بوده است. 
مي دهيم. قرار  بررسي  مورد  انتخابات  مساله  در  را  امر  اين  البته 
   اگر به تاريخچه انتخابات گذشته، هم در دوره ي نخست وزيري و 
هم در زمان رياست جمهوري نظري بيافكنيم، آشكار مي شود كه 
نه تنها بدور از معيارهاي دمكراتيك مي باشد، بلكه مكانيزمي ست 
كه تجديد حيات نظام را به همراه داشته باشد. البته وقتي كه فرد 
و  ندارد  انسياتيوي  خود  از  دولتي  امور  در  كشور  اجرائي  اول 

تنها در چارچوب جبر حكومتي داراي اختياراتي است؛ داشتن 
مسئله اي  به  بود. جامعه  نخواهد  از حد هم جايز  زياد  انتظارات 
در  اقتصادي  فقر  ميان   اين  فقر دچار گشته است كه در  نام  به 
در  مي باشد.  اهميت  كم  و  كوچك  بسيار  آنها  از  برخي  برابر 
در  نزديك مي شويم كه  يازدهم  انتخابات  به دوره ي  شرايطي 
حق  اجتماعي  و  فرهنگي  ابعاد  و  زندگي  ساده ي  مسائل  مورد 
انتخاب نداريم. خصوصا در ميان جوانان و زنان اين مساله داراي 
اهميت است. در واقع حق انتخاب را از ما گرفته اند و در يك 
سيكل باطل مي خواهند كه فردي را انتخاب كنيم و از او انتظار 
برگرداند.  ما  به  را  ما  شده ي  سلب  داشته هاي  كه  باشيم  داشته 
يعني از خود سلب كننده انتظار داريم براي ما كاري انجام دهد.  
متاسفانه جوانان در اين برهه به مشاركت سياسي و نحوه انجام 
اين مشاركت دقت نمي نمايند. اين از سطح مطالبات درخواستي 
توسط جوانان از نامزدها مشخص است. در يك روند تدريجي 
و به مرور سطح مطالبات جوانان را كاهش داده اند. براي همين 
هم جوانان با توجه به سطح مطالباتشان نسبت به ارتقاي مشاركت 
روند  يك  داراي  امر  اين  يعني  مي گمارند.  همت  سياسي 
وارونه  صورتي  به  ايران  در  اما  است.  رشد  روبه  و  ديالكتيكي 
درآمده است. در انتخابات از مسائلي بحث به ميان مي آيد كه نشان 
از مهندسي اجتماعي شكست خورده ي نظام جمهوري اسالمي 
نمايند.  پياده  را  نتوانستند آن  اخالقياتي كه هرگز  و  دارد  ايران 
براي نمونه وعده هاي انتخاباتي كانديد هايي كه در مورد ازدواج 
كوچك  را  كشور  يك  سياسي  مسائل  چقدر  مي شوند.  ارائه 
يك  آينده ي  مسائل  در  اينگونه  سقوطي  شاهد  كه  مي انگارند 
كشور هستيم. وقتي كه سياست مدار آن به اين موارد مي پردازد، 
الزم به توضيح نيست كه چقدر داراي قدرت اجرائي مي باشد.

اما از اين موارد ذكر شده ي فوق، مقوله اي مهم تر كه بايد به آن 
نامزدهاي  تمامي  كه  است  فرهنگي  مبحث  نمود  بيشتري  توجه 
انتخاباتي در خصوص آن برنامه هاي خود را به صورت كلي ارائه  
از جمله  عالي  آموزش  مراكز  و  دانشگاه ها  در گذشته  نمودند. 
نهاد هايي بودند كه نقش اساسي را در تحوالت سياسي داشت. 
دانشجويي  انجمن هاي  سوي  از  عقيده  ابراز  و  راي  منتظر  همه 
بودند. حتي به نوعي سياست مدار ها هم منطبق بر درخواست هاي 
آنها سياست خود را تبيين مي كردند. اما در يك چرخش كامال 

مانيئاويهر
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متفاوت خصوصا در اين دوره ي انتخابات شاهد آن بوديم كه 
دانشگاهيان خود به دنبال نامزد مي گردند تا مطالبات شان را 
بيان نمايد. يعني زبان حال ملت به دنبال قيم سياسي و فرهنگي 
قشر  ميان  در  فرهنگي  و  سياسي  بحران  يك  اين  مي گردد. 
روشنفكر و به اصطالح آينده ساز است. به عقيده من همين امر 
باعث شده كه اين نامزد ها هم جسارت پيدا كرده و هر گونه 
نياز ناچيزي را به عنوان خواست كلي جوانان به زبان بياورند. 
راه  فرهنگي  اصطالح  به  انقالب  يك  با  بار  هر  كه  وقتي 
صدايش  كسي  و  مي بندند  ديگر  انديشه هاي  نمو  بر  را 
انسان  كدام  كه  نيست  معلوم  هنوز  كه  وقتي  در نمي آيد. 
مسئوليت  دانشگاه  و  بنشيند  آزادانديشي«  »كرسي  بر  آزاد 
سياست مدار،  جاي  به  كرده   فراموش  را  خود  خطير 
انتخابات  از  كه  نبايد  ديگر  مي دهد.  آموزش  سياست گريز 
مي باشد.  ذهنيتي  اشتباه  و  انحراف  يك  اين  كرد.  صحبت 
آنچه را كه از بي عدالتي، توزيع ناعادالنه و فقر برنامه ريزي 
خود نظام نشات مي گيرد؛ دوباره مطرح نمودن چنين مطالباتي 
و برآورد كردن اين نيازها را همچون پروژه نشان مي دهند. 
باب  در  كه  نماييم  اشاره  نكته  اين  به  بايد  هم  مورد  اين  در 
جريان شناسي هم ضعف هايي اساسي در نوع نگرش جوانان 
وجود دارد. انگار كه جريان هاي حال حاضر به دور از بعد 
زماني  بوده و داراي پيشينه ي تاريخي و اجتماعي نمي باشند. 
حمايت هاي  و  جريانات  به  جوانان  پيوستن  نوع  در  امر  اين 
از  كه  است  الزم  است.  بارز  اشخاص  از  برخي  از  آنها 
تفكر  به  ماهيت شكل گيري جريانات  لحاظ هستي شناسي و 
شناخت هاي  علت  به  صورت  اين  غير  در  بپردازند.  بيشتري 
سياسي  موجوديت جريانات  و  ماهيت  بر  نامنطبق  و  سطحي 
موجود در كشور، انتخاب هم سطحي و ناموفق خواهد بود. 
جهاني  و  منطقه اي  تحوالت  نحوه ي  به  بايد  هم  حدي  تا 
جريانات  در  محدود  ديد  افق  متاسفانه  داد.  نشان  توجه 
هدفمند   و  مدت  بلند  استراتژي  اتخاذ  به  نمي تواند  سياسي 
صورت  به  نامزدها  سياسي  بازي هاي  در  اينكه  بينجامد. 
نشان  مي پردازند،  جوانان  احساسات  تهييج  به  تاكتيكي 
دارد. محدود  ديد  افق  همين  دليل  به  آنها  بال  فراغ  از 
دانشگاهي  رشته هاي  از  برخي  حذف  مساله ي  همان  به   
علوم انساني در اين چند سال دقت نماييد. علوم اسالمي را 
جايگزين علوم اجتماعي غربي) به قول خودشان( بدون شك 
به  نظام  آينده ي  در  كه  است  فكري  زيربناي  يك  پي ريزي 
شدت تاثيرگذار خواهد بود. اما همه در مقابل اين موضوع به 
نوعي سكوت كردند. مقصود ما اين است كه جوانان بايستي 
نقاط و مفاصل ارتباطي بين مقاطع جريانات  را هم به خوبي 
تشخيص دهند. در غير اين صورت مبارزه ي ما تنها و تنها به 
تقويت روش  هاي دفاعي نظام منجر خواهد شد. ژنرال هايي 
هستند  جنگ ساالراني  همان  مي بينيد،  آخر  دور  در  كه  را 
عرصه ي  وارد  نظامي  عرصه هاي  در  خود  تجربيات  با  كه 
اجتماعي مي شوند. چه تضميني وجود دارد كه در راه همان 
ناپلئون هاي شكست خورده در كشورهاي عربي گام برندارند.
تمامي بحث هاي آنها در حد توسعه ي عرصه ي نفوذ فرهنگي 

و استفاده از پتانسيل حوزه هاي فرهنگي گذشته است. اما به 
اين هم مورد حساسي است كه جوانان  كدام سمت و سو، 
بايد به آن  توجه نشان دهند. بايد به زباني ساده گفت كه ما 
ديگر حاضر نيستيم كه در گود شما و با ضرباهنگ حماسه ي 
ما  فرهنگي  در حوزه هاي  بگيريم. چون  فردوسي تان كشتي 
آينده ي  در  مي نماييد.  آلوده  خشونت  و  زور  فرهنگ  به  را 
بار  اين  بود و  نظام خواهيم  نزديك شاهد حمالت فرهنگي 
نظام تمام تالش خود را بكار مي بندند تا آنچه را كه در نبرد 
فيزيكي به دست نياورده در عرصه ي فرهنگي فتح نمايد. بر 
اين باورم كه جوانان بايد از هر زمان ديگري هوشيارتر باشند. 
اين بار خيز بلند نظام براي ژينوسايد فرهنگي است. مقابله با 
آن هم وظيفه ي جوانان است.حتي عنوان نمودن تمركززدايي 
هم در اين راستا است. در بيانات اين افراد اين مضمون نهفته 
به كلي  پيرامون را  به مركز پرداخته ايم و  بسيار  ما  است كه 
سياست  براي  بلكه  توسعه  براي  نه  البته  كرده ايم  فراموش 
ذوب فرهنگي. رشد مبارزه ي آزاديخواهانه در پيرامون آنها را 
به وحشت انداخته است. خصوصا درمورد وضعيت كورد ها 
اين مساله مشهود است. تكيه آنها بر دو عنصر فرهنگي مختص 
از آن  نشان  ايراني  ناسيوناليسم  و  يعني شيعه صفوي  نظام  به 
اصل  در  دارند.  نظر  مد  را  فرهنگي  كدام حوزه ي  كه  دارد 
هدف آنها يكدست سازي مركزـ   پيرامون از راه هژمونگرايي 
و هموژن كردن فرهنگي است. در حال حاضر اين بزرگترين 
تهديد براي جامعه و جوانان است.با وجود اين گونه گفتمان ها 
مداوم  تاكيد  همچنين  و  انتخاباتي   نامزد هاي  برنامه هاي  در 
نمي ماند.  باقي  بحث  براي  چيزي  نظام  بدنه ي  در  اتحاد  بر 
اين مقطع فراخوان سكوت  انتخاباتي در  نامزد  هاي  فراخوان 
بود. نامزد هاي يكدست، مساوي با جامعه اي يكدست است. 
  كلي گويي هاي آنها ما را به ياد كلي گويي هاي اوايل انقالب 
در  توسعه  همان  هم  اقتصادي  سياست  باب  در  مي اندازد. 
مقياس فرهنگي مورد بحث است. آنچه كه مشهود مي باشد 
از ضعف سازماندهي جوانان در  انتخاباتي  نامزد هاي  تمامي 
اين است كه  امر  واقعيت  را مي نمايند.  استفاده  نهايت  ايران 
تا  ندارد  وجود  قشر  اين  به  مختص  سازماندهي اي  ايران  در 
هم مخاطب گرفته شوند و هم سياست هاي دست اندركاران 
موضع گيري  شاهد  حال  به  تا  بكشند.  چالش  به  را  نظام 
جوانان در برابر اين بي تفاوتي ها نبوده ايم. تالش در راستاي 
خود  بين  در  موجود  پتانسيل  بر  تكيه  با  جوانان  سازماندهي 
آنها  از  كه  سياست  هايي  با  مبارزه  براي  مي تواند  جوانان 
سازماندهي هاي خارج  به  باشد.بايد  مؤثر  آمد  ميان  به  بحث 
بياوريم. در كشوري قرار داريم كه  از حيطه ي دولت روي 
همگي  مي يابند،  افزايش  روز  هر  كه  بند هايي  و  قيد  وجود 
در  اسالمي  جمهوري  كه  اگر  مي خوانند.  مبارزه  به  را  ما 
انتخابي  نيز  ما جوانان  دارد  قرار  تاريخي  انتخاباتي  آستانه ي 
بس عظيم تر را در پيش داريم. آنهم انتخاب راه مبارزه است. 
با تكيه بر سمبل هاي مبارزاتي و ارزش هاي بدست آمده در 
سازماندهي  اين  كوردستان  شرق  در  جوانان  مبارزات  طول 
پيش خواهد رفت. به  اراده تر  با  و  توانمندتر  بسيار  مبارزه  و 
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    بازي تكراري انتخابات در ايران همچنان ادامه دارد، بازي تمام 
سالهايي كه در آن مردم بازنده ي نهايي و هميشگي بوده اند. مردم 
از هميشه  تر  با سفره هايي خالي  نيز  بار  اين  بازي ها  اين  از  خسته 
با  بازي اي كه هميشه سعي گرديده  بازي اي ديگر شده اند.  وارد 
جناح بندي هاي  و  صالحيت ها  رد  )ماجراي  ساختگي  هياهوهاي 
سياسي وارده به انتخابات ( نشان داده شود كه حاكمان، منتخبان 
از  نتيجه ي آن  نمايند كه  راستين مردم هستند و همچنين وانمود 
رقم خواهند  را  نتيجه  مردم هستند كه  اين  و  نبوده  قبل مشخص 
زد. اما هر بار معلوم گرديده كه مردم در اين بازي نقشي ندارند 
به  تا  نتيجه را رقم خواهند زد، مردم  افرادي ديگر  و اشخاص و 
نتيجه اي  تنها  حال  به  تا  نداشته اند.  نهايي  نتيجه ي  در  نقشي  حال 
به  است  شده  نصيب شان  بازي ها  اين  در  حضور  براي  مردم  كه 
نبوده است.  نااميدي و مشتي شعار چيزي  غير از سرخوردگي و 
نزديك  يازدهم  انتخابات رياست جمهوري دوره ي  به  در حالي 
مي شويم كه مبحث اقتصادي) مانند هميشه ( در اولويت وعده ها 
و برنامه هاي نامزدهاي رياست جمهوري قرار گرفته است و گويي 
تنها مشكل مردم اقتصاد است و با حل مشكل اقتصاد، ايران گل 
و بلبل مي شود. غافل از اينكه چه مشكل اقتصادي حل شود و چه 
ايران در فضايي كه حاكمان جمهوري اسالمي  نشود مردم  حل 
 براي مردم ايران ايجاد كرده اند اسيرند و براي زنداني زياد فرقي 
نمي كند كه ثروتمند باشد يا فقير به هر حال زندان، زندان است.

بدون  اقتصادي، سياسي و فرهنگي، در هر جامعه اي   حوزه هاي 
وابسته  هم  به  و  هستند   تنگاتنگي  روابط   داراي  آنچنان  شك 
مي باشند كه نمي توان آنها را جدا از هم در نظر گرفت. ضعف در 
يك حوزه به شدت بر روي حوزه هاي ديگر تاثيرگذار مي باشد 
توسعه ي  از  گفتن  سخن  فرهنگي  و  سياسي  توسعه ي  بدون  و 
آسميالسيون  و  استثمار  به  منجر  فقط  و  بوده  اشتباه  اقتصادي 
رئيس  عملكرد  و  شعار ها  به  نگاهي  با  مي شود.  جامعه  در  بيشتر 
از  كدام  هر  كه  مي بينيم  دهه ي  ايران،  سه  اين  جمهوري هاي  
انتخاب  فعاليتي  ميدان  عنوان  به  را  جامعه  از  عرصه اي  فقط  آنها 

غافل  سپرده اند.  فراموشي  به  را  جامعه  حوزه هاي  ديگر  و  كرده 
آزادي هاي  و  مدني  آزادي هاي  بدون  اقتصادي  رفاه  اينكه  از 
اقتصادي، سخن  رفاه  بدون  همچنين  و  است  ممكن  غير  سياسي 
است. ممكن  غير  انتخاب  حق  و  آزادي  و  دمكراسي  از  گفتن 

    اقتصاد در معناي خود به معني برآورده سازي نيازهاي مادي 
ادامه  براي  ضروريات  از  يكي  اقتصاد  مي باشد.  جامعه  ضروري 
شيوه اي كه  به  تاريخ  طول  در  دوراني  هر  در  و  مي باشد  حيات 
عمل  سازند،  برآورده  را  خود  ضروري  نيازهاي  بتوانند  همگان 
نيز  اقتصاد  سرمايه داري  دوران  در  اما  مي گرفته.  انجام  اقتصادي 
مانند بسياري ديگر از واژگان از معناي اصلي خود منحرف شده و 
از اقتصاد به عنوان عملي براي افزايش سرمايه و مشروعيت بخشي 
استفاده مي شود. در  بردگي مدرن  استثمار خلق ها و  به چپاول و 
دستان  در  ثروت  تجمع  باعث  سرمايه داري  اقتصاد  حاضر  حال 
تعدادي محدود گشته و فقر بيشتر مردم شده است. امروز اقتصاد 
از معناي واقعي خود دور شده و به صورت عرصه اي براي چپاول 
محدودي  مقدار  كه  گونه اي  به  مي شود  استفاده  آن  از  دزدي  و 
يعني  بازار عرضه مي كنند.  به  توليد مي كنند و  را  از محصوالت 
معيار نه برآورده كردن نيازهاي جامعه، بلكه ميزان سودآوري و 
محصوالت  از  قادرند  سود آوري خود  براي  هميشه  دليل  اين  به 
احتياج  به  توجه  با  و  آنها  ناياب كردن  با  و  كاسته  خود  توليدي 
بفروشند. تمام شده  قيمت  برابر  چندين  به  را  آنها  جامعه، 

در تمام دنيا مشكالت اقتصادي و برنامه براي حل آنها و توسعه ي 
اقتصادي در كنار برنامه هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي مردم، 
را  جمهوري  رياست  نامزدهاي  از  يك  هر  برنامه هاي  از  بخشي 
برنامه هاي خود و بررسي   از اعالن  نامزد پس  تشكيل داده و هر 
براي رأي دادن  نظر مردم را  برنامه ها توسط مردم، مي تواند  اين 
كه  مي بينيم  اسالمي  در جمهوري  اما  كند.  به خود جلب  نسبت 
تا به حال هيچ يك از نامزدها در هيچ دوره اي، طرح و برنامه ي 
اقتصادي  توسعه ي  و  مردم  اقتصادي  مشكالت  رفع  براي  كاملي 
»بهتر كردن  مانند  فقط شعارهاي كلي  نامزدها  همه ي  نداشته اند. 
...داده اند.  و  بيكاري«  ميزان  كاهش  يا  و  مردم  معيشتي  وضعيت 

آرگش كارزان 

انتخابات و 
داستان اقتصاد
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اين شعارها هميشه وسيله اي براي جذب آراي راي دهندگان 
كسب  براي  انتخابات  در  مردم  مشاركت  ميزان  افزايش  و 
براي  اين  ضمانتي  هيچ  و  بوده  خارجي  و  داخلي  مشروعيت 
ندارد. در طول  برسند، وجود  اجرايي  مرحله ي  به  كه شعارها 
از  يك  هيچ  كه  بوديم  شاهد  گذشته  سال هاي  در  نظام  عمر 
است. حتي  نشده  اجرايي  رژيم  مسئوالن  وعده هاي  و  شعارها 
از  ايران  به   آمدن  از  بعد  خود  سخنراني  اولين  در  نيز  خميني 
نظام  به  مردم  بيشتر  كردن  متقاعد  براي  اقتصادي  وعده هاي 
جمهوري اسالمي استفاده كرده و به همه، وعده ي آب و برق 
و نان رايگان داد. اما امروز نيز مي بينيم كه نه تنها آب و نان و 
اين  تامين  براي  بلكه  نيست  رايگان  مردم  مايحتاج ضروري  و 
بزند. هر دري  به  و  بدود  روز  و  بايد هر كس شب  مايحتاج، 

عملكرد اقتصادي رژيم در طول سه دهه ي گذشته سبب شد، 
مركزگرايي  سياست  علت  به  كه 
سرمايه  و  امكانات  تمام  تجمع  و 
بخش  ايران،  مركز  در  توليد  و 
قابل توجهي از مردم مناطق ديگر 
مناطق  به  معاش  امرار  براي  ايران 
يا  تهران  )مانند  ايران  مركزي  
اصفهان ( مهاجرت كرده و در اين 
زندگي  گذران  براي  نيز  شهرها 
انجام  به  مجبور  خود  روزانه ي 
و  خفت  اجبارا  و  شده  كاري  هر 
خواري زيادي را مي پذيرند. مردم 
آواره ي كار در محيط اين شهرها 
شخصيت  به  متوالي  اهانت هاي  با 
مي شوند  مواجه  فرهنگ شان  و 
اين  محيط  در  نيز  آنها  فرزندان  و 
فرهنگي  اختالل  دچار،  شهرها 
ديدن  بزرگ  و  خودكم بيني  و 
نيز  اين ها  و  شده  حاكم  فرهنگ 
به نوبه ي خود زمينه ساز اختالالت 
مي شود. رواني  و  شخصيتي 

دهه ي  سه  طول  در  رژيم  اقتصادي  عملكرد  كلي  بررسي 
گذشته نشان مي دهد كه نمودار و شاخص هاي اقتصادي ايران 
مي باشد.  خاصي  ثبات  فاقد  و  بوده  فاحشي  نوسانات  داراي 
اقتصاد  سمت  به  انقالب،  اوليه ي  دوران  در  دولتي  اقتصاد  از 
خاتمي  و  رفسنجاني  دوران  در  خصوصي(  )كاپيتاليسم  آزاد 
خاص  دولتي  اقتصاد  سمت  به  نيز  نژاد  احمدي  دوران  در  و 
)كاپيتاليسم دولتي( تغيير پيدا كرد. البته در هيچ مرحله اي تغيير 
خاصي در سيستم اقتصادي و در وضعيت اقتصادي مردم پيدا 
نشد، )در هر صورت آش همان آش و كاسه همان كاسه ( چون 
در طول اين سالها فقط با دست به دست شدن سرمايه و توليد 
مواجه   ) ديگر  مقام  به  مقامي   از  ديگر)  به شخص  از شخصي 
بوديم و در وضعيت اقتصادي مردم تغييري جدي  ايجاد نشد.

به راستي مسئول اين وضعيت اقتصادي در ايران كيست و آيا به  اين 
صورت مي توان مشكالت اقتصادي مردم را حل نمود؟ راه چاره 
براي حل مشكل اقتصادي در ايران چيست؟ و سواالت ديگر...

در سالهال اوليه و حتي تا به حال نيز، تمام شعارهاي مسئوالن 
جمهوري اسالمي معطوف به مبارزه با دنياي سرمايه داري بوده 
جوامع  بعضي  فقير  اقشار  بين  در  توانسته اند  شعارها  اين  با  و 
عملكرد  به  نگاهي  با  كنند.  دست وپا  خود  براي  جايگاهي 
اقتصاد  كه  مي بينيم  گذشته  سالهاي  طول  در  رژيم  اقتصادي 
ايران كامال به سوي سرمايه اي شدن پيش مي رود. ايجاد انواع 
و  دانشگاه ها  بورس،  بازار هاي  ايجاد  خصوصي،  بانك هاي 
بيمارستان هاي خصوصي نمونه هاي عيني  اين مورد هستند. بعد 
از جنگ ايران و عراق و مطرح شدن مسايل اقتصادي و لزوم 
بر  سازندگي  شعار  با  رفسنجاني  جنگ،  خرابي هاي  بازسازي 
كرسي رياست جمهوري نشست. رفسنجاني كه خود شخصيتي 
بوروكرات بود با خصوصي سازي در تمام عرصه هاي اقتصادي 
نه تنها نتوانست صنايع زيربنايي كه در طول جنگ ويران شده 
بلكه  نمايد  بازسازي  را  بود 
شده  بيكاري  افزايش  باعث 
هاي  بخش  واگذاري  با  و 
كشور  صنايع  از  وسيعي 
باعث  بوروكرات  افراد  به 
بيشتر  چه  هر  شدن  ثروتمند 
هر  شدن  فقير  و  ثروتمندان 
به اين  شد.  فقرا  بيشتر  چه 
به  فقط  سازندگي  ترتيب 
جامعه  بوروكرات  قشر  نفع 
تالش  پيش رفت.تمام 
رياست  مدت  در  رفسنجاني 
به  معطوف  جمهوري اش 
به  ايران  اقتصاد  جهت دهي 
سرمايه داري  اقتصادي  سوي 
اقتصاد  بود.  خصوصي  و 
تا  زمان  آن  تا  كه  ايران 
بوده  مانده  بومي  حدودي 
مردم  اقتصادي  حيات  و 
محصوالت  طريق  از  بيشتر 
كوچك  صنايع  و  بومي  توليدات  و  دامداري  و  كشاورزي 
بازارهاي آزاد و ورود كاالهاي  به  ايران  اتصال  با  بود،  محلي 
انباشته  خارجي  كاالهاي  از  بازار  داخلي،  بازار  به  خارجي 
گشته و اين نيز منجر به بيكاري هر چه بيشتر مردم شد. پديد 
داخلي  كاالهاي  بين  رقابتي  توان  عدم  علت  به  امر  اين  آمدن 
عدم  علت  به  نيز  رقابت  توان  عدم  بود.  خارجي  كاالهاي  با 
كه  گفت  مي توان  بود.  بومي   بازارهاي  از  دولت  پشتيباني 
رفسنجاني همه چيز را فداي  ايجاد اقتصادي سرمايه داري كرد 
نتوانست در اقتصاد ايران گشايشي حاصل كند بلكه  و نه تنها 
قتل  و  و سركوب  سياسي  بسته ي  فضاي  شاهد  دوران وي  در 
مخالفان داخلي و خارجي) قتل هاي زنجيره اي و ترور مخالفان 
در خارج از ايران ( رژيم بوديم. بعد از رفسنجاني و با توجه به 
بود،  شده  ايجاد  وي  دروان  در  كه  سياسي  وحشتناك  فضاي 
خاتمي  با شعار آزادي هاي مدني وارد عرصه ي انتخاباتي شد. 
بوده   ) ليبراليسم   ( فردي  آزادي هاي  حد  خاتمي در  شعارهاي 

اصراررژيمبرمسئلهيانرژيهستهاي
بهمنظوربهدستآوردن

برگبرندهايبرايتضمين
حكومتوبهمنظورگسترشهژمونيخوددر

جهان،باعثتحريمهايگستردهاي
ازطرفجامعهيجهانيشده
ودراينميانبيشترينفشار

وضرربهمردمايرانميرسد.
بهگونهايكه

باوجودمنابعطبيعيو
زيرزمينيفراواندرايران،مردمايران

هرروزفقيرترشده
وامروزنيزبهدنبالاينسياستها،مردم

حتيازبرآوردهكردننيازهايروزانهخود
ناتوانماندهاند
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و  گروه ها  و  ايراني  ستم  تحت  ملت هاي  شامل  آزادي ها  اين  و 
اقليت هاي مذهبي نبوده و براي حل مشكل آنها برنامه اي نداشت.

به  آن  ادامه ي  در  و  رفسنجاني  مانند  خاتمي  دوران  در  اقتصاد   
البته  نمود.  پيشرفت  شدن  سرمايه اي  و  خصوصي سازي  سمت 
روابط  در  گفتمان  بر  مبتني  و  مسالحه آميز  سياست  علت  به 
ديگر  دولت هاي  از  كمتر  او  دوران  در  تورم  ميزان  خارجي، 
قبل و بعد از خود بود. اما خاتمي  نيز به علت نداشتن برنامه هاي 
كردن  كم  و  بيكاري  رفع  به  قادر  اقتصادي  كامل  و  مدون 
قبلي اش  جانشينان  مانند  خاتمي  نيز  نشد.شعارهاي  فقر  ميزان 
برسد  اجرايي  مرحله ي  به  نتوانست  و  مانده  باقي  حرف  حد  در 
اين  و  مواجه شده  بيشتر  نااميدي هر چه  با  ترتيب خلق  به  اين  و 
كرد. ايجاد  نژاد  احمدي  رسيدن  قدرت  به  براي  زمينه اي  نيز 

شعار  همه  از  بيشتر  سال ها  اين  تمامي  در  كه  جمهوري  رئيس 
عدالت و برابري داد، احمدي نژاد بود. در اين قمست  مي خواهيم 
كه عملكرد اقتصادي احمدي نژاد و نتايج آن را بررسي نماييم. 
احمدي نژاد در سال 84 13 با اين شعار كه سود حاصل از فروش 
نفت را بر روي سفره هاي مردم خواهد آورد، بر كرسي رياست 
به  منجر  نه تنها  دولت  اقتصادي  سياست هاي  نشست.  جمهوري 
بلكه  نگرديد،  عدالت  به  منجر  و  نشده  طبقاتي  اختالف  كاهش 
مانند ديگر رئيس جمهورها عملكردهايش تاثيري بر كاهش تورم 
و بهبود وضع اقتصادي نداشت و آن را به قهقرا برد.اگر بخواهيم 
درآمد هاي غير نفتي دوران احمدي نژاد را محاسبه كنيم، مجموع 
درآمد هاي نفتي و غيرنفتي دوران احمدي نژاد بيشتر از دوران ديگر 
رئيس جمهورها بود. به عنوان مثال فروش نفت ايران در دوران 
احمدي نژاد حدود 60 در صد  كل فروش نفت در طول عمر نظام 
جمهوري اسالمي ايران بود.  دولت با تزريق پول بدون پشتوانه  در 
بازار و بين افراد جامعه )يعني دادن پول نقد مانند دادن يارانه ها ( و 
بدون تقويت زيرساخت هاي توليد داخلي باعث افزايش نقدينگي 
ارزش  كاهش  نتيجه  در  و   ) مردم  دستان  در  نقد  پول  افزايش   (
پول ملي ) كاهش ارزش ريال در برابر ارزهاي ديگر( و در نتيجه 
افزايش تورم شده است. حال شرايط به گونه اي است  كه كنترل 
ايران، غيرقابل كنترل شده است. بهاي پول  ميزان تورم و سقوط 
    البته عالوه بر اين مورد، اصرار رژيم بر مسئله ي انرژي هسته اي 
برنده اي براي تضمين حكومت  به  دست آوردن برگ  به  منظور 
تحريم هاي  باعث  جهان،  در  هژموني خود  به  منظور گسترش  و 
گسترده اي از طرف جامعه ي جهاني شده و در اين ميان بيشترين 
فشار و ضرر به مردم ايران مي رسد. به گونه اي كه با وجود منابع 
طبيعي و زيرزميني فراوان در ايران، مردم ايران هر روز فقيرتر شده 
و امروز نيز به دنبال اين سياست ها، مردم حتي از برآورده كردن 
نيازهاي روزانه خود ناتوان مانده اند.دولت احمدي نژاد در اين چند 
ساله براي مهار گراني و تورم به راهكارهاي موقت و كوتاه مدت 
زيادي متوسل شده و حتي با استفاده ي بيش از حد از  صندوق 
ذخيره ي ارزي ) صندوقي براي مواقع ضروري و به عنوان پشتيبان 
ارز داخلي ( و خالي كردن آن، خواست كه براي مدت كوتاهي 
هم كه شده از افزايش تورم جلوگيري نمايد اما هيچ كدام از اين 
راهكارها جوابگو نبوده و هر بار پس از مدتي كوتاه تورم افزايش 
يافته است. سياست هاي اقتصادي دولت احمدي نژاد باعث فراگير 
اصلي  داليل  از  يكي  عنوان  به  كه  را  فقر  است.  شده  فقر  شدن 

اجتماعي  باعث گسترش معضالت  اجتماعي مي دانند،  معضالت 
دزدي،  روسپي گري،  اعتياد،  افزايش  ناامني،  مانند  گسترده اي 
طالق و ... شده است. بدين ترتيب به علت سياست هاي نادرست 
دولت، شاهد جامعه اي هستيم كه با بيماري هاي بسياري دست و 
است،  رفته  باد  بر  به گونه اي  اقتصادي  اوضاع  نرم  مي كند.  پنجه 
ديگر  نيز  آنها  و  شده  بلند  هم  واليت  مداحان  صداي  حتي  كه 
در  فقيه،  واليت  عاشق  جمعه ي  امامان  كه  گونه اي  به  مي نالند 
صحبت  مي كنند  گراني  موضوع  از  جمعه  نماز  خطبه هاي  بيشتر 
ولي از مقصرين اين اوضاع مملكت، صحبتي به ميان نمي آورند.
گرفتن  دست  در  با  پاسداران  سپاه  نژاد،  احمدي  دوران  در      
دست  در  را  پروژه ها  تمام  ايران،  در  اقتصادي  بخش هاي  تمام 
گرفت. سپاه پاسداران ديگر به صورت آشكارا از اقتصاد به عنوان 
وسيله اي در راستاي سيستم مزدورسازي و نابودي فرهنگي خلق 
هاي  ايران استفاده مي نمايد. با توجه به سياست گرسنه و بيكار نگه 
داشتن مردم و در ادامه ي  اين سياست، كساني كه اجبارا به كار 
مجبور هستند كه عضو  سپاه روي مي آورند،  پروژه هاي  اين  در 
نمايند.  نهادهاي جامعه ستيز همكاري  اين  با  بسيج و سپاه شده و 
عضويت در بسيج و سپاه نيز كه زمينه ساز شكستن كامل اراده ي 
مي باشد. خيانتي  نوع  هر  براي  آمادگي  و  شدن  ضعيفه  و  انسان 

يعني مي توان گفت كه حيات اقتصادي در ايران كامال در انحصار 
دولت مي باشد و تنها براي كساني وجود دارد كه كامال خود و 
به خودفروشي  انكار كرد ه اند .كساني كه حاضر  را  فرهنگ شان 
معيشت خود  تامين  براي  نيستند،   ) بسيج  به دولت )عضويت در 
نظام  و  بوده  »كولبري«  مانند  كارهايي  به  مجبور  خانواده شان،  و 
باگذشت حدود  مي رساند.  قتل  به  را  آنها  بي رحمانه  گونه اي  به 
8 سال از سر كار آمدن احمدي نژاد مردم شديدترين حالت فقر 
فقر  كرده اند.البته  تجربه  را  گذشته  سال  سي  طول  در  اقتصادي 
اصفهان،  و  تهران  مانند  ايران  مركزي   مناطق  در  نه  را  اقتصادي 
و  بلوچستان  و  كوردستان  مانند  ايران  مرزنشين  مناطق  در  بلكه 
است  مناطق  اين  در  نمود،  مشاهده  خوبي  به  مي توان  خوزستان 
كه سياست گذاري اقتصادي جمهوري اسالمي  بحران مي آفريند، 
براي  است  رژيم  دست  در  وسيله اي  و  سياست  فقيرسازي، 
رژيم  مي باشد.  خود  مزدوري  سيستم  و  آسميالسيون  گسترش 
منابع  غارت  به  سرمايه گذاري  و  اقتصادي  گشايش  نام  تحت 
طبيعي و زيرزميني  اين مناطق مي پردازد و در هيچ يك از مناطق 
در  مناطق  آن  طبيعي  سرمايه ي  از  كوچكي  بخش  حتي  ايران، 
هر  از  كه  ايران  در  مناطقي  درنمي آيد.  منطقه  آن  خلق  خدمت 
لحاظ غني مي باشند در بيشترين فقر اقتصادي به سر مي برند. چون 
كه رژيم ثروت اين مناطق را به بهانه استخراج به مناطق مركزي 
عنوان  تحت  مناطق  اين  در  آن  بر  عالوه  و  مي دهد  انتقال   ايران 
مي پردازد.  مناطق  اين  جمعيتي  بافت  تغيير  به  اقتصادي  گشايش 
تحت  است  توانسته  سياست  اين  با  رژيم  خوزستان  در  مثال 
بافت جمعيتي  اين مناطق را كاماًل تغيير دهد. عنوان اشتغال زايي 
در طول اين سه دهه از عمر جمهوری اسالمی، نهادها و طرح های 
بسياری برای برقراری به اصالح عدالت اجتماعی مانند كميته ی 
امداد، سازمان مستضعفين و سازمان بهزيستی و طرح سهام عدالت 
ايجاد شده اند.   قرار بر اين بود كه اين نهادها ها فقط  به منظور 
بينيم  كمك به فقراء و كم كردن فاصله ی طبقاتی باشد اما می 
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كه اين سازمانها به تمامی در راستای وابسته كردن كامل مردم 
به رژيم عمل می نمايند. البته در طول تاريخ، دولتمردان هميشه 
تضمين  منظور  به  خود،  به  وابسته  كامال  قشری  ايجاد  برای 
كه  مردمی  اند.  نموده  اجرا  را  هايی  سياست  چنين  حكومت، 
حقوق  گرفتن  به  حال  می كردند،  معيشت  دولت  بدون  سالها 
) عادت داده  اند  تومان عادت داده شده  ماهيانه ی چند هزار 
شدن به گدائی از دولت ( و به ازای آن مجبور به شركت در 
هر انتخابات و تسليميت در برابر تمامی عملكردهای غير انسانی 
حدودی  تا  خود  سياست  اين  در  متاسفانه  رژيم  هستند.  رژيم 
ماهانه چند  دريافت  برای  روزها  كه  مردمی  است.  موفق شده 

می شوند، هزار تومان در صفوف بانك ها و ادارات منتظر 
نمی دانند كه اين پولی كه رژيم با هزار منت به 

آنها می دهد، در اصل مقدار جزئی از پولی 
گوناگون  راههای  از  دولت  كه  است 
نفت  از  چيز  همه  كردن  دولتی  مانند 
كه  مراتع)  و  جنگل  تا  گرفته  آب  و 

فروش   و   ) باشد  می  مردم  به  متعلق 
آورد)  می  دست  به  مردم،  به  آنها 

دزدد  می  دست  يك  با  دولت 
بخشد(.  می  دست  يك  از  و 

و  فقر  توجيه  براي  رژيم 
از  مردم  اقتصادي  مشكالت 

اقتصادي  مقاومت  واژه ي 
سعي  و  استفاده  مي كند 

 مي كند همه ي مشكالت 
به  را  كشور  اقتصادي 

ديگر  كشورهاي 
سعي  و  داده  ربط 

فرافكني  با   مي كند 
را  اقتصادي  مشكالت  تحريم ها، 

به نوعي نتيجه ي دشمني نظام جهاني با ايران 
نشان دهد و مقاومت در برابر اين هجوم ها را وظيفه اي 

ملي بداند و به آن رنگ و بويي حماسي بدهد. همچنين براي 
سياست هاي  علت  به  مردم  آينده  در  كه  بيشتري  مشكالت 
از  مي شوند،  روبه رو  آن  با  رژيم  خودخواهانه ي  و  نامشروع 
اقتصادي  مقاومت  و خواستار  راه مشروعيت كسب كرده  اين 
مردم با شكم خالي شده. پا را از اين هم فراتر گذاشته و سال 
به  نمي توان  مي نهد.البته  نام  اقتصادي  سال حماسه ي  را  جاري 
از طرف غرب مشروعيت بخشيد.  اقتصادي وارده  تحريم هاي 
رژيمي  كامل  تسليميت  تحريم ها  اين  اصلي   هدف  اوال  چون 
در  خود  هژموني  گسترش  صدد  در  غربي ها  مانند  كه  است 
عملكرد  بر  چنداني  تاثير  تحريم ها  اين  ثانيا  مي باشد.  منطقه 
معيشت  روي  بر  تنها  و  نداشته  اسالمي   جمهوري  حاكمان 
است  اين  توجه   قابل  است.نكته ي  داشته  منفي  تاثير  مردم 
انرژي  براي  مردم  توسط  فشار  و  تحريم  همه  اين  تحمل  كه 
ايران  براي ملت  تنها هيچ دستاوردي  نه  هسته اي مي باشد، كه 
انرژي  به  يافتن  اسالمي  دست  بلكه حاكمان جمهوري  ندارد، 
استبدادي  حكومت  بقاي  براي  ضمانتي  عنوان  به  را  هسته اي 

هسته اي  انرژي  به  يافتن  دست  براي  و  آورده  حساب  به  خود 
حاضر به فدا كردن همه چيز و حتي تمام مردم ايران مي باشند.

   مي توان گفت تا زماني كه رژيم در سياست هاي خود چه در 
داخل و چه در خارج اصالحات اساسي انجام نداده و تا زماني كه 
مردم در مديريت كشور و حتي در انتخاب مديران اجرايي خود 
نقشي نداشته باشند، تا گشايش سياسي در كشور انجام نشده و 
تمام اقشار جامعه با هر فكر و سليقه اي نتوانند در مديريت كشور 
جاي بگيرند و تا زماني كه براي نامزد شدن در انتخابات فيلتر 
شوراي نگهبان وجود داشته باشد وضعيت اقتصادي و سياسي و 
فرهنگي مردم اينگونه بوده و حتي وضعيت بحراني ترمي شود.

رياست  انتخابات  نامزد  كه  افرادي  ميان  در  كه  چند  هر      
بحث هايي  كه  دارند  وجود  اشخاصي  مي باشند،  جمهوري 
براي  كشيده اند.  پيش  را  پروژه ها  برخي  ارائه ي  بر  مبني 
نمونه مي توان به موضوع ارائه شده در باب 
اما  كرد.  توجه  اقتصادي  فدراليسم 
به  نيز  قبال  كه  همچنان 
آورديم،مسائل  زبان 
 ، سي سيا
و  اقتصادي، فرهنگي 
جدا  همديگر  از  هنري 
اجتماعي  مسائل  نمي باشند. 
برخوردار  كليت  يك  از 
نظر  در  بدون  نمي توان  و  بوده 
فصل  و  حل  به  مابقي  گرفتن 
بايد  لذا  پرداخت.  آنها  از  يكي 
براي  اقتصادي  فدراليسم  كه  پرسيد 
به  توجه  با  بخش؟  كدام  براي  و  چه 
كدام فاكتورها اين پروژه در نظر گرفته 
فاكتور هاي  كه  است  چطور  مي شود؟ 
به  پروژه اي  چنين  ارائه ي  در  تاثيرگذار 
از  سواالتي  مي شوند؟  سپرده  فراموشي 
خوانده ي  اقتصاد  تنها  از  بايد  را  دست  اين 
پرسيد؟ انتخابات  فينال  مرحله ي  در  حاضر 

علی با نگاهی  حال،  به  تا  شده  انجام  انتخاباتی  مناظرات  به 
در  نامزدها  اقتصادی  برنامه ی  به  مربوط  مناظره ی  الخصوص 
نامزدها،  نهائی  شدن  روشن  وجود  با  كه  بينيم  می  دوره،  اين 
ندارند  اقتصاد  به  مربوط  خاصی  ی  برنامه  آنها  از  كدام  هيچ 
اقتصادی خود را  برنامه ی  نامزدها  از  قبل هر يك  مانند  باز  و 
در  بيكاری  مشكل  كردن  حل  مانند  كلی  شعار  يك  حد  در 
می  اين  ی  دهنده  نشان  چيز  نمودند.همه  بيان  ماه  چند  عرض 
از  كدام  هيچ  تنها  نه  قبل  مانند  نيز  انتخابات  اين  در  كه  باشد 
حل  خواهان  نه  اسالمی  جمهوری  نظام  كل  بلكه  نامزدها 
دارد. باره  اين  نيز در  ای  برنامه  نه  و  اقتصادی است  مشكالت 

 بر اين باورم تا وقتي كه از بحث ها و نگرش هاي مركز ـ پيراموني، 
دست  ملي گرايانه  و  ديني ـ سياسي  هژموني خواهي،  امنيتي، 
برداشته نشود شاهد تغييري در وضع كنوني اقتصادي نخواهيم 
است. فكري  رونق  از  گرفته  نشات  اقتصادي  رونق  بود. چون 
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یەكترن.  تەواوكەری  پێكهاتەكان  هەموو  دا  سرۆشت  لە 
پێویست  خۆر  و  ئاو  خاك،  گەنمێك  دانە  بوونێ  سەوز  بۆ 
دەكا. ئەگەر یەكێك لەو شتانە نەبێت، یان كەم بوون یان 
دەگەیەنێ   گەنمە  بەو  زیان  و  زەرەر  یەكێكیان،  بوونێ  زۆر 
ناوبەریان  لە  دەكا  پێویست  بۆیە  نابێ.  سەوز  باشی  بە  و 
زۆر  خۆر  گەرمای  ئەگەر  میناك  بۆ  هەبێ.  هاوسەنگی  دا، 
بێت، دەبێتە هۆكاری سووتانی ئەوگەنمە. ئینسانیش وەكوو 
هەمیش  و  بێت  ئاواكەر  دەتوانێ  هەم  لە سروشت،  بەشێك 
رووخێنەر. دەتوانێ بە سیستەمی میكانیزە، كشت وكاڵ پێش 
بخا و تەنانەت بیابانەكان ئاوەدان بكات و ئەو خراپییە كە 
 ، دەركەوتووە  جوودا  جوودا  شێوازی  بە  دا   سروشت  لە 
سەرەڕاست بكاتەوە و سەر لە نوێی ئاوەدانی بكاتەوە. ئەوە 
لە هەموو رەهەندەكانی ناوبەینی سروشت و ئینسانەوە بگرە  
رۆڵی  دەتوانێ  گشتی  بە  زەوی  گۆی  و  ئێكۆسیستەم  هەتا 
هەبێ. بۆیە گرینگە كە دەستێوەردان لە هاوسەنگی سروشت 
كردنی  خراپ  و  دەكا  مرۆڤەكان  ژیانی  سەر  لە  كاریگەری 
سروشت،  لە  كاریگەری  مرۆڤەكانیش،  ناوبەری  هاوسەنگی 
كۆمەڵگا و هەموو تاكێك دەكا. بۆیە ئینسان دەتوانێ، هەم 
هەڵكەوتووترین گیاندار بێ و هەمیش دەتوانێ بە بنپێ  كردنی 
كۆمەڵگا  دوژمنی  ببێتە  كۆمەاڵیەتی  پێوانەكانی  و  ئەخالق 
كە  بكا  پرسیار  خۆی  لە  كەس  هەر  پێویستە  سروشت.  و 
بۆ كوێ دەچێ؟  و  دەكا  ژیان  بۆ چی  هاتووە  كوێوە  لە   ،
فەلسەفەی ژیان و مردن چیە؟ پێكەوە ژیان و ژیان كۆمینال، 
زۆر گرینگە و وەكوو چۆن تەواوی هەبوون و پێكهاتەكان لە 
سروشت دا بۆ مەزن بوون و گەشەكردن، تەواو كەری یەكترن. 
پێویست دەكا كە مرۆڤەكانیش لەناو كۆمەڵگادا، تەواوكەری 

یەكتر بن. پێوەندی ناوبەری سروشت و ئینسان پێوەندییەكی 
و  تەواوكردن  ئەساسی  سەر  لە  و  نیە  بەرتەسك  و  تەنگ 
بەهێزكردنی یەكترە و هەر دوو لە یەك كەڵك وەردەگرن و 
ئەو  دەكا  پێویست  بۆیە  دەستێنن.  گەشە  یەكتر  بوونی  بە 
هاوسەنگییە بپارێزرێ و پێشی لە خراپ بوون و تێكچوونی 
بگیرێ . كۆمەڵگای مرۆڤایەتی هەر لەسەرەتاوە لەسەر بنەمای 
پێكەوە ژیان و هەرەوەزی  ئاوا كراوە و یاسا و رێسای تایبەت 
و  دەبەخشێ  ژیان  مرۆڤ  بۆ  سروشت  هەبووە.  خۆی  بە 
لە   . دەكا  وگەشە  دەبێ  مەزن  سروشت  داوێنی  لە  مرۆڤ 
سروشت دا ئۆقرە دەگرێ و هەست بە ئارامی و ئەمنی دەكا.  
لە  كە  بكەم،  بابەتێك  لە  باس  دەمهەوێ   باسە  كورتە  بەم 
هەمان ئاراستەی تێكدانی هاوسەنگی ناوبەینی مرۆڤەكاندایە. 
ئەویش سیاسەتی دزیوی كۆماری ئیسالمی ئێرانە سەبارەت 
لەیەك  و  پێوەندییەكانی  تێكدانی  و  كوردی  كۆمەڵگای  بە 
پێكهاتەكەیەتی.  و  مرۆڤەكان  نەستی  و  هەست  پچراندنی 
فكری  و  سیستم  باڵوكردنی  و  كۆمەڵگا  كردنی  پارچە  بۆ 
تەڤگەری  بوونەوەی  لە گەورە  ویالیەتی فەقیه و پێشگیری 
پڕۆژەیەكی  پاسداران  سوپای  كورد،  گەلی  ئازادیخوازی 
قیزەونی دەست پێكرد. ناوەندی موقاومەتی بەسیج لە ساڵی 
1386 ی هەتاوی، بۆ كۆنترۆڵ كردنی ناوچە سنوورییەكان، 
و  سیستان  هەرێمی  و  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  تایبەت  بە 
نەزیر  پڕۆژەی  ناوی  بە  بەسیجی  پڕۆژەیەكی  بەلووچستان 
پێشخستنی  و  زیاتر  حاكمییەتی  بۆ  دامەزراند.  نەزیر  بە 
كەش وهەوای ئەمنییەتی لە سەر ناوچەكە، لەالیەن "سەردار 
كازمی" یەوە، ئەم پرۆژە پێشخسترا. یەك لە خاڵەكانی ئەم 
لە رۆژهەاڵتی كوردستان و بۆ جێگرتن  پڕۆژەیە ئەوەیە كە 
لەو پڕۆژەیەدا، شەرتی دەسپێك ئەوەیە كە كورد و سونی 

هه ورام شاهو

تێكدانی هێمنی كۆمەڵگا
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بیت. ئامانجەكانی پێشخستنی ئەم پرۆژەیە دەتوانین بەم 
ئازادیخوازی  تەڤگەری  دژایەتی  بكەین.  دەستەبەر  جۆرە 
گەلی كورد، پێشخستنی پۆلیسی مااڵن )پلیس خانگی( 
دروست  خۆی  مرۆڤی  بتوانێ  بنەماڵەكاندا  ناو   لە  تاكوو 
ناو  لە  باوەری  بێ  فەزایەكی  كردنی  دروست   ( بكا، 
بنەماڵەكاندا (. تێكدانی بورای دروونی كۆمەڵگا و دروست 
كردنی ئەو عەقلییەتە كە لە هەر كوێ بیت، كامەرایەك 
چاوەدێریت دەكا و دەوڵەت بەسەر هەموو ژیانتدا حاكمە.
پێشخستنی  بۆ  سیستەم  كە  بوو  پێویست  دەسپێك، 
ئاوا  برسیەتی  و  بێكاری  زەمینی  خۆی  پیالنی  و  پرۆژە 
بكا و بەو بۆنەیەوە داخوازی جوانان بۆ كار و ئیستخدام 
پێش بكەوێ. لە به رانبەری ئەو داخوازییەدا ئەمجارەیان 
دەستپێدەكات.  بەسیج  كاری  ناو  كێشانە  بۆ  هەوڵدان 
مەبەستیان ئەوەیە، ئەگەر بخوازی زگی خۆت تێر بكەی، 
بێت،  رەنگین  تۆ  سفرەی  بێت،  تۆ خۆش  ژیانی  هێندێ 
دەبێ چەكی خیانەت هەڵگری و كون بە كون و دۆڵ بە 
دۆڵ و شاخ بە شاخ بە شوێن برا و خۆشكە كوردەكانت 
بگەڕێی و بیانكوژی. لە كوێی دونیا دا یان لە كام  قانون 
و حاڵەتی سروشتیدا شتی وەها رەوایە . كام ئەخالق و 
ئەساس  لە  دەكا.  قەبووڵ  كارە  ئەم  ومرۆڤایەتی  ویژدان 
بە  كەش وهەوایە  و  زهنییەت  ئەم  پێشخستنی  بۆ  دا 
سااڵنە ئامادەكاری دەكرێ . ئامانج لەو كارە لە بنەڕەتدا 
الوازكردن و كوشتنی هەڵوێستی كۆمەڵگایە لە به رانبەری 
ناڕاستییەكان و سووكایەتی پێكردن بە نرخەكانە. هەمان 
سیاسەتی )زەعیفەكردنی كۆمەڵگا( كە رێبەر ئاپۆ باسی 
هۆشبەرەكان،  مادە  كردنی  باڵو  بە  وەها  هەر  دەكا. 
دەخوازن هێزی جوانان كە هێزی دینامیك و هێزی شۆڕشە 
بە شێوازی  و  بكەن  و موحتاجی خۆیانی  بەرن   ناو  لە 
جوودا جوودا غوروور و ئیرادەیان بشكێنن. ئەگەر چاو لە 
شۆڕشەكانی جیهان بكەین، پێشەنگایەتی سەرهەڵدانەكان 
بە  تەنگ  كە  ئەوانە  ورەی  و  ئیرادە  و  هێز  و  جوانان 
دروستكردنی  بە  دەكا.  ریسوایان  و  هەڵدەچنێ  دوژمن 
نالەبار  وەها  دۆخێكی  سازادانی  و  وەها  كەش وهەوایەكی 
كە بێكاری و بێ باوەری و فەساد و فەحشا لەودا دەگاتە 
ئاستی هەری ژوور، رەژیم دەیهەوێ  بە ئامانجەكانی خۆی 
كە باسمان كرد، بگات. دەبێ هەركەسێ  هۆشیار بێ  كە لە 
ئەگەری وەدیهاتنی دۆخێكی وەهادا ئیتر تۆ هی خۆت نیت 
و لە جەوهەر و زاتی خۆت دوور دەكەویتەوە. ئەمە یەكێك 
لە سیاسەتەكانیانە كە بۆ بەربەرەكانی لەتەك بزووتنەوی 
هەوڵدانی  هەموو  دایە.  پەرەسەندن  لە  رزگاریخوازی 
جەوهەری  لە  كورد  گەلی  كە  ئەوەیە  ئیسالمی  كۆماری 
خۆی دەربخا. هێرشێكی بەو جۆرەی نیزامی و فەرهەنگی 
لەسەر گەلی كورد هەیە و باس لە هەڵبژاردن دەكەن! چ 
واتایەكی هەیە؟ كێ هەڵدەبژێری و بۆ چی هەڵدەبژێرێ؟ 

ئایا رەوش و بارودۆخی تۆ یان كۆمەڵگای تۆ دەگۆڕدرێ 
یان نەهامەتییەكان زۆرتر دەبنەوە؟ هەڵبژاردنی نوێنەری 
پێشوویە. سیاسەتی  هەمان  بەردەوامی  بەرەیەك  هەر 
چ  و  ئوسولگەرا)موحافیزەكار(  بەرەی  چ  راستیدا  لە 
باسكی رێفۆڕمخواز لە كێبەركێی هەڵبژاردندا سەر بكەون، 
كورد  گەلی  بۆ  پرۆژە  و  پیالن  عەقڵییەت،  زهنییەت، 
تەنیا  و یالیەتی  فەقیهە.  سیستەمی  گوێرەی  بە  و  یەكە 
دەست  بە  دەست  الیەنەكاندا  ناو  لە  دەسەاڵت  تەنیا  و 
دەبێ. كارنامەی پاڵێوراوەكانی قۆناغی دوایی هەڵبژاردن، 
ئاشكەرا و روونە و لە كەس شاراوە نیە.  خولی یازدەهەمینی 
هەڵبژاردنی سەرۆك كۆماری لە حاڵێكدا بەڕێوەدەچێ كە 
دەسەاڵت بە گشتی یەك دەست كراوە. بەاڵم بەم یەكدەست 
زهنییەتێكی  كردنی  دروست  هەوڵی  كە  ناتوانن  كردنە 
یەكدەست بدەن. كوشت وبڕ، گرتنی كەسایەتە رۆشەنبیر 
و رۆژنامەوانەكان، سانسۆڕی چاپەمەنی و راگەیاندنەكان، 
چەوساندنەوە، ئاسیمیالسیۆن، قڕكردنی فەرهەنگی گەالنی 
ئێران و لە سەروی هەموویانەوە هی گەلی كورد،  لە كەس 
شاراوە نیە و لە بیری هەر كەسدا ماوە. پەرگال ویالیەتی 
فەقیه بە ئاوا كردنی سنوور و موداخلە لە حاڵەتی سروشتی 
كۆمەڵگاكان و سەپاندنی زهنییەتی داگیركاری و دوور لە 
هەموو پێوانەكانی ئینسانی و كۆمەاڵیەتی و پێشخستنی 
سیستەم و فكری )فەتح( هەوڵدانیانە بۆ تێكدانی ئاشتی 
و هێمنی لەناو كۆمەڵگادا. لە ئەگەری هەبوونی ئاشتیدا 
لە  دابەزێنێ .  خۆی  سیاسەتی  ناتوانی  دوژمن  بێ گومان 
شێواوی  بازاری  "دوژمن  كە  وتوویانە  هەردەم  كۆنەوە 
دەوێ ". هەروەها دەمهەوێ  ئاماژە بە  گوتنێكی سەرۆك 
ئەویش  دەبێژێ ،  سەرمایەداری  دەرباری  كە  بكەم  ئاپۆ 
لەوەدا  گومانێك  ماڵێیە".  دزی  كاپیتالیسم  كە"  ئەوەیە 
نیە كە كۆماری ئیسالمی ئێرانیش كە خاوەن ئابوورێكی 
سەرمایەدارییە)هەر چەند بۆ خۆیان دانی پێدانانێن( هەمان 
دزی ماڵییە. تێكدانی باری هێمنی و تەبایی كۆمەڵگا بۆ 
ئاسانی  بە  بتوانێ   تا  شێواوە  بازاڕێگی  كردنی  دروست 
كرد،   باسمان  كە  پڕۆژەیەی  ئەم  بكا.  كوردستان  تااڵنی 
بەڕێوە دەچێ . مەبەست  هەمان  بە  نەزیر  بە  نەزیر  واتە 
پێویست دەكات كە گەلەكەمان لە رۆژهەاڵتی كوردستان 
كۆماری  سیاسەتی  داوی  نەكەونە  و  بن  هۆشیار  یەكجار 
هەڵسەنگاندنی  دەبێ   تایبەت  بە  ئێرانەوە.  ئیسالمی 
دروست و راستیان هەبێ  لەسەر ئەم جۆرە سیاسەتانە. 
سەرۆك  نوێنەرەكانی  ناو  لە  كەسانێك  كە  لەوانەیە 
بە  بەاڵم  بكەن.  ئابووری  پڕۆژەی  لە  باس  كۆماریدا، 
حاڵەتی  و  تەبایی  ئاسایشی،  ئەمنی،  بواری  تێكدانی 
سروشتی كۆمەڵگا ، تەنیا زەمینەی تااڵن دروست دەبێ .  
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راستين  معناي  به  ايران  در  جوامع  اقتصاد   شيوه ي        
نبوده  دولتي  يا  مركزيت گرا  شيوه ي  به  هيچگاه  خويش، 
است. گروه ها و دسته هاي انساني از روستا گرفته تا عشيره، 
بيشتر از طريق كشاورزي و دامداري امرار معاش نموده اند. 
از  را  خويش  اقتصادي  نيازهاي  از  ناچيزي  مقدار  البته 
مكان هاي ديگر برآورده نموده اند. اقتصاد جوامع، بر اساس 
نبود، بلكه مبتني بر  با محوريت سود  تجارت و بازرگاني 
شكل  در  اقتصاد  است.  بوده  زندگي  نيازهاي  برآوردن 
دولتي اش به ويژه در زمان سلطنت از طريق اشغال، غضب 
و غارت و همچنين گرفتن باج و خراج بوده است. بخشي 
بازرگان ها  با  پنهاني  ارتباط  طريق  از  نيز  دربار  اقتصاد  از 
بود. خزانه ي  برجسته  بسيار  در آن  تباني  و  فساد  بوده كه 
همچنين  و  چپاول  و  غارت  طريق  از  شاهنشاهي،  دربار 
به  مجبور  زيردست  مناطق  ساكنان  كه  ساليانه اي  خراج 
پرداخت آن به حكومت بودند، پر مي شد. به همين دليل 
جنگ و خزانه، ارتباطي مستقيم و تنگاتنگ با هم داشته اند. 
نيز از  از ارتش حمايت به عمل مي آورد و ارتش  خزانه، 
طريق اشغال و با اعمال زور خزانه  را پر مي كرد. هنگامي 
نداشت،  را  لشكركشي  براي  مالي  توانايي  دولت  كه  نيز 
منصب،  و  مقام  كردن  واگذار  و  فروختن  طريق  از  دربار 
مصارف خويش  ثروتمند،  افراد  به  تيول  و  عنوان  و  لقب 
ارتباطي  كل  طور  به  جوامع،  زندگي  مي نمود.  تأمين  را 
از  بودند  دولت  خادم  كه  كساني  تنها  نداشت؛  دولت  با 

طريق  از  دولت  به عكس،  اما  مي بردند.  منفعت  دولت 
را  تاراج دستاوردهاي جامعه هزينه هاي خويش  و  چپاول 
اوايل  در  ايران  در  نفت  استخراج  از  بعد  مي نمود.  تأمين 
از  شد.  دگرگون  ايران  اقتصادي  وضعيت  بيستم،  سده ي 
خودسامان دهنده ي  اقتصاد  در  شهرنشيني  گسترش  سويي 
ديگرسو  از  و  آورد  وجود  به  خلل  عشيره  و  روستايي 
طبقه ي  آمدن  وجود  به  و  بروكراتيك  سيستم  پيشرفت 
كارمند و مزدبگير در شهرها، بخشي از مردم ايران را براي 
فراهم نمودن امور معيشتي به دولت وابسته نمود. با افزايش 
اقتصاد و كسب  اول در  فاكتور  به  ماده  اين  نفت،  درآمد 
»ملي  عنوان  تحت  دولت  شد.  مبدل  دولت  براي  درآمد 
اقتصادي  و  نهادهاي صنعتي  نفت«، كليه ي  كردن صنعت 
پدر  را  خويش  و  درآورد  خويش  انحصار  به  را  كشور 
ملت نام نهاد چون تعداد زيادي از مردم از طريق ارتباط با 
دولت و برعهده گرفتن امور دولتي امرار معاش مي نمودند. 
تمامي صنايع كوچك و بزرگ كشور، يا تضعيف شدند يا 
تحت اختيار دولت درآمدند. حتي امور كشاورزي تحت 
عنوان مكانيزه نمودن، به دولت سپرده شد. مابين جامعه ي 
و  مركزي  دولتي  و  ناچيز  معاش  امرار  توانايي  با  فقير، 
پيروز خواهند شد.  ثروتمند، آشكار است كه كدام يك 
با روي كار آمدن دولت جمهوري اسالمي، در اين رويكرد 
تغييري به وجود نيامد و اين سياست تداوم يافت. از سال 
1368 به بعد، از طريق قُُرق كردن قدرت از سوي بازرگانان، 
بازاريان و روحانيان سنتي، برنامه ي خصوصي سازي آغاز 
ساختار  ميان  در  متمول  بسيار  طبقه اي  پس،  اين  از  شد. 

ساختار اقتصادي ايران

واكاوي
نظام
خسرواني

واكاوي
نظام
خسرواني

واكاوي
PJAK كاري از مركز مطالعات استراتژيك

خسرواني

خسروانيخسرواني
خسرواني

نظام
نظام

شماره ي63 آزاد  والتی  مجله  از  است  بخشی  رو  پیش  نوشتار    
 )نظام خسروانی( که به فارسی برگردانده شده و در چند بخش ادامه خواهد داشت
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ايران  اقتصاد  عرصه هاي  تمامي  كه  آمد  پديد  قدرت 
سپاه  نيز  ديگر  سوي  از  درآورد.  خويش  تملك  به  را 
پاسداران) تحت عنوان  جهاد سازندگي( وارد عرصه ي 
اقتصادي شد و پايگاه تجاري و اقتصادي خويش را در 
ايران نيرومند نمود. امروز در ايران، واليت فقيه كليه ي 
اقتصاد ايران را تصرف نموده و تمامي سرمايه گذاري ها 
از طريق او يا با صالحديد او صورت مي گيرد. دولت و 
سرمايه دارهاي وابسته به قدرت، روز به روز باعث فقيري 
بيشتر مردم شده و در دولت احمدي نژاد نيز با پروژه ي 
يارانه ها،  اين  حذف  با  شد  سعي  يارانه ها،  هدفمندي 
آزاد  اقتصاد  و  در آيد  اجرا  به  سرمايه داري  سيستمي 
آمريكايي را در ايران كپي برداري نموده و در نهايت آن 
را عملي نمايند. در اين نوع از اقتصاد، دولت به رغم اينكه 
بر تمامي عرصه هاي اقتصاد سلطه مي راند هيچ تعهدي در 
قبال اقتصاد جامعه ندارد. به ويژه از لحاظ نظام آموزشي 
آموزشي،  و  بهداشتي  عرصه هاي  در  خدمات رساني  و 
مردم را ناچار به پرداخت تمامي هزينه ي آن مي نمايند. 
سيستم جمهوري اسالمي از جنبه ي اقتصادي، به معناي 
تعاوني  از  كه  هرچند  است.  سرمايه داري  كلمه  واقعي 
اصول  از  يكي  را  تعاوني  و  مي آورد  ميان  به  سخن 
اما در واقع چنين بخش و  جمهوري اسالمي مي شمرد، 
سازماني وجود ندارد. اقتصاد در بخش دولتي و خصوصي 
قرارد  نظام  به  وابسته  سرمايه داران  اختيار  در  آنهم  كه 
دارد، محصور شده است. انقالب ايران با شعار استقالل 
اقتصادي آغاز به كار كرد، اما اين استقالل هيچگاه تحقق 
ايران  بدهي هاي  اخير  دهه ي  دو  در  به خصوص  نيافت. 
روز به روز افزونتر مي شود و ايران در تالش بوده كه هم 
پاي سرمايه گذاران خارجي را به ايران باز كند و هم به 
اقتصاد جهاني بپيوندد. ايران، چندين سال مي باشد كه در 
تالش است تا به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد.

امنيتي  عرصه هاي  در  ايران  دولت  هزينه ي  بيشترين 
بودجه  و  هزينه  كمترين  و  مي شود  صرف  نظامي  و 
مي يابد. اختصاص  درمان  و  بهداشت  و  آموزش  به 

    
       جمهوري اسالمي با شعار بازسازي امپراتوري بزرگ 
و  آمريكا  دست  از  اسالم  دنياي  آزادسازي  همچنين  و 
اسرائيل، بودجه ي هنگفتي را صرف امور اتمي و سيستم 
صرف  را  بسياري  هزينه ي  همچنين  مي نمايد.  موشكي 
گروه هاي متفق خويش در منطقه  ـ از جمله حزب اهلل و 
حماس و شيعه هاي عراق ـ مي نمايد. از طرف ديگر، مبلغ 
بخشي  كه  مي دهد  اختصاص  قدس  سپاه  به  را  هنگفتي 
در  عمليات  مسئول  و  پاسداران  سپاه  از  نهاني  و  مرموز 
خارج از كشور و ترور مخالفان است. سيستم اطالعاتي 

كشور،  از  خارج  در  و  ايران  داخل  در  جاسوسي  و 
امكانات بسيار وسيع مالي در اختيار دارد. كنترل تمامي 
پرجمعيتي  و  وسيع  كشور  در  مردم  زندگي  عرصه هاي 
مانند ايران؛ جذب و آموزش هزاران جاسوس و مزدور؛ 
و  تعقيب  زمينه ي  در  مدرن  تكنولوژي  از  بهره گيري 
گرفتن اطالعات از جمله دستگاه شنود مكالمات تلفني و 
فرستادن پارازيت، هزينه هاي سرسام آوري به همراه دارد.

معاش  امرار  و  اقتصادي  لحاظ  از  اسالمي  جمهوري 
گرسنه  )زيست قدرتي،  بيوقدرت  سياست  جامعه، 
توان  تمامي  با  را  حكومت(  سوي  از  جامعه  نگه داشتن 
خلق  ويژه  به  ايران  و خلق هاي  برابر جوامع  در  خويش 
در  بيكاري  ميزان  نمودار  به  اگر  مي برد.  كار  به  كورد 
ايران و صنعتي بودن مناطق مختلف آن نگاهي بياندازيم، 
خواهيم ديد كه مناطق كوردنشين بيشترين آمار بيكاري 
هدر  جوانان  به ويژه  جامعه  كاري  نيروي  تمام  دارد.  را 
مي رود. درآمد جامعه ي كوردستان، بيشتر از فعاليت در 
افزايش  با  امروزه  كه  مي شود  بخش كشاورزي حاصل 
جمعيت جوابگوي مناطق كوردنشين نيست. يكي ديگر 
از منابع درآمد مردم اين مناطق، كسب درآمد از طريق 
انتقال اشياء و لوازم از مرزها مي باشد. دولت بر آن است 
افراد  به  و  درآورد  خويش  كنترل  به  نيز  را  عرصه  اين 
وابسته به خودش بسپارد. به همين دليل با خشونت با اين 
برخورد  مرزنشين  ُخرده پاي  قاچاقچيان   و  كولبَر  افراد 
نموده و آنان را به قتل مي رساند و يا دارايي هاي آنها را به 
تاراج مي برد. دولت بر آن است كه اكثر مردم باالخص 
جوانان را به عضويت در نهادهاي دولتي و كسب درآمد 
از طريق جاسوسي و عضويت در بسيج و جاش)مزدور(
كورد  جامعه ي  براي  دولت  پيام  نمايد.  ترغيب  شدن 
مي خواهد  اگر  كه:  است  اين  اقتصادي  زمينه ي  در 
نماييد. بمانيد، الزم است تسليم شويد و مزدوري  زنده 
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و  نويسنده  شاعر،  ـ)1805ــ 1848م(،  اردالن،)1184ــ 1227هجري خورشيدي(  مستوره  به  متخلص  اردالن  خانم  ماه شرف        
شاهزادگان  از  او  آمد.  دنيا  به  »قادري«  فرهنگ  اهل  خانواده ي  در  سنندج  شهر  در  وي  است.  كوردستان  شرق  تاريخ نگاران  از 
و  تحصيل  به  خانواده اش  آموخت.  بيگ قادري  ابوالحسن  پدرش  نزد  را  عربي  و  فارسي  كوردي،  زبان هاي  بود.  اردالن  دربار 
متداول  علوم  آموختن  به  مردان  با  سطح  هم  را  خانم  شرف  ماه  زمان،  جاري  و  ديرين  سنت  برخالف  و  گماشتند  همت  تربيتش 
گرفت.  قرار  سخن سنجان  و  اديبان  رديف  در  استعداد  با  و  توانمند  زن  اين  كه  نگذشت  ديري  نمودند.  ترغيب  و  تشويق  زمان 
ازدواج،  اين  حاصل  درآمد.  بزرگ  خان  اهلل  امان  فرزند  خسروخان  ازدواج  و  عقد  به  اجبار  به  سالگي  هفده  در  خانم  شرف  ماه 
توانست  بود  توانا  سياست   و  تاريخ  حوزه ي  در  و  شاعر،  اديب،  زني   كه  اردالني  خانم  مستوره  بود.  پسر  سه  و  دختر  فرزند  سه 
ماه  مي گذرانيد.  تاريخ  نوشتن  و  مطالعه، سرودن شعر  به  را  اوقات خود  بيشتر  مستوره  باشد.  مؤثر  بسيار  زندگي خسروخان  بر  كه 
بزرگان  از  كه  مولوي«  عبدالرحيم  »سيد  با  و  داشت  شعري  ارتباط  جندقي«  »يغماي  با  زبان  فارسي  شاعران  ميان  در  خانم  شرف 
اشعار  مي كرد.  گوراني ـ  ـ  كوردي  شعر  نوشتن  به  تشويق  را  او  مدام  مولوي  عبدالرحيم  سيد   بود.  آشنا  گوراني ست،  شعر  مكتب 
مستوره به سبب پختگي ادبي، استحكام و زيبايي شعري، در ميان مردم كوردستان ارزشي خاص پيدا نمود. »نالي« شاعر معروف 
بكاهد. از حرمت شعري وي  تا  بود  و طنز در صدد  قالب كنايه  و در  ادبي  به گونه اي  اشعارش ضمن ستايش مستوره،  كورد در 

مستوره  نبود.  مرسوم  سوراني ــ  ــ  كوردي  شعر  سرودن  بعدها،  و  تاريخ  آن  تا  كوردستان،  نشين  اردالن  منطقه  ي  در         
نيز  و  نموده  مقابله  خود  زمان  نامدار  شاعران  با  زيبا  غزليات  و  نغز  قصائد  سرودن  با  توانست  شاعرانه اش  قريحه ي  و  ذوق  با 
را  مستوره  غزليات  ديوان  منشي«  علي اكبر  »ميرزا  نمايد.  جلوه  وقايع نگاري  عرصه ي  در  مورخين  پاي  به  پا  تاريخ نويسي  در 
بيست هزار بيت دانسته است. همسرش خسروخان اردالن حاكم امارت بود و با مرگ وي امارت اردالن  با تهديد و دخالت هاي 
در  امارت  به  خانواده اش  با  همراه  مستوره   ،19 سده ي  در  اردالن  امارت  به  قاجار  هجوم  با  گرديد.  روبرو  قاجار  حكومت 
دادند«. انتقال  نجف  به  سليمانيه  از  را  مستوره  »جنازه ي  آمده:  عراق  شعر كوردي چاپ  تذكره ي  يك  در  كردند.  سليمانيه كوچ 

شاعر بزرگ و تاريخ نگار كورد؛ مستوره اردالن با همت در راستاي مبارزه  با هرگونه بي عدالتي، نابرابري، انكارهويتي خلق ها و به ويژه 
هويت زنان كورد گام هاي راسخي برداشته و بي وقفه در تالش براي همه گيركردن اين مبارزه در سطح جامعه و به ويژه جامعه ي كورد 
برآمده است. او هرگز با نگرشي كه وقايع و رويدادهاي روزانه را از تحميل سياست هاي آسيميالسيون حاكمان بر كوردستان، مجزا 
سازد، ننگريسته و جهت ريشه يابي صحيح آن و چاره يابي مسايل به خواندن، درك و نوشتن آنها پرداخته  است. همچنين با آگاهي بر 
دانشي كه حاكمان جهت آسيميله نمودن جامعه  و ارزش هاي تاريخي و فرهنگي آن، همواره خلق ها را مورد تهاجمات ايدئولوژيك، 
سياسي و فرهنگي خود قرار مي دهند، با تأمل و تعميق يافتن در اين عرصه ها و جهت افشاي سياست هاي ذهنيت مذكور به بازتعريفي 
نقش  و  جايگاه  به  براي دست يابي  تالش  عرصه ي  و  انديشه  به حوزه ي  را  ادبيات  اردالن حوزه ي  مستوره  است.  پرداخته  آنها  از 
ارزشمند زن در جامعه تبديل نمود. برخوردارگشتن از سطح آگاهي و لزوم همبستگي و همدلي زنان جامعه به ويژه زنان جامعه ي 
كوردستان همواره به عنوان دغدغه ي فكري، شاعر و اديبي هم چون مستوره اردالن بوده است. در واقع معضالت موجود در جامعه 
و به ويژه نگرش تبعيض  آميز جامعه به زنان از دير باز تاكنون، لزوم شناخت و مبارزه را بيش از پيش ضروري مي گرداند. از همين 
روست كه نقش شخصيت هاي فكري جامعه، شاعران و روشنفكران در برابر ذهنيت نهادينه شده و مقابله با آن را نبايد از نظر دور 
داشت. بي شك كساني همچون مستوره اردالن و آثار وي به عنوان الگوي زنان جامعه به ويژه در حوزه ي ادبيات و فرهنگ، ارزش 
اجتماعي به شمار رفته كه مي بايست جامعه كوردستان و به ويژه زنان در حفظ آن تالش نموده و در راه خلق ارزش ها فعاليت نمايند.

 مستوره اردالن، زني از جنس شعر 

زنان نامدار كورد
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 Beşa

Bi Çavê Jin Dîrok
Rewşa Jin Di Nava Civaka Kevnar  a Îranê de

 Di Serdema Haxamenişiyan (Pers) de Rewşa Jinê 330-548 B.Z

2

Piştî Medan desthilatî dikeve destê Hexamenişyan de. Yek ji qewmên Aryayiye ku li başûrê Îranê 
dimînin û ji wana re tê gotin Persî. Sazûmankarê desthilatiya Haxamenişiyan jî Kûrûş e û dayîka Kûrûş jî 
bi eslê xwe Medî ye. Meleke Mandana, dayîka Kûrûş û keça Astiyak e, şahzadeyên dawî yên Medan e.
Li gorî serdema me ya niha kêm jî be jin û mêr di hindek mijaran de wekhev hatine dîtin. Biqasî 
îro jî cûdakariyeke dijwar nexistine navbeyna cinsan de. Her wiha jin di mijara beşdarbûna 
qadên civakî û karkirinê de jî zêdetir xwedî serbestiyekbûne û çalaktir bûne. Her wiha wexta 
jin dûcanî dibe an jî zarok çêdike hem alîkariyeke madî hem jî madî jêre naskirine. Di heman 
demê de bêyku mûçeya wê qut bikin mafê bêhnvedanê jêre naskirine. Eger alîkariyek di vê 
mijarê de jêre hatibe dayîn jî dîsa zêhniyeta cinsiyetger serdest bûye. Ji ber eger jin ji zarokê 
kûr dûcanîbûbe qîmeteke mezintir danê û alîkariyeke zêdetir ya berbiçav jêre hatiye dayîn. 
Bi taybet rêvebereriya kar û çandiniyê di destê jinê de ye. Her wisa jin û mêr di cil û bergê 
xwede jî wekhev e. Ti ferqek di navbera cil û bergê her dû cinsan de nebûye. Cara yekê di dema 
Hexamenişyan de jinê, çadir li qesran (derbaran) bikar anîne. Lê, ev ne weke qanûn, di seretayî 
de weke modaya jinên qesrê bi awayeke pirr zirav hatiye pêşxistin û hêdî veguhertine çandekî.  
Di wê demê de jin xwedî milkê xweye û ev di gelek eyaletên Îranê de jî wisa bûye. 
Heta li gellek deveran jin erdê xwe hebûye û ji ber vê jî tê gotin ku jin çûne seferan jî.
Di dema Hexamenişyan de mafê bi çend jinan re zewac nebûye. Mêrek 
kariye tenê bi yek jinê re bizewice. Bes ev zagon ji bo şah derbas nebûye.
 Weke li her derê bûye li gel Hexamenişyan jî piştî çanda bavikaniyê hêdî hêdî pêşket, 
bandor û çalakbûna jinê ya li ser qada civakî jî kêm dibe û bi vî awayî hepsê malê tê kirin.
Jinên weke Feranek, Sîndoxt, Gerdaferîd, Rûdabe, Tehmîne, Ketayûn, Ferengîz, Kordiyê, 
Porendoxt û Azermîdoxt û hwd. di dîroka Îranê de xwedî girîngiyeke mezin bûne.
Dema mirov bixwaze dîroka welatekî yan jî çanda welatekî dest bigire, pêwîste ku mirov çavek li 
rewşa jinên vî welatê mijara gotinê bigerîne. Raste ku rewşa jin li gor niha di dema Hexamenişiyan 
de hîn baştir bûye lê, nayê wê wateyê ku zêhniyeta desthilatdar nebûye û îzin daye ku jin beşdarê 
hemû qadên jiyanê bibin. Çanda çend jinî ji bo Şah jixwe yek ji wan mijarane ku lazime ji nedîtî we 
neyê. Di hemû qesran de Padîşahên îranî jin weke amûrekî dîtin e. Ji bo têrkirina xerîzeyên Padişahan 
hatine bikaranîn. Ev jî ji xwe çandek bûye ku jinê biçûk xistiye û piştre jî derbasî nava civakê bûye. 
Derveyî vêya jî eger ev çand di wê demê de nava civakê de berbelav nebûye jî, ji ber tirsa gel a ku 
ji Padişah hebûye nihîştiye xwe di asta wî de dest bigirin. Ya rast cinsiyetparêziya civakî bi qasî roja 
îro nebe jî, hebûye. Minaka vê ya din jî mafê ji bo zaroka keç û zarokê kûr bûye. Ji bo dayîka ku 
zaroka wê keç bûye li gorî yê ku zaroka wê kûur bûye kêmtir di aliyê madî de alîkarî hatiye dayîn. 
Ev bixwe qîmeta ku ji bo zarokê kur li gor yê keç zêdetir bûye radixe berçavan. Hêjayî gotinê ye ku 
çanda Padişahiyê ku di Îranê de hakim bûye gelek nirxên çandî yê gel xirab kiriye. Dîroka îqtidarê ev 
qas rehê xwe berdaye di nava zêhniyeta civaka Îranê ku mirov pirr zehmet dikare ji zêhniyeta rastî 
ya civakî cewaz bike. Ji ber wê yêkê jî gelek caran desthelatdaran nirxên esasî yê gelê Îranê ji bo 
berjewendiyê xwe bikar aniye û di milekî din de jî wekî ku gelek demokratîke xwe nîşan daye. Ji ber 
vêye kê jî lazime bi çavekî dadwertir li wê dîrokê were temaşe kirin. Da ku em bikaribin nirxên rastî yê 
ku civakê  parastiye û jirêderketinên ku desthilatdarna xwastine li ser civakê ferz bikin ji hev derbixin.
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سيد خليل عالي نژاد

كەج بازی نییەن
مەێدان یاری كەج بازی نییەن

یارم نەیاری ناڕازی نییەن 
پاێ مەنی گەزاف خودسازی نییەن

هەركەس ماچوو من مەنیش مەنییەن
ئانە سوخەن دز مەرد رەند نییەن

دورەن نەكردار كردەی یارسان 
مەوزیش نەسەف گرۆی خارسان

یەكڕەنگ كەسێوەن زەینش زواڵڵ بۆ
القەید نە دونیا جویای جەماڵ بۆ

تا سەر بمانۆ وە ئەقرارەوە
بەخشا نەلەخش بۆ نەكردارەوە
نەتەرسۆ نەتیر تانەی ناكەسان
بێ باك بۆ نەڕەمز فانی پەرەسان

ئانە موقابڵ دانەی سەرچینەن
غواڵم داغدار خوواجای رەنگینەن
مێردان نەتەرسان نەی سیاسەتە

تەسلیم گیانان چوێن قوێتەی بەتە

"شێخ ئەمیر"

بە گوێرەی لەناو بردنی جەستەیی، ژینۆسایدی فەرهەنگی بەئێشترە و جۆرەیەكی 
درێژخایەنی ژینۆسایدە. ئەو ئەنجامانەی دەیخوڵقێنێت لە ژینۆسایدی جەستەیی زۆر 

مەترسیدارترە. گەورەترین كارەساتە كە گەلێك یان هەر كۆمەڵگایەك لە ژیاندا دووچاری 
دەبێت. ناچار كردنی بۆ دەست بەردان لە بوون، ناسنامە و تەواوی فاكتەرەكانی 
فەرهەنگی مادی و مەعنەوی لەگەڵ لەخاچدانی هەمیشەیی بە كۆمەڵ یەكسانە.

رێبهرئاپو
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شهيد شاهين داالهو

كە نایەڵن 
چرپەی لێوی ئەنگوستەكانی 
پەنجەی من
لووزەو ببەستن و بڕژێنە خوار
بۆ پێدەشتی سینگ و تێلی 
تەنبوورەكەم
كە نایەڵن رەمزی پاراوی ژین
لە شادەماری هەستەوە 
تەرزێك بهاوێژێتە ناو نیگای 
دوو تێلی پڕ لە سۆزەوە و
وەكوو الوالو گەاڵ گەاڵ بااڵ بكا
هەتا هەتا
بێ دەنگ نابم 
رێگای هاوارێكم گرتۆتە بەر
كە هەنگاو هەنگاو بانگم دەكا 
بێ دەنگ نابم
كاسیان دەكەم 
چون ناخوازن شەپۆڵی هەستی 
جوان 
ببێتە بانگەشەی ئازادی و ژیان
لە شەوەزەنگێكا كە نوور، 
ئارەزووی پەپوولە ئەبا 
بۆ ئامێزی چرا
خرپەی خەویان دەشێوێنم بە 
چریكەی 
ئەو چەكەی كە دەسكردی 
نەفرەتیانە

ئاريو به رزه ن
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