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وتاری سەرنووسەر

یەكێك لە كێشەكانی كۆمەڵگای مرۆڤایەتی كە بۆتە لەمپەر لە هەمبەری گەیشنت بە ئامانجەكانی، چۆنێتی رێوەبەرییە.  پايان

پرسیار ئەوەیە كە رێوەبەری دەبێ  چۆن بێ ؟ پێموانیە كە هیچ گەلێك لە دونیادا بە قەد گەلی كورد شێوازی جوراوجۆری 

رێوەبەری دیتبێ  و لە تام و چێژی هەموویان بەهرەمەند بووبێ . پێویست ناكا كە بە شوێن پێواژۆ مێژووییەكاندا 

بگەڕێین بۆ تێگەیشنت لە چەشنە جیاوازەكانی رێوەبەری لە كوردستاندا. هەر هەموویامنان بە یەكەوە لە قۆناغێكدا 

هەیە. عەشیرەیی، ئایینی، تەریقەتی، ئاغایەتی، حیزبی، دیكتاتۆر، ... هتد. رێوەبەری كۆمەڵگای كورد یەكێك لەو 

بەشانەیە كە لە الیەن داگیركەرانەوە سیاسەت و پیالنی تایبەتی بۆ داڕێژراوە. ئەو هەموو جۆرەی رێوەبەرییە 

ناكارمەیەی كە لە هەموو بەشەكانی كوردستان دەیبینني، دەرئەنجامی سیاسەتی تایبەتی داگیركەران لە سەر كۆمەڵگای 

كوردستانە. سیاسەتی دوژمنانی گەلی كورد، لە هەر سەردەمێكدا دەبێ  با ببێ ، یەك خاڵی تایبەتی مسۆگەر تێدا 

هەبووە. ئەویش ئەوەیە كە نابێ  لە ناو گەلی كورددا رێوەبەرێك هەبێ . 

"كوردان بەكار بێنە، بەاڵم هیچ كات مەهێڵە كە بگەنە ئاستی رێوەبەری" ئەمە گوتنی كۆنی ئەو كەسانەیە كە حوكمی 

خۆیان بەسەر كۆمەڵگای كورددا سەپاندووە. چ ترسێك لە گەیشتنە ئاستی رێوەبەری كەسایەتی كورد هەیە؟ سەرنج 

بدەنە مێژووی گەلەكەمان، بە پێی ئەم سیاسەتە نەگۆڕەی داگیركەران، زیاترین هێرش لەسەر رێوەبەرانی كۆمەڵگای 

كورد پێكهاتووە. بێ گومان ترسی ئەوان بێ هۆ نیە. چاو لەوە نەكەین لە ئەمڕۆكە كەسانێك رێوەبەری دەكەن، بەاڵم هیچ 

هێرشێك لەسەریان نیە. ئەگەر هێرش لەسەر رێوەبەری كوردان پێك نەهات باش بزانن كە رێوەبەری كۆمەڵگای كورد 

لە خەتی راستەقینەی خۆی دەركەوتووە. چەمكی فكری ئۆریانتالیستی لەسەر ئەو بڕوایە دەڕوا كە گەالنی رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست ئامادەن بۆ رێوەبردن و كێشەی بنەڕتیان نەبوونی رێوەبەرە. بەو روانگەیەوە هیچ كات قەبووڵ ناكەن كە 

یەكێك بە توانای رێوەبەرییەوە دەركەوێ  و پێشەنگایەتی گەل بكا. هەبوونی كەسایەتی بەو جۆرە تەواوی پالن و 

بەرنامەكانی ئەوان پووچەڵ دەكاتەوە. بەاڵم بۆچی زیاتر ئەو هێرشانە لەسەر كوردان پێكدێ؟

لە كۆمەڵگای كورده واریدا خەتێكی رێوەبەری رسوشتی هەیە كە لە بنەڕتەوە وەك رەچەڵەكێك هاتووە. ئەو رەوتی 

رێوەبەرییە رسوشتییە، كە بە شێوازی رێكخراوێكی رێوەبەرییە بە تەواوی جیاوازە لە سیستەمەكانی دیكەی رێوەبەری 

لە جیهاندا. تەنانەت هێزەكانی هەرێمەكەش لەو شێوازی رێوەبەرییە دەترسێن و دەرفەتی سەرهەڵدانی پێنادەن. 

سازی بوون و رێكخراو بوونی رێوەبەری، شێوازێكی كۆنی ئیدارەی كۆمەڵگایە كە بە تەواوی تێكەاڵوی ژیانی خەڵكە و 

بریتیە لە وەرگرتن و وەئەستۆگرتنی بەرپرسیارێتی سپێردراو لە الیەن گەلەوە. مەبەست ئەوەیە كە كوردان لە چۆنێتی 

ئیدارەی كۆمەڵگاكەیاندا، بەرپرسیاریان داوە بە كەسانێك كە توانای تێپەڕاندنی كۆسپ و هەوراز و نەشێوەكانی ژیانیان 

هەبووبێ . خەتێكی رێوەبەری كە هەڵگری بەرپرسیاری بێ ، رێگرە لە دروست بوونی دەسەاڵتێكی سەردەست و دابەش 

بوونی كۆمەڵگا بە دوو بەشی سەردار و كویلە. چون لێرەدا باس لە تاكێكی حوكمدار ناكرێ  كە خۆی شوان و گۆمەڵگاش 

وەگ ران ببینێ  و هەر چۆنێك كە بخوازی و مەیلی بێ لەتەكیان رەفتار بكا. كاتێك كە باس لە خەتی مێژوویی رێوەبەری 

لە كۆمەڵگای كوردی دا دەكەین مەبەستامن رێكخراوێكە نەوەك تاكە كەسێك. هەتا گەلی كورد نەتوانی لەسەر خەتی 

رێوەبەری راستەقینەی خۆی بڕوا، ناتوانی ئامانجەكانی بپێكێ . هەر كات كە پێشەنگایەتی گەلی كورد لەو خەتە 

مێژووییە نزیك بۆتەوە، هەموو هێزە داگیركەركان بەیەكەوە هێرشیان هێناوەتە سەر كوردان و سەركوتیان كردوون. 

مانەوەی كورد وەك كارتێك لە دەستی داگیركەراندا، تەنیا بە یەك شێواز دەكرێ ، ئەوەیش لەناو بردنی رێكخراوی 

رێوەبەرییە. 

بە دەركەوتنی رێبەر ئاپۆ، رێوەبەری كورد وەرچەرخانێكی بەسەردا هات و گرایەوە سەر خەتی مێژوویی خۆی. واتە 

رێوەبەرییەكی گەل وەدیهات. ئەمە دەیتوانی كارتی كورد لە دەستی زلهێزەكان دەربخات. بۆیەش لەناوبردنی رێكخراوی 

رێوەبەری كوردیان كردە ئامانجی خۆیان. پیالنی نۆی ئۆكتۆبەر بۆ لەناو بردنی خەتی مێژوویی رێوەبەری لە كوردستاندا 

بوو. بەاڵم ئەم رێكخراوە وەك قۆناغەكانی پێشوو سنووردار نیە. رێكخراوی رێبەرایەتی و پێشەنگایەتی، ئەمڕۆ بۆتە 

زهنییەتێك كە لە هەموو كوردستاندا باڵو بۆتەوە. ئەمەش تێكۆشانی رێبەر ئاپۆیە بۆ بێ باندۆر كردنی پیالنی دوژمنان بۆ 

لەناو بردنی خەتی مێژوویی خۆڕێوەبەری لە كوردستاندا.



ــی  ــه صــورت بيشــينه جهان       »در عصــری كــه نظــام ب
گشــته، اگــر اليگارشــی شــيعه ي ايرانــی، يــك مدرنيتــه 
را بــه صورتــی ريشــه ای ترجيــح ندهــد، شــانس موفقيت 
ــز  ــران ني ــت اي ــت ـ مل ــت. دول ــف اس ــيار ضعي آن بس
ــر دو محــور  ــد ســاير دولــت ـ ملت هــای منطقــه ب همانن
می توانــد مســايل خويــش را چــاره يابــی نمايــد. محــور 
اول همــان ســازش بــا نظــام اســت؛ دقيقــا هماننــد 
ــت  ــاهی روی داد. درحقيق ــه در دوران شاهنش ــه ك آنچ
اليگارشــی شــيعه بــرای ايــن امــر آمــاده می باشــد؛ 
امــا نظــام )جهانــی( آن را بــه شــكل موجــود قبــول 
انجــام داده  نــدارد. ديدارهــای ســازش محوری كــه 
ــه  ــر ب ــه، ناگزي ــگ طلبان ــا جن ــز ي ــح آمي ــوند، صل می ش
ــد  ــم خواهن ــتی رق ــك كاپيتاليس ــای هژموني ــع نيروه نف
ــايل  ــل مس ــه ح ــی ك ــور هنگام ــن مح ــورد. در دومي خ
مطــرح گرديــد، گسســت راديــكال از نظــام بــه موضــوع 
بحــث تبديــل خواهــد شــد. ايــن نيــز رهيافــت مدرنيتــه ي 
دموكراتيكــی اســت كــه بــه هنــگام فاقــد چــاره مانــدن 
ــی  ــك غرب ــيعه و هژموني ــی ش ــروي، اليگارش ــر دو ني ه
بــه ويــژه اســرائيل ناچــارا در دســتور كار قــرار خواهــد 

ــت.«  گرف
ــی  ــن روحان ــدن حس ــادی از روی كار آم ــدت زي      م
در  نمی گــذرد.  ايــران  جديــد  جمهــوری  رياســت 
اتفاق هايــي روی داد كــه شــايد يكــی  ايــن مــدت 
از جالب تريــن آنهــا آغــاز مناســبات مابيــن ايــران و 
ايــاالت متحــده باشــد. جالــب از ايــن نظــر كــه پــس از 
چنديــن دهــه چالــش و كشــمكش، رياســت جمهــوری 
ــان را  ــك پاي ــاز ي ــی اش آغ ــتگاه ديپلماس ــران و دس اي
رقــم زد. اگرچــه خــط پايــان هنــوز بســيار دور اســت و 
راه نــه چنــدان همــوار، امــا ايــن آغــاز، معانــی بســياری 
را در خويــش نهــان دارد كــه نگاهــی هــر چنــد كوتــاه 

ــود. ــد ب ــده نخواه ــی از فاي ــا خال بدانه
ــود  ــی را نم ــن روحان ــتی حس ــز بايس ــر چي ــش از ه  پي
نوعــی از ذهنيــت دانســت و بــه تعريــف ايــن ذهنيــت و 
جهان بينــی مرتبــط بــدان پرداخــت. او نقطــه ي اپتيمالــی 
)كانونــي( اســت مابيــن انديشــه ي آرمانگــرا و انديشــه ی 

فرهادعبدالله زادگان
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ــال پولتيــك جهانــی. دو  ــر رئ جمهــوری اســامی مبتنــی ب
انديشــه ای كــه جمهــوری اســامی بــرای هــر دو، ســاختار 
مــادی و يــا عينــی تحقــق ايــده اســت و تنهــا تفــاوت ميــان 
آنهــا، نــوع متــدی اســت كــه برگزيده انــد. امــا درواقعيــِت 
ــن دو  ــان اي ــاف مي ــد. اخت ــامی همگراين ــوری اس جمه
ــزب  ــده و در ح ــود آم ــه وج ــدای كار ب ــان ابت ــد از هم مت
جمهــوری اســامی نمايــان گشــت. حزبــی كــه بعدهــا در 
ســال 1366 بــه دســت بنيانگــزار جمهــوی اســامی منحــل 
ــتی  ــاد داشــت بايس ــه اعتق ــرا ك ــه ي آرمانگ ــت. انديش گش
انقــاب بــه كربــا و از آنجــا بــه فلســطين انتقــال يابــد، تا به 
ســرانجام برســد تــا اواخــر دهــه ي هفتــاد انديشــه ي مســلط 
بــر فضــای سياســی و اجتماعــی ايــران بــود. هم زمــان 
ــر  ــاد جماهي ــی اتح ــی، فروپاش ــام جهان ــرات در نظ ــا تغيي ب

شــوروی و مطــرح شــدن هــر چــه 
بيشــتر جامعــه ي مدنــی و عرصــه ي 
ــدودی  ــا ح ــه، ت ــن انديش ــوم اي س
رنــگ باخــت و عرصــه ي سياســی 
ايــران را بــه نگرشــی واگــذار كــرد 
ــا،  ــوی تمدنه ــب گفتگ ــه در قال ك
خواهــان  دموكراســی،  و  آزادی 
نمــودن اصطــكاك و  مينيماليــزه 
ــی  ــی و هژمون ــا نظــام جهان ــش ب تن
ــود. ايــن نگــرش  ايــاالت متحــده ب
كــه در ظاهــر بــه هيــچ وجــه حاضر 
ــه امتيازدهــی از اصــل جمهــوری  ب
نكتــه  يــك  امــا  نبــود  اســامی 
اساســی را نيــز مبنــا قــرار مــی داد و 
آن نيــز رئــال پولتيــك جهانــی بود. 
ــه  ــن انديش ــدگان اي ــع نماين در واق
ــه  ــان ب ــاح طلب ــب اص ــه در قال ك
پرداختــه  خويــش  ســاختاربندی 
بودنــد، كمتريــن فاصلــه را بــا اصــل 
ــتند.  ــی داش ــام جهان ــا نظ ــازش ب س
ــوری  ــِر جمه ــان دوران اميركبي پاي

ــازی  ــی س ــا خصوص ــود ب ــده ب ــان ش ــه هم زم ــامی  ك اس
ــه را  ــول(، زمين ــارت پ ــال )تج ــس گلوب ــام در فينان و ادغ
ــن نماينــدگان هرچــه بيشــتر فراهــم  ــراز وجــود اي ــرای اب ب
كــرده بــود. بــرای نظــام جهانــی نيــز آنچــه كــه در اولويــت 
قــرار داشــت، گــردش آزادانــه ي ســرمايه و ضميمه ســازی 
هــر چــه بيشــتر جمهــوری اســامی در نظــام بــود. هــر چــه 
ــز  ــرال را ني ــرال می توانســت سياســت ليب باشــد اقتصــاد ليب

ــه همــراه آورد.  ــا خــود ب ب

دوران  ســال  هشــت  كــه  سياســی  شــيعه ي  اليگارشــی 
ــت  ــد، بازگش ــدل ش ــی مب ــه كابوس ــش ب ــات براي اصاح
ــش  ــع خوي ــداوم مناف ــت ت ــه رهياف ــه كاری را يگان محافظ
ــی  ــاختارهای اساس ــوز س ــی هن ــن اليگارش ــت. اي می دانس
كشــور و در راس همــه ســپاه پاســداران را در دســت 
داشــت. بــه هميــن دليــل در تابــوت قــرار دادن اصاحــات 
كار چنــدان دشــواری نبــود. احمــدی نــژاد آخريــن ميخــی 
ــدون  ــرم ب ــد و دوران رف ــوت زده ش ــن تاب ــر اي ــه ب ــود ك ب
آنكــه نتيجــه ای چنــدان دربرداشــته باشــد، بــه پايــان رســيد. 
ــاز  ــس آغ ــه از تون ــا ك ــاخ آفريق ــای ش ــواث و رويداه ح
شــد و ليبــی، مصــر، يمــن و ســوريه را در خويــش بلعيــد، 
ــت  ــده ی بيس ــاز س ــی در آغ ــه ي عطف ــر، نقط ــك نظ از ي
ــال  ــوز در ح ــوريه هن ــه س ــر چ ــند. اگ ــز می باش ــم ني و يك
ــن مقاومــت  ــا اي مقاومــت اســت ام
ــت  ــاری اس ــار بيم ــان احتض ــه س ب
كــه نهايتــش مــرگ اســت. جهــان 
ديزايــن  و  بازترســيم  حــال  در 
خويــش اســت و دردهــای ناشــی از 
تولــد دوبــاره را بيــش از هــر جايــی 
جغرافيايــی  و  سياســی  ثقلــگاه 
می كشــد.  خاورميانــه  يعنــی  آن 
و  تغييرنــد  حــال  در  پاردايم هــا 
پوســت اندازی  حــال  در  جهــان 
ــی  ــی مبتن ــم ملی گراي اســت. پارادي
ــج  ــه تدري ــز ب ــت ني ــت ـ مل ــر دول ب
خويــش  قهقرايــی  ســير  وارد 
پيمان هــای  گشــت.  خواهــد 
بيســتم  ســده ي  آغــاز  سياســی 
همگــی در حــال زوالنــد و توازنات 
نوينــی در شــرف تكويــن اســت 
آينــده ي حداقــل صدســاله  كــه 
ــرد؛ و در  ــد ك ــن خواهن ــا را تعيي م
ــه ای  ــن قلع ــران، آخري ــن اي ــن بي اي
اســت كــه گويــا همچنــان در برابــر 
نظــم نويــن جهانــی مقاومــت می كنــد. امــا در يــك نظــام 
ــرف  ــی، ح ــال و هژمون ــس گلوب ــه در آن فينان ــی ك جهان
اول را می زنــد، يــك كشــور بــه چــه ميــزان می توانــد 
ــه روی  ــد و درهــای جهــان را ب ــه صورتــی فروبســته بمان ب
خويــش ببنــد؟ آيــا ايــن الصــاق بــا حفــظ هويــت خواهــد 

ــي؟  ــي  جهان ــب هويت ــا كس ــود ي ب
ــران هشــت ســال دوران رياســت جمهــوری احمــدی     اي
ــا  ــه تنه ــود ن ــی ب ــی و لفاظ ــا گزافه گوي ــوام ب ــه ت ــژاد ك ن

می كنــد،  در شــرايط كنونــی نرمــش قهرمانانــه ای  بحــث  آن  از  خامنــه ای  ــام در كــه  ــام و ادغ ــا نظ ــازش ب ــز س ــزی ج امپرياليسم ســتيزی، چي واقــع  در  نيســت.  ــاختار آن  ــه س ــود ك ــك ب ــی مدياتي ــا لفظ جلــوه ای سياســی ايــران در طــول ايــن ســه دهــه تنه تــا  داد  خلق هــا  خــورد  ــا در بــه  ــه از خويــش نشــان دهــد. ام ــد عمــل هميشــه پراگماتيســم، اصــل اساســی دگرگون ــوده و خواه ــران ب ــی اي ــت خارج نوشــتار بــود. ســوريه نمــود بــارز ايــن اصــل اســت. سياس ايــن  از  ــا ايــران ميــان يــك مدرنيتــه ي دموكراتيــك گرفــت ايــن اســت كــه جمهــوری اســامی نتيجــه ای كــه می تــوان  ــا شــرايط خلق هــای ايــران و ي ــد و متناســب ب ــه ی دوم را برگزي ــی، گزين ــه نفــع نيروهــای نظــام جهان ــودايــن گزينــه نيــز ناگزيــر ب ــد ب ــرمايه داری خواه ــك س هژموني
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هيــچ فرصتــی را بــرای مشــاركت در مديريــت جهانــی بــه 
ايــران نــداد، بلكــه كمــر اقتصــاد سياســی آن را شكســت و 
ناگزيــر جمهــوری اســامی را بــر ســر دوراهــی ادغــام در 
نظــام جهانــی و يــا انتخــاب گزينــه ي دموكراســی راديــكال 

قــرار داد.
ايــران  از ســوی خلق هــای  انتخــاب حســن روحانــی   
و  تندرويــی  شكســت  از  نشــان  نوعــی  بــه  اگرچــه 
ــه از  ــه جانب ــتقبال هم ــران و اس ــامی در اي ــی اس بنيادگراي
تحــول خواهــی بــود امــا ايــن انتخــاب، از يــك نظــر مــورد 
ــز  ــدان ني ــه و دســتگاه سياســی مرتبــط ب پســند واليــت فقي
بــه شــمار مــي رود. ســاختار اقتــدار در ايــران اكنــون بديــن 
نتيجــه رســيده كــه در سياســت جهانــی و منطقــه ای بايســتی 
ــز  ــد و در درون ني ــال پولتيــك حركــت نماي ــای رئ ــر مبن ب
ــا تغييــرات منطقــه اگرچــه مطابــق خواســتش نيــز  مطابــق ب
نباشــد، دســت بــه تغييراتــی مينيمالــی بزنــد. حســن روحانی 
را از ايــن نظــر می تــوان ســنتزی جديــد از روحانيــت 

ــرد.  ــوان ك ــرا عن ــرا و واقع گ بنيادگ
ــرايط  ــا ش ــران را ب ــه اي ــی ك ــتی تغييرات ــت الك پش حرك
ايــن  اســت.  شــده  آغــاز  نمايــد،  ســازگار  منطقــه 
در گســتره ي  نبايــد  و  نمی تــوان  را  تغييــرات حداقلــی 
دموكراتيزاســيون در ايــران تعريــف كــرد. غــول اقتصــادی 
ايــران يعنــی ســپاه پاســداران، بــا حفــظ وزنــه بــرای مدتــی 
بــه دســتگاه  بــود و جايگاهــش را  انظــار نخواهــد  در 
اطاعاتــی و اســتخباراتی خواهــد ســپرد. كابينــه ي امنيتــی 
حســن روحانــی را می تــوان نمــود ايــن تغييــر عنــوان كــرد. 
واليــت فقيــه نيــز بــا ايــن كابينــه اختــاف چندانــی نــدارد 
وگرنــه مجلــس بنيادگــرا بــدان مهــر تاييــد نمــی زد. آزادی 
احــزاب، آزادی رســانه و دموكراســی دگربــار بــه آدامســی 
مبــدل خواهنــد شــد كــه ســران حكومتــی ايــران و در راس 
همــه روحانــی بــه جويدنــش مشــغول خواهنــد شــد و هــر 
وقــت كــه تاريــخ مصرفــش بــه پايــان رســد، زيــر پــا لهــش 
ــای  ــا فض ــن روزه ــز اي ــازی ني ــی س ــرد. بوم ــد ك خواهن
ــت. در  ــوده اس ــغول نم ــش مش ــه خوي ــران را ب ــی اي سياس
هــر گوشــه و كنــاری از ايــران و بــه ويــژه كوردســتان خبــر 
از انتصــاب مهــره هــای كــورد بــر خروجــی رسانه هاســت 
ــار  ــن ب ــرای اولي ــز ب ــا ني ــوام و اقليت ه ــت اق ــی معاون و حت
شــكل گرفتــه اســت! هيــچ يــك از اقدامــات را نمی تــوان 
ــن  ــر اي ــرض را ب ــرار داد. ف ــی ق ــوب دموكراس در چارچ
بگيريــم كــه در تمامــی اســتان های كوردنشــين، اســتانداران 
بومــی باشــند. امــا كــوردی كــه ذهنيتــش هيــچ تفاوتــی بــا 
ــد  ــه می توان ــد، چگون ــته باش ــم نداش ــام حاك ــت نظ ذهني
ــه  مرهمــی بــرای دردهــای خلــق كــورد باشــد؟ بنابرايــن ب

راحتــی می تــوان آنچــه را كــه ايــن روزهــا در شــرق 
ــی  ــی ســازی انحراف ــد نوعــی بوم كوردســتان روی می ده
ــرات در  ــر تغيي ــا تحــت تاثي ــا و تنه ــف كــرد كــه تنه تعري

ــد.  ــه مي باش ــی تركي ــوتر يعن ــايه ي آن س همس
ــن روزهــا در سياســت خارجــی جمهــوری  آن چــه كــه اي
اســامی روی می دهــد نيــز، چيــزی جــز ســازش بــا نظامــی 
ــران  ــه اي ــن فرصــت را ب ــع ســوريه اي ــی نيســت. وقاي جهان
داد تــا بتوانــد ســطح امتيازدهــی را تــا حــدی كاهــش دهــد 
ــا نماينــده ي نظــام جهانــی وارد مرحلــه ي  و بــر ايــن مبنــا ب
مصالحــه گــردد. سياســت های نظــام جهانــی و در راس آن 
آمريــكا، بــه ميــزان بســياری در ســوريه بــه چالــش كشــيده 
شــده و حتــی بــه شكســت منتهــی گشــته اند. ايــران نيــز بــه 
ــدون اســد  ــرای دوره ای ب تدريــج در حــال آمــاده شــدن ب
امــا بــا حفــظ منافــع در ســوريه اســت. كنفرانــس ژنــو2 در 
معنايــی ديگــر عبــارت از شكســت پروژه هــای يكجانبــه ای 
خواهــد بــود كــه هــر يــك از طرفيــن خواهــان تحميــل آن 
ــه  ــه ای ك ــش قهرمانان ــی نرم ــرايط كنون ــند. در ش ــی باش م
ــا  ــازش ب ــز س ــزی ج ــد، چي ــث می كن ــه ای از آن بح خامن
ــع امپرياليسم ســتيزی،  نظــام و ادغــام در آن نيســت. در واق
تنهــا لفظــی مدياتيــك بــود كــه ســاختار سياســی ايــران در 
ــوه ای  ــا جل ــا داد ت ــورد خلق ه ــه خ ــه ب ــه ده ــن س ــول اي ط
ــه  ــل هميش ــا در عم ــد. ام ــان ده ــش نش ــه از خوي دگرگون
پراگماتيســم، اصــل اساســی سياســت خارجــی ايــران بــوده 
ــت.  ــل اس ــن اص ــارز اي ــود ب ــوريه نم ــود. س ــد ب و خواه
نتيجــه ای كــه می تــوان از ايــن نوشــتار گرفــت ايــن اســت 
كــه جمهــوری اســامی ايــران ميــان يــك مدرنيتــه ي 
ــا  ــران و ي ــای اي ــرايط خلق ه ــا ش ــب ب ــك متناس دموكراتي
نظــام جهانــی، گزينــه ی دوم را برگزيــد و ايــن گزينــه نيــز 
ناگزيــر بــه نفــع نيروهــای هژمونيــك ســرمايه داری خواهــد 

بــود. 

1. برگرفته از کتاب مساله  کورد و رهیافت ملت دموکراتیک ـ عبدالله اوجاالن
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              شــما برنامه هــاي رئيــس جمهــور جديــد ايــران، آقــاي حســن روحانــي در رابطــه بــا مســئله ي 
ــد؟ ــي مي كني ــه ارزياب ــان را چگون زن

ــده و  ــه دواني ــران ريش ــي اي ــي و سياس ــاختار اجتماع ــتيز در س ــاالر و زن س ــت مردس ــه ذهني ــر چ       اگ
ــا تغييــرات ســطحي يــا گفتمان هــاي  ــاً ب ــه بيمــاري  حــاد مبــدل گشــته، امــا گــذار از آن را نبايــد صرف ب
ــه تغييــر و تحــوالت ذهنيتــي و  ــي بايــد ب ــذا زمان حــذف تبعيــض جنســيتي محــدود و خاصــه نمــود. ل
ضــرورت گــذار از آن اميــد بســت كــه زمينــه ي آزادي  و حقــوق جامعــه در عرصه هــاي بيــان و انديشــه، 
ــام  ــه ن ــي ب ــاي ايران ــه، خلق ه ــورت گرفت ــه ص ــيوه اي آزادان ــه ش ــي ب ــون اساس ــد از قان ــردد. نق ــا گ مهي
خــرده فرهنــگ تعريــف نگردنــد و برخــورد جــدي  و بنيادينــي در رابطــه بــا مســئله ي زن وجــود داشــته 
باشــد. اگــر تاريــخ ايــران و بــه ويــژه  تاريــخ ســي و پنــج ســاله ي رژيــم جمهــوري اســامي ايــران را مورد 
واكاوي قــرار دهيــم، نيــك پــي مي بريــم كــه هيــچ شــاه و رئيــس جمهــوري داراي پــروژه اي بيناديــن 
جهــت چاره يابــي مســائل اجتماعــي، اقتصــادي، فرهنگــي و... بــراي جامعــه  نبــوده اســت. دقيقــاً همــان 
ســير تكــراري كــه در طــول تاريــخ ايــران وجــود داشــته، هم اكنــون آقــاي روحانــي نيــز همــان مســير را 
طــي مي كنــد. وضــع كشــور زمانــي روبــه ســامان خواهــد رفــت كــه مقــوالت عدالــت، برابــري، صلــح 

و آزادي و... معنــاي راســتين خويــش را بازيابنــد. 
ــور  ــه رئيس جمه ــي نســبت ب ــار سياســي روحان ــي در نحــوه ي برخــورد و رفت ــا تفاوت هاي                 ام
ــي  ــوزه ي ديپلماس ــت ها در ح ــن سياس ــن از اي ــاهد فاصله گرفت ــل ش ــا حداق ــود، ي ــده  مي ش ــين دي پيش
ــژاد  ــه نظــر شــما تفاوتــي ميــان سياســت هاي رئيــس جمهــور ســابق محمــود احمدي ن ديــده مي شــود. ب
ــا حداقــل  ــان وجــود دارد؟ ي ــا مســئله  ي زن ــي در رابطــه ب ــد حســن روحان ــا سياســت هاي دولــت جدي ب

ــان اميــدوار بــود؟   ــا مســئله ي زن ــا ارائــه ي برنامــه اي مؤثــر در رابطــه ب ــه تغييــرات و ي مي تــوان ب
     رئيــس جمهــور ســابق ايــران آقــاي احمــدي نــژاد بــا پــروژه ي محــدود كــردن زنــان بــه محيــط خانــه 
و ناديــده  انگاشــتن اراده ي آنــان در تمامــي عرصه هــا، بــه سياســت تبعيض آميــز خويــش ژرفــا بخشــيده 
و در راســتاي مشروعيت بخشــي و نهادينــه كــردن آن از هيــچ تاشــي دريــغ نكــرد. مــوج خفقــان آوري 
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آنچــه كــه زنــان ايرانــي را در نظــام سياســي ايــران تــا بــه امــروز 
ــي  ــه گفتمان ــاز ب ــگاه ني ــت هيچ ــوده و دول ــتين نم ــي راس ــد هويت فاق
ــس  ــخص رئي ــا ش ــاد ي ــه نه ــد، ن ــاره نمي بين ــن ب ــك در اي دموكراتي
جمهــور، بلكــه ذهنيــت موجــود در كليــت ايــن نظــام اســت. مــردان و 
ــران پيــش از آنكــه شــخصيت هايي  ــان مســئول در نظــام سياســي اي زن
سياســي باشــند، داراي تفكــري الزامــا زن ســتيز بــوده و زن را بــه 
ــا  ــد. ت ــف  مي نماين ــي تعري ــمي دين ــه ي دگماتيس ــي در چارچوب تمام
ــن  ــارج از اي ــان، خ ــراي زن ــي ب ــول هويت ــه قب ــر ب ــه حاض ــا ك بدان ج
چارچوبــه نيســتند. دولــت روحانــي و كابينــه ي وي نيــز بــه ماننــد ديگــر 
دولت هــاي ايــن نظــام، مطالبــات زن ايرانــي را آن گونــه كــه در تقابــل 
ــي  ــرد، مي شناســد. وضعيت ــرار نگي ــوژي حاكــم ق ــا سياســت و ايدئول ب
كــه همچنــان برنامــه و رهيافتــي بــراي چاره يابــي مســئله ي زن در ايــن 
ــن  ــتر اي ــي بيش ــت.براي بررس ــده اس ــده نش ــون دي ــا اكن ــم ت ــت ه دول
ــاي  ــا« از اعض ــالن تاني ــا »زي ــو، ب ــوي آلترناتي ــوع، گفتگ موض
ــد.  ــر مي خواني ــتان را در زي ــرق كوردس ــان ش ــه ي زن ــس اتحادي مجل

ازدردمشترك
التيامباسياستيمشابه تا

آلترناتيو

آلترناتيو
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ــا روي  ــه كام خــود مي كشــد. ب ــران را ب ــه روز جامعــه ي اي ــن ذهنيــت مي باشــد روز ب كــه ناشــي از اي
ــان  ــز خواه ــتم ني ــان،  سيس ــئله ي زن ــا مس ــه ب ــت هاي وي در رابط ــي و سياس ــاي روحان ــدن آق كارآم
كاســتن از واكنــش و اعتراضــات زنــان نســبت بــه رژيــم اســت. البتــه بــا ايــن تفــاوت كــه پروژه هــاي 
ــژاد  ــاي احمدي ن ــه در دوره ي آق ــت ك ــيدن زخم هايي س ــتاي التيام بخش ــا در راس ــي دقيق ــاي روحان آق
بــر روح و جســم جامعــه ي زنــان وارد  آمــد. از آنجــا كــه نمي تــوان ايــن مــورد چالش برانگيــز را مثبــت 
ــت.  ــد بس ــورد امي ــن م ــي در اي ــاي بنيادين ــود پروژه ه ــه وج ــوان ب ــال نمي ت ــن ح ــرد در عي ــي ك ارزياب
ــاده  ــن آم ــري بنيادي ــراي تغيي ــي  هســتند كــه ب ــن مــوارد  نتيجــه ي سياســت هاي نهادينه شــده ي ذهنيت اي
نمي باشــد. در واقــع پــروژه اي در ميــان نيســت آنچــه در ميــان اســت ترميــم و دور زدن وضــع موجــود 
ــگاه  ــدا جاي ــاب، اه ــت حج ــر رعاي ــواردي نظي ــا م ــئله ي آزادي زن را ب ــز مس ــن ني ــر م ــه نظ ــت. ب اس
ــي  ــن روحان ــاي حس ــول آق ــه ق ــه ب ــا اينك ــاري، ي ــش اختي ــت، پوش ــوي دول ــان از س ــه زن ــي ب اجتماع
ــدود  ــي و مح ــز تقليل ده ــه ج ــا«، ب ــل آنه ــه تحصي ــتغال ب ــبِت اش ــا نس ــان ب ــتغال زن ــبت اش ــري نس »براب
ــود،  ــاختار موج ــع س ــت. در واق ــش نيس ــي بي ــان، حقارت ــتن اراده  و آزادي زن ــده انگاش ــردن، نادي ك
نيازمنــد گــذار بــه مرحلــه ي دموكراتيزاســيون اســت. زيــرا در غيــر ايــن صــورت، هيــچ زنــي قــادر بــه 
ادامــه ي حيــات در چنيــن فضــاي تحقيرآميــزي نيســت. بــه عبارتــي ديگــر اگــر ايــن تغييــرات بنياديــن 
صــورت نگيــرد، حادتــر شــدن بحــران در ايــران گريزناپذيــر بــوده و زنــان بــدون ترديــد در مطالبــات 

خويــش و جامعــه داراي نقــش محــوري خواهندشــد. 
               شما چه تعريفي از سياست هاي دولت جديد نسبت به زنان داريد؟

ــا و  ــان برنامه ه ــردن هم ــه ك ــئله ي زن، نهادين ــا مس ــه ب ــي در رابط ــت روحان ــن سياس ــر م ــه نظ       ب
ــه و  ــر انديش ــا ه ــران ب ــت در اي ــه دول ــت ك ــوان گف ــع مي ت ــت. در واق ــام اس ــي نظ ــت هاي كل سياس
گرايــش و يــا چارچوبه هايــي نظيــر اصاح طلــب، ميانــه رو و يــا اصول گــرا تاكنــون نتوانســته در 
ــي از  ــه كــردن الگوي ــا و نهادين ــي باشــد. الق ــه و راهــكاري عمل ــان داراي برنام خصــوص مســئله ي زن
زن، همچــون زنــان بســيجي بــه عنــوان  الگــوي زن ايرانــي و رد ديگــر افــكار و انديشــه ها را مي تــوان 

ــف نمــود. ــون تعري ــه اكن ــا ب ــي ت ــت روحان ــز دول ــت و ني ــت سياســت دول كلي
ــد.  ــان سياســي آزاد شــدند كــه اغلــب آنهــا زن بودن ــر از زنداني ــر 11 نف                در طــي مــدت اخي
آيــا شــما آزادي ايــن زنــان زندانــي را هــم بخشــي از سياســت هاي دولــت جديــد مي بينيــد، يــا اينكــه 

ــه عنــوان گامــي نويــن تلقــي نمــود؟  مي تــوان ب
        البتــه كــه بخشــي از سياســت هاي رژيــم اســت. ببينيــد،آزادي ايــن فعاليــن سياســي دقيقــا همزمــان 
ــزه شــده،  ــورك و ســخنراني اي كــه ايشــان در جلســه  اي ارگاني ــه نيوي ــي ب ــاي روحان ــا ســفر آق ــود ب ب
ــي  ــورك گام هاي ــور در نيوي ــل از حض ــت قب ــي مي بايس ــن روحان ــاي حس ــد. آق ــام مي دادن ــد انج باي
ــان  ــن نش ــردد. همچني ــه گ ــا عرض ــه دني ــران ب ــي در اي ــرات سياس ــري از تغيي ــه تصوي ــت ك برمي برداش
ــش  ــراي  كاه ــز ب ــان و ني ــي جه ــكار عموم ــراي اف ــم ب ــد، ه ــت جدي ــروع از دول ــره اي مش دادن چه
ــوع داراي  ــن موض ــكا، اي ــا آمري ــره ب ــاي مذاك ــم آوردن زمينه ه ــراي فراه ــم ب ــي و ه ــارهاي داخل فش
اهميــت بــود. آزادكــردن چنــد تــن از زندانيــان سياســي، موجــب كاهــش فشــارهاي بين المللــي شــده 
ــا  و مانــوري سياســي بــراي نظــام محســوب مي گــردد. بــدون شــك ايــن مســئله رابطــه ي تنگاتنگــي ب
ــي دارد. در  ــا كشــورهاي غرب ــد ب ــي كشــور و اقدامــات ديپلماتيــك دولــت جدي وضــع سياســي كنون
ايــن ميــان آزادي زندانيــان سياســي گامــي كامــًا سياســي ـ دولــت بــود. زيــرا از روزي كــه زندانيانــي 
ــدان  ــه زن ــد و... دســتگير و محكــوم ب ــق كبودون ــان، محمــد صدي ــر نســرين ســتوده، زينــب جالي نظي
ــن حقــوق زن، انجمــن و  ــژه فعالي ــه وي ــن حقــوق بشــر و ب ــي و فعالي شــدند، بســياري از نهادهــاي مدن
مؤسســه هاي روشــنفكري بــا آغــاز كمپين هايــي نظيــر »آزادي بــراي زندانيــان سياســي، نــه بــراي حكــم 
ــام  ــياري انج ــاي بس ــور، فعاليت ه ــارج از كش ــه در خ ــور و چ ــل كش ــه در داخ ــار« چ ــدام و سنگس اع
دادنــد. حتــي ايــن اقدامــات، در ســازمان ملــل نيــز مــورد بحــث قــرار گرفــت. به ويــژه آزادي همــه ي 
زنــان سياســي و فعاليــن اجتماعــي از جملــه نســرين ســتوده، زينــب جاليــان و... مبــدل بــه بحــث روز 
ــد و  ــب و روز كار كردن ــور ش ــي در كش ــان سياس ــراي آزادي زنداني ــانه ها ب ــياري از رس ــت. بس گش
هنــوز هــم در حــال فعاليــت مســتمرند. اگــر چــه آزادي زندانيــان سياســي در راســتاي اهــداف سياســي 
ديپلماتيــك اســت، امــا نبايــد از نظــر دور داشــت كــه نتيجــه ي ايــن فعاليت هــا بــه جايــي ا نجاميــد كــه 
ــون آزاد نشــدند؟ چــون  ــا چــرا تاكن ــان نداشــت. ام ــه جــز آزادي برخــي از زنداني ــي ب ــت چاره اي دول
دولــت در انتظــار فراهم شــدن زمينــه ي سياســي اي  بــود كــه از طريــق آن بتوانــد نفســي تــازه كــرده  و 

امتيــازي كســب كنــد.
ــا اينكــه  ــد؟ ي ــان سياســي انجــام دادي ــچ اقدامــي جهــت آزادشــدن زنداني ــا شــما هــم هي                 آي

ــد؟ ــان سياســي داري ــراي آزادي زنداني ــي ب ــه و اقدام برنام
ــام  ــه ن ــي ب ــاز كمپين ــر آغ ــي نظي ــتان اقدامات ــرق كوردس ــان ش ــه ي زن ــوان اتحادي ــه عن ــا ب ــه. م          بل
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همچنيــن  سياســي،  زندانيــان  به ويــژه  و  زندانيــان  همــه ي  بــراي  آزادي 
ــم. متأســفانه  ــراي اعــدام و سنگســار« را انجــام داده اي ــه ب ــام »ن ــه ن ــي ب كمپين
ــا  ــن را در اروپ ــه علــت وضــع سياســي موجــود در كشــور، اســتارت كمپي ب
زديــم. بــا اكثــر زنــان و اشــخاص روشــنفكر ايرانــي، انجمــن و فعاليــن حقــوق 
ــمگيري  ــاركت چش ــز مش ــا ني ــام داده و آنه ــدار انج ــوق زن، دي ــر و حق بش
ــرم  ــتقبال گ ــورد اس ــن م ــن كمپي ــتند. اي ــا داش ــع آوري امض ــتاي جم در راس
ــر  ــي ديگ ــه عبارت ــت. ب ــرار گرف ــور ق ــارج از كش ــي در خ ــاي ايران خلق ه
گروه هــا و ســازمان ها از مشــاركت در ايــن كمپين هــا دريــغ نورزيدنــد. 
البتــه بيــش از همــه، جــا دارد كــه بــه مشــاركت و پشــتيباني چشــمگير جنبــش 
ــن در  ــم. كمپي ــان در ســه بخــش كوردســتان اشــاره نمايي آزادي خواهــي زن
مجمــوع بــا ســه و نيــم ميليــون امضــاء و ارائــه ي آن بــه ســازمان ملــل پايــان 
يافــت. مــا در رســانه هاي خــود نيــز اهميــت ايــن موضــوع را بازتــاب داده و 
مي دهيــم. ديــدگاه مــا نســبت بــه مســئله ي آزادي زن ايــن اســت كــه تــا زماني 
كــه حتــي يــك زن در زندان هــا بــه ســر ببــرد و يــا مــورد تحقيــر و تمســخر 
ــوان از دموكراســي و دموكراتيزاســيون دم زد. اگــر هــم  ــرد، نمي ت ــرار گي ق

وجــود داشــته باشــد داراي نقــض بنياديني ســت كــه 
ــم. ــر  اســت آن را ضددموكراســي بنامي بهت

                 آنگونــه كــه از صحبت هــاي شــما پيداســت، 
ــد  ــت جدي ــاي دول ــرات و وعده ه ــه تغيي ــبت ب ــما نس ش

ــتيد؟ ــن نيس ــاد خوش بي زي
      مــا تغييــر و ضــرورت تغييــر را راهــكاري بــراي 
نيــز زنــان  ايــران و  چاره يابــي مشــكات خلق هــاي 
و  مكانيــزم  بــه  نيازمنــد  تغييــر  ايــن  امــا  مي دانيــم. 
برنامــه و پروژه هايي ســت كــه نشــان دهــد، دولــت 
درك  را  آن  اهميــت  و  تغييــر  ايــن  ضــرورت  نيــز 
ــي  ــاي انتخابات ــا دادن وعده ه ــا ب ــر تنه ــت. تغيي كرده اس
و يــا تعويــض مهره هــاي اداري و مديريتــي نيســت. 
تمامــي  برخــاف  تاكنــون  گفتــم،  كــه  همانگونــه 
وعده هــا، شــاهد هيــچ پــروژه ي بنيادينــي نبوده ايــم. 
هــدف، قضــاوت دربــاره ي عملكــرد و يــا سياســت هاي 
چنــد ماهــه ي دولــت روحانــي نيســت. دولــت جديــد از 
تغييــرات در رابطــه بــا مســئله ي زن ســخن مي رانــد، امــا 
ــارزه   ــت مب ــي جه ــچ فضاي ــه هي ــت ك ــن در حالي س اي
ــا نشــده و نيســت.  ــت مردســاالر در كشــور مهي ــا ذهني ب
قانــون اساســي كشــور مــورد بازبينــي قــرار نگرفتــه و از 
زنــان ايرانــي ســؤال نمي شــود كــه داراي چــه مطالباتــي 
هســتند. بــه عنــوان مثــال در ايــن روزهــا شــاهد تصويــب 
اليحــه اي در مجلــس هســتيم كــه حــق ازدواج بــا فرزنــد 
ــوان  ــه عن ــا ب ــد. ي ــي مي نماي ــروع و قانون ــده  را مش خوان
نمونــه ا ي ديگــر صــدور دســتورالعمل ممنوعيت اســتفاده 

از تصويــر زنــان بــر روي نشــريات اســت. البتــه همچــون ديگــر مصوبــات و 
دســتورالعمل هاي دولتــي كــه همــواره از نــكات مبهــم جهــت امــكان ســلب 
مســئوليت از نهــاد صادركننــده برخوردارنــد، ايــن مــورد هــم، از يــك ســو 
موضــوع اســتفاده ي تبليغــي از تصويــر زن را عنــوان نمــوده اســت و از ســوي 
ــد.  ــوع مي گردن ــه ممن ــن بهان ــه اي ــان ب ديگــر نشــريات از چــاپ چهــره ي زن
مي بينــم كــه هيــچ گونــه تغييــري در سرنوشــت زنــان صــورت نگرفتــه اســت. 
ــه  ــا اينك ــوند. ي ــن مي ش ــرك وط ــه ت ــور ب ــي مجب ــارز ايران ــان مب ــر زن اكث
ــق  ــت مطاب ــد. دول ــت مي افتن ــاي دول ــياه چال و زندان ه ــه دام س ــه روزه ب هم
ــان ها از  ــد. انس ــادر مي كن ــم ص ــرده و حك ــه ك ــان را محاكم ــود آن ــل خ مي
حقــوق و آزادي هــاي اجتماعــي، آزادي بيــان، آزادي انديشــه و... برخــوردار 
نيســتند. هنــوز در خيابان هــا و معابــر شــهر  از باتــوم بــراي بــه اصطــاح 

ــا  مبــارزه چنان پديده اي ســت  ــتاورد، معن ــب دس ــا كس ــه ب ــي مي يابــد. همــه ي زنــان ايرانــي ك ــد در فضاي ــي مي توانن هــم آزاد نفــس بكشــند كــه خــود هنگام ايــن  باشــند.  آن  ــر معمــار  ــه، ب ــه اســاس خودشناســي، منســجم، مســتلزم مبــارزه اي آگاهان ــت. ب ــي اس ــاد و همگراي ــي اتح ــان ايران ــه ي زن ــن هم ــر م علــت نظ بــه  قرباني شــدن   ــن بــه  ــد. بنابراي ــي برده ان ــودن  پ ــئله ي همــه ي زنــان ايرانــي زن ب ــود مس مشــترك اســت و آن هــم نب
آزادي ســت
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ارشــاد و راهنمايــي  زنــان اســتفاده مي شــود. همچنــان آمــار پديده هايــي چــون خودكشــي، خودســوزي، فــرار 
دختــران از خانــه،  روي آوردن بــه مــواد مخــدر و... روبــه افزايــش اســت. هنــوز هــم زنــان زندانــي سياســي چــون 
زينــب جاليــان بــه خاطــر دفــاع از هويــت ملــي و فرهنگي شــان در بغرنج تريــن وضعيــت جســمي و روحــي  بــه 
ســر مي برنــد. معامــات تجــاري ـ ديپلماتيــك بــا زندانيــان سياســي، دال بــر تغييــرات بنياديــن در كشــور نيســت. 
                بــا ايــن اوصــاف، تــداوم مبــارزه بــراي كســب آزادي و ســازماندهي هاي اجتماعــي در چنيــن فضايــي، 
ــراي  ــارزه ب ــد مب ــا روي كار آمــدن دولــت جديــد، ايــن رون ــه نظــر شــما ب ــر اســت. امــا ب ضرورتــي انكارناپذي

ــه اي مي گــردد و چــه ويژگي هــاي خواهــد داشــت؟ ــي وارد چــه مرحل ــان ايران زن
       ببينيــد مبــارزه چنــان پديده اي ســت كــه بــا كســب دســتاورد، معنــا مي يابــد. همــه ي زنــان ايرانــي هنگامــي 

نفــس  مي تواننــد در فضايــي آزاد 
آن  معمــار  خــود  كــه  بكشــند 
باشــند. ايــن هــم مســتلزم مبــارزه اي 
ــي،  ــاس خودشناس ــر اس ــه، ب آگاهان
همگرايــي  و  اتحــاد  منســجم، 
ــان  ــه ي زن ــن هم ــر م ــه نظ ــت. ب اس
ايرانــي بــه قرباني شــدن  بــه علــت 
بنابرايــن  برده انــد.  پــي  زن بــودن  
ايرانــي  زنــان  همــه ي  مســئله ي 
نبــود  هــم  آن  و  اســت  مشــترك 
آزادي ســت. ايــن هــم كليــد مســئله 
ــت و  ــاظ اهمي ــن لح ــد. از اي مي باش
ضــرورت مشــاركت در صفــوف 
لــذا  را مي رســاند.  آزادي خواهــي 
زنــان بــا يكدلــي، همگرايــي، اتحــاد 
ــد  ــارزه مي توانن ــطح مب ــاي س و ارتق
تمامــي  از  را  مردســاالر  ذهنيــت 
بــا  و  زدوده  حياتــي  عرصه هــاي 
دموكراتيزه نمــودن  بــراي  تــاش 
ايــران، كشــور را در مســير دســتيابي 

قراردهنــد. آزادي  بــه 
                   بــا توجــه بــه وضــع كنوني 
ــاي  ــه ارزيابي ه ــد و بناب ــت جدي دول
شــما  چنــان كــه پيداســت هيــچ 
ــئله ي  ــت مس ــي جه ــروژه ي بنيادين پ
آزادي زن وجــود نــدارد. شــما در 

ايــن رابطــه چــه خواهيــد كــرد؟
پروژه هــاي  ارائــه ي  و  وجــود     
ــان از  ــائل زن ــن مس ــي بنيادي چاره ياب
ــد، مي توانســت  ــت جدي طــرف دول

گامــي اساســي و اســتراتژيك قلمــداد شــود.هم چنين در تســهيل و تعديــل مشــكات اجتماعــي مثمرثمــر باشــد. 
امــا اكنــون كــه چنــان مــواردي در ميــان نيســت، بايــد گفــت كــه زنــان هــم بــدون آلترناتيــو نيســتند. مــا نيــز بــه 
عنــوان اتحاديــه ي زنــان شــرق كوردســتان داراي آلترناتيــو قــوي اي بــه نــام پارادايــم اكولوژيــك ـ دموكراتيــك 
ــن راســتا هــم  ــوده كــه در اي ــي ب ــاع ذات ــوان ســازماندهي، دف ــرو و ت ــان هســتيم. داراي ني ــر آزادي زن ــي ب مبتن
جهــت ســازماندهي زنــان جامعــه بــه ويــژه زنــان كوردســتان، تــاش و كوشــش خــود را بــه مراتــب واالتــري 
ارتقــاء خواهيــم داد. لــذا نبــود پــروژه ي دولــت در ايــن زمينــه هيــچ تأثيــري بــر رونــد مبــارزه  و مشــاركت زنــان 

ــدارد.  ــارزه ي آزادي خواهــي مــا ن در صفــوف مب
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قرائتوزارتخانهاي
ازمطالباتدموكراتيكجامعه

      تــاش بــراي دســتيابي و تحقــق مطالبــات جامعــه از دولــت،  همــواره بــه عنــوان ســرفصلي 
بــراي گام نهــادن در مســير تغييــر و تحــوالت، يــا عاملــي در جهــت عميق تــر شــدن بحران هــاي 
ــه مطــرح گــردد،  ــات چــه از ســوي جامع ــن مطالب اجتماعــي ـ سياســي قلمــداد مي گــردد. اي
ــا  ــي و ي ــات پارلمان ــي ـ اتنخاب ــوالت دولت ــر و تح ــتانه ي تغيي ــا در آس ــط دولت ه ــه توس چ
ــردد، در  ــه گ ــا ارائ ــاي كانديداه ــه  و پروژه ه ــا، برنام ــوان وعده ه ــه عن ــت جمهوري ـ ب رياس
اصــل موضــوع كــه جامعــه داراي مطالبــات اســت، تغييــري ايجــاد نمي كنــد. حــال اگــر ايــن 
ــطح اداري و  ــه س ــازي آن ب ــد بر آورده س ــا رون ــود ي ــكار ش ــا ان ــوي دولت ه ــات از س مطالب
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هیوا ئارگەش



ــرد.  ــد ك ــران نخواه ــن بح ــل بنيادي ــه ح ــي ب ــد، كمك ــك برس بروكراتي
عنــوان نمــودن مطالبــات جامعــه نيــز موضوعــي داراي اهميــت اســت. چرا 
كــه مهــم اســت مطالبــات جامعــه از ســوي خــود جامعــه و نهاد هــاي آن 
مطــرح گــردد يــا اينكــه توســط دولــت، ايــن مطالبــات، بــا هــدف كســب 
ــات  ــي كــه مطالب ــا گــردد. در صورت ــه الق ــه جامع ــي،  ب مشــروعيت دولت
جامعــه از ســوي جامعــه مطــرح گــردد، ايــن مطالبــات ماهيتــي اجتماعــي 
ــد.  ــه خــود مي گيرن ب
جامعــه ي  يعنــي 
نيــروي  داراي 
مطالبــه و خواســته، 
پويــا  جامعــه اي 
اســت.  زنــده  و 
نمــودن  محــدود 
ــطحي  ــه س ــه ب جامع
و  خواســته ها  از 
يــا تنــزل مطالبــات 
دولــت،  ســوي  از 
بــا  شــك  بــدون 
ي  كنش هــا ا و
همــراه  اجتماعــي 
بــوده كــه معمــوال 
تشــديد  ســبب 
بحــران در  نظام هــاي 
مي گــردد. سياســي 
  در طــول ســال هايي 
كــه نظــام  سياســي 
در ايــران، چهره هــا 
دولت هايــي  و 
مختلــف بــه خــود ديــده اســت، نــه شــاهد تغييــر چشــمگيري در ماهيــت 
مطالبــات بوده ايــم، نــه چاره يابــي و يــا برآورده ســازي مطالبــات جامعــه، 
ــس  ــت رئي ــت. هف ــوده اس ــف ب ــاي مختل ــرات دولت ه ــدازه ي تغيي ــه ان ب
ــوري  ــي جمه ــام سياس ــون نظ ــت، تاكن ــازده دول ــاب ي ــا احتس ــور ب جمه
اســامي را مديريــت نموده انــد. بــه عنــوان مثــال اگــر مطالبــات در زمينه هــا ي فرهنــگ و يــا آمــوزش و پــرورش در تمــام ايــن 
ــات،  ــا و مصوب ــس، طرح ه ــف مجل ــاي مختل ــدگان دوره  ه ــنهادي، نماين ــاي پيش ــداد وزرا، برنامه ه ــاب تع ــا احتس ــال ها و ب س
ــي دور تكــرار،  ــن مســئله يعن ــم، اي ــروز بررســي نمائي ــه ام ــا ب ــاي ديگــر را ت ــع موجــود و بســياري فاكتوره مشــكات و موان
ــال ها  ــن س ــي اي ــه در ط ــات جامع ــر مطالب ــي ديگ ــه زبان ــردد. ب ــان مي گ ــتر نماي ــن بيش ــي بنيادي ــدم چاره ياب ــز ع ــل و ني تسلس
ــت  ــاس خواس ــر اس ــح و ب ــي صحي ــه صورت ــون ب ــات چ ــن مطالب ــه اي ــت ك ــوان گف ــا مي ت ــت. تنه ــوده اس ــي ننم ــر چندان تغيي
جامعــه بــرآورده نگرديــده اســت، بيــش از پيــش عميق تــر گشته اســت. بــه هميــن ســبب جامعــه را دچــار نوعــي بي بــاوري بــه 
تغييــر نمــوده اســت. يــا اينكــه بــه تغييراتــي روتيــن و ســطحي بــه صــرف گرفتــن حداقــل امتيــاز از دولــت بســنده شده اســت. 
ــودي و  ــت خ ــي، ذهني ــز امنيت ــوط قرم ــام خط ــه ن ــي ب ــا چالش ــود، ب ــات خ ــا و مطالب ــان نيازه ــه در بي ــر جامع ــال حاض در ح
ــند. ــاز مي باش ــي مانع س ــك ـ دين ــع ايدئولوژي ــا مواض ــي و ي ــي و جناح ــع گروه ــا و مناف ــت. مصلحت ه ــودي روبروس غيرخ

ــام فقــدان نهاد هــا و مكانيزم هــاي اجتماعــي خــارج از  ــه ن ــي ب ــا بحران ــران ب همچنيــن مطــرح نمــودن نيازهــا و مطالبــات در اي
حيطــه ي دولــت روبرو ســت. بــه ناچــار ســطح مطالبــات و زبــان و لحــن آن نيــز بــه ســطحي اداري و وزارت خانــه اي كاهــش 
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حقــوق  ســطح  از  مطالبــات  وزارت خانه هــاي و آزادي هــاي مشــروع جامعــه بــه ســطح تقليل دهــي  اداري  ــي برنامه هــاي  ــب كاري سياس ــوان فري ــه را مي ت موضوعاتــي مربوط بــه  اگــر  بــرد.  نــام  يــا دولــت   انديشــه  و  بيــان  آزادي  ــورد، از اجتماعــي ـ سياســي و يــا وجــود احــزاب در مشــاركت سياســي و ضــرورت فعاليت هــاي همچــون  ــت ك ــان مل ــژه در مي ــه وي ــران ب ــوم بــود. بــه عنــوان نمونــه آزادي بيــان و انديشــه بياندازيــم، ايــن موضــوع ملموس تــر خواهــد ابتــداي انقــاب ســال 1357 تاكنــون نگاهــي اي ــك س ــداد ي ــد تع ــتان در ح ــي در كوردس ــي ـ دولت ــه اي محل ــات هفته نام بيــان و تعريــف گرديــده يــا كانالــي تلويزيونــي كل صفح مي گــرددو يــا كباب ســراهاي موجــود در شــهر ها، انديشــه در آن، در حــد تبليغــات ماكارونــي )شــبكه هاي اســتاني( كــه آزادي  عرضــه 



مي يابــد. نگاه داشــتن جامعــه در ســطحي كــه مطالباتــش از قرائتــي بروكراتيــك فراتــر نــرود، نمي توانــد ســبب رشــد مطالبــات 
ــكات و  ــر مش ــادن ب ــرپوش نه ــوده و س ــت ب ــكين هاي موق ــع تس ــه در واق ــدت ك ــاه م ــاي كوت ــردد. چاره يابي ه ــه گ جامع
ــه  ــه، از جامع ــي جامع ــروي حق خواه ــه ني ــوع ك ــن موض ــت. اي ــائل اس ــورت مس ــودن ص ــي پاك نم ــا نوع ــت، تنه بحران هاس
ــوي در  ــر ماه ــردد، تغيي ــرح مي گ ــه مط ــام جامع ــه ن ــه اي ب ــي وزارت خان ــن و زبان ــا لح ــت ب ــوي دول ــده و از س ــلب گردي س
مطالبــات نبــوده و تنهــا نشــان از عــدم توســعه ي جامعــه اســت.َ بــه هميــن دليــل اســت كــه جامعــه حتــي در بــروز اينكــه داراي 
ــا گذشــت ســي و پنــج ســال از عمــر نظــام   سياســي جمهــوري اســامي،  چــه مطالباتــي اســت دچــار ســردرگمي مي شــود. ب
مطالبــات مــردم در عرصه هــاي فرهنگــي، سياســي، اقتصــادي و . . .  چنــان فرسايشــي گشــته و دور از تصــور مي نمايانــد كــه 

ــردد.  ــد مي گ ــار تردي ــا دچ ــي آنه ــل و چاره ياب ــه ح ــيدن ب ــه در انديش ــي جامع حت
بــا نگاهــي بــه رونــد مطالبــات خلق هــاي موجــود در ايــران و نحــوه ي برخــورد دولــت  بــا آنهــا بــه ايــن واقعيــت پــي مي بريــم 
كــه مســير اصلــي ايــن مطالبــات و نيــز ماهيــت آنهــا در هــر دوره  ي سياســي دچــار انحــراف شــده اســت. تقليل دهــي مطالبــات 
از ســطح حقــوق و آزادي هــاي مشــروع جامعــه بــه ســطح برنامه هــاي اداري وزارت خانه هــاي مربوطــه را مي تــوان فريــب كاري 
سياســي دولــت  نــام بــرد. اگــر بــه موضوعاتــي همچــون آزادي بيــان و انديشــه يــا مشــاركت سياســي و ضــرورت فعاليت هــاي 
ــون  ــداي انقــاب ســال 1357 تاكن ــت كــورد، از ابت ــان مل ــژه در مي ــه وي ــران ب ــا وجــود احــزاب در اي اجتماعــي ـ سياســي و ي
ــد  ــتان در ح ــه در كوردس ــان و انديش ــه آزادي بي ــوان نمون ــه عن ــود. ب ــد ب ــر خواه ــوع ملموس ت ــن موض ــم، اي ــي بياندازي نگاه
ــي )شــبكه هاي اســتاني(  ــي تلويزيون ــا كانال ــده ي ــي تعريــف گردي ــي ـ دولت ــه اي محل تعــداد يــك ســوم كل صفحــات هفته نام
ــا كباب ســراهاي موجــود در شــهر ها، عرضــه مي گــردد.  ــي و ي ــات ماكارون ــان و انديشــه در آن، در حــد تبليغ كــه آزادي بي
در ادوار مختلــف انتخاباتــي از ايــن موضوعــات بــه صــورت تبليغــي جهــت فراهــم آوردن زمينــه ي مشــاركت و جــذب آراي 
ــه  ــا ب ــل رويكــردي سياســي، منحــرف ي ــه دلي ــي ب ــس از مدت ــا اســتفاده شده اســت. پ ــدرت رســيدن دولت ه ــه ق ــي و ب عموم
ــي مهره هــاي وابســته  ــه جابجاي ــز ب ــي هــم چــون مشــاركت سياســي در اداره ي جامعــه ني فراموشــي ســپرده مي شــوند. مقوالت
ــه  ــي ك ــي ملت ــردد. يعن ــم  مي گ ــي خت ــات محل ــا انتصاب ــا ب ــخاص و جريان ه ــه اش ــادار ب ــاران وف ــاب ي ــت و انتص ــر دول ــه ه ب
داراي مطالباتــي همچــون آزادي بيــان و انديشــه، آزادي هــاي سياســي، حقــوق و برابري هــاي اجتماعــي و عدالــت و مطالباتــي 
دموكراتيــك اســت.هم چنين  خواهــان زيســتن بــر اســاس هويــت فرهنگــي، زبانــي و برخــورداري از ســاختارهاي آموزشــي،  
ــا  ــان ي ــورد زب ــي ك ــر محل ــك مدي ــتفاده از ي ــون اس ــطحي هم چ ــه س ــش ب ــت، مطالبات ــژه اس ــاي خودوي ــكل ها و نهاده تش
شــبكه اي تلويزيونــي تنــزل مي يابــد. بــراي انحــراف هميــن مطالبــات و ســرپوش گــذاردن بــر خواســته هاي جامعــه، كافي ســت 
ــت  ــي ـ توســط دول ــي، پژوهش ــز فرهنگ ــا مراك ــتيتو ي ــادـ انس ــن مردم نه ــي و تحــت عناوي ــاح فرهنگ ــه اصط ــي ب ــه نهاد هاي ك
ــادي  ــتر اقتص ــي بيش ــام داراي جايگاهاي ــه ي نظ ــتم در بدن ــوب سيس ــاي مطل ــوان كورده ــه عن ــه ب ــرادي ك ــردد. اف ــيس گ تأس
هســتند، بــه كار گمــارده شــده و بــه عنــوان كوردهــاي مخاطــب دولــت معرفــي مي گردنــد. مركزنشــيناني كــه دغدغــه ي آنــان 
نــه آزادي هــاي سياســي ـ اجتماعــي جامعــه، بلكــه ترويــج ذهنيتي ســت كــه همــواره كوردهــا را در تماميتــي وابســته بــه نظــام 
ــي اســتراتژيك  ــوان هدف ــه عن ــه ب ــروي مطالبه خواهــي از جامع ــوان و ني ــن ت ــد. گرفت ــران تعريــف نماين جمهــوري اســامي اي
تعييــن گرديــده و شايســته ترين مكانيــزم، هميــن افرادنــد. اگــر چــه بــراي نظــام هيچــگاه »خــودي« محســوب نخواهنــد شــد، 
ــاس  ــر اس ــات و ب ــه ضروري ــا ب ــت بن ــن سياس ــت. اي ــر اس ــر و مفيد ت ــام مؤث ــاي نظ ــياري از خودي ه ــا از بس ــي آنه ــا كاراي ام
ــا انــدك تفاوت هايــي، همــواره اعمــال مي گردنــد. البتــه  نيازهــاي سياســي در هــر دوره، جهــت كاهــش تنش هــاي داخلــي ب
ــن  ــب اي ــه ي جال ــردد. نكت ــته مي گ ــزم برجس ــن مكاني ــوي همي ــاخص از س ــوان ش ــه عن ــي ب ــوالت فرهنگ ــر دوره اي مق در ه
مســئله ، تعريــف فرهنــگ بــدون ســاز و كارهــاي اجتماعــي آن بــوده و مقولــه ي آمــوزش و يــا گســترش زبــان مــادري در ايــن 
برنامه هــا جايگاهــي بيشــتر شــبيه پرنمــودن اوقــات فراغــت دارد. از ايــن رو لــزوم شــناخت و واكاوي بيشــتر سياســت هاي نظــام 
ــه سياســتي  ــون بيشــتر ب ــرد. دولتــي كــه تاكن در دولــت يازدهــم بيــش از گذشــته مي بايســت از ســوي جامعــه مدنظــر قرارگي
ديپلماتيك مآبانــه مشــغول گشــته تــا مشــروعيت خــود را بــه گونــه اي بــه نيروهــاي جهانــي نشــان دهــد و همزمــان  مشــكات 
داخلــي و بــه ويــژه مســئله ي خلق هــا در ايــران را بــه گونــه اي جلــوه مي دهــد كــه از مجــراي برنامه هــاي بروكراتيــك دولــت 
ــا  ــك نظــام را ب ــم بلكــه سيســتم سياســي ـ ايدئولوژي ــت يازده ــا دول ــه تنه ــت، ن ــن وضعي ــداوم اي ــود. ت ــد ب ــل حــل خواه قاب

ــر مواجــه خواهــد ســاخت.   ــي حادت بن بســت و بحران
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دولتْنهادِي
سازمانهايمردمنهاد

ئارگه ش كارزان
ــا NGO هــا واژه هايــی  ســازمان های غيردولتــی ي
ــهروندی و  ــا ش ــان ب ــه هم زم ــند ك ــدرن می باش م
ــا و  ــه قامــوس سياســی دولت ه حقــوق بشــر و ... ب
جوامــع وارد شــده اند. واژه هايــی كــه هم اينــك 
پيشــرفت  عــدم  يــا  پيشــرفت  بــرای  مقياســی 
يــك جامعــه يــا دمكراتيــك بــودن يــا نبــودن 
يــك دولــت شــده اند.   بانگاهــي بــه گســترش 
پديدآمــدن  عوامــل  و  غيردولتــی  ســازمان های 
مي گــردد  معلــوم  جوامــع،  در  ســازمان ها  ايــن 
تنگنــای  در  ملت هــا  دولــت-  كــه  دورانــی  در 
ايدئولوژيــك قــرار گرفتنــد، ايــن ســازمان هاي 
يافتنــد.  گســترش  غيردولتــی  اصطــاح  بــه 
ســازمان هايي كــه رهبــر آپــو از آن بــه عنــوان 
جامعــه ی حدفاصــل بيــن خانــواده و دولــت- ملــت 

ــی امــروزه را  ــوان جوامــع مدن ــرد. می ت ــام می ب ن
بــه عنــوان جوامعــی دانســت كــه بيــن دولــت- 

ملــت و جامعــه ی دمكراتيــك قــرار دارنــد. 
ــدر  ــه ق ــه چ ــب اينك ــع برحس ــن جوام اي

ــر  ــت نزديك ت ــه دول ــده و ب ــی ش دولت
می شــوند، كاركردشــان را نيــز 
عكــس  می دهنــد.  دســت  از 
صــادق  نيــز  موضــوع  ايــن 
اســت. يعنــي هــر چــه قــدر ايــن 

جوامــع از دولــت دورتــر شــوند 
دمكراتيــك  و  آزاد  جامعــه ی  بــه 
نزديك تــر  شــده و نقــش خــود را 
بازمي بابنــد. يعنــی می تــوان گفــت 
كــه هــر چــه قــدر ايــن ســازمان ها 
ــدون  ــق، ب در راســتای ســازماندهی خل
كمــك دولــت گام بردارنــد و دولت هــا 

ســازمان ها  ايــن  فعاليــت  زمينــه ی  در 
بــه  باشــند،  داشــته  كمتــری  دخالــت 
راســتای  در  می تواننــد  انــدازه  همــان 

بردارنــد. گام  جامعــه  دمكراتيزاســيون 

بررسيپيدايشNGOدرايران،موانعتوسعهونحوهينگرشسيستمجمهورياسالميبهسازمانهايمردمنهاد
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ــي  ــد. حت ــا كاركردشــان را از دســت داده ان ــوده ي ــف ب ــی ضعي ــن نهادهــاي مدن ــون در بيشــتر كشــورهای جهــان در حــال حاضــر اي هم اكن
ــتقيم  ــورت مس ــه ص ــی ب ــد. يعن ــوب می گردن ــا محس ــرای دولت ه ــی ب ــك و پوشش ــورها، ماس ــتر كش ــی در بيش ــازمان های مدن ــع و س جوام
ــازمان هاي  ــا س ــا ي ــن نهاد ه ــي اي ــب ميزان ــر حس ــت. ب ــذار اس ــته و تأثير گ ــارت داش ــازمان ها نظ ــن س ــت اي ــر فعالي ــت  ب ــتقيم دول ــر مس ــا غي ي
ــان  ــه هم ــه  ب ــت ك ــوان گف ــد، مي ت ــل می آورن ــه عم ــت ب ــا حفاظ ــر دولت ه ــه در براب ــع جامع ــا و مناف ــدازه از ارزش ه ــه ان ــا چ ــي ت غير دولت
ــر اســاس آمارگيــری ســال 1385 در ايــران بيــش از 8000 نهــاد مدنــی وجــود داشــته اند. ايــن  ــه كاركردشــان نزديك تــر هســتند. ب انــدازه ب
ــت  ــان، كــودكان، محيط زيســت و ... فعالي ــان، زن ــد حوزه هــاي فرهنگــی، اجتماعــی، ورزشــی، علمــی، جوان ــی مانن ســازمان ها در زمينه هاي
ــا   ــوده ي ــوان اطاع رســاني ب ــزان داراي ت ــا چــه مي ــد؟ ت ــن ســازمان ها چقــدر در عرصــه ي فعاليتــی خــود آزادی عمــل دارن ــا اي ــد. ام نموده ان
رشــد كــرده و توســعه يافته انــد؟ تــا چــه انــدازه داراي ثبــات و دوام كاري و فعاليتــي بــوده و يــا اينكــه چــرا همــواره بــا موانعــي نظيــر مســائل 
ــاي  ــي نهاده ــع پوياي ــت ها و موان ــابه آن، واكاوي سياس ــوارد مش ــش ها و م ــن پرس ــه اي ــخ ب ــراي پاس ــد؟ ب ــي مواجه گرديده ان ــي و سياس امنيت

ــن نهادهــا ضروري ســت.  ــه اي ــران نســبت ب ــز نگــرش و برخــورد نظــام سياســي در اي ــي و ني مردمــي و ســازمان هاي مدن
ــازمان ها  ــن س ــع اي ــت. در واق ــري بديهي س ــرا ام ــاي هژمون گ ــتم  دولت ه ــاد در سيس ــازمان هاي مردم نه ــتقل س ــت مس ــي و فعالي ــدم تواناي ع
قــادر بــه انجــام  فعاليت هايــي مســتقل بــدون نيــاز بــه دولــت نيســتند. هــم بــه دولــت وابســته بــوده و هــم تحــت كنتــرل دولــت قــرار داشــته 
ــوارد  ــی در بســياري م ــای اروپاي ــای آســيايی اجــرا می شــود. دولت ه ــن شــيوه  در بيشــتر دولت ه ــت مواجــه هســتند. اي ــا فشــارهای دول و ب
ــوه اي  ــا جل ــت اســت كــه دولت ه ــن حال ــد. در اي ــت اســتفاده مي نماين ــراي اجــراي سياســت هاي دول ــوان پوششــي ب ــه عن ــن ســازمان ها ب اي
دموكراتيــك از خــود نشــان داده و بــراي جامعــه، مشــروع و نيــز قابــل تحمل تــر مي  شــوند. بــاز بــا وجــود اينكــه ايــن ســازمان ها تــا انــدازه ای 
از آزادی عمــل بيشــتری برخــوردار هســتند، امــا در راســتای سياســت های كلــی ايــن دولت هــا عمــل نمــوده و نمی تواننــد خــارج از 
سياســت هاي آن فعاليــت نماينــد. گاهــا ايــن ســازمان ها تمامــا در راســتای سياســت  دولت هــاي متبــوع خــود و بــه منظــور فشــار غيــر مســتقيم 

ــد.  ــل مي نماين ــز عم ــر ني ــای ديگ ــه دولت ه ب
ــای  ــه در بخش ه ــه ی جامع ــاركت هم ــه ي مش ــم آوردن زمين ــان فراه ــن كاركردش ــه ای مهم تري ــر جامع ــی در ه ــازمان های مدن ــع س در واق
ــه منظــور حفاظــت از فرهنــگ، هويــت و هســتی  ــوده و ب ــدار ب ــت و اقت ــع هــر ســازماندهی اي كــه  خــارج از دول مختلــف می باشــد.در واق
جامعــه در برابــر دولــت عمــل نمايــد، جــزء ســازمان های مدنــی يــا غيــر دولتــی  بــه شــمار مــي رود. مصــداق بــارز ايــن موضــوع در تاريــخ، 
ــا  ــرا ي ــي قدرت گ ــاي دولت ــر نهاد ه ــه در براب ــت ك ــاي دينی س ــا انجمن ه ــتايي ي ــاي روس ــی ، كومون ه ــس محل ــكيل مجال ــازماندهي و تش س
ــه  ــق ب ــي مردمــي و متعل ــی شــدن، همــه و همــه نهادهاي ــدار و دولت ــه اقت ــل از رســيدن ب ــا قب ــا ت ــی ايجــاد شــده اند. ام ــان و مذاهــب دولت ادي
ــه ســازماندهی سياســی، فرهنگــی،  جامعــه بــوده و خاســتگاه و ضــرورت پيدايــش آنهــا، جامعــه اســت. يعنــی می تــوان گفــت كــه هــر گون
ــازماندهی های  ــوان س ــه عن ــوان ب ــده اند را می ت ــاد ش ــدار ايج ــی و اقت ــتم دولت ــت و سيس ــر دول ــخ در براب ــول تاري ــه در ط ــی و ... ك اجتماع
غيردولتــی و مردم نهــاد بــه حســاب آورد. اگــر چــه ايــن ســازمان ها و ســاختار آنهــا بــه شــكل امــروزي نبــوده امــا هــدف و كاركردشــان در 
راســتاي حفاظــت از ارزش هــاي جامعــه و دفــاع از فرهنــگ، هويــت و دســتاوردهاي آن در مقابــل دولــت و سيســتم هاي حاكــم بــر خلق هــا 
بــوده اســت. می تــوان گفــت كــه اوليــن ســازماندهی های مدنــی در طــول تاريــخ ســازماندهی های زرتشــتيان بــوده اســت. طبقــات فرودســت 
جامعــه بــرای حفاظــت از خــود در برابــر طبقــات فرادســت و در برابــر فشــارهای وارده از ســوي آنــان، خــود را ســازماندهی نمــوده كــه از 

ــان اشــاره نمــود. ــان و ايزدي ــه ســازماندهي علوي ــوان ب ــن ســازماندهي ها مي ت ــن اي بارزتري
 اوليــن ســازمان های غيردولتــی در ايــران، در دوره ي مشــروطه شــكل گرفــت. در جمهــوري اســامي نيــز در زمــان دولــت اصاحــات يعنــي 
ــی از  ــد. يك ــاد گردي ــاد ايج ــازمان هاي مردم نه ــا س ــوان NGO ي ــت عن ــازمان هايي تح ــا و س ــا 1382 نهاده ــالهاي 1374 ت ــه ي س در فاصل
ــر از  ــه غي ــي ب ــا اهداف ــازمان ها ب ــن س ــه اي ــت ك ــن اس ــد اي ــه می كن ــب توج ــی جل ــازمان های غيردولت ــف از س ــام تعاري ــه در تم ــواردی ك م
ــر از كســب ســود و منفعــت می باشــد. هم چنيــن عــدم وابســتگی آنهــا از هــر لحــاظ  ــه غي مقاصــد تجــاری فعاليــت نمــوده و هــدف آنهــا ب
ــه رســميت شــناختن ســازمان های  ــه در هــر كشــوری مراحــل ب ــت از ويژگی هــای آنهــا می باشــد. البت ــه دول ــژه از لحــاظ اقتصــادی ب ــه وي ب
ــه مراحــل  ــه رســميت شــناختن و فعاليــت قانونــی ســازمان های غيردولتــی، احتيــاج ب ــرای ب غيردولتــی متفــاوت اســت. در بيشــتر كشــورها ب
ثبــت دولتــي وجــود دارد، امــا در بعضــی كشــورها ماننــد ســوئيس احتياجــی بــه ثبــت ايــن موسســات وجــود نداشــته و بعــد از تشــكيل هيئــت 
موســس و  هيئــت مديــره و درج اهــداف در اساســنامه از شــخصيت حقوقــی برخــوردار خواهنــد بــود. مي تواننــد از مزايــای قانونــی اســتفاده 

ــع دولتــی مواجــه نمی شــوند. ــا موان نمايند؛يعنــي  ديگــر ب
پروســه ي بــه رســميت شــناختن ايــن ســازمان ها در ايــران، مشــروط بــه گــذار از شــرايط امنيتــي اســت. اطمينــان بــه اينكــه افــراد و اعضــاي 
ــا در  ــن نهاده ــناختن اي ــه رسميت ش ــدم ب ــواره ع ــه هم ــر چ ــد. اگ ــت ندارن ــت هاي دول ــاد از سياس ــه و انتق ــراي مقابل ــري ب ــا خط ــن نهاده اي
ايــران وجــود دارد امــا در صــورت فرصــت بــراي ايجــاد ايــن نهادهــا همچــون دوره ي اصاحــات، مــوارد امنيتــي و در كنتــرل در آوردن ايــن 
ســازمان ها هميشــه مدنظــر دولــت بوده اســت. يكــی از مــوارد بســيار مهــم در قانــون تأســيس ايــن ســازمان ها الزامــي بــودن زمينــه ي فعاليــت 
غيرسياســي مي باشــد. ثبــت ايــن ســازما ن ها در سيســتم جمهــوري  اســامي مشــروط بــه ايــن مــورد اســت. ايــن در حالي ســت كــه هيــچ گاه 
بــه طــور صريــح بــه مــوارد سياســي و غيرسياســي فعاليــت  ايــن ســازمان ها اشــاره نشــده  اســت. بــه طــور كلــی در قانــون بــه مــوارد سياســی اي 
ــه شــرايط و وضعيــت  موجــود، ايــن مرزهــاي ممنوعــه توســط  ــا توجــه ب ــه آن نزديــك شــوند اشــاره نشــده و ب كــه ايــن ســازمان ها نبايــد ب
ــه ی قضــاوت در مــورد  ــد كــه زمين ــون را تصويــب نموده ان ــه طــوري ايــن قان ــد. يعنــی مقامــات دولتــی ب ــر مي كن ــه نفــع آن تغيي دولــت و ب
ــه ي  ــه ای كــه اگــر يــك فعاليــت بــاب طبــع مقامــات حكومتــی نباشــد، در چارچوب ــه گون ــاز بــوده ب سياســی بــودن يــك عمــل و هــدف، ب
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فعاليــت سياســی و اقــدام عليــه امنيــت ملــي قــرار گرفتــه، اتهــام و مجازاتــي را بــراي آن در نظــر بگيرنــد.
ــروی انتظامــی، دســتگاه هيأت  ــی وزارت اطاعــات، ني ــی همــواره از مجــراي دســتگاه هاي امنيت ــراي ســازمان های غيردولت صــدور مجــوز ب
نظــارت كشــوری، اســتانی، شــهری و دســتگاه تخصصــی پــس از تأييــد صاحيــت افــراد صــورت مي گيــرد. بوروكراســی اداری در ايــران 
و مراحــل دريافــت مجــوز ثبــت ســازمان هــای غيردولتــی بــه گونــه ای اســت كــه بعضــا زمــان اخــذ مجــوز بــرای يــك ســازمان غيردولتــی 
صنفــی ســال ها طــول می كشــد. مجوزهــای صــادره نيــز موقــت بــوده و مــدت اعتبــار آن ســه ســال می باشــد كــه بعــد از ســه ســال فعاليــت 
ــوان  ــه عن ــار همــواره ب ــد اعتب ــد. ايــن تمدي ــدام نماين ــاره اق ــد دوب ــار باي ــد اعتب ــرای تمدي ــا مشــكلی مواجــه نشــوند، ب ــز در صورتــی كــه ب ني
ــات  ــل مقام ــق مي ــر طب ــازمان ها ب ــن س ــه اي ــی ك ــی در صورت ــوند. يعن ــتفاده می ش ــی اس ــازمان های غيردولت ــتر س ــرل بيش ــرای كنت ــه اي ب حرب
ــع و  ــت موان ــه ي فعالي ــد پروان ــان تمدي ــي در زم ــه راحت ــو مجــوز وجــود نداشــته باشــد، ب ــراي لغ ــه اي هــم ب ــی عمــل ننمــوده و بهان حكومت

ــد. ــه وجــود مي آورن ــه تعطيلــي كشاندنشــان ب ــان و ب ــردن آن ــان ب ــراي از مي مشــكاتي جــدي را ب
ــدي  ــا دي ــدا ب ــان ابت ــت در هم ــم كــه دول ــي مي بري ــن موضــوع پ ــه اي ــان ب ــت آن ــدم فعالي ــاد و ع ــت ســازمان هاي مردم نه ــا بررســي وضعي ب
ــه ايــن ســازمان ها نگريســته و آنهــا را خطــري بــراي سيســتم خــود مي دانــد. چــرا كــه در سيســتم جمهــوري اســامي، هــر چيــزی  امنيتــي ب
بايــد تحــت كنتــرل مقامــات حكومتــی اداره شــود. هــر نــوع ســازماندهی بــدون اطــاع كامــل مقامــات حكومتــی، تهديــد تلقــي مي شــود. 
حتــي تجمــع چنــد نفــر بــرای انجــام يــك كار و فعاليتــي فرهنگــی يــا خيرخواهانــه نيــز كــه هــدف آن كســب منافــع عمومــی اســت، بايــد 
بــا اجــازه ی دولــت صــورت پذيــرد. فضــای محــدود و بســته ي جامعــه ی ايــران در تمامــی حوزه هــا نمايــان اســت. هيــچ حــوزه ای در ايــن 
ــه دليــل كســب وجهــه  سيســتم باقــی نمانــده كــه در آن دخالــت ســازمان های دولتــی وجــود نداشــته باشــد. البتــه در جمهــوری اســامی، ب
ــاد و  ــازه ی ايج ــي اج ــا در دوره هاي ــه، گاه ــال در جامع ــاي فع ــوي خلق ه ــي از س ــار هاي اجتماع ــل فش ــه دلي ــم ب ــي و ه ــروعيت جهان و مش
ــود در  ــي موج ــي و اجتماع ــرايط سياس ــه ش ــه ب ــا توج ــم ب ــازمان ها ه ــن س ــود. اي ــی داده  مي ش ــازمان غيردولت ــدودي س ــداد مح ــت تع فعالي
ــداد  ــند. تع ــدك مي كش ــي را ي ــا نام ــي، تنه ــا غيردولت ــاد ي ــازمان هاي مردم نه ــردي س ــاي كارك ــا و ويژگي ه ــي فاكتوره ــران، از تمام اي
محــدودي هــم كــه داراي فعاليــت هســتند، كامــا تحــت نظــارت دولــت بــوده و جزيــي از دولــت محســوب مي گردنــد. ايــن نهادهــا ويتريــن 
و دكــوري بــراي نشــان دادن دموكراســي در ايــران اســت. بــه طــور كلــی می تــوان گفــت كــه ايجــاد و فعاليــت ســازمان های غيردولتــی بــه 
گونــه ای دشــوار اســت كــه بيشــتر افــرادی كــه خواهــان ايجــاد ســازمان های غيردولتــی و فعاليــت در زمينه هــای اجتماعــي هســتند، عطايــش 
ــی  ــی در زمينه هاي ــوع ســازماندهی حت ــچ ن ــرای هي ــه ای ب ــه زمين ــران متاســفانه هيچ گون ــوان گفــت كــه در اي ــش می بخشــند. می ت ــه لقاي را ب
ماننــد محيــط زيســت، خيريــه و ورزشــی و علمــی خــارج از دخالــت و كنتــرل دولــت وجــود نــدارد. اصــوال جمهــوری اســامی نــه تنهــا بــا 
ــا ذهنيــت و سياســت موجــود در سيســتم جمهــوري  ــوع ســازماندهی مردمــي مشــكل دارد. چــرا كــه ب ــا هــر ن ســازماندهی سياســی بلكــه ب
اســامي منافــات دارد. آگاهي بخشــي بــه خلــق و صيانــت از ارزش هــاي جامعــه و ســازماندهي مردمــي نيــازي بــه دولــت نــدارد. زيــرا زمينــه 
ــي  ــران پذيرفتن ــامي اي ــوري اس ــت، در جمه ــت از ارزش هاس ــازمان ها صيان ــن س ــودي اي ــفه ي وج ــاد و فلس ــازمان هاي مردم نه ــدف س و ه

نيســت و بــه عنــوان يــك تهديــد بــه شــمار مــي رود.
ــن  ــت اي ــه ي فعالي ــراي محــدود نمــودن دامن ــن اســت كــه جمهــوری اســامی ب ــی اي ــن مشــكات ســازمان های غيردولت يكــی از  اصلی تري
ــرل بيشــتر  ــت و كنت ــن مــورد جهــت دخال ــرده و از اي ــام ب ــگان ن ــزار سوء اســتفاده ی فعاليــت و كنــش بيگان ــوان اب ــه عن ــان ب ســازمان ها از آن

ــد.  ــتفاده مي نماي ــان اس آن

از مــوارد ديگــر و مشــكات پيــش روي ســازمان هاي مردم نهــاد امــر سياســي اســت. مقولــه اي كــه دولــت همــواره بــه عنــوان مــرزي ممنــوع 
بــراي محدودنمــودن ايــن ســازمان ها عنــوان مــي دارد. تاشــي بــراي جلوگيــري از ورود بــه چرخــه ي مشــاركت سياســي ايــن سازمان هاســت. 
بــا هميــن اســتدالل مانــع فعاليــت مســتمر و پويــاي نهادهــاي فرهنگــي نيــز مي گــردد. حتــی ســازمان های مدنــی ماننــد ســازمان های غيردولتــی 
كــه در زمينه هــای فرهنگــی فعاليــت می نماينــد بــا وجــود اينكــه هيــچ گونــه وابســتگی بــه سيســتم قــدرت نداشــته و هيــچ گونــه وابســتگی بــه 
ديگــر تشــكل ها و يــا احــزاب را ندارنــد، بــا مشــكات و موانــع عديــده ای از طــرف حاكميــت روبــه رو هســتند. در حالی كــه هــدف بيشــتر 
ــه ي زنده نگه داشــتن فرهنگ هاســت. امــا بيشــتر ايــن ســازمان ها  ايــن ســازمان های غيردولتــی فرهنگــی، پيشــبرد فرهنگــی و فعاليــت در زمين
بعــد از مــدت كوتاهــی از فعاليــت، بــه علــت فشــارهای دولتــی بســته می شــوند. اصــوال ايــن ســازمان ها هميشــه تحــت فشــار هســتند تــا در 

زمينــه ی فرهنگــی كــه دولــت آن را مجــاز می دانــد  فعاليــت نماينــد. 
بــه طــور كلــي تــا زمانــی كــه حاكميــت در ايــران بــا نگرشــي همچــون تهديــد و آســتانه ي خطــر بــه ايــن ســازمان ها بنگــرد و دامنــه ي فعاليــت 
ــه  ــود. از ايــن رو ب ــد رشــد ايــن ســازمان ها در حــوزه ي ذهنيتــي حاكميــت خواهدب ــه ي نظــام حاكــم تعريــف گــردد، رون آنهــا در چارچوب
ســادگي بــه دولــت ضميمــه مي گردنــد. بــه هميــن دليــل تعــداد تأســيس ايــن ســازمان ها و مؤسســات بــا هــر عنــوان، تــا زمانــي كــه نتواننــد از 

ذهنيــت و چارچوبــه ي سيســتم حاكــم خــود را برهاننــد، نمي توانــد بــه عنــوان فرصتــي بــراي توســعه ي دموكراســي تلقــي گردنــد. 
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خاورميانــه  منطقــه ي  نشــو و نمــای تمدنهــا و در همــان حــال نيــز گورســتان تمدن هــا، در بحــران و كائــوس عميقــی بــه  ســر می بــرد. 
ــرآورد. ايــن  ــی از بطــن جامعــه  ي نئولوتيــك ســر ب بيــش از پنج هــزار ســال پيــش در منطقــه ي  مزوپوتامياــــ قلــب خاورميانه ــــ  تمدن
تمــدن بــا تغذيــه  از فرهنــگ مــادی و معنــوی هــزاران ســاله ي  جوامــع طبيعــی و در وهلــه ي  اول از فرهنــگ هــزاران ســاله ي  ســاكنان 
اصلــی آن مناطــق يعنــی نيــاكان باســتانی كوردهــا رشــد نمــود. ايــن تمــدن همــگام بــا رشــد و گســترش خويــش بــه تدريــج موجــب 
تخريــب، دگرگونــی و گسســت حيــات جامعــه ي  طبيعــی از مبانــی اخاقــی، فرهنگــی، دفــاع ذاتــی و حيــات آزاد خويــش می گشــت. 
هســته  مركــزی تمــدن كــه  خصوصيــت ســلول ســرطانی را در حــوزه ي  برآمدگاهــش يعنــی مزوپوتاميــا و در ميــان جامعــه ي  طبيعــی 
ــان  ــاف جه ــون و اكن ــه  پيرام ــش را ب ــرطانی خوي ــده  ي س ــه های غ ــلول ها و ريش ــته ، س ــر گش ــر روز تكثي ــت، ه ــك را داش و نئولوتي
ــرداری  ــادر را كپی ب ــا خــود كاركردهــای ســلول م ــر می گشــت ب ــادر تكثي ــن ســلول ســرطانی م می گســتراند. هــر ســلولی كــه  از اي
كــرده  و همــان فنومــن را در ديگــر نقــاط پيرامــون و جهــان گســترش مــی داد. ريشــه های ايــن غــده ي  ســرطانی شــادابی، ســرزندگی 
ــا  ــا و قاره ه ــكی ها، درياه ــه ، خش ــی را گرفت ــه ي  طبيع ــاير جامع ــل و عش ــا، قباي ــه،  كان ه ــات اولي ــات اجتماع ــحرآميزی حي و س
ــی  ــن، يعن ــالم و بنيادي ــل س ــلول های اصي ــات س ــاع و حم ــر دف ــر اث ــار ب ــر ب ــيد. ه ــتحكام می بخش ــش را اس ــده  و خوي را در نوردي
كان هــا، قبايــل و عشــاير جامعــه ي  طبيعــی، بخشــی از آن غــده  ســرطانی قطــع می گشــت. ولــی هم چــون اژدهايــي چنــد ســر دوبــاره  

ــود. ــد می نم ــش رش ــش از پي ــيانه تر و بي ــار وحش ــن ب ــربرآورده  و اي س
ــودی بنيان هــای سياســی، اخاقــی،  ايــن تمــدن، تــداوم خــود، رشــد، گســترش، قــدرت و جاودانگــی خويــش را در تضعيــف و ناب
ــا  هــدف حاكميــت بــر جســم و روح  فرهنگــی و حيــات آزاد، مشــترك و مســاوات طلبانه ي  برآمدگاهــش می ديــد. ايــن يورش هــا ب
ــه گاه و  ــن تكي ــرس ـ اي ــی زاگ ــاكنان اصل ــاع س ــز دف ــوازات آن ني ــه  م ــته  و ب ــه  داش ــروز ادام ــه  ام ــا ب ــی، ت ــه ي  طبيع ــات جامع اجتماع
زيســتگاه اوليــه  و راســتين جامعــه  نئولوتيــك ـ از حيــات آزاد و اخاقــی نيــز هرگــز قطــع نگرديــده  اســت. اكنــون نيــز  بــر وارثــان همــان 
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ــرب  ــه  غ ــا ك ــی از مزوپوتامي ــی بخش ــاير يعن ــل و عش ــا و قباي كان ه
كردســتان اســت، يــورش آورده  و آخريــن شــانس خــود را بــرای بقــا 
می آزماينــد. تمدن هــا بــر ايــن حقيقــت واقفنــد كــه  هرانــدازه  بــر ايــن 
ــرده  ،آن  را تجزيه كــرده  و  ــورش ب ــب ي ــه ي  آزاد و مســاوات طل جامع
بــر جســم و روح ســاكنانش حاكــم گشــته  و سرزمينشــان را بــه  تســلط 
خويــش درآورنــد، بــه  همــان ميــزان قــدرت و جاودانگــی خويــش را 

ــد. ــن نموده ان تضمي
             از اسنـــاد به جــا مانــده  از سومـــريان، بابليــان، آشــــوريان و از 
ــف  ــق مختل ــاكنان مناط ــه  س ــد ك ــن برمی آي ــد چني ــه  بع 2500 ق .م  ب
ــات  ــاج حم ــته  آم ــرس، پيوس ــای زاگ ــاكنان دامنه ه ــا و س مزوپوتامي
پيرامــون  و  جهانــی  هژمونی هــای  و  شــهرها  دولت ــــ  تمدن هــا، 
ــارت  ــدف غ ــا ه ــی ها ب ــات و لشكركش ــن حم ــد. اي ــش بوده ان خوي
ــه  بردگــی  ــه  تســليم كشــاندن و ب ــی آن و ب ــی و روزمين ــع زيرزمين مناب
ــه  ــورت گرفت ــق ص ــن مناط ــی اي ــی و اصل ــاكنان تاريخ ــتن س واداش
اســت. بــه خوبــي ايــن موضــوع مشــخص مي گــردد كــه حاكميــت بــر 

ــی تســليم نشــدند، غيرممكــن اســت.   ــه  تمام ــان كــه  هرگــز ب آن
ــيونی  ــت« كنفدراس ــل »هيتي ــی 1200 ق/م( قباي ــال های )1650ال در س
ــن  ــاش« و همچني ــت »هاتوش ــه  مركزي ــپس ب ــا« و س ــت »نش ــه  مركزي ب
ميتانی هــا )1500 الــی 1250 ق/م( كنفدراســيون قبايــل خويــش را 
ــرب  ــروزه  در غ ــريكانی ام ــان س ــا هم ــوكانی" ي ــت "واش ــه  مركزي ب
كردســتان ايجــاد نمودنــد. منطقــه اي كــه  اكنــون آمــاج همــان حمــات 
ــل حمــات و  ــار در مقاب ــه  اجب ــز ب ــان ني ــه  اســت در آن زم ــرار گرفت ق
كشــتار وحشــيانه  ي امپراطوری هــای بابــل و آشــور ايــن كنفدراســيون 
ايجــاد گرديــد. در نتيجــه  ايــن اتحــاد بــه  شــكل كنفدراســيون قبايــل و 
ــل  ــل در ســال 1596 قب ــا در آن دوران شــهر باب ــاكان كرده عشــاير ني
ــای  ــل يورش ه ــاع در مقاب ــت و دف ــته  و مقاوم ــخير گش ــاد، تس از مي
ــرانجام  ــا س ــته ت ــه  داش ــادی ادام ــال های متم ــوريان س ــيانه ي  آش وحش
ــد،  ــا بودن ــا و ميتانی ه ــان هوری ه ــه  هم ــاد ك ــل م ــيون قباي كنفدراس
امپراطــوری ســهمناك و  مقاومــت،  از 300 ســال  پــس  توانســتند 

ــد.  ــاقط نماين ــوريان را س ــز آش خونري
بعــد از پيــروزی بــر بابــل و پــس از ســاقط نمــودن امپراطــوری آشــور، 
ــت نمــوده   ــش خيان ــه  اجتماعــات خوي ــل و عشــاير ب ــر ســران قباي اكث
ــد.  اجتماعــات فرودســت و زحمتكــش  ــی نمودن ــان حكمران ــر آن ــا ب ي
ــي  ــب منافع ــش را در ازای كس ــری خوي ــت رهب ــاير تح ــل و عش قباي
ــي و  ــون خانوادگ ــي هم چ ــتند. منافع ــي واداش ــليميت و بردگ ــه تس ب
ــه   ــق ب ــی مناط ــر برخ ــی ب ــت خاندان ــب حاكمي ــا كس ــی و ي ــا خاندان ي
ــار  ــوع رفت ــن ن ــل اي ــغالگر از عوام ــای اش ــده ي  تمدن ه ــوان نماين عن
ــر  ــه  دارد. ه ــه  كمــاكان ادام ــن روي ــز اي ــون ني ــان كــه  اكن ــود. همچن ب
بــار كــه  جوامــع فرودســت قبايــل و عشــاير، كســبه  و رعايــا كــه  
مســئوليت اصلــی دفــاع و مقاومــت را آنــان بــردوش می كشــند، تقديــر 
ــپرده  و  ــاير س ــل و عش ــران قباي ــت س ــه  دس ــش را ب ــت خوي و سرنوش
ــه   ــش، هم ــوژی خوي ــی و ايدئول ــی، دفاع ــازماندهی سياس ــای س به ج
امــورات را بــه  ايــن خانــواده  و خاندان هــای فرادســت ســپرده اند. 
نتيجــه ي  همــان تســليميت، بردگــی و اســتثمار و نابــودی بوده  اســت. در 
تاريــخ هــرودت در مــورد خيانــت يكــی از فرماندهــان و خاندان هــای 
قدرتمنــد مــاد بــه  هموطنــان و هم كيشــانش چنيــن آمــده  اســت: 
ــاگ«  ــن اش »هارپ ــده ي  خائ ــه  فرمان ــاد ب ــن پادشــاه م »آســتياگ آخري
ــرا  ــيدی، چ ــر كش ــه  زي ــت ب ــرا از تخ ــرت م ــت فط ــد: ای پس می گوي
خــودت بــر اريكــه ي  قــدرت ننشســتی و يــا آن را بــه  يــك »مــاد« ديگــر 

ــح دادی؟« ــا را ترجي ــری پارس ه ــپردی و نوك نس

از ايــن تاريــخ بــه  بعــد مقاومــت و دفــاع قبايــل و عشــاير پروتوكــورد 
ايــن بنيان هــای اصلــی حفاظــت از هويــت، فرهنــگ، زبــان و كرامــت 
كوردهــا بــه  درازای تاريــخ تمــدن، از دو جهــت اســتمرار پيــدا كــرد. 
ــاير  ــل و عش ــزدور قباي ــران م ــل س ــم در مقاب ــد ه ــور بودن ــان مجب آن
و ديگــر سرســپردگان و خائنــان مبــارزه  نماينــد و هــم در مقابــل 
ــان،  ــانيان، رومي ــغالگران ساس ــا و اش ــی تمدن ه ــی در پ ــای پ يورش ه
هلنهــا و حكومت هــای ســامی مقابلــه نماينــد.  اكنــون نيــز ايــن وضعيــت 
ــل و  ــت قباي ــع فرودس ــا و جوام ــر خلق ه ــرف ديگ ــه دارد . از ط ادام
عشــاير بــا پنــاه بــردن بــه  متولوژي هــا و ايدئولوژی هــای ميترايــی، 
زردشــتی، مزدايــی و مســيحيت و ســپس اســامی بــا مذاهــب و 
ــش  ــه  خوي ــوی ب ــاط معن ــتند از لح ــون، می خواس ــای گوناگ طريقت ه
انســجام بخشــيده  و اتحاديه هــا و كنفدراســيونهای خويــش را از لحــاظ 
معنــوی تقويــت نماينــد. بــر هميــن اســاس مجبــور بودنــد در واحدهــای 
ــرده  و ســنگرهای دفاعــی خويــش  ــاه ب ــه  كوهســتان ها پن ــر ب كوچك ت
را در آن جــا بنــا نهــاده  و دور از چشــم تمدن هــا، ايدئولوژی هــای 
ــی  ــی يك ــای طوالن ــن اختفاه ــد. همي ــش را بيافرينن ــش خوي رهايی بخ
پيشــرفت يكپارچــه  صنعــت، تجــارت و  از عوامــل اصلــی عــدم 

كشــاورزی در ميان شــان گشــت.
ــوری اســامی كــه   ــس توســط امپرات بعــد از ســقوط ساســانيان و بيزان
ــود  ــردگان خ ــتان و ب ــی فرودس ــوژی رهاي ــون ايدئول ــدا هم چ در ابت
ــای  ــر خلق ه ــا و ديگ ــاكان كورده ــز ني ــار ني ــن ب ــود، اي ــي نم را معرف
باســتانی منطقــه  مــورد حمــات مســتمر و بــدون پايــان حكومت هــای 
ــز ســران قبايــل  ــار ني اســامی و هژمونی هــای پيرامــون گشــتند. ايــن ب
و عشــاير كــورد در ازای داير نمــودن بيگ نشــين هاي خــود، چشــم 
خــود را بــر كرامــت، تاريــخ، فرهنــگ، ارزش هــای اخاقــی و حقــوق 
ــی  ــه  منافــع ناچيزخاندان اجتماعــات تحــت رهبــری خــود فروبســته  و ب
ــتند.  ــق خــود را رواداش ــه  خل ــا ب ــد. پســت ترين خيانت ه بســنده  نمودن
البتــه شــايان ذكــر اســت كــه تعــدادی از ســران قبايــل و عشــاير غيــور 
و شــرافتمندی كــه  هرگــز بــه  مردمــان خويــش خيانــت ننمــوده  و 
دوش بــه  دوش اقشــار زحمت كــش، فرودســتان و رعايــا و كســبه  
در صفــوف مبــارزه  جايــی گرفتنــد. ايــن بــار نيــز جامعــه مجبــور بــود 
هــم در مقابــل يورش هــای پی درپــی حكومت هــای تــازه  تاســيس 
اســامی و هــم در مقابــل يــورش روميــان و هــم در مقابــل خيانــت و 
همدســتی اكثــر ســران قبايــل و عشــاير و خاندان هــای مــزدور كــورد 
بــه  مقاومــت برخاســته  و اينچنيــن بــا رنــج و مشــقت در شــرايطي طاقــت 
فرســا، همچــون وضعيــت كنونــی مقاومــت قهرمانانــه ي  خلق مــان 
در غــرب كردســتان از هويــت، سيســتم مديريــت ذاتــی خويــش، 

ــد. ــاع نماين ــات آزادشــان دف فرهنــگ، اخــاق و حي
زرتشــتيت، مانويــت، گرويــدن بــه  مذاهــب و طريقت هــای گوناگــون 
تنهــا توانســته  بــود آنهــا را اندكــی ســرپا نگــه دارد و تاحــدودی از آالم 
ــگ و  ــدودی فرهن ــد تاح ــته  بودن ــا توانس ــاه آنه ــته  و در پن ــا كاس آنه
ــه  يورش هــا  ــا ايــن مرحل ــان خويــش را محافظــت نماينــد و بــس. ت زب
و تهاجمــات و كشــتارهای فراوانــی كــه  صدهــا ســال از طــرف تمدنهــا 
بــا همــكاری مــزدوران داخلــی به طــور مســتمر ادامــه  داشــت، تاثيــرات 
منفــی فراوانــی را بــر ســاكنان زاگــرس وارد آورده  بــود. ســاختار 
ــا  ــی ب ــی و بيگانگ ــته ، جداي ــت گش ــادی سس ــدود زي ــا ح ــه ای ت قبيل
ــز  ــش ني ــی بخ ــای رهاي ــود، ايدئولوژی ه ــه  ب ــادری اوج گرفت ــان م زب
بــه  خدمــت نظام هــای حاكــم در آمــده  بودنــد. بــه هميــن ســبب 
گسســت های فراوانــي در حــوزه ي فرهنــگ و جامعــه صــورت گرفتــه  

بــود.

تكرارتاريخدرحوزهيپيدايشخويش
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ــكاری  ــا هم ــد، ب ــيان بودن ــان و عباس ــای اموي ــان حكومت ه ــه  وارث ــوی ك ــی و صف ــای عثمان ــلجوقيان و امپراطوری ه ــر س ــار ديگ ب
ــد.  ــران نمودن ــرده  و آن را وي ــا يــورش ب ــه  كوردســتان و خلق هــای ســاكن مزوپوتامي ــان همــان خاندان هــا و مــزدوران داخلــی ب وارث
ــه  تســليميت  ــورش و ب ــی، بقــاي خويــش را در ي ــی منطقــه ای و جهان ــا هــر حاكميت ــی اســت كــه  هــر امپراطــوری ي ــن چــه  مصيبت اي
ــترك  ــات آزاد و مش ــر حي ــك و عص ــر نئولوتي ــدگان عص ــن بازمان ــن كهن تري ــا اي ــتين مزوپوتامي ــان راس ــان و مدافع ــاندن وارث كش

ــردد.  ــان می گ ــتر نماي ــر روز بيش ــه  ه ــت ك ــن رازی اس ــد. اي می بين
ــزدور و  ــای م ــاير و خاندان ه ــل و عش ــران قباي ــكاری س ــان و هم ــكاری اروپائي ــا هم ــوی ب ــی و صف ــای عثمان ــار امپراطوری ه ــن ب اي

ــرده  ،كوردســتان  ــورش ب ــه  كوردســتان ي سرســپرده ،  ب
را بــه  دو بخــش تقســيم نمودنــد. ايــن غــده  ســرطانی از 
آغــاز پيدايــش خويــش ســلول خيانــت را نيــز در ميــان 
ــوازات  ــه  م ــت ب ــد خيان ــت و رش ــای آزاد كاش خلق ه
رشــد ســرطانی تمــدن پــا به  پــای همديگــر و بــا تغذيه  ي 
متقابــل تــا بــه  امــروز رســيده اند كــه  گمــان مــی رود ايــن 
ــی و  ــك های دين ــه  ماس ــادن هم ــا برافت ــت ب ــط خيان خ
ملــی  تــا حــدودی بــه  پايــان عمــرش نزديــك می شــود. 
دولت ــــ  حاكميــت  كاپيتاليســم،  تمــدن  ظهــور  بــا 
ملت هــای فــارس، تــرك و عــرب كــه  همگــی  حاصــل 
ذهنيــت هژمون گــراي نظــام جهانــي بــود، بــه  جــان ايــن 
ــه  ــاده و آن را ب مردمــان و سرزمين شــان كوردســتان افت

چهــار تكــه تقســيم نمودنــد.
ــان همــان تمدن هــا  ــون همــگان شــاهديم كــه  وارث اكن
ــی  ــدن جهان ــكاری تم ــا هم ــرف و ب ــار ط ــر چه از ه
ــومری و  ــدن س ــت تم ــن بازياف ــه  آخري ــم ك كاپيتاليس
ــی،  ــان و روم ،عثمان ــان، آشــوريان، يون ــد از آن بابلي بع
ــا  ــه  همــان منطقــه ي  ســريكانی ي ــان و ... اســت ب صفوي
همــان واشــوكانی يــورش نمود ه انــد. ايــن بــار نيــز 
يورش هــا در وهلــه  ي نخســت بــا همــكاری كوردهــاي 
سرســپرده   مجهــز بــه همــه  نــوع تجهيــزات نظامــی 
تحــت  مــزدوران  ايــن  می گيــرد.  انجــام  پيشــرفته ، 
عنــوان القاعــده  و شــاخه های مختلــف آن كــه  همگــی 
در كنتــرل نيــروی ســری تــرور بين المللــی ناتــو بــا نــام 
گاديــو هســتند كــه بــه  كشــتار و محاصــره ي  سياســی و 

اقتصــادی مردمــان خويــش پرداخته انــد.
امــا ايــن بــار تمــدن، جوانــی خويــش را از دســت 
ايدئولوژی هايــش،  نــه   و  متولــوژی   نــه   داده اســت. 
نــه  ملی گرايــي و نــه  دولــت ـ ملت هــاي آن، حتــي 
اقتصــاد ســرمايه داري و نــه  مكتــب ليبراليســمي اش، 
ــاله  را  ــزار س ــوار پنج ه ــر خونخ ــن پي ــات اي ــارای نج ي
ــدن،  ــن تم ــه ي اي ــای تفرقه  افكنان ــر طرح ه ــدارد. ديگ ن
ديگــر  اســت.  داده   دســت  از  را  خويــش  كارايــی 
ــژه  ســاكنان اصلــی زاگــرس  ــه  وي خلق هــای منطقــه  و ب
و وارثــان راســتين ايــن مــرز و بــوم و محافظــان راســتين 
حيــات آزاد و دموكراتيــك، تحمــل ايــن غارت هــا 
ندارنــد. ديگــر جامعــه   را  تمــدن  و ويرانگری هــای 
ــت  ــگ و خيان ــه  نن ــن هم ــيدن اي ــردوش كش ــل ب تحم

مــزدوران داخلــی خويــش را نــدارد. بــاز همــگان شــاهديم كــه  اكنــون خلق مــان در غــرب كوردســتان بــا ايجــاد سيســتم دموكراتيــك 
ــا  تكيــه  بــر سيســتم خودمديريتــی دموكراتيــك خويــش  ــا مشــاركت همــه ي  اقشــار، گروه هــا، قبايــل و عشــاير و باورهــای دينــی ب ب
و بــا اتــكا بــه  نيروهــای دفــاع ذاتــی اش تحــت عنــوان واحدهــای دفــاع از خلــق )YPG( مــی رود كــه  بــرای هميشــه  بــه  ايــن سرنوشــت 
شــوم پايــان داده ، بــرای هميشــه  خــط خيانــت را ريشــه كن نمــوده  و بنيان هــای جامعــه ای دمكراتيــك و حياتــی آزاد را نويــد دهــد. 
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آزادی واژه ای  نــام آشــنا و رويــای هميشــگی تمــام انســان ها 
ــي همچــون  ــدان كــه تداعي گــر واژگان ــل آن زن ــوده و در مقاب ب
ــن  ــدان اي ــت. زن ــت و قهرماني س ــز مقاوم ــدام و ني ــكنجه و اع ش
ــيدن روح آزادی   ــد كش ــرای به بن ــخ ب ــول تاري ــه در ط ــی ك مكان

و اراده ي آزادي خواهــان اســت.  زنــدان نــه تنهــا يــك اتــاق 
ــاندن  ــليميت كش ــه تس ــرای ب ــتمی ب ــه سيس ــكان، بلك ــك م ــا ي ي
آزادی خواهــان جامعــه بــوده اســت. زندان هــا تــا بــه امــروز 
ــا  ــه ت ــدان گرفت ــد. از شــكل زن ــه خــود ديده ان ــادی ب تغييــرات زي
ــراي فشــار و  ــردي ب ــاي  كارب ــی، روش ه نحــوه ي سيســتم نظارت
ــادي  ــي زي ــي و ذهنيت ــرات روبناي ــري، تغيي شــكنجه و اعتراف گي
را شــاهديم. آن تــا بــه حــال در طــول تاريــخ بــا تغييــرات اساســی 
ــای  ــا زندان ه ــی ت ــياه چال های تاريخ ــت. از س ــده اس ــه رو ش روب
مــدرن، همــه و همــه بــرای يــك هــدف ايجــاد شــده اند. از  

فه رزاد ژيان

اراده ي ملتي که به بند کشیده نمي شود
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شــكنجه های قديمــی گرفتــه تــا شــكنجه های مــدرن،  هــدف همــه ی آنهــا 
ــي  ــا زندان ــی ب ــوده اســت. يعن ــه تســليميت كشــاندن جامعــه ب ترســاندن و ب
ــه  ــراي ب ــاش ب ــارز  و ت ــواه و مب ــخصيت هاي آزادي خ ــراد و ش ــودن اف نم
ــاد  ــق ايج ــه از طري ــف  اراده ي  جامع ــه تضعي ــع ب ــان در واق ــليم نمودنش تس
ــی  ــداف اصل ــی از اه ــت يك ــوان گف ــد. می ت ــت پرداخته ان ــب و وحش رع
حكومت هــا در طــول تاريــخ از بــدو تاســيس و گســترش زندان هــا، هميــن 
ــاء  ــه الق ــه جامع ــه ای ب ــه گون ــدرن ب ــای م ــت. در دني ــه اس ــليميت جامع تس
شــده كــه هــدف از ايجــاد زنــدان ، گســترش امنيــت در جامعــه و حفاظــت 

ــت. ــود اس ــاي موج ــاري و بزه كاری ه ــر ناهنج از آن در براب
ــداي تشــكيل نظــام سياســي خــود، تمــام   جمهــوری اســامی از همــان ابت
ــوذ و  ــي و نف ــاوم اجتماع ــاي مق ــف نيروه ــرل و تضعي ــرای كنت ــش ب تاش
ــتفاده  ــا اس ــج و ب ــه تدري ــت. ب ــه بود ه اس ــای جامع ــام اليه ه ــر تم ــرل ب كنت

ــيج و  ــپاه، بس ــد س ــود مانن ــركوب خ ــار و  س ــای فش از نيروه
ــه  ــه را ب ــه جامع ــرد ك ــاش ك ــخصی ها ت ــات و لباس ش اطاع
تمامــي بــه اختيــار خــوددرآورد. البتــه هيچــگاه نتوانســت كــه 
بــه طــور كامــل جامعــه را بــه تســليميت وادارد. زنــدان كــه بــه 
عنــوان يكــي از پايه هــاي سياســت ســلطه طلبي نظــام جمهــوري 
اســامي ايــران بــه شــمار مــي رود، بــا مقاومــت آزادي خواهــان 
ــامی  ــوری اس ــده و جمه ــل ش ــي تبدي ــنگرهای مقاومت ــه س ب

ــوده اســت.  ــه  و تســليميت آن ب همــواره در صــدد تصفي
هيــچ وقــت نبايــد فرامــوش كــرد كــه اوليــن زندانيــان  سياســي 
در  اســامی  جمهــوری  فعاليــت  ابتــداي  در  قتل عام هــا  و 
كوردســتان بــه وقــوع پيوســتند. بــه هميــن دليــل نخســتين 
زندان هــاي  در  نيــز  انقابــي  ايســتارهاي  و  مقاومت هــا 
ــه ی 60 و  ــاي ده ــل از قتل عام ه ــكل گرفت. قب ــتان ش كوردس
پيــش از آن در ســال های 57 و 58 صدهــا كــورد در زندان هــای 
ســنندج، مريــوان، مهابــاد و ديگــر شــهرهای كوردســتان بــدون 
هيــچ دليلــی اعــدام شــدند. هنگامــي كــه شــهرهای كوردســتان 
مــورد حملــه ی ســپاه و ارتــش  قــرار گرفتــه بــود و خلــق كــورد 
ــر ايــن اشــغال مقاومــت می كــرد،  ــا تمــام تــوان خــود در براب ب
ــر  ــا مقاومــت خــود در براب ــز در زندان هــا ب ــان كــورد ني زنداني
شــكنجه های وحشــيانه، اعــدام را بــه تســليميت ترجيــح دادنــد.

ــتان  ــنندج، بيمارس ــرودگاه س ــی در ف ــته جمع ــای دس اعدام ه
ســقز و نيــز جنايــات مشــابه در ديگــر شــهرها ـ كــه بــه صــورت 

ــن  ــات اســت.  اي ــاي عمــق جناي مســتند عكس هــاي آن وجــود داردـ گوي
ــان سياســي در  ــا از نخســتين زنداني موضــوع بيانگــر آن اســت كــه كورده
زندان هــاي جمهــوري اســامي  بــوده و نخســتين مقاومت هــا در برابــر 
ــه پيشــاهنگي كوردهــا ســازماندهی شده اســت.  سيســتم شــكنجه  و اعــدام ب
ــه  ــران، ب ــان در اي ــصت زنداني ــه ی ش ــای ده ــود مقاومت ه ــا وج ــع ب در واق
دليــل كــم كاري در ســازماندهي اي منســجم، تــداوم ايــن مقاومت هــا بيشــتر 
ــت  ــي گش ــوع عامل ــن موض ــد. همي ــدود مان ــردي مح ــاي ف ــه مقاومت ه ب
ــردد.  ــف گ ــت ضعي ــارزه و مقاوم ــرای مب ــق ب ــد خل ــدودي امي ــا ح ــه ت ك
ــاب  ــل انق ــان  اواي ــادی از زنداني ــداد زي ــام تع ــركوب و قتل ع ــس از س پ
ــماري  ــليميت ش ــری و تس ــراف گي ــژه اعت ــه وي ــا ب ــری از آنه و اعتراف گي
ــت  ــات رياس ــد از انتخاب ــصت و دوره ي بع ــه ی ش ــزاب در ده ــران اح از س
جمهــوری در ايــران مقاومــت زنــدان وارد دوران ركــودي شــديد گرديــد.
ــری و  ــان،  شــكنجه، اعتراف گي ــان و زن ــا وجــود دســتگيری شــديد جوان ب

ــام  ــليمت در تم ــت و تس ــه خيان ــی ك ــه ســطوح جامعــه و در تمــام اليه هــای آن از  در زمان ــادی ب ــی و ع ــری طبيع ــدان ام ــه در زن را بــه مقاومــت، تمامــي توجيهاتــي كــه تســليميت بــار ديگــر، بــا شــعار نــه، بــه تســليميت و آری حســاب آمــده بــود، مقاومــت زندانيــان كــورد جمل مقاومــت  و  مي بخشــيدند  مشــروع  ــن در بيشــتر زندان هــای ايــران و اعتصــاب غــذای در ايــران بــود،  بــا مقاومــت گســترده ي خــود     در ســال 1387 كــه اوج ســركوب و خفقــان غيرممكــن مي دانســتند،  باطــل نمودنــد.را  ــم اي ــات رژي ــه مقام ــر ب ــار ديگ ــد كــه اگــر چــه ســركوب بيشــتر 47 روزه ، ب ــام را دادن ــود. شــده، نــه تنهــا تســليميت را قبــول نمي نماينــد، پي ــتر می ش ــترده تر و بيش ــت گس ــه مقاوم ــدان اويــن در بلك ــی زن ــار ديگــر در ماننــد صارمی  هــا و كاظمی هــا و فتاحيان هــا ســال 1389، زمينــه ي مقاومــت ديگــر زندانيــان مقاومــت تاريخــی 5 زندان ــده و خط مشــي مقاومــت ب زنــدان اوج گرفــتگردي
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ــر  ــدان غي ــت در زن ــد كــه مقاوم ــات ســاختگی باعــث گردي ــن پخــش اعتراف تجــاوز و هم چني
ممكــن و رويايــی بــه نظــر برســد. همچنيــن در زمانــی كــه خيانــت و تســليمت در تمــام ســطوح 
ــه حســاب آمــده  ــدان امــری طبيعــی و عــادی ب جامعــه و در تمــام اليه هــای آن از جملــه در زن
ــت،  ــه مقاوم ــه تســليميت و آری ب ــه، ب ــا شــعار ن ــار ديگــر، ب ــان كــورد ب ــت زنداني ــود، مقاوم ب
تمامــي توجيهاتــي كــه تســليميت را مشــروع مي بخشــيدند و مقاومــت را غيرممكــن مي دانســتند،  

ــد. باطــل نمودن
    در ســال 1387 كــه اوج ســركوب و خفقــان در ايــران بــود،  بــا مقاومــت گســترده ي خــود در 
ــه مقامــات رژيــم ايــن پيــام  ــار ديگــر ب بيشــتر زندان هــای ايــران و اعتصــاب غــذای 47 روزه ، ب
ــد، بلكــه  ــول نمي نماين ــه تنهــا تســليميت را قب ــد كــه اگــر چــه ســركوب بيشــتر شــده، ن را دادن
ــال  ــن در س ــدان اوي ــی زن ــی 5 زندان ــت تاريخ ــود. مقاوم ــتر می ش ــترده تر و بيش ــت گس مقاوم
1389، زمينــه ي مقاومــت ديگــر زندانيــان ماننــد صارمی  هــا و كاظمی هــا و فتاحيان هــا گرديــده 

ــدان اوج گرفــت. ــار ديگــر در زن و خط مشــي مقاومــت ب
ايــن در حالــي بــود كــه اعمــال شــكنجه  بــر روی زندانيــان كــورد، بــه اوج خــود رســيده بــود. 
ــه  ــبت ب ــكنجه ها نس ــنيع ترين ش ــيانه ترين و ش ــال وحش ــه اعم ــوان ب ــراوان می ت ــای ف از نمونه ه
مقاومــت تاريخــی رفيــق فــرزاد كمانگــر اشــاره كــرد. همــان گونــه كــه در رنجنامــه ی منتشــره ی 
معلــم شــهيد، رفيــق فــرزاد كمانگــر آورده شــده اســت، رژيــم بــرای بــه تسليم كشــاندن وی از 
تمامــی شــكنجه هايی كــه در ايــن ســه دهــه بــر روی زندانيــان انجــام ، اســتفاده كــرده بودنــد. از 
ضــرب و شــتم گرفتــه تــا تهديــد بــه تجــاوز و شكســتن اعضــای بــدن و اذيــت و آزار اعضــای 
ــواع شــكنجه هايی كــه تصــور آن بســيار ناممكــن  ــواده و دوســتان، فحاشــی و هتاكــی و ان خان

مي نمايانــد.
ــند.  ــران می باش ــای اي ــی در زندان ه ــی سياس ــترين زندان ــا دارای بيش ــر كورده ــال حاض در ح
كوردهــا در طــول رژيــم جمهــوری اســامی بــه عنــوان پيشــاهنگ مقاومــت در تمــام عرصه هــا 
ــان سياســی  ــر، تعــدادی از زنداني ــد. در هفته هــاي اخي ــم بوده ان ــر رژي ــدان در براب ــژه زن ــه وي و ب
آزاد شــدند كــه ايــن را می تــوان يكــی از  اوليــن گام هــای روحانــی در اجابــت مطالبــات خلق هــا 
در ايــران دانســت و البتــه نتيجــه ي مقاومــت زندانيــان سياســي در ايســتار و اصــرار بــر مطالبــات 
خلق شــان  اســت. ايــن آزادی باعــث خوشــحالی تمــام جامعــه شــد، امــا در ميــان ايــن زندانيــان 
سياســی آزاد شــده، هيــچ كــدام از زندانيــان سياســی كــورد وجــود ندارنــد. نكتــه ي قابــل تأمــل 
در ايــن مــورد ايــن اســت كــه،  نْفــس آزادی زندانيــان عملــی مثبــت بــوده كــه از جانــب همــگان 
ــا  كوردهــا  ــا توجــه بــه سياســت های سی ســاله ی رژيــم در رابطــه ب نيــز تحســين می شــود. امــا ب
ــن تبعيــض  ــوان اي ــه ای كــه درحــق كوردهــا روا داشــته  شــده اســت، می ت و  تبعيــض همه جانب

ــز ادامــه ی همــان سياســت ها دانســت. در آزادی را ني
ــم جــاي  ســؤال دارد. ــز رژي ــن سياســت تبعيض آمي ــر ادامــه ی اي  ســكوت روشــنفكران در براب

ــد.  ــم می باش ــز رژي ــت های تبعيض آمي ــد سياس ــای تايي ــه معن ــت ب ــن سياس ــر اي ــكوت در براب س
هــر انســان آزادی خــواه و دمكراتــی بايــد در برابــر ايــن سياســت اعتــراض خــود را بيــان نمــوده 
ــه  ــدون توجــه ب ــان سياســی ب ــان سياســی باشــند. تمامــی زنداني و خواهــان آزادی تمامــی زنداني
هويــت، عقيــده و مذهــب آنهــا بايــد آزاد شــوند. تنهــا بــا آزادی تعــداد محــدودی از زندانيــان 
ــت در  ــی مثب ــوان گام ــه عن ــوان از آن ب ــند، نمی ت ــانی می باش ــت يكس ــه دارای هوي ــی ك سياس

ــرد.  ــام ب ــران ن ــات خلق هــای اي ــت مطالب راســتای اجاب
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ــراي  ــوده و ب ــوردار نب ــوژن برخ ــاختاري هم ــي از س ــات ميان ــه طبق ــل آنك ــه دلي ب
نيــروي ذاتــي و قابليــت كافــي هســتند، جهــت  برون رفــت از بحــران فاقــد 
ــد.  ــه اي پيمــان مي بندن ــا نيروهــاي جداگان ــرون رفــت از بحــران ب جســتجوي راه ب
ــد،  ــي برخوردارن ــادي نســبتاً خوب ــت م ــا[ كــه از وضعي ــژه دســته اي ]از آنه ــه وي ب
طبقــه ي  نماينــدگان  و  ســازمان ها  هم پيمــان  و  واپس گــرا گشــته  روز  روزبــه 
ــزان  ــه مي ــده ب ــركوب ش ــه س ــري ك ــر محروم ت ــا قش ــوند. ام ــركوب گر مي ش س
ــد  ــن الزم مي بينن ــن جايگاهــي مناســب در جامعــه ي نوي ــا احتمــال يافت ــاد و ي اعتق
كــه بــه نماينــدگان و ســازماني كــه پيشــاهنگي ايجــاد جامعــه اي نويــن را برعهــده 
ــگرا  ــوان واپس ــر عن ــك قش ــه ي ــكل در حالي ك ــن ش ــند. بدي ــته باش ــد، وابس دارن
ــري و  ــر رهب ــت تأثي ــي تح ــر ن ــر ديگ ــرد، قش ــود مي گي ــه خ ــه كار را ب و محافظ
ــپ  ــن تي ــد. اي ــرار مي گيرن ــان ق ــت نوگراي ــي، در موقعي ــه ي مترق ــخصيت طبق ش
شــخصيتي كــه خــود را بــه عنــوان مركــز دنيــا قلمــداد مــي كنــد، جهــت برون رفــت 
ــواداري  ــه ه ــه ب ــذارد؛ ن ــش نمي گ ــه نماي ــود ب ــدي را از خ ــي ج ــران، تاش از بح
ــدارد  ــن را ن ــي اي ــا تواناي ــونده؛ ام ــركوب ش ــر س ــه قش ــركوب گر و ن ــر س از قش

مسئلهيشخصيتدركوردستان
شهيدرامانجاويد

ترجمه؛
ــق  ــر خل ــته ي رهب ــتان« نوش ــئله ي شــخصيت در كوردس ــاب » مس كت
كــورد »عبــداهلل اوجــاالن« يكــي از آثــار مهمي ســت كــه در ســال هاي 
آغازيــن  جنبــش آزادي خواهــي منتشــر شــده اســت. ترجمــه ي ايــن 

ــهيد  ــط ش ــاب توس كت
در  جاويــد  رامــان 
ميــادي   2008 ســال 
گرفتــه  صــورت 
اســت. شــهيد رامــان 
اعضــاي  از  جاويــد 
مطبوعــات  مديريــت 
آزاد  حيــات  حــزب 
 ) ك ا پژ ( ن ســتا د كر
ســال ها  و  بــوده 
بــه  نهــاد  ايــن  در 
روشــنگري  فعاليــت 
تيــك  ا كر مو د
وي  اســت.  پرداختــه 
خــود  مبــارزه ي  در 
بســيار كوشــا و پويــا 
شــور  چنانكــه  بــود. 
انقابــي   هيجــان  و 
رامــان  شــهيد 
زبانــزد  هــم  هنــوز 
گرياســت. در1 مــي 
حملــه ي  طــي   2008
وحشــيانه ي  هوايــي 
بــه  تركيــه  دولــت 
حفاظــت  منطقــه ي 
شــهيد  ميديــا،  شــده 
همــراه  بــه  رامــان 
ديگــر  از  تــن  پنــج 
همرزمانــش در قنديــل 
ــيد و  ــهادت رس ــه ش ب
ــه كاروان جاودانگان  ب

ــخصيت،  ــئله ي ش ــاب مس ــته هاي كت ــت. دست نوش راه آزادي پيوس
ــان خرابه هــاي ناشــي  توســط رفقــاي مركــز مطبوعــات پــژاك از مي
از بمبــاران جمــع آوري و تايــپ گرديــد. بخش هايــي از ايــن ترجمــه 
در شــماره هاي پيشــين »آلترناتيــو« در ســال 2010 انتشــار يافتــه اســت. 
ــل  ــري در اواي ــن رهب ــم  نوي ــش از پاراداي ــاب پي ــن كت ــه اي ــر چ اگ
دهــه ي هشــتاد بــه نــگارش درآمــده كــه  در آن تفكرات ماركسيســت 
ــــ لنينيســتي در جنبش هــاي چــپ تأثير گــذار بوده اســت امــا بــا 
ــذار از  ــادي و گ ــه  90 مي ــش PKK در ده ــم در جنب ــر پارادي تغيي
ــه ي  ــم جامع ــاي پاراداي ــر مبن ــك ب ــت دموكراتي ــرات، مل ــن تفك اي
اكولوژيــك ــــ دموكراتيــك و رهايــي از جنســيت گرايي اجتماعــي 
ــواي آن  ــه اهميــت موضــوع و محت ــا توجــه ب ــد. ب پايه گــذاري گردي
و  نيــز ويرايــش جديــد ترجمــه، جهــت چــاپ كتــاب، در هــر شــماره 
ــره ي  ــاد و خاط ــردد. ي ــدگان مي گ ــم خوانن ــي از آن تقدي بخش هاي
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مسئلهيشخصيتدركوردستان
ــاي  ــل ويژگي ه ــه دلي ــد. ب ــم برهان ــر ه ــن دو قش ــرات اي ــود را از تاثي ــه خ ك
شــخصيتي بي نهايــت منفعت طلــب، بي ثبــات و شــياد در دوره ي انقــاب، 
ــت  ــونده در حرك ــركوب ش ــركوب گر و س ــرف س ــان دو ط ــواره در مي هم
اســت. در دوره هايــي كــه نيروهــاي انقابــي هنــوز ضعيــف هســتند از هويــت 
ــاي  ــه نيروه ــا زماني ك ــت؛ ام ــوردار اس ــي برخ ــام معناي ــه تم ــت ب كهنه پرس
ــز  ــد ني ــدل مي گردن ــدرت مب ــام ق ــراي نظ ــوي ب ــطح آلترناتي ــه س ــي ب انقاب
ــي آتشــين نشــان مي دهــد. تمامــي غــم و هــم  خــود را همچــون يــك انقاب
ــه  ــي ب ــردد، جاي ــم مي گ ــه حاك ــده اي ك ــه ي آين ــا در جامع ــت ت وي آن اس
خــود اختصــاص دهــد. البتــه در حيــن انجــام ايــن كار نــه بــه تــوان، قابليــت 
و ســطح مبــارزه ي خويــش بلكــه همــواره در ايــن راه بــه بــازي هايــش 
]جســتجوي متفقــي بــراي خــود[ اطمينــان دارد. بــر ايــن اســاس نيــز بــي نهايت 
ســازش كار و بــا حســاب و كتــاب )تــوازن( برخــورد مي كنــد. نمــي خواهــد 
خويــش را چنــدان بــه دردســر بيانــدازد. يكــي از بارزتريــن ويژگي هــاي ايــن 

تيــپ شــخصيتي ايــن اســت كــه از تــوان ايفــاي نقــش پيشــاهنگي جهــت 
ــكلي از  ــراي ش ــتجو ب ــارزه و جس ــاي مب ــن، ارتق ــه اي نوي ــاد جامع ايج

ــه خــودي خــود برخــوردار نيســت. ــه ب جامع
ايــن طبقــه نقش تفكيك ]را داشــته[ و مــرز مابين طبقه ي ســرمايه داران 
بــزرگ، صاحبــان صنايــع و بازرگانــان ـ يعنــي بــورژوازي ـ بــا پرولتر يا 
طبقــه ي كارگــر را مشــخص مي ســازد. همــواره در آرزوي رســيدن 
بــه موقعيــت بورژواســت، امــا بــا كوچكتريــن بدشانســي، افــراد ايــن 
ــه  ــد ب ــا امي ــد... ب ــر ســقوط مي كنن ــه ي پرولت ــت طبق ــه موقعي ــه ب طبق
ــراس  ــن ه ــد و همچني ــل  آي ــه ناي ــن طبق ــه صفــوف مرفه تري اينكــه ب
ــد، در  ــزول ياب ــا حتــي محروميــن ن ــر و ي ــه موقعيــت پرولت از اينكــه ب

ــا اختصــاص دادن جايگاهــي در مديريــت سياســي،  حركــت اســت. ب
بــا اميــد بــه اينكــه قبــل از هرچيــز بــه منافــع خــود اولويــت دهــد و تــرس 

از احتمــال اينكــه به دليــل مخالفتــي بي جــا متقاضيان)مشــتري( خــود 
ــه  ــت را ك ــرت حكوم ــه نف ــراس از اينك ــن ه ــد و همچني ــت بده را از دس

ــن  ــرد. اي ــر مي ب ــد به س ــزد، در تردي ــرل دارد برانگي ــت كنت ــش را تح دارايي
طبقــه كــه ثــروت خــود را بــا هــزار ترفنــد به دســت آورده، در باورداشــت 

ــت  ــت حاكمي ــه تح ــه ك ــن طبق ــت. اي ــات اس ــت بي ثب ــود بي نهاي خ
يــك نظــام فئودالــي و يــا مونارشــي ســرتعظيم فــروآورده ، بــه هنــگام 
ــرد.  ــكل مي گي ــم در وي ش ــش ليبراليس ــورژوازي، گراي ــاي ب ارتق

هميــن كــه بــورژوازي برتــري اش را برقــرار كــرد، 
مي كنــد.  طــي  را  بــودن  دموكراتيــزه  دشــوار  درد 
ــا  ــي پرولتاري ــن، يعن ــه ي زيري ــه طبق ــي ك ــا هنگام ام

جنبشــي نويــن را آغــاز مي كنــد بــار ديگــر دچــار وضعيتــي 
وحشــت زده مي شــود."

ســومين تيــپ شــخصيتي كــه در دوره هــاي بحرانــي نمــود مي يابــد،  متشــكل 
از افــرادي اســت كــه  تغييــرات جامعــه را درك نمــوده،  فرمــول ويژگي هــاي 
جامعــه ي نويــن را بــر مبنــاي انتقــادي تندروانــه از جامعــه ي پيشــين ارائــه داده 
و ايــن يــك را به صورتــي كامــاً  آشــكار نشــان مي دهنــد؛ بــا پيشــرفتي 
ــده،  ــه ي آين ــت از جامع ــاي صيان ــو از انگيزه ه ــان آور و ممل ــرزنده و هيج س
ــزو  ــخصيتي ج ــپ ش ــن تي ــد اي ــند. هرچن ــش مي باش ــاهنگي خوي ــت پيش تح
اقشــار سركوب شــده اي اســت كــه از بطــن جامعــه ي ســابق خــارج شــده، امــا 
ــاي  ــر مبن ــن تيــپ شــخصيتي كــه ب ــن مي باشــند. اي ــدگان جامعــه ي نوي نماين
واكنــش در مقابــل نهادهــا، ايدئولــوژي،  سياســت ها، آداب و رســوم و ســنن 
ــر و  ــه انقابي گ ــود ـ ك ــت خ ــب سرش ــرد،  برحس ــكل مي گي ــي ش ــه قبل جامع
ــاي  ــز تاش ه ــوالت و ني ــاز تح ــراد مانع س ــل اف ــت ـ در مقاب ــواه اس مترقي خ
ــد،   ــرار مي ده ــر ق ــاي معاص ــارج از معيار ه ــه زور خ ــه وي را ب ــه اي ك جامع
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ــه ها و  ــه انديش ــري، در هم ــش انقابي گ ــد. نق ــاء مي ياب ــر ارتق ــاي معاص ــطح معياره ــه س ــش ب ــت خوي ــراز موجودي ــت اب ــته و جه ــا خاس به پ
ــه  ــده گرفت ــه برعه ــي ك ــد وظايف ــاس،  هرچن ــن اس ــر اي ــد؛ و ب ــود مي ياب ــوس نم ــكلي محس ــخصيتش به ش ــد و در ش ــاب مي ياب ــش بازت رفتارهاي
ــز متعلــق  ــل هــر چي ــي در وي شــكل مي گيــرد. در حالي كــه در مقاب ــا روح و اصالــت وظايفــش،  شــخصيتي متعال دشــوار هســتند، امــا متناســب ب
بــه گذشــته كــه فرســوده گشــته و ديگــر دور انداختــن آن گريزناپذيــر اســت،  نفــرت و كيــن خــود را در قالــب شــخصيتي منهــدم ابــراز مــي دارد، 
ــه وي  ــه ب ــز مي باشــد. وظايــف دشــواري كــه برعهــده گرفت به علــت آنكــه نماينــده ي جامعــه اي نويــن اســت، برخــوردار از شــخصيتي خــاق ني
ــه از اعتمادبه نفــس و جســارت برخوردارســت؛  ــع جامع ــه ســبب نمايندگــي كــردن مناف ــي راســخ و مصمــم بخشــيده و ب ــن، عزم اراده اي پوالدي
ــده مي بخشــد. ايــن  ــه او تــوان و روحيــه ي انجــام كار، نظريــات مترقــي و ويژگي هــاي پيش برن ــز ب ــودن ني ــا ب عضــو يــك طبقــه ي پيشــاهنگ نوپ

ــد. ــر نمــود مي ياب ــه بارزتريــن شــكل در شــخص پرولت شــخصيت امــروزه ب
ــادي  ــا انتق ــش را ب ــده دارد، كار خوي ــن را برعه ــه اي نوي ــي و به جــاي آن ايجــاد جامع ــه ي قبل ــه  ي فروپاشــي جامع ــي كــه وظيف شــخصيت انقاب
شــديد از روبنــا و زيربنــاي جامعــه ي گذشــته، آغــاز نمــوده و تغييــرات ايــن جامعــه را گزيرناپذيــر برمي شــمارد. امــا بديــن نيــز كفايــت نكــرده 
ــه  ــد راه را ب ــه مي توانن ــارت ديگــر  ايــن مــورد را كــه انديشــه ها چگون ــه مي دهــد. به عب و فرموالســيون جامعــه ي آينــده را در ســطح انديشــه ارائ
جامعــه ي نويــن نشــان دهنــد و آن را ســازماندهي كننــد، به وجــود مــي آورد. همــراه بــا ايــن،  مرحلــه ي انديشــيدن  و به طــور خاصــه نوگرايــي در 
انديشــه و دوره ي "رنســانس" آغــاز مي گــردد. ايــن دوره ي نوســازي تأثيــرات خــود را بــر عرصه هــاي هنــري و فرهنگــي، طــرز زندگــي و هنجارهــا 
قــوت بخشــيده و پــس از مدتــي، ديگــر بــه ســطحي مي رســد كــه تــوان زندگــي در جامعــه ي قبلــي را نــدارد. قشــر انقابــي كــه ســازماندهي هاي 
ذاتــي خــود را بــر مبنــاي ايدئولــوژي ارائه شــده ايجــاد مي كنــد، بــا مبدل شــدن بــه يــك  نيــروي سياســي بــه شــكلي آگاهانــه و سازماندهي شــده 
ــان نقطــه اي مي رســد  ــه چن ــه ب ــي خــود را گســترش مي دهــد. رفته رفت ــروي عمليات ــي را نشــان داده و ني ــل جامعــه ي قبل واكنــش خــود را در مقاب
ــا زدن  ــانده و  ب ــه رس ــه نتيج ــم ـ ب ــاب مي گويي ــه  آن انق ــه ب ــونت بار ـ ك ــدادي خش ــا روي ــده اش را ب ــه و سازماندهي ش ــاي آگاهان ــه فعاليت ه ك
ضربــه ي نهايــي بــه جامعــه ي قبلــي، آن شــكل اجتماعــي را بــه  ويــژه در ســاختار بــاالي سياســي از هــم مي پاشــد. بعــد از پيــروزي انقــاب، كار 
ــت از  ــري، راه برون رف ــرز انقابي گ ــي ط ــرز، يعن ــن ط ــي در اي ــد. به عبارت ــاز مي كن ــد آغ ــه اي جدي ــر از نقط ــار ديگ ــن را ب ــه اي نوي ــاد جامع ايج

بحــران وجــود دارد
ــزرگ ظهــور  ــي و انديشــمندان ب ــزرگ دين ــزرگ، عالمــان ب ــب فيلســوفان ب ــن، شــخصيت هايي  ـ كــه در قال ــان انديشــه هاي جامعه هــاي نوي . باني
ــا و اشــكال جامعــه اي نويــن خــود  ــد امــا در دوره اي ظهــور مي كننــد كــه زواي مي كننــد ـ هســتند كــه در آغــوش جامعــه ي پيشــين رشــد نموده ان
را نشــان مي دهنــد. البتــه كــه در ايــن دوره هــا، عــاوه بــر ايــن نــوع شــخصيت ها،  انســان هاي بــزرگ اهــل عمــل، فرماندهــان نظامــي، انســان هاي 
دولتــي و انســان هاي فاضلــي كــه اخــاق نويــن را پيشــنهاد مي كننــد نيــز تعيين كننــده هســتند. عظمــت ايــن شــخصيت ها نيــز بــه محســوس نمودن 
ــه ي  ــودي جامع ــه ي پيشــين و ســير صع ــي جامع ــه تناســب ســير نزول ــز ب ــن در شخصيتشــان،  بســتگي دارد. شــخصيت ها ني ــه ي نوي عظمــت جامع
نويــن، رشــد و نمــو مي نمايند.بــه  اينــان شــخصيت ها و انســان هاي بــزرگ مي گوييــم؛ چــرا كــه صدهــا ســال آينــده را اكنــون در مرحلــه  اي كــه 

ــد. ــم را برعهــده دارن ــوان گفــت كــه نقشــي عظي ــن نظــر مي ت ــد و از اي ــار مي زين ــد از نقطه نظــر انديشــه و رفت ــه ســر مي برن در آن ب
ــخ  ــي از تاري ــر مراحل ــان ناگزي ــا ميهمان ــت. اينه ــاز اس ــري ني ــخصيت هاي بي نظي ــن ش ــه چني ــردد، ب ــرورو مي گ ــخ زي ــه تاري ــي ك در دوره هاي
ــا ننمــوده  ــن شــخصيت ها نقــش واقعــي خــود را ايف ــي اگــر اي ــن مراحل ــد. در چني ــا مي كنن ــده را ايف مي باشــند كــه شــخصيت ها نقشــي تعيين كنن
و مهــر خــود را بــر ســير پيشــرفت تاريخــي نزننــد، ايجــاد جامعــه ي آينــده امكان پذيــر نخواهــد بــود. البتــه كــه ايفــاي چنيــن نقشــي چنــدان ســهل 
ــود دارد.  ــز وج ــك ني ــاي دراماتي ــوع رويداده ــال وق ــد، احتم ــاي مي آورن ــود را به ج ــف خ ــخصيت ها وظاي ــه ش ــن آنك ــوده و در حي ــان نب و آس
ــه صــورت متداخــل و درهم تنيــده ســپري  ــز ب روزهــاي مملــو از اضطــراب، گرســنگي و شــكنجه، درد و آالم، روزهــاي خوشــايند و هيجان انگي
مي شــوند. همچنيــن روزهــاي شكســت و پيــروزي پشت ســر هــم مي آينــد. مي تــوان بازتــاب همــه ي ايــن روزهــاي متاطــم تاريخــي را در حيــات 

فــردي نيــز مشــاهده كــرد. 
بديهي ســت كــه ايــن شــخصيت ها خصوصيــات جامعــه آينــده ـ  شــايد ]ايــن جامعــه[ در اعصــار بعــدي نمــود يابــدـ را در شــخص خــود بازتــاب 
مي دهنــد. جنبــه ي دراماتيــك بــودن حياتشــان، نيــز از ايــن مــورد نشــأت مي گيــرد. حــل معضــل را كــه شــايد صدهــا ســال بــه طــول بيانجامــد در 
ــي نســبي در تاشــند كــه انديشــه، ســازمان  ــا تغييرات ــن ب ــد؛ همچني ــي آن تــاش مي كنن ــور ســاخته و در جهــت چاره ياب شــخصيت خويــش متبل
ــد صددرصــد نقــش  ــاط ناگزيرن ــن ارتب ــه كــه در اي ــر بكشــند. البت ــه تصوي ــن حاكــم مي گــردد، ب ــه ي نوي ــي را كــه در جامع و شــيوه هاي عمليات
تاريخــي خــود را بــه جــاي آورده و موفقيــت الزمــه را كســب نماينــد. يــا بــه موفقيــت مي رســند يــا بــا شكســت مواجــه مي گردنــد. نمي تــوان از 

ــم.  ــر مي كني ــه نوعــي، دراماتيــك تعبي ــات آنهــا را ب ــر نمــود. بديــن جهــت حي ــه رو تعبي ــوان ميان ايــن شــخصيت ها به عن
به دليــل آنكــه ايــن شــخصيت ها قبــل از هــر چيــز تضــاد و كشمكشــي را كــه در ميــان افــراد متعلــق بــه طبقــات جديــد جامعــه صــورت مي گيــرد،  
ــز مشــاهده  ــا ني ــن برخــي از آنه ــه ي پيشــين را مابي ــده از جامع ــي به جاي مان ــوان كشــمكش و تضــاد طبقات ــاده مي ســازند،  مي ت ــان خــود پي در مي
نمــود. بنابرايــن،  ايــن مهــم در عيــن حــال كــه نقطــه تقاطــع و تضــاد اينهــا اســت، پــل تحــول كهنــه بــه تــازه مي باشــد. ]ميــان ســه نــوع از شــخصيت[ 
يعنــي شــخصيت هاي محافظــه كار، طبقــات ميانــي كــه خــود را مركــز دنيــا تصــور مي كننــد و شــخصيت هايي كــه آينــده را پيش بينــي مي كننــد، 
ــز در  ــل از هــر چي ــور مي ســازند. قب ــا انقــاب اجتماعــي را در شــخصيت خــود متبل ــان كــه گوي ــرد. چن ــري صــورت مي پذي كشــمكش و درگي
ــارزه،  ــد. طبيعــي ا ســت كــه در ايــن مب ــارزه گســترده اي مي پردازن ــه مب عرصــه فكــري و بعــد از آن نيــز در عرصه هــاي ســازماندهي و عمليــات ب

ــه مي شــوند.  ــكار گرفت ــي ب ــاي گوناگون اســتراتژي و تاكتيك ه
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ســنت ادبيــات شــفاهي در ادبيــات هــر ملتــي وجــود دارد و ادبيــات 
شــفاهي  ادبيــات  نيســت.  مســتثني  آن  از  نيــز  خراســان  كوردهــاي 
ــي  ــبك هاي متنوع ــت و داراي س ــي اس ــيار غن ــان بس ــاي خراس كورده
ــا و  ــل، معم ــرب المث ــي، ض ــتان حماس ــانه، داس ــه، افس ــه، قص ــد تران مانن
ســه خشــتي اســت. در ايــن آثــار جهــان بينــي و نظــام فكــري كوردهــاي 
ــادت ها،  ــد رش ــا مانن ــي آنه ــف زندگ ــاد مختل ــن ابع ــان و همچني خراس
ــد  ــان مانن ــي روزمره ش ــاري زندگ ــور ج ــتي و ام ــا، مهين دوس پهلواني ه
هجران هــا  و  عشــق ها  رســوم،  و  آداب  زندگــي،  نحــوه ي  و  ســنت  
ــه ي  ــي جامع ــاي فرهنگ ــه  ارزش ه ــار ك ــن آث ــت. اي ــه اس ــكاس يافت انع
ــه شــمار مــي رود، حالــت آموزشــي هــم داشــته و  كوردهــاي خراســان ب
ــز   ــان خــود ني ــه مخاطب ــه زيســتن را ب ــا ســعي شــده اســت، چگون در آنه

ــوزد. بيام
ادبيــات شــفاهي كوردهــاي خراســان، يكــي از پايه هــاي اساســي و 
بن مايــه ي ادبيــات معاصــر كــوردي اســت. ادبيــات شــفاهي كرمانج هــاي 
ــه خــود برخــوردار اســت. در برخــي  خراســان از ويژگي هــاي مختــص ب
آثــار بــه دليــل وجــود توصيفــات تكــراري گاهــي احســاس كســالت بــه 
مخاطــب ديــده مي شــود. عــاوه بــر ايــن ممكــن اســت از يــك اثــر چنــد 
روايــت وجــود داشــته باشــد. چــون بيشــتر ايــن آثــار بــه صــورت شــفاهي 
ــه  ــان ب ــيده، راوي ــد رس ــل هاي بع ــه نس ــينه ب ــه س ــينه ب ــاي س و روايت ه
ــه  ــي ك ــايند و مطالب ــمت هاي ناخوش ــي از قس ــتند بعض ــي مي توانس راحت
بــاب ميــل آنهــا نبــود، حــذف نمــوده وآن چــه را كــه بــه نظرشــان مهــم 

ــد. ــر بيافزاين ــه اث ــد، ب مي آم
يكــي ديگــر از ويژگي هــاي ادبيــات شــفاهي كوردهــاي خراســان، 
ــع  ــوادث و وقاي ــا ح ــش و ي ــرزمين خوي ــن و س ــران از ميه ــف هج توصي
تاريخــي اســت. در ضمــن توصيــف رشــادت  قهرمانــان تاريخــي كــه بــه 
ــي  ــات اخاق ــه؛ خصوصي ــه يافت ــي مقدس گون ــردم حالت ــان م ــج مي تدري
آنهــا بــه ويــژه در شــعر بــراي يــك جامعــه الگــو و نمونــه گشــته اســت.
ــه ي  ــوع تران ــان در ن ــاي خراس ــات كورده ــي از ادبي ــي نمونه هاي  بررس

ــت.  ــر اس ــات ياري گ ــن ادبي ــتر از اي ــناخت بيش ــي در ش حماس
ترانه ي حماسي

گرامــي  ترانه هــا  بــا  را  خــود  قهرمانــان  يــاد  خراســان،  كوردهــاي 

ــه ســينه انتقــال  ــن اشــعار ســينه ب ــز اي ــا عصــر حاضــر ني مي داشــتند كــه ت
ــظ  ــود را حف ــان خ ــادت قهرمان ــخ رش ــيوه تاري ــن ش ــت. بدي داده شده اس
كرده انــد. يكــي از ايــن نمونه هــا حماســه ي »ججوخــان« اســت كــه 
ســمبل »روس ســتيزي« كوردهــاي خراســان اســت. ججوخــان يــاور 
ســتمديگان بــود ودر زمــان حملــه ي  ملخ هــا، انبــار محتكريــن را شكســت 
ــت  ــا خيان ــن مــردم تقســيم مي كــرد. عاقبــت ججوخــان ، ب ــدم را بي و گن
برخــي كوردهــاي حامــي لشــكريان روس، كشــته شــد. در گزارش هــاي 
ــه  ــو را ب ــد جج ــه جس ــود ك ــده ب ــد ش ــال« تأكي ــي آخ ــز فرمانده »مرك
روســيه بفرســتند. بــا توجــه بــه مســافت ميــان شــهرها و عــدم امــكان ايــن 
كار، شــكم ســردار خــاوران را دريدنــد، پــر از يــخ و بــرف نمــوده، تــن 
بــي جانــش را در صنــدوق پــر از يــخ گذاشــته بــه روســيه نــزد متخصصــان 
فــن فرســتادند تــا شــايد از مكانيســم مغــز  وي پــي بــه نبــوغ و برتري هــاي 

ــد. ــي او ببرن نظام

ترانه ي ججوخان
ــف« مستشــرق روس كــه اندكــي پــس از كشــته شــدن ججوخــان  »ايوان
ــه و نوشــته  ــژاد شناســي خراســان پرداخت ــه تحقيقــات خــود در مــورد ن ب
هايــي از او در ســال 1927  در مجلــه ي انگليســي زبــان »بنــگال« بــه چــاپ 
رســيده ايــن اشــعار را در مــورد ججــو از مــردم خراســان شــنيده و ضبــط 

نمــوده اســت:
جه جو خانوا ، جه جو خانا/   اال اي ججوخان اي ججوخان

وه رگــه رياجوولگــي خوپانــا/  كــه بــه ســمت جلگــه ويــران شــده 
ســرازير شــدي

بريني وي پيروه ژانا/  و زخم هايت عميق و پردرد است. 
ــوز جــوان و  ــه/   اســب ججوخــان هن ــي ي هــه ســپي جــه جــي هيــن جان

پرنفــس اســت
خورجيني وي ترماني يه/  خورجين آن تركمني است

تفانگي وي ئالماني يه/  و تفنگ او آلماني است . 
جه جووه خوه له گاوي دا/  ججوخان در دامنه كوه است

گولليك لي كه ت له داوي دا/  گلوله اي به او خورد
 خوينــي چوويــه ســه رچــه كمــي دا/  و خــون بــر روي چكمــه اش 

ــد ــرازير ش س
وه خورجينــي وه خورجينــي/  آن كــس كــه خورجينــي بــر پشــت اســب 

بســته بــود
چــه كمــه كشــاند ژه نــا و خووينــي/  چكمــه هــاي ججوخــان را از ميــان 

خــون بيــرون كشــيد
ده سمال دايه سه ربيريني/   و دستمال بر روي زخمش نهاده. 

دينو خراسانی
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جه جوخانا ، جه جو خانا/  اي ججوخان ، ججوخاني
دو شمه ن ژه ته هه راسانا/  كه دشمن از بيم تو بر خويش مي لرزيد

له دلي ته مائه رمانا/  تو آرزو بر دل ماندي  

ترانه ي ججوخان هنوز طوري خوانده مي شود كه گويي خون ججو گرم و تازه است و شبيه ترجيح بند مي باشد.
 

جه جوخانو تو سياروي سه الت هاتيه ده وي داوي/  ججوخان تو سوار شو  سالدات ها آمده اند
ته لي ته كوپه يداناوي خاني خانان جه جوخانا/  جنگ در مي گيرد ، همتاي تو پيدا نمي شود  خان خانان اي ججوخان

ــان  ــانا/ خ ــه راس ــه ه ــمه ن ژه ت ــا دوش ــه جوخان ــان ج ــي خان خان
خانــان اي ججوخــان  دشــمن از تــو هراســان و بيــم بــر دل اســت 
 جــه جوخــان چــووزه نگيانــه ودوو كــه تيــن ســه التانــه/  
ججوخــان بــه طــرف زنــگان1 راه افتــاد  ســالدات هــا بــه دنبالــش 

ــدند ــه ش روان
هــه ودو دانــه وه رگولانــه خانــي خانــان جــه جوخانــا/  و يكديگر 

را بــه گلولــه بســتندخان خانــان اي ججوخان
ــه راســانا/  خــان  ــه ه ــا دوشــمه ن ژه ت ــان جــه جوخان ــي خان خان
خانــان اي ججوخــان  دشــمن از تــو هراســان و بيــم بــردل اســت . 

ــه/   ــه وان زاوان كــر تووفان ــه ل جــه جــي گــرت ســه ري چــي يان
ججوخــان ســتيغ كــوه هــا را گرفــت  و در آن دره هــاي مخــوف 

توفانــي بــه راه انداخــت
وي ئاربــه رداســه التانــه خانــي خانــان جــه جــو خانــا / و آتــش بــه 

جــان ســالداتها انداخــت اي خــان خانــان ججوخــان
ــانا/  اي  ــه راس ــه ه ــمه ن ژه ت ــا دوش ــو خان ــه ج ــان ج ــي خان خان
خــان خانــان ججوخــان  دشــمن از تــو هراســان و بيــم بــردل اســت 

.
ــه  ــه دوشــمه ن كرت ــدان ل چــه ندشــه وارو وي كرجــه نگــه مــه ي

ــا روســها جنگيــد ــد شــبانه روز ب نگــه/  او چن
ــا/  و  ــان جــه جوخان ــي خان ــه مــات وومــه نگــه خان  ســه الت مان

ــان تنــگ كــرد ــر آن عرصــه را ب
خانــي خانــان جــه جوخانــا دوشــمه ن ژه تــه هــه راســانا/  و 
ســالداتها مــات و حيــران مانــده بودنــد  خانــا نــي خانــان …
ــه زاره/  در  ــن الل ــن ژه خويي ــاره زمي ــه ه ــوو ، ب ــان ب ــه زه نگي ل

ــده اســت ــار آم ــگان به زن
دوشــمه ن بوويــه تارومــاره خانــي خانــان جــه جوخانــا/ زميــن از 

خــون اللــه زار شــده اســت
 خانــي خانــان جــه جوخانــا دوشــمه ن ژه تــه هــه راســانا/ و دشــمن 

تــار و مــار گرديــده اســت  اي خــان خانــان ججوخــان …
 جــه جــووه ر كــه ت ژه ســه رحــه دي ســه الت چوونــه ره دوه ره 

دي/ ججــو از ســرحد بيــرون رفت
ــا/  ــان جــه جــو خان ــي خان ــه ردي خان ــه ه ــه ردان ــي وي ب  خويين

ــد ــه رد رفتن ــش رد ب ــه دنبال ــا ب ســالدات ه
خانــي خانــان جــه جــو خانــا دوشــمه ن ژه تــه هــه راســانا/ خــون او 

را برزميــن ريختنــد ، خانــان خانــان اي ججوخــان ………
ــي/  وليخــان  ــه بان ــي وه دوشــمه ن راكــر ت ــه ره مان ــي ق  وه ليخان

ــا دشــمن تبانــي كــرد قهرمانــي1  ب
ــا/  و  ــه جوخان ــان ج ــي خان ــي خان ــان دان ــه كورمانج ــك ل مالي

كرمانجهــا را داغــدار و عــزادار نمــود
خاني خانان جه جو خانا دوشمه ن ژه ته هه راسانا/ خان خانان اي ججوخان… 

Oragana
.ALTIRNATIV37PJAK28



PJAKتيوانلترآ ارگان حزب حیات آزاد کوردستان 
سال هفتم دوره ي دوم شماره ی 37مهر ماه  1392

29
.

PJAK

Oragana
.ALTIRNATIV37PJAK28

ســەركارییەوە  هاتنــە  ســەرەتای  لــە  ئێــران  ئیســالمی  كۆمــاری 

گرینــگ  و  ئەساســی  بەشــێكی  وەك  میلیتاریزمــی،  سیســتەمێكی 

لــە ناوەندەكانــی دەوڵەتــی و مەدەنــی كۆمەڵــگا پێشخســتووە و 

پەرەیپێــداوە.

حكومەتــی كۆمــاری ئیســالمی كــە پــاش ســەرهەڵدانی گەاڵنــی ئێــران 

وەك دژە شۆڕشــێك هاتــە مەیدانــەوە، هەمــوو دەســتكەوت و ڕەنجــی 

گەالنــی ئێرانــی خســتە ژێرچەپۆكــەی خۆیــەوەو لەســەر خوێنــی 

هــەزاران كــەس دەوڵەتــی نادیمۆكڕاتیكــی خــۆی دامەزرانــد. ئــەوە لــە 

دەمێكــدا بــوو كــە كــرداری كۆماری ئیســالمی بــە پێچەوانــەی وتەكانی 

دەوڵــەت و ڕێبــەرە ئایینیەكەیــان خومەینــی بــوو كــە لــە ســەردەمی 

شۆڕشــدا باســی لــە هــەر جــۆرە گۆڕانــكاری و پێشــكەوتنی مافەكانــی 

و  مــرۆڤ 

سیســتەمی دیمۆكڕاتیكــی نــاو ئێــران، پــاش دەركردنــی رژیمــی پاشــایەتی دەكــرد. كەچــی شــاهیدی 

ــە و  ــە نیزامیان ــەم جموجۆڵ ــن. ئ ــارواڵ "بووی ــتی س ــاوی "گەش ــە ن ــاد ب ــتەكانی ئیرش ــازكردنی گەش س

ــاوی پاراســتنی گــەل و هەروەهــا  ــان جــۆری هێــزی میلیشــیا لەســەر ن هەوەهــا دروســتكردنی بەدی

ســازكردنی زلهێزیكــی وەك ســوپای پاســدارن كــە ئەركــی ســەرەكی هەڕەشــه  و تێكدانــی بــاری 

ــە. ــی ئێران ــی گەالن ئەمنییەت

ــەوەی كــە    ــۆ ئ ــوو، ب ــی لەناخــی خــۆی دا هەڵگرتب ــواو ئاواتــی هەمــوو گەالن ســەرهەڵدانێك كــە هی

ــن، بەدەســتی  ــازادی بژی ــە ئ ــەوە ب ــرخ و بەهاكانیان ــە ن ــن ب ــاش رووخانــی رژیمــی پاشــایەتی بتوان پ

رژیمــی كۆمــاری ئیســالمی تێكڕووخــاو پووچــەڵ كــراوە. لــە هەمــوو شــارەكانی ئێــران هێــزە چەپــەكان 

و گشــت ئــەو ڕەوتانــەی كــە شۆڕشــی گەالنــی ئێرانیــان بــە خوێنــی خۆیــان پێــش خســت، كەوتنــە 

ژێــر ئەشــكەنجەو گوشــار، گولەبــاران كــردن و پەتــی ســێدارە.

تەنانــەت شــەڕی ناوبــەری دوو دەوڵەتــی داگیركــەری ئێــران و عێــراق هــەری زیاتــر وەك دەرفەتێــك 

ــەاڵتداری  ــی دەس ــەك بنگەكان ــوو. لەالی ــردن بەڕێوەچ ــووژ ك ــزم و كۆمەڵك ــتنی میلیتاری ــۆ پێشخس ب

مــەرشوع كــردن و لەالیەكــی تــرەوە، هێــزی نــاڕازی و دژبــەری خــۆی لــە تارانــەوە هەتــا ئازەربایجــان 

ــرد  و  ــەی بەڕێوەب ــەو دژە مرۆڤان ــرداری نادیمۆكڕاتیان ــن ك ــردو قیزەوەنرتی و كوردســتان كۆمەڵكــوژ ك

ــی  ــردە ئامانج ــێنەر ك ــەری چەوس ــەتی ه ــە سیاس ــی ب ــوو گەالن ــژووی هەم ــگ و مێ ــد، فەرهەن چان

هێــرش و هەوڵــی لەنــاو بردنــی دا.

ــگ  ــردن، یەكڕەن ــپ ك ــە تەكتی ــی رەســمی ك ــە دین ــدراو ب ــی پێ ــەوەی روای ــەت نەت سیســتەمی دەوڵ

دەوڵـــــەتـی نوێ
میلیتاریزەی نوێ

دڵگەش رۆژبین
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كردنــی گەالنــی ئێرانــی لەســەر بنەمــای ئەتنیكــی فــارس بــە ســێدارەو تیربــاران كردنــی هــەزاران كــەس لــە بەندیخانــەكان پــەرە پێــدا، ڕەوتــی تواندنــەوەو 

ئاســیمیلە كردنــی هەرتاكێكــی كۆمەڵــگای بــە هەمــوو هێــزەوە بەبنەمــا وەرگــرت. بــوو بــە گەورەتریــن ئاســتەنگی لــە بەرامبــەر پێكهێنەرانــی كۆمەڵــگای 

ــازاد و دیمۆكڕاتیــك. ئ

 پــاش ســەركوت و الوازكردنــی هەمــوو ڕەوت و بزووتنــەوە ئازادیخۆازەكانــی ئەوســەردەمە و كۆتایــی هاتنــی شــەڕی ناوبەینی ئێــران و عێراق كە دەســەكەوتی 

ــران و گرینگــی  ــردەوە ناوخــۆی ئێ ــاری ئیســالمی، جارێكــی دیكــە روی ك ــۆ كۆم ــی ب ــوون و ســەقامگیری زهنییەت ــواری رەوا ب ــە ب ــوو ل یەكجــار زۆری هەب

ــردووەو هــەر جــۆرە جوواڵنەوەیەكــی  ــەوە ك ــەت ـ نەت ــە پاراســتنی ســنوورە دەســتكردەكانی دەوڵ ــاژەی ب ــران ئام ــە ســنوورەكانیدا. هــەردەم رژیمــی ئێ ب

دیمۆكڕاســیخۆازی بــە مەترســی ســەر تێكدانــی ســنوورە دەســتكردەكان بەنــاو كــردووەو مــۆری ناسیۆناڵیســتی قەومــی و دژەشۆڕشــی لێــداون. بەپێچەوانــەی  

ئــەو قســانە، ئــەوە هێزەكانــی ســوپای پاســداران و ناوەندەكانــی بەســیج و پارێزوانانــی نیزامــن كــە مەترســی گــەورەن و ڕێگــرن لەهەمبــەر ژیانــی رسوشــتی 

و ئــازاد. تەنانــەت ئەمڕۆكــە ئــەوەی كــە هەمــوو ســنوورەكانی دەســتكرد و رسوشــتی تێپەڕانــدووە و موداخیلــەی ژیانــی هەمــوو هەرێمەكــە دەكات هــەر 

سیســتەمی كۆمــاری ئیســالمییە.

نیزامێــك كــە لەســەرەتاوە شۆڕشــی دیمۆكڕاتیخــۆازی گەالنــی ئێــران، بەدەســتكەوتی خــۆی نــاو ببــات و دەســتی بەســەردابگرێت و بــۆ پاراســنت و پەرەپێدانــی 

دەســەاڵتی دژەمرۆڤانــە و هەژمۆنیخــۆازی خــۆی هــەر جــۆرە پاكتاوكــردن و كۆمەڵكوژییــەك پێشــبخات، چــۆن دەتوانــێ بــە بــێ مكانیــزم و هێــزی جەوهــەری 

ــی  ــوو تاوانەكان ــە هەم ــران زۆر وردبینان ــتەمی ئێ ــە سیس ــامن ك ــووتریش دیت ــی پێش ــەردەمی كابینەكان ــت. س ــزە ببێ ــران دیمۆكڕاتی ــی ئێ ــاوەری گەالن جەم

ــە  ــۆ  ســەر یــەك كەســایەتی ڕابكێشــێ و ل ــا ب ــە یــەك كەســایەتیدا نیشــان دەدات و هەوڵــی ئــەوە دەدات كــە ســەرنجی ڕای گشــتی تەنی دەســەاڵتەكەی ل

ناوخــۆی ۆاڵتیــش بــەردەوام كردنــی شــەڕی تایبــەت لــە دژی هەمــوو نــرخ و بەهاكانــی گــەالن هــەری زیاتــر بــە سیســتەماتیك، زانســتی و شــاراوەتر بــكات. 

ــە ئاشــكرایی  ــر دەكات و ب ــەی زیات ــی داگیركەران ــێ. بەوجــۆرە تەمەن ــدا بەرهــەم دێن ــە دەوڵەتێكــی نوێ ــەو جــۆڕە كەســایەتیانە  ل ــە ئ ــەوە سیســتەمە ك ئ

ئەخــالق و هەمــوو پێوانەكانــی كۆمەڵــگا و گــەالن بنپــێ دەكات. ئەگــەر بڕوانینــە گۆڕانكارییەكانــی ئــەو ماوەیــە، دەوڵەتــی نــوێ لــە جیهانــی دیپلۆماســی 

و دانیشــتنەكانی دەرەوە زۆر نــەرم و ریفۆڕمخــۆاز خــۆی پێناســە دەكات و لــە نــاو خــۆی ئێرانیــش، یاســا هەمــان یاســایە و دەســەاڵت و ئەركــی تــەواو بــە 

ســوپای ســەركوت گەری پاســداران و وەزارەتــی ئیتالعــات دەدرێ و چینــی بــورژوای نێوخۆیــی  بەهێــز و بەڕێكخســنت دەكرێــت. 

 تەنانــەت زۆر وردبینانــەو شــارەزایانە هەوڵــی پەرەپێدانــی شــەڕی ناوخۆیــی گەالنــی ئێــران و نەتــەوەكان لــە دژی یەكــرتی دەدات و گەورەتریــن بنگەیــە 

بــۆ تێكدانــی برایەتــی گــەالن. بــۆ وێنــە هەڵبژاردنــی كەســایەتێكی كــورد بــۆ بەرپرســی ئەیاڵەتــی ئازەربایجانــی رۆژهــەاڵت بــەو پیالنــە كــە گەلــی ئــازەری 

لــە دژی گەلــی كــورد هــان بــدەن و تــۆوی دوبەرەكــی بچێنــن، هــەر بۆیــە پێویســتە كــە وردبینانــە تەحلیــل بكرێــت. كاتێكــی كــە ئــەو بەرپرســە داســەپاوە 

ــەی دەســتی  ــی كۆیل ــا دوای ــە و هەت ــەك و بەشــداربوونێكی ســەربەخۆی نی ــچ ئیڕادەی ــردراوە و هی ــیانە هەڵنەبژێ ــە شــێوەی دیمۆكڕاس ــەوە ب ــەن گەل لەالی

رژیمــەو تەنیــا پێكهێنــەری دەســتوور و پەیــڕو و پڕۆگرامەكانــی ناوخۆییــە و پارێزوانــی بەرژەوەندییەكانــی دەســەاڵتە، چ جیاوازییەكــی هەیــە. كــە لــە گەلــی 

ئــازەری بێــت یــان كــورد؟ لــە هــەر دوو حاڵــەت دا تەنیــا بەرژەوەندیخــۆازە. بــەاڵم دەوڵــەت دەخــوازێ  كــە قەڵشــتێكی لەناوبەینــی كــورد و ئازەرییەكانــدا پــێ  

دروســت بــكات. ئەمــە سیاســەتی دەوڵەتــە و گەلــی كــورد و ئــازەری قــەت ناكەونــە بــن بانــدۆری ئــەو سیاســەتەوە. چــون بــە ســااڵنە بــە یەكــەوە دەژیــن.

هەروەهــا دەوڵەتــی نــوێ بــە تەمەنــی كورتــی كابینەكەیــەوە ، بۆتــە ناوەنــدی دڵەڕاوكــێ و وەحشــەت، ســەرنج بدەینــە كردارەكانــی ئەوماوەیــە كــە بــە تانــك 

و زرێپۆشــەوە ســێڵی ســەتەالیتی خەڵكــی لــە شــەقامەكان ورد دەكــەن. چاوترســێن كردنــی خەڵــك بــەم كردەوانــە بــۆ چیــە؟ تەنیــا بــۆ ئــەوەی كــە تــۆوی 

ترســی دەســەاڵتی كۆمــاری ئیســالمی لــە دڵــی هــەر كەســێكدا بچێنــن. هەربۆیــە وتەكانــی دەوڵەتــی نــوێ و كردەوەكانیــان دو ڕەوتــی دژی یەكــرتن.

ــی  ــتان دەدات. جموجۆڵ ــی كوردس ــە رۆژهەاڵت ــەت ل ــە تایب ــەكان ب ــد و دێهات ــوو گون ــە هەم ــیجی ژن ل ــەی بەس ــەوەی بنك ــاڕی كردن ــوێ بڕی ــی ن دەوڵەت

لەشــكەری، زەخــت و زۆر و ئەشــكەنجەی زیاتــری نــاو زیندانــەكان، چەوســاندنەوە، سانســۆری چانــد و فەرهەنــگ، مێــژووی گــەالن بــە تایبــەت گەلــی كــورد، 

ــاوی پێشــمەرگەی  ــە ن ــزام ب ــدراوی نی ــەی گرێ ــراو، نۆكــەر و كۆیل ــی كەســانی بەكرێگی كوشــتنی كاســبكارانی سەرســنوور، بەرێكخســنت كــردن و بەهێزكردن

مســوڵامن، چەنــد منوونــەن لــە خەباتــی دەوڵەتــی نــوێ . زۆربــەی وەزیرانــی هەڵبژێــردراوی دەوڵەتــی نــوێ، كەســانێكن كــە پێشــرت لــە ناوەنــدە جیاوازەكانــی 

ئەمنییەتــی و پاراســتنی لەشــكەری و ســیخوری رژیــم، خــاوەن پلە وپایــە و تەجرووبــە بــوون، ئەمــەش لەخۆیــدا نییەتــی دەســەاڵتداران و ئامانجــی دوارۆژی 

رژیــم نیشــان دەدات.

ئــەو گوشــارو زەخــت و زۆریانــەی حكومەتــی ئێــران  لــە كاتێكدایــە كــە لــە ناوچەكــە دا بزووتنــەوەی ئــازادی خــۆازی گــەالن خــاوەن پــرۆژەی دیمۆكڕاتیانەیــە. 

لــە هەرێمەكەشــدا، بەرامبــەر بــە كۆنەپەرەســتی و نیزامــی دەوڵــەت ـ نەتــەوە رۆژانــە تێكۆشــان و ســەرهەڵدان پەرەدەســتێنێت. سیســتەمی میلیتاریزمــی 

ــژووی  ــەر مێ ــدەدات. ئەگ ــارێك پەرەپێ ــت و گوش ــۆرە زەخ ــوو ج ــۆڕش، هەم ــەرهەڵدان و ش ــە س ــيگرتن ل ــتی پێش ــە مەبەس ــوێ ب ــی ن ــكەری دەوڵەت لەش

دەســەاڵتداری كۆمــاری ئیســالمی چــاو لێبكەیــن، لــە هــەر قۆناغێكــدا كــە سیاســەتی دەرەكــی نیــزام، ئابــووری و حاكمییەتــی لەســەر گــەالن، تووشــی قەیــران 

دەبێــت، هەوڵــدراوە كــە لــە دەرەوە تابڵــۆی نوێــی گۆڕانــكاری و رێفــۆرم، نیشــان بــدات و لــە نــاو خــۆی واڵتیــش ژیانــی رۆژانــەی گــەالن لــە بــن كۆنرتۆڵــی 

ــاالرانە و  ــاوەڕی، پیاوس ــێ ب ــی ب ــكات و زهنییەت ــدۆر ب ــی الواز و بێ بان ــانی كۆمەاڵیەت ــوازی و تێكۆش ــی ئازادیخ ــۆرە جواڵنەوەیەك ــت. هەرج ــۆی بگرێ خ

چینایەتــی و فەرهەنگــی دژەمرۆڤانــەی حاكمییــەت و كۆیلــەداری پــەرە پێبــدات.

پــەرە پێدانــی ناوەندانــی بەســیج، ئیتالعــات و ســۆپای پاســداران، هێــرش و گوشــار بــۆ ســەر ژیانــی گــەالن، سانســۆرو ســێدارە ترســی نیــزام نیشــان دەدات 

بەرامبــەر بــە هەرجــۆرە گۆڕانكارییــەك. بــەم شــێوازەی هەیــی نابێــت، هیــچ شــەفاف بوونێــك لــە كــرداری دەوڵەتــی نوێــدا نابینــدرێ . لەوانەیــە كــە هێندێــك 

ــدا،  ــی یازدەهەم ــە دەوڵەت ــەواوی ل ــە ت ــارە ب ــی دی ــردووە. وەك ــتی پێك ــراوان دەس ــار بەرف ــی یەكج ــی زهنییەت ــەاڵم هێرش ــتابێ ، ب ــی راوەس ــی فیزیك هێرش

دەیانهــەوێ  لــە ســەر زهنییــەت كار بكــەن. ســاڵوەگەڕی شــەڕی ئێــران و عیــراق درفەتێكــی مــەزن بــوو بــۆ دروســت كردنــی پێوەندییەكــی نــوێ  لــە ناوبەینــی 

ئارتــەش و گــەل. ئەمســاڵ هەمــوو هەوڵــی كۆمــاری ئیســالمی ئــەوە بــوو تــا كەلەبــەری ناوبەینــی گــەل و ئارتــەش و هێــزە ئەمنییــەكان كــەم بكاتــەوە. ئــەو 

كەلەبــەرەی كــە پــاش شــەڕی ئێــران و عیــراق دروســت ببــوو. بــە بــڕوای ئێمــە ئــەوەی كــە لەمــەو بــەدوا ئێــران دەیــكات، سیاســەتی میلیتاریزمــی ســەوزە. 

تــا هەركەســێك لــە ئێــران خــۆی خــاوەن هێزێكــی ئەمنییەتــی بزانــی.
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لــە هــەر گۆشــەیەکی دونیــا کــە باســی کوردســتان دەکــرێ، وشــەگەلێک وەک؛ 

ــات، تێکۆشــان و...  ــاژەڵ، شــۆڕش، خەب ــا، شــاخ، دارســتان، ژینگــە، ئاگــر، ئ چی

ــتانە  ــەو ش ــەک ل ــن هەری ــش بزانی ــا ئەوەی ــت. ب ــەکان دەهەژێنێ ــری مرۆڤ بی

ــادارە! بۆخــۆی زۆرجــوان و سەرســووڕهێنەرو وات

ئێســتاش یەکێــک لــەو وشــە جوانانــە کــە بــە درێژایــی مێــژوو لــە کوردســتاندا 

بوونــی هەبــووەو بــە شــێوەیەکی بــاش لــە بــواری ئایینــی و ژیانیيــەوە 

ــر"ە. ــەی " ئاگ ــش وش ــەوە ئەوی ــاس ولێکۆڵین ــەر ب ــە ب ــراوە دەخەین پیرۆزک

ئاگــر لــە جێــی خۆیــدا زۆر پیــرۆز و پێویســتە بــۆ بەڕیوەبردنــی ژیانــی ئاســایی، 

گەرمــادەرە بــە مــرۆڤ و کۆمەڵــگای کــوردەواری، هەروەهــا هــۆی وزە، 

مانــەوەو، ژیانــە. بــەاڵم بەداخــەوە دەوڵتــە داگیرکــەرەکان و بەرژەوەندخــوازان 

زۆر  کوردســتان،  ڕۆژهەاڵتــی  بەتایبــەت  کوردســتان،  لــە  پاوانخــوازان  و 

ــە  ــێوەیە كی هۆڤان ــە ش ــر ب ــەواڵوا ئاگ ــوان و س ــەی مەری ــش ناوچ تایبەتیرتی

بەکاردەهێنــن بــۆ شــێواندنی رسووشــت بــە شــێوەیەک کــە مــرۆڤ قیزوبێــزی 

ــتانە". ــە و دارس ــە ژینگ ــەردان ل ــش " ئاگرب ــدەکات، ئەوی لێ

بــا ئەوەیــش ڕوون بکەینــەوە کــە ئێمــە لــە کورســتان بــە هیــچ چەشــنێ لەگەڵ 

ئاگرکەوتنــەوە ڕووبــەڕوو نابینــەوە، بۆچــی؟ چــوون کــەش وهــەوای کوردســتان 

ــۆ خــۆی  ــە خــۆی ب ــە ســەرەوە ک ــدە ناچێت ــا ئەوەن ــەی گەرم کوێســتانیەو  پل

ئاگــر دروســت بێــت. لــە الیەکــی دیکەشــەوە هیــچ شــتێکی رسووشــتی 

وەک؛ هەورەبرووســکە، بــورکان و... شــتی وەهــا بەدیناکــرێ کــە ببێتــە هــۆی 

ئاگرکەوتنــەوە، بۆیــە لــە کوردســتان ئێمــە ئاگرکەوتنەوەمــان نیــە بەڵکــوو 

ــە. ــان هەی ئاگرتێبەردامن

ئــەوە  کــە  دیــارە  وەهــا  چۆنــە؟  ئاگربــەردان  یــان  ئاگرتێبــەردان  ئێســتا 

ڕاســتەوخۆ دەســتی مرۆڤەکانــی تێدایــە و مــرۆڤ ئەبێتــە هــۆکاری ئاگربــەردان 

ــەوە. ــەڕووی نەزانین ــۆ ل ــان خ ــت ی ــت بێ ــا بەئەنقەس ج

نەبیرسێــت بکــەن و دەنگــی ناڕەزایەتــی ژینگەپارێــزان و بــۆ ئــەوەی کــە هەمــوو کۆمەڵــگا بێدەنــگ  ناوەندەمەدەنییــەکان  و  نەیتوانــی دارســتانەکاندا( تاوانەکانــی خۆیــان پاســاودا، و خۆحەشــاردانی هێــزە ئۆپۆزیســیۆنەکان لەنــاو یەکەمجــار بە بیانووگەلێک وەک ) خۆشــاردنەوە خەڵــک  کــەس  ئیــرت  هۆیــەوە  بــەو  حــەزی هــەر  بــە  ئەویــش  هەڵبڕێــت،  ژینگــەو دەنــگ  ســووتاندنی  بــە  دەســتیکرد  کوردســتان.خــۆی  لــە دارســتانەکانی  یەکەمجــار  مەبەســتەیش  ئــەم  ــرت بــۆ  ــپای پاســداران کەڵکــی وەرگ ــات و س دابینکردنــی ئیتالع وەزارەتــی  لــە  ڕاســتەوخۆ  ــووتاندنی کــە  ــرت. س ــتووریان وەرگ ــەت دەس ــرد دارســتانەکان بەشــێوەیەکی بــەردەوام لــە الیــەن ئەمنی ــوازان ک ــە بەرژەوەندخ ــای ل ــەر وەه ئیــرت لەســەر ئیزنــی دەوڵــت دەســتیان لــە هیــچ کــە ئەوانیــش ترســیان لــەو کارە بشــکێت و داگیرک
نەپارێــزن

7پيشه وا مه ريوان

ده ستی خه ڵووزی ده وڵه ت
له  سووتانی دارستانه کاندا



لــە  هەتــاوی  1384ی  ســاڵی  لــە  فەرمــی  بەشــێوەیەکی  ئاگرتێبــەردان 

ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە الیــەن نەیــاران و دژبەرانــی  کوردســتانەوە 

ڕاســتەوخۆ لەســەر دەســتووری کۆمــاری ئیســالمی دەســتیپێکرد. بــۆ ئــەوەی 

کــە هەمــوو کۆمەڵــگا بێدەنــگ بکــەن و دەنگــی ناڕەزایەتــی ژینگەپارێــزان 

و خەڵــک و ناوەندەمەدەنییــەکان نەبیرسێــت یەکەمجــار بــە بیانووگەلێــک 

لەنــاو  ئۆپۆزیســیۆنەکان  هێــزە  و خۆحەشــاردانی  خۆشــاردنەوە   ( وەک 

دارســتانەکاندا( تاوانەکانــی خۆیــان پاســاودا، هــەر بــەو هۆیــەوە ئیــرت کــەس 

ــە  ــتیکرد ب ــۆی دەس ــەزی خ ــە ح ــش ب ــت، ئەوی ــگ هەڵبڕێ ــی دەن نەیتوان

ــتان. ــتانەکانی کوردس ــەو دارس ــووتاندنی ژینگ س

بــۆ ئــەم مەبەســتەیش یەکەمجــار لــە ئیتالعــات و ســپای پاســداران کەڵکــی 

وەرگــرت کــە ڕاســتەوخۆ لــە وەزارەتــی دابینکردنــی ئەمنیــەت دەســتووریان 

وەرگــرت. ســووتاندنی دارســتانەکان بەشــێوەیەکی بــەردەوام لــە الیــەن 

ــەو  ــە بەرژەوەندخــوازان کــرد کــە ئەوانیــش ترســیان ل داگیرکــەر وەهــای ل

کارە بشــکێت و ئیــرت لەســەر ئیزنــی دەوڵــت دەســتیان لــە هیــچ نەپارێــزن.

ــان  ــەم کارەی ــوان و ســەواڵوا کەســانێ کــە دەســتووری ئ ــە ناوچــەی مەری ل

کــە  بــوو  تــاب"  " هیــوای  تاوانکــەری  و  تااڵنکــەر  پێدرابــوو گرووپــی 

ــەوان نیشــانکرا  ــی ئ ــە لەســەر ئەرک ــەو ناوچەی ــتانەکان ل ســووتاندنی دارس

ــەو بەشــە  ــی ئ ــە خــوداو خاوەن ــوون ب ــە هەمــوو شــێوازێ بب ــە ب هــەر بۆی

ــتان. ــە کوردس ل

بــەم شــێوەیە ئەتوانیــن بڵێیــن، ئــەو کەســانەی کــە بەئەنقەســت ســەرقاڵی 

ســووتاندنی دارســتانەکان بــوون وەهــا دابەشــیان بکەیــن:

1-ئیتالعــات و ســۆپای پاســداران هــەم ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ؛ هێزەکانــی 

ــۆپ  ــە ت ــە ســەر شــەقام و جــادەکان ب ــچ ترســێک ل ــێ هی ــە ب ــات ب ئیتالع

ــتبوون  ــە دوورە دەس ــتانانەی ک ــەو دارس ــی ئ ــاوی خەڵک ــاوەن لەبەرچ و ه

ــان و... ــرت. وەک شــاهۆ، کۆســااڵن، هەرێمــی هەورام دایدەگ

ناڕاســتەوخۆ؛ وەهابــوو کــە کەســانی دیارکــراوی خۆیانیــان بەکرێگرتبــوو بــۆ 

ئــەو مەبەســتە.

ئیتالعــات و ســپای پاســداران زۆرتــر ئــەو شــوێنەیان گرتبــووە مەبەســت کــە 

لــە نزیــک گونــدەکان یــان شــارەکاندا بــوون.

ڕێــژەی ســووتاندنی ژینگــە و دارســتان لــە الیــەن ئیتالعــات و ســۆپای 

پاســدارنەوە لــە 100 دا 50 یــە.

ــنوورەکان  ــتنی س ــی پاراس ــە بەرپرس ــش ک ــی؛ ئەمانی ــی ئینتیزام 2-هێزەکان

بــوون بــە بیانــووی پاراســتنی خۆیــان ڕاســتەوخۆ دەســتیانکرد بە ســووتاندنی 

ژینگــە و دارســتانەکان ســە ســنوور. ڕێــژەی ســووتاندن لــە الیــەن هێزەکانــی 

سەرســنوور لــە 100 دا 20 ە.

3-بەرژەوەندخــوازان و زەویخــۆران؛ ئەوانــەن کــە بــە چاولێگــەری لــە 

ــە  ــتیانکرد ب ــارەی زۆر دەس ــتهێنانی زەوی و پ ــۆ وەدەس ــم ب ــی ڕژی هێزەکان

ســووتاندنی ژینگــە و دارســتانەکانی نزیــک مەریــوان ئــەوە لــە کاتێکدابــوو 

كــه  هەندێکیــان پاڵپشــتی ئیتالعاتيــان هه بــوو کــە لــە الیــەن ئۆرگانــە 

ــینەوەیان  ــچ چەشــنە لێپرس ــە هی ــە ژینگ پەیوەنیدارەکانــەوە ســەبارەت ب

ــتی  ــە ڕادەس ــرت ک ــیان نەگ ــەک کەس ــە ی ــۆ منوون ــەت ب ــرا، تەنان لێنەدەک

دادگای بکــەن. خەڵووزکــەران ئەکەونــە ڕێــزی بەرژەوەندخوازانــەوە کــە 

ــەڕو وشــکی دارســتانەکان دەدا.  ــە ت ــان ل ــە ئەنقەســت ئاگری ــان ب هەندێکی

ــە 100 دا 25 ە. ــەوە ل ــەم گرووپان ــەن ئ ــە الی ــووتاندن ل ــژەی س ڕێ

ــان  ــت ئاگری ــێ مەبەس ــە ب ــان ب ــی خۆی ــەر کەمتەرخەم ــە لەب ــەی ک ئەوان

لــە دارســتان بــەردەدا زۆر کــەم بــوون وەکــوو؛ ســیرانکەران، ڕێبــواران، 

نەکوژاندنــەوە  و  جێهێشــنت  بەهــۆی  کــە  مازووکــەران  و  گەزۆکــەران 

ئاگرەکەیــان، دارســتانیش ئاگــری تێبەردەبــوو. ڕێــژەی ســووتاندنی دارســتان 

لەالیــەن ئــەم کەســانەوە لــە 100 دا 5 ە.

ــە  ــەر وات ــی داگیرک ــۆ دەوڵەت ــژە ب ــن ڕێ ــە زۆرتری ــەو پێی ــن ب ــن بڵێی ئەتوانی

کۆمــاری ئیســالمی ئەگەڕێتــەوە کــە لــە 100 دا 70 تــا 80ی ژینگــە و 

لــە  ئــەوە  خــۆی،  هەڵەکانــی  ئامانجــە  قوربانــی  کردوەتــە  دارســتانی 

کاتێکدایــە کــە بەرپرســی ســەرەکی دابینکردنــی ئەمنیــەت و ئاسایشــی 

مەدەنــی و ژینگەیــی، کۆمــاری ئیســالمیە. ئەگــەر کەســێ بــە وتــەی خۆیــان 

ئەمنیەتــی نیــزام بخاتــە مەترســیەوە زوو دەستبەســەری دەکــەن بــەاڵم بــۆ 8 

ســاڵە ئەمنیەتــی ژینگــە و دارســتان کەوتووەتــە ژێــر مەترســیەوە بــەاڵم بــۆ 

ــرد؟ ــتگیر نەک ــی دەس کەس

بەپێــی زانیــاری و لێکۆڵینــەوە لــە ناوچەکــە ڕووبــەری زۆری دارســتانی 

مەریــوان و ســەواڵوا بەدەســتی دژبەرانــی ژینگــە بوونــە قوربانــی کــە ئێمــە 

ــەوە. ــە لێکدەدەین ــارە ئامارەک ــە ژم ــۆ و ب بەک

تــا ئێســتا لــە مــاوەی ئــەم 8 ســاڵەدا وەهــا مەزنــدە دەکــرێ کــە لــە ســەدا 

نزیکــەی 50ی ژینگــە و دارســتانی ناوچەکــە ســووتاوەو کــە ڕێژەکــە زیاتــر 

لــە دەیــان هــەزار هیکتــار) زیاتــر لــە 150هــەزار دۆنــم( تێدەپەڕێــت. ســاڵی 

1389ی هەتــاوی زۆرتریــن ڕێــژەی ئاگــر هەبــوو کــە نزیکــی 933 حاڵەتــی 

کــردەوە.

ئەوانــەی کــە بــەردەوام و خۆبەخشــانە و بەبــێ هیــچ چاوەڕوانیەکــی 

ــی؛  ــڕۆڵ کردن ــۆ کۆنت ــوون ب ــادە ب ــرەکان ئام ــەوی لەســەر ئاگ ــادی ومەعن م

ــوون  ــزان، گوندنشــینان ب ــوان، ژینگەپارێ ــای مەری ــی ســەوزی چی ئەنجومەن

کــە زۆرجاریــش ئەکەوتنــە ژێــر هەڕەشــەی هێزەکانــی کۆمــاری ئیســالمی بــۆ 

منوونــە ســاڵی 1390ی هەتــاوی ســێ ئەندامــی چاالکــی ئەنجومەنی ســەوزی 

ــد  ــاوەی چەن ــۆ م ــوو ب ــتۆیان ب ــە ئەس ــیارێتی ل ــی بەرپرس ــە ئەرک ــا ک چی

ــان  ــی پشــت گوندێکی ــێ تۆپباران ــان هــەر کات ــران ی ــگ دەستبەســەر ک مان

ــەر  ــە س ــەر بچن ــە ئەگ ــاند ک ــان دەترس ــی گوندەکەی ــا خەڵک ــرد وەه دەک

ــەرتان  ــم دەستبەس ــی ڕژی ــەڵ نەیاران ــاوکاری لەگ ــی ه ــە تۆمەت ــرەکان ب ئاگ

ــات کەســیان  ــەن ئیتالع ــە الی ــوو ڕاســتەوخۆ ل ــن، جــاری وەهــا هەب دەکەی

ــەس  ــت ک ــە نابێ ــرد ک ــەیان ئەک ــۆن هەڕەش ــگای تەلەف ــە ڕێ ــان ب ــارد ی ئەن

بچێــت بــۆ ئاگرکوژاندنــەوە یــان کاتــی وەهــا هەبــوو کــە ئەندامانــی 

ئەنجومەنــی ســەوزی چیــا تــا نزیــک ئاگرەکــە ئەڕۆێشــنت بــەاڵم هێزەکانــی 

ڕژیــم نەیاندەهێشــت بچنــە ســەر ئاگرەکــە کــە ئــەم حاڵەتــە زۆرتــر لەســەر 

ــەکاری  ــەرقاڵی چەواش ــم س ــی ڕژی ــەردەوام هێزەکان ــرا. ب ــنوور بەدیدەک س

ــە  ــە گوای ــرد ک ــان وەهــا چەواشــە دەک ــوو خەڵکی ــوون جــاری وەهــا هەب ب

ــەوە  ــەوەو خۆیشــیان ئەیکوژێنن ــا ئاگــرەکان ئەنێت ــی ســەوزی چی ئەنجومەن

تەنیــا بــۆ ناودەرکــردن یــان لــە ســاڵی 1389 چەندکەســێکیان لەگــەڵ 

کۆپتەرێکیــان بەکرێگرتبــوو کــە گوایــە ڕژیــم دڵســۆزە و ئەرکــی خــۆی 

ــە کاتێکــدا  ــەوە ل ــەوەی ئاگــرەکان ئ ــۆ کوژاندن ــە باشــی بەجێدەهێنێــت ب ب

بــوو ئــەو پیالنــە هــەر 10 ڕۆژ دەوامــی کــرد. هەمــوو پیالنەکانــی ڕژیــم و 

تۆقاندنــی خەڵــک و ئەنجومەنــی ســەوزی چیــا تــا ئێســتا پووچەڵکراوەتــەوە 

ــووە. ــێ کاریگــەر ب و ب
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ــداری”  ــەتوو “بیۆئقت ــەری سیاس ــیە ت ــە قس ــان ب ــگای ی ــتەیەو کۆمەڵ ــۆرا ئاس ــەتوو ئ سیاس

ــە  ــە ک ــەی ئانەی ــێ پ ــەوڵ مذان ــێوازیە ه ــە ش ــە چ ــەالتدارەکێ ب ــە دەس ــەن؟هەر پاس چێش

ــەی  ــە پ ــەوڵ و تەقاالن ــا ه ــاڵتێویە ئین ــەر دەس ــارا ه ــێ؟! دی ــەمۆ کەران ــگای دەس کۆمەڵ

ئانەیــە کــە تاوۆنــێ کۆمەڵــگای بــە پــاو سیاســەتکاو وێــش بەرۆنــێ راوە. جــە الو 

ــیەنە  ــە راس ــەن. ج ــش نی ــە خاس ــی گرینگی ــەکاو خەڵک ــە داواکاری ــۆش دای ب ــاوە گ ئایش

پــەی دەســەاڵتی گرینــگ ئانــەن کــە چەنــی تاوۆنــێ کۆمەڵــگای وزۆنــێ چێــروو دەســوو 

ــاذێ  ــێ. ئ ــە کارشــا بارۆن ــەکاو وێچــش ب ــەی بەرژوەندی ــە پ ــان دەمەن وێشــەو، جــە هەم

ــێ راوە.  ــگای بەران ــۆ کۆمەڵ ــی مەکری ــە زۆروو تفەنگ ــا ب ــە تەنی ــێ ک ــاس مزانان خ

ــە  ــێ کۆمەڵگایــش پەن ــا کــە دەســەاڵت هــەوڵ مذۆن ــۆ چــا رای هــەر پاســە کــە مزامنــێ ی

گــۆش کەرۆنــێ، بــواروو ئابووریــەن . ئابــووری بابەتیــە گرینگــەن کــە دەســەاڵت بــە دەس 

وســتەی دلێــش هــەوڵ مذۆنــێ کۆمەڵــگای روە ئــا یاگــێ کــە وێــش گەرەکشــەن کێشــۆش 

شــۆنەو وێشــەرە. ئــی کارەیــە چەنــی کەرۆنــێ کاکڵــەو باســەکەیامنە.

پێداویســتیە ســەرەتایەکێو ژیــوای داواکاریــە بنەڕەتــی هــەر کۆمەڵگایەنــێ. واردەی، 

ــرد  ــە گ ــێ ک ــی چێویەن ــە جلووبەرگ ــەر پاس ــوە، ه ــەی مەنەی ــێ پ ــە پەنایەن ــەی و یاگ وت

کەســێو بــە هــەر ویــر و باوەڕیــە کــە بۆنــێ، گەرەکێشــەنێ. ئەگــەر کۆمەڵگایــە نەتاوۆنــێ 

ئاچێــوە ســەرەتایا دەســەبەرکەرانێ مەتــاوا جــە بــوارەکاو تەریەنــە ویــر جــە داواکاریــە کاو 

ــە هزریەکــی.  ــێ کاتاگــۆری داواکاری ــا دل ــوە کــە گن ــە کارانێ تەریەن

ــر  ــاس جــە چێ ــاوی ب ــۆ ت ــەن ت ــە ئۆراشــەن، زەحمەت ــە ک ــەی جــە کۆمەڵگایەن ــەی منون پ

ــە زیاتــەر  ــا کــەردەی مافــە کوولتــووری و نەتەویەکــێ کــەری. چــوون  چینــه کۆمەڵگای پ

ــوو  ــان دەرفەت ــێ ی ــش بۆن ــێ وێ ــە نەتەوەیەک ــای ماف ــە پاریزن ــتش ب ــە پێویس ــە ک چانەی

ئانەیــەش بۆنــێ کــە ویــر چانێشــا کەرۆنێــوە پیویســتش بــە دەس وســتەی نانــوو روانــەو 

ــە  ــێ ب ــش تێرکەرۆن ــەو وێ ــە لەم ــەن ک ــە ه ــتش پانەی ــە پێویس ــەر پاس ــەن. ه ــش ه وێ

ــی.    ــای فەرهەنگ ــێ پارێزن ــۆ وەل ــى گن ــای فێزک ــەری پارێزن جۆریەت

ئەگــەر ســەرنجەما دابــۆ جــە وەاڵتیەنــە کــە خەڵکــی دلــێ کێشــە ئابوویەکانــە تلیانێــوە و 

سیاسەتوو ئورا ئاستەیەو کۆمەڵگای

ــج  ــەتەنە ئارمان ــۆرە سیاس ــی ج ــەروو بــێ ئیــرادە کــەردەی کۆمەڵگایــەن چ ــاوۆ س ــە نەت ــە ک ــە جۆری ــە ب ــا وێشــەو مــدرۆرە. جــە چین هــەوڵ پای دەســەاڵت  بــە بذۆنــێ یــۆوە، ئی جــۆرە سیاســەتە بــە وەرێســەو ئــۆرا کــەردەی گــرێ مذۆنــێ گردوو تاکــەکاو کۆمەڵگای دۆخیەنــە  ناوینیەنــە  بەرهەمــی پســەو نەفتێــش هــەن بۆنــەو ئانەیــە کــە ئابووریــە تــاک جــە وەرکەوتــەو 
ــاو ــەتیە ب ــە سیاس ــەن ب بی

سەرهەڵدان چیاوتاري هه ورامي
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گیرشــا کــەردەن، داواکاری پــەی گەشــە ســانای جــە بــوارە فەرهەنگیەکــێ 

فــرە کەمــێ بانێــوە. ئــارۆ دەســاڵت بــە عالــی مزانۆنــێ کــە پــەی دەســەمۆ 

کــەردەی خەڵکــی ئەشــۆ ئۆراشــا کەرۆنــێ و کاریــە کەرۆنــێ کــە خەڵکــی 

ــێ  ــەوڵ بذان ــاو ه ــە ب ــێ تەریەن ــروو داواکاریەک ــە وی ــە ج ــەر چانەی فرەت

ــروو  ــای وی ــر و ڕای ئین ــازادی وی ــوارە سیاســیەکێ و ئ ــەی گەشەســانای ب پ

ئانەیەنــە کــە چەنــی تــاوا لەمــەو وێشــا تێــر کەرانــێ.

شــێوازوو بــەردەی راوەو کۆمەڵــگای بــە ئــورا کەردەیشــا ئــا سیاســەتەنە کــە 

ــی دەســەاڵتداری  ــدار" یان ــۆ ئیقت ــەش واچمــێ سیاســەتوو " بی تاومــێ پەن

بــە ڕاو ئــۆرا کــەردەی. بــەردە راوەو ئــی جــۆرە سیاســەتەیە جــە الو 

دەســەاڵتدارەکێ  وەرکەوتــەی ناوینیەنــە سیاســەتیە بــاون کــە بــە ســااڵنەن 

تاوانشــا خەڵکێــش پەنــە چێــر دەســە کەرانــێ و پاســەش پەنــە کەرانــێ کــە 

ــێ. رام کرێۆن

هــەر پاســە کــە وەڵتــەر ئیشــارەما پەنــە کــەرد ئــۆرا کــەردەی کۆمەڵــگای 

ــێ  ــش بۆن ــای وێ ــروو پارێزن ــە وی ــەر ج ــی فرەت ــە خەڵک ــێ ک ــە کەرۆن پاس

ــە  ــچ چێوی ــێ و ئێنەی ــە نەمرۆن ــە ک ــەی ئانەی ــتەیەوە پ ــواروو جەس ــە ب ج

ئاســایین. بــە جۆریــە کــە پاســەش پەنــە مــەی کــە گەشــە ســانای سیاســی 

ــە پــی جــۆرە فــرە کــەم بۆنــێ و و جــە درێــژەو ئــی قســانە  ــان داواکاری ی

ئەشــۆ ئانەیچــە ئیزافــە کەرمــێ کــە  گەشــە نەکــەردەو ویــروو سیاســی جــە 

هــەر کۆمەڵگایەنــە دەرفەتیــە گــەورە مذۆنــێ دەســوو دەســەاڵتدارکێوە تــا 

بــە ئاســانی تاوانــێ سیاســەتوو ئــٶرا کــەردەی جــە دڵــی کۆمەڵگایەنــە بــە 

ــێ راوە. ــەرن شــێواز بەران عاڵت

کــەردەی  ئــۆرا  سیاســەتوو  کــەردەی  پیــادە  ســەروو چەنــێ  زانیــاری 

کاریگەریــە عــال وەش کــەرۆ پــەی پووچــەڵ کەردەیــەو ئــی سیاســەتەیە، 

نەبیــەی دەرفەتــە ئابووریــەکا نیــەن کــە را پــەی پیــادە کــەردەی سیاســەتوو 

ــە  ــە چیمن ــا ک ــا وەاڵت ــە، ئ ــەو ئانەی ــە چەپوان ــوە. ب ــەردەی کەرۆنێ ــۆرا ک ئ

سیاســەتیە بەرانــێ راوە دەرفەتــە ئابووریەکێشــا  فــرە دەوڵەمەنینــێ و چــی 

ــەردەو  ــە شــێوازوو ب ــەوە، ئین ــە چەپوان ــەن. ب ــوارەوە دەس تەنگیەشــا نی ب

رایــەو وەالتــی و هــەر پاســە چەنــی بــە کار ئــاردەی ئــا دەرفەتــە ئابووریانە 

ــوە. ــەی ئــی سیاســەتەیە کەرۆنێ کــە ڕا پ

جــە چینــە دۆخیەنــە دەســەالت هــەوڵ مذۆنــێ کــە دەرفەتــە ئابووریەکــێ 

ــەی  ــە هەنگام ــەرد ج ــی کارەش ک ــە ئ ــش، ک ــوو وێ ــروو دەس ــێ چێ وزۆن

ــاو  ــە پ ــا ب ــی دەرفەت ــەو ئ ــە نایەکســانی جــە وەاڵو کەردەی ــە ب دووهەمەن

بەرژوەندیــە سیاســیەکێش کاریــە کەرۆنــێ تاکــوو تاکەکــێ کۆمەڵــگای 

ــەکاش  ــووری و دەرامەت ــە ئاب ــی ئانەی ــاذ جیات ــێ. ئ ــە وێشــەو گــرێ بذۆن ب

ــە  ــێ  کاری ــەوڵ مذۆن ــوە ه ــە وەاڵو کەرۆنێ ــێ خەڵکیەن ــانی دل ــە یەکس ب

کەرۆنــێ تاکــوو کۆمەڵــگا چەمــەراو خەیــر و خەیراتــەکاو دەســەاڵتی 

ــش  ــەو وێ ــە خەڵکــی دەســەاڵتی پســەو باب ــەردەن ک ــا ک ــێ و کاریەش بۆن

بزانۆنــێ . هــەر پاســە کــە بابــە روانــە خەرجــی زارۆڵــەکاش مذۆنــێ و جــە 

ــەکاش،  ــەی فەرمان ــێ پ ــۆش گێران ــش گ ــۆ زارۆڵەکایچ ــەنە ئەش وەرانوەرش

ــەرەو.  ــە کەرۆشــا ب ــا جــە یانەن ئەگین

ــە  ــەن ب ــەردەی کۆمەڵگای ــرادە ک ــێ ئی ــج ب ــەتەنە ئارمان ــۆرە سیاس ــی ج چ

ــە  ــە دۆخیەن ــا وێشــەو مــدرۆرە. جــە چین ــاوۆ ســەروو پای ــە نەت ــە ک جۆری

دەســەاڵت هــەوڵ مذۆنــێ گــردوو تاکــەکاو کۆمەڵــگای بــە وەرێســەو 

ئــۆرا کــەردەی گــرێ بذۆنــێ یــۆوە، ئــی جــۆرە سیاســەتە جــە وەرکەوتــەو 

ناوینیەنــە بــە بۆنــەو ئانەیــە کــە ئابووریــە تــاک بەرهەمــی پســەو نەفتێــش 

ــەر  ــە کــە ب ــەو ئانەی ــە بۆن ــە تایبــەت ب ــاو. ب ــە سیاســەتیە ب هــەن بیــەن ب

ــێ  ــی دەوڵەتەک ــەکا چەن ــە نەفتی ــەو رشکەت ــە گرێبەس ــێ ب ــاردەی نەفت ئ

کریۆنــێ. ئینەیــچ دەرفەتیــە عــال مذۆنــێ دەســوو دەســەاڵتدارەکێ تاکــوو 

ــۆرە  ــی ج ــێ راوە و پ ــواز بەران ــن ش ــە عالتەری ــەتەیە ب ــۆرە سیاس ــی ج ئ

ــاوە. ــوو وێش ــێ دەس ــگای گێران ــەوەو کۆمەڵ جڵ

بــە  کــە  هــەن  دەســەاڵتی  مافیایــە  وەاڵتەنــە  چــی  واچمــێ  تاومــێ 

ــاذچ جــە  ــێ  ئ ــێ  پارێزنان ــزە جیهانیەک ــدی زل هێ ــە بەرژوەن ــەو ئانەی بۆن

ــێ. ــەزە کەران ــا گ ــوو وێش ــە مەیل ــچ ب ــێ، ئێذێ ــێ دەنگێن ــاوه ب وەرانوەرش

ئێــران یــۆ چــا وەاڵتانــە کــە ســەرەڕاو ئانەیــە کــە جــە بــواروو جۆگرافیایــی 

و کانــزا چێــر زەمینــی و ســەرزەمینیەکێ دەرفەتــە ئابووریەکێــش فــرە 

عالینــێ بــەاڵم جــە بــواروو بێکاریــەوە یــۆ چــا وەاڵتانــە کــە خەڵەکەكــەش 

ــە  ــۆ ج ــچ ی ــەر واچمێ ــەن  ئەگ ــەورەی. هەرچ ــە گ ــێ ئاڵۆزی ــەن دل کەوت

ــە کــە  ــچ کــەردەی ئابووری ــا دەورپێ ــەی ئ ــۆوە پ ــێ کاری گێڵ هــۆکارەکاو ب

ئــارۆ دژوو ئێرانــی کریۆنــێ. بــەس شــێوازوو سیاســەت کــەردەی ئێــراىن جــە 

بــواروو ئابووریەنــە پەیوەندیــە راســش هــەن چەنــی پــەرە ســانای بێــکاری. 

ــەتوو  ــە راو سیاس ــش دان ب ــە هەوڵ ــەنە هەمیش ــژوو وێش ــە مێ ــران ج ئێ

ــگای  ــە جــە جــۆرەکا تاکەکــێ کۆمەڵ ــە جۆری ــگای ب ــۆرا ئاســتەیەو کۆمەڵ ئ

بــە وێشــەو گــرێ بذۆنــێ. ئــی جــۆرە سیاســەتە بــە تایبــەت جــە هەرێمــە 

کوردیەکانــە برەویــە فــرەش بیــەن و بــە درێژایــی تەمەنــەو کۆمــاروو 

ــان راوە. ــی بری ئیســالمی ئێران

ئامــاروو بێــکاری ســاڵەکاو 89-90 جــە پارێــزگاکاو وەرکەوتــەو کوردســتانی 

پــی جــۆرەن: کوردســتان)5.12( ئیــالم)3.18( کرماشــان)6.12( ئازەربایجانــی 

وەرکەوتــەو  جــە  بێــکاری  رادەو  لۆرســتان)7.16(.  و  وەرنیشــتە)8.8( 

کوردســتانیەنە ئــی راســیەما پەنــە نیشــانە مذۆنــێ کــە جیاوازیــە ئابووریەکا 

ــۆ راوە. ســەبارەت بــە هەرێمــە کوردیــەکا چەنــی بری

ئەشــۆ ئانەیــە جــە ویــر نەکەرمــێ کــە ئــی جــۆرە سیاســەتو جیــاواز کاریــە 

فرەتــە چــا یاگانــە بریــۆ راوە کــە پتانســیلوو وەش کــەردەی ئاژاوێشــا 

هــەن پــەی دەســەاڵتدارەکاو ئێرانــی. جــە راســەیەنە هــۆکاروو بێــکاری جــە 

ئێرانەنــە جۆغرافیــا و ئێرانــی یــان الواز بیەییــش جــە بــواروو کشــت و کاڵــی 

و کانزایەکانــە نیــەن، بــە چەپوانــەوە وەختیــە ســەرنجەو جۆغرافیــا و ئێرانی 

ــەکاو  ــە دەرفەت ــێ ک ــش هەن ــە فرێ ــێوازیە دەوڵەمنی ــرد ش ــە گ ــی ب بذەیم

ــەر  ــاوی ه ــە ت ــەک وەرزەن ــە ی ــە ج ــە ئێرانەن ــێ. ج ــەراوان کەرۆن کاری ف

چــوار وەرزەکــێ وینــی. ئــا هەرێمــە کۆردیــا کــە ئــارۆ فرەتەرێــن بێکاریشــا 

ــەم و  ــەی چ ــه بی ــەوای هەرپاس ــواروو ئاوه ــە ب ــە ج ــێ ک ــەن یاگیەن چەن

ــەاڵم  ــداری. ب ــەی ئاژەڵ ــەن پ ــا ه ــن دەفەتش ــێ عالرتی ــتەکێ، کەژەک دەش

وینمــێ نــە تەنیــا ئــا دەرفەتــا بــە کار منیانــێ جــە هەمــان دەمەنــە هــەوڵ 

دریــۆ پــەی خــراو کــەردەی ژینگــەو هەرێمــە کۆردیــەکا . بــە وەش کەردەی 

بەنــداوەکا جــە ســەروو رۆخانەکانــە هــەوڵ مــذا دیمۆگرافــی  ئــا هەرێــام 

خــراو کەرانــێ هــەر پاســە بانــێ بــە هــۆکاروو جــە دەس شــیەی ئاســەوارە 

مێژوویەکــێ و ئاوارەکــەردەی خەڵکــی جــە ال دەگایــەکان. منوونــەس 

وەش کــەردەی بەنــداوەو "داریانــی" جــە ســەروو رۆخانــەو ســیروانی کــە 

دەگایــە کۆنــە پســەو '' هەجیج''یــش وێرانــە کەردێنــەو ئاوارەشــا کەرۆنــێ، 

هەرپاســە ئاویــر وەردای جــە دارســتانەکاو مەریوانــی و هۆرامانــی دیســان 

زەرەردایــەن جــە ژینگــەو هەرێمەکــێ و جــە هەمــان دەمەنــە کــەم 

ــەکان. ــە ئابووری ــەو دەرفەت کەردەی

ئیفلیــج کــەردەو ئابــووری کشــت و کاڵــی و ئاژەڵــداری جــە هەرێمەکێنــە 

گێڵــۆوە پــەی ئــا کەمتەرخەمیــە کە ســەبەرەت بــە وەش کــەردەی چیرخەنە 

ــتارو  ــەی کووش ــەیەکێ پ ــتارگا پیش ــەی کۆش ــێ. نەبی ــە کریۆن ئابووریەکان

ــا  ــێ تەنی ــا ئاژەڵدارەک ــەردەن ت ــەش ک ــک پاس ــێویه رکێووپێ ــە ش ــی ب ئاژڵ

ــەی  ــان نەبی ــێ. ی ــە کەران ــە قازانجی ــێ ئانەی ــۆوە، ب ــەی مەن ــی شــا پ مانیای

کارخانیــە پــەی  وەش کــەردەی ئاومێــوەی و ئــا بەرهەمــا کــە بــە مێوە وەش 
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کریانــێ، پاســەش کــەردەن تــا مێــوەو باخدارەکــێ جــە باخەکانــە گەنۆنــێ و 

ــە خەڵکــی   ــەردەن ک ــێ پاســەش ک ــەی باخدارەک ــەرۆ پ دڵ ســاردی وەش ک

چــی بیســت ســاڵەو دماینــە دەس نەبــەرۆ پــەی باخــداری و ئاژەلــداری. بــە 

ــوە  ــە مێ ــێ پســەو کیلووی ــەرەک بۆن ــەش گ ــە هــەر جــۆرە چێوی ــە ک جۆری

یــان کیلوویــە ماســی ئــەش بلۆنــێ جــە بازارەنــە ســانۆنێش، وەڵتــەر ئاجــۆرە 

چێــوێ جــە دەگایەکانــە لــوێ پــەی شــاری ئــارۆ جــە شــارەکانە مــەی پــەی 

دەگایــەکا.

وەختیــە باســوو سیاســەتوو ئــۆرا ئاســتەیەو کۆمەڵــگای کەرمــی مەبەســتام 

پرۆســیەن جــە سیاســەتوو مۆحتــاج کــەردەی کۆمەڵــگای و سیاســەتوو 

پــەروردە کــەردەی کۆمەڵگایــن. هــەر پاســە بەردەیشــا روە ژیوایــە تەمەڵین، 

کــە کار کــەردەی و بەرهــەم ئــاردەی الشــەو زەحمەتــەن، بــەاڵم بیــەی بــە 

ــە فەخــر و شــانازی مزانانــێ. ــاو دەســەاڵتداراو پاســەوانی کەردەیشــا ب پی

ئەگــەر ئێمــە ســەرنجەو بــار و دۆخــوو کشــت و کاڵــی بذەیمــێ چــی پانــزە 

بیســت ســاڵەی دمایینــە، جــە وەرکەوتــەو کوردســتانیەنە وینمــێ کــە ئــەوە 

فاریایــە فــرەوەش پەنــەوە دیــارا وەڵتــەر ئەگــەر تەماشــاو دەگایــەکاو 

هۆرامانیــام کەردایــا ئــاژەڵ داریــە فــرە برێنــێ راوە. هــەر دەگایــە بــە 

ســەدان تەغــارێ حەیوانــش بــێ، وەلــێ ئــارۆ چێویــە پاســە مەوینمــێ . چــی 

ــەخ  ــە بای ــە ک ــەی ئانەی ــۆوە پ ــەش گێڵ ــێ هۆکارەک ــێ واچم ــەن؟! تاوم پاس

نــەذای پــی کارەیــە و وەش نەکــەردەی چێرخانــەکاش پاســەش کــەردەن کــە 

ــوان. ــی ل ــێ رەونە ق ــوە و روە ب ــواو بذۆنێ ــاوۆ ج ــاژەڵ داری نەت ــرت ئ ئێ

ــاژەڵ  ــە خــراو کــە دەســەاڵت دمــاو تێکــدای ئ ــە چێوی جــە هەمــان دەمەن

ــالم و  ــە هــەر جــە ئێ ــە کوردەواریەکان ــی جــە هەرێم داری و کشــت و کاڵ

لۆرســتان یەنــە گێــرەش تــا ســەملاس و ماکــۆ کەرۆنــەش، ســەرمایە گۆزاریــەن 

جــە بــواروو چەکــدار کــەردەی و بــە بەســیج کــەردەی جوانــەکاو ئــی 

ــە. هەرێمەین

کۆمــاروو ئیســالمی ئێرانــی جــە ســەرەتاو کۆماریــەوە بــە راو "ســپا"ی 

ــەرد،  ــرەش خــەرج ک ــە ف ــەکا پووڵی ــەردەی هەرێمــە کوردی ــی ک ــەی نیزام پ

ــاو وێــش و دژوو بــزاڤ  ــە پی ــوو کــوردی کــەرۆ ب ــە تاوۆنــێ گەل پــەی ئانەی

ــازادی بــە کارشــا بارۆنــێ. چــی چــەن ســاڵەو دمایینــە بــە ســەرهۆرداو  و ئ

پەژاکــی، کــە ئایدئۆلوژیــە جیــاواز و شــێوازیە تایبەتــش هــەن جــە خەبــات 

و ئــازادی خۆازیەنــە، جــە هەمــان دەمەنــە هەوڵــەکاو ئێرانــی پــەی دژبــەری 

پەژاکــی چــڕ تــەرێ بیێنێــوە و ســەرمایە فرەتــەر خــەرج کــەررۆ. ئــارۆ  بــە 

وەش کــەردەی ســپاو " ســابرین"ی جــە کوردســتانەنە پــەی دژبــەری پەژاکــی 

و هــەر پاســە جــە بــواروو جــاش کــەردەی جوانەکانــە  ئینــا جــە هەوڵــدای 

ــە.  فەراوانەن

ــاس  ــە خ ــۆ ئانەی ــەکا ئەش ــەت جوان ــە تایب ــوردی ب ــوو ک ــەو گەل ــە پس ئێم

بزامنــی کــە بێــکار کــەردەی کۆمەڵــگای هــەر پاســە کــە ئیشــارەما پەنــە کەرد 

ــان  ــێ ی ــە ئابووریەک ــە دەرفەت ــە ک ــەی ئانەی ــوە پ ــه گێڵۆنێ هــۆکارەکاش  م

ــر زەمینیەكیــش کەموکوورتــی هــەن.  ــزا ســەرزەمینی و چێ ــواروو کان جــە ب

بەڵکــوو هۆرکارەکــەش گێڵــۆوە پــەی ئــا سیاســەتەیە کــە پــەی ســەرکووت 

کــەردەی گەلــی بریــۆ راوە. هەرچــەن سیاســەتوو ئــۆرا ئاســتەیەو ئــارۆ جــە 

ــی سیاســەتە جــە  ــەس ئ ــۆ راوە، ب ــی بری ــە دژوو گــردی گــەالو ئێران ئێرانەن

ــەرا. وەرکەوتــەو کوردســتانینە فــرە زەقت

دەســەاڵت جــە الیــەوە هەوڵــش دان بــە کــەم کەردەیــەو دەرفەتــوو کاری، 

کاریــە کەرۆنــێ تاکــوو جوانەکــێ شــۆونەو ئێســتەیوەو کاریەنــە بانــێ. بــە 

تایبــەت بیانــێ پــەی باشــووروو کوردســتانی و وێــڵ بیــەی و ئاوارەیــی جــە 

ــە  ــە تووشــوو کێشــێو ئیقامــەی و چێوهای ــە روان ــە ک ــە جۆری باشــوورەنە ب

تــەری بانــێ، بــە جۆریــە کــە دوورێ بانــێ چــا رووداوا کــە روانــە روە مذانــێ 

و چــا سیاســەتا کــە سەرشــاوە بریــا راوە نــا ئــاگای بانــێ.

ــی  ــەردەی ئ ــا نەک ــوە تەماش ــەر کەرۆنێ ــەکێ قووڵت ــارۆ کێش ــە ئ ــە ک چێوی

ــاروو ئیســالمی  ــە کۆم ــای ک ــەی مجی ــالن پ ــە پســەو سیاســەتیە پی دیاردەین

ئــی  کــەم  فــرە  ئــارۆ جوانــەکا  داخــەوە  بــە  راوە.  بەرۆنێــش  ئێرانــی 

سیاســەتەیە بــە وردی شــی کەرانێــوە پەوچــی جــە وەرانوەریچشــەنە دەســە 

ــی  ــاو ئ ــەیی تەماش ــە ریش ــە جۆری ــە ب ــی ئانەی ــێ جیات ــێ. جوانەک پاچێن

گێچەڵــێ کەرانــێ و پــەی چارەســەریچش قۆڵــێ هۆرمااڵنــێ، فــرە رەواڵەتــی 

ــێ. ــل کەران ــا گێ ــێ و وێش ــاش کەران تەماش

بازنیەنــە جــە  راســیەنە  کۆمەڵــگای جــە  ئاســتەیەو  ئــۆرا   سیاســەتوو 

ــکار و  ــگای بێ ــەرەتا کۆمەڵ ــەاڵت س ــەردەی. دەس ــر ک ــەردەی و تێ ــۆرا ک ئ

ــچ  ــەن، ئاذی ــەش ه ــەس مەرجی ــێ. ب ــا کەرۆن ــچ تێرش ــێ دمایی ــۆرا  کەرۆن ئ

ئانــەن کــە ئەشــۆ ئــا کەســاُ پــەی تێــر و پۆشــتە کــەردەی وێــش گنــۆ 

ــێ.  ــەاڵتدارا کەرۆن ــوو دەس ــەری خزمات ــە جۆریەت ــەاڵتی، ب ــوو دەس خزمەت

ــکار  ــە جوانەکــێ بێ ــۆ راوە ک ــی جــۆرە سیاســەتە بری ــە ئ جــە وەرکەوتەیەن

ــچ  ــن کاری ــەت میچکلەتەری ــەرەکا تەنان ــا گ ــەر کارت ــێ ئەگ ــێ ماچۆن کەرۆن

مشــۆ بیــدێ بــە بەســیج و کارم پــەی کــەردێ . بــە بەســیج کــەردەی 

کۆمەڵــگای کاریــەش کــەردەن تــا کــوو هیــچ کەســیوە بــاوەڕی پــەوی 

ــچ دەوروو  ــێ خەڵکێ ــاوەڕی نەبۆن ــە ب ــە ک ــێ. جــە کۆمەڵگایەن ــەری نارۆن ت

ــە  ــەردەی بزاڤی ــە وەش ک ــان دەمەن ــاوە و جــە هەم ــرێ مەب ــەرە گلێ یۆترنی

پــەی دژبــەری کــەردەی دەســەاڵتی زەحمەتــەن یــان هــەر وەشــە مەکریــۆ.

ــە  گــرد کــەس جــە دەســەاڵتی نارازیــن وەلــێ کــەس مقــەش منــەو دژبەری

نیشــانە مەذۆنــێ، تەنانــەت مەتــاوۆ چەنــی پــاڵ دەســەکەو وێــش ســەبارەت 

ــەردەی  ــی جــە ب ــاروو ئیســالمی ئێران ــێ . کۆم ــە قســێ کەرۆن ــی نارازیەی پ

راوەو ئــی سیاســەتەینە تەوانایــە خاســش هــەن و ســەرکەوتە بیــەن و پــی 

جــۆرە دەنگــە نارازیــەکاش تووشــوو وێ سانســۆریش کەردێنــێ، بــە جۆریــە 

کــە یــۆ نەگێرانــێ و نەبانــێ بــە بزاڤیــە دژبــەر. پەوچــی هــەر کــەس نارازیــن 

و هیــچ هەڵمەتیــە دژبەرەیــچ نیەنــە.

ــا  ــە وێش ــێ ج ــە جوانەک ــەن ک ــە ه ــتیش پانەی ــێ پێویس ــی بازن ــای ئ پڕچن

ــی  ــروو قازانج ــە وی ــە ج ــە ک ــەر چانەی ــی فرەت ــێ، یان ــانە بذان ــرادە نیش ئێ

شەخســی وێشــانە بانــێ هــەوڵ بذانــێ کۆمەڵــگاو قازانجەکێــش بــە گــردی 

ــە  ــێ ب ــەی شەخســی نەبان ــە میچکل ــەی قازانجی ــا پ ــا، ت ــێ وەروو چەم وزان

ــتەیەو  ــکار ئاس ــی بێ ــش دان چ ــەاڵت هەوڵ ــەاڵتی. دەس ــە دەس ــیە ج بەش

کۆمەڵــگای بــە دڵــوو وێــش بــە جۆریــە خــراو بــە کارشــا بارۆنــێ و کەرۆنێشــا 

بەســێج و خەبەرچیــن تــا پــی جــۆرە بەراشــا راوە. کۆمەڵــگای پاســە تۆقنــۆ 

ــە. ــروو کۆنرتۆڵیەن ــدێ چێ ــدێ ئیناین کــە کۆگــەرە هەنگامــە بنیەی

پــەی خــەالس بیــەی چــی سیاســەتەیە پێویســتام بــە فیــداکاری هــەر 

ــو و  ــا کەرۆنێ ــش زان ــە وێ ــێ گردچێویەن ــە وەڵ ــەن  ک ــگای ه ــە کۆمەڵ تاکی

جــە هەمــان دەمەنــە دەس جــە قازانجــی شەخســی وێــش هــۆر گێرۆنــێ و 

نەبۆنــێ بــە پیــاو دەســەاڵتی تــا پــی جــۆرە بازنــەو ئــۆرا کــەردەی و دەســەمۆ 

کــەردەی کۆمەلــگای قرتنۆنــێ. ئەگــەر تاومــێ تاکــەکا ســەروو ئــی بابەتەیــە 

ئــاگا کەرمێــوە تاومــێ بــاوەڕی بــە یۆترینــی جــە کۆمەڵگانــە فرەتــەر کەرمــێ 

کــە دەرفەتــوو وەش کــەردەی شۆڕشــی فرەتــەر کەرۆنــێ. شــۆڕش و ئــەوە 

فاڕیــاو کۆمەڵــگای پێویســتیش بــە وەشــکەردەی بــاوەڕی هــەن.



شعري ناسروده 
و داستاني ناتمام از ديار ساسون

ساسون، منطقه  اي سرسبز و كوهستاني و تابع شهر فارقين 
)يكي از شهرهاي واقع در شمال كوردستان( است. منطقه اي 

كه در طول تاريخ نقش مادر و سرزمين قيام و انقاب هاي كورد
 و كوردستان را ايفا نموده است. بنابراين مي توان گفت كه اين مرز و بوم،

 فرزنداني رشيد و انقابي را پرورش داده كه در مراحل گوناگون تاريخي، مهر مقاومت 
خود را بر حذف ،  انكار و سياست هاي ضد كورد زده است. لذا مي توان گفت كه 

مردمان اين منطقه از سطح آگاهي و ايستاري انقابي در برابر سياست هاي دولت فاشيست ترك
 برخوردار بوده اند. 

با آنكه معلومات دقيقي در مورد »رندا  خانم«، قهرمان داستان مبارزه ي آزادي خواهي شهر ساسون يافت نمي شود، ولي
ــه صــورت  ــام و آوازه ي وي ب ــا ن ــده اســت. ام ــان آم ــه مي ــي ب ــم اوصاف ــدا  خان ــخ از ايســتادگي و مقاومــت رن ــر كتاب هــاي تاري در اكث

ــه امــروز آمــده اســت.  ــا ب ــه نســل ت ــه، نســل ب روايــت، داســتان، شــعر و تران
رنــدا  خانــم و پــدرش در اوايــل ســال 1926، رهبــري و ســازماندهي قيــام آزادي خواهــي را آغــاز نمــوده و ديــري نپائيــد كــه ايــن عصيــان 
مبــدل بــه جنبشــي مردمــي گشــت. ايــن دو رهبــر مبــارز، ارتــش آزادي خواهــي خويــش را در كوهســتان ها ســازماندهي نمودنــد. آنــان 
ماه هــا در كوهســتان  عليــه دولــت فاشيســت تــرك جنگيدنــد. دولــت فاشيســت تــرك كــه در مقابــل نيروهــاي ورزيــده ي رنــدا خانــم و 
پــدرش ناتــوان گشــته و چــاره اي بــه جــز بــه زانــو درآمــدن نداشــت،  بــراي ســركوب و قتل عــام ايــن جنبــش سياســت هاي مزدورســازي 
را در پيــش گرفــت. رنــدا خانــم بــا آگاهــي از ايــن راهكارهــاي پليــد دولــت تــرك، ســطح مبــارزه را بــه مراتــب باالتــري رســاند. وي 
ميــدان نبــردي گســترده را بــراي دولــت تــرك و مزدورانــش تــدارك ديده بــود و ضربــات مهلكــي را بــراي آن وارد آورد. ايــن مبــارزات 
ــه  ــل مي شــوند و ب ــره ي دشــمنان تبدي ــه مه ــه، ب ــش گرفت ــت را در پي ــي آنانكــه خــط خيان ــراي تمام ــه درســي تاريخــي شــد، ب ــدل ب مب

منحــرف ســاختن فرهنــگ جامعــه ي خويــش، اقــدام مي نماينــد. 
ــازماندهي  ــون، س ــهر ساس ــاي ش ــر ويژگي ه ــود. از ديگ ــي ب ــام خاندان ــيوه هاي نظ ــه ش ــون، ب ــه ي ساس ــي منطق ــام مديريت ــته، نظ در گذش
ــوده اســت. امــا در ســده ي بيســتم، گســترش و  ــه پيشــاهنگي خاندان هــاي موجــود در ايــن منطقــه ب جنبــش و قيام هــاي آزادي خواهــي ب
ســازماندهي صفــوف مبــارزات آزادي خواهــي بــه پيشــاهنگي جنبش هــاي مردمــي بيــش از پيــش گســترش يافــت. نــه تنهــا شــيوخ بلكــه 
زنــان نيــز رهبــري ايــن قيام هــا را بــر دوش گرفتنــد. خانــدان »عاليــه يونــس«، از جملــه خاندان هايــي بــود كــه بــا ايســتاري راســخ در برابــر 
بي عدالتــي و خــط خيانــت، زبانــزد مــردم ساســون شــده بودنــد. قيــام رنــدا  خانــم و پــدرش، خبــر از آزادي خلــق كــورد و كوردســتان را 
مــي داد. كســب پيروزي هــاي پــي در پــي ارتــش آزادي خواهــي رنــدا  خانــم و پــدرش در جنــگ بــا ارتــش تــرك، دولــت را تضعيــف 
كــرده بــود. ايــن همــان آرزويــي بــود كــه مــردم ساســون طــي صدهــا ســال در انتظــار رســيدن بــه آن از هيــچ گونــه جانفشــاني و تاشــي 

دريــغ نورزيــده بودنــد. 
ــورد و  ــه ي ك ــگ و جامع ــخ، فرهن ــره ي تاري ــر پيك ــي ب ــه ي مهلك ــدن ضرب ــر از واردآم ــزدوري خب ــط م ــه دوانيدن خ ــار ريش ــا دگرب ام
كوردســتان را مــي داد. بخشــي عظيمــي از جنبــش، بــه دســت مــزدوران امحــا گرديــد. تهاجمــات نظامــي عليــه برخــي از نيروهــاي فعــال 
و مدافــع خلــق، چنــان تشــديد يافــت كــه چــاره اي جــز مهاجــرت بــه ســوريه را نداشــتند. پــس از مدتــي دولــت فاشيســت تــرك، عفــو 
عمومــي اعــان نمــود. در ايــن ميــان بخشــي از خانــدان »عاليــه يونــس« از ســوريه بــه شــمال كوردســتان بازگشــتند. امــا هيــچ تغييــري در 
قانــون اساســي دولــت صــورت نگرفتــه بــود. اثــري از كاسته شــدن اعمالــي نظيــر ســركوب، فشــار، قتــل، زنداني كــردن و اعــدام وجــود 
نداشــت. در آن دوران ضرب المثــل مشــهوري ورد زبــان مــردم بــوده بــا ايــن مضمــون كــه »ظلــم از آســمان مي باريــد و زميــن در قهرمانــي 

رندا خامن زندگي قهرمانانه ي   زن نامدار كورد
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Ezim rinda Rindexan

Keça mîr û axay û çiyan

Ey tirkê Tacik

Karê we çiye li van ciyan

Rinda biye namdar

Ez dimirim  birîndar û bê zar

Teslim nabim destê

neyar û naçim bê ar...

ــه روز برافروخته تــر مي شــد. رنــدا خانــم دختــري زيبــا بــود.  و مقاومتــي بي نظيــر بــود«. شــعله هاي جنــگ روز ب
دختــري زيبــا و قهرمــان. هنگامــي كــه جنــگ ميــان طرفيــن بــه اوج خــود رســيد، رنــدا  خانــم زخمــي و در نهايــت 
از ســوي نيروهــاي دولــت تــرك بــه اســارت در مي آيــد. فرمانــده ي ارتــش از زيبايــي رنــدا  خانــم مبهــوت گشــته 
ــن در دســت شــما اســيرم  ــد: » م ــه او مي گوي ــز در جــواب ب ــم ني ــدا خان ــد. رن ــب همبســتري مي كن و از وي طل
ــي  ــر آن حكمران ــواده ام ب ــه خان ــرزميني ك ــا در س ــد. ام ــم مي گيري ــرا تصمي ــا اس ــار ب ــورد رفت ــز در  م ــما ني و ش
ــكار  ــه اين ــور ب ــرا مجب ــد م ــي كــه بخواهي ــذا در صورت ــم. ل ــول نماي ــم درخواســت شــما را قب ــد، نمي توان مي كنن
بكنيــد، خــودم را خواهــم كشــت«. فرمانــده نيــز از رنــدا  خانــم مي خواهــد تــا مــرز حكمرانــي خاندانــش را بــه او 
نشــان دهــد. رنده خانــم در جــواب مي گويــد تــا منطقــه ي چــاي باتمــان )يكــي از شــهرهاي شــمال كوردســتان( 
ــده ي  ــه آرزوي خــود برســيد. فرمان ــد ب ــادي، شــما ديگــر مي تواني اســت. يعنــي بعــد از ســپري كــردن پــل ماالب
ارتــش، شــرط رنــدا  خانــم را مي پذيــرد. هنگامــي كــه آنجــا مي رســند، رنــدا  خانــم روبــه فرمانــده مي گويــد: اگــر 

اجــازه بدهيــد بــراي آخريــن 
شــده  كــه  هــم  بــار 
ســرزمين هاي  مي خواهــم 
ــواده ام  تحــت حكمرانــي خان
را تماشــا كنــم. فرمانــده ي 
ارتــش بــا درخواســت وي 
موافقــت كــرده و رنــدا  خانــم 
ــل  ــه وســط پ ــي كــه ب هنگام
روي  از  را  خــود  مي رســد، 
رودخانــه ي  درون  بــه  پــل 
مي انــدازد.  »ســردچاي« 
بديــن گونــه رنــدا خانــم هــم 
نيروهــاي ارتــش را بيــرون 
شــرافت  از  هــم  و  رانــده 
دفــاع  خــود  پاكدامنــي  و 
ــد  ــه بع ــد. از آن روز ب مي كن
افســانه ي رنــدا   خانــم در ميان 
مردمــان ساســون نســل بــه 
ــراي  نســل بازگــو مي شــود. ب
هميــن هــم تــا بــه امــروز يــاد 
ــق و  ــزد خل ــم در ن ــدا  خان رن

ــدا  خانــم هنــگام اقــدام شــجاعانه اش   ــان كــورد جماتــي را كــه رن ــده اســت. مــردان  و زن ميهــن اش هميشــه زن
ــه امــروز در يادهــا مانده انــد را در عرصه هــاي مختلــف فرهنگــي و هنــري بــه كار مي برنــد..  بيــان نمــوده و تــا ب
ــاودان  ــتان ج ــت كوردس ــخ مقاوم ــن تاري ــورد در بط ــان ك ــت زن ــر مقاوم ــمبل و مظه ــوان س ــه عن ــم ب ــدا  خان رن

ــد...     ــرو آنن ــك ره ــورد هم اين ــان ك ــه زن ــي ك ــده، راه مان
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    Di  serdema Sefewiyan de Rewşa Jinê (1722-1501)
Serdema Sefewiyan yek ji wan serdemên herî girîng yê dîroka Îranê tê dîtin. Ji ber ku piştî 
900 salan dawii li desthilatiya Sasaniyan anî û dibin navê Îslama siyasî de serweriya xwe li 
ser Îranê îlan dike. Mezheba Şîî kir mezheba resmî û bi navê milî bûnê reng û netewên din ji 
nedîtî ve hat. Hikûmetek navendparêz û mutleqiyetperest destpêkir. Dîsa rejîma şahtiyê bi 
şêwazek hîn xirabtir xwe li ser civaka Îranê sepand. Zimanê fermî kir Farisî. Çawa di her dînek 
de bûye, divê em dînê Îslamê jî weke dû meyl yanjî xetan dest bigirin. Nexwe berovajiyê vêya 
emê nekarin rastiyê vebêjin û wê adil jî nebe. Weke Rêber Apo jî dibêje em dikarin vêya weke 
îslama dewletî û îslama civakî bi nav bikin. Lê, di vir de mebesta me ne îslama civakî ango ya 
çandiye. Ji loma emê zêdetir meyla lêkolîna xwe bidin ser îslama dewletî yanî ya ketiye bin 
xizmeta desthilatiyê. Emê hewl bidin ew perdeyên rastiyan vedişêrin û dibin navê îslamiyetê 
de hemû cûre xirabî li jinê kirine bidin aliyekî û kêm jî be rûyê rast yê îslama dewletî derbixînin 
holê.
Di navbera têgihiştin û nêzîkatiya Hz. Mihemed ya ji jinê re û nûnerên îslama dewletî de biqasî 
erd û ezmanan ferq heye. Weke di her dînek de jî hatiye dîtin, di îslama siyasî de jî biawayeke 
eşkere rastiya mêrê zalim û zordest ku xwe dixe her şiklekî, derdikeve pêşberê me. Biqasî ku 
îslama dewletî di pêkhateya civaka Îranê de texrîbat çêkir, ti hêzeke din evqas zirar û ziyan 
nedabûyê. Dibin navê dîn de (ku hîç eleqeyeke xwe bi îslama civakî ya Hz. Mihemed re nîne) jin 
dikin xizmetkara mêr ya herdû cîhanan. Jin di serdema Hz. Mihemed de nû nû ji gorê derdiket. 
Lê, li piştî ku qismên desthilatparêz îslamê ji cewherê wê derxistin û xistin bin berjewendiyên 
xwe û şûnve careke din tê çal kirin. Ji ber hêzên desthilatdar jiyanê li mirovahiyê kirin goristan 
ji loma jin jî, di milê zêhnî, rûhî û bedenî de tê kuştin. Di fethên îslama dewletî de herî zêde 
civakên xwedî baweriya Zerdûştî zirar û ziyanê dibînin. Ku, yek ji van civakan jî civaka Îranî ye. 
Bêguman weke me di jor de jî balkişandibû ser îslama dewletî jî berdewama rizandina civakî 
ya ji sûmeran ve tê ye.
Pirsgirêk ne gûhertin yanjî çûyîna dînek û li dewsa wê hatina dînek e nû ye. Jixwe piştî ku 
dînê Zerdûşt kirin dînê fermî yê Sasaniyan û şûnde ji cewherê xwe derket. Her wiha kete bin 
xizmeta zêhniyeteke desthilatdar. Her wiha ji ber desthilat nikarin bi rûyê xwe yê tazî xwe di 
nava civakê de serwer bikin, ji loma her timî pêwîstî dîtine ku maskeyên civakî ji xwere peyda 
bikin. Ji bo desthilatiya xwe qehîm bikin jî dînê Zerdûşt dixin bin xizmeta xwede. Yanî dixwezaya 
desthilatiyê de xwe gûhertina rengên cûda heye. Seferên fethên îslama dewletî bû sedem ku 
civak berdêlên mezin bide. Her ku çû di bin maskeya dîn de çanda talanê, çanda destdirêjiyê, di 
şeran de jinan weke xenîmetekî girtin û hwd. rewa kirin. Zêhniyeta desthilatdar, herî zêde di vê 
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demê de tevna exlaqê civakê ji hev belav dike. Desthilatan di oxira serdest kirina desthilatiya 
xwede hema bêje nirxeke exlaqî ya dest nedanê nahêlin. Bêgûman armanca van ne gûhertin 
û vegûhertina civakê bû. Armanca van kolekirin û dîl girtina mirovan bû. Lê, herî zêde derbe 
li jinê didin.
 Rewşa jin ji vê demê şûndetir her ku çû berbi xirapbûnê ve diçe. Di dema xelîfeyên Emewiyan, 
Ebasiyan de û her wiha bi hatina Selçûqiyan, Moxol, Qacar û heta di dema Meşrûtiyetê de jî, jin 
hema bêje di dema xwe ya herî bêbandor de jiyan dike û di nava malê de tê heps kirin. Beşdar 
bûna jinan di astek pir lewaz de ye. Kirasê rewatiyê jî bi rêya zagonên îslamî li pêkanînên dij 
jinê anîn.  Zewacên siyasî pir zêde çêbûne. Di heman wextî de li jinê weke amûrekî siyasî û 
keyfgirtinê hatiye mêzekirin. Çanda heremserayê her xwe dewam kiriye û bi sedan jinê ku 
hatibûn mehrkirin û nehatibûn mehrkirin hebûn. Balkêşe ku çima di wan serdeman de çanda 
heremserayê guneh nayê dîtin û zilam ji bo ku bi her awayî jinê îstîsmar bikin, her tiştî ji xwere 
heq û rewa dibînin. . Herwiha ji ber ku tebeqe di civakê de hatine avakirin û jinê ku nêzî derbar 
ango qesra şahin zêdetir dikarin beşdarî siyaset ango kar û barê welat bibin. Lê ev jî pir kêm 
çêbûye. Di cih cihan de hevjîn ango keçên padişahan beşdarî karê birêvebirina welat bûne lê, 
ev weke çandek nebûye ku hemû jinên Îranî bigire nava xwe û derfeta beşdarbûnê bidê yê. Ya 
rast em bêjin ku parçebûn di nava jinan de hatiye çêkirin wê hîn di cîh de be. Jinên tebeqeya 
jor û jêr çêbûne. Zêhniyeta ku jinê parçe dike û bi vî rengî dikare hîn rihettir desthilatdariya 
xwe li ser jinê bisepîne, serwer bûye. Heta di qesra şah de jî jinê ku dayîka kuran bûye hîn li 
gor jina ku dayîka keçan bûye biqîmettir bûye. Bes em di vir de jî nikarin behsa mafê wekhev 
yê jin û zilam heta di qesra şah de jî bikin ku tiştek wiha jixwe tinebûye. Rêya herî mezin ya jinê 
ji bo zilamê baş xizmetkirin û pêwîstiyê wî bicîh anîn bû. Erkek din ya jinan di wê serdemê de 
ev bûye ku ji bo zilamê xwe zarokê kur çêbikin û wan zarokan ji bo şerkirinê amade bikin. Dibe 
ku berxwedana jinan di vê serdemê de jî pêşkeftiye lê, pir hevgirtî û birêxistinkirî nebûye. Ji 
ber wiya jî ev tekoşîn pir bêreng maye ku heta bizehmet em dikarin ji mînakê wê di dîrokê de 
rast werin. Dibe ku em niha behsa dîroka derbasbûyî dikin û rewşa jin a wê demê tehlîl dikin 
lê, hêjayî gotinê ye ku rewşa jin ya niha ji ya wê demê pir baştir nîne. Lazime zihniyeta heyî di 
her serdema bûyî de li gor zeman û mekanê xwe were naskirin û milê baş û xirabê wê were 
naskirin. Da ku em bikaribin roja îro azad bijîn. Bêguman heger agahîyek me ya bihêz ji dîrokê 
nebe emê nekaribin roja îro jî pir rast bijîn. Mijarê ku roja meya îrojî ji bo bidestxistian azadiyê 
astengin her ev mijar bûne ku gellek jinê tekoşer di dîrokê de li hember wan şerkirine. Tenê bi 
berxwedan û tekoşîna me ya li hember wê zihniyetê wê nehêlê em dîroka bi êş ya derbasbûyî 
îro dûbare jiyan bikin.  
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