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الیگارشــی ایــران، امــروزه بــر رس خاورمیانــه وارد یــك درگیــری هژمونیك 

بــا ارسائیــل گشــته اســت )اگرچــه ایــن درگیــری عمدتــاً در ســطح گفتار 

ادامــه دارد(. به ویــژه ســعی دارد كــه بــا همیــن هــدف، از فعالیت های 

هســته ای خویــش به عنــوان یــك كارت دوم اســتفاده منایــد ...

ایران الیگارشی 
گزیده ای از تحلیالت عبدالله اوجاالن

6

هــدف از جنــگ قندیــل تضعیــف مبــارزه ی جنبــش آپویــی در هــر چهــار بخــش کوردســتان و 

رسکــوب انقــاب روژاوا بــود. چــرا کــه بنیان سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک در روژاوا همزمان 

بــود بــا مرشوعیت یافــن مبــارزه ی خــط ســوم در منطقــه. ولــی چیــزی کــه در عمــل مشــاهده 

ــام  ــز اع ــل و نی ــگ قندی ــورد در جن ــق ک ــی خل ــش آزادی خواه ــل جنب ــت بی بدی ــد مقاوم ش

ــود.  ــتان ب ــه گانه در روژاوای کوردس ــای س کانتون ه

قندیل رمز ماندگاری
گفتگو با زیالن تانیا ریاست مشرتک کودار

8
مسئله ی خلق ها چالش مداوم ایران

KCR آرمانج چوارچرا  عضو کوردیناسیون

10
تقالهای یک امپراطوری پوشالی

گفتگو با ریوار آبدانان عضو ریاست کل »کنفدرالیسم جوامع کردستان, ک.ج.ک«
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جگرخوین شاهو

 درس های کوبانی . مراد فرهادپور

مفهوم دموکراسی؛ از نگرش دولت محور تا »کنفدرالیسم دموکراتیک« . پژار آبدانان

 آتش بس موقت. علی قهرمانی

وبخش ویژه تحلیلی

تکاپــوی سیاســی در ترکیــه بــه نوعــی از بعــد چاره یابــی بــه ســمت عمق بخشــیدن بــه بحــران و 

الینحل تــر گشــن و حتــی خشــونت  ســوق پیــدا می کنــد. بــه ویــژه اینکــه اعتبــار سیاســی خــود ترکیــه 

نیــز بــه ســبب حامیــت از داعــش خدشــه دار گشــته و بــه نوعــی انــزوای سیاســی نســبت بــه ایــران و 

دیگــر کشــورهای منطقــه ای در بحــران خاورمیانــه احســاس می منایــد. از شکســت اخوان املســلمین مــر 

تــا ســوریه و روژآوا و نیــز موضــوع توافقــات آمریــکا و ایــران تــا شکســت در انتخابــات پارملانــی، همــه و 

همــه نشــان از شکســت هــامن تــز عمق اســرتاتژیک داود اوغلــو و یــا صفــر پروبلمــی دارد کــه قــرار بــود 

در قلمــروی دولــت اســامی نئو عثامنــی بــه واقعیــت مبــدل گــردد.

بــا حصــول توافــق جامــع هســته ای میــان ایــران و کشــورهای ۵+۱ اینــک ایــران وارد مســیر نوینــی 

گردیــده اســت. نگاه هــا از ایــن پــس بــه ســمت مســایل داخلــی ایــران خواهــد چرخیــد. اگــر ایــران 

ــرد، تحــوالت  ــی بگی ــز پ ــی نی ــه در سیاســت خارجــی پیمــود را در سیاســت داخل هــامن مســیری ک

ــران از اســرتاتژی سیاســت  بزرگــی رقــم خواهــد خــورد. اینــک دقیقــاً هــامن مقطعــی اســت کــه ای

ــه  ــی ب ــای جهان ــل نیروه ــران در مقاب ــت ای ــه دول ــد. وگرن ــذار کن ــا گ ــه خلق ه ــود علی ــی خ امنیت

ــل  ــا در مقاب ــز خلق ه ــی نی ــت داخل ــرد و در سیاس ــد ک ــزل خواه ــده تن ــاً امتیازدهن ــی رصف موقعیت

ــد. ــد آم ــر درخواهن ــی فعال ت ــه ی مخالفت ــت جبه ــه حال ــت ب دول

زن، جامعه و آزادی. رونیا آویر

  مرکزمطبوعات حزب حیات آزاد کوردستان          
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اگــر بخواهیــم یکــی از نقطه هــای طایــی و مثبــت تاریــخ معــارص جهــان در عرصــه ی سیاســی ـ اجتامعــی را بــه تاکیــد بیــان کنیــم، 

ــه داری بــزرگ و کوچــک  ــا خلقــی در مقابــل دولت هــای اســتعامرگر رسمای ــه برســاخت جنبش هــای رهایی بخــش ملــی ی ــوان ب می ت

جهانــی و یــا منطقــه ای اشــاره کــرد. بــه واقــع یکــی از حرکت هــای رهایی بخــش ملــی یــا خلقــی از گذشــته تــا اکنــون در خاورمیانــه 

کــه خواســتار رهایــی از اســتعامر، اســتثامر و در عین حــال برخوردارشــدن از آزادی و برابــری بــا، و در کنــار دیگــر خلق هــای موجــود در 

خاورمیانــه بــوده اســت، خلــق کــورد اســت. جنبش هــای رهایی بخــش خلقــی  کوردهــا در خاورمیانــه یکــی از طوالنی تریــن حرکت هــا 

ــت    ــش از سیاس ــروزه، خوان ــت در ام ــز اهمی ــه ی حائ ــا نکت ــت. ام ــان اس ــی در جه ــه و حت ــش در خاورمیان ــای رهایی بخ و جنبش ه

ــا  ــر اصطــاح سیاســت کوردی را ب ــد. اگ ــود می یاب ــون من ــی، هم اکن ــات خلق ــتگاه مطالب ــر خاس ــدازه ب ــا چــه ان ــه ت ــوردی اســت ک ک

وضعیــت امــروزه ی کوردســتان و نیــز بحــران موجــود در خاورمیانــه بررســی کنیــم، بایســتی بــه موانــع بازدارنــده در توســعه ی سیاســت 

دموکراتیــک در وضعیــت امــروز توجــه داشــته باشــیم. نــکات زیــر می توانــد در شــفافیت ایــن موضــوع یاریگــر باشــد.

کوردســتان میــان چهــار کشــور تقســیم گشــته، ایــن امــر باعــث پیچیدگــی پــروژه ی رهایــی خلقــی بــرای کوردهــا گردیــده؛ چــرا کــه هر 

کــدام از دولت هــای مربوطــه سیاســت ها و نظام هــای مختــص بــه خــود را هــم بــر ملت هــای درون خــود و هــم بــر کوردهــای دیگــر 

ــان دولت هــای  ــی کــه همــواره از آســیب سیاســت های اســتثامرگری می ــن معن ــه ای ــد. ب ــز اعــامل می مناین بخش هــای کوردســتان نی

اشــغالگر نیــز در امــان نبوده انــد. 

کوردســتان دچــار تــوازن نابرابــر در عرصــه ی سیاســی ـ اجتامعــی و اقتصــادی ـ اجتامعــی گردیــده اســت. تــوازن نابرابــر در کوردســتان 

بــه ایــن معنــی اســت کــه دولــت ـ ملت هــای حاکمــه  در هــر قســمت از چهــار بخــش کوردســتان، بــه واســطه ی نــوع برخــوردی کــه 

بــا موضــوع لزومــا تاریخــی کــورد داشــته و دارنــد، باعــث گردیــده نــوع خوانــش از مســئله ی سیاســت و حتــی مطالبــات خلقــی دارای 

یــک هم گرایــی سیاســی نباشــد. چــرا کــه رشــد سیاســی و فرهنگــی دســتخوش انحــراف اجتامعــی شــده اســت. منــود عینــی ایــن امــر 

ــار سیاســی و سیاســت ورزی احــزاب مختلــف در کوردســتان امــروزه مشــاهده کــرد. کــه اوج دور گشــن از  ــوان در نــوع رفت را می ت

مطالبــات خلقــی و وابســتگی بــه نظــام جهانــی و خوش رقصــی بــرای اربابــان در حــزب دموکــرات کوردســتان عــراق بــه رسکردگــی 

عشــیره ی بارزانــی منونــه ی بــارز آن اســت. 

موقعیــت جغرافیایــی کوردســتان در خاورمیانــه ایــن مــکان را بــه مکانــی ژئواســرتاتژیک تبدیــل کــرده اســت کــه توانایــی تاثیرگــذاری 

نیروهــا و قدرت هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای را در خــود دارد. بــه همیــن خاطــر موضــوع خلق کــورد بغرنج تــر از دیگــر خلق هــای 

تحــت اســتثامر و ســتم منطقــه ای می باشــد. هیــچ کــدام از دولت هــای مربوطــه خواســتار پذیــرش هویــت و شــخصیت خلق کــورد 

نبــوده و نیســتند. 

رشــدنیافتگی اقتصــادی  و فرهنگــی و بــروز جنگ هــای متعــدد باعــث از میان رفــن ســاختارهای دموکراتیــک در جنــوب کوردســتان 

گردیــده کــه خــود باعــث شــده کــه بــه نوعــی الگو گشــتگی ایــن فــرم از ســوی اشــغالگران بــرای دیگــر بخش هــای کوردســتان برجســته 

گــردد. یعنــی هــر بخــش از کوردســتان کــه مســئله ی کــورد را بــه گفتــامن و مبــارزه مبــدل مــی منایــد، رجــوع بــه فــرم جنوبــی آن و 

محــدود شــدن بــه آن، موضــوع سیاســت می گــردد.

پیدایــش شــخصیت و هویتــی نویــن و متفــاوت از کــورد در خاورمیانــه باعــث به جودآمــدن نظمــی جدیــد گشــته کــه مــا از آن بــه 

ــه داری  ــا کشــورهای رسمای ــری ب ــل و درگی ــن مهــم باعــث تقاب ــم. ای ــاد می کنی ــا خــط خلق هــای دموکراتیــک ی ــوان خــط ســوم ی عن

ــوم  ــط س ــتا خ ــن راس ــود. درهمی ــد، می ش ــتجو می کن ــته جس ــرای وابس ــای مرکزگ ــود حکومت ه ــود را در وج ــع خ ــه مناف ــزرگ ک ب

دموکراتیــک کــه بــر مــدار هویــت و مشــارکت تک تــک افــراد تشــکیل دهنــده ی جامعــه اســتوار اســت و در عیــن حــال همزیســتی 

مســاملت آمیز خلق هــای موجــود در خاورمیانــه را مدنظــر قــرار می دهــد، در تقابلــی آشــکار و ضدیتــی دیالکتیکــی بــا وضــع موجــود 

منــود می یابــد. بــه نوعــی هم اکنــون متامــی توازنــات و تعاریــف سیاســی از ســوی خــط ســوم دموکراتیــک دچــار آن چنــان دستخوشــی 

شــده کــه می بایســت، ســاختار ها و کهن الگوهــای موجــود، شــاهد فروپاشــی تدریجــی خــود بــوده یــا مجبــور بــه بازســازی خــود نــه 

در مرزهــای جغرافیایــی موجــود کــه در مرزهــای دموکراتیــک خلقــی باشــند. 

شــامره ی پنجــاه و ســوم از نرشیــه ی آلرتناتیــو ارگان حــزب حیــات آزاد کوردســتان بــا محوریــت ســالگرد حامســه ی قندیــل پیشــکش 

می گــردد. راه ویــاد همــه ی شــهیدان جنبــش آزادیخواهــی متامــی خلق هــای مبــارز و برابری خــواه، چــراغ راه بــوده و رســالت عظیــم 

سند دیگری بر جنایات ضد برشی رژیم فاشیست ترکیهمبــارزه را بیــش از هــر زمانــی رضوری می گردانــد.  

زرگهلی



دولــت ایــران كــه بیــن چنــد خانــدان دســت بــه دســت شــد، بعــد 

از جنــگ جهانــی اول هامننــد منونــه ی جمهــوری تركیــه و پادشــاهی 

انگلســتان  هژمونیــك  حســاب وكتاب های  نتیجــه ی  در  افغــان، 

ــاً  ــد. دقیق ــاخته ش ــو برس ــدرن از ن ــت م ــت ـ مل ــك دول ــوان ی به عن

هامننــد ســازش صورت گرفتــه بــا مصطفــی كــامل، قــدرت در ازای یــك 

ایــران كمینه ای]یــا مینیــامل[، بــه رضــا شــاه ســپرده شــد. انگلســتان 

هــر كــدام از جمهــوری تركیــه، شاهنشــاهی ایــران و پادشــاهی 

افغــان را كــه در ایــن دوران كمینه ای]یــا مینیمیــزه[ كــرده بــود، 

به عنــوان یــك دولــت ـ ملــت حائــل، بــر رس راه رسازیرشــدن روســیه ی 

شــوروی رو بــه جنــوب طرح ریــزی و تأســیس منــود. اینكــه انگلســتان 

حوزه هــای یادشــده را بــه رژیم هــای مســتعمراتی كاســیكی مبــدل 

نســاخت، نــه از روی ناتوانــی بلكــه بــه ســبب بیم داشــن از اشــاعه ی 

ــتم  ــك سیس ــل«، ی ــت حائ ــت »دول ــود. سیاس ــوروی ب ــیه ی ش روس

ــا  ــاً ب ــا عموم ــا روزگار م ــل ســده ی 19 ت ــه از اوای انگلیســی اســت ك

ــدان رضاشــاه یــك برنامــه ی  ــه اجــرا درآمــده اســت. خان موفقیــت ب

ــی  ــنت فرهنگ ــای آن س ــر مبن ــه ب ــرا درآورد ك ــه اج ــتی را ب مدرنیس

ایــران بــه كنــاری نهــاده شــد و از غــرب تقلیــد گردیــد. ســعی شــد 

ــاالت  ــپس ای ــتان، س ــدا انگلس ــامرِی ابت ــم اق ــك رژی ــه ی ی ــا به منزل ت

متحــده ی آمریــكا و حتــی ارسائیــل پابرجــا نگــه داشــته شــود. اینكــه 

ــا  ــه كیفیتــی از نــوع »دولــت اقــامری ی دولــت ـ ملت هــای خاورمیان

دنبالــه رو« داشــتند، بــه آشــكارترین شــكل در خانــدان اخیــر پهلــوی 

ــروی  ــق نی ــه از طری ــی ك ــن دولت های ــد. ای ــته ش ــش گذاش ــه منای ب

نظامــی و پلیســی بــر رس پــا نگــه داشــته می شــدند، بــا قطــع 

پشــتیبانی نیــروی هژمونیــك، یــك روزه رسنگــون گشــتند. فرجــام 

ــه گشــت. ــز اینگون ــوی نی ــدان پهل خان

ــاً از  ــش را رصف ــاب توان ــن انق ــد. ای ــز می باش ــی نی ــاب فرهنگ ــك انق ــت، ی ــی اس ــه سیاس ــدازه   ای ك ــه ان ــران، ب ــامی 1979 ای ــاب اس انق

ســازماندهی علــامی شــیعه نگرفــت؛ بلكــه بالعكــس، نیــروی اساســی اش را از فرهنــگ اجتامعــی خلق هــای ایــران گرفــت كــه دارای ریشــه های 

تاریخــی عمیقــی بــود. انقــاب در رسآغــاز هامننــد آنچــه در انقاب هــای فرانســه، روســیه و آناتولــی روی داد، از كیفیــت ملــی دموكراتیــك 

برخــوردار بــود. بــر یــك هم پیامنــی وســیع نیروهــای ملــی دموكراتیــك اتــكا داشــت. هم پیامنــی ملــت دموكراتیكــی كــه از همبســتگی وســیع 

ــرد رسچشــمه می گرفــت، نیــروی اصلــی  كمونیســت ها، امت گرایــان شــیعی و اقشــار میهن دوســت خلق هــای ایــران و در رأس همــه خلــق كُ

ــری  ــت تاریخــی و اجتامعــی قوی ت ــه از ســنت مدیری ــان( ك ــار میانه احوال)بازاری ــامی شــیعی و تّج ــا طیــف متشــكل از عل ــود. ام ــروزی ب پی

ــه ی  ــك پروس ــود. ی ــوب من ــه رسك ــش را بی رحامن ــایر متفقان ــرد و س ــرار ك ــش را برق ــی خوی ــاه هژمون ــی كوت ــی مدت زمان ــود، ط برخــوردار ب

هژمونیــِك مشــابه آن، طــی دهــه ی 1920 در جمهــوری تركیــه نیــز جریــان یافــت. هرچنــد بنیــان »ملــت دموكراتیــِك« انقــاب توســط علــامی 

شــیعه دچــار انحــراف شــد نیــز، ماهیتــاً بــا مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی در تضــاد و مغایــرت بــه رس می بــرد. الیگارشــی شــیعی خواســت تــا ایــن 

ــه  ــی ب ــت مرشوعیت بخش ــی جه ــوان كارت ــت، به عن ــم اس ــیار عظی ــی آن بس ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــه معن ــتی را ك ــه ی ضدكاپیتالیس اندوخت

موجودیــت خویــش در برابــر نیروهــای هژمونیــك نظــام كاپیتالیســتی بــه كار بــرد. هنــوز هــم می خواهــد بــر ایــن مبنــا آن را بــه كار بــرد. 

ــر نیروهــای  ــوان یــك اســلحه در براب ــان آنتی مدرنیستی)ضدكاپیتالیســتی( انقــاب به عن ــران ایــن اســت كــه از بنی متامــی تــاش الیگارشــی ای

هژمونیــك غربــی اســتفاده كنــد و در موازنــه ی دولــت ـ ملــت خاورمیانــه بــه موقعیتــی پذیرفته شــده و معتــر دســت یابــد. به منزلــه ی یــك 

مدرنیتــه ی متفــاوت، از لحــاظ ماهــوی چالشــی بــا مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی نــدارد. هامن طــور كــه دولــت ـ ملت هــای عــرب و اولیــن و دومیــن 

ــد و در  ــگ آورن ــه چن ــام ب ــی، »بیشــینه ســهم« را در گســرته ی نظ ــق حســاب وكتاب های تاكتیك ــد از طری ــه درصددن ــوری تركی مقطــع جمه

ازای تأیید شــدن و پشتیبانی شــدن توســط نظــام، اجــازه دهنــد كــه نظــام از آن هــا بهره منــد شــود، ایــران نیــز می خواهــد چالشــی را كــه بــا 

نظــام دارد بــا هدفــی مشــابه بــه كار بگیــرد و نتایــج مشــابهی كســب منایــد. ایــن نوعــی چانه زنــِی تیپیــك تّجــار بــازار اســت كــه در ســنت 

ایــران دارای موقعیتــی قویســت. چالــش در ایــران نیــز درســت از همیــن نقطــه آغــاز می گــردد. ســنت فرهنگــِی قــوی، یــك الیگارشــی شــیعِی 

ــان دو  ــارزه  در می ــك »مب ــه ی ــران ب ــن شــانس اینكــه چالــش موجــود در ای ــرد. بنابرای ــز منی پذی ــه ی كاپیتالیســتی را نی ــا مدرنیت ســازش كرده ب

مدرنیته ی آلرتناتیــو« تحــول یابــد، همیشــه وجــود دارد. برعكــس آنچــه در دولــت ـ ملت هــای تركیــه و عــرب دیــده شــد، تصــور منــی رود بــه 

آســانی نیــز از میــان برداشــته شــود.

الیگارشــی ایــران، امــروزه بــر رس خاورمیانــه وارد یــك درگیــری هژمونیــك بــا ارسائیــل گشــته اســت)اگرچه ایــن درگیــری عمدتــاً در ســطح گفتــار 

ادامــه دارد(. به ویــژه ســعی دارد كــه بــا همیــن هــدف، از فعالیت هــای هســته ای خویــش به عنــوان یــك كارت دوم اســتفاده منایــد. ســنت 

شــیعی در تاریــخ نیــز در پــی كســب هژمونــی برآمــده اســت. در پشــت رس خــود یــك ایــران هژمونیــِك هــزاران ســاله را به عنــوان اســلحه در 

اختیــار دارد؛ امــا در دوران مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی دربــاره ی نیــروی خــود اغــراق می منایــد. در عــری كــه نظــام به طــور بیشــینه ای گلوبــال 

ــح ندهــد، شــانس موفقیــت آن بســیار ضعیــف اســت.  ــه  ای را به صــورت ریشــه ای ترجی ــران مدرنیت شــده اســت، اگــر الیگارشــی شــیعه ی ای

خــود را بــه كشــورهای BRIC)یعنــی برزیــل، روســیه، هندوســتان و چیــن( تشــبیه می منایــد و بدیــن ترتیــب در پــی نقشــه ی تشــكیل بلــوك 

هــم برمی آیــد. می خواهــد آن اتفاقــی را كــه ســعی دارد بــا جمهــوری دوِم حــزب عدالــت و توســعه)AKP( بــر مبنــای PKKســتیزی برقــرار 

منایــد، بــه همــراه ســوریه گســرتش بخشــد. كل ایــن حســاب وكتاب ها، هیــچ ارزش واقعــی  و جــدی ای دربــر ندارنــد. هامننــد ســایر دولــت ـ 

ملت هــای منطقــه، پیــش روی دولــت ـ ملــت ایــران نیــز چاره یابــی مســائل دارای دو محــور اســت. چاره  یابــی حــول محــور اول عبــارت اســت 

از: ســازش كردن بــا نظــام؛ درســت هامننــد رژیــم شاهنشــاهی. در اصــْل الیگارشــی شــیعه بــرای ایــن امــر آمــاده اســت؛ امــا نظام]مدرنیتــه ی 

رسمایــه داری[ آن را بــه شــكل موجــود قبــول نــدارد. ولــی دیدارهایــی كــه در راســتای ســازش صــورت می گیرنــد، نهایتــاً چــه از راه صلح آمیــز 

و چــه از راه جنــگ، بــه نفــع نیروهــای هژمونیــك كاپیتالیســتی بــه فرجــام خواهنــد رســید. دومیــن محــور ایــن اســت كــه وقتــی موضــوع 

حــل مســائل پیــش كشــیده شــود، گسســت رادیــكال وی از نظــام مطــرح خواهــد گشــت. ایــن نیــز رهیافــت مدرنیتــه ی دموكراتیكــی اســت 

كــه هنــگام فاقــد چــاره مانــدن و ناتوان گشــِن هــم الیگارشــی شــیعی و هــم نیروهــای هژمونیــك غربی)به ویــژه ارسائیــل(، به طــور ناگزیــر 

وارد عرصــه خواهــد شــد.

7
ان
سال  نهمـ  دوره ی دوم ـ شامره ی 53 خرداد 1394

تيو.لترآ PJAK ارگان حزب حیات آزاد كوردستان

الیگارشی ایران 
هژمونی خواهی خاورمیانه ای

ازتحلیالت عبدالله اوجاالن - مانیفست متدن دموکراتیک )کتاب پنجم(



9
ان
سال  نهمـ  دوره ی دوم ـ شامره ی 53 خرداد 1394

تيو.لترآ PJAK ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

.
Oragana

ALTIRNATIV53PJAK8

قند
کامــاً دگرگــون ســاخت و بــه نوعــی ایــن کشــورها را برعلیــه کوردهــا در یــک هم پیامنــی تــازه قــرار داد. ترافیــک دیپلامســی ای کــه در ســال 2011 

چــه میــان ایــن ســه کشــور و چــه میــان قدرت هــای جهانــی صــورت می گرفــت، جنــگ گســرتده ای را بــر علیــه کوردهــا بــه همــراه مــی آورد. ایــران 

و ترکیــه جهــت مامنعــت از پیــروزی خلــق کــورد در روژآوا و رسکــوب انقــاب نوپــای خلــق کــورد در آن بخــش، از هیــچ تاشــی دریــغ نورزیدنــد. 

ــا دادن  ــن ب ــن بی ــد. در ای ــه ی ســوریه کن ــش را مســتقیامً روان ــل کمک های ــد از راه قندی ــه بتوان ــرد ک ــر می ب ــن تصــور  ب ــران در ای ــی ای از طرف

امتیازاتــی بــه حکومــت اقلیــم کوردســتان بــه رهــری مســعود بارزانــی و گرفــن چــراغ ســبز بــرای حملــه، مبــادرت بــه حملــه بــه مواضــع گریــا 

منــود. جنــگ قندیــل در چنیــن مقطــع و مرحله ایــی رشوع گشــت و همچنــان کــه بــدان نیــز اشــاره منودیــم طرح ریــزی و برنامــه ای بســیار گســرتد ه 

ــب  ــگ قدرت هــای انحصارطل ــه جن ــود؛ بلک ــژاک نب ــران و پ ــگ ای ــا جن ــر تنه ــی دیگ ــه عبارت ــود. ب ــی ب ــش آپوی ــان برداشــن جنب در راســتای ازمی

ــا مخاطره آمیــز نشــان دادِن مســئله ی کــورد در رشق کوردســتان و رشکــت در چنیــن  ــر علیــه جنبــش آپویــی بــود. از طرفــی اردوغــان ب منطقــه ب

نقشــه ای علیــه کوردهــا، ایــران را علیــه کوردهــا تحریــک منــوده و ایــن کشــور را بــه جبهــه ی جنــگ کشــانید. در ادامــه، ترکیــه بــا پــا پــس کشــیدن 

از صحنــه ی جنــگ، ایــران را بــا متــام مخاطــرات ایــن جنــگ تنهــا گذاشــت. بدین گونــه ایــن عمــل اردوغــان زمینــه ی تضعیــف ایــران را نیــز در ایــن 

جنــگ را فراهــم آورد. هــدف از جنــگ قندیــل تضعیــف مبــارزه ی جنبــش آپویــی در هــر چهــار بخــش کوردســتان و رسکــوب انقــاب روژآوا بــود. 

چــرا کــه بنیــان سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک در روژآوا همزمــان بــا مرشوعیت یافــن مبــارزه ی خــط ســوم در منطقــه نیــز بــود. ولــی چیــزی 

کــه در عمــل مشــاهده شــد مقاومــت بی بدیــل جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد در جنــگ قندیــل و نیــز اعــام کانتون هــای ســه گانه در روژآوای 

کوردســتان بــود. و ایــن عمــاً بــه معنــی شکســت سیاســت های ایــن هم پیامنــی بــود کــه بــا هــدف شکســت جنبــش آپویــی شــکل گرفتــه بــود.

 دستاوردهای این جنگ از نظر سیاسی برای جنبش آپویی و به ویژه پژاک چه بود؟ 

زیــان تانیــا: جنبــش آپویــی یــک جنبــش پویــا می باشــد کــه همــواره بــر مبــارزه بــرای نیــل بــه آزادی تأکیــد منــوده اســت. و در ایــن مســیر، جهــت 

بنیــان نهــاد حیاتــی آزاد، همــواره مبــارزات آزادی خواهانــه ی خویــش را ارتقــاء و پیشــرد داده اســت. لــذا ایــن از مبداهــای ماســت کــه در قبــال 

هرگونــه بینشــی ارتجاعــی و رسکوب گــر و نیــز تهاجــامت نظامــی بــا متــام تــوان مقابلــه  مناییــم. جنــگ قندیــل نیــز بخشــی از ایــن رونــد مبارزاتــی 

ــه را  ــت ترکی ــه دول ــا ملــت کــورد و از جمل ــو درآورد بلکــه متــام برنامه ریزی هــای دولت هــای متخاصــم ب ــه زان ــران را ب ــا ای ــه تنه می باشــد کــه ن

خنثــی منــود. ایــن جنــگ در واقــع به نوعــی از دســتاوردهای ملت کــورد در روژآوا و ســایر بخــش هــای کوردســتان صیانــت بــه عمــل آورد. به یــاد 

داشــته باشــیم کــه انقــاب روژآوا، برپایــه ی مبانــی برســاخت جامعــه ی  دموکراتیــک و اکولوژیــک مبتنــی بــر »آزادی  زن« تحقــق یافتــه و مبــدل 

بــه انقــاب راســتین خلق هــا گشــته اســت. و نیــز بیــاد داشــته باشــیم کــه از نظــر مــا مبــارزه ی نظامــی تنهــا در چارچــوب دفــاع مــرشوع تحقــق 

ــت  ــاخت مل ــای برس ــه زمینه ه ــت ک ــیس نظامی س ــرای تأس ــاش ب ــی و ت ــعه ی سیاس ــه ی قندیل توس ــج حامس ــن نتای ــی از مهم تری ــد. یک می یاب

دموکراتیــک در رشق کوردســتان را تریــع بخشــد. تأســیس نظــام جامعــه ی دموکراتیــک و ازاد رشق کوردســتان »کــودار« نیــز درســت بــه ماننــد 

نظــام دموکراتیــک و مردمــی روژآوا از یــک ایدئولــوژی و اندیشــه ی فلســفی نشــأت می گیرنــد. از طــرف دیگــر ســازماندهی، آمــوزش و گســرتش 

ــرا جامعــه ای  ــن جامعــه ای می باشــد. زی ــه چنی ــب جامعــه ای دموکراتیــک از اساســی ترین جوانــب رســیدن ب ــاع مــرشوع در قال عملیات هــای دف

ــات دموکراتیــک  ــد کــه ســازماندهی یافته، آگاه و برخــوردار از پیشــرد عملی ــاع منای ــوی خویــش دف ــد از خــود و ارزش هــای مــادی و معن می توان

ــارزه  ــه اگــر در مراحــل گوناگــون مب ــن اســاس قلمــداد منــود. البت ــد برای ــز را بای باشــد. تأســیس جامعــه ی آزاد و دموکراتیــک رشق کوردســتان نی

موفقیت آمیــز عمــل منی کردیــم تأســیس کــودار نیــز ممکــن منی گشــت. بایــد در مراحــل مبارزاتــی موفقیت آمیــز عمــل کــرد کــه بتــوان گام هــای 

نویــن برداشــت. پــس می تــوان گفــت تأســیس کــودار یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای حامســه ی قندیــل و بــه مثر نشســن خــون شــهیدان ایــن 

حامســه بــود.

 کودار در آینده در برابر احتامل وقوع حمالتی این چنینی دارای چه برنامه و سیاستی خواهد بود؟ 

زیــان تانیــا: مبــارزات مــا دارای چنــان ماهیتــی هســتند کــه همــواره بایــد بــرای اخــذ تدابیــر الزم، هوشــیاری الزم را داشــت و بــرای هــر نــوع 

رشایطــی آمادگــی داشــت و نیــز به صورتــی انقابــی عمــل منــود. بخشــی از ایــن تدابیــر، آمادگــی  در قبــال هرنــوع تغییــر و تحــوالت و توازنــات 

سیاسی ســت. بخــش دیگــر کــه مــا آن را بخــش اعظــم مبــارزه می دانیــم پــرورش جامعــه بــرای مقابلــه بــا سیاســت هــای دولــت و نیــز آماده منــودن 

ــا هــر نــوع رویــداد احتاملی ســت. خوشــبختانه بایــد گفــت کــه فعالیت های مــان در ایــن زمینــه موفقیت آمیــز بوده اســت.  آن بــرای انقــاب و ی

ــان  ــا پشــتیبانی جامعــه  و خلق  م ــوع جنگــی، ب ــروز هــر ن ــار در صــورت ب ــن ب ــه ای ــد گفــت ک ــی بای ــی این چنین ــروز حمله های ــا در مــورد ب و ام

عرصــه ی مبــارزه را گســرتده تر خواهیــم کــرد. بــا توجــه وضعیــت کنژکتــوری منطقــه واضــح اســت کــه همچنــان بــروز چنیــن حماتــی محتمــل 

می باشــد. تحــرکات نظامــی ایــران چــه در داخــل و چــه در خــارج از مرزهــای خــود، ذهنیــت و رویکــرد ایــن رژیــم را به خوبــی نشــان می دهــد 

ــم  ــان و ه ــم خلق م ــم ه ــاره منودی ــه اش ــور ک ــد. هامن ط ــان می ده ــل نش ــا را محتم ــع گری ــه مواض ــاره ب ــی دوب ــوع حمات ــر وق ــن ام و همی

ــند.   ــوردار می باش ــل برخ ــی کام ــان از آمادگ  نیروهای م

گفتگوی کوتاه آلرتناتیو با 

»زیالن تانیا« ریـــاسـت مشرتک کــــودار

رمز ماندگاری 
قندارزیابی ابعاد حامسه ی قندیل در چهارمین سالگرد  

لقندقندقندقند لی لی لقندقندی
یلی

ــه  ــادرت ب ــه، مب ــا ترکی ــی ب ــزی نظام ــک طرح ری ــال 2011، در ی ــران در س  ای

حملــه بــه مواضــع گریالهــای حــزب حیــات آزاد کوردســتان در کوهســتان قندیــل 

منــود. جنگــی کــه بــا مقاومــت گریالهــای پــژاک بــه حامســه  مبــدل گــردد. به نظــر 

شــام همــکاری نظامــی ایــن دو کشــور در چــه رشایطــی سیاســی صــورت پذیرفــت؟ 

شکســت ایــران در ایــن برنامــه چــه نتایجــی را بــا خــود بــه همــراه آورد؟

زیــان تانیــا: هامن طــور کــه می دانیــم بــا آغــاز جنــگ داخلــی در ســوریه 

ــان  ــب اردوغ ــدن رجب طی ــا روی کار آم ــز ب ــد و نی ــار اس ــدار بش ــش اقت و کاه

ــه ایالتــی از کشــور  ــر مســنِد ریاســت جمهــوری ایــن کشــور، ســوریه عمــاً ب ب

ــای  ــی کورده ــر قدرت یاب ــامن اوان خط ــه در ه ــه ک ــت. ترکی ــدل گش ــه مب ترکی

ــود  ــی خ ــدار داخل ــرای اقت ــدی ب ــری ج ــرد و آن را خط ــاس می ک روژآوا را احس

می دانســت، بــه  هــر طریقــی می خواســت کــه بــه جنبــش آزادی خواهــی 

ــدی  ــوج جدی ــا م ــن ب ــه همچنی ــت ترکی ــه ای را وارد آورد. دول ــورد رضب ــق ک خل

ــن  ــود. به همی ــده ب ــه ش ــتان مواج ــامل کوردس ــورد در ش ــق ک ــارزات خل از مب

ــادرت  ــران مب ــوری اســامی ای ــا جمه ــی اســرتاتژیک ب ــک هم پیامن ــه ی خاطــر ب

ــا را  ــه ی خلق ه ــارزات آزادی خواهان ــدی از مب ــوج جدی ــه م ــا ک ــد. از آنج ورزی

در آن زمــان در خاورمیانــه شــاهد بودیــم راهــی کــه می توانســت اقتــدار ایــن 

دو کشــور را تــا انــدازه ای پایــدار  ســازد، حملــه بــه مواضــع جنبــش آپویــی بــود. 

اگــر چــه ترکیــه خــود از روردرویــی مســتقیم بــا گریــا امتنــاع می ورزیــد ایــران 

را وارد بــازی ای منــود کــه بتوانــد بــه اهــداف اســرتاتژیک سیاســی دســت یابــد. 

ــودن  ــزه  قلمدادمن ــت تروری ــور جه ــن دو کش ــات، ای ــن اقدام ــتای همی در راس

مبــارزه ی آزادی خواهــی خلق مــان توافقــات تــازه ای را امضــاء منــوده و درصــدد 

رسکــوب جنبــش بــا هــر اتخــاذ هــر نــوع راهــکاری برآمدنــد. در ایــن حالــی بــود 

ــی  ــون موج ــور همچ ــر دو کش ــورد در ه ــق ک ــی خل ــارزه ی آزادی خواه ــه مب ک

سیل آســا بــر سیاســت های ایــن دو کشــور ســایه انداختــه  بــود. وقــوع انقــاب 

ــه را  ــران و ترکی ــدت سیاســی ســوریه، ای ــورد در روژآوا، اهــداف بلندم ــق ک خل
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ــه توافــق  ــران را به ویــژه بعــد از مذاکــرات هســته ای و رســیدن ب وضعیــت ای

ــد؟ ــی می منایی ــه ارزیاب جامــع امتــی چگون

- بــا حصــول توافــق جامــع هســته ای میــان ایــران و کشــورهای ۵+۱ اینــک ایــران 

وارد مســیر نوینــی گردیــده اســت. نگاه هــا از ایــن پــس بــه ســمت مســایل داخلــی 

ایــران خواهــد چرخیــد. اگــر ایــران هــامن مســیری کــه در سیاســت خارجــی پیمــود 

را در سیاســت داخلــی نیــز پــی بگیــرد، تحــوالت بزرگــی رقــم خواهــد خــورد. اینــک 

دقیقــاً هــامن مقطعــی اســت کــه ایــران از اســرتاتژی سیاســت امنیتــی خــود علیــه 

خلق هــا گــذار کنــد. وگرنــه دولــت ایــران در مقابــل نیروهــای جهانــی بــه موقعیتــی 

ــا در  ــز خلق ه ــی نی ــت داخل ــرد و در سیاس ــد ک ــزل خواه ــده تن ــاً امتیازدهن رصف

مقابــل دولــت بــه حالــت جبهــه ی مخالفتــی فعال تــر درخواهنــد آمــد.

آیــا ایــران می توانــد نرمــش در سیاســت خارجــی را بــه بســری بــرای تحــوالت 

داخلــی مبــدل کنــد؟

- می توانــد، امــا بــه رشط دست کشــیدن از هژمونی خواهــی منطقــه ای و داخلــی. 

اســرتاتژی تنش زدایــی خارجــی تأثیــر مســتقیمی بــر فضــای سیاســت داخلــی 

ــال مســایل  ــدی در قب ــد راهــرد جدی ــت می توان ــون دول ــاد. اکن ــران خواهــد نه ای

خلق هــای ایــران و به ویــژه مســئله ی کــورد اتخــاذ کنــد. هــم در مســیری مثبــت 

ــن کار را انجــام دهــد. ــد ای ــی می توان و هــم در مســیری منف

 منظورتان از مسیر مثبت و منفی چیست؟

ــادر اســت سیاســت های ســه دهــه ی گذشــته ی خــود را  ــران نشــان داد کــه ق - ای

بازنگــری منایــد و راه تــازه ای را در پیــش بگیــرد. نرمشــی کــه در سیاســت خارجــی 

انجــام داد به منظــور آن بــود کــه جایگاهــی بــرای خــود در توازنــات نویــن 

خاورمیانــه بــاز کنــد. اگــر چنیــن عمــل منی منــود گزینه هــای دیگــری کــه روی میــز 

ــدند. ــال می ش ــران فع ــه ای ــود علی ــی ب ــای جهان قدرت ه

    اگــر دولــت ایــران ایجــاد یــک فضــای بــاز سیاســی بــرای خلق هــا را در دســتور 

کار قــرار دهــد آنــگاه یــک ایــران کامــاً جدیــد شــکل خواهــد گرفــت. مســیر مثبــت 

همیــن مســیر اســت. اگــر چنیــن مســیری را در پیــش نگیــرد و ســازش بــا آمریــکا و 

اروپــا را بســرتی بــرای تشــدید سیاســت های رسکوب گرانــه قــرار دهــد ایــن امــر در 

میان مــدت ایــران را بــه ســمت یــک خطــر جــدی خواهــد بــرد. بــه نظــرم طرف هــای مقابــل ایــران نیــز خــود را بــرای چنیــن حالتــی آمــاده 

کرده انــد.

آیا هیچ زمینه ای برای آنکه ایران واقعاً گشایشی در فضای سیاسی داخلی خود انجام دهد وجود دارد؟

- در حــال حــارض هنــوز وجــود نــدارد. امــا اگــر در برهــه ی کنونــی از ایــن فرصــت اســتفاده نشــود امــکان وقــوع آن در آینــده ای میان مــدت 

ــد. ــر منی رس ــه به نظ ــدان واقع بینان چن

نقطه ی کلیدی برای آنکه سیاست های داخلی ایران نیز مانند سیاست خارجی اش تحول ساز شود کدام است؟

- نقطه ی کلیدی در سیاست داخلی ایران، مسایل خلق هاست، به ویژه مساله ی کورد.

علت تأکید شام بر حل مسئله ی کورد چیست؟ آیا واقعاً حل مسئله ی کورد می تواند گره گشای مسایل ایران باشد؟

- واضــح اســت کــه خلــق کــورد در حــال بازبینــی و نوســازی روابــط خــود بــا خلق هــای همجــوار خویــش اســت. خلــق کــورد بــا مبــارزات 

عظیــم جنبــش آپویــی امــروزه بــه ســطحی رســیده کــه رابطــه ی کــورد ـ تــرک، کــورد ـ عــرب و کــورد ـ فــارس را بــه شــکلی متفــاوت از قــرن 

گذشــته برقــرار کنــد. قــرن گذشــته، قــرن انــکار کــورد بــود. قــرن نسل کشــی کــورد، قــرن تجزیــه ی کوردســتان  و بــه فراموشی ســپردن کوردهــا 

ــد  ــروی سیاســی چشــم گیر هســتند کــه می توانن ــود. امــا اینــک کوردهــا در جایگاهــی بــس متفــاوت ایســتاده اند. کوردهــا امــروز یــک نی ب

معــادالت منطقــه ی خاورمیانــه را زیــر و رو کننــد. و البتــه هامن طــور کــه در پیــروزی انقــاب روژآوا و پیــروزی HDP در انتخابــات ترکیــه 

دیدیــم، کوردهــا معــادالت سیاســی خاورمیانــه را متحــول ســاختند. رهیافــت ملــت دموکراتیکــی کــه کوردهــا در حــال برقــراری آن هســتند 

ظرفیــت چاره آفرینــی عظیمــی بــرای کل خاورمیانــه دارد. علــت اســتقبال عظیــم خلق هــای منطقــه از ایــن مــدل نیــز همیــن اســت.

آیا هیچ نوع رفتاری که نشانگر متایل ایران به تحولی در برخوردش با مسئله ی کورد باشد مشاهده می شود؟

- به نظــرم ایــران منی توانــد ایــن واقعیــات رصیحــی کــه برشــمردم را ندیــده بگیــرد. امــا هنــوز هــم متایلــی جــدی در مــورد حــل دموکراتیــک 

مســاله ی کــورد نشــان منی دهــد. بــا سیاســت فرافکنــی مســئله ی کــورد بــه خــارج از مرزهــای خــود می خواهــد از صــورت مســئله بگریــزد. 

واضــح اســت کــه ایــن سیاســت دیگــر منی توانــد جــواب دهــد. وزنــه ی سیاســی کوردهــا آن قــدر هســت کــه دیگــر کســی منی توانــد خــود 

را در برابــرش بــه بی اعتنایــی بزنــد. کوردهــا در هیــچ کجــا تــا رســیدن بــه موقعیــت خودمدیریتــی دموکراتیــک از مبــارزه و فعالیــت دســت 

نخواهنــد کشــید. مــا دیگــر یــک خاورمیانــه ی عــاری از حضــور سیاســی آزادانــه  ی کوردهــا را منی پذیریــم.

به موازات  مذاکرات هسته ا ی چگونه با مسایل خلق های ایران رفتار شده است؟

ــه ی مســایل خلق هــا  ــی در زمین ــی کــه در دولــت روحان ــوده اســت. نهــاد معاونت ــون مترکــزش روی سیاســت خارجــی ب ــران تاکن ــت ای - دول

و مذاهــب تشــکیل شــده نیــز به جــز مانــور تبلیغاتــی هیــچ گامــی برنداشــته اســت. فعــاً هیــچ نــوع موضــع مشــخصی از ســوی مســئوالن 

ایرانــی در زمینــه ی تغییــر در سیاســت داخلــی نشــان داده نشــده اســت. همزمــان بــا توافــق هســته ای میــان ایــران و آمریــکا، دولــت ایــران 

بیشــرت ســعی داشــته ســیامی نظامــی خــود را در مرزهــای رشق کوردســتان بــه رخ بکشــد. وضعیــت امنیتــی و نظامــی علیــه خلق مــان در رشق 

کوردســتان همچنــان بــا شــدت ادامــه دارد. مــوج دســتگیری فعالیــن مدنــی و افــراد میهن دوســتی کــه در حامیــت از کوبانــی و علیــه داعــش 

دســت بــه راهپیامیــی زده بودنــد بخشــی از ایــن واقعیــت اســت. برخــورد بــا قیــام مهابــاد و اعرتاضــات اخیــر بــوکان بــه قضیــه ی اسیدپاشــی 

نیــز متامــاً رسکوب گرانــه بــوده اســت. پیداســت کــه چنیــن رویکــردی هیــچ فایــده ای بــرای دولــت ایــران نخواهــد داشــت. اکنــون موقــع آن 

ــا نیروهــای دموکراتیــک خلق  هــا بــر رس میــز مذاکــره بنشــیند. میــز مذاکــره ی مســایل داخلــی ایــران، از میــز مذاکــره ی  اســت کــه ایــران ب

ــد  ــود منی توان ــودی خ ــه خ ــی ب ــت خارج ــش در سیاس ــورت، نرم ــت. در غیــر این ص ــازتر اس ــر و رسنوشت  س ــب مهم ت ــته ای بــه مرات هس

ــران،  ــد را برطــرف ســازد. راه حــل همــه ی مشــکات موجــود در کشــور ای ــرم می کن ــا آن هــا دســت وپنجه ن ــران ب ــت ای ــی کــه دول بحران های

تحــول در سیاســت داخلــی ایــران و گشــایش سیاســی دموکراتیــک اســت.

در این مقطع، ایران برای حل مسایل خلق ها و به ویژه خلق کورد چه فرصت و امکانات بالقوه ای در اختیار دارد؟

ــرای حــل  ــی تاریخــی ب ــو در شــهر دیاربکــر، فرصت ــوروزی رهــر آپ ــا فراخــوان ن ــر ب ــق کــورد طــی دو ســال اخی - جنبــش آزادی خواهــی خل

ــو  ــا رهــر آپ ــه ب ــت ترکی ــت. دول ــورد شــکل گرف ــک مســئله ی ک ــی جهــت حــل دموکراتی ــد. پروســه ی دیالوگ ــه آفری مســایل خلق هــای ترکی

دیدارهایــی کــرد. نقشــه ی راهــی آمــاده شــد و گام هــای جــدی از ســوی کوردهــا جهــت پیشــرد سیاســت دموکراتیــک در ســطح ترکیــه برداشــته 

شــد. پــروژه ای بســیار مناســب بــه نــام رهیافــت ملــت دموکراتیــک از ســوی رهــر آپــو تهیــه گردیــد. نتیجــه ی ایــن پــروژه اســتقبال بی نظیــر 

خلق هــای ترکیــه از HDP و پیــروزی در انتخابــات پارملانــی ایــن کشــور بــود. امــا پیداســت کــه ترکیــه حــارض بــه حــل دموکراتیــک مســئله ی 

کــورد نیســت. اردوغــان و دولــت ترکیــه ســودای ســلطه  بــر خاورمیانــه را دارنــد و همچنــان بــا نگــرش کوردســتیزانه رفتــار می کننــد. اگــر ترکیــه 

ایــن رونــد را تــداوم بخشــد و بــر جنــگ داخلــی دامــن بزنــد آنــگاه کوردهــا می تواننــد روی ســایر گزینه هــا تعامــل کننــد. قابلیــت مانــور 

سیاســی کوردهــا روی روابــط کــورد ـ عــرب و کــورد ـ فــارس گســرتده اســت. اگــر ایــران بــه انــدازه ی انعطــاف در سیاســت خارجــی بــرای حــل 

مســایل داخلــی خــود کــه اتفاقــا حادتــر از مســایل خارجی انــد آمادگــی داشــته باشــد خلــق کــورد می توانــد به جــای ترکیــه، این بــار ایــران را 

به رغم توافق هسته ای، بزرگ ترین چالش ایران همچنان مسئله خلق هاست

)ANF( ریوار آبدانان در گفتگو با خربگزاری فرات

مسئله ی خلق ها
 چالش مداوم ایران

     موضــوع آینــده ی خلق هــای ایــران و بویــژه خلــق کــرد در رشق 

کردســتان، در مرکــز ثقــل متامــی تحوالتی ســت کــه در آن کشــور روی 

می دهــد. ایــن درحالــی اســت کــه مذاکــرات هســته ای بــا قدرت هــای 

ــران  ــای ای ــت خلق ه ــرشی و رسنوش ــوق ب ــه حق ــی از دو جنب جهان

بــدور اســت و تنهــا در زمینــه هســته ای اســت کــه تبعــات سیاســی 

مخــرب آن متوجــه خلق هــای تحــت ســتم می گــردد. اینکه ایــران پس 

از توافــق هســته ای بــه گشــایش سیاســی در داخــل دســت می زنــد یــا 

نــه, یــک پرســش بســیار حیاتــی اســت. در این میان, مســئله ی کــرد از 

همــه حادتــر اســت و ایــران راه گریــزی از آن نــدارد. خرگــزاری فــرات 

در ایــن زمینــه بــا »ریــوار آبدانــان« عضــو ریاســت کل »کنفدرالیســم 

جوامــع کردســتان, ک.ج.ک« مصاحبــه ای انجــام داد.

 من کامل مصاحبه را با همدیگر می خوانیم: 
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ــرد. ــی در نظــر بگی ــرای مذاکــره و چاره یاب ــی ب ــوان نیروی به عن

آیا هیچ نشانه ای از آمادگی ایران برای چنین رویکردی به چشم می خورد؟

- کــودار و پــژاک کــه به عنــوان مخاطبــان مســاله ی کــورد در رشق کوردســتان و ایــران فعالیــت می کننــد، بارهــا از آمادگــی خــود بــرای ارائــه ی 

نقشــه ی راهــی جهــت حــل مســاملت آمیز مســئله ی کــورد بحــث منوده انــد. هرچنــد تنش هــا و درگیری هایــی نیــز رخ داده انــد امــا از ســال 

ــرده  ــخ نک ــس را فس ــن آتش ب ــمی ای ــور رس ــا به ط ــن طرف ه ــک از ای ــت و هیچ ی ــرار اس ــژاک برق ــران و پ ــان ای ــی می ــون آتش بس ۲۰۱۱ تاکن

اســت. اکنــون آرای عمومــی جامعــه ی ایــران و از جملــه خلــق کــورد نیــز بــه ســمت گزینــه ی سیاســت دموکراتیــک گرایــش بیشــرتی دارد. 

به عنــوان مثــال اخیــرا جریانــی در داخــل ایــران تحــت نــام »جبهــه ی متحــد کــورد« آمادگــی خــود را بــرای میانجی گــری میــان دولــت ایــران 

و اپوزیســیون کــورد اعــان کــرده اســت. بــه نظــر می رســد اگــر ایــران هم راســتا بــا سیاســت های تنش زدایــی خارجــی خــود جهــت سیاســت 

چاره یابــی داخلــی نیــز آمــاده باشــد احتــامل تحوالتــی وجــود خواهــد داشــت.

چرا در این مقطع زمانی چنین گرایشاتی حول لزوم تحول دموکراتیک در سیاست داخلی ایران شکل گرفته است؟

- آرای عمومــی ایــران متوجــه ی رسکوب شــدگی درازمــدت مطالبــات خلق هــای ایــران و به ویــژه خلــق کــورد اســت. از طــرف دیگــر خطراتــی 

کــه »جنــگ جهانــی ســوم« متوجــه ی ایــران ســاخته کامــاً آشــکار هســتند. ظهــور جریانــات تندرویــی نظیــر داعــش اثبــات کــرد کــه بــدون 

تحــول دموکراتیــک تنهــا می تــوان بــه یــک طعمــه مبــدل شــد. از طــرف دیگــر موفقیــت مــدل خودمدیریتــی دموکراتیــک روژاوا و راهــکار 

ــزوم تحــوالت  ــری می گــردد. اینــک ل ــی پیگی ــز به خوب ــران نی ــات سیاســی ای ــه، از جانــب جریان حــزب دموکراتیــک خلق هــا )HDP( در ترکی

دموکراتیــک در ایــران بیــش از همیشــه احســاس می شــود. بنابرایــن  الزم اســت کــه متــام ســازمان ها و تشــکات سیاســی و مدنــی ایــران در 

ایــن راســتا تــاش کننــد.

آیا جبهه ی متحد کورد می تواند در این تحول احتاملی ایفای نقش کند؟

ــد  ــد می توان ــته باش ــت داش ــران فعالی ــی در ای ــور قانون ــه به ط ــی ک ــی تحول خواه ــان سیاس ــر جری ــم ه ــورد و ه ــد ک ــه ی متح ــم جبه - ه

ــد،  ــک، برنامــه ای جــدی و هدفمن ــه نگرشــی دموکراتی ــن ب ــه ای ــد. البت ــای نقــش کن ــی ایف ــی احتامل ــره  و چاره یاب ــد شــکل گیری مذاک در رون

همچنیــن اســرتاتژی سیاســی شــفافی نیــاز دارد. مــن اطــاع نــدارم کــه آیــا جبهــه ی متحــد کــورد چنیــن بســرتهایی را آمــاده دارد یــا نــه، آیــا در 

فکــر آمــاده کــردن آن  هســت یــا نــه. امــا بــه هــر حــال اگــر تــوان چانه زنــی سیاســی جبهــه ی متحــد کــورد در فضــای سیاســی ایــران آنقــدر 

باشــد کــه بتوانــد در شــکل گیری دیالــوگ و مذاکــره میــان دولــت ایــران و پــژاک ایفــای نقــش کنــد، امــر مطلوبــی خواهــد بــود. فضــای بســته ی 

ایــران تاکنــون بــه نحــوی بــوده کــه اجــازه ی مشــارکت آزادانــه ی جریانــات سیاســی قانونــی را در مســئله ی کــورد نــداده اســت. هنــوز مشــخص 

نیســت کــه آیــا دولــت ایــران راه چنیــن مشــارکتی را همــواره خواهــد ســاخت یــا نــه.

علت اهمیت فعالیت موازی سازمان های کورد در رشق کوردستان و ایران طی این مقطع چیست؟

- اگــر یــک رونــد چاره یابــی دموکراتیــک در ایــران شــکل بگیــرد بی شــک فعالیــت مــوازی متــام احــزاب و ســازمان های کــورد اعــم از جریانــات 

قانونــی و ســازمان هایی کــه غیرقانونــی محســوب می شــوند، باعــث تقویــت مطالبــات خلــق کــورد خواهــد شــد. در صورتــی کــه جمهــوری 

اســامی بالعکــس سیاســت ســازش خارجــی اش بــر رسکوب گــری داخلــی ارصار ورزد، آنــگاه زمینــه ی شــکل گیری فعالیــت منســجم تری 

ــات  ــت مطالب ــادر اس ــا ق ــجمی نه تنه ــه ی منس ــن جبه ــد. چنی ــد آم ــود خواه ــی خواه به وج ــب و دموکراس ــای هویت طل ــام طیف ه ــان مت می

ــز ســد محکمــی خواهــد  ــران نی ــه ای ای ــل هژمونی خواهــی منطق ــه در مقاب ــد بلک ــی کن ــورد را منایندگ ــق ک ــژه خل ــران و به وی خلق هــای ای

ســاخت. اینــک موقــع آن اســت کــه حکومــت ایــران دســت بــه انتخــاب بزنــد و مســیر پیــش روی خــود را در ارتبــاط بــا مســایل خلق هــای 

ایــران و به ویــژه مســاله ی کــورد تعییــن کنــد. چــرا کــه بــا وجــود توافــق جامــع هســته ای، هنــوز هــم بزرگ تریــن چالــش پیــش روی ایــران 

ــت. ــئله ی خلق هاس مس

ــه ی  ــد مرحل ــا وجــود موضــوع رون ــه، ب ــم ترکی  هامنطــور کــه می دانی

صلــح و آشــتی، مــوج نوینــی از جنــگ ویــژه  ی خــود علیــه خلــق کــورد 

ــت  ــن وضعی ــام از ای ــی ش ــت. ارزیاب ــاز منوده اس ــی را آغ ــش آپوی و جنب

چیســت؟

 ـ می تــوان گفــت جنگــی کــه هم اکنــون در جریــان اســت، از آغــاز 

تشــکیل جنبــش آپویــی رو بــه گســرتش بــوده اســت. PKK همیشــه 

اصلی تریــن  همــواره  و  گرفتــه  قــرار  ترکیــه  هجوم هــای  هــدف 

در  هژمونــی  نظــام  نقشــه های  پیاده شــدن   راه  در  عامل بازدارنــده 

منطقــه ی خاورمیانــه اســت. در واقــع مــوج نویــن حمــات دولــت 

اردوغــان کــه منونــه ی وحشــیانه ی آن را در حملــه ی جنگنده هــای ارتــش 

ترکیــه بــه روســتای رزگلــی در قندیــل شــاهد بودیــم، ناشــی از شکســت 

ــت  ــه دول ــد دانســت ک ــی بای ــا و برنامه های ــت در روی ــی و  بن بس سیاس

اردوغــان در رس می پرورانــد. شکســت در انتخابــات پارملانــی ترکیــه و 

نیــز موضــوع روژآوای کوردســتان، حتــی عــدم هم خوانــی بــا برنامه هــای 

نظــام هژمــون  منطقــه ای در بحــران خاورمیانــه، نوعــی از انــزوای سیاســی 

را بــرای ترکیــه شــکل داده اســت. اینکــه موضــوع تروریســم و مقابلــه بــا 

آن بهانــه ای بــرای یــورش بــه خلــق کــورد می گــردد، موضوعــی اســت کــه 

بایســتی عوامــل آن را در شکســت های سیاســی اردوغــان جســتجو کــرد. 

جنــگ بــا PKK بــه نوعــی آخریــن تقاهــای رژیــم اردوغــان بــرای کســب 

اعتبــار سیاســی و نیــز الپوشــانی در موضــوع داعــش اســت. خــود دولــت 

ترکیــه و اردوغــان بــه روشــنی بــر ایــن امــر واقفنــد کــه انــزوای سیاســی 

ترکیــه راه بــر امــکان هــر گونــه بحــران سیاســی چــه در داخــل و چــه در 

آرمانج چوارچرا 
عضو کوردیناسیون جامعه ی جوانان رشق کوردستان
در گفتگو با رادیو صدای کوردستان

گفتگو از جگرخوین شاهو

آخرین تقالهای 
یک امپراطور پوشالی
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ــا داعــش یکــی نیســت بایســتی  ــه بخواهــد کــه نشــان دهــد ب ســطح منطقــه ای خواهــد گشــود. اگــر ترکی

  PKK نشــان دهــد کــه خــود نیــز مثــا قربانــی تروریســم اســت و بــا آن بــه مقابلــه می منایــد. نشــان دادن

بــه عنــوان تروریســم و برهــم زدن رونــد صلــح در ترکیــه اگــر چــه حربــه ای تاکتیکــی اســت امــا ضامنتــی 

ــری  ــه، در صــورت از رسگی ــن مرحل ــود. چــرا کــه بعــد از ای ــرای کســب اهــداف اســرتاتژیک آن نخواهــد ب ب

مذاکــرات صلــح، بی اعتــامدی PKK  بــه اردوغــان و  AKP  قطعــا آنــان را بــا مشــکل روبــرو خواهــد ســاخت. 

اردوغــان مجبــور بــه رجــوع دوبــاره بــه رهــر آپــو خواهــد شــد و ایــن امتیــاز و اعتبــار سیاســی مهمــی بــرای

ــه شــامر خواهــد آمــد. ــد مذاکــرات ب PKK  در رون

حمالتــی کــه شــام بــه آن اشــاره کردیــد تــا چقــدر توانســته کــه در پیشــربد اهــداف ترکیــه، مؤثــر واقــع 

شــود؟

ــه،  ــا ن ــه هدف هایــش رســیده  ی ــن دولــت  ب ــا ای ــم کــه آی ــرای اینکــه بدانی ــــ ب

ــن جنبــش نگاهــی  ــی و ســیر تاریخــی حرکــت ای ــخ جنبــش آپوی ــه تاری ــد ب بای

ــرای  ــی کــه ب ــا آتش بس های ــد مذاکــرات پیشــین ی ــز مراحــل رون انداخــت. و نی

ــر  ــود. اگ ــی من ــته اند را بررس ــرح گش ــه مط ــورد در ترکی ــئله ی ک ــی مس چاره یاب

چــه در مراحلــی حجــم حمــات ترکیــه بــه گریــا از یــک ســو و یــا حتــی مــوج 

ــه کوردهــا بســیار از حــد  ــه ب دســتگیری ها و فشــارهای سیاســی در خــود ترکی

ــف  ــود، بازتعری ــکار من ــوان ان ــه هیچــگاه منی ت ــی را ک ــا واقعیت ــوده ام تصــور ب

تــوان سیاســی و نظامــی PKK  اســت کــه منــود عینــی آن را می  تــوان در 

روژآوای کوردســتان دیــد. اغراق آمیــز نخواهــد بــود کــه اگــر عنــوان داریــم تــا 

بــه امــروز ایــن PKK  اســت کــه بــرای سیاســت خارجــی ترکیــه خــط و نشــان 

می کشــد. تصــور ترکیــه ای کــه بــدون درنظرنگرفــن PKK  و کوردهــا بخواهــد 

در ســطح منطقــه ای و حتــی در ســطح روابــط بــا همســایگان سیاســت  منایــد، 

تصــور بســیار خیالــی و محالــی خواهــد بــود. ســایه ی ســنگین هــم رهــر آپــو 

و هــم کوردهــا و PKK  بــر متامــی ترکیــه در حوزه هــای مختلــف تــاب و 

ــوان سیاســی AKP  را دچــار نوعــی رسدرگمــی و بن بســت منــوده اســت. از  ت

ــه  ــه نوعــی از بعــد چاره یابــی ب ــه ب ایــن روســت کــه تکاپــوی سیاســی در ترکی

ســمت عمق بخشــیدن بــه بحــران و الینحل تــر گشــن و حتــی خشــونت  ســوق 

ــبب  ــه س ــز ب ــه نی ــود ترکی ــی خ ــار سیاس ــه اعتب ــژه اینک ــه وی ــد. ب ــدا می کن پی

حامیــت از داعــش خدشــه دار گشــته و بــه نوعــی انــزوای سیاســی نســبت بــه 

ایــران و دیگــر کشــورهای منطقــه ای در بحــران خاورمیانــه احســاس می منایــد. از 

ــز موضــوع توافقــات  ــا ســوریه و روژآوا و نی شکســت اخوان املســلمین مــر ت

ــان از  ــه نش ــه و هم ــی، هم ــات پارملان ــت در انتخاب ــا شکس ــران ت ــکا و ای آمری

شکســت هــامن تــز عمق اســرتاتژیک داود اوغلــو و یــا صفــر پروبلمــی دارد کــه 

قــرار بــود در قلمــروی دولــت اســامی نئو عثامنــی بــه واقعیــت مبــدل گــردد.

آیــا ایــن وضعیــت کوردهــا و بــه ویــژه پیــروزی HDP کــه بــه آن اشــاره منودیــد و یــا حتــی وضعیــت 

شــکننده ی سیاســت خارجــی ترکیــه توانســته عاملــی گــردد کــه کوردهــای دیگــر بخش هــای کوردســتان را 

تحــت تأثیــر قــرار دهــد؟ بــرای منونــه چــه دســتاورد یــا فرصتــی سیاســی و اجتامعــی بــرای رشق کوردســتان 

خواهــد بــود؟

ــروزی  ــود. پی ــه ب ــی در متــام منطق ــش آپوی ــو و جنب ــان رهــر آپ ــروزی نتیجــه ی تاش هــای بی پای ــن پی ــــ ای

در انتخابــات ترکیــه بــر ایــران و رشق کوردســتان و دیگــر ملت هــای منطقــه تأثیــر زیــادی دارد و بی گــامن 

ایــن زمینــه  ای خواهــد بــود کــه اثبــات می منایــد ملت هــا تــوان ایــن را دارنــد کــه بــه شــیوه ای غیردولتــی و 

دموکراتیــک در تعییــن رسنوشــت خویــش نقــش ایفــا منایند.بی گــامن پایه ریــزی ملــت دموکراتیــک نــه تنهــا کوردهــا بلکــه متامــی خلق هــای 

منطقــه  را تحــت تأثیــر قــرار داد، امــا تنهــا تحــت  تأثیر قــرار گرفــن منی توانــد بــه عنــوان موفقیــت تلقــی گــردد. بــه عنــوان منونــه کوردهــای 

ــرای  ــژه ی خــود را ب ــز نقش وی ــد کــه رشق کوردســتان نی ــی بازتعریــف مناین رشق کوردســتان بایســتی وضعیــت امــروز کوردســتان را در کلیت

دســتیابی بــه دموکراســی و مبــارزه بــرای آن بــا الهام پذیــری از شــامل و روژآوای کوردســتان در نظــر بگیــرد.

 به نظــر شــام آیــا در آینــده احتــامل بــروز هــامن سیاســت دیریــن میــان ترکیــه و ایــران شــکل خواهــد پذیرفــت کــه کوردهــا بــه عنــوان 

نقطــه ی مشــرک سیاســت و رسکــوب مــورد هــدف هــر دو دولــت قــرار گیرنــد؟

آرمانــج چارچــرا: اینکــه هــم ترکیــه و هــم ایــران در موضــوع کوردهــا دارای یــک سیاســت هســتند، موضــوع تــازه ای نیســت؛ امــا چیــزی کــه 

دســتخوش تحــول گردیــده نــوع خوانــش از کوردهــا از ســوی ایــن کشــورها بــا توجــه بــه موقعیــت منطقــه ای هــر یــک از آنهــا در بحــران 

خاورمیانــه اســت. بــه ایــن معنــی نــه ایــران در بــازی ترکیــه علیــه کوردهــا دچــار فریــب دوبــاره ای همچــون ســال 2011 خواهــد گردیــد. نــه 

ــه  ــد. کشــورهایی کــه هــر دو در بحــران خاورمیان ــه متامــی سیاســت های خــود دســت یاب ــا کوردهــا ب ــد در جنگــی مــداوم ب ــه می توان ترکی

ــا کوردهــا می توانــد زمینــه ی یــک بحــران داخلــی بســیار پیچیــده ای را بــرای آنهــا بــه همــراه  شــکننده تر از گذشــته شــده و بــروز جنــگ ب

داشــته باشــد. هــر چنــد کــه بنیادینی تریــن مولفــه ی سیاســی هــر دوی ایــن کشــورها در موضــوع دموکراتیزاســیون داخلــی، همچنــان سیاســت 

کوردســتیزی اســت. 

پــس بــا ایــن آنالیــز شــام نوعــی ســکون سیاســی و در واقــع عــدم توســعه در موضــوع کوردهــا بــه ویــژه در رشق کوردســتان مطــرح 

می گــردد. بــه ایــن معنــی کــه تحــول سیاســی بــه ویــژه در رشق کوردســتان تنهــا رابطــه ی مســتقیمی بــا بحــران خاورمیانــه یــا سیاســت های 

خارجــی و منطقــه ای ایــران و یــا ترکیــه دارد. در ایــن میــان نقــش خــود جامعــه گویــا بــه روشــنی تعریــف منی گــردد؟

ــــ نــه؛ ببینیــد تحــول سیاســی بــه خــودی خــود و بــدون در نظرگرفــن عوامــل درونــی و بیرونــی صــورت نخواهــد پذیرفــت. بی گــامن وضعیــت 

ــف  ــای تعری ــن معن ــا ای ــاط تنگاتنگــی دارد. ام ــه ارتب ــی خاورمیان ــت کل ــه وضعی ــه ب ــای خاورمیان کوردهــا و متامــی ملت هــای درون جغرافی

ــان پیچیدگــی  ــه و بحــران موجــود دچــار آن چن ــود. متامــی مســائل خاورمیان نکــردن نقــش خــود جامعــه در تحقــق دموکراســی نخواهــد ب

گشــته کــه دیگــر سیاســت و تعییــن مرزهــای تقابــات سیاســی را تنهــا کشــورها یــا دولت هــای درگیــر در بحــران ترســیم منی کننــد. اکنــون 

ــارز آن  در خاورمیانــه شــاید حاشــیه ای ترین نیروهــا کــه خلق هــا بودنــد بــه بازیگــران اصلــی سیاســت تبدیــل شــده اند. در واقــع منونــه ی ب

را می تــوان در نیروهــای دموکراتیــک مردمــی در شــامل کوردســتان یــا روژآوا دیــد. رشق کوردســتان دچــار ســکون سیاســی نیســت بلکــه در 

آســتانه ی انقابــی قــرار دارد کــه بی گــامن گفتــار و عمــل انقــاب آن بســیار عمیق تــر از روژآوا و حتــی شــامل کوردســتان تأثیــرات منطقــه ای 

ــاوری سیاســی  ــی اینکــه خودب ــی سیاســت شــده اند. یعن ــد عمل ــژه کوردهــا خــود نق ــه وی ــه و ب ــع خاورمیان ــون جوام خواهــد داشــت. اکن

کوردهــا و دســتاوردهای آنــان در چنــد ســال اخیــر بســیاری از معــادالت پیشــین را بــر هــم زده؛ امــا کفــه ی پیــروزی در برهم خــوردن ایــن 

توازنــات سیاســی را تنهــا خلق هایــی می تواننــد بــه ســود خــود ســنگین تر مناینــد کــه رسنوشــت سیاســی خــود را در مبــارزه ای مــداوم دانســته 

و منافــع سیاســی خویــش را از رهگــذر تأمیــن منافــع نیروهــای هژمون گــر جهانــی یــا منطقــه ای بازتعریــف ننامنیــد. 

      ســایه ی ســنگین هــم رهــرب آپــو و هم کوردها 

و PKK  بــر متامــی ترکیــه در حوزه هــای مختلف 

ــی  ــار نوع ــی AKP  را دچ ــوان سیاس ــاب و ت ت

رسدرگمــی و بن بســت منــوده اســت. از ایــن 

روســت کــه تکاپــوی سیاســی در ترکیه بــه نوعی 

از بعــد چاره یابــی بــه ســمت عمق بخشــیدن بــه 

ــونت   ــی خش ــن و حت ــر گش ــران و الینحل ت بح

ــار  ــه اعتب ــژه اینک ــه وی ــد. ب ــدا می کن ســوق پی

سیاســی خــود ترکیــه نیــز بــه ســبب حامیــت از 

ــزوای  ــه نوعــی ان داعــش خدشــه دار گشــته و ب

ــران و دیگــر کشــورهای  ــه ای سیاســی نســبت ب

احســاس  خاورمیانــه  بحــران  در  منطقــه ای 

می منایــد. از شکســت اخوان املســلمین مــر تــا 

ســوریه و روژآوا و نیــز موضــوع توافقــات آمریکا 

و ایــران تــا شکســت در انتخابــات پارملانــی، 

همــه و همــه نشــان از شکســت هــامن تــز 

عمق اســراتژیک داود اوغلــو و یــا صفــر پروبلمی 

دارد کــه قــرار بــود در قلمــروی دولــت اســالمی 

ــدل گــردد. ــه واقعیــت مب ــی ب نئو عثامن
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مشــارکت ترکیــه و حــزب دموکــرات کوردســتان عــراق )PDK( نیــز در ایــن طــرح مــوردی عیــان اســت. بــه  نظــر شــام چــه منافــع مشــرکی 

میــان ایــن کشــورها و جریانــات سیاســی در از میــان بــردن پــژاک وجــود دارد؟

ــــ واضــح اســت کــه ایــن جریانــات همگــی منافــع کوتاه مــدت و بلندمــدت خــود را دنبــال می کردنــد و هــر کــدام ســعی داشــتند کــه بــا 

وارد آوردن رضبــه ای بــه جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد بــه اهــداف خــود دســت یابنــد. بــه عنــوان مثــال ترکیــه به عنــوان کشــوری کــه در 

ارتبــاط مســتقیم بــا ایــن موضــوع بــود بیشــرتین همــکاری را بــا ایــران منــود و حتــی خــود نیــز در ایــن جنــگ بــه بخشــی از ماشــین جنگــی 

بــر ضــد گریاهــای مــا تبدیــل شــد. ایــران جــدا از تجربیــات چندیــن ســاله ی ترکیــه در امــر مبــارزه بــا نیروهــای گریــا، بــه کمــک گرفــن 

مســتقیم از ایــن کشــور روی آورد. در هــامن ســال یعنــی در ســال 2011 در شــامل کوردســتان، کنگــره ی جامعــه ی دموکراتیــک تشــکیل شــد 

ــن  ــرد. به همی ــر می ک ــاس خط ــدی احس ــی ج ــه به صورت ــتان، ترکی ــش از کوردس ــن بخ ــک در ای ــی دموکراتی ــتم خودمدیریت ــام سیس ــا اع و ب

ــه  ــی خــود را ب ــه ای و زمین ــان حمــات توپخان ــز هم زم ــران نی ــش روی مــی آورد. ای ــر  ضــد جنب ــارزات خــود ب ــازه ای از مب ــه دور ت خاطــر ب

قندیــل آغــاز منــود. حــزب دموکــرات کردســتان عــراق بــه رهــری بارزانی هــا نیــز همــواره از دشــمنان جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد بــوده 

و تضعیــف ایــن جنبــش را دلیلــی بــرای قدرمتنــد شــدن خــود می دانــد. بــه همیــن دلیــل بــا ایــران و ترکیــه همکاری هــای فراوانــی را انجــام 

داد. ولــی هامن طــور کــه در عمــل نشــان داده شــد، نیروهــای گریــا در رشق کوردســتان بــا مقاومــت جانانــه ی خــود، نقــش هــر یــک از ایــن 

ــکار ســاخت. ــان را آش هم پیامن

 مقاومتــی کــە نیــروی گریــال در جنــگ قندیــل از خــود نشــان دادنــد چــە تاثیــری بــر خلــق کــورد و رونــد آزادی خواهــی مــردم در رشق 

کوردســتان گذاشــت؟

ــرد. آزادی موضوعی ســت کــه  ــا می گی ــرای خــود مبن ــک اصــل ب ــوان ی ــه ی یــک حــزب، همــواره آزادیخواهــی را به عن ــه مثاب ــژاک ب ــد پ ببینی

بــرای خلــق کــورد از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. هامن طــور کــه می دانیــم خلــق مــا در رشق کوردســتان سال هاســت کــه از فقــدان 

ــا متــام وجــود از حــزب  ــق ب ــز می باشــد کــه خل ــل نی ــن دلی ــط خفقــان آور موجــود در عــذاب هســتند و درســت به همی ــز رشای آزادی و نی

خویــش، پشــتیبانی خــود را اعــام منــود. می تــوان گفــت کــه پــژاک به عنــوان هویــت آزادی خواهــی خلــق کــورد در رشق کوردســتان عمــل 

منــود. همیــن امــر نیــز موجــب شــد تــا خلــق، مقاومــت و پیــروزی گریــا را مقاومــت و پیــروزی خــود بدانــد. پیوســن صدهــا تــن از جوانــان 

کــورد در رشق کوردســتان بــه صفــوف گریــا در زمــان حامســه و نیــز بعــد از آن خــود دلیلی ســت بــر ایــن اثبــات ایــن مدعــا.

فرمانــدە ســمکو ســه رهه لدان و خیلــی از رفقــای دیگــری کــە در ایــن جنــگ جــان خــود را فــدا منودنــد، نقــش مهمــی در پیــروزی گریــال 

ــتان  ــت در رشق کوردس ــه و مقاوم ــن از حامس ــی نوی ــش تاریخ ــهیدان ســبب آفرین ــن ش ــی ای ــخصیتی و انقالب ــی  ای ش ــه ویژگ ــتند. چ داش

می گــردد؟ 

- بایــد عنایــت داشــت کــه ایــن جنــگ نــه تنهــا در قندیــل بلکــه در بســیاری از مناطــق کوردســتان در جریــان بــود و گریاهایــامن عملیات هــای 

زیــادی را در ایــن زمینــه انجــام دادنــد. شــکی نیســت کــه هــر یــک از ایــن عملیات هــا، بــا قهرمانی هــا و جان فشــانی های بســیاری صــورت 

ــه،  ــن چلچه م ــد، برفی ــور، رسدار آم ــد ســنە، ســاریا اون ــق عگی ــم. رفی ــان کردی ــدای انقامب ــدری را ف ــن راه شــهدای گرانق ــا در ای ــد. م پذیرفتن

عگیــد مهابــاد و دههــا شــهید گرانقــدر... دوشــادوش فرمانــدە ی قهرمــان خویــش، ســمکو رسهلــدان بــا جســارت و فــداکاری بی بدیلــی کــە از 

خــود نشــان دادنــد، نقشــی تعییــن کننــده و بنیادیــن را در آن پیــروزی ایفــا منودنــد. اگــر امــروزه ایــن شــهیدان بــه شــخصیت هایی بــزرگ و 

اســطوره ای در میــان خلــق تبدیــل شــده اند، هامنــا برخــورداری از یــک ویژگــی شــخصیتی و انقابی ســت کــه مقــام معنــوی  آنهــا را میــان خلــق 

جاودانــه می کنــد؛ آن نیــز رســیدن بــه آن حقیقتی ســت کــه جان باخــن در راه انســان، جامعــه و آینــده ای رسزمیــن بــا مردمــی کــه تاریخــی 

ــان های  ــن از انس ــد. و ای ــار می کنن ــغ نث ــش را بی دری ــان خوی ــش ج ــرده و برای ــاد ن ــات اش دارد، از ی ــن را در صفح ــرای آزاد زیس ــج ب از رن

معمولــی گم شــده در چرخــه ی زیســن، بــر نخواهــد آمــد. بی گــامن هــر انقابــی را شــهیدان بــه عنــوان واالتریــن انســان های عــر خویــش 

ــه مثــر می نشــانند. ــا شهادت شــان ب ب

هامن طــور کــه می دانیــم در ســال 2011 طــی دو مرحلــه میــان رژیــم ایــران 

ــال  ــی را دنب ــه اهداف ــه چ ــن حمل ــران از ای ــت. ای ــی در گرف ــژاک جنگ ــای پ و گریاله

می کــرد؟

ــازه ی  ــوج ت ــی م ــت در پ ــوان گف ــاً روشــن اســت. می ت ــه کام ــن حمل ــــ هــدف از ای

ــتبد  ــای مس ــی دولت ه ــود، متام ــە ب ــە را فراگرفت ــە خاورمیان ــی ک ــات و تغییرات انقاب

منطقــه از ورود ایــن مــوج بــه داخــل مرزهایشــان کامــاً نگــران بودنــد. رژیــم جمهــوری 

اســامی نیــز بــر اســاس واهمــه ای کــه از گســرتش مــوج آزادیخواهــی در درون مرزهــای 

ــن امــر برآمــد. از ســوی دیگــر  ــا ای ــه ب ــه  هــر طریقــی درصــدد مقابل خــود داشــت، ب

مســئله ی رسپــا نگــه داشــن رژیــم بشــار اســد بــه هــر قیمتــی در دســتور کار ایــران قرار 

ــود.  ــا در ســوریه راضــی نب ــت سیاســی کورده ــه از موقعی ــران به هیچ وج داشــت و ای

ــوریه  ــا در س ــوب کورده ــت مطل ــا از موقعی ــود ت ــدد ب ــی درص ــر طریق ــن به ه بنابرای

ــوان  ــر چــه می ت ــه منــود. اگ ــل حمل ــه قندی ــن ســبب ب مامنعــت به عمــل آورد. به همی

ــورد و شکســن اراده ی  ــق ک ــه تســلیمیت واداشــن خل ــه را ب ــن حمل ــی ای هــدف نهای

ــازماندهی های  ــارزات و س ــرتش مب ــا گس ــه ب ــود ک ــوان من ــا عن ــی آن ه ــتقل سیاس مس

ــامی در رشق  ــوری اس ــه ی جمه ــه  و متجاوزان ــت های انکارگرایان ــژاک سیاس ــی پ مردم

ــن  ــن شــدن در ای ــه تعیی ــق حــارض ب ــی خــود را از دســت داده و خل کوردســتان کارای

ــل  ــی از قبی ــه بهانه های ــه ب ــامی گرچ ــوری اس ــد. جمه ــلطه گرانه نبودن ــه ی س چارچوب

ــعی  ــل س ــن قبی ــی از ای ــه و اصطاحات ــم، محارب ــا تروریس ــارزه ب ــر، مب ــا کف ــارزه ب مب

داشــت کــه واقعیــت مبــارزه ی کوردهــا را زیــر ســؤال بــرد، ولــی در اصــل  پــژاک بــه 

ــه،  ــدا درنظــر گرفت ــوان یــک مب ــه عن ــرای خــود ب ــی کــه آزادیخواهــی را ب ــوان حزب عن

ــت  ــن حرک ــامن ای ــود. بی گ ــده ب ــران ش ــای ای ــورد و خلق ه ــق ک ــداری خل ــث بی باع

ــر مجمــوع  ــد. اگ ــوری اســامی خــوش منی آی ــذاق جمه ــه م ــوان ب ــچ عن ــه هی ــژاک ب پ

ایــن عوامــل را در کنــار هــم بچینیــم می توانیــم علــت حملــه ی جمهــوری اســامی بــه 

ــم.   ــل را درک منائی ــا در قندی مواضــع گری

سیروان سنه
  YRK   عضو یگان های دفاعی رشق کوردستان

مقاومت گریال
خون نوشت دوباره ی یک تاریخ

ــران و  ــم ای ــن رژی ــه بی ــی ک ــان جنگ ــال 2011 در جری در س

جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد در رشق کوردســتان انجــام 

ــه و بعضــی  ــت ترکی ــکاری دول ــا هم ــران ب ــم ای ــت، رژی گرف

جریان هــای کــوردی وابســته به خــود، بــا هــدف ازمیــان بــردن 

پــژاک، هــزاران رسبــاز خــود را بــە قندیــل گســیل داشــت. در 

پاســخ بــه ایــن عملکــرد رژیــم جمهــوری اســامی، نیروهــای 

مدافــع خلــق بــرای دفــاع از آرمان هــای آزادی خواهانــه ی خود 

ســنگری از ایــامن، رزم گریایــی و پیــروزی آزادی را بــه همگان 

نشــان دادنــد. در زیــر، در مصاحبــه ای کوتــاه بــا ســیروان ســنه 

ــا  از اعضــای یگان هــای رشق کوردســتان»ی ر ک«، در رابطــە ب

ایــن جنــگ بــه گفتگــو خواهیــم نشســت.. 

گفتگو  از نوال ژیان
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ژیروان روژدار

   از مهم تریــن سیاســیت های نظــام جمهــوری اســامی از هــامن 

ــای  ــف نیروه ــروز، تضعی ــه ام ــا ب ــم ت ــدن رژی ــدای روی کار آم ابت

ــه  ــا و ب ــای آنه ــاندن نیروه ــال کش ــراف و انفع ــه انح ــف و ب مخال

ــوده اســت. جمهــوری اســامی حتــی  ویــژه نیروهــای آزادی خــواه ب

بــرای پیشــرد ایــن سیاســت و تحقــق اهدافــش از پتانســیل نیروهــای 

مردمــی کــه در فضــا و شــور پیــروزی انقــاب بودنــد بــه پلید تریــن 

ــه نقــش  ــف ک ــودی و منفعل ســاخن احــزاب مخال ــت ناب شــیوه جه

اصلــی در بــه مثــر نشســن انقــاب مــردم ســال 57 داشــتند، اســتفاده 

منــود. بــا جهت دهــی و به کارگیــری افــکار عمومــی جامعــه درجهــت 

رسکــوب احــزاب و جریان هــای مخالــف، طــی مدت زمــان کمــی 

توانســت همــه ی مخالفــان خــود را از بیــن بــرده و یــا آن هــا را 

بــه حالــت انفعــال بکشــاند؛ رونــدی کــه باعــث شــد در نهایــت آن 

ــی  ــای سیاس ــد. جریان ه ــی مبان ــدان باق ــاز می ــود یکه ت ــت، خ حکوم

اکــراً از دور خــارج شــدند یــا نیمه جــان و در حــال احتضــار، بیــرون 

از مرزهــا در اردوگاه هــا بــه انتظــار مســیحی نشســتند تــا کــه بیایــد و 

ــد. ــان بدم ــد خسته ش ــازه در کالب ــی ت روح

   در ایــن بیــن یــا اینکــه بعضــی از ایــن احــزاب حتــی فعالیت هــای 

ــک ســپاه  ــات مهل ــاز هــم از رضب ــد ب ــار گذاشــته بودن نظامــی را کن

پاســداران در امــان مناندنــد. هــم رهــران احــزاب و هــم اعضــاء و بدنــه ی ایــن ســازمان ها بــه نحــوی رضبــه خــورده و دچــار خــران شــدند کــه در نهایــت 

منجــر بــه انشــقاق، چنــد دســتگی، فروپاشــی و مشغول گشــن بــه مســائل درون حزبــی شــد. بســیاری از آن جریان هــا تصفیــه و تعــداد زیــادی از اعضــای 

ــال داشــت. در  ــارزان بســیاری را به دنب ــه آغــوش نظــام برگشــتنند؛ امــری کــه رسدرگمــی احــزاب و رسخوردگــی مــردم و مب ــادم و پشــیامن ب فعال شــان ن

درون مرزهــای ایــران، مــردم خــود را در برابــر نظــام مســتبد و ظــامل جمهــوری اســامی، تنهــا، محصــور و بــدون حامــی احســاس کردنــد. باوجــودی  کــه 

ایــن مــردم بــا همــه ی وجــود حــارض بــه هرگونــه فــداکاری و پشــتیبانی از احــزاب و جریان هــای اپوزیســیون بودنــد، امــا ایــن احــزاب به هیــچ عنــوان در 

ــد. روشــن اســت کــه در آن رشایــط هیچ کــدام از آن  ــران دفــاع مناین ــارزه کــرده و از خلق هــای ای ــد کــه در مقابــل جمهــوری اســامی مب رشایطــی نبودن

احــزاب حتــی تــوان دفــاع از خــود در برابــر  حمــات رژیــم ایــران را هــم نداشــتند. و همیــن امــر بســرتی مناســب را در اختیــار شــکنجه گران و جــادان 

نظــام قــرار داد تــا بــه قلع و قمــع مــردم بپردازنــد و اعرتاضــات داخلــی را چنــان رسکــوب منودنــد کــه تــا مــدت زمــان درازی دیگــر صــدای مخالفتــی از هیــچ 

کجــای ایــن رسزمیــن بــه گــوش نرســد.

ــی  ــه متام ــه ب ــرتل منــودن جامع ــه در کن ــرد ک ــد و احســاس می ک ــه دســتاوردهای خــود در رشق کوردســتان می بالی ــم ب ــه نظــام حاک      درســت زمانی ک

موفــق عمــل منوده اســت، در رشق کوردســتان حــزب حیــات آزاد کوردســتان PJAK بــا مبنــا قــراردادن اندیشــه و ایدئولــوژی رهــر آپــو تأســیس گردیــد. 

گســرته ی فعالیــت تبلیغاتــی و عملیــات نظامــی نیروهــای آن حــزب در دامنه هــای زاگــرس از ماکــو تــا ایــام توســعه بخشــیده شــد و بــا ســازماندهی منظــم 

مــردم و شناســاندن خــط مشــی آزادی رهــر ملــت کــورد، بــه بازســازی روحیــه ی انقابــی مــردم پرداخــت. واضــح بــود کــه ســپاه پاســداران تحــت هیــچ 

رشایطــی منی توانســت ایــن واقعیــت را تحمــل منایــد و هرچنــد بــا به کارگیــری شــیوه های قبلــی، مکــرراً تــاش منــود تــا ایــن جنبــش را بــه ماننــد احــزاب 

و جریان هــای دیگــر از میــان بــردارد، ولــی به هیــچ وجــه موفــق بدیــن کار نشــد. نیــروی گریــا از لحــاظ تاکتیک هــای ویــژه ی جنگــی، شــیوه ی زندگــی، 

ــن جنبــش را  ــی ای ــود کــه منی شــود به راحت ــن امــر واقــف شــده ب ــر ای ــی ایدئولوژی ســت، ب ــی کــه برخــوردار از مبان ــه ی مقاومت ــز روحی آموزش هــا و نی

بــه کنــرتل خــود درآورده و یــا بــه آن رضبــه ای مهلــک وارد آورَد. وجــود نیرو هــای گریــا در رشق کوردســتان کم کــم روحیــه ی مبارزاتــی مردمــی را زنــده 

می کــرد کــه مــدت زیــادی از خــأ مبارزاتــی و سیاســی در رنــج بــوده و در زیــر سیاســت های رسکوبگرانــه ی رژیــم اســامی در خفقــان بــه رس می برنــد. 

تأثیــر ایــن جنبــش بــر روحیــه ی مبارزاتــی خلــق کــورد در رشق کوردســتان، آن چنــان عمیــق بــود کــه جمهــوری اســامی را کــه قــادر بــه تحمــل ایــن اوضــاع 

نبــود وادار بــه واکنــش منــود. ســپاه پاســداران تابســتان 2011 تصمیــم گرفــت در هم ســویی و هم پیامنــی اســرتاتژیک بــا دولــت ترکیــه و نیروهــای کــورد 

وابســته بــه خــود در کوردســتان عــراق، مرکــز ســازماندهی نیروهــای گریــا را در قندیــل مــورد هجــوم قــرار دهــد؛ بــا ایــن ادعــا کــه ســپاه خواهــد توانســت 

در داخــل مرزهــای ایــران همــه ی نیروهــای گریــا را نابــود کــرده و در درون مرزهــا نیــز آخریــن باقیامنده هــای آنهــا را از بیــن بــرد. بــر همیــن اســاس، 

ادوات و تجهیــزات جنگــی فراوانــی را بــه مناطــق مــرزی رشق کوردســتان فرســتاد. بهرتیــن نیروهــای وفــادار بــه خــود را کــه در جنگ هــای قبلــی تجربــه 

ــاح ها و  ــا، س ــامر تانک ه ــای بی ش ــرد. کاروان ه ــه کار ب ــه ب ــن حمل ــا( را در ای ــه )جاش ه ــزدوران خودفروخت ــیاری از م ــز بس ــد و نی ــوده  بودن ــب من کس

نیروهــای پشــتیبانی از چنــان کرتــی برخــوردار بودنــد کــه تعجــب مردمــان شــهرها و روســتاهای کوردنشــین کــه در مســیر انتقــال ایــن نیروهــا بودنــد را 

نیــز برانگیختــه بــود. فرماندهــان ســپاه ادعــا می کردنــد کــه »در طــول یــک هفتــه« همــه ی منطقــه را از وجــود گریاهــا پاک ســازی خواهنــد کــرد. در 

مناطــق نزدیــک بــه میــدان نــرد، نیروهــای پیــاده و تجهیــزات فراوانــی جمــع آوری شــده بــود. در مناطــق دورتــر نیــز بــرای پشــتیبانی هــامن نیروهــا، ادوات 

ســنگینی از جملــه تانــک ، تــوپ ، و کاتیوشــاهای بســیاری مســتقر کــرده  بودنــد. در ایــن بیــن بــرای تقویــت روحیــه ی نیروهــای پیــاده ی خــود و فروریخــن 

ترســی کــه ایــن نیروهــا از مواجهــه بــا نیروهــای گریــا داشــتند از همــه ی امکانــات موجــود اســتفاده می منودنــد بــه عنــوان مثــال بــرای تهییــج و تحریــک 

احساســات مذهبــی و تداعی منــودن جنــگ علیــه کفــر و هــامن شــعارهای عوام فریبانــه ی هشــت ســال جنــگ بــا عــراق، بــه تعــداد هــر گروهــان یــک 

آخونــد و مــداح را بــا خــود به همــراه آورده بودنــد و حتــی بــا دادن وعده هــای هنگفــت مــادی بــه ایــن نیروهــا دلگرمــی می دانــد. درصــدد القــای ایــن 

ذهنیــت بــه  نیروهــای خــود بودنــد کــه هامنگونــه قبــاً همــه ی نیروهــای ضــد انقــاب را نابــود کــرده بودنــد، بــه همیــن ســادگی نیــز خواهنــد توانســت 

پــژاک را نیــز شکســت داده و حتــی گریاهــا را به صــورت زنــده تســلیم خواهنــد گرفــت. بــرای اثبــات ایــن ادعــا می تــوان بــه تجهیزاتــی کــه به همــراه 

بعضــی از جنازه هــا به جــا مانــده بــود اشــاره منــود. دســت بندهایی پلیســی، اســپری فلفــل و . . . تصویــری مضحــک از تجهیــزات یــک نیــروی نظامــی بــه 

اصطــاح ویــژه بــود کــه در یــک جنــگ جبهــه ای و توپخانــه ای مشــارکت دارد. 

ــد.  ــار آن هــا، در آمادگــی کامــل بــه رس می بردن ــا و تســخیر مناطــق تحــت اختی ــرای شکســت نیــروی گری ــال خــود ب     نیروهــای ســپاه پاســداران به خی

گرمــای تابســتان بــه اوج خــود رســیده بــود. در زیــر گرمــای شــدید، دســته های کوچــک گریــا بــا کمرتیــن امکانــات در انتظــار زمــان حملــه، بــه کمیــن 

نشســته بودنــد و ایــن می توانســت تجربــه و آزمــون جدیــدی بــرای جنــگ بــه شــکل جبهــه ای باشــد. گاهــی ایــن وضعیــت ثابــت و غیرمتحــرک درطــول 

ســاعات های متــامدی شــبانه روز تکــرار می شــد. معمــوالً گریاهــا عملیات هــای خــود را در مــدت بســیار کوتاهــی انجــام داده و بــه رسعــت از منطقــه ی 

عملیاتــی دور می شــدند. امــا اکنــون در مقابــل ارتــش مجهــز و مســلح کــه همیشــه می توانســتند نیرو هــای خــود را بــا نیروهــای جدیــد جایگزیــن کننــد 

بایــد آزمــون جدیــدی را تجربــه می کردنــد. گریاهــا بــا تعــداد نفراتــی کــم و بــدون وجــود امکاناتــی مناســب ماننــد نیروهــای ســپاه، می بایســتی در متــام 

ــه انتظــار می نشســتند.  ــدون حرکــت ب ــد، ب ــا را درســت  کرده بودن ــه شــبانه آنه ــی ک ــل اشــعه های ســوزان خورشــید در ســنگرها و کانال های روز در مقاب

آتــش توپخانه هــا هــم از پایگاه هــای نزدیــک و هــم از مناطــق دورتــر، از شــهرهای پیرانشــهر و رسدشــت بــه شــدت تپــه ای کــه رفقــا در آن ســنگر گرفتــه 

بودنــد را هــدف قــرار داده بودنــد. شــدت توپ بــاران مناطــق به حــدی بــود کــه در پیرانشــهر در بعضــی از روســتاها شیشــه های در و پنجــره ی خانه هــای 

مــردم از شــدت موج هــای انفجــار شکســته می  شــدند. ســاح های جدیــدی کــه ســپاه بــه اخــرتاع و تولیــد انبوه شــان افتخــار می کــرد همــه در ایــن جنــگ 

امتحــان و بــه کار گرفتــه می شــدند. آتــش ســاح های ســنگین بــه حــدی فــرشده و مرتاکــم بــود کــه گویــی میــان دو دولــت، جنــگ جبهه ایــی روی داده 

ــد  ــح می دادن ــد و عــده ای هــم ترجی ــه می کردن ــرس گری ــد، از شــدت ت ــن توپ باران هــا بودن ــی روســتاهای اطــراف کــه شــاهد ای ــود. بعضی هــا از اهال ب

ژیروان روژدارعشقتا قامت بلند
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کــه بــرای ســامتی جــان رفقــا دعــا کننــد. بعضــی از گلوله هــای توپ هــا و خمپاره هــا بــه محــض متــاس بــا زمیــن و انفجــار، در مــدت زمانــی کوتــاه بــه 

ماننــد بنزیــن روی زمیــن پخــش  می شــد و پهنــه ی وســیعی از تپــه را بــه آتــش می کشــید. در دامنه هــا کــه ارتفــاع کمــرتی داشــتند همــه ی درخت هــا بــه 

آتــش کشــیده  شــدند. شــدت انفجارهــا بــه  انــدازه ای زیــاد بــود کــه قطعــاً اگــر کســی از دور بدانجــا نــگاه می گــرد چنیــن می پنداشــت کــه دیگــر موجــود 

زنــده ای در ایــن تپــه زنــده منانــده اســت. 

     در همیــن گیــرودار بــود کــه نیروهــای پیــاده ی ســپاه در زیــر حفــاظ آتشــبار، بــرای فتــح تپــه در تاریکــی شــب بــه راه افتادنــد. غافــل از اینکــه هنــوز 

ــد. آن نیروهــا از بســیاری مســائل  ــه شــامری می کنن ــود کــه ثانی ــه انتظــار آن هــا روزهــا و شــب ها ب ــاال در کانال هــا ب ــه ای ب ــا روحی هــم رفقــا ســامل و ب

غافــل بودنــد مثــاً از اینکــه ایــن رفقــا بــا ایــامن بــه زندگــی و بــرای فلســفه ی زندگــی، مقاومــت می کردنــد؛ چیــزی کــه هیــچ یــک از آن افــران ســپاه 

قــدرت تحلیــل و فهمیــدن آن را نداشــت. ســپاه بــا اســتفاده از همیــن روش هــا خیلــی از گروه هــای مســلح را از شــهرها بــه روســتاها و از روســتاها بــه 

کوه هــا و از کوه هــا بــه خــارج از مرزهــا بیــرون رانــده بــود و نتیجــه گرفتــه  بــود. امــا آیــا در مقابــل گریــا  ایــن شــیوه می توانســت جواب گــو باشــد؟ آیــا 

فدایی هــای آپویــی پیــروز خواهنــد  شــد یــا مــزدوران ســپاهی کــه دیگــر بــدون پــول و منافــع شــخصی حــارض نبودنــد بجنگنــد و ســختی مبــارزه را تحمــل 

کننــد. در میــان جنــگ بعضــی از افــراد ســپاه تــاب تحمــل مقاومــت در برابــر گریاهــا را نداشــته و از جنــگ گریختنــد. بعضی هــا لباس هــای محلــی را 

پوشــیده و در هیبــت مــردان روســتایی از منطقــه متــواری می شــدند. در هــامن بحبوحــه خــری بــه بیــرون درز کــرد؛ یکــی از نیروهــای ســپاه کــه ســاح 

خــود را دور انداختــه بــود، در هــامن حوالــی لبــاس کهنــه ی یــک چوپــان را بــه قیمــت ســیصدهزارتومان می خــرد و از جنــگ فــرار می کنــد. رسکــردگان 

ســپاه کــه متوجــه ی وخامــت اوضــاع و ریــزش نیروهــا در بدنــه ی ســپاه خــود می شــوند، به رسعــت نیروهــای تــازه  نفــس را جایگزیــن افــرادی می کننــد 

کــه تنهــا چنــد روز در جنــگ رشکــت کــرده بودنــد.

ــه  ــه را ب ــت تپ ــدون مقاوم ــه ب ــد ک ــر می کردن ــپاه فک ــه نیروهــای س ــی ک ــک شــدن دشــمن شــدند و درســت هنگام ــه منتظــر نزدی      گریاهــا صبوران

اشــغال خــود درآورده انــد، بــه ناگهــان بــا گریــا مواجــه گشــته و تلفــات بســیار ســنگینی را متحمــل شــدند. بســیاری از آن نیروهــا غافلگیــر شــده بودنــد 

و منی دانســتند کــه از کــدام ســو مــورد حملــه قــرار گرفته انــد. جنازه هــای بســیاری از آنهــا در کنــار ســنگرهای رفقــا روی زمیــن افتــاده بودنــد. یکــی از 

رفقــا بــدون آنکــه از ســنگر بیــرون بــرود دســت خــود را دراز کــرده و ســاح روی جنــازه دشــمن را برداشــته بــود. قبــل از اینکــه هــوا روشــن شــود بــا ارصار 

فرماندهــان عملیــات، نیروهــای پیــاده علیرغــم تلفــات ســنگینی کــه می دادنــد، بازهــم مجبــور بودنــد کــه در هــامن وضعیــت بــه رس برنــد. از بیســیم ای 

کــه در هــامن لحظــات اول از نیروهــای ســپاه بــه غنیمــت گرفتــه شــده بــود، مکاملــات بیــن آن هــا شــنیده می شــد. نیروهــا مرتبــاً بــا فرماندهــان خــود در 

پشــت جبهــه متــاس می گرفتنــد و از وخامــت اوضــاع، افزایــش تعــداد کشــته ها و غیرقابــل پیــرشوی منــودن گــزارش می کردنــد و در جــواب آن هــا تنهــا 

صدایــی کــه شــنیده می شــد ایــن بــود: بــه خــدا تــوکل کنیــد.

    بــرای تــرف تپــه ایــن دســتورات و روحیــه دادن هــای فرماندهــی موثــر نبــود و باعــث شــد بــا روشــن تر شــدن هــوا و خســتگی شــدید نیروهــا و از 

ــد؛  ــی راه برون ــود، منی توانســتند حت ــده ب ــه، تلفــات ســنگین تری را متحمــل شــوند. بعضــی از نیروهــا کــه دیگــر رمقــی برایشــان منان دســت دادن روحی

کولــه پشــتی خــود را روی زمیــن انداختــه و بــا دســتان آویــزان کــه نشــان از خســتگی مفرط شــان می بــود، هــدف تک تیرانــدازان گریــا قــرار می گرفتنــد 

و یکــی پــس از دیگــری از پــای درمی آمدنــد. بــا روشــن شــدن هــوا انــدک نیروهایــی کــه زنــده مانــده بودنــد خــود را بــه پایــگاه  رســانند. آن بلندگویــی 

کــه ادعــا کــرده بــود در عــرض یــک هفتــه پیــروز خواهــد شــد در مقابــل تســخیر یــک تپــه نیروهایشــان زمین گیــر شــده بودنــد. خاطــرات مردمــی کــه 

از نزدیــک کاروان ماشــین آالت و تجهیــزات جنگــی ارســال شــده بــه منطقــه و ناکارآمــدی همــه ی تکنولوژی هــای پیرشفتــه ی جنگــی را در مقابــل گروهــی 

ــه ای داســتان وار از مــردم  ــه گون ــوز هــم ب ــد، هن ــوه جنازه هــای دشــمن را در بیامرســتان ها و آمبوالنس هــا می دیدن ــد و انب از گریاهــا ملــس کــرده بودن

ــی را از  ــارزه و رهای ــد مب ــود کــه امی شــنیده  می شــود. هــامن مــردم کــه در نتیجــه ی انفعــال سیاســی احــزاب و وحشــیگری نیروهــای ســپاه مدت هــا ب

دســت داده بودنــد، بــار دیگــر بــه انقــاب باورمنــد شــدند و طعــم مقاومــت و آزادی را چشــیدند. 

ــت  ــگ را هدای ــا جن ــد ت ــده  بودن ــران آم ــر شــهرهای به اصطــاح بســیجی پرور ای ــان و دیگ ــم، اصفه ــه از ق ــی ک ــزدوران و فرماندهان ــگ م ــن جن    در ای

کننــد از پــای درآمدنــد و ایــن رضبــه ی بزرگــی بــرای فرماندهــی عملیــات جنگــی بــود کــه ســپاه امیــد بــه پیــروزی در آن داشــت. غنایــم جنگــی بســیاری 

در ایــن جنــگ کــه همــراه جنازه هــا بــود و همچنیــن وســایلی کــه افــراد متــواری بجــای گذاشــته بودنــد، به دســت رفقــا افتــاد؛ غنایمــی کــه پیچیدگــی و 

ــه  ــد در شــب و حســاس ب ــد M16، دوربین هــای دی ــو مانن ــی نشــان مــی داد. ســاح های ســاخت نات ــن مــزدوران و اشــغالگران را به خوب ــوع تســلیح ای ن

ــواع  ــود، ان ــر آن هــا نقــش بســته ب گرمــا، دوربین هــای شــکاری، تپانچــه، مبب هــای گازی، ماســک های گازی و داروهایــی کــه آرم رشکت هــای ارسائیلــی ب

ــن قبضــه ســاح های ســنگین و نیمــه ســنگین و... ــل و چندی بیســم های دســتی، موبای

     در ایــن جنــگ و همچنیــن در جنگ هایــی کــه رفقــای مــا در داخــل خــاک رشق کوردســتان در پشــتیبانی از عملیــات قندیــل صــورت گرفــت، چندیــن 

تــن از بهرتیــن رفقــاء و فرماندهان مــان شــهید شــدند. گرچــه خون هــای  پــاک بســیاری در ایــن جنــگ در راه آزادی و پاســداری از رشافــت خلــق کــورد 

برزمیــن ریختــه شــد ولــی ایــن مقاومــت قهرمانانــه بــه نیروهــای مــزدور و جانــی ســپاه پاســداران اثبــات منــود کــه خلــق کــورد هیــچ گاه از خواســته های 

ــش  ــگ، جنب ــق زور و جن ــا منط ــه ب ــد ک ــر روز بخواهن ــتان ه ــن کوردس ــغالگر رسزمی ــای اش ــر رژیم ه ــت و اگ ــد داش ــر  نخواهن ــت ب ــود دس ــرشوع خ م

ــد شــد و  هرگــز  ــی گریاهــای راه آزادی مواجــه خواهن ــل و این چنین ــا مقاومــت بی بدی ــد، ب ــرار دهن ــق کــورد را مــورد تعــرض ق ــن آزادیخواهــی خل نوی

در مقابــل زیاده خواهی هــای آن نیروهــای جانــی رس تعظیــم فــرو نخواهنــد آورد. بی گــامن بــا شــهادت رفقــای گرانقدرمــان مرحلــه ی دیگــری از تاریــخ 

آزادی خواهــی ایــن ملــت رقــم خــورد. بــاز هــم در ســخت ترین روزهــا کســانی بودنــد کــه بــا اهــدای جــان خــود مقاومتــی بی نظیــر از خــود نشــان دادنــد 

R.و راه را بــرای ادامــه ی حیاتــی ازاد و جامعــه ای دموکراتیــک گشــودند

 می تــوان حملــه ی نظامــی نیروهــای ســپاه پاســداران جمهوری اســامی در ســال 1390 بــه قندیــل بــا هــدف ازمیــان برداشــن حــزب حیــات 

ــوده  ــه من ــتان تجرب ــون در رشق کوردس ــی تاکن ــش آپوی ــه جنب ــامر آورد ک ــی به ش ــن رویدادهای ــی از مهم تری ــژاک« را یک ــتان »پ آزاد کوردس

ــا دولــت ترکیــه »بــرای از بیــن بــردن حرکــت آپویــی در رشق  اســت. رژیــم جمهــوری اســامی ایــران بــر مبنــای یــک هم پیامنــی سیاســی ب

ــه رسنوشــت آن را جمهوری اســامی هیچــگاه  ــرار داد. جنگــی ک ــورد هجــوم خــود ق ــواع ســاح های ســنگین م ــا ان ــل را ب کوردســتان«، قندی

اینگونــه تصــور منی کــرد. چــرا کــه متامــی فاکتورهــای موجــود نشــان از ایــن مــی داد کــه حجــم حمــات عظیــم نظامــی ایــران و ترکیــه قطعــا 

گریاهــای مســتقر در منطقــه ی حفاظت شــده ی میدیــا ـ  قندیــل ـ را دچــار شکســت خواهدمنــود. هــم حمــات نظامــی، سیاســی، رســانه ای و 

نیــز همکاری هــای سیاســی، دیپلامتیــک و اطاعاتــی حــزب دموکــرات کوردســتان بــا ایــن کشــورها بــا هــدف تضعیــف و ازمیــان بــردن جنبــش 

آزادی خواهــی برنامــه ای از پیــش  طراحی شــده را نشــان مــی داد.

   بــا تحقــق اهــداف جنبــش آزادی خواهــی کــوردی در ســوریه و توان مندشــدن آن در روژآوای کوردســتان احســاس خطــر دو کشــوِر ایــران و 

ترکیــه از ایــن موضــوع، نقطــه ی اشــرتاک سیاســت های تجاوز گرانــه ی ایــن دو کشــور یعنــی مســئله ی کــورد یــک بــار دیگــر حالتــی ویــژه بــه 

ای دست نیافتنی ِغرور
نوال ژیان



23
ان
سال  نهمـ  دوره ی دوم ـ شامره ی 53 خرداد 1394

تيو.لترآ PJAK ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

.
Oragana

ALTIRNATIV53PJAK22

خــود گرفــت. چــرا کــه از نطــر آنهــا هــر گونــه  توســعه ی جنبــش آپویــی در هــر بعــدی تهدیــدی بســیار جــدی بــرای منافــع آنــان در منطقــه  

بــه شــامر مــی رود. بطــور کلــی اگــر ایــن فاکتورهــا را به صــورت یکجــا و ماننــد یــک تابلــو در نظــر بگیریــم، متوجــه می شــویم کــه بســیاری از 

نیروهــای منطقــه ای مایــل بــه مقابلــه بــا ایــن جنبــش به هــر طریقــی بودنــد. درحقیقــت چنیــن ذهنیتــی بــر ایــن مبنــا وجــود داشــت کــه هــر 

کســی بتوانــد رضبــه ای مهلــک را بــر ایــن جنبــش وارد آورد، می توانــد قــدرت خــود را اثبــات منــوده و جایــگاه خــود در منطقــه را پایدارتــر 

منایــد. از طــرف دیگــر ایــن متفقــان کهنــه، نفــوذ مــوج انقاب هــای مردمــی موســوم بــه  بهــار عربــی در کوردســتان را نیــز پیش بینــی کــرده 

و به شــدت از آن در هــراس بودنــد. حملــه بــه قندیــل و موفقیــت در ایــن طــرح می توانســت منافــع سیاســی بــه همــراه داشــته و توازنــات 

نوینــی را رقــم زنــد.

   از آن هنــگام کــه حــزب حیــات آزاد کوردســتان در ســال 2004 تأســیس گشــت مرحلــه ی جدیــدی از مبــارزه ی جنبــش آزادی خواهــی در رشق 

کوردســتان آغــاز گردیــد. رژیــم جمهــوری  اســامی بــه هــر شــیوه ای در صــدد بــود تــا مانــع از گســرتش و ســازماندهی مردمــی پــژاک در رشق 

کوردســتان گــردد. حتــی شــیوه های غیرانســانی و نیــز سیاســت »جنگ ویــژه« را در برابــر ایــن  جنبــش، کادرهــای آن و حتــی میهن دوســتان 

ــازمان  ــه س ــه از جمل ــای بیگان ــی دولت ه ــی و جاسوس ــازمان های اطاعات ــران از س ــات ای ــازمان اطاع ــت. س ــکار گرف ــزب ب ــن ح ــدار ای طرف

ــران از  ــد. ای ــه کن ــش مقابل ــن جنب ــا ای ــد ب ــا بتوان ــات و پشــتیبانی های بزرگــی دریافــت منــود ت ــه )MIT( تجربی اطاعــات و جاسوســی ترکی

هــامن ابتــدا بــرای امحــای تیم هــای گریایــی پــژاک متــام تــوان خــود را بــه کار می انداخــت و از هیــچ  ترفنــد و نیرنگــی در ایــن راه فروگــذار 

ــیاه منایی،  ــا س ــد ت ــش در تضــاد بودن ــن جنب ــا ای ــه ب ــی ک ــا احــزاب و دولت های ــک و سیاســی ب ــردن روش هــای دیپلامتی ــکار ب ــرد. از ب منی ک

شــایعه پراکنی، تشــکیل باندهــای کنرتاگریــا و حمــات نظامــی ای کــه در مناطــق مختلــف رشق کوردســتان در ایــن راســتا صــورت مــی داد تــا 

آغــاز حملــه ی گســرتده ی بــه قندیــل را در برنامه هــا و سیاســت های خــود قــرار داد. در همیــن زمینــه صدهــا ســمپاتیزان حرکــت را بــه زنــدان 

انداخــت و فشــارهای خــود را  بــر مــردم و اقشــار روشــنفکری کــه از ایــن جنبــش به صــورت فعاالنــه حامیــت می کردنــد، گســرتش داد. بــرای 

ــود، درصــدد درهــم شکســن اراده ی  ــه ب ــه گرفت ــه به عاری ــم ترکی ــا تاکتیک هــای جنگ ویــژه کــه از رژی جلوگیــری از اشــاعه ی ایــن جنبــش ب

جوانــان ـ پیشــاهنگان ایــن جنبــش ـ برآمــد؛ اقداماتــی کــه رژیــم جمهــوری اســامی از ســال 2004 تــا 2011 ا بــدون وقفــه انجــام داد و از آنجــا 

کــه هرگــز نتوانســت از اشــاعه ی ایــن جنبــش آزادی خواهــی در رشق کوردســتان مامنعــت به عمــل آورد، در ســال 2011 بــه حملــه ی قندیــل 

رســید. از ســمت رشق، ایــران بــا هجــوم زمینــی و بکارگیــری انــواع تجهیــزات پیرشفتــه ی جنگــی قندیــل و دیگــر مناطــق حفاظتــی میدیــا را 

مــورد هــدف قــرار مــی داد. دولــت ترکیــه نیــز از طریــق حمــات هــوای ایــن مناطــق را آمــاج مبباران هــای وســیع خــود ســاخته بــود. ســوریه 

نیــز از ایــن موقعیــت اســتفاده ی بزرگــی را می بــرد و آن اینکــه می توانســت از مترکــز نیروهــای جنبــش آپویــی در انقــاب روژاوا جلوگیــری 

ــش  ــای جنب ــر روی فعالیت ه ــتان راه هــای خــود را ب ــم کوردس ــت اقلی ــگ، حکوم ــاز جن ــا آغ ــه ب ــن اســت ک ــه ای ــب توج ــل آورد. جال به عم

آپویــی در جنــوب کوردســتان بســت. حــزب دموکــرات کوردســتان عــراق بــه رهــری بارزانــی )PDK( نیــز بــا تصــور شکســت ایــن جنبــش 

اخال گری هایــی سیاســی را بــا هــدف جلــب نظــر اربابــان منطقــه ای و جهانــی آغــاز منــود.

ولــی موضوعــی کــه در نهایــت به روشــنی بــرای همــگان اثبــات شــد ایــن بــود کــه خلــق کــورد در ایــن جنــگ نابرابــر بــا مقاومــت، قهرمانــی 

ــا متــام تــوان خــود در مقابــل ایــن حملــه ی وحشــیانه ایســتادگی منــود و ادعاهــای خــود در مــورد مقاومــت  و جان فشــانی های بی شــامر، ب

تــا رســیدن بــه جامعــه ای آزاد و دموکراتیــک را بــار دیگــر بــرای همــگان اثبــات منــود. بی گــامن قهرمانــی گریــا در ایــن جنــگ نابرابــر اثباتــی 

راســتین بــر ایــن امــر اســت کــه هنــوز در خاورمیانــه نــه سیاســت  و نــه رسنوشــت جنگ هــا را دولت هــای اشــغالگر نخواهنــد نوشــت بلکــه 

ایــن اراده و ایســتار انقابــی جامعــه و مبــارزان اســت کــه بســیاری از توازنــات سیاســی و دیپلامتیــک و هــم پیامنی هــای اســرتاتژیک را بــر 

هــم  می زنــد. از حامســه ی قندیــل تــا بــه امــروز آنکــه ماندگار تــر گشــت، آنکــه روژآوا را آفریــد، آنکــه رشق کوردســتان را بــه خیــزش واداشــت، 

ــات  ــق کــورد اســت. موقعیــت سیاســی و ثب ــد جنبــش آزادی خواهــی خل ــه قبوالن ــت ترکی ــه دول و آنکــه در شــامل کوردســتان شکســت را ب

کشــورهای ســوریه، ترکیــه، عــراق و ایــران و نیــز پیشــاهنگی مبــارزه ی دموکراتیــک خلق هــای ســتمدیده ی منطقــه و جهــان توســط جنبــش 

آزادی خواهــی خلــق کــورد، نشــانه ی روشــنی بــر اثبــات شکســت یــا پیــروزی هــر یــک از جبهه هــای جنــگ قندیــل اســت. 

امرالی مدلی که برای متامی کوردستان در نظر گرفته شده

      امــروزه خلــق کــورد توانســته اســت تــا بــا مبــارزه و مقاومتــی بی نظیــر در راســتای تعییــن رسنوشــت و آینــده ی خویــش، در منطقــه صاحــب 

جایــگاه واالیــی در میــان دیگــر خلق هــا گــردد. بانــی ایــن مبــارزه رهــر آپــو بــوده و ایشــان تــا بحــال پیشــاهنگی ایــن مبــارزه را عهــده دار بــوده 

ــن حمــات  ــد. ای ــرار داده ان ــو را هــدف حمــات خویــش ق ــون، رهــر آپ ــارزه تاکن ــق کــورد از روز اوِل مب ــن امــر، دشــمنان خل ــل ای اســت. در مقاب

بــا ربــودن رهــر آپــو در 15 فوریــه 1999 از كنیــا و اســرتداد ایشــان بــه تركیــه وارد مرحلــه ای نویــن شــد. دشــمن پــس از ربــودن رهــر آپــو جهــت 

نابــودی کامــل ایشــان کــه در جریــان توطئــه ، موفــق بــه انجــام آن نشــده بــود، ایجــاد سیســتم »زنــدان امرالــی« را در دســتور کار خویــش قــرار داد. 

هــم دولــت ترکیــه و ســایر دولت هــای حاكــم بــر رسزمین مــان و هــم نیروهــای بین املللــِی دخیــل در ایــن توطئــه، بــا رشوع دوران امرالــی، آغــاز بــه 

اجــرای نقشــه ای نویــن در برابــر خلــق كــرد منــوده و در پــی آن برآمدنــد تــا ایــن خلــق را متامــاً از صحنــه ی هســتی خــارج مناینــد.

      »امرالــی« مدلــی بــود کــه بــرای رستــارس کوردســتان در نظــر گرفتــه شــده بــود؛ مدلــی کــه می تــوان آن را بــه گوانتانامــوی کوردســتان نیــز تشــبیه 

منــود. بیــش از شــانزده ســال اســت کــه علی رغــم متامــی حســن نیتی کــه از طــرف رهــر آپــو جهــت حــل مســئله کــرد از راه دموکراســی نشــان داده، 

دشــمنان خلــق کــورد ایــن را همچــون ضعــف جنبــش مــا قلمــداد منــوده و از آن سوءاســتفاده می کننــد. امــا دیگــر خلــق کــورد بــه مرحلــه ای رســیده 

ــا عزمــی راســخ در پــی متوقف منــودن ایــن حمــات و روشــن کــردن مســئله اســت. در ایــن راســتا خلــق کــورد مرحلــه ی  فعالیتــی فراگیــر و  کــه ب

تــازه ای را بــرای آزادی رهــر آپــو آغــاز منــوده؛ ایــن مرحلــه، مقطعــی نویــن از مبــارزه  ی آزادی خواهانــه خلــق کــورد را تشــکیل می دهــد. 

در طــول ایــن دوران زنــدان امرالــی بــه صــورت یــک سیســتم، تنظیــم و اجــرا گردیــد و بــه ماکتــی بــرای برخــورد دشــمن بــا کوردســتان تبدیــل شــد، 

یعنــی دشــمن هــر نگرشــی را کــه در مقاطــع مختلــف دربــاره ی جامعــه ی کــورد داشــت، بــر روی امرالــی و زندانــی آن یعنــی رهــر آپــو اجــرا منــود. 

فواد بریتان 
عضو شورای رهری کودار

گذار از امرالی
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ــی جــوان، سال هاســت کــه تحــت  ــران از معــدود کشــورهایی اســت کــه علی رغــم برخــورداری از ترکیــب جمعیت       ای

ــت  ــر دو وضعی ــات ه ــی و مطالب ــات ذات ــه خصوصی ــه ب ــا توج ــت. ب ــاالر اس ــی پیرس ــی و ذهنیت ــتبداد دین ــت اس حاکمی

ــوده  و هســتیم. از اعرتاضــات و  ــت ب ــان و حاکمی ــان جوان ــش و تنش هــای بســیاری می ــروز چال موجــود، مــدام شــاهد ب

مخالفت هــای جــدی جوانــان، خصوصــاً جنبــش دانشــجویی در اوایــل انقــاب مردمــی ســال ۱۳۵۷ گرفتــه تــا اتفاقــات و 

نارضایتی هــای ســال های اخیــر در جریــان انتخابــات، همگــی بــا خشــونت و رسکــوب شــدید حاکمیــت مواجــه  شــده اند. 

ــر، به رغــم  ــادن جامعــه ای آزاد و براب ــان نه ــان در راســتای بنی ــارزه ی جوان ــه حــال مقاومــت و مب ــا ب ــر ت ــی دیگ ــه بیان ب

ــود  ــداف خ ــات و اه ــه مطالب ــته اند ب ــان نتوانس ــده و جوان ــع نش ــد واق ــد، مفی ــل منوده ان ــه تقب ــی ک ــی هزینه های متام

ــا وجــود برخــورداری از امکانــات و اهرم هــای بی شــامِر فشــار و رسکــوب،  ــز، حاکمیــت ب دســت یابند. از طــرف دیگــر نی

نتوانســته  اســت بــه اهــداف خــود در رابطــه بــا تســخیر اراده ی جوانــان دســت یابــد و ایــن پتانســیل و نیــروی تحــول و 

ــد. ــر هــم می زن دگرگونــی، مدامــاً همچــون یــک کابــوس، خــواب و آرامــش نظــام و حاکــامن را ب

    باوجــود چنیــن رشایطــی و بــا توجــه بــه تحــوالت جهانــی و ســیر رویدادهــای منطقــه بــه ویــژه در ســال های اخیــر، 

ــران در  ــان ای ــارزات جوان ــی مب ــی و آسیب شناس ــزوم بازبین ــوب، ل ــت و رسک ــه ی مخالف ــی از چرخ ــروج و رهای ــت خ جه

ــان  ــن طوف ــک  طــرف، رسعــت گرف ــه اســت. از ی ــی رضورت یافت ــش از هــر زمان ــادی، بی ــدی انتق ــا دی ــاد و ب ــی ابع متام

تغییــری کــه ســاختارهای حکومتــی و ذهنیتــی موجــود در منطقــه ی خاورمیانــه را یکــی پــس از دیگــر در هــم می شــکند 

ــری فشــارهای اجتامعــی،  ــر می شــود، و از طــرف دیگــر، اوج گی ــران هــم نزدیک ت ــت ای ــه مرزهــای حاکمی ــه روز ب و روزب

دلیــل آن نیــز مشــخص بــود؛ دشــمن بــه خوبــی می دانســت کــه جامعــه ی کــورد رو بــه نابــودی می رفــت و ایــن رهــر آپــو بــود کــه آن را نجــات داد و بــه 

همیــن ســبب اکــر جامعــه ی کــورد، رهــر آپــو را به عنــوان رهــر و اراده ی سیاســی خویــش قبــول دارنــد. دشــمن بــا آگاهــی از ایــن امــر اقــدام بــه اتخــاذ 

ــو اجــرا می منــود. دشــمن  ــر رهــر آپ ــه بــود، در براب ــرای جامعــه کــورد در نظــر گرفت ــو کــرده و سیاســت هایی را کــه ب موضعــی شــدیدتر علیــه رهــر آپ

می دانســت کــه جامعــه ی کــورد بــه ســطحی رســیده کــه در آســتانه ی آزادی قــرار گرفتــه اســت و بــرای اینکــه ایــن آزادی حاصــل نشــود، روزبــه روز بــر 

ســختی رشایــط امرالــی افــزود، زیــرا می دانســت کــه جامعــه ی کــورد بــا امرالــی بــه ایــن ســطح پیرشفــت می رســد.

ــش  ــت خوی ــچ پشــتیبانی نداشــت، از هوی ــه هی ــط دشــواری ک ــی بســیار در رشای ــا دادن بدیل های ــش و ب ــاش و کوشــش خوی ــی ت ــا متام ــورد ب ــق ک خل

پاســداری منــوده و بــا درایــت متــام ســعی در همگامــی بــا پیرشفت هــای عــر منــوده و خواهــان مشــارکت در ارزش هــای انســانی و دموكراتیــك اســت؛ 

ارزش هایــی کــه خــود در ایجــاد و آفرینــش آنهــا نقشــی اساســی داشــته اســت. دشــمنان خلــق کــورد ایــن مجــال را بــرای مــا قائــل نبــوده و تنهــا یــک زندگــی 

بــرده وار را برازنــده و شایســته ی مــا می بیننــد. امــا دیگــر ایــن برخــورد غیــر انســانی آن هــا بــه هیچ وجــه قابــل قبــول نیســت. خلــق کــورد پــس از ایــن  

همــه دشــواری ممکــن نیســت بــار دیگــر حیاتــی كــم ارزش كــه هیــچ تشــابهی بــا حیــات انســانی نــدارد را بپذیــرد. انســان کــورد از »مــرده ای رسپــا« بــه 

»الگــوی مبــارزه، مقاومــت، صلــح و دمکراســی« تبدیــل شــده اســت و بــاری دیگــر از ایــن موقعیــت گام بــه عقــب برنخواهــد  داشــت. در همیــن راستاســت 

کــه خلــق کــورد بــا آغــاز مرحلــه ای نویــن از مبــارزه، حلقــه ای تنــگ بــه دور رهــر آپــو بســته تــا از دســتاوردها و ارزش هــای خویــش محافظــت منایــد.

دیگــر بــه مرحلــه ای رســیده ایم کــه ســخنی بــرای گفــن باقــی منانــده اســت. پافشــاری دشــمن بــر نفــی و نابــودی کوردهــا راهــی بجــز مقاومــت باقــی 

نگذاشــته و این گونــه اســت کــه خلــق کــورد در برابــر ایــن حمــات همه جانبــه مرحلــه ی نوینــی را آغــاز می کننــد. در ایــن مرحلــه خلــق کــورد می خواهــد 

متامــی فشــارها، رسکوب هــا و حمــات را متوقــف منایــد. جنبــش ملــی ـ  دمکراتیــِک کــورد ایجــاد زندگــی آزاد و جدیــدی را در دســتور کار خویــش قــرار داده 

و آن را تــا مرحلــه ی كنونــی آورده اســت. حــال کــه در آســتانه ی بــه  مثــر نشســن مبــارزه هســتیم، دشــمن بــرای پیشــگیری از ایجــاد شــخصیت و حیاتــی 

نویــن در کوردســتان، متامــی امکانــات خویــش را جهــت حملــه بــه میــدان آورده اســت. خلــق کــورد بــرای مامنعــت از ایــن حملــه و مقاومــت در برابــر آن 

اعــام مــی دارد كــه »دیگــر بــس اســت«. امــروزه خلــق کــورد یکپارچــه فریــاد می زنــد »دیگــر بــس اســت! کســی حــق نــدارد مــا را انســان قلمــداد نکــرده، 

مــا را نیســت انگاشــته، نفــی کــرده، حیاتــی انســانی بــرای مــا قائــل نشــده و مــا را بــه مــزدوری و بردگــی مجبــور منایــد، نیروهــای پویــای مــا را بــه هــدر 

داده، جوانــان مــا را شــکنجه، زندانــی و بــه دار بیاویــزد، رهرمــان را در زنــدان بــا نابــودی رودررو گردانــد و در پــی نابــودی ســازمان و حزب مــان برآییــد«. 

در متامــی ایــن اعرتاض هــا نقــاط مشــرتکی وجــود دارنــد و محــور آن ایجــاد حیاتــی نویــن و تــاش در راه ایجــاد حیاتــی بهــرت اســت. 

      خلــق کــورد بــه ســوی ایجــاد جهانــی مــی رود کــه در آن موجودیــت یافتــه، انــکار منی شــود و بــه حقــوق خویــش نایــل می گــردد. جهانــی کــه در آن 

ــز بــه موانــع پیــش  ــا طبیعــت و بــدون تبعیــض جنســی، ملــی و طبقاتــی زندگــی می کنــد. به همیــن دلیــل نی ــر اعتقــادات فکــری خویــش همــراه ب بناب

روی ایــن جهــان اعــرتاض می منایــد. محــور ایــن حیــات نویــن رهــر آپوســت، کســی کــه چنیــن حیاتــی را بــه خلــق کــورد شناســاند و بــه آنهــا »بــر اســاس 

هویــت خــود زیســن« را آموخــت. 

ــورد، از هــر  ــرد ک ــورد و هــر ف ــورد، زن ک ــا آن هــا روبه روســت بپاخاســته اند. هــر جــوان ک ــو ب ــه رهــر آپ ــی ک ــر خطرات ــون کوردهــا در براب       هم اکن

قــرشی کــه باشــد مــواردی را منی  پذیــرد و محــور همــه ی این هــا نیــز یــک خواســته اســت و آن طلــب آزادی رهــر آپوســت. خلقــامن در متامــی بخش هــای 

کوردســتان بــه ویــژه در رشق کوردســتان بایســتی در چارچــوب ایــن خواســته ها برخــورد منــوده و کار و فعالیــت منــوده و بدیــن نحــو بــه وظایــف انســانی، 

اخاقــی و دموکراتیــک خــود عمــل منایــد. بــرای بــه انجــام رســاندن چنیــن مرحلــه ای متامــی ســازمان های مدنــی، نهادهــای حقوقــی، احــزاب و جریان هــای 

ــو«  ــر آپ ــرای ره ــند. »آزادی ب ــئول می باش ــه مس ــن مرحل ــر ای ــجویان در براب ــارز، دانش ــادران مب ــان و م ــان، زن ــدان، بازاری ــنفکران، هرنمن ــی ، روش سیاس

مرحلــه ی  نوینــی از مبــارزه را می طلبــد. ایــن مرحلــه ی نویــن، تنهــا بــا مشــارکت متامــی نیروهــا می توانــد معنــا یافتــه و عملــی شــود. بایــد بدانیــم کــه 

بقــای موجودیــت و پاســداری از حیثیــت خویــش لــزوم انجــام وظیفــه در برابــر ایــن حملــه ی تاریخــی را مقتضــی می گردانــد. هیــچ کــس نبایــد در ایــن 

مرحلــه بــدون انجــام فعالیتــی مشــخص و مؤثــر نفســی از رِس آســودگی بکشــد. 

فلسفه ی رهرب آپو فلسفه ی عمل به دانسته هاست

      شــانزده ســال اســت کــه رهــر آپــو در رشایطــی بــه رس می بــرد کــه نظیــر آن تاكنــون در هیــچ كجــای دنیــا مشــاهده  نشده اســت. در مرحلــه ای کــه 

بــه آن رســیده ایم، ایــن امــر بــرای مــا نیــز بــه چنــان ســطحی رســیده کــه دیگــر غیرقابل قبــول اســت. زنــدان امرالــی حتــامً بایــد بســته و رهــر آپــو آزاد 

گــردد.  بایســتی هــر فــرد میهن دوســت و آزاد یخــواه و هــر کــوردی کــه بــرای هویــت خویــش حیثیتــی قائــل بــوده و در پــی حیاتــی انســانی اســت و 

آزادانــه می اندیشــد تحــت شــعار »بــا افــکار و اندیشــه های رهــری زندگــی کــن و آن هــا را ترویــج بــده«، ابتــدا خویــش را بــا اســتفاده از افــکار رهــر آپــو 

از نظــر گذرانــده، بازبینــی منــوده و از جنبــه ی شــخصیتی، اجتامعــی، فرهنگــی و سیاســی در مــورد عملکــرد خویــش تأمــل منــوده و آن گونــه كــه الزم اســت 

برخــورد منایــد. در کنــار آن بایــد بــا مطــرح کــردن ایــن موضــوع بحــث در هــر جــا و مكانــی ســبب شــود تــا دیگــران نیــز بدیــن شــیوه برخــورد مناینــد. 

ــر دو  ــده ای در بر نخواهد داشــت. اگ ــا در ســطح احساســی و عاطفــی باشــد، فای ــه تنه ــو اندیشــید؛ برخــوردی ک ــه رهــر آپ ــاً ب ــوان حقیقت ــه می ت این گون

کلمــه در راه آزادی خلــق خویــش و انســانیت بدانیــم و بــدان عمــل کنیــم، مفیدتــر از دانســن هــزاران کلمــه و عمــل نکــردن بــه آن اســت. آپوئیســم بــا 

ایــن فلســفه، کوردســتان را از نــو احیــا منــود و فــرد کــورد را بــه مرزهــای انســانیت و آزادی بازگردانــد و از گــرداب از خودبیگانگــی ایجــاد شــده به دســت 

دشــمنان نجــات داد. اگــر هــر فــرد حقیقتــاً چنــد گفتــه ای را کــه از رهــر آپــو آموختــه، در زندگــی خویــش بــه کار بــرد و زمانــی را بــرای تأمــل در بــاب آن 

اختصــاص دهــد، آن وقــت خواهــد توانســت در راه اعتقــادات خویــش و بــرای آزادی رسزمیــن خــود و ســایر خلق هــای منطقــه و انســانیت نقشــی ایفــا 

مناید.به همیــن منظــور بایســتی هــر فــرد کــورد در هــر جایــی کــه بــه رس می بــرد در فعالیت هایــی کــه درون چارچــوب مبــارزه ی نویــن مــا و در قالــب 

»آزادی بــرای رهــر آپــو« صــورت می پذیــرد، مشــارکت منایــد.

فرصت تاریخی جوانان
فرهاد آزاد
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و
ــارزات و  ــه ی مب ــازمان دهی همه جانب ــی و س ــن بازبین ــزوم ای ــن ل ــران، مبی ــه ی ای ــر جامع ــم ب ــی حاک ــتبداد دین ــی اس ــادی و فرهنگ اقتص

فعالیت هــای جوانــان اســت. یکــی از مــواردی کــه الزم اســت در ایــن بازبینــی و آسیب شناســی در اولویــت قرار گرفتــه و بیشــرتین مترکــز را 

بــر روی آن  انجــام داد، ایــن اســت کــه آمــال و آرزوهــای جوانــان بــرای بنیــان نهــادن جامعــه ا ی آرمانــی و آزاد کــه  متامــی اقشــار و گروه هــای 

ــی  ــام اجتامع ــران نظ ــروج از بح ــی خ ــتای چگونگ ــا در راس ــد، تنه ــان بپردازن ــته ها و مطالباتش ــه خواس ــان آزادان ــه بی ــد ب ــی بتوانن اجتامع

می توانــد معنــی پیــدا کنــد. رهــر ملــت کــورد »عبداللــه اوجــان« در کتــاب »دفــاع از یــک خلــق« دراین بــاره چنیــن می گویــد: »جوانانــی کــه 

بــدون خیــال و ایــد ه آل زندگــی می کننــد، تنهــا بــا بازگشــت بــه خیال هــای راســتین می تواننــد از فســاد و شکســت کامــل در زندگــی، خــود 

را نجــات دهنــد. رشط اساســی جهــش و پیرشفــت جوانــان، درک وضعیــت کائوتیــک و بحرانــی اخیــر نظــام کاپیتالیســتی اســت. عــاوه بــر آن، 

هضــم ارزش هــای دموکراتیــک، آزادی زن و جامعــه اکولوژیــک بــه  آنــان فرصتــی تاریخــی بــرای رســیدن بــه موفقیــت داده و درحالی کــه از 

طرفــی در حــال خودســازی می باشــند، در ســاخن جامعــه آرمانــی هــم نقــش مهمــی را بــر عهــده می گیرنــد. همه چیــز بســتگی بــه مشــارکت 

صحیــح و مجــدد جوانــان در تحــوالت تاریخــی  ـ اجتامعــی دارد«.

    بــا ایــن حســاب الزم اســت جوانــان بــا دیــدی واقع بینانــه نســبت بــه رشایــط کنونــی و گذشــته ی جامعــه ی ایــران، بــه دور از راهکارهــای 

دولتــی و نظــام جهانــی رسمایــه داری، اقــدام بــه ســازمان دهی خــود در متامــی ابعــاد سیاســی، فرهنگــی، اجتامعــی و اقتصــادی مناینــد. ایــن 

یــک واقعیــت تلــخ و گریزناپذیــر اســت کــه در طــول تاریــخ ایــران، هیــچ نظــام و حکومتــی بــه  انــدازه ی جمهــوری اســامی ایــران در راســتای 

اســتیا و حاکمیــت مطلــق بــر جامعــه و جوانــان تــاش و مترکــز ننمــوده اســت. در ایــن راه نیــز از هیــچ راهــکار و برخــورد ضدانســانی دریــغ 

ننمــوده  اســت. بــا ایــن وجــود، عــدم درک صحیــح و واقع بینانــه از جامعــه و نظــام مرتجــع اســامی حاکــم بــر ایــران، می توانــد ایــن فرصــت 

تاریخــی پیش آمــده را بــار دیگــر از دســت جوانــان بگیــرد. مــورد حائــز اهمیــت دیگــر در مبــارزات جوانــان ایــران ایــن اســت کــه الزم اســت 

جوانــان بــر ایــن امــر واقــف باشــند کــه فتــح کامــل ســنگرهای مقاومــت در جامعــه از طــرف دولــت، بــا فتــح شــخصیت و اراده ی جوانــان 

میــر می شــود، در ایــن مرحلــه ی حســاس و تاریخــی، جمهــوری اســامی ســعی می کنــد جامعــه ی ایــران را کــه از فرهنگــی دیرینــه و تاریخــی 

رسشــار از مقاومــت و همبســتگی خلق هــا ی ســاکن در آن برخــوردار اســت، بــا از هــم پاشــیدن فرهنــگ و ســاختار اخاقــی و اجتامعــی آن 

بــه زیــر ســلطه خــود درآورد. جمهــوری اســامی، مرشوعیــت و حاکمیــت آن روز بــه روز هــر چــه بیشــرت رو بــه زوال مــی رود و بــرای مانــدن 

ــه شــیو ه ای انــگل وار ســعی در نفوذکــردن در جامعــه، تشــدید میلیتاریســم و ایجــاد شــکاف، پدیــد آوردن جــو بی اعتــامدی و  در قــدرت، ب

شــبهه انگیزی در میــان گروه هــا و اقشــار مختلــف اجتامعــی و به ویــژه جوانــان دارد. الزم اســت کــه جوانــان به عنــوان پیشــاهنگان مبــارزه، 

ــا زدن بــه خوشــی های مقطعــی و موفقیت هــای فــردی کــه  ــا پشــت پ روح خیــزش و عصیــان را مــدام در خــود زنــده و تقویــت مناینــد و ب

ــت و  ــی را تقوی ــی و آزادی خواه ــت، دموکراس ــه ی مقاوم ــته و جبه ــارزه پیوس ــوف مب ــه صف ــد، ب ــغ می کن ــج و تبلی ــم آن را تروی ــام حاک نظ

نیرومندتــر کننــد. به عنــوان نکتــه ی آخــر، نبایــد فرامــوش کنیــم کــه در مقطــع کنونــی بســیاری از فاکتور هــا و عوامــل مؤثــر در مبــارزات و 

تحــوالت اجتامعــی در منطقــه، دچــار دگرگونــی شــده اســت. یکــی از ایــن مــوارد، مبــارزات و دســتاوردهای جنبــش آزادیخواهــی خلــق کــورد 

بــه ویــژه در روژآوای کوردســتان اســت کــه بــه پیشــاهنگی جوانــان و بــا اتــکا بــر نیــروی ســازمان دهی و دفــاع ذاتــی جامعــه، کارآمــدی و 

حقانیــت خــود را در عرصــه ی عمــل بــه اثبــات رســانده. بــدون شــک طــرز فکــر و شــیوه ی مبارزاتــی جوانــان کــورد می توانــد بــرای مبــارزات 

جوانــان در ایــران بــه عنــوان آلرتناتیــو و رسمشــقی اثبــات شــده، بســیار ســودمند باشــد.
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ایرانجنگ نیابتی  

    ایــران و عربســتان را می تــوان دو کشــور بــا ایدئولــوژی اســام  دولت گــرا در منطقــه ی خاورمیانــه قلمــداد کــرد. هــر دوی ایــن کشــورها 

ــس از  ــراِن پ ــد. ای ــامر می آین ــە به ش ــم در منطق ــرتاتژیک و مه ــور ژئواس ــرژی، دو کش ــع ان ــودن مناب ــی و دارا ب ــت جغرافیای ــر موقعی از نظ

انقــاب بــا امتیازاتــی از قبیــل در دســت داشــن کنــرتل تنگــە ی اســرتاتژیِک هرمــز و نیــز دارا بــودن ســهم عمــدەای از صــادرات نفــت و گاز 

ــردن  ــی ک ــه در منایندگ ــه، توانسته اســت ک ــیعه در کشــورهای منطق ــک نیروهــای ش ــت و تحری ــی خــود در حامی ــوذ هژمون و توســعه و نف

تفکــر شــیعه ی دولــت گــرا در جهــان اســام، در بســیاری از مــوارد صحنە گــردان سیاســی و نظامــی منطقــه باشــد. عربســتان نیــز بــا نزدیکــی 

و هم پیامنــی اســرتاتژیک بــا آمریــکا و غــرب، فــروش نفــت بــه آن هــا و منایندگــی کــردن جهــان عــرب توانسته اســت بــه قــدرت سیاســی و 

نظامــی قابل توجهــی در مقابــل ایــران  دســت یابــد. ایــران و عربســتان اگــر چــه از نظــر ایدئولوژیکــی و تضــاد مذهبــی همــواره برخــوردار از 

یــک نــوع تقابــل سیاســی نیــز بوده انــد، امــا در دوران رژیــم پهلــوی ســطح روابــط و همکاری هــا بــه ســبب حامیت هــای آمریــکا از ایــران 

و نقــش ژاندارم بــودن ایــران در منطقــه، بیشــرت حالتــی از متایــل و گرایــش عربســتان بــه ایــران منــود یافــت. برطبــق قراردادهــای آن زمــاِن 

آمریــکا بــا ایــران، ایــن کشــور تقریبــاً بجــز ســاح  های اســرتاتژیک )هســتەای و بالســتیک( هــر نــوع ســاحی را در اختیــار ایــران قــرار مــی داد. 

عربســتان نیــز به خاطــر ایــن موقعیــت مهــم ایــران، ســعی در نزدیــک کــردن خــود بــه ایــن کشــور می کــرد. قــدرت ایــران باعــث شــد حتــی 

کشــور عــراق از منطقــه ی مــورد مناقشــه ی ارونــدرود بــا ایــران چشــم پوشــی کنــد و بــە قــرارداد الجزایــر راضــی شــود. ایــن روابــط میــان 
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ایــران و عربســتان بــە همیــن منــوال تــا انقــاب 1357 ایــران ادامــه داشــت. در ایــن انقــاب بــا روی  کار آمــدن  خمینــی و رفــن محمد رضــا 

پهلــوی بــە مــر کــە نشــان از نزدیکــی شــاه بــە اعــراب آن زمــان داشــت ایــن روابــط بــه رسدی گراییــد. بــا قبضــه ی قــدرت توســط یــک دولــت 

شــیعی کــە در تضــاد ایدئولوژیــک بــا خانــدان آل ســعود و اعــراب ســنی دولــت گــرا بــود، اختافــات کهنــه دوبــاره رشوع شــده و روابــط ایــران 

و ایــن کشــورها بــه رسدی گراییــد. جنــگ هشــت ســالە ی عــراق و ایــران بــا حامیــت عربســتان و کشــورهای عربــی از عــراق ادامــە داشــت. 

عربســتان ســعودی در ایــن مــدت ســعی داشــت کــە جایــگاه ایــراِن پهلــوی را کــه هم پیــامن درجــە یــک آمریــکا در منطقــه و نیــز قــدرت برتــر 

منطقــه بــود را بــرای خــود بدســت آورد. حتــی می تــوان گفــت تــا حــدود بســیاری در ایــن کار نیــز موفــق عمــل منــود. عربســتان بــا توســعەی 

روابــط خــود بــا آمریــکا و غــرب و بهبــود روابــط خــود بــا ارسائیــل تــا حــدود بســیاری بــە ایــن هــدف خــود نائــل آمــد. در جریــان جنــگ 

غیرمســتقیم ایــران و امریــکا )در اواخــر جنــگ ایــران و عــراق کــە بــە جنــگ نفت کش هــا معــروف شــد( عربســتان پایگاه هــای زیــادی را در 

اختیــار آمریــکا گذاشــت کــە پایگاه هــای واکنــش رسیــعِ هوایــی و دریایــی در خــاک ایــن کشــور و دیگــر کشــورهای حاشــیەی خلیــج فــارس 

تحــت نفــوذ عربســتان را نیــز شــامل می شــد. 

    کشــورهای روســیە، چیــن و آمریــکا و نیــز کشــورهای غربــی سال هاســت کــه بــر رس منافــع خــود در منطقــه در رقابــت هســتند. ایــران 

ــط و  ــا رواب ــت ت ــعی کرده اس ــود، س ــال خ ــری از اضمح ــە و جلوگی ــورهای منطق ــایر کش ــتان و س ــا عربس ــت ب ــی رقاب ــاد توانای ــرای ایج ب

ــا آمریــکا دارد.  ــا چیــن و روســیه ایجــاد منــوده و آن را گســرتس دهــد. از طــرف دیگــر عربســتان روابــط مســتحکمی ب هم پیامنی هایــی را ب

رقابت هــای میــان دو قطــب رشق بــە منایندگــی چیــن و روســیە و غــرب بــە منایندگــی آمریــکا و هم پیامنانــش رابطــەی مســتقیمی بامســئلەی 

ایــران و عربســتان دارد. می تــوان بــە عنــوان منونــە بــە خریــداری تســلیحات ایــران از روســیە و بلعکــس عربســتان از آمریــکا اشــارە منــود. 

ایــران و عربســتان بــرای مدیریــت جنگــی کــه در خــارج از مرزهــای جغرافیایــی خــود بــه پیــش  می برنــد، همــواره ســعی داشــته اند کــه از 

ــد. ایــن  ــادرت ورزن ــه تضعیــف جبهــه ی یکدیگــر مب ــا ایــن کار ب گروه هــای طرفــدار خــود در دیگــر کشــورهای منطقــه حامیــت منــوده و ب

سیاســت ها در لبنــان کــه فاقــد یــک دولــت مرکــزی قدرت منــد بــوده، منــود بیشــرتی یافــت. ایــران در لبنــان بــا تأســیس حزب اللــه و حامیــت 

همــه جانبــه از آن، ســعی در گســرتش نفــوذ خــود در دنیــای اســام و بــه مــوازات آن تضعیــف جبهــه ی عربســتان ســعودی داشــت. عربســتان 

ــوان گفــت  ــە نحــوی می ت ــی وارد شــد. ب ــگ نیابت ــن جن ــران در ای ــا ای ــی ب ــه رویاروی ــرای آن کشــور ب ــت از ســنی های دولت گ ــا حامی ــز ب نی

ــت شکســت  ــن کشــور، در نهای ــه در ای ــن حزب الل ــدرت یاف ــە ق ــت ک ــن شــیوه منــود یاف ــه بهرتی ــان ب ــران و عربســتان در لبن ــگ رسد ای جن

عربســتان و قدرت گرفــن ایــران را به دنبــال داشــت. در ایــن بیــن حزب اللــە بــا حامیت هــای ایــران بــە قــدرت نظامــی لبنــان تبدیــل شــد و از 

ایــن طریــق توانســت در لبنــان بــە قدرتــی سیاســی نیــز تبدیــل شــود؛ امــری کــه طبعــاً ایــران آن را بــرای خــود یــک پیــروزی بــزرگ در مقابــل 

ــز روی داد، به طوری کــه  عربســتان ســعودی و خــط دولت گــرای ســنی قلمــداد می کــرد. همیــن موضــوع در عــراِق پــس از صدام حســین نی

بــاز هــم ایــران بــا اســتفادە از اکریــت شــیعەی آن کشــور و نیــز بــا اســتفادەی ابــزاری از مذهــب تشــیع و مقــام کاریزماتیــک روحانیــت شــیعە 

ــر  ــز باعــث تیره ت ــر نی ــن ام ــود. همی ــوی ســبقت را از عربســتان رب ــر گ ــار دیگ ــی، ب ــک احساســات ضدامریکای ــن تحری ــراق و هم چنی در ع

شــدن روابــط تیــره ی ایــن دو کشــور شــد. در جریــان مــوج تــازه ی انقابــات در خاورمیانــه کــه بــا نــام »بهــار عربــی« شــناخته شــد، بــار دیگــر 

تقابــل ایــن دو قــدرت بــرای گســرتش حــوزه ی نفــوذ و عمق هــای اســرتاتژیک خــود و کاهــش نفــوذ رقیــب، افزایــش یافــت. می تــوان منونــه ی 

برجســته ی آن را در گســرتش بهــار عربــی بــه کشــور بحریــن مثــال زد. در جریــان ناآرامی هــای بحریــن، عربســتان در یــک اقــدام کم ســابقه 

ــری به عمــل آورد. در  ــران می دانســت، جلوگی ــه ای ــا را وابســته ب ــه آنه ــا از قدرت گرفــن شــیعیانی ک ــە آن کشــور فرســتاد ت ارتــش خــود را ب

ایــن بیــن طرفیــن بــا حمــات لفظــی، یکدیگــر را بــه مداخلــه در امــور داخلــی کشــورهای منطقــه متهــم می کردنــد. عربســتان کــه قبــل از آن 

شــاهد از دســت دادن دو پایــگاه مهــم خــود در جهــان عــرب )عــراق و لبنــان( و نفــوذ ایــران در آن هــا بــود ســعی داشــت کــه بــه  هــر شــیوه ای 

از نفــوذ و قدرت گرفــن ایــران، مامنعــت بــه عمــل بیــاورد. بــارشوع جنــگ داخلــی در ســوریە، عربســتان بــرای تضعیــف جبهــه ی ایــران و وارد 

آوردن رضبــه ای مهلــک بــه رقیــب دیریــن خــود، بــا متــام تــوان از مخالفــان بشــار اســد )متحــد اســرتاتژیک ایــران در منطقــه( حامیــت کــرد و 

بــا ایــن کار ســعی داشــت کــه بــا روی کار آوردن حکومتــی نزدیــک بــە خــود، ایــران را از صحنــه ی رقابــت سیاســی در ســوریه حــذف منایــد. 

عربســتان هم چنیــن بــا حامیــت از گروه هــای ســنِی جهــادی و تجهیــز تســلیحاتی آنــان  ســعی داشــت کــه بــه هــر نحــوی بــه ایــن سیاســت 

ــل،  ــای ارسائی ــودن مرز ه ــن  من ــوالن و ناام ــای ج ــه بلندی ه ــا ب ــن گروه ه ــی از ای ــوذ بعض ــا نف ــه ب ــری ک ــاند؛ ام ــل بپوش ــه ی عم ــود جام خ

اعــرتاض مقامــات آمریکایــی و ارسائیلــی را نیــز بــه دنبــال داشــت و آن کشــورها را مجبــور بــه واکنــش منــود. عربســتان نیــز در همیــن راســتا 

ریاســت ســازمان اطاعــات خــود را برکنــار و فــردی میانــه رو را بــه جــای وی بــر رسکار آورد. ایــران نیــز در طــی ایــن مــدت، اقدامــات خــود 

را ادامــه داد و بــا گســیل شــیعیان تنــدروِی کشــورهایی همچــون عــراق و افغانســتان )در قالــب تیــم فاطمیــون ســپاه قــدس بــه فرماندهــی 

قاســم ســلیامنی( بــه ســوریه، از رژیــم مــورد نظــر خــود حامیــت کــرد. از دیگــر اقدامــات رقابتــی ایــران و عربســتان می تــوان بــه کمک هــای 

اقتصــادی، تســلیحاتی و آموزشــی ایــران بــه شــیعیان حوثــی یمــن اشــاره کــرد کــه ایــن کشــور در راســتای رسنگونــی حکومــت متامیــل بــه 

عربســتان چنیــن اقداماتــی را انجــام مــی داد. اگــر چــه در ابتــدا عربســتان بــا اندکــی تعلــل وارد ایــن کارزار شــد ولــی پــس از مدتــی کوتــاه، 

رویکــری رادیــکال را در قبــال شــیعیان حوثــی کــه در حــال پیــرشوی بــه  ســوی صنعــا بودنــد، اتخــاذ کــرد و بــا تشــکیل یــک ائتــاف عربــی و 

حملــه ی هوایــی بــه ایــن کشــور، ســعی در مامنعــت از ســقوط صنعــا توســط شــیعیان مــورد حامیــت ایــران منــود. 

ــان، کــه بی گــامن رقابــت سیاســی در عرصه هــای نظامــی،  ــران و عربســتان در ژئواســرتاتژیک ترین منطقــه ی جه     پیامــد  اقتدار خواهــی ای

ــه در آن  ــت ک ــی دانس ــه ی ذهنیت ــوان نتیج ــار آن را می ت ــای خون ب ــه و جنگ ه ــران خاورمیان ــدن بح ــر ش ــز عمیق ت ــلیحات و نی ــد تس خری

دولت هــای حاکــم در ایــران و عربســتان خــود بــه ابــزار مرشوعیت بخــش حضــور نیروهــای جهانــی هژمونیــک در خاورمیانــه تبدیــل گشــته 

تــا در ســایه ی ایــن وضعیــت خــود نیــز بــه هژمونــی  کوچک تــری تبدیــل شــوند. در ایــن میــان شــاید مناســب ترین گزینــه  ی هــر دوی ایــن 

کشــورها نیــز موضــوع اســام و نفــوذ قلمــروی اسامی ســت کــه هــر یــک خوانشــی هژمونیــک و ســلطه طلبانه از آن را بــا سیاســت ورزی و 

هم پیامنی هــای اقتصــادی و نظامــی آمیختــه منــوده و در الینحــل مانــدن بحــران خاورمیانــه بــه بازیگــران اصلــی مبــدل گشــته اند. درحالــی 

ــه 500 هــزار  ــک ب ــن دو کشــور در ســوریه، نزدی ــا در نتیجــه ی سیاســت های ای ــه تنه ــد ک ــال می کنن ــه دنب ــی را در منطق ــن رقابت های چنی

نفــر کشــته و میلیون هــا نفــر آواره شــده اند. اگــر تعــداد کشــته ها و آوارگان جنگ هــای منطقــه کــه ناشــی از رقابــت دو قــدرت منطقــه ای 

ایــران و عربســتان هســتند را در نظــر بگیریــم بــه ارقامــی بســیار بیــش از ایــن تعــداد خواهیــم رســید. عــراق بعــد از 12 ســال هنــوز روی 

آرامــش را ندیــده، در لبنــان هــر روز شــاهد ناآرامــی و کشت وکشــتار هســتیم، در بحریــن شــاهد شــدیدترین نــوع خفقــان و پایــامل کــردن 

ــت ویکم و  ــده ی بیس ــای س ــن جنگ ه ــاز خونین تری ــاهد آغ ــن ش ــدرت هســتیم و در یم ــارج از ســیکل ق ــی خ ــای مذهب ــوق گروه ه حق

ــه  ــا ناشــی از سیاســت های منفت طلبان ــه کشــتار انســان ها و آوارگی ه ــن هم ــدون شــک ای ــر می باشــیم . ب ــدن ســوریه ای دیگ به وجــود آم

ــا اســتفاده از فاکتــور مذهــب و دولتی کــردن آن بــر  و هژمونی گرایانــه ی دو قــدرت منطقــه اِی ایــران و عربســتان اســت کــه ســعی دارنــد ب

گســرتش نفــوذ و قلمــرو خــود بیافزاینــد. ایــن جنگ افروزی هــا چنــان خســارات جــران ناپذیــری را بــه خاورمیانــه وارد می آورنــد کــه تــا چنــد 

ــی  ــز قطعــی اســت یکــی ســود قدرت هــای غرب ــی دو چی ــات ناشــی از آن را جــران منــود. نتیجــه هــر چــه باشــد ول ــوان تخریب دهــه منی ت

ــاه شــدن جــان انســان های  ــه و تب ــه منطقــه( و دیگــری تخریــب خاورمیان ــی خــود ب ــا گســیل تســلیحات صادرات ــی )ب ــن جنــگ مذهب از ای

بی گنــاه در منطقــه. بــدون شــک ایــن جنگ هــا در آینــده نیــز ادامــه خواهنــد داشــت. هــر دو کشــور از پیامدهــای احتاملــی تقابــل نظامــی 

بــا یکدیگــر کامــاً آگاهنــد و بــه همیــن خاطــر ســعی خواهنــد کــرد بــا تخریــب و تضعیــف منافــع یکدیگــر در منطقــه، ایــن جنــگ را در واری 

مرزهــای خــود ادامــه دهنــد؛ امــری کــه هم چنــان کشــتار انســان های بیگنــاه، تخریــب زیرســاخت های فرهنگــی، دینــی، تاریخــی و اجتامعــی 

خاورمیانــه، بــه غــارت رفــن منابــع منطقــه و ســودرشکت های غربــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
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    چــه ســاده شــده اســت شــنیدن روزانــه مــرگ انســان هایی کــه در مرزهــای رشق کوردســتان بــرای زندگــی می میرنــد. انســان هایی کــه هیــچ 

نقشــی در ســاخن ایــن مرزهــا نداشــته اند؛ امــا وضعیــت اقتصادی شــان بــه گونــه ای اســت کــه مجبورنــد هــر روز جهــت گــذران زندگــی بــه ایــن 

مرزهــا برونــد. انســان هایی کــه می داننــد کــه کشــته می شــوند امــا بازهــم بــرای تأمیــن نیازهــای اقتصــادی بــه مرزهــا رفتــه و گویــی هیــچ چــاره ی 

دیگــری هــم ندارنــد. اگــر بــه وضعیــت اقتصــادی شــهرهای رشق کردســتان بنگریــم کــه انســان ها هــر روز در تاشــند نیازهــای خــود را تأمیــن 

مناینــد و حیــات دشــوار را ادامــه دهنــد بنابــر ایــن بــرای ایــن حیــات بایــد کار کــرد. برخــی مــردم بــه کار کشــاورزی و بــاغ داری و برخی هــا هــم 

بــه دکان داری و حاملــی در پاســاژها و بازارهــای درون شــهر پرداختــه و برخــی مــردم هــم کــه تــوان مالــی بــرای کارکــردن در پاســاژها را ندارنــد بــه 

مرزهــا رفتــه و کار قاچــاق می کننــد. بررســی وضعیــت اقتصــادی در رشق کوردســتان و نیــز آسیب شناســی ایــن پدیــده نیازمنــد واکاوی اجتامعــی 

و سیاســی در کوردســتان و بــه ویــژه رشق دارد.

ــه آن  ــژه ای می باشــد و پرداخــن ب ــگاه وی ــاج زندگــی در زندگــی انســان دارای جای ــن مایحت ــم مســئله ی اقتصــاد و تأمی   هامن طــور کــه می دانی

ــران دارای وضعیتــی ویــژه از لحــاظ اقتصــادی می باشــد و ایــن  ــای ای امری ســت کــه بســیار رضوری می منایــد. رشق کوردســتان در درون جغرافی

ــاج  ــده ی قاچــاق کاال و تأمیــن مایحت ــه و ...  کــه پدی ــرو، شــنو، ارومی ــوان، رسدشــت، پیرانشــهر،  جوان ــه، مری ــد  بان امــر در شــهرهای مــرزی مانن

زندگــی از طریــق آن انجــام می شــود همیشــه دارای حساســیت ویــژه ای بــوده اســت. به همیــن دلیــل در ایــن نوشــتار کوتــاه ســعی بــر آن خواهــد 

شــد تــا در مــورد وضعیــت قاچــاق کاال و چگونگــی تأمیــن اقتصــاد خانوارهــای رشق کوردســتان )بــا محوریــت شــهر بانــه( توضیحاتــی ارئــه شــود. 

   به دلیــل نبــود زیرســاخت های اقتصــادی و مشــکل بیــکاری در شــهر بانــه کــه در ســطح بســیار باالیــی وجــود دارد، مــردم ایــن شــهر بــرای تأمیــن 

احتیاجــات اولیــه ی زندگی شــان مجبــور می باشــند کــه بــه کارهــای کاذب و کم درآمــد روی آورنــد. بســیاری از مــردم بــه دلیــل نداشــن رسمایــه ی 

اولیــه در درون پاســاژها )کــه بــه لطــف ورود کاال از مــرز و وجــود مشــرتی غیــر بومــی دارای رونــق می باشــند( بــه کارهــای ماننــد نظافــت یــا 

تخلیــه ی بــار مشــغول می باشــند و بســیاری دیگــر نیــز بــه حاملــی و کارگــرِی ســاختامن روی می آورنــد. نکتــه ی قابــل توجــه این ســت کــه اکریــت 

کســانی کــه بــه ایــن کارهــا مبــادرت می ورزنــد جوانانــی مــی باشــند کــه میانگیــن سنی شــان کمــرت از 18 ســال می باشــد. 

طبعــاً  ایــن افــراد بــرای تأمیــن مخــارج و کاهــش مشــکات اقتصــادِی خانــواده مبــادرت بــه ایــن کار می کننــد.

ــد، بســیاری از  ــی می باش ــای جغرافیای ــتان دارای مرزه ــوب کوردس ــا جن ــتان ب ــن شهرس ــه ای ــا ک ــر از آنج    از طــرف دیگ

ــه  ــور می شــوند ک ــط مشــقت بار زندگــی، مجب ــن رشای ــی از ای ــد رهای ــه امی ــرای کســب درآمــد بیشــرت و ب ــان ب ــن جوان ای

خطــرات کار قاچــاق کاال را بــه جــان خریــده و راهــی مرزهــای بیــن دو کشــور شــوند. همیــن جوانــان بــرای درآمــد بیشــرت 

مجبورنــد تــا بارهایــی را حمــل مناینــد کــه بســیار ســنگین تر از تــوان آن هــا بــوده و در ایــن بیــن فشــار زیــادی را متحمــل 

ــه  ــاید ب ــا ش ــد ت ــا را به جــان بخرن ــد آن ه ــراد بای ــن اف ــه ای ــز وجــود دارد ک ــن خطــرات بســیاری نی ــر از ای می شــوند. غی

ــان  ــگ می ــده از دوران جن ــا مان ــار مین هــای بج ــد. انفج ــل آین ــوت روزانه شــان می باشــد نائ ــه کســب ق هــدف خــود ک

ایــران عــراق در بســیاری از مــوارد موجــب قطــع عضــو و یــا کشــته شــدن بســیاری از ایــن کولــران می شــود. نیروهــای 

ــن  ــرگ بســیاری از ای ــه موجــب م ــن کاســبکاران به صــورت روزان ــه ای ــه ب ــا حمل ــز ب ــوری اســامی نی ــرزی جمه ــگ م هن

هم وطنــان می شــوند. در ســطح شــهر تعــداد افــرادی کــه بــر اثــر انفجــار میــن یــا حملــه ی مســتقیم نیروهــای انتظامــی 

و ســپاه پاســداران ناقص العضــو شــده اند کــم نیســتند. هم چنیــن خانواده هــای بســیاری وجــود دارنــد کــه عزیــزان خــود 

را در ایــن راه از دســت داده انــد. متأســفانه وضعیــت معیشــتی افــراد ایــن شهرســتان 

ــد  ــا وجــود متامــی ایــن خطــرات، افــراد مجبورن ــدازه ای وخیــم می باشــد کــه ب ــه ان ب

کــه بــرای تأمیــن مخــارج روزانــه ی خــود ایــن کار را ادامــه دهنــد. در ایــن جمعیــت 

عظیــم، جوانــان بســیاری دیــده می شــوند کــه به خاطــر فــوت پــدر )کــه در ایــن راه، 

جــان خــود را از دســت داده( و نبــود رسپرســت خانــوار مجبــور اســت کــه ایــن کار 

را مداومــاً انجــام دهــد. آرزوی رفــن بــه مدرســه و دانشــگاه و تشــکیل یــک زندگــی 

مناســب نیــز هــر روز تعــداد زیــادی از ایــن جوانــان را بــه ســوی مرزهــا می کشــاند. 

ــان  ــش ده ــد چرخ ــر می منای ــه روز کم رنگ ت ــا را روزب ــن خیال ه ــه ای ــزی ک ــی چی ول

ــب  ــوب و کس ــی خ ــک زندگ ــت آودن ی ــه: بدس ــد ک ــت می باش ــن ذهنی ــان ای  به ده

پــول، تنهــا از طــرق پــول انجــام می گیــرد و بــدون داشــن رسمایــه ی اولیــه منی تــوان 

زندگــی ای راحــت و بــدون دغدغــه داشــت؛ موضوعــی کــه هرچــه بیشــرت تصویــر یــک 

ــد. ــر می منای ــان کم رنگ ت ــن جوان ــن ای ــده ال را در زه ــی ای زندگ

ــهر  ــه در ایــن ش ــی ک ــی روزافزون ــاد طبقات ــه و تض ــهر بان ــی ش ــت کنون     وضعی

ــهر به وجــود آورده  ــن ش ــاکنان ای ــرای س به چشــم می خــورد، مشــکات بســیاری را ب

و وضعیــت بغرنجــی را در منطقــه باعــث شــده اســت.  رسمایــه و فرصت هــای مالــی 

کــه به صــورت طبیعــی بایــد در خدمــت متامــی جامعــه قــرار گیرنــد تنهــا در خدمــت 

ــه انتحــاب شــغل های  ــور ب ــد و اکریــت جامعــه را مجب عــده ی محــدودی قــرار دارن

پرخطــر و کم درآمــد منــوده اســت. در ایــن میــان عــده ای نیــز بــرای رهایــی از 

مشــکات اقتصــادی و رســیدن بــه یــک زندگــی ایــده ال، بــه خریــد و فــروش و حتــی 

تولیــد مــواد مخــدر تحــت عنــوان »آشــپزخانه« در ســطح شــهر و روســتاهای ایــن شــهر بــه صــورت مخفیانــه روی آورده انــد 

ــکات  ــت مش ــه عل ــود. ب ــل می ش ــهر تبدی ــن ش ــات ای ــی از معض ــه یک ــت ب ــه رسع ــون ب ــز هم اکن ــل نی ــن معض ــه ای ک

روزافــزون روحــی و روانــی کــه عمدتــاً از فقــر و مشــکات اقتصــادی ناشــی می شــوند، گرایــش جوانــان بــه ســمت مــرف 

و حتــی خریــد و فــروش مــواد مخــدر بیشــرت مــی شــود.

ــه  ــرتی را ب ــان بیش ــر روز جوان ــد و ه ــاعه می باش ــال اش ــت در ح ــه رسع ــی ب ــور نامطلوب ــکل به ط ــن مش ــفانه ای    متأس

کام خــود فــرو مــی بــرد. و موجبــات مــرگ تدریجــی جامعــه را فراهــم مــی آورد. بــدون شــک منــی تــوان نقــش جمهــوری 

ــد را  ــه صــورت هدفمنــد در ایــن شــهر و دیگــر شــهرهای رشق کوردســتان اجــرا مــی منای اســامی و سیاســت هایی کــه ب

نادیــده انگاشــت. نیرویــی کــه بــا توزیــع نابرابــر فرصت هــای شــغلی باعــث دامــن زدن بــه اختافــات و تضــاد طبقاتــی در 

جامعــه می شــود، هــامن نیــرو بــه صــورت هدفمنــد باعــث ترویــج مــواد مخــدر در ســطح شــهر می شــود. 

مرزهای مرگبانه
نگاهی به   پدپده ی قاچاق دربانه

عگید بانه

      وضعیــت کنونــی شــهر بانــه و تضــاد 

ــهر  ــن ش ــه در ای ــی ک ــی روزافزون طبقات

ــیاری  ــکالت بس ــورد، مش ــم می خ به چش

را بــرای ســاکنان ایــن شــهر به وجــود آورده 

و وضعیــت بغرنجــی را در منطقــه باعــث 

شــده اســت.  رسمایــه و فرصت هــای مالــی 

ــد در خدمــت  کــه به صــورت طبیعــی بای

متامــی جامعه قــرار گیرند تنهــا در خدمت 

ــد و اکرثیــت  عــده ی محــدودی قــرار دارن

جامعــه را مجبــور بــه انتحــاب شــغل های 

ــوده اســت ــد من پرخطــر و کم درآم
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    چیــزی کــه در زندگــی بــرای همــه ی موجــودات زنــده ی روی زمیــن مهــم و حائــز اهمیــت اســت، طبیعــت و هــامن زندگی بخشــی طبیعــت  

ــا حــدودی آن را درک می کنیــم. همــه ی انســان ها و موجــودات روی زمیــن  اســت. طبیعــت رسچشــمه ی زندگــی اســت و شــاید مــا فقــط ت

از طبیعــت بهــره می گیرنــد. بایــد گفــت کــه انســان بیشــرتین اســتفاده را از طبیعــت می بــرد. اســتفاده های مختلفــی همچــون اســتفاده از 

گیاهــان خوراکــی و دارویــی، اســتفاده از منابــع طبیعــی زیــر زمینــی و انــواع فرآورده هــای نفتــی و حتــی فراورده هــای صنعتــی کــه به طــور 

غیــر مســتقیم از طبیعــت نشــات می گیرنــد و بســیاری مــوارد دیگــر. از زمانــی کــه انســان پــا بــه عرصــه ی زندگــی گذاشــت ایــن طبیعــت بــود 

کــه بــه انســان کمــک کــرد تــا  بتوانــد زندگــی کنــد و بــه حیــات خــود تــداوم ببخشــد. طبیعــت باعــث شــد کــه مــا شــکل بگیریــم و زندگــی 

ــون  ــم و هم اکن ــادی کرده ای ــتفاده های زی ــت اس ــا از طبیع ــم. م ــام دهی ــود انج ــاده ای در درون خ ــای فوق الع ــم پیرشفت ه ــم و بتوانی کنی

ــود، انســان هــم وجــود نداشــت و منی توانســت  ــر طبیعــت منی ب ــه اگ ــن می شــود. واضــح ســت ک ــا از طبیعــت تأمی ــه ی احتیاجــات م هم

کــه معنــا یابــد. مــا در کنــار طبیعــت، حیــات بهشــتی یافتیــم و در کنــار آن بــه علــم و تکنولــوژی هــم روی آوردیــم؛ و تکاپوهایــامن در ایــن 

ــه انســان ها  ــه امــروزه ی آن رســاند. روزگاری علــم و تکنولــوژی بــرای پیرشفــت و خدمــت ب عرصــه هــر روز ادامــه پپــدا کــرد و انســان را ب

بــود و ایــن رونــد صدهــا ســال ادامــه داشــت و روز بــه روز علــم  و تکنولــوژی ســاخته ی دســت انســان در خدمــت انســان قــرار می گرفــت. 

بســیار عجیــب اســت کــه مــا در کنــار خــود بهشــتی را از یــاد بردیــم کــه دامئــاً در کنــار مــا در جریــان بــود؛ بــدون این کــه متوجــه ی زیبایــی 

و نامیرایــی بــودن آن شــویم.  به طــور بی رویــه ای آن را در جهــت خدمــت بــه خــود بــکار گرفتیــم و ایــن حقیقــت را از یــاد بردیــم کــه ایــن 

ــه مــا زندگــی می بخشــد و در صــورت از بیــن رفــن طبیعــت، ایــن خــود انســان اســت کــه به عنــوان اولیــن موجــود،  طبیعــت اســت کــه ب

حیاتــش در معــرض خطــر قــرار می گیــرد. واضــح اســت کــه انســان بایــد از هــامن روز اول می دانســت کــه بــدون طبیعــت منی توانــد زندگــی 

کنــد و هم چنیــن بایــد درک می کــرد کــه تــا ایــن حــد طبیعــت را اســتثامر نکنــد. درواقــع انســان اگــر اســتفاده ی مطلوبــی از طبیعــت داشــت، 

بازهــم طبیعــت می توانســت کــه بــه مــا زندگــی ببخشــد. ایــن انســان بــود کــه فرامــوش کــرد بایــد چطــور از طبیعــت اســتفاده کنــد. روز 

بــه روز طبیعــت از دیــد انســان ها بــه کاالیــی تبدیــل شــد کــه بایــد از آن اســتفاده ی حداکــری را بــرد. ولــی عکــس آن، انســان طبیعــت را بــا 

ایــن همــه ی ارزش زندگــی  بخشــش تنهــا در خدمــت منافــع کوتــاه مــدت خــود مــورد اســتفاده قــرار داد و چنــان بــه تخریبــات خــود ادامــه 

ــع طبیعــی زد و  ــگل و مناب ــه تخریــب جن ــرد. انســان در جهــت منفعــت خــود دســت ب ــان ب ــی از می ــع آن را به کل داد کــه بســیاری از مناب

اســتفاده های بی رویــه از آن منــود. بــا گــذر زمــان اســتفاده از طبیعــت گســرتش یافــت و انســان در برابــر طبیعــت بــه غولــی مبــدل گشــت 

کــه از طبیعــت، دیگــر دســت برمنی داشــت و در کنــار برآورده ســازی احتیاجــات خــود، طبیعــت را این بــار در جهــت منافــع اقتصــادی خــود 

و انباشــت رسمایــه ی مــازاد بــکار گرفــت.

ــی می شــود و انســان  ــی و آســودگی انســان، طبیعــت دچــار دگرگون ــه ی راحت ــه بهان ــدا کــرد. هــر روز و ب ــاز هــم ادامــه پی ــن قصــه ب     ای

فراموشــکار بــاز از یــاد بــرد کــه ایــن طبیعــت اســت کــه بــه او زندگــی می بخشــد. در ســده های اخیــر اســتفاده ی بی رویــه از طبیعــت دیگــر 

از دســت فردهــا بــه دســت حاکــامن افتــاده اســت؛ حاکامنــی کــه بــرای قــدرت بیشــرت بــه اســتفاده از طبیعــت نیازمندنــد و بــا در اختیــار 

ــد کــه جهــت  ــن امــر واقــف بودن ــه ای ــی ب ــد. حاکــامن به خوب ــد بکنن ــد هــرکاری کــه می خواهن ــروی طبیعــت اســت کــه می توانن گرفــن نی

ــن  ــد نزدیک تری ــی می توان ــت به راحت ــتثامر طبیع ــی و اس ــع طبیع ــتفاده از مناب ــا اس ــر، ب ــا یکدیگ ــت ب ــرت و رقاب ــدرت بیش ــت آوردن ق بدس

رسمایــه و آســان ترین راه رســیدن بــه آن باشــد. حاکــامن ایــن بــار بیشــرت و بی رحامنه تــر از ســایر انســان ها بــرای آســودگی و افزایــش منافــع 

خــود دســت بــه تخریــت و اســتفاده ی بی رویــه از طبیعــت زدنــد. و در نهایــت نتیجــه هــامن شــده اســت کــه مــا هم اکنــون شــاهد آنیــم. 

تخریباتــی کــه در ایــن ســده اتفــاق افتــاده، در تاریــخ انســانیت بی نظیــر اســت و هجومــی کــه انســان بــه طبیعتــی کــه از آن می نوشــید و 

می خــورد و برایــش بــه ماننــد ســایبانی بــود، بــرای هیــچ عقــل ســلیمی قابــل هضــم نیســت. هم اکنــون رونــد نابــودی طبیعــت روزبــه روز 

گســرتش می یابــد و در مقابــل آن، رسمایــه داری و حاکامنــی را می بینیــم کــه بــرای افزایــش قــدرت خــود، طبیعــت را هــر چــه بیشــرت تخریــب 

ــرده می شــود. ــن ب ــن بازمانده هــای آن بهشــت، توســط انســاِن مــدرن از بی ــد و آخری می کنن

   امــروزه نابــودی طبیعــت و تأثیراتــی کــه بــر روی خــود انســان و جانــداران دیگــر داشــته، وحشــتناک و هراس انگیــز اســت. بایــد بدانیــم کــه 

رسزمینی که دوستش می داریم
جگرخوین شاهو



35
ان
سال  نهمـ  دوره ی دوم ـ شامره ی 53 خرداد 1394

تيو.لترآ PJAK ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

.
Oragana

ALTIRNATIV53PJAK34

اگــر ایــن رونــد متوقــف نشــود، خــود انســان هــم بــه خاطــر منفعت طلبی هایــش از بیــن مــی رود. هم اکنــون انســان و جانــداران دیگــر در 

خطــر نابــودی هســتند و در برخــی از کشــورها بــه خاطــر آلودگــی آب و یــا گرمــای شــدید و یــا کمبــود آب ســامل، هــر روز ده هــا نفــر جــان 

خــود را از دســت می دهنــد. تأثیــرات مخــرب نابــودی جنگل هــا و اراضــی تــا هــزاران ســال دیگــر هــم وجــود خواهــد داشــت. رسمایــه داری، 

غولی ســت کــه هرگــز متوقــف منی شــود و در برابــر هــر مخالفتــی، رسکوبــی بیــش را منی تــوان انتظــار داشــت. انســان هایی کــه بــرای حفــظ 

ــودی طبیعــت  ــا ناب ــا هجوم هــای گســرتده ی نظــام قــدرت مواجــه می شــوند و حتــی در بعضــی کشــورها مخالفــت ب طبیعــت در تاشــند ب

یــک نــوع جــرم محســوب می شــود و فــرد بــه ایجــاد گروه هــای غیرقانونــی و فعالیــت سیاســی متهــم می شــود. نابــودی طبیعــت در همــه 

جــای دنیــا ادامــه دارد و در خاورمیانــه ای کــه مــا زندگــی می کنیــم ایــن رونــد نابــودی بیشــرت بــه چشــم می خــورد. در ایــران، نابــودی طبیعــت 

ــر و ... انجــام می شــود.  ــدی ویران گ ــان در رون ــق، قطــع درخت ــن طری ــا از ای ــودی جنگل ه ــّرر، احــداث ســدها و ناب ــا آتش ســوزی های مک ب

بــا وجــود تخریبــات زیســت محیطی، امــا بــرای گــذار از ایــن وضعیــت و جلوگیــری از نابــودی طبیعــت توســط دولــت هیــچ اقدامــی انجــام 

منی گیــرد. دولــت ایــران بــرای منافــع اقتــداری خــود طبیعــت را بــه هــر شــکلی نابــود می کنــد و بی گــامن تأثیــرات مرگبــار آن را در آینــده 

ــران دوســت داران طبیعــت همیشــه  ــود می شــود. در ای ــع ناب ــده الزم اســت، در واق ــرای نســل های آین ــه ب ــی ک ــن حیات ــد و ای ــم دی خواهی

در تاشــند کــه بتواننــد از محیــط زیســت حفاظــت بــه عمــل آورنــد. در واقــع ایــن وظیفــه ی انســانِی هــر انسانی ســت. هــر انســانی بایــد 

ــه حفــظ طبیعــت  ــد. بدیهی ســت ک ــد آن ببین ــده مان ــدن خــود را در زن ــده مان ــد و زن ــد، حفاظــت کن ــه در آن زندگــی می کن ــی ک از طبیعت

روحیــه ای شــگرف بــه انســان می دهــد و انســان را بــه ســوی زندگــی ای ســامل ســوق می دهــد. الزم اســت انســان بــه ایــن عقانیــت دســت 

یابــد کــه بــا تخریــب طبیعــت، اولیــن رضبــه متوجــه ی خــود انســان می شــود. ایــن نکتــه بســیار مهــم می باشــد؛ هــر انســانی هرچقــدر کــه 

بــه طبیعــت نزدیــک شــود و بــا طبیعــت یکــی شــود و روحیــات خــود را بــا طبیعــت یکــی کنــد، می توانــد مرحلــه ای بــه آزادی و حقیقــت 

ــه آن  ــد هرگــز طبیعــت و دینــی کــه نســبت ب ــر از همــه باشــد نبای ــر و پاک ت ــر شــود. هــر انســانی کــه می خواهــد بهــرت و خوب ت نزدیک ت

دارد را فرامــوش کنــد. انســان نــه تنهــا نبایــد بــه هیــچ عنــوان بــه طبیعــت پیرامــون خــود اســیب نرســاند بلکــه بایــد در مقابــل تخریبــات 

احتاملــی دیگــران نیــز بســیار قاطعانــه عمــل کنــد. ایــن وظیفــه ی انســانی ماســت کــه اگــر دیدیــم کــه انســانی بــه طبیعــت رضر می رســاند، 

ــه وی بیاموزیــم. در مقابــل آن بایســتیم و راه صحیح زیســن  را ب

ــوی  ــون جل ــد از هم اکن ــامن بای ــی گ ــت. و ب ــی اس ــا حتم ــرگ م ــدون آن، م ــه ب ــم ک ــامن بدانی ــوِن در رگ های ــد خ ــت را مانن ــد طبیع    بای

ایــن رونــد تخریــب را بگیریــم. هــر ســال بایــد موســم درختــکاری را از یــاد نریــم و بیــاد داشــته باشــیم کــه ایــن کار، خــود کاری انســانی و 

ــر  ــا را نشــان می دهــد. اگ ــی انســانیت و روح انســانی م ــال کوچــک باشــد ول ــک نه ــد کاشــن ی ــه مانن ــد ب ــه هــر چن اخاقی ســت؛ کاری ک

زیبایــی را دوســت داریــم، بایــد بدانیــم کــه طبیعــت اوج زیبایــی را در خــود دارد و ایــن ماییــم کــه بایــد ایــن زیبایــی هــا را ببینیــم؛ ایــن ماییــم 

ــم انســانی  ــر می خواهی ــم انســانی خــوب باشــیم، اگ ــر می خواهی ــم. اگ ــی طبیعــت را در نگاه هــا وکردارهــای خــود بگنجانی ــد زیبای ــه بای ک

صــادق و راســتگو و پاک دســت باشــیم، بایــد بدانیــم بــا یکی شــدن در طبیعــت می تــوان از نظــر ذهنــی، روانــی، فیزیکــی، اخاقــی بــه ایــن 

ــه اســت و مایــی کــه ادعــای عشــقی واقعــی  ــاد بــرد کــه زندگــی مــا هم اکنــون در طبیعــت درآمیخت مهــم دســت یافــت. نبایــد هرگــز از ی

داریــم، بایــد بــا دل وجــان و بــا احساســات و عواطــف خــود، طبیعــت را در ذهــن خــود همچــون عشــقی زیبــا و جــاودان جــای دهیــم. بــرای 

نگارنــده، طبیعــت هــامن عشــقی زیباســت کــه همیشــه در خیال هایــش بــه دنبــال آن بــود و مــی خواســت بــا آن زندگــی کنــد. بــه یــاد دارم 

ــن  ــه ای ــم تداعــی می کــرد. ب ــی رسشــار از عشــق را برای ــدی وصــف ناشــدنی می بخشــید و حیات ــرو و امی ــه مــن نی کــه طبیعــت همیشــه ب

نکتــه ایــامن دارم کــه اگــر روزی بــه طبیعــت عشــق نــورزم، آن روز مــن بی معنــا خواهــد بــود. بــرای رهایــی و دوری از حیاتــی پــر از اشــتباه 

ــه زندگــی بامفعــوم  ــد ببخشــی و این گون ــرو و امی ــه خــود نی ــوان ب ــه می ت ــه آن روی آورد، این گون ــه طبیعــت و عشــِق ب ــد ب و آلودگــی، بای

خواهــد شــد. بیاییــم همگــی عاشــق طبیعــت باشــیم.
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درس های کوبانی ---------------------------------------------------------------------------- مراد فرهادپور

مفهوم دموکراسی؛   ا  زنگرش دولت محور تا کنفدرالیسم دموکراتیک ------------------------------ پژار آبدانان

آتش بس موقت؛   توافق هسته ای میان ایران و آمریکا ----------------------------------------- علی قهرمانی

زن، جامعه و آزادی  ------------------------------- ----------------------------------------- رونیا آویر
رضورت وجود سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک

             ترجمه ی اثر KONFEDERALÎZMA DEMOKRATÎK Û ERKÊN DEMÊ------------ زانا پشکو

------------------------------------------------------------------- مراد فرهادپور

درس های
کوبانی

   

      نــام جغرافیــای جدیــدی متولــد شــده اســت، امــا بــدون رســمیتی در هیــچ نقشــه یــا دولتــی؛ نامیکــه چــون نــام مــردم هیــچ هویــت خاصــی 

ــد ماشــین جنگــی سیاســتهای دولتــی و قدرمتحــور اســت؛ هــامن ماشــین دولــت  ــد و بازتولی ــد، نامیکــه باقیامندهــی تولی را منعکــس منی کن

کنونــی بشــار اســد، ارتــش آزاد یــا هــامن نیرویــی کــه قــرار اســت بــا نشســن بــر جــای بشــار اســد آزادی بــه ارمغــان بیــاورد، و در نهایــت 

اســامگرایان جهــادی کــه داعــش نــام کنونــی آنهاســت. »روژاوا« هــامن بهاصطــاح کردســتان ســوریه، هــامن نامی ســت کــه البتــه از ســوی 

هیچکــدام از قدرتهــای فــوق بازمنایــی نشــده و هم اینــک در مقــام باقیامندهــای منادینهناشــدنی کــه از بازمناییهــای موجــود بیشــرت اســت، رس 

بــر میــآورد. کوبانــی نــام قلــب تپندهــی ایــن باقیامنــده اســت، جاییکــه هــر یــک از ایــن ســه نیــرو قصــد تــرف اش را دارنــد و داعــش در ایــن 

میــان بیشــرتین تــاش را دارد تــا بــرای برپایــی خافت/دولتــش و نیــز جــدا کــردن کانتونهــای روژئــاوا از هــم کوبانــی را تســخیر کنــد. امــا بهجــز 

ایــن ســه نیــرو دیگــر نیروهــای منطقهــای و جهانــی نیــز گویــی بــا امحــای روژئــاوا موافقنــد، چــه دولتهــا و چــه نهادهــای بیناملللــی و چــه 

کانرســانههای جهانــی. انــدک تصویــر موجــود از روژاوا چنــد ویدئویــی اســت کــه از قضــا فعالیــن ناشــناخته بــدون کمــک رســانههای غربــی از 

ایــن شــهر تهیــه کردهانــد. خــارج از ایــن انــدک منونههــا اشــارهای نیــز اگــر هســت هــامن تــاش بــرای فروکاســن روژاوا و کوبانــی بــه موقعیــت 

مردمــی مظلــوم و منفعــل اســت، یعنــی هــامن مادهــی خــام یــک فاجعهــی انســانی؛ مناســب بازمنایــی رســانهها و کانونهــای دفــاع از حقــوق 

بــرش. ســوای از وجــوه ایدئولوژیــک ایــن فراموشــی، عدمتطابــق نظــم و نیروهــای موجــود در کوبانــی بــا ایدئولوژیهــای راســت افراطــی مســلط 

در منطقــه، جــای انتظــار زیــادی باقــی منیگــذارد... آنچــه چــپ میتوانــد در کوبانــی بیابــد و تاکنــون از آن غافــل بــوده، میتوانــد بــرای نقــد 

خــود سیاســت مفیــد باشــد. بهعبــارت دیگــر، بــا تــاش بــرای درک ســکوت نیروهــای چــپ در برابــر آنچــه ایــن روزهــا در کردســتان ســوریه و 

خاصــه در کوبانــی در جریــان اســت میتــوان وجوهــی از سیاســت نیروهــای چــپ را بهــرت فهمیــد و از طریــق خوانــش کوبانــی آن عنــارصی 

را یافــت کــه ایــن سیاســت هنــوز فاقــد آنهاســت.

    تجربهــی کوبانــی کــه هــامن محتــوای رادیــکال شــکل حیاتیســت کــه اکنــون در گوشــهای از خاورمیانــه در حــال تکویــن اســت، شــکافها و 

محدودیــت مفاهیــم و تصوراتــی را آشــکار میســازد کــه بســیاری از چپهــا نیــز عــادت کردهانــد بــا آنهــا جهــان را تفســیر کننــد و بدینخاطــر 

هنــوز نتوانســتهاند بــه کوبانــی بپــردازد. نوشــتار زیــر رصفــاً تاشیســت بــرای فتــح بــاب ســخن در مــورد ایــن مفاهیــم بهواســطهی تجربهــی 

کوبانــی و درســها و پتانســیلهایی کــه ایــن مقاومــت همزمــان خلــق و ارائــه میکنــد. 

ــی آنچــه در  ــه مقاومــت اســت. ول ــادی هرگون ــارص برســازنده و بنی ــم کــه زمــان یکــی از عن ــارزات آموختهای      1- از تجربهــی تاریخــی مب

بیشــرت گفتارهــای کنونــی، حتــی در چــپ مرکزیــت دارد تــاش و دســتاوردهای آنــی اســت کــه غالبــاً محکــوم بــه شکســت فــوری اســت. آنچــه 

ــل و در دم رسکوب شــده را  ــی منفع ــک قربان ــر ی ــی از خــود تصوی ــرود. کوبان ــش می ــن منطــق پی ــان اســت برخــاف ای ــی در جری در کوبان

ارائــه نــداده اســت، برعکــس کوبانــی گویــای خیزشــی آرام و مــداوم اســت، یعنــی عنــر زمــان و تــداوم اســت کــه هســتهی اصلــی مبــارزه و 

مقاومــت کوبانیــان را برمیســازد. کوبانــی زمــان مقاومــت را تــداوم میبخشــد و بــا وفــاداری بــه رخدادهــای گذشــته تصویــر لحظهــای از انقــاب 

و قــدرت مــردم را پشــت رس مینهــد. اینجاســت کــه آن دیــدگاه رمانتیکــی کــه قــدرت مــردم را تنهــا در لحظهــی اوج فتــح قلعههــا میبینــد و 
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گاه حتــی ترجیــح میدهــد کــه در شــور و مســتی ایــن لحظــه باقــی مبانــد حتــی اگــر قیمتــش آن باشــد کــه مــردم زودتــر شکســت بخورنــد و 

در ایــن ضمــن ایــن دیــدگاه نیــز تائیــد شــود کــه امــکان تداومــی در کار نیســت و نبایــد چنــدان دغدغهــی آیندهــی میامنــدت و درازمــدت را 

داشــت. از ایــن دیــدگاه بیشــک دیــر یــا زود ضــد انقــاب غالــب خواهــد شــد و هــر تاشــی بــرای تــداوم مبــارزه بیهــوده اســت. امــا کوبانــی 

نشــان میدهــد کــه مقاومــت همــواره نیازمنــد تأکیــد و تــداوم و کنــش و تفکــر برخواســته از آن اســت.

    2- تجربهــی تاریخــی در عینحــال بــه مــا آموختــه اســت کــه سیاســت جمعــی نیازمنــد در دســت گرفــن مــکان اســت. سیاســت مردمــی و 

رهاییبخــش رضورتــاً بایــد از یونیورسالیســم و کلگرایــی دم زنــد، لیکــن از آنجــا کــه هــر امــر کلــی فقــط شــکافی در امــری جزئــی اســت، پــس 

درنهایــت مبــارزه نیــز بایــد در مکانــی خــاص ُرخ دهــد، مکانــی کــه ابتــدا تــرف میشــود و هرگونــه پیــروزی یــا دســتاورد در گــرو نگهداشــن 

آن اســت، حــال میخواهــد ایــن مــکان خیابــان و بزرگراهــی باشــد، یــا میدانــی، شــهری یــا حتــی منطقهــای کوهســتانی چــون کوبانــی. آنچــه در 

تجربهــی مقاومــت مردمــی در روژئــاوا ُرخ میدهــد و کوبانــی وجــه رادیــکال آن اســت، تــرف مــکان و تــاش بــرای حفــظ آن در برابــر تهاجــم 

هــر شــکلی از ارتجــاع و ضــد انقــاب اســت. ایــن امــری اســت کــه چــپ بایســتی آن را بیــش از هــر نیرویــی تشــخیص دهــد. در کوبانــی مــکان 

تســخیر شــده و پــس داده منیشــود، ایــن امــر عنــر دیگــری بــه تصویــر مبــارزه اضافــه میکنــد کــه بــاز بــا بــازی رایــج خوانــا نیســت، زیــرا بــر 

اســاس ایــن بــازی قــرار اســت گـَـه مــا دیــر یــا زود خیابانهایــی را کــه اکنــون بــه لطــف کنش/تفکــر سیاســی از آن ماســت، پــس دهیــم. البتــه 

همیــن امــر موجــب اتهامزنــی برخــی جریانــات بــه نیروهــای مردمــی در روژاوا شــده اســت، مبنــی بــر اینکــه آنهــا بــا اســد همکارنــد یــا ایــن 

خــود اســد بــوده کــه ایــن منطقــه را بــه آنــان واگــذار کــرده اســت وگرنــه چگونــه اســت کــه زودتــر شکســت نخوردهانــد و هنــوز ایــن مــکان را 

در دســت دارنــد. پــس میبینیــم کــه حفاظــت از مــکان در عینحــال بــه معنــای حفاظــت از دســتاودهای منادیــن مبــارزه ی سیاســی هــم هســت.

    3-در تصویــر قربانــی شکســت خوردهــی ایدهــال، مقاومــت هســت، امــا چــون بــه مــکان و زمــان، تــداوم و امــر جمعــی گــره منیخــورد، 

درنهایــت بــه شــکلی از مبارزهجویــی گــره میخــورد کــه خــود بیشــرت نوعــی موضعگیــری و هویــت روانــی کامــاً خــاص و گونهــای از شــکل 

زندگــی شــخصی اســت. امــا در ایــن تصویــر آنچــه کــه »بدیــو« تأکیــد میکنــد غایــب اســت، یعنــی وجــه اثباتــی ایــده، یــا هــامن تأکیــد، پایداری 

و تجویــز سیاســی. بدینقــرار اســت کــه سیاســت رادیــکال از محکومکــردِن رصف بــه مقاومــت پایــدار گــذر کــرده و خــود بــه خلــق امــر نــو 

میپــردازد، خلــق شــکلی دیگــر از حیــات جمعــی. آنچــه در کوبانــی ُرخ میدهــد، فراتــر از هرگونــه مقاومــت رصف یــا موقتیســت، سیاســت 

رادیــکال کوبانیــان تاشیســت درجهــت ســاخن شــکل جدیــدی از زندگــی جمعــی. مبارزهــی کوبانــی خــود مفهــوم سیاســت و مبارزهجویــی 

را متحــول و از نــو تعریــف میکنــد.

   4- امــروزه تصویــر رایــج از مبــارزه یــا درگیــری، جنــگ بیــن دو قــدرت دولتــی اســت، حــال یــا مســتقیم یــا از طریــق اذنابشــان. غلبهــی 

همیــن تصویــر بــه ایــن توهــم دامنــزده اســت کــه آنچــه در کوبانــی جریــان دارد نیــز فقــط جنــگ مســتقیم یــا غیرمســتقیم بیــن دو دولــت 

اســت، پــس در آنجــا نیــز ایــن خــود اســد اســت کــه حضــور دارد و درنهایــت کردهــا هــم همپیــامن او هســتند. امــا کوبانــی ایــن تصــور را نیــز 

بــه هــم ریختــه اســت زیــرا آنچــه در آن جریــان دارد هــامن مبــارزه یــا جنــگ میــان دولــت و نادولــت اســت. در کوبانــی مبــارزه بــا دولــت 

اســد یــا جنگیــدن بــا داعــش وابســته بــه هیــچ دولتــی نیســت، بلکــه بهنــام باقیامندهــای ُرخ میدهــد کــه اتفاقــاً هویــت خاصــی بــه شــکل 

دولتــی نــدارد: دولتــی تشــکیل نــداده و تنهــا بــه نــام یکــی از کانتونهــای مردمــی عمــل میکنــد. اگــر مــردم هــامن چیزیســت کــه پــس از کــر 

منادینهکــردن دولــت و ایدئولــوژی باقــی میامنــد و وجــود آن وابســته بــه سیاســتی نادولتــی اســت، پــس ایــن نــام مــردم اســت کــه در کوبانــی 

مقاومــت میکنــد. در کوبانــی ایــن تصــور نیــز بــه چالــش کشــیده میشــود کــه نظــم و امنیــت فقــط محصــول حضــور پلیــس یــا هــامن زور 

قانــون اســت، امــا در آنجــا میبینیــم کــه مــردم چگونــه حــق مســلح بــودن را از انحصــار پلیــس بیــرون میآورنــد و بــا در دســت گرفــن قــدرت 

نشــان میدهنــد کــه اتفاقــاً ایــن خــود پلیــس اســت کــه خطرنــاک اســت و اینکــه تنهــا بســرت کنــرتل و ایجــاد نوعــی نظــم جمعــی پایــدار و 

خوانــا بــا آزادیهــای فــردی تولیــد یــک پلیــس دیگــر نیســت.

    5- در کوبانــی بهجــز تصویــر سیاســتمدار متخصــص تربیــت شــده بــرای هدایــت جامعــه یــا هــامن تکنوکراتهــا، ایدهــی متخصــص انقــاب 

نیــز بــه چالــش کشــیده میشــود، یعنــی هــامن کســی کــه سیاســت رادیــکال را طــی ســالها و در کتابهــا خوانــده اســت و همیــن دانــش بــه او 

مرشوعیــت دخالــت در وضعیــت را میدهــد. در ایــن تصویــر ایــن تنهــا افــرادی بــا دانشــی خــاص هســتند کــه صاحیــت و مرشوعیــت دخالــت 

در سیاســت را دارنــد. امــا ســوژه ی سیاســت در کوبانــی اتفاقــاً هیــچ صاحیتــی در ایــن معنــای رایــج نــدارد، زیــرا نــه مجهــز بــه دانشــی اســت 

و نــه هیــچ دیگــری بزرگــی او را مکلــف بــه سیاســت کــرده اســت، ایــن ســوژه هامنیســت کــه نشــان میدهــد توانایــی فهــم ســتم و مبــارزه بــا 

آن نــه تخصصــی میخواهــد و نــه نیــاز بــه اجازهــی کســی یــا نهــادی دارد. چنیــن اســت کــه کل یــک مــردم بیــن زندگــی و کار مبــارزه تفاوتــی 

باقــی منیگذرانــد و سیاســت را همگانــی میکننــد.

کلیدواژه ها: عبدالله اوجاالن. کنفدرالیسم دموکراتیک. دولت ملت. اتحاد. کنفدراسیون سوئیس. دموکراسی مستقیم.

ــای  ــود، آن را بج ــک« خ ــه ی  دموکراتی ــاالن در »مدرنیت ــورد عبدالله اوج ــت  ک ــر مل ــه ره ــت ک ــوان سیستمی س ــک« عن ــم دموکراتی     »کنفدرالیس

ــت.  ــنهاد منوده اس ــرد[ پیش ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــارس جه ــاً در رست ــون تقریب ــه هم اکن ــی ای ک ــاختار حکومت ــی س ــت ]یعن ــدل دولت مل م

ــورد آن را  ــا این حــال رهــر ملت ک ــرد. ب ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــز م ــد کشــور ســوئیس نی ــون در برخــی از کشــورها مانن »کنفدرالیســم« هم اکن

به عنــوان یــک سیســتم نویــن بازســازی منــوده و آن را در معیــت یــک »آلرتناتیــو« ارائــه منوده اســت. در ایــن بیــن ســؤاالتی از ایــن دســت بــه ذهــن 

متبــادر می شــود کــه: منظــور از کنفدرالیســم دموکراتیــک چیســت؟ درصــورت موجــود بــودن ایــن سیســتم از قبــل، چــرا ایشــان، آن را بــه عنــوان 

یــک سیســتم نویــن عرضــه مــی دارد؟ درصــورت مطلــوب بــودن چنیــن سیســتمی، چــرا تاکنــون بــه شــکلی وســیع، جایگزیــن مــدل »دولت ملــت« 

کــه هم اکنــون مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد نشــده اســت؟ درصــورت تفــاوت »کنفدرالیســم دموکراتیــِک« پیشــنهادِی عبدالله اوجــاالن بــا سیســتم 

ــی  ــفه ی سیاس ــه فلس ــت ب ــا عنای ــتار ب ــن نوش ــل. در ای ــن قبی ــؤاالتی از ای ــتند؟ و از س ــا چیس ــن تفاوت ه ــوئیس، ای ــم«ِ س ــود در »کنفدرالیس موج

ــن  ســؤال ها می گــردد.  ــه ای ــد ســعی در دادن پاســخ ب ــه مبحــث دموکراســی دارن ــه ایشــان نســبت ب عبدالله اوجــاالن و دیدگاهــی ک

دموکراسی با خوانش دولتی: 

    عنــوان سیســتم جایگزینــی کــه رهــر ملت کــورد در مقابــل مــدِل غربــِی »دولت ملــت« ارائــه می منایــد، »کنفدرالیســم دموکراتیــک« می باشــد. 

ــا خــود یــدک  ــار معنایــی ای کــه ایــن کلمــه ب بــرای پاســخ دادن بــه ســؤاالت فــوق ابتــدا بایــد بــه پســونِد ایــن اصطــاح ]یعنــی دموکراســی[ و ب

ــت  ــردم و مدیری ــردم، اراده ی م ــون م ــه قان ــه ب ــاً یونانی ســت ک ــم واژه ی دموکراســی واژه ای اصالت ــه می دانی ــود. هامن طــور ک ــاع من ــد ارج می ش

ــواره  ــن واژه هم ــخ از آن، ای ــول تاری ــاوت درط ــای متف ــا و نگرش ه ــتفاده ی جریان ه ــا اس ــی ب ــاره دارد. ول ــراد آن اش ــود اف ــت خ ــه دس ــه ب جامع

مفاهیــم گوناگونــی را تداعی گــر بــوده اســت کــه تقریبــاً هیچ کــدام از ایــن برداشــت ها بــا خــوِد مفهــوم دموکراســی و انتظــاری کــه از آن مــی رود 

ســنخیتی ندارنــد. افــزودن پســونِد »دموکراتیــک« بــه سیســتم »کنفدرالیســم« و ارائــه ی آن بــه عنــوان آلرتناتیــِو دولت ملــت، درحقیقــت نقطــه ی 

عطــف ایــن سیســتم بــه شــامر مــی رود. اگرچــه می تــوان کنفدرالیســم را سیســتمی نامیــد کــه ظاهــراً بــا بســیاری از ویژگی هــای دولت گرایانــه در 

ــده آل را داشــته باشــد. چــون  ــت« و جامعــه  ای ای ــه ی »عدال ــد داعی ــن سیســتم به خودی خــود منی توان ــان ای ــی همچن ــل و تضــاد می باشــد ول تقاب

مفهوم دموکراسی
از نگرش دولت محور تا »کنفدرالیسم دموکراتیک«

 پژار آبدانان
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همــواره ایــن احتــامل وجــود دارد کــه یــک اتحــاد هرچنــد بــر اصــول »فدراســیون« هــم بنــا شــده باشــد بــاز در درون خــود عنــارصی غیردموکراتیــک 

را حمــل منایــد. یــک کنفــدره در حقیقــت یــک »اتحــاد« و توافــق داوطلبانــه می باشــد ولــی لزومــاً ایــن اتحــاد بــه معنــای به بــارآوردن دموکراســی 

بــرای اجتامعــات درون آن و یــا همســایگان آن نیســت. می تــوان بــرای منونــه از اتحــاد شــوروی بحــث منــود. اگرچــه در اتحــاد شــوروی بــا تعــداد 

ــار هــم بــه رس می بردنــد ولــی هرگــز منی تــوان  ــا یــک توافــق خودخواســته در کن بســیاری از ایالت هــا و کشــورهایی روبــرو بودیــم کــه ظاهــراً ب

آن اتحــاد را یــک اتحــاد کنفــدراِل دموکراتیــک نامیــد. غالــب بــودن زبــان روســی و تحمیــل سیاســت هایی کــه به صــورت اجبــاری بایــد از طــرف 

کشــورهای ذیربــط بــدون چون وچــرا بــه اجــرا درمی آمدنــد و مــوارِد بســیاری از ایــن دســت، ایــن سیســتم را به طــور کلــی از مفهــوم دموکراســی 

دور می گردانــد. حتــی می بینیــم خــود اجتامعــات مرکــزی درون آن جغرافیــا )روس هــا( نیــز از بســیاری آزادی هایــی کــه انســان های یــک رسزمیــن 

دموکراتیــک بایــد از آنهــا برخــوردار باشــند محــروم هســتند. می تــوان بــرای اثبــات تضــاد ایــن اتحــاد بــا دموکراســی، رویکــرد خارجــی و شــیوه ی 

ــه کشــورهایی کــه در آن هــا انقــاب کمونیســتی روی  ــگاه اســتعامری  روســیه ب ــز مــورد واکاوی قــرار داد. ن ــه همســایگان خــود را نی نگــرش آن ب

داده بــود و انتظــار پیــروِی بی چون وچــرا از سیاســت های دولــت  مرکــزی روســیه، در تضــاد بــا اصــل دموکراســی ای می باشــد کــه در نهایــت بایــد 

از خصوصیــات یــک »اتحــاد« یــا »فدراســیون دموکراتیــک« باشــد. ضمیمــه کــردن جمهــوری تــازه تأســیس آذربایجــان در ســال 1920 و تــاش بــرای 

اشــغال افغانســتان و تشــکیل دولــت کمونیســتی در آن کشــور در ســال 1979 را نیــز می تــوان در زمــره ی تخطــی از اصــول دموکراســی برشــمرد. پــس 

می تــوان چنیــن نتیجــه  گرفــت کــه هــر اتحــادی لزومــاً بــه معنــای دموکراتیــک بــودن و بــه  ارمغــان آوردن دموکراســی بــرای مردمــان آن رسزمیــن 

منی باشــد.

ــی  ــه ی نهای ــس نتیج ــود، پ ــث می ش ــا بح ــر از اراده ی خلق ه ــه اگ ــود ک ــتنباط می ش ــن اس ــی چنی ــه ی دموکراس ــود کلم ــِی خ ــرگاه مفهوم    از نظ

دموکراســی، بایــد در خدمــت متامــی انســان ها قــرار گیــرد. منی تــوان رصفــاً از یــک دموکراســی در یــک رسزمیــن محــدود و بســته بحــث منــود. اگــر 

قــرار باشــد کــه بــه  ارمغــان آوردن دموکراســی بــرای مردمــان یــک رسزمیــن بــه معنــای نفــی حقــوق انســان های دیگــر خــارج از آن رسزمیــن باشــد 

ــه فــدرال، کنفــدرال و دموکراتیــک کــه آراســته شــده باشــد( در شــامر دموکراســی ها  ــوع ظاهــری از جمل ــا هــر ن ــوان آن کشــور را )خــواه ب منی ت

ــی آن.  ــای حقیقی ــه معن ــک دموکراســی ب ــا ی ــوان »سوسیالیســم در کشــوِر« اســتالین برشــمرد ت ــن رویکــردی را بیشــرت می ت ــه حســاب آورد؛ چنی ب

در همیــن بــاب می تــوان بــه سیاســت خارجــی بســیاری از اتحادهــای دیگــر از جملــه کشــورهای اروپایــی اشــاره کــرد. ایــن کشــورها کــه همیشــه 

صفــت دموکراتیک بــودن را بــه دنبــال خــود یــدک می کشــند، عمــاً دارای رویکردهایــی غیردموکراتیــک بــا کشــورهای دیگــر )خصوصــاً کشــورهای 

آســیایی و افریقایــی( و حتــی نســبت بــه خــود یکدیگــر هســتند. رویکردهــای اپورتونیســتی و منفعت طلبانــه در مقابــل دیگــران از خصوصیــات 

بــارز ایــن کشــورها می باشــد. رهرملــت کــورد عبداللــه اوجــاالن، دیپلامســی ای کــه میــان ایــن کشــورها در جریــان اســت را بیشــرت بــه حالتــی قبــل 

ــد ســود  ــد کــه بتوانن ــوگ را ادامــه می دهن ــد دیال ــی دیپلامســی و رون ــا زمان ــا ت ــن کشــورهایی تنه ــی کــه چنی ــد. بدین معن از جنــگ تشــبیه می کن

بیشــرتی را از کشــور مقابــل بدســت آورنــد و در غیــر آن صــورت »جنــگ روی خواهــد داد«. ایــن رویکــرد بــرای متامــی کشــورهای مذکــور صــدق 

می کنــد و فرقــی میــان آن هــا وجــود نــدارد. یعنــی منی تــوان کشــوری ماننــد آملــان کــه یــک اتحــاد فدرالــی به شــامر می آیــد و یــا کشــوری ماننــد 

فرانســه کــه هم اکنــون احــزاب چــپ در آن در رأس قــدرت هســتند، را از ایــن مقولــه مســتثنی دانســت.

ــز دارای  ــرد نی ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــور م ــن کش ــون در ای ــوئیس هم اکن ــیون س ــورت کنفدراس ــه به ص ــی« ک ــتقیم اروپای ــی مس    »دموکراس

نواقــص و تضادهایــی بــا مفهــوم دموکراســی می باشــد کــه آن را از تبدیــل شــدن بــه یــک دموکراســِی مطلــوب و آلرتناتیــِو نظــام دولت ملــت دور 

ســاخته اســت. از دیــدگاه کاســمولوژیک ]یــا کیهان شــناختی[، هیــچ امــری کــه رصفــاً ثابــت و بــدون تغییــر باشــد وجــود نــدارد یعنــی جهــان مرتبــاً 

ــده مســتثنی نیســت. دموکراســی یــک  ــن قائ ــوان یکــی از فاکت هــای کیهــان از ای ــه عن ــز ب ــر« و »شــدن« می باشــد. دموکراســی نی درحــال »تغیی

رونــد مــداوم و همیشــگی می باشــد و بایــد در راســتای رســالت مفهومــی و وجــودی خویــش، خــود را همــواره بازســازی و عرضــه منایــد. از طرفــی 

ــن امــری  ــد، چنی ــم می کنن ــرای اســتعامر سیســتم هایی کــه در مقابلــش قــد عل ــل مــداوم آن ب ــه داری و متای ــه ی رسمای طبیعــت اســتعامری مدرنیت

را رضوری می گردانــد. منونــه ی اســتعامر سوسیالیســم رئــال و اســتحاله  شــدن آن در درون طبیعــت هیرارشــیک و انحصارطلــِب نظــام رسمایــه بــر 

هیــچ کــس پوشــیده نیســت. کنفدرالیســم نیــز از ایــن قائــده مســتثنی نیســت و اگــر خــود را بازســازی و از سیاســت های مدرنیتــه ی رسمایــه داری 

نرهانــد رسنوشــتی جــدا از رسنوشــت سوسیالیســم شــوروی نخواهــد داشــت. بنابرایــن »پویایــی« در رونــد پروســه ی »بــودن« و ابقــای موجودیــت، 

ــی  ــی حیات ــن ویژگ ــوئیس« از ای ــم س ــدل »کنفدرالیس ــه م ــود ک ــاهده می ش ــمول مش ــون جهان ش ــن قان ــاف ای ــر خ ــی ب ــد. ول ــل می باش ــک اص ی

محــروم می باشــد. درواقــع پراکتیــک ایــن کنفدراســیون، ناکامــی در تبدیــل شــدن بــه آلرتناتیــوی جــدی در برابــر مدرنیتــه  ی رسمایــه داری و مترکــز بــر 

»دموکراســی در یــک کشــور« را می تــوان از نقــاط ضعــف و تضادهــای ریشــه ای آن بــا مفهــوم دموکراســی دانســت. ایــن کنفدراســیون نــه تنهــا بــه 

آلرتناتیــو جــدی و کارامــِد مدرنیتــه ی رسمایــه داری تبدیــل نشــد بلکــه خــود علنــاً بــه بخشــی از نیــروی ایدئولوژیــک، معنــوی و پراکتیکــِی مدرنیتــه ی 

رسمایــه داری مبــدل گشــت. بــا ورود مدرنیتــه ی رسمایــه داری بــه عــر فینانــس، و در نتیجــه ادامــه ی حیــات خــود بــا اســتفاده از سیســتم بانکــی و 

کســب ســود از ایــن روش )قبــل از عــر فینانــس کســب ســود عمدتــاً از طریــق صنعت گرایــی، تولیــد و صــادرات کاال بــود(، کنفدراســیون ســوئیس 

بــا تأســیس بانک هــای بین املللــی بیشــرتین کمک هــا را بــه نظــام رسمایــه داری عرضــه داشــته و می تــوان گفــت کــه حتــی بــه ســمبول ایــن نظــام 

نیــز تبدیــل گشــته اســت. ســاحت لیــرال بانک هــای بین املللــِی ســوئیس، بــه بهرتیــن وجــِه ممکــن، راه را بــرای ورود انــواع رسمایه هــای »مــرشوع« 

و »نامــرشوع« بــاز منــوده اســت کــه می تــوان در میــان صاحبــان ایــن رسمایه هــا از قاچاقچیــان مــواد مخــدر ]ــــِ ســطح کان[ تــا مقامــات کشــورهای 

ــه ای را مشــاهده کــرد. برگــزاری »باشــگاه ثرومتنــدان جهــان« در شــهر داووِس ســوئیس، کــه در آن مقامــات کشــورهای  ــاً خاورمیان دســپوِت عمدت

ثرومتنــد و قــوی در عرصــه ی اقتصــاد جهانــی رشکــت می کننــد، را نیــز می تــوان از تضادهــای ایــن کنفدراســیون بــا اصــول دموکراســی برشــمرد. ایــن 

کنفرانــس کــه تحــت نــام »فــورم اقتصــادی جهــان« بــه بررســی مســائل اقتصــادی جهــان می پــردازد در حقیقــت، چگونگــِی یافــن راه هایــی بــرای 

ــد بــه هیچ وجــه در راســتای منافــع خلق هــا و اصــول  تقویــت نظــام رسمایــه داری جهانــی می باشــد. بی گــامن برگــزاری چنیــن کنفرانســی منی توان

دموکراســی قــرار گیــرد. 

ــی متوجــه  ــه خوب ــم ب ــا مــدل کنفدرالیســتِی پیشــنهادی رهــر ملــت کــورد عبدالله اوجــاالن مقایســه کنی ــن کنفدراســیون را ب ــم ای     اگــر بخواهی

منظــور ایشــان از بــکار بــردن مفهــوم دموکراتیــک در سیســتم پیشــنهادی اش می شــویم. جنبــش آپویــی، اصالتــاً یــک جنبــش سوسیالیســتی می باشــد 

ــی کــه  ــن معن ــه شــود بســیار مهــم می باشــد. بدی ــه جامعــه ای کــه در آن برابری هــای سوسیالیســتی اســاس گرفت ــن جنبــش، رســیدن ب ــرای ای و ب

ــه در  ــتی هایی ک ــه کاس ــه ب ــا توج ــد. ب ــتی می باش ــه ای سوسیالیس ــه جامع ــیدن ب ــرای رس ــن ب ــی  نوی ــیوه ای مبارزات ــک، ش ــم دموکراتی کنفدرالیس

ــال در مقابــل نظــام رسمایــه داری ایجــاد شــد می  تــوان ایــن مــدل نویــن را اســرتاتژِی تــازه و کارامــِد سوسیالیســم  رونــد مبارزاتــِی سوسیالیســم رئ

در برابــر مدرنیتــه ی رسمایــه داری دانســت. ولــی بــا توجــه بــه پراکســیس کنفدرالیســم ســوئیس در عرصــه ی خارجــی، مشــاهده می شــود کــه ایــن 

کنفدراســیون درواقــع شــکل دیگــری از نظــام لیــرال رسمایــه داری و مــدل دولت ملــت آن ســت. از طــرف دیگــر هامن طــور کــه گفتــه شــد وقتــی بــه 

ــرار داد.  ــی را مخاطــب ق ــک محــدوده ی خــاص جغرافیای ــوان انســان های ی ــا منی ت ــم، تنه ــوم اراده ی انســان ها در آن می پردازی دموکراســی و مفه

وقتــی از انســانیت بحــث می شــود بــا یــک کل، یــک موجودیــت و یــک ســاختار روبــرو هســتیم کــه هیــچ تفاوتــی میــان اجــزای آن منی توانــد وجــود 

داشــته باشــد. پــس اگــر قــرار باشــد احرتامــی بــرای انســانیت قائــل شــود هیــج محــدوده ی جغرافیایــی ای منی توانــد مانــع از ایــن امــر شــود. یعنــی 

جامعــه تنهــا متشــکل از انســان های یــک محــدوده ی جغرافیایــی خــاص نیســت و درواقــع روح انســانیت در درون یــک جامعــه جــای می گیــرد. 

ــامن  ــرای ه ــا ب ــی را تنه ــامر آَورَد و دموکراس ــه ش ــان ها ب ــدودی از انس ــداد مح ــا تع ــه را تنه ــردی جامع ــر رویک ــه ه ــید ک ــن اندیش ــوان چنی می ت

محــدوده ی خــاص بخواهــد، نگرشــی ابــرت بــوده و مشــابه هــامن نگــرش سوسیالیســم در یــک کشــوِر اســتالین اســت. و درســت در اینجاســت کــه 

تضــاد ایــن کنفدراســیون بــا اصــول دموکراســی بــار دیگــر منایــان می گــردد. منی تــوان تنهــا بــه خوشــبختی تعــدادی از انســان ها اندیشــید. منایندگــی 

ــا اســتفاده از بانک هــای  ــه ای کــه در درون کنفدرالیســم ســوئیس جابجــا می شــود ]ب ــا حجــم رسمای ــد نظــام کاپیتالیســتی ب کــردن اســرتاتژی جدی

عظیمــی کــه در ایــن کشــور وجــود دارنــد[ گذاشــن مهــر تأییــدی بــر غارت گــری و چپاول گــری نظــام رسمایــه و یاری رســانی آن توســط یــک نظــام 

ــن  ــرار می دهــد. ای ــا ق ــه را  مبن ــردن جامع ــزه ک ــرای دموکراتی ــا بخشــی از فاکتورهــای الزم ب ــدل تنه ــن م ــه ای ــی می باشــد. بدیهی ســت ک حکومت

رویکــرد بیــش از آنکــه یــک »آلرتناتیــو« بــرای سیســتم دولــت ـ ملــت باشــد، یــک »اســرتاتژی« بــرای برداشــن موانعی ســت کــه دولت هــا بــر رس راه 

»رسمایــه« ایجــاد منوده انــد. حتــی می تــوان سیســتم کنفدارلیســم اروپایــی ای کــه هم اکنــون در کشــور ســوئیس در حــال اجراســت را از مدل هایــی 

دانســت کــه به طــور »مطلوبــی« نتوانســته نیازهــای غایــی جامعــه را برآورده ســازد و هم چنــان از تبدیــل شــدن بــه آلرتناتیــوی کامــاً مطلــوب و 

فراگیــر بــدور می باشــد. بروکراســی قــوی و گرایــش روزافــزون دولــت بــه ســمت رانت هــا و انحصــارات رسمایــه )بــا تشــکیل بانک هــای بین املللــی، 

افتــادن در چرخــه ی رسمایــه داری و حتــی تبدیــل شــدن بــه یکــی از قطب هــای اصلــی گرداننــده ی رسمایــه در جهانــو منونه هایــی از ایــن دســت کــه 

می تــوان برشــامر آن افــزود(  از خصوصیــات نامطلــوب ایــن مــدل می باشــند و دقیقــاً همیــن تضادهاســت کــه نیــاز بــه یــک سیســتم جایگزیــن و 

مطلــوب را )مخصوصــاً بــرای رشایــط خودویــژه و حســاس خاورمیانــه( امــری رضوری می گردانــد. شــاید ایــن کنفدراســیون عمــاً بــه ســه کنفــدره ی 

ــان،  ــه کــردن دموکراســی در جه ــرای نهادین ــی هامن طــور کــه مشــاهده می شــود ب ــه تقســیم گشــته باشــد ول ــون جداگان ــان و قان ــا زب مســتقل ب

اِعــامِل تنهــا برخــی فاکتورهــای دموکراســی منی توانــد دموکراســی را بــه  ارمغــان بیــاورد. و در اینجاســت کــه منظــور رهــر ملــت کــورد از ارائــه ی 

سیســتم خــود بــا عنــوان »کنفدرالیســم دموکراتیــک« بــه خوبــی درک می گــردد.

   تــا اینجــا مشــخص شــد کــه دموکراســی اروپایــی کــه در درون نظــام رسمایــه داری غــرق شــده و از جملــه کنفدراســیون ســوئیس کــه ظاهــراً در 

ــع  ــد. درواق ــی دور می باش ــی دموکراس ــوم اصل ــیاری از مفه ــل بس ــه دالی ــد ب ــه داری می باش ــه ی رسمای ــی مدرنیت ــدل دولت ملت گرای ــا م ــاد ب تض

قدرمتنــد بــودن نهــاد دولــت در ایــن کشــور، به هیــچ وجــه اجــازه ی خــروج از ایــن رویکــرد را منی دهــد. حتــی اتحــادی کــه ایــن کشــورها تحــت 

نــام اتحادیــه ی اروپــا در آن جــای می گیرنــد نیــز در ابتــدا منافــع دولت هــای تشــکیل دهنــده ی آن و علی الخصــوص کشــورهای قدرمتنــد آن ماننــد 

انگلســتان، فرانســه و آملــان را مبنــا قــرار می دهــد. می تــوان تحمیــل سیاســت های مالــی  ایــن اتحادیــه بــه کشــور یونــان ]کــه خــود عضــوی از ایــن 

ــوان آن  ــز منی ت ــوم دموکراســی دانســت. در موضــوع سیاســت های کان خارجــی نی ــا مفه ــاد ب ــن اتح ــات داشــن ای ــه می باشــد[ را از مناف اتحادی

اتحادیــه را واقعــاً یــک دموکراســی دانســت. هامن طــور کــه گفتــه شــد دموکراســی تنهــا در صورتــی می توانــد ادعــای »موجودیــت« داشــته باشــد 

کــه منافــع متامــی انســان ها را درنظــر داشــته باشــد. بــا ایــن وجــود سیاســت هایی کــه اتحادیــه ی اروپــا و کشــورهای اروپایــِی تشــکیل دهنــده ی آن 

در برابــر کشــورهای »جهــان ســوم« از خــود بــه منایــش می گذارنــد، ماهیتــی نادموکراتیــک دارنــد. کمــک مالــی و تســلیحاتِی همیــن کشــورها بــه 

ــه هیچ وجــه  ــرای دخالــت در منطقــه، امری ســت کــه ب ــه ی الزم ب ــرای حفــظ منافــع خــود و بهان ــه( ب ــاً در خاورمیان گروه هــای تروریســتی )عمدت

منی تــوان آن را مــرتادف و هم راســتا بــا مفهــوم دموکراســی دانســت. تولیــد انــواع ســاح های ســبک و ســنگین و فــروش آن بــه کشــورهای دیگــر، 
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ــه ی  ــِن منون ــوان بارزتری ــو را می ت ــر نات ــه ای دیگ ــی رود. در منون ــامر م ــه ش ــه ب ــن اتحادی ــورهای ای ــی کش ــی در متام ــادی و طبیع ــری ع ــاً ام تقریب

اتحادهــای نادموکراتیکــی دانســت کــه کشــورها بــه وجــود آورده انــد. کامــاً روشــن اســت کــه اعضــای تشــکیل دهنــده ی ایــن اتحــاد کــه همگــی 

ــه  ــد. البت ــن می کنن ــکا را تأمی ــی ایاالت متحــده ی امری ــدرت آن یعن ــع ابرق ــدا مناف ــز در ابت ــد! نی ــرد آمده ان ــار هــم گ ــه در کن ــه صــورت داوطلبان ب

بایــد بــه ماهیــت وارد شــدن کشــورها در ایــن اتحــاد و منفعــت ثانویــه ای کــه از ایــن اشــرتاک می برنــد پرداخــت. ســهیم شــدن در ایــن اتحــاد و 

پیــروی از قوائــد یکجانبــه و خودخواهانــه ی ایاالت متحــده می توانــد علت هــای گوناگونــی داشــته باشــد؛ از جملــه ی آن می تــوان بــه مــوارد زیــر 

ــد  ــتی )مانن ــیه ی کمونیس ــد روس ــا تهدی ــه ب ــورها، مقابل ــن کش ــی از ای ــا در بعض ــک خلق ه ــت های دموکراتی ــن خواس ــی در تأمی ــاره کرد: ناتوان اش

کشــورهای اروپــای رشقــی(، رشکــت در چپــاول ثــروت کشــورهای ضعیف تــر کــه از پرنســیب های دولت هــای کاپیتالیســتی به شــامر مــی رود، پنــاه  

ــک اتحــاد ســاخته ی  ــو در حقیقــت ی ــه سیاســت های خارجــی خــود و... . نات ــت دادن ب ــرای مرشوعی ــر ب ــک قــدرت نظامــی برت ــر ی گرفــن در زی

ایاالت متحــده می باشــد کــه بــرای مقاصــد سیاســی  ـ نظامــی ماننــد مقابلــه بــا قــدرت نظامــی شــوروی )در دوران جنــگ رسد( ســاخته شــد. ولــی 

می تــوان از جملــه ی اهــداف پنهانــِی ایــن اتحــاد، جلوگیــری از ایجــاد اروپایــی واحــد و قدرمتنــد کــه شــاید زمانــی در مقابــل منافــع ایــاالت متحــده 

ــدازه از رویکردهــای  ــه هــامن ان ــان وابســته باشــند ب ــک جری ــه ی ــک اتحــاد هــر چقــدر ب ــه اعضــای ی ــرد. واضــح اســت ک ظاهــر شــود اشــاره ک

دموکراتیــک دور خواهنــد شــد. درحقیقــت اســتارت و فرمــان حملــه ی هــر جنگــی در ایــن اتحــاد بــا رأی مســتقیم و منافــع ایاالت متحــده در ارتبــاط 

ــل  ــان را در آن قاب ــس، فرانســه و آمل ــد انگلی ــی مانن ــد اروپای ــی کشــورهای قدرمتن ــر حت ــک از قدرت هــای دیگ ــوان اراده ی هیچ ی می باشــد و منی ت

توجــه دانســت. وقتــی منافــع غــرب و به خصــوص ایاالت متحــده در هــر نقطــه ای از جهــان بــا خطــر روبــرو شــود ایــن اتحــاد تحــت نــام دفــاع از 

دموکراســی و حفــظ منافــع کشــورهای عضــو دســت به حملــه می زنــد؛ بــدون اینکــه بــه  ماهیــت وجــودی چنیــن حماتــی توجــه و اعرتاضــی قــرار 

گیــرد. درواقــع کشــورهای  ضعیف تــر به نوعــی مجبــور بــه ورود بــه ایــن اتحــاد هســتند چــون در غیــر این صــورت از کمــک و حامیــت قدرت هــای 

ــا  ــک و ی ــاد را دموکراتی ــن اتح ــه ای ــوان به هیچ وج ــاب منی ت ــن حس ــا ای ــوند. ب ــرد می ش ــی ط ــه ی جهان ــده و از صحن ــره مان ــی بی به ــزرگ جهان ب

صفــت »حافــظ دموکراســی« را بــرای آن درنظــر گرفــت. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه در نگــرش دولت ملت گرایانــه، تنهــا »قــدرت« توجیــه 

ــرد  ــه اخــاق. به زبانــی ســاده تر قانــون جنــگل و منطــق زور در ایــن شــیوه ی به اصطــاح مدیریتــی بیشــرت کارب ــار دولت هاســت و ن کننــده ی رفت

دارد تــا مــدل احــرتام متقابــل و جامعــه ای اخاقــی. خــود کشــور امریــکا نیــز کــه یــک اتحــاِد متشــکل از 50 ایالــت می باشــد و همیشــه داعیــه ی 

آزادتریــن و دموکرات تریــن کشــور جهــان را داشــته همــواره از اولیــن کشــورهایی بــوده کــه اصــول دموکراســی را به طــور مســتقیم زیــر پــا گذاشــته 

ــت  ــه اقلی ــه نســبت ب ــد. تبعیضــی ک ــوده باش ــی پاســخگو ب ــای بین امللل ــی و نهاده ــکار  عموم ــل اف ــتا در مقاب ــن راس ــه در ای ــدون اینک اســت؛ ب

ــا  ــتی ب ــرش اپورتونیس ــز نگ ــی نی ــت خارج ــت. در سیاس ــی دانس ــول دموکراس ــی از اص ــن تخط ــره ی ای ــوان از زم ــود دارد را می ت ــتان وج سیاه پوس

ــه ی آن  ــر رشایــط، حامیــت از جریان هــا و حکومت هــای مســتبد ) منون ــا تغیی ــل حامیــت از جریان هــای بنیادگــرا و ب اجــرای سیاســت هایی از قبی

ــا انجــام می دهــد، و اعــامل دیگــری از قبیــل طــرح و  ــه مشــاده کــرد( کــه آن را به صــورت مــداوم و بــی مجاب ــوان در خاورمیان را به روشــنی می ت

برنامه ریزیــی کودتــا بــر علیــه حکومت هــای قانونــی و حملــه ی یک جانبــه بــه مخالفــان خــود )خــارج از اجــازه ی شــورای امنیــت ســازمان ملــل( 

ــرا را نشــان می دهــد.  ــی تضــاد دموکراســی و رویکــرد دولت گ ــه خوب ب

دموکراسی با خوانش کنفدرالیسم دموکراتیک:

   هامن طــور کــه در ادامــه خواهــد آمــد مشــاهده می شــود کــه مــدل پیشــنهادی »کنفدرالیســم دموکراتیــِک« رهــر ملت کــورد عبدالله اوجــاالن، 

ــرش  ــامن نگ ــت. بی گ ــده اس ــزی ش ــی پایه ری ــای حکومت ــن مدل ه ــه ای از ای ــذار ریش ــز گ ــا و نی ــوع اتحاده ــن ن ــاد از ای ــتای انتق ــاً در راس دقیق

ــع  ــدا مناف ــی، ابت ــوع حکومت ــر ن ــروزه در ه ــد و ام ــود آمده ان ــورژوازی به وج ــان ب ــع جری ــاس مناف ــر اس ــه ب ــی ک ــورهای کنون ــور کش دولت مح

انحصــارات و اقشــار فرادســت را تأمیــن می کننــد، منی تواننــد دموکراســی را بــرای جامعــه به ارمغــان بیاورنــد و همیــن امــر نیــز رضورت رویکــردی 

ــی دولت ملت هــا،  ــی نشــان می دهــد. دغدغــه ی اصل ــو آن( را به خوب ــوان آلرتناتی ــه عن ــک )ب ــراردادن مــدل کنفدرالیســم دموکراتی ــا ق ــن و مبن نوی

ــا خــود حمــل می کننــد و نحــوه ی  اجــرا و نهادینــه کــردن عدالــت در درون جامعــه نیســت. دولت ملت هــا بــه ســبب خصوصیــت ذاتــی ای کــه ب

ــند.  ــته باش ــت را داش ــه ی عدال ــد داعی ــد، منی توانن ــورت گرفته ان ــا ص ــکار هویت ه ــا و ان ــب رسزمین ه ــورت غص ــراً به ص ــه اک ــان ک شکل گیری ش

ــا  ــی« و... تنه ــای حزب ــی«، »رقابت ه ــات پارملان ــم«، »انتخاب ــرش«، »لیرالیس ــوق ب ــهروندی«، »حق ــوق ش ــردی«، »حق ــوق ف ــون »حق ــی چ مفاهیم

پوششــی بــرای خصوصیــات غاصبانــه ی آن هــا و تــداوم موجودیــت خودشــان می باشــد. بدیهی ســت کــه حفــظ موجودیــت دولت ملت هــا و اقشــار 

فرادســتی کــه در رأس هــرم قــدرت می نشــینند، اولویــت اصلــی می باشــد و هرگونــه مخالفتــی کــه بخواهــد بنیان هــای ایــن ســاختار را بــا مشــکل 

مواجــه ســازد، بــا نــام »قانــون« و »حقــوق« و برچســب هایی ماننــد »اخــال در نظــم عمومــی«، »تهدیــد علیــه امنیــت ملــی«، »تجزیه طلبــی« و 

مــواردی از ایــن دســت مــورد رسکــوب واقــع می شــوند. پــس نتیجــه گرفتــه می شــود کــه نوعــی از مصلحت اندیشــی و ارجحیــت حقــوق عــده ای 

ــن  ــی روش ــود. به خوب ــت منی ش ــرای آن یاف ــی ب ــه راه حل ــتم هیچ گون ــن سیس ــود دارد و در درون ای ــه وج ــردم همیش ــت م ــی و اکری ــر دموکراس ب

شــد کــه تنهــا یــک اتحــاِد رِصف، خــواه از نــوع کنفدرالیســتی و خــواه دولتــی دارای پســوندهایی ماننــد آزاد، لیــرال، سوسیالیســتی و... منی توانــد 

ــن نــوع  ــه دهــد. درواقــع نابرابــری و ناعدالتــی از موضوعــات اساســی ای می باشــند کــه ای ــی کــه از آن بحــث می شــود را ارائ دموکراســی رادیکال

اتحادهــا بــا آنهــا روبــررو هســتند. می تــوان در یــک نــگاه بــه موضــوع عدالــت چنیــن عنــوان داشــت کــه: تنهــا کســانی می تواننــد داعیــه ی عــادل 

بــودن را داشــته باشــند کــه »دغدغــه ی اصلی« شــان عدالــت باشــند. در دیدگاهــی کلی تــر نیــز می تــوان چنیــن گفــت: تنهــا سیســتم حکومتــی ای 

می توانــد عــادل باشــد کــه دغدغــه ی اصلــی آن عدالــت باشــد. یعنــی تنهــا سیســتمی می توانــد عــادل بــوده و داعیــه ی دموکراســی خواهی را داشــته 

باشــد کــه رصفــاً بــرای نهادینه منــودن دموکراســی در جامعــه به وجــود آمــده باشــد. اگــر هــر نــوع اتحــادی خــواه از نــوع فدرالــی و یــا دولت ملــت 

کــه ابتــداً به وجــود بیایــد و پــس از آن اقــدام بــه نهادینــه کــردن دموکراســی در جامعــه باشــد از ایــن کار ناتــوان اســت و ناچــاراً در مســیر هــامن 

کشــورهای منفعت طلــب و اســتثامرگر غربــی )خــواه اســتعامرگر یــک فــرد خــواه اســتثامرگر یــک کشــور( قــرار می گیــرد. واضــح اســت کــه پدیــده ی 

ــه به وجــود آمده انــد. ــان رسمای ــه دالیــل بســیاری از قبیــل منافــع ابرقدرت هــا و تســهیل در جری ــرای ایجــاد دموکراســی بلکــه ب ــه ب دولت ملــت ن

ــک را پیشــنهاد  ــدل کنفدرالیســم دموکراتی ــاعه یافته اســت، م ــه داری اش ــه ی رسمای ــه از طــرف مدرنیت ــن سیســتم ک ــر ای    عبدالله اوجــاالن در براب

می کنــد. در ایــن مــدل بــا مبنــا قــرار دادن »اصــِل مفهــوِم دموکراســی« ســعی در ایجــاد جامعــه ای دموکراتیــزه می شــود؛ بــدون اینکــه اشــتباهات 

ــه ی  ــک در رخدادهــای روزان ــه دموکراســی از نزدی ــر این ســت ک ــن سیســتم ســعی ب ــی تکــرار شــود. در ای ــات مدل هــا و اتحاد هــای قبل و انحراف

ــن،  ــوان کاراتری ــه عن ــه ب ــه ی آن  را دارد ک ــن مــدل داعی ــد. ای ــی آن را به طــور ملمــوس مشــاهده منای ــده شــود و جامعــه منــود عین ــامع گنجان اجت

ــان  ــه داری متوجــه ی کی ــه ی رسمای ــه از طــرف مدرنیت ــی ک ــر حمــات و تهدیدات ــِی سوسیالیســتی، در براب ــن روش مبارزات مناســب ترین و نُوین تری

جامعــه اســت دفــاع منــوده و دموکراســی را در درون جامعــه نهادینــه منایــد. از منظــر ایــن سیســتم، دموکراســی بــه معنــی حقــوق همــه ی مــردم 

می باشــد و جامعــه بایــد بتوانــد از نزدیــک از آن در خدمــت خــود اســتفاده منایــد. ازآنجــا کــه بــا افزایــش تعــداد انســان ها بــا گوناگونــی گرایش هــا 

و افزایــش نظــرات مختلــف مواجــه می شــویم، سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک و »دموکراســی مســتقیم« نهادینــه شــده در آن، بــه معنــی درنظــر 

ــا  ــد ب ــان می آی ــه می ــی از مــردم یــک جامعــه ســخن ب ــدی متامــی رنگ هــای درون جامعــه می باشــد. از آنجــا کــه وقت داشــن حقــوق و تفاوت من

ــِی افــکار و عقایــد روبــرو هســتیم، پــس مــدل کنفدرالیســم دموکراتیــک کــه حقــوق همــه ی رنگ هــا و کمینه هــا را در نظــر  طیف هــا و گوناگون

دارد، روش مناســبی بــرای ایجــاد یــک »دموکراســی واقعــی« در جامعــه می باشــد. 

   سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک در پرنســیب های خــود، دارای رویکردهــای مســتقل از رویکردهــای دولت محــور می باشــد و ایــن رویکردهــای 

اخیــر را ســدی در برابــر رونــد نهادینــه شــدن دموکراســی در جامعــه می بینــد. در ذیــل می تــوان بــه برخــی پرنســیب های کنفدرالیســم دموکراتیــک 

و تعاریــف غیردولتــی آن از دموکراســی اشــاره کــرد: 

الــف: بازگشــت بــه مفهــوم دموکراســی: برخــاف کنفدراســیون ســوئیس کــه هم اکنــون بــه یکــی از قطب هــای رانت  خــواری  و انحصــارات نظــام 

رسمایــه داری تبدیــل شــده، ایــن سیســتم بــرای منافــع دورنــی خــود اقــدام بــه چنیــن اعاملــی نخواهنــد کــرد چــون ایــن سیســتم در بنیــان خــود یــک 

سیســتم سوسیالیســتی می باشــد و سوسیالیســم را نــه تنهــا بــرای افــراد درون رسزمیــن خــود می دانــد بلکــه بــا دیــدی انســانی بــه قضیــه می نگــرد 

و بــا هرگونــه اســتعامری این چنینــی به شــدت مخالــف می باشــد. در مــدل کنفدرالیســم دموکراتیــک ســعی شده اســت کــه بــه اصــول و مفاهیمــی 

کــه در مفهــوم دموکراســی موجــود می باشــد ارجــاع شــود. در ایــن سیســتم دموکراســی مفهومی ســت کــه تنهــا یــک محــدوده ی خــاص رسزمینــی و 

یــا انســانی را شــامل منی شــود. بلکــه دموکراســی، گســرته ای بــه وســعت »انســانیت« را در بــر می گیــرد. یعنــی همیشــه انســان هایی کــه در خــارج 

ــرار  ــورد تعــرض ق ــان به هیج وجــه م ــوق آن ــه حق ــر این ســت ک ــی انســانی می باشــند و ســعی ب ــز دارای حقوق ــد نی ــرار می گیرن از کنفدراســیون ق

نگیــرد. مثــاً از پرنســیب های ایــن مــدل مدیریتــی این ســت کــه کنفدراســیون از ورود بــه ائتاف هــای نظامــی ای کــه در خدمــت منافــع دولت هــا و 

یــا ابــر قدرت هــا باشــد به هیچ وجــه رشکــت نخواهــد کــرد. و یــا این کــه ایــن کنفدراســیون در مناســبات تجــاری بین املللــی ای کــه معمــوالً ماهیتــی 

کاپیتالیســتی داشــته و در نهایــت منجــر بــه اســتثامر انســان ها می شــود وارد نخواهــد شــد و سوسیالیســم را امــری انســانی و ورای مرزهــای اتحــاد 

خــود می دانــد. ایــن مــدل مدیریتــی، مبــارزه بــا مدرنیتــه ی رسمایــه داری را بــا اســتفاده از سیاســت هایی ماننــد مبــارزه بــا »انحصــارات و رانت هــا، 

ــش روی  ــی غیرانســانی و ســدی پی ــد و آن را عمل ــال می کن ــز دنب ــی در ورای مرزهــای خــود نی ــازی« حت ــول و بانک ب ــق پ ــه از طری کســب رسمای

ــرارداد KCK )کنفدرالیســم جوامــع  ــی آن را در پرنســیب ها و اســاس نامه ی ق ــوان منــود عین ــد. می ت ــه شــدن دموکراســی در جامعــه می بین نهادین

کوردســتان( به خوبــی مشــاهده کــرد کــه »کنفدراســیون دموکراتیــک خلق هــای خاورمیانــه« را از اهــداف غایــی خــود می شــامرد و در راه اشــاعه ی 

ــد. ــاش می کن آن ت

ــرد  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــیاری از دولت ملت ه ــون در بس ــه هم اکن ــتقیمی ک ــی  غیرمس ــدل دموکراس ــاف م ــتقیم: برخ ــی مس ب: دموکراس

ــدل دموکراســی  ــک عبدالله اوجــاالن، م ــه ی دموکراتی ــرار داد می شــود. از نظــرگاه مدرنیت ــا ق ــی، »دموکراســی مســتقیم« مبن ــدل حکومت ــن م در ای

غیرمســتقیم )پارملانــی( منی توانــد جوابگــوی خواســته های خلق هــا باشــد و بــا ایــن مــدل حکومتــی، همــواره منافــع خلق هــا در گیــرودار بروکراســی 

دولتــی مــورد تعــرض قــرار گرفتــه و به انحــراف بــرده می شــوند. به علــت قدرمتنــد بــودن نهــاد دولــت در سیســتم پارملانــی، همــواره منافــع خلق هــا 

فــدای منافــع دولت هــا، دولت مــردان، افــراد صاحــب نفــوذ و اقشــاری از ایــن دســت می شــود و خلق هــا بــه عنــوان صاحبــان اصلــی حاکمیــت، 

ــدل دموکراســی مســتقیم پیشــنهاد  ــت به جــای آن م ــن جه ــه همی ــد. و ب ــت ندارن ــت دســتگاه حاکمی ــر سیاســت و مدیری ــی را ب ــه کنرتل هیچ گون

ــا  ــی حاکمیــت و ســاختار سیاســی، ب ــان اصل ــده ی جامعــه و صاحب ــوان اجــزای تشــکیل دهن می شــود. در مــدل دموکراســی مســتقیم، مــردم به عن

ــد. ــه مدیریــت جامعــه ی خــود می پردازن ــن دســت، ب ایجــاد کمون هــا، انجمن هــا، ســندیکاها و مــواردی از ای

پ: لیرالیســم: لیرالیســم از مکاتبــی بــوده اســت کــه مدرنیتــه ی رسمایــه داری همــواره از آن در خدمــت منافــع خــود و حفــظ نابربری هــای اجتامعــی 
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ــار عمــل نامحــدود در ایــن  ــوان آزادی هــای فــردی و اجتامعــی، و اختی ــن مکتــب، فــرد تحــت عن و اقتصــادی اســتفاده ی الزم را برده اســت. در ای

آزادی هــا، بــه اســتثامر انســان های دیگــری می پــردازد کــه اکریــت جامعــه بــه  دالیــل بســیاری از جملــه نداشــن اســتعداد کافــی، نداشــن رسمایــه ی 

ــه داری نظامی ســت  ــه ی رسمای ــد. از آنجــا کــه مدرنیت ــاز می مان ــورژوا( ب ــه دار )ب ــا عنــر رسمای ــت ب ــه، نداشــن محــرک اقتصــادی و ... از رقاب اولی

ــا  کــه بــر پایــه ی اســتثامر انســان ها بنــا شــده، اقتصــادی دارای برنامه هــا و اســرتاتژی های مشــخص و بلنــد مــدت می باشــد. نظــام رسمایــه داری ب

به انحــراف بــردن مفهــوم لیرالیســمی کــه در عــر روشــنگری )قــرن18( پیــش آمــد، از آن در خدمــت منافــع کوتــاه و بلنــد خــود اســتفاده می کنــد 

ــا  ــم تنه ــک، لیرالیس ــم دموکراتی ــدل کنفدرالیس ــرگاه م ــود. از نظ ــادی می ش ــی و اقتص ــی، اجتامع ــای سیاس ــه نابرابری ه ــن زدن ب ــب دام و موج

می توانــد منافــع عــده ای محــدود از افــراد جامــع را بــرآورده ســازد و تضادهــای طبقاتــِی جامعــه را هرچــه بیشــرت می کنــد. بدیهی ســت ایــن امــر در 

تضــاد مســتقیم بــا دموکراســی، سوسیالیســم و پرنســیب های سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک می  باشــد. در ایــن سیســتم لیرالیســم به هیچ عنــوان 

ــاً در  ــد. مث ــی در جامعــه قلمــداد می کن ــرای پیشــرد منطــق فردگرای ــی ب ــا مفهــوم آزادی و آزادی خواهــی یکــی انگاشــته منی شــود و آن را عامل ب

مبحــث اقتصــادی، فردگرایــی و انباشــت رسمایــه ای کــه یــک فــرد بــا اســتفاده از فاکتورهــای فراوانــی از جملــه اســتعداد ذاتــی، تبانــی و رسمایــه ی 

اولیــه و... می توانــد بدســت آورد باعــث ســوق دادن جامعــه به ســمت شــکاف طبقاتــی می شــود و ایــن در تضــاد مســتقیم بــا اصــول دموکراســی و 

کیــان جامعــه  می باشــد. از منظــر ایــن سیســتم، آزادی تنهــا تــا زمانــی کــه مانــع آزادی دیگــری نشــود آزادی محســوب می شــود و اگــر آزادی هــای 

نامحــدود و افسارگســیخته موجــب ضایــع شــدن حقــوق دیگــر افــراد جامعــه شــود به هیچ وجــه پذیرفتنــی نیســت.

ت: بروکراســی: بروکراســی یــا اداره بــازی از معضل هایــی می باشــد کــه متامــی سیســتم های دولت گــرا بــا آن مواجــه هســتند. حتــی مــدل 

کنفدراســیون ســوئیس نیــز هنــوز از ایــن معضــل گــذار ننمــوده و ایــن کنفدراســیون همچنــان بــا مشــکل بروکراســی در چالــش می باشــد. ایجــاد 

قوانیــن دســت وپاگیر کــه ظاهــراً بــرای کنــرتل اوضــاع و ایجــاد نظــم در جامعــه به وجــود آمده انــد، جامعــه را بــه ســمت یــک بن بســت قانونــی 

ســوق می دهنــد. حقوقــی منــودن متامــی مناســبات ریــز و درشــت اجتــامع و ارجــاع آن بــه مراکــزی ماننــد ادارات دولتــی، جامعــه  را بــه ســمت 

یــک جامعــه ی نامطلــوب ســوق می دهــد. مشــاهده می شــود هــامن قوانینــی کــه بــرای ایجــاد نظــم در جامعــه ســاخته می شــوند خــود به صــورت 

مانعــی بــر رس راه رفــاه و آســایش جامعــه قــرار می گیرنــد و درســت به همیــن خاطــر اســت کــه در مــدل کنفدرالیســم دموکراتیــک ســعی می شــود 

کــه تــا حــد امــکان از بروکراســی گــذار و مشــکات در محــدوده ی کوچکــرتی حل وفصــل شــوند. در ایــن مــدل به جــای ارجــاع دادن مشــکات افــراد 

ــا اولویــت  رویکردهــای اخاقــی، در درون مجالــس و کمون هــای مربوطــه  ــی، ســعی می شــود کــه مشــکات ب ــه ادارات بی شــامر دولت اجتــامع ب

ــوند.  ــل ش حل وفص

س: مســئله ی برابــری زنــان: گرچــه در لیرال دموکراســی های غربــی همــواره ســعی شــده اســت کــه از حضــور زنــان در جامعــه و عرصــه ی سیاســی 

به عنــوان ابــزاری جهــت مرشوعیــت بخشــی به سیاســت های خــود اســتفاده شــود ولــی مشــاهده می شــود کــه ایــن مــدل به هیــچ وجــه نتوانســته 

ــد  ــه منی توان ــک کابین ــد زن در ی ــا چن ــک ی ــود ی ــازد. رصف وج ــرآورده س ــت ب ــه و سیاس ــال در جامع ــور فع ــر حض ــان را در ام ــت های زن خواس

به عنــوان آزادی زن و حضــور آزاد و فعــال آن در عرصــه ی سیاســت قلمــداد شــود. در حقیقــت ایــن موضــوع یــک دروغ بــزرگ و انحرافــی بــزرگ 

می باشــد تــا اراده ی زنــان را هرچــه بیشــرت از موضــوع سیاســت و حضــور آن در متامــی عرصه هــای زندگــی دور ســازد. از منظــر فلســفه ی آپویــی 

کــه سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک را تغذیــه می کنــد، زنــان به عنــوان قــرشی از جامعــه کــه بیــش از نیمــی از جمعیــت آن را تشــکیل می دهنــد 

ــن موضــوع  ــه می باشــد«. ای ــکار اراده ی نیمــی از جامع ــان در حقیقــت ان ــکار اراده ی زن ــده می باشــند و »ان ــن کنن ــم و تعیی دارای جایگاهــی مه

ــاد می شــود و شــعار »آزادی  ــه ی ــوان آزادی جامع ــه عن ــه از آزادی زن ب ــن فلســفه می باشــد به طــوری ک ــی ای ــع یکــی از پرنســیب های اصل درواق

زن، آزادی جامعــه اســت« بــه صــورت یــک پرنســیب رخ می منایانــد. ایــن سیســتم ســعی دارد برخــاف رویکــرد نظــام رسمایــه داری کــه از زنــان بــه 

عنــوان منادهــا و کاالهــای تبلیغاتــی اســتفاده می کنــد بــه آفرینــش زنــی آزاد دســت بزنــد و اراده ی آن هــا را به طــور مســتقیم در امــور سیاســت و 

ــری در متامــی  ــوان نیمــی از قــدرت تصمیم گی ــان همــواره به عن ــور ســازد. در مــدل کنفدرالیســم دموکراتیــک زن متامــی عرصه هــای اجتامعــی متبل

کمون هــا، مجالــس، انجمن هــا و ســتدیکاها اســاس گرفتــه می شــوند و درســت بــه انــدازه ی مــردان در امــورات سیاســی و اجتامعــی دارای نقــش 

می باشــند.

ــی انجــام می شــود و در صــورت  ــف، ریاســت ها و فرماندهی هــا به صــورت انتصاب ــی، بســیاری از وظای ج: انتخــاب و انتصــاب: در مدل هــای دولت

انحــراف یــا کــج روی آن مقــام از وظایــف خــود، بــه ســبب محدودیــت و قوانیــن بروکراتیکــی کــه در نهــاد دولــت وجــود دارد امــکان حســاب خواهِی 

ــر هــم  ــر اگ ــت. از طــرف دیگ ــد یاف ــه خواهن ــات بعــدی به هــامن روال ادام ــا انتصاب ــدارد و مشــکات ت ــام خاطــی وجــود ن ــگام از آن مق زودهن

انتخاباتــی وجــود داشــته باشــند آن انتخابــات دموکراتیــک نیســتند چــون بــه ســبب رویکــرد »دموکراســِی غیرمســتقیم«، افــراد جامعــه کــه صاحبــان 

اصلــی حاکمیــت به شــامر می رونــد درحقیقــت در ایــن انتخابــات نقــش چندانــی ندارنــد. همیــن امــر نیــز باعــث می شــود کــه مشــکات همــواره 

وجــود داشــته و اگــر خواســتی بــرای از میــان برداشــن آن هــا نیــز به وجــود آیــد، ایــن رونــد بــه کنــدی پیــش رفتــه و جامعــه از حــق تعییــن رسنوشــت 

خــود دور مبانــد.

ــورها  ــر کش ــا دیگ ــگ« ب ــرای جن ــداوم ب ــی م ــک »آمادگ ــورت ی ــواره به ص ــی، هم ــه ی خارج ــا در عرص ــاختار دولت ملت ه ــی: س ــرد خارج چ: رویک

ــی  ــورت دیپلامس ــا به ص ــاختار دولت ملت ه ــان س ــِی می ــد دیپلامس ــه ش ــه گفت ــه ک ــور ک ــت. هامن ط ــان اس ــود منای ــایگان خ ــوص همس و به خص

ــن رویکــرد  ــرای امنیــت جامعــه و اجتــامع می شــود. ای ــی مــداوم ب ــروز مشــکات و تهدیدات ــز باعــث ب ــن امــر نی ــل از جنــگ می باشــد و همی قب

باعــث مترکــز بــر روی نیــروی نظامــی، جهــت اشــاعه ی تســلیحات و نوســازی مــداوم سیســتم جنگ ســاالر و ماشــین جنگــِی کشــورها می شــود و 

ــع اجتامعــات و خلق هــای درون  ــت بودجــه ی نظامــی گــزاف و ســنگینی را متوجــه ی جامعــه می ســازد کــه به هیچ وجــه در راســتای مناف در نهای

یــک کشــور منی باشــد. در مــدل کنفدرالیســم دموکراتیــک ایــن رونــد به هیچ وجــه مــورد پســند نیســت و رویکردهایــی از ایــن دســت را در تضــاد 

ــک می باشــد  ــا همســایگان یکــی از پرنســیب های کنفدرالیســم دموکراتی ــد. صلح خواهــی و هم زیســتی مســاملت آمیز ب ــع خلق هــا می دان ــا مناف ب

ــا  و بــر روی آن تأکیــد ویــژه ای می شــود. در ایــن سیســتم همــواره رویکــرد صلح خواهــی و چاره یابــی مشــکات از طریــق دیالــوگ و گفتگــو مبن

قــرار داده می شــود و رویکــرد نظامــی بــه عنــوان آخریــن گزینــه و تنهــا درصورتــی پذیرفتــه می شــود کــه موجودیــت خلــق، رسزمیــن و سیســتم 

کنفدرالیســم دموکراتیــک مــورد تهدیــد واقــع شــده باشــد. در مــدل کنفدرالیســم دموکراتیــک، کنفدراســیون به هیچ وجــه در جنگ هــای نیابتــی و 

هم پیامنی هــای دولتی کــه بــا اســتفاده از فاکتــور زور کشــورهای دیگــر را مــورد فشــار و تعــرض قــرار می دهنــد رشکــت منی کنــد. رهــر ملت کــورد 

عبداللــه اوجــاالن در ایــن زمینــه  عنــوان مــی دارد کــه: »اگــر به انــدازه ی متــام جهــان قــدرت داشــته باشــیم بــه هیــچ کشــوری حملــه منی کنیــم و 

اگــر متــام قدرت هــای جهــان بــا هم متحــد شــده و بخواهنــد بــه مــا حملــه کننــد بــا متــام قــدرت و تــا آخریــن لحظــه در مقابــل آن هــا مقاومــت 

ــال همســایگان و رویکــرد خارجــی نشــان می دهــد. در ایــن سیســتم  می کنیــم«. ایــن مهــم به خوبــی پرنســیب کنفدرالیســم دموکراتیــک را در قب

نیــروی نظامــی تحــت عنــوان »نیــروی دفــاع ذاتــی«، همــواره وجــود دارد ولــی تنهــا زمانــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد کــه بــرای دفــاع از خــود 

در برابــر تهدیــدات خارجــی باشــد. 

ت: پلیــس و نیــروی انتظامــی: پلیــس و نیــروی انتظامــی در درون مدل هــای حکومتــی دولت محــور، همــواره از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار بــوده 

ــامع  ــه و اجت ــت جامع ــظ امنی ــی آن حف ــه ی اصل ــا وظیف ــه هامن ــی ک ــروی انتظام ــس و نی ــت پلی ــر ماهی ــا تغیی ــا ب ــن حکومت ه ــی ای اســت. متام

ــرآورده  ســاخن خواســته های خــود اســتفاده ی  ــرو جهــت ب ــن نی ــزاری از آن داشــته و همــواره خواســته اند از ای می باشــد، ســعی در اســتفاده ی اب

مناینــد. منی تــوان هیــچ تفاوتــی را میــان هیــچ  یــک از ایــن ســاختارهای حکومتــی قائــل شــد. به طــور مثــال ایــاالت متحــده ی امریــکا کــه خــود را 

صاحــب انقــاب آزادی و دموکراســی می دانــد دارای یکــی از خشــن ترین پلیس هــای جهــان می باشــد. در مخیلــه ی هیــچ یــک از ایــن حکومت هــا 

منی گنجــد کــه نیــروی پلیــس را تقلیــل داده و یــا از آن در جهــت خواســت های خــود اجتــامع اســتفاده مناینــد. پلیــس همــواره ابــزار رسکــوب و یــا 

ــد.  ــاده خواهی هــای حاکمیت هــا اعــرتاض مناین ــل زی ــه ممکــن اســت در مقاب ــراد جامعــه ای می باشــد ک ــد اف ــزار تهدی ــت خوشــبینانه تر اب در حال

تشــکیل گاردهــای مخصــوص پلیــس ضــد شــورش و آمادگــی مــداوم بــرای مقابلــه بــا اعرتاضــات مردمــی از جملــه ی اعاملی ســت کــه در مغایــرت 

ــای  ــی کانتون ه ــی آن یعن ــه ی پراکتیک ــه در منون ــور ک ــک« هامن ط ــم دموکراتی ــدل »کنفدرالیس ــی در م ــد. ول ــی می باش ــل دموکراس ــا اص ــل ب کام

روژآوا مشــاهده می شــود پلیــس تنهــا بــه وظایــف جوهــری خــود می پــردازد و متامــی ســعی بــر ایــن  ســت کــه ایــن نیــرو بــه ماننــد منونه هــای 

ــاف  ــا برخ ــن کانتون ه ــس در ای ــروی پلی ــی نی ــاب« فرمانده ــرد. »انتخ ــرار نگی ــارات ق ــا انحص ــا ی ــع دولت ه ــت مناف ــه در خدم ــی به هیچ وج قبل

ــن روش ســعی  ــا ای ــد. ب ــار خــود نیروهــای مردمــی و کمون هــا و مجالســی می باشــد کــه هــامن مــردم ایجــاد منوده ان ــی در اختی منونه هــای دولت

ــع  ــت مناف ــوان در خدم ــه هیچ عن ــس ب ــروی پلی ــارج از آن نی ــد و خ ــه باش ــراد جامع ــود اف ــت خ ــا در دس ــس تنه ــل پلی ــار عم ــه اختی ــود ک می ش

ــق مــورد  ــزای جهــت رسکــوب خــود خل ــا اب ــه و ب ــرار نگرفت ــه خــارج از خــود جامعــه هســتند ق ــی ک دولت هــا، انحصــارات، احــزاب و جریان های

اســتفاده قــرار نگیــرد.

منابع: عبدالله اوجاالن. مانیفست متدن دموکراتیک جلد 1 تا 5 
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چکیدە:

  ژوئیــە 2015 باخــرە توافــق هســتەای گــروە 5 +1 بــا ایــران بعــد از ســال ها آمــد و رفــت بــە امضــا رســید. اولیــن ســواالتی کــە بعــد از ایــن توافــق مطــرح اســت، کــە آیــا جهــان امن تــر 

شــدە اســت؟ آیــا بحــران اقتصــادی در ایــران کاهــش مــی یابــد؟ آیــا دموکراســی در ایــران رشــد مــی کنــد؟ آیــا ملیت هــای ایــران بــە حقــوق ملــی خــود نزدیک تــر مــی شــوند؟ آیــا در منطقــە 

خاورمیانــە از ســلطه طلبی جمهــوری اســامی کاســتە مــی شــود؟ اینهــا همــە مســایلی اســت کــە در حاشــیە ی ایــن توافقنامــە مطــرح هســتند.

جهــان امن تــر نشــدە اســت و دولــت ایــران در داخــل کشــور پیشــگام گشــودن دروازەهــای دموکراتیــک نخواهــد شــد. ایــن رژیــم در ماه هــای آینــدە بــا قاطعیــت بیشــرتی بــە جــان مــردم 

خواهــد افتــاد، و بحــران اقتصــادی عمیق تــر خواهــد شــد.

مقدمە:

سال هاســت بیــن ایــران و غــرب، رفــت و آمــد بــرای بــە توافــق هســتەای جریــان دارد. ایــن رفــت و آمــد بعــد از طــی کــردن راە طوالنــی 

باالخــرە بــە نتیجــە رســید و طرفیــن توافق نامــە را امضــا کردنــد. قبــا آنهــا بــر رس یــک چارچــوب )Framework( بــە نتیجــە رســیدە بودنــد، 

کــە اوبامــا رئیــس جمهــور امریــکا، آن را آن موقــع یــک قــدم تاریخــی نامیــدە بــود. او دوبــارە ایــن توافــق نهایــی را هــم یــک قــدم تاریخــی 

نامیــد، مثــل اینکــە آن چارچــوب بــە انــدازە کافــی تاریخــی نبــود کــە رابطــەی مســتحکم را بــا آمریــکا موجــب گــردد. آمریــکا و اروپــا از ایــران 

یــک انتظــار معیــن دارنــد، آنهــا خواهــان آننــد کــە ایــران گــوش بــە زنگــرت عمــل کنــد. آنهــا هژمونــی خواهــی ایــران در منطقــە را منی پســندند. 

سیســتم سیاســی فعلــی خاورمیانــە کــە زادە ی سیاســت امپریالیســتی غــرب اســت از هــر نظــر دچــار بحــران گشــته و شــکاف برداشــتە اســت. 

آنهــا منی خواهنــد کــە ایــن بحــران، منطقــە را از دســت آنهــا خــارج کنــد. 

ــه  ــران در خاورمیان ــر سیاســت ای ــان تغیی ــی خواه ــق، کشــورهای غرب ــد از حصــول تواف ــت بع ــس گف ــر انگلی ــرون نخســت وزی ــد کام دیوی

هســتند. او مــی گویــد کــه مــا خواســتار دیــدن تغییراتــی در رویکــرد ایــران پیرامــون مســایلی چــون ســوریه و یمــن و تروریســم در منطقــه 

ــم.  ــران ببینی ــار ای ــرات  را در رفت ــن تغیی ــم ای هســتیم و می خواهی

تغییــر در رفتــار بــرای رژیــم والیــت فقیــە بــە چــە معنــی اســت؟ و همچنیــن کامــرون چــە تغییــری در رفتــار از رژیــم والیــت فقیــە انتظــار 

دارد؟ عمــق ایــن پارادوکــس چیســت؟ بــە چــە نحــوی ایــن پارادوکــس یعنــی اختــاف در انتظــار و خصلــت واقعــی حــل خواهــد شــد؟

زیگــامر گابریــل وزیــر اقتصــاد آملــان مــی گویــد: توافــق هســته ای راه عــادی ســازی روابــط بــا ایــران را همــوار کــرد. او در صــدد اســت بــە 

زودی خــود را بــە ایــران برســاند، او در صــدد تحکیــم مناســبات تجــاری و اقتصــادی دو کشــور خواهــد بــود بــه طــوری کــه از یــک هیــات 

بلندپایــه ی اقتصــادی در آملــان دعــوت کــرده در ســفر ایــران همراهــش باشــند.

تحریم هــای ایــران در ســال های گذشــتە را می تــوان در ســه دســته ی مختلــف، طبقــه بنــدی کــرد. اول، تحریم هــای تحمیــل شــده بــه ایــران 

بــر اســاس قطعنامه هــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد اســت کــه بــرای متامــی اعضــای ایــن ســازمان پیــروی از مفــاد آن قطعنامه هــا 

امــری الــزام آور اســت. دوم، تحریم هــای اتحادیــه اروپــا و ســوم، تحریم هــای یک جانبــه ی آمریــکا علیــه ایــران اســت. پروســە ی برداشــن ایــن 

تحریم هــا راە دشــواری طــی خواهــد کــرد و بــە ایــن ســادەگی نخواهــد بــود. 

عــادل جبیــر، وزیــر امــور خارجــه عربســتان گفــت اگــر ایــران بخواهــد در منطقــه مشــکل ایجــاد کنــد، مــا بــا قاطعیــت بــا آن برخــورد خواهیــم 

کــرد. از طــرف دیگــر روحانــی رئیــس جمهــور ایــران بــە عــامن و قطــر زنــگ مــی زنــد و می خواهــد چهــرە ی دوســتانە بــە اعــراب نشــان دهــد. 

خامنــەای در پیــام نــوروزی خــود بیــان مــی دارد کــە سیاســت و رفتــار ایــران در مقابــل آمریــکا و غــرب تغییــر منی کنــد. در همیــن راســتا 

بنیامیــن نتانیاهــو نخســت وزیــر ارساییــل گفــت توافــق هســته ای و امتیــاز دادن هــای غــرب بــه ایــران، نخواهــد توانســت تــا سیاســت تهــران 

را تغییــر دهــد.

در خــود ایــران در بیــن مــردم انتظــارات دیگــری از توافــق وجــود دارد. مــردم کــە در حقیقــت راە و خــط دیگــری را در ایــن میــان متثیــل 

می مناینــد، انتظــارات آنهــا از حرف هــای خامنــەای و اوبامــا و نتانیاهــو و اکونومیســت های اروپایــی جداســت. مــردم ایــران انتظــار بــرآورده 

شــدن مطالبــات دموکراســی خــود را دارنــد. آزادی زنــان انتظــاری معقــول و دموکراتیــک اســت. بهبــود وضعیــت اقتصــادی و پاییــن آمــدن 

نــرخ تــورم انتظــارات صحیحــی از موضوعی ســت کــه بیشــرتین تبلیغــات اقتصــادی بــر رس آن در ایــران صــورت پذیرفــت. بــورس و یادمنــاد 

سیســتم غیرانســانی رسمایــداری هــم انتظــار خــاص خــودش را از توافــق هســتەای دارد، آنهــا در ایــن انتظارنــد کــە ســود بیشــرتی بــە جیــب 

رسمایــه داران برســد. 

ایــن پروســە بــا ایــن ترکیــب بــە چــە صورتــی رشــد می کنــد. آیــا رژیــم ایــران تــوان و اســتعداد تغییــر در جهــت دموکراتیــزە شــدن را دارد؟ 

بــە چــە شــکلی کشــورهای منطقــە حارضنــد بــا ایــران کنــا ر بیایینــد؟ داعــش و فاشیســم اســامی در منطقــە یــک شــبە کــە ظاهــر نشــد، ایــن 

پروســە بــە کــدام ســو خواهــد رفــت؟ ترک هــا کــە حــاال نظارەگرنــد، کــدام کارت بــازی خــود را رو خواهنــد منــود؟

تغییر در رفتار رژیم والیت فقیە

تغییــر در رفتــار و یــا بــە عبارتــی دیگــر تغییــر در عــادت چیــز ســادەای نیســت. وقتــی هــم ایــن تغییــر در بعــد دولتــی و سیاســی باشــد 

مشــکل تر مــی گــردد. بحــث بــر رس ایــن نیســت کــە تغییــر در رفتــار مطلقــآ غیــر ممکــن اســت، بحــث بــر ایــن اســت کــە فراینــد تغییــر دارای 

پروســە ی معیــن و یــا مراحــل تغییــر اســت. بــرای تغییــر در رفتــار سیاســی دولت هــا، مدل هــا و نظریەهــای مختلفــی وجــود دارد. عنــارص 

تغییــر، مراحــل تغییــر و کارهایــی کــە در هــر مرحلــە بایــد صــورت گیــرد کدامنــد؟

سە عنر مهم برای تغییر الزم است:

ــرای بوجــود  ــی ب ــع و اهرم هــای کاف ــا مناب ــر اســت. آی ــرای تغیی ــی ب ــزش و آمادگ ــر )Change Process( شــامل وجــود انگی ــد تغیی 1- فراین

آوردن تغییــر وجــود دارنــد؟ عوامــل ایجــاد کننــدە نیــاز بــە تغییــر را مــی تــوان بــە دو دســتە عوامــل درونــی و عوامــل بیرونــی تقســیم کــرد. 

2- موانع تغییرــ نیروهای بازدارندە ی تغییر هستند. کدام عوامل باعث می گردند کە تغییر صورت نگیرد؟

3- انتظار بازگشت ــ چە عواملی باعث می گردند کە پدیدە بە رفتار قبلی باز گردد؟ 

رژیــم جمهــوری اســامی بــر اصــل والیــت فقیــە اســتوار اســت. ایــن پروســە در ایــران بــا پیــروزی خــط امــام و یــا خــط خمینــی، تســلط خــود 

را تثبیــت کــرد. ایــن پروســە در ایــران بــە ســادگی پیــش نرفــت، برعکــس ایــن پروســە بــا خونریــزی، نابــودی دموکراســی و حقــوق ملیت هــا 

شــکل گرفــت. خــط امــام در درون خــود )طیــف مذهبــی( بــە تصفیــە ی عظیمــی دســت زد. در جنگــی ویرانگــر بــا خلق هــا و ازجملــە خلــق 

کــورد قــدم بــه قــدم بــه اشــغالگری خویــش مرشوعیــت بخشــید.

در رستــارس ایــران مراکــز دموکراتیــک را بــە خــون کشــید، شــوراهای کارگــری تصفیــە شــدند، دانشــگاه ها بــە مناطــق جنگــی تبدیــل شــدند. 

زنــان بــا فجیع تریــن شــیوە بــە بردگــی گرفتــە شــدند. 

آتش بس موقت
توافق هسته ای میان ایران و آمریکا .

علی قهرمانی
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ــت  ــی اســت توانســت در طــول متامــی ســال های حاکمی ــی مافیای ــوع چپاولگــری ای دولت ــل و بی نقــص ن ــک منــاد کام ــه ی ــران ک اقتصــاد ای

خــود بــه ویــژه از طریــق نهادهــای امنیتــی و نظامــی متامــی شــبکه های اقتصــادی را بــه صورتــی مافیایــی در قبضــه ی قــدرت خــود بگیــرد.

 رژیــم جمهــوری اســامی در ســطح وســیع جهانــی و منطقــەای درگیــر جنــگ و اغتشــاش اســت. در عــراق، ســوریە، یمــن، قطــر، عربســتان و 

لبنــان در حــال جنــگ اســت. در ســطح جهانــی اقــدام بــە تــرور مخالفــان خــود کــردە اســت. 

رژیــم جمهــوری اســامی در ســطح داخلــی و بیــن املللــی دشــمنان زیــادی درســت کــردە اســت. در ســطح بیــن امللــل بــا تحریم هــای کمرشــکن 

اقتصــادی مواجهــە اســت. در طــول عمــر 37 ســالە ی خــود هیــچ اقــدام دموکراتیکــی در ســطح ایــران انجــام نــدادە اســت. 

مســایل مطــرح شــدە نخســتین مرحلــە از تغییــر را تشــکیل می دهنــد. ایــن مرحلــە، مرحلــە ی قبــل از قصــد کــردن یــا در فکــر تغییــر بــودن 

اســت. رژیــم هنــوز انجــام تغییــر را در نظــر نــدارد. ایــن رژیــم هنــوز در حــال انــکار اســت و ادعــا دارد کــە در رفتــارش مشــکلی وجــود 

نــدارد. از دیــد آنهــا ایــران دمکرات تریــن کشــور دنیــا اســت و در ســطح منطقــە و جهــان هــر مشــکلی کــە هســت، شــیطان بــزرگ درســت 

کــردە اســت. خامنــەای اعــام مــی کنــد کــە رفتارشــان را تغییــر منی دهنــد. از دیــد آنهــا دلیلــی بــرای تغییــر در رفتــار وجــود نــدارد. مــردم 

کوردســتان و آزادیخواهــان رسارس ایــران رضورت تغییــر دموکراتیــک را بیــان می کننــد و روی آن ارصار دارنــد. کامــرون و نتانیاهــو و متحدیــن 

آنهــا هــم از دیدخــود تغییــر را رضورتــی سیاســی می داننــد. 

ــد.  ــد بیای ــر از کجــا بای ــە تغیی ــردن ب ــوری اســامی قصد ک ــم جمه ــا رژی ــر اســت. در رابطــە ب ــردن تغیی ــە قصد ک ــە، مرحل ــن مرحل بعــد از ای

چیــزی کــە واضــح اســت، ایــن رژیــم یــک دســت نیســت. در ســطح جامعــە هــم همــە ی مــردم بســیجی و پاســدار نیســتند.  حتــی در میــان 

بســیجی و پاســداران هــم همــە ایدئولوژیــک نیســتند، در میــان آنهــا هــم چنــد دســتگی وجــود دارد. بــرای جنــاح خامنــەای و یــا خــط امامــی، 

کــە حــاال قــدرت را در دســت دارنــد و بــر اصــل والیــت فقیــە پافشــاری می کننــد، هزینــەای کــە بعــد از تغییــر بایــد بپردازنــد بســیار بســیار 

بزرگــرت از ســودی اســت کــە بــە دســت می آورنــد. ایــن جنــاح حــارض بــە تغییــر نیســت، تغییــر بــە ایــن معنــا کــە در ایــران دموکراســی ایجــاد 

کننــد. دولــت + دمکراســی از دیــدگاە آنهــا خودکشــی محــض اســت. ایــن جنــاح حــارض اســت بــا کامــرون و نتانیاهــو کنــار بیایــد بــە رشطــی 

کــە آنهــا بــە هیــچ وجهــە از حقــوق اجتامعــی مــردم حــرف نزننــد. امــا بــە اعتقــاد مــن کامــرون و نتانیاهــو حــارض نیســتند ایــن کار را بــە 

کننــد. البتــە نــە بــە ایــن خاطــر کــە آنهــا واقعــآ قائــل بــە حقــوق اجتامعــی خلق هــای ایران انــد، بــە ایــن دلیــل کــە آنهــا دشــمنی گذشــتە را 

فرامــوش منی کننــد. مطــرح کــردن حقــوق بــرش در ایــران بــرای آنهــا، اســرتاتژی کنــرتل رژیــم ایــران اســت. 

پــس ســوال ایــن اســت آمادگــی تغییــر از کجــا بایــد بیایــد؟ آیــا تغییــر در ســطح و انــدازه ای محــدود و کوچــک ممکــن اســت؟ بــە اعتقــاد 

مــن تغییــر کوچــک و بــزرگ در ایــران بــە هــم گــرە خوردەانــد، مشــکل قضیــە هــم همیــن جاســت. اگــر مــا تغییــر کوچــک را رفــرم و اصــاح 

محــدود تعریــف کنیــم، ایــن پروســە از دیــدگاە جنــاح خــط امــام نبایــد ادامــە پیــدا کنــد. چیــزی کــە واضــح اســت ایــن حقیقــت اســت کــە 

اگــر رفــرم و اصــاح محــدود ادامــە پیــدا نکنــد، عمــا نابــود شــده و از بیــن مــی رونــد. 

ــن  ــد. ای ــام جناح هــای دیگــری هــم وجــود دارن ــاح خــط ام ــە جــزء جن ــران ب ــەداری ای ــی و رسمای ــم و در درون سیســتم دولت در درون رژی

ــذارد.  ــم کام بگ ــرف نئولیرالیس ــە ط ــا ب ــران کام ــاد ای ــە اقتص ــد، ک ــم کنن ــد عل ــام ق ــط ام ــاح خ ــل جن ــد در مقاب ــی می توانن ــا زمان جناح ه

اســرتاتژی امریــکا ایــن اســت کــە بــا کمــک اقتصــادی بــە ایــران ایــن جناح هــای بــە اصطــاح اصاح طلــب را در مقابــل خــط امــام قــرار دادە 

ــد.  ــر را دارن ــرای تغیی ــی ب ــب اســتعداد آمادگ ــاح اصاح طل ــی جن ــن جناح هــا یعن ــران ای ــگاە دارد. در ای ــا ن و رسپ

جناح هایــی کــە در درون سیســتم حاکمیــت ایــران کــە آمادگــی بــرای تغییــر دارنــد، یعنــی جنــاح اصــاح طلــب، در گذشــتە هــم اقداماتــی در 

ایــن راســتا یعنــی تغییــر بعضــی از رفتــار رژیــم انجــام دادەانــد. آنهــا در مقابــل جنــاح خــط امــام مکــررا شکســت خوردەانــد. علــت اصلــی 

شکســت آنهــا ایــن بــودە اســت کــە آنهــا بــە انــدازە کافــی جــرات نکردەانــد کــە تغییــر کوچــک را ادامــە دادە و بزرگ تــر کننــد. ادامــە ایــن 

رونــد یعنــی پیشــرد تغییــر بــە ایــن وابســتە بــود کــە آنهــا جدی تــر در جهــت دموکراســی گام بردارنــد. امــا آنهــا نــە تــوان و نــە خواســت 

اقــدام بــە ایــن کار را از خــود نشــان دادنــد.

ــد ســال  ــە در چن ــا در ســطحی نیســتند ک ــی آنه ــرد، ول ــد ک ــرارداد هســتەای اســتفادە ی محــدود خواهن ــی از ق ــر خــط امام  جناح هــای غی

آینــدە تــوان ایجــاد تغییــر در حاکمیــت را بــه پیــش برنــد. بــه جــرات می تــوان گفــت کــە تغییــر در رفتــار بــدون تغییــر در حاکمیــت رژیــم 

و سیســتم والیــت فقیــە امــکان پذیــر نیســت. 

لغو تحریمها و جایگاە اقتصاد ایران

بحــران سیاســی عظیمــی کــە رژیــم جمهــوری اســامی ایــران را در بــر گرفتــە عوامــل فــراوان دارد کــە شــامری از آنهــا از پدیدەهــا و نــوع 

ــز آن عمــل  ــوع بســیار انحطاط بر انگی ــە ن ــه داری و البت ــای رسمای ــر مبن ــران ب ــد. سیســتم اقتصــادی ای سیســتم اقتصــادی رسچشــمە می گیرن

ــرتده،  ــاد گس ــی و فس ــان اجتامع ــای عری ــز نابرابری ه ــعه و نی ــت گذاری توس ــکار در سیاس ــی آش ــادی، بی کفایت ــاط اقتص ــد. انحط ــی کن م

نابــودی محیــط زیســت و چپــاول رسمایــە ی ملــی مــردم کوردســتان، خوزســتان، بلوچســتان و آذربایجــان 

ــر  ــران حتــی بســیار عقــب افتادەت از شــاخص های ایــن سیســتم اقتصــادی اســت. سیســتم اقتصــادی ای

و چپاولگرتــر از نئولیرالیســم عمــل مــی کنــد. سیســتم رسمایــه داری در کلیــت خــود جامعــە ی انســانی 

را بــە قهقــرا کشــاندە اســت. هــدف ایــن نوشــتە بررســی رسمایــه داری در متامیــت آن نیســت، در ایــن 

ــا  ــر ایدئولوژیــک جناح هــای مختلــف و عکــس العمــل آنهــا را در رابطــە ب نوشــتە ســعی می گــردد تاثی

قــرارداد هســتەای مــورد بازبینــی قــرار گیــرد. 

جناح هایــی در درون رژیــم وجــود دارنــد کــە دغدغــە ی اصلــی آنهــا ایــن اســت کــە ایــران در آســیا از 

ــد  ــی بردەان ــان پ ــە ایرانی ــد ک ــن ناراحتن ــا از ای ــد. آنه ــزی عقــب افتادەان ــوان، ســنگاور و مال ــد، تای تایلن

ــی  ــا یــک قــدرت صنعت ــە، شــبیە روابــط کشــورهای جهــان ســومی ب ــا ترکی ــط اقتصادی شــان ب کــە رواب

ــد.  ــده وارد می کن ــاخته ش ــای س ــور کاال ه ــد و از آن کش ــت می فروش ــه گاز و نف ــه ترکی ــران ب ــت. ای اس

ــه نیاز هایــش  ــران در عرصــۀ اقتصــادی، ناتوانــی آن از پاســخگویی ب ــد کــە اوج فاکــت ای آنهــا می گوین

درعرصــه ی فرآورده هــای نفتــی اســت. در کشــوری کــه دومیــن ذخایــر نفتــی جهــان را در اختیــار دارد، 

بنزیــن یکــی از مهم تریــن کاال هــای وارداتــی اســت. ایــن کــه ایرانیــان در 

مقایســه بــا ترکیــه یــا امــارات متحــده عربــی خــود را از لحــاظ اقتصــادی 

در موقعیتــی فرودســت تر احســاس کننــد، زخــم وارد آمــده بــر غــرور آنهــا 

ــم در  ــام حاک ــات نظ ــه تبلیغ ــژه از آن رو ک ــه وی ــد، ب ــر می کن را عمیق ت

پوشــاندن ایــن فرودســتی بــا تاکیــد شــبانه روزی بــر دســتاورد های علمــی 

ایــران در عرصه هــای هســته ای و فضایــی، یــا نســبت دادن دشــواری های 

کشــور بــه »اســتکبار جهانــی« و یــا جــران ایــن دشــواری ها از راه دامــن 

زدن بــه شــور مذهبــی یــا ملــی، دیگــر کارگــر نیســت. آنها از ایــن دلخورند 

ــن  ــی در ردە بســیار پائی ــب قدرت هــای جهان ــران در سلســلە مرات ــە ای ک

ــی،  ــی بین امللل ــا در بازرگان ــه تنه ــران ن ــە ای ــد ک ــا می دانن ــرار دارد. آنه ق

بلکــه از لحــاظ جــذب رسمایه هــای خارجــی نیــز نقشــی بســیار حاشــیه ای 

دارد. معترتریــن منبــع دربــارۀ جــذب رسمایــه مســتقیم خارجــی از ســوی 

کشــور های مختلــف جهــان، گزارشــی اســت کــه هــر ســال از ســوی 

ــرش  ــد( منت ــل متح ــارت مل ــعه و تج ــس توس ــاد«  )کنفران ــازمان »آنکت س

می شــود. بــه گــزارش ســال ۲۰۰۹ ایــن ســازمان، ایــران در ســال های 

ــون دالر  ــارد و ششــصد میلی ــک میلی ــال ی ــادی، هــر س ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ می

و در ســال ۲۰۰۸ یــک میلیــارد و پانصــد میلیــون دالر رسمایــه ی مســتقیم 

خارجــی جــذب کــرده اســت. بــرای پــی بــردن بــه جایــگاه ایــران در فرآینــد 

ــا شــامری از  ــن کشــور را ب ــی اســت ای جــذب رسمایه هــای خارجــی، کاف

ــه  ــران ب ــم. در ســه ســال مــورد نظــر، ای کشــور های منطقــه  مقایســه کنی

گــزارش ســازمان »آنکتــاد« جمعــا چهــار میلیــارد و هفتصــد میلیــون دالر 

رسمایــه ی خارجــی جــذب کــرده، حــال آنکــه ترکیــه، طــی هــامن مــدت، 

بــه جــذب شــصت میلیــارد دالر رسمایــه مســتقیم خارجــی، معــادل ســیزده 

ــذاری  ــال، رسمایه گ ــه س ــامن س ــت. در ه ــده اس ــق ش ــران، موف ــر ای براب

مســتقیم خارجــی در عربســتان ســعودی بــر پایــۀ آمــار آنکتــاد بــه هشــتاد میلیــارد دالر )هفــده برابــر 

ایــران( و در امــارات متحــده عربــی بــه چهــل و یــک میلیــارد دالر، بیــش از هشــت برابــر ایــران رســید. 

بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در گــزارش ســالیانە ی خــود )خاصــه تحــوالت اقتصــادی کشــور، 

1392( مــی نویســد: » تحــوالت اقتصــاد سیاســی ایــران در ســال 1392را بایــد بــه تناســب در دو نیمــه ی 

ســال بررســی کــرد: فعالیتهــای اقتصــادی و مالــی در نیمــه ی نخســت ســال در ســکون نســبی و بــه کنــدی 

ــا اســتقرار دولــت تدبیــر و امیــد، اقتصــاد از ثبــات نســبی و بازگشــت  دنبــال شــد و در نیمــه ی دوم، ب

       در هیــچ کجــای توافــق نامــە هســتەای حرفی 

از حقــوق بــر، آزادی بیــان، آزادی زنــان و حقوق 

ملتهــا نیســت. هیــچ کــدام از رهربان غــرب حرفی 

ــد. روحانــی  از دفــاع از دمکراســی مطــرح نکردن

رئیــس جمهــور ایــران بە هیــچ وجهە منــی خواهد 

کلمــەای در مــورد آزادی هــای اجتامعــی بیان کند. 

هیــچ کــدام از اعضــای تیــم هســتەای و منایندگان 

ــر  ــردم دم ب ــوق م ــە  از حق ــک لحظ ــس ی مجل

ــە ایــن معنــی نیســت کــە  ــد. امــا ایــن ب نیاوردن

مــردم ایــران و ملت هــای کــورد و عــرب و بلــوج 

ــە  ــن میان ــچ نقــش و خواســتی در ای ــرە هی و غی

ندارنــد. آنهــا خواســتەها و نــگاە خــاص بــە توافق 

هســتەای دارنــد. بــرای ملــت ایــران، دســتیابی بــه 

یــک معاملــه هســته ای آغــاز یــک فصــل دیگــر 

از مبــارزه آزادیخواهانــه آنهــا بــرای دســتیابی بــه 

ــی  ــت اجتامع ــر و عدال ــوق ب ــی، حق دموکراس

خواهــد بــود.
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تدریجــی بــه رونــد متعــارف خــود برخــوردار شــد. مجموعــه ی تحــوالت اقتصــادی و فضــای تعامــات بین املللــی کشــور در ابتــدای دهــه ی 

1390بــه گونــه ای پیــش رفتــه بــود کــه نتیجــه ی یازدهمیــن دوره ی انتخابــات ریاســت جمهــوری اهمیــت زیــادی بــرای فعــاالن خــرد اقتصــادی 

داشــت. نااطمینانــی، مشــخص نبــودن راهردهــای اقتصــادی و رویکردهــای سیاســت خارجــی، فقــدان برنامــه مشــخص بــرای هدایــت اقتصــاد 

در میــان مــدت و تنگناهــای ناشــی از تحریم هــای بین املللــی موجــب شــده بــود اغلــب کارگــزاران اقتصــادی از اواخــر ســال 1391در انتظــار 

نتایــج انتخاباتــی باشــند کــه می توانســت چشــم ا نداز متفاوتــی را بــرای گســرته ی فعالیت هــای اقتصــادی رقــم بزنــد. پیــروزی مشــی اعتــدال 

ــش  ــه نشــانه هایی از افزای ــه ای ک ــه گون ــاالن اقتصــادی را فراهــم آورد، ب ــی فع ــط پیرامون ــر محی ــات تغیی ــات، موجب ــی در انتخاب و خردگرای

اعتــامد عمومــی بــه نظــام سیاســت گذاری کان اقتصــادی و چرخــش انتظــارات بدبینانــه در نیمــه ی دوم ســال کامــاً احســاس گردیــد. تغییــر 

لحــن و رویکــرد دولــت جدیــد در تعامــات بین املللــی و کســب توافــق موســوم بــه ژنــو 2 ، طلیعــه ی آرامــش اقتصــادی و مشــی متعــادل 

بــه وجــود آمــده در دوره ی پــس از انتخابــات را در عرصــه ی مدیریــت تثبیــت کــرد و بــر رسعــت اصــاح افــزود. اعــاده ی ثبــات در بازارهــای 

دارایــی، کاهــش نــرخ ارز از ایــن بــازار، رعایــت انضبــاط مالــی و تقیــد دولــت بــه حرکــت در چارچــوب منابــع قابــل حصــول، تاکیــد بــر رعایــت 

انضبــاط پولــی و در نهایــت، اصــاح شــیوه ی تامیــن مالــی طــرح عظیــم مســکن مهــر بــه همــراه بازنگــری در بســیاری از مقــررات غیــررضوری، 

زمینه هــای بهبــود تدریجــی رشایــط عمومــی در اقتصــاد را فراهــم کــرد.«

در این سطوح بانک مرکزی آشکارا از یک سیاست نئولیرالی پشتیبانی کردە و تقاضای تحقق آن را دارد. 

در ایــن رابطــە الزم اســت کمــی بــە ســواِل، چــرا کشــورهایی مثــل ترکیــە، قطــر و مالــزی و تایــوان توانســتەاند رشــد اقتصــادی بیشــرتی از ایــران 

نشــان دهنــد. در ایــن جوامــع ناعدالتــی عمیقــی حکمفرماســت. جامعــە بــە دو گــروە، بخــش وســیع فقیــر و عــدەای محــدود بســیار ثرومتنــد 

تقســیم شــدە اســت. البتــە ایــن از نظــر اصاح طلبــان ایــران مشــکل نیســت. ایــن کشــورها از ایــن نظــر رسوســامان بهــرتی دارنــد کــە کامــا 

ــا  ــە ی اقتصــادی نیســت. آنه ــا در جنب ــن هضــم شــدن تنه تســلیم نئولیرال هــا شــدەاند و در چارچــوب اقتصــادی غــرب هضــم شــدەاند. ای

کامــا هم ســو بــا سیاســت جهانــی غــرب حرکــت مــی کننــد. ایــن هم ســویی بــە آنهــا ایــن امــکان را دادە اســت کــە بهــرت از ایــران، روابــط 

جهانــی رسمایــەای خــود را شــکل دهنــد. 

همچنان کــە گــزارش بانــک مرکــزی بیــان مــی کنــد رعایــت انضبــاط مالــی و تقیــد دولــت بــه حرکــت در چارچــوب منابــع قابــل حصــول آن 

از رشوط رشــد اقتصــادی اســت. ایــن بــە ایــن معنــی اســت کــە آنهــا خــود را بــا قوانیــن و خواســتەهای بــازار جهانــی رسمایــە کــە در دســت 

ــد.  ــق دهن نئولیرال هاســت، تطبی

در ایــران جنــاح خــط امامــی در 37 ســال گذشــتە ایــن هم ســویی را بــا بــازار جهانــی ایجــاد نکــردە اســت. ایــن دوری گزینــی از بــازار جهانــی  

از طــرف خــط امــام، زیــاد هــم بــە رضر ایــن خــط نبــودە اســت. امــروزە در ایــران بیــش از 70 درصــد رسمایــە داخلــی زیــر نظــر ســپاە و 

جناح هــای آن قــرار دارد. ایــن جنــاح بــە وحشــیانەترین شــیوە بــە جــان مــردم افتــادە و هیــچ انضبــاط مالــی نــدارد. آنهــا هــر چــی دلشــان 

خواســت، مصــادرە مــی کننــد. ایــن جنــاح طــرح عظیــم مســکن مهــر را در خدمــت گرفتنــد، و بســیار مقــررات غیــررضوری ایجــاد گردنــد کــە 

ــد. ــاز کنن ــرای زمین خــواری ب راە را ب

رفتــار ایــن جنــاح بــە شــدت جنــاح اصاح طلــب را نگــران مــی کنــد. آنهــا از ایــن نگراننــد کــە ایــن گســتاخی خــط امامــی بــە یــک نابرابــری 

ــد از  ــا می خواهن ــد. آنه ــت را بگیرن ــن حرک ــو ای ــد جل ــا می خواهن ــاند. آنه ــا بکش ــە خیابان ه ــردم را ب ــود و م ــل ش ــی تبدی ــر اجتامع عمیق ت

اســتاد بــزرگ یعنــی نئولیرالیســم درس بیاموزنــد و بهــرت گــوش بــە فرمــان آنهــا باشــند. آنهــا بــە ترکیــە نــگاە مــی کننــد و بــە موقعیــت دولــت 

ــد.  ــان حــرت می خورن اردوغ

نــگاە جنــاح اصاح طلــب بــە توافــق هســتەای بســیار امیــدوار کننــدە و خــوش باورانــە اســت. آنهــا ایــن موضــع را آگاهانــە اتخــاذ مــی کننــد. 

آنهــا می خواهنــد هرچــە زودتــر روابــط اقتصــادی بــا غــرب بهبــود دهنــد. آنهــا معتقدنــد کــە ایــن پیونــد اقتصــادی بــە آنهــا ایــن امــکان را 

می دهــد کــە آنهــا بــازار اقتصــادی ایــران را بــە دســت گیرنــد. از طــرف دیگــر جنــاح خــط امامــی قــرار دارد. آنهــا قــدرت اقتصــادی را قبضــە 

کردەانــد. آنهــا ایــن کار را بــا زور و قــدرت اســلحە انجــام دادەانــد. ســپاە پاســدارانی کــە 70 درصــد رسمایــە را در دســت دارد و خــارج از هــر 

روابــط قانونــی ســالیانە نصــف رسمایــە ی کشــور را مــی بلعــد، حــارض نیســت بــە ایــن ســادگی چیــزی کــە غــارت کــردە اســت، از دســت دهــد. 

ــگاف و  ــردد، ش ــر گ ــا منج ــی تحریم ه ــو بعض ــادی و لغ ــط اقتص ــیدن رواب ــود بخش ــە بهب ــتە ای ب ــق هس ــر تواف ــدە، اگ ــال در آین ــر ح در ه

درگیــری اقتصــادی ایــن دو جنــاح را بیشــرت می کنــد. در ایــن رابطــە بیشــرتین رضبــە متوجــە مــردم مــی گــردد. لغــو تحریم هــا نــە تنهــا وضــع 

ــر میــزان تــورم و گرانــی بیشــرت، افــزوده خواهــد شــد.  ــار زندگــی مــردم را بهــرت منی کنــد، برعکــس ب فاکت ب

دمکراسی، خط سوم و بحران اجتامعی

در هیــچ کجــای توافق نامــە ی هســتەای حرفــی از حقــوق بــرش، آزادی بیــان، آزادی زنــان و حقــوق ملت هــا نیســت. هیــچ کــدام از رهــران 

غــرب حرفــی از دفــاع از دموکراســی مطــرح نکردنــد. روحانــی رئیــس جمهــور ایــران بــە هیــچ وجهــە منی خواهــد کلمــەای در مــورد آزادی هــای 

ــن  ــد. امــا ای ــر نیاوردن ــدگان مجلــس یــک لحظــە از حقــوق مــردم دم ب ــم هســتەای و مناین ــچ کــدام از اعضــای تی ــد. هی ــان کن اجتامعــی بی

ــە ایــن معنــی نیســت کــە مــردم ایــران و ملت هــای کــورد و عــرب و بلــوج و غیــرە هیــچ نقــش و خواســتی در ایــن میانــە ندارنــد. آنهــا  ب

خواســتەها و نــگاە خــاص بــە توافــق هســتەای دارنــد. بــرای ملــت ایــران، دســتیابی بــه یــک معاملــه هســته ای آغــاز یــک فصــل دیگــر از 

مبــارزه ی آزادی خواهانــه ی آنهــا بــرای دســتیابی بــه دموکراســی، حقــوق بــرش و عدالــت اجتامعــی خواهــد بــود.

در خیلــی از شــهرها مــردم بــە خیابان هــا آمدنــد و شــعارهایی مثــل » توافــق بعــدی مــا، حقــوق شــهروندی مــا« ، » کیهــان، ارسائیــل، تســلیت 

ــل  ــد. ارسائی ــدە دارن ــە عه ــی را ب ــی خــط امام ــاص یعن ــر خ ــدە ی تفک ــداری مناین ــین رشیعتم ــان و حس ــە ی کیه ــد. روزنام تســلیت« رسدادن

منایندگــی خــط دیگــری یعنــی اســتعامر و حفــظ قــدرت اســتعامری اســت. ارسائیــل در ایــران و خاورمیانــە در کنــار مــردم قــرار نــدارد. ایــن 

کشــور همیشــە از کشــورهای معیــن و سیاســت خــاص دولــت– ملــت دفــاع کــردە اســت، کــە بــە هیــچ وجهــە در جهــت منافــع خلق هــا 

نبــودە اســت.

توافــق هســتەای و کشــمکش بیــن رژیــم ایــران و غــرب فرصت هــای معینــی بــرای مــردم یعنــی خــط ســوم ایجــاد خواهــد کــرد. حتــی اگــر 

رژیــم ایــران و غــرب کلمــەای در مــورد حقــوق اجتامعــی مــردم بــە میــان نیاورنــد، مــردم ایــن قضیــە را بــە درســتی تشــخیص دادە و از ایــن 

برخــورد یعنــی نزدیکــی روابــط میــان رژیــم ایــران و غــرب اســتفادە ی خــود را خواهنــد کــرد. روابــط میــان رژیــم ایــران و غــرب دوجنبــە 

پارادوکــس دارد. ایــن پارادوکــس بــە نفــع مــردم و خــط ســوم اســت. بــە اعتقــاد مــن اگــر توافــق هســتەای وارد پروســە ی اجرایــی شــود، مــا 

ــازە  ــد رسآغــار جنبش هــای ت ــازە مــردم می توانن ــن خواســتەهای ت ــود. ای ــم ب ــازە در خواســتەهای اجتامعــی مــردم خواهی ــرات ت شــاهد تغیی

اجتامعــی گردنــد. 

بحران منطقە و قرارداد هستەای

ــا طــرح والیــت فقیــە پیــش قــراول دولــت اســامی داعــش در منطقــە اســت. رژیــم جمهــوری اســامی    رژیــم جمهــوری اســامی ایــران ب

همیشــە رژیــم عربســتان ســعودی را بــە ایــن متهــم مــی کــرد کــە از اســام سیاســی در منطقــە پشــتیبانی منی کنــد. بحــران ســاختاری سیســتم 

ــە بلــوک مذهبــی و فاشیســتی ســنی و  ــە در منطقــە ی خاورمیان دولــت – ملــت کــە غــرب طــراح آن اســت، و رشــد تضادهــای قدرت طلبان

شــیعە را بــه وجــود آورنــد. داعــش بــا دولــت اســامی اش زادە ی ایــن تضادهــا و عظمت طلبــی فاشیســتی اســت. 

ــاور  ــوی، مش ــی رحیم صف ــە دارد. یحی ــعە طلبانە در منطق ــیار توس ــای بس ــە برنامەه ــت ک ــان دادە اس ــتە نش ــال گذش ــران در 37 س ــم ای رژی

رهــر جمهــوری اســامی در امــور نظامــی ســال گذشــته گفتــه بــود مــرز دفاعــی ایــران، جنــوب لبنــان اســت و »قــدرت نفــوذ ایــران تــا دریــای 

مدیرتانــه گســرتده شــده اســت«. شــبیه ایــن ســخنان را برخــی دیگــر از فرماندهــان ســپاه پاســداران و مســئوالن ارشــد حکومــت ایــران نیــز 

تکــرار کرده انــد. بســیاری از کشــورهای عربــی چنیــن اظهاراتــی را تائیــد اتهام هــای خــود بــه جمهــوری اســامی مبنــی بــر دخالــت در امــور 

ــن  ــردە و بدبی ــی ک ــار نگران ــران اظه ــم ای ــار رژی ــیار از رفت ــر بس ــی م ــد. رسان حکومت ــه می دانن ــردن منطق ــات ک ــورها و بی ثب ــر کش دیگ

هســتند. عبدالفتــاح سیســی، رئیــس جمهــور مــر در گفت وگــو بــا روزنامــه ی اســپانیایی »ال مونــدو« )۲۹ آوریــل/ ۹ اردیبهشــت( نســبت بــه 

پیامــد توافــق احتاملــی هســته ای میــان جمهــوری اســامی و شــش قــدرت جهانــی ابــراز بدبینــی کــرد و گفــت، ایــن مســئله می توانــد نفــوذ 

ایــران در منطقــه را بیشــرت کنــد و بــر امنیــت کشــورهای عربــی تاثیــر بگــذارد.

یکــی دیگــر از بحران هایــی کــه ایــران در آن نقــش  دارد درگیری هــای داخلــی و دخالــت کشــورهای خارجــی در یمــن اســت. عربستان ســعودی 

ــروه  ــیان گ ــه مواضــع شورش ــی ب ــه هوای ــاه گذشــته حمل ــن م ــکا از ششــم فروردی ــه و پشــتیبانی آمری ــب کشــورهای منطق ــت اغل ــا حامی ب

»انصاراللــه« بــه رهــری رسان طایفــه ی حوثــی یمــن را آغــاز کــرد. جمهــوری اســامی از حوثی هــای یمــن حامیــت می کنــد و از ســوی آمریــکا 

و عربســتان بــه آمــوزش و تجهیــز شــبه نظامیان مخالــف دولــت مرکــزی متهــم اســت.

ایــران در لبنــان سال هاســت نقــش فعــال دارد، در لبنــان ایــران بخشــی از حکومــت اســت. ایــن رژیــم در لبنــان بــا ارسائیــل درگیــر جنــگ 

اســت. 

سوریە بدون کمک ایران بە دست طرفداران عربستان سعودی افتادە بود. رژیم سوریە با پول و کمک نظامی ایران رس پاست. 

در عــراق ایــران نقــش بســیار فعــال و جــدی دارد. فرماندهــان نظامــی ایــران مســتقیام در جبهەهــای جنــگ در کنــار شــیعیان عــراق هســتند. 

در بحریــن ایــران شــیعەها را ســازمان می دهــد. 

ایــران بــا ســازمان های فلســطینی ارتبــاط مســتقیم دارد و آنهــا را از هــر نظــر کمــک مــی کنــد. مقامــات ایرانــی بارهــا خواهــان نابــودی رژیــم 

و کشــور ارسائیــل شــدەاند. 

خاورمیانــە منطقــە بســیار غنــی و ثروت خیــزی اســت. بیــش از 60 درصــد نفــت و گاز جهــان از خاورمیانــە تامیــن می شــود. غــرب در 150 
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ســال گذشــتە ایــن منطقــە را زیــر تســلط خــود داشــتە اســت. سیســتم دولــت – ملــت هدیــە ی آنهــا بــە مــردم ایــن منطقــە اســت. بلــوک 

امپریالیســتی غــرب حــارض نیســت بــە ســادگی ایــن منطقــە را فرامــوش کنــد. 

در 50 ســال گذشــتە کشــورها و بلوک هــای منطقــەای، در خاورمیانــە شــکل گرفتە انــد. مــر، عربســتان، ارسائیــل، ترکیــە و ایــران از جملــە ی 

ایــن بازیگــران هســتند. 

مــردم کوردســتان سال هاســت بــرای بدســت آوردن حــق ملــی خــود مبــارزە مــی کننــد. بــا ظهــور داعــش در کوردســتان مبــارزە آزادی خواهــی 

کوردســتان وارد فــاز جدیــدی شــد. ارتــش آزادیبخــش کــورد یعنــی نیروهــای گریــا در جبهــەای بــە طــول پیــش از هــزار کیلومــرت در حــال 

جنــگ اســت. 

در ایــن پرســپکتیو سیاســی امــروز خاورمیانــە ســوال ایــن اســت کــە توافــق هســتەای چــە جایگاهــی در حــل مشــکات خواهــد داســت؟ در 

ایــن بــارە هــر چنــد هنــوز زود اســت کــە نتیجەگیــری کــرد ولــی مــی تــوان بــە چارچــوب کلــی آن اشــارە کــرد.

 خاویــر ســوالنا می نویســد: آن چیــزی کــه نیــاز اســت و دســتیابی بــه آن بســیار ســخت اســت؛ تنش زدایــی میــان ایــران و عربســتان اســت. 

بســیاری از درگیری هــای خاورمیانــه ریشــه در تنــش میــان اســام شــیعه و ســنی دارد. 

ــه  ــازه  ی هیچ گون ــی، اج ــوه ی اله ــول و ق ــه ح ــود، ب ــه نش ــود و چ ــب بش ــن تصوی ــن م ــه ای ــه چ ــد: » ک ــەای می گوی ــر خامن ــرف دیگ از ط

سوءاســتفاده ای از آن داده نخواهــد شــد؛ اجــازه ی  خدشــه  در اصــول اساســی نظــام اســامی بــه کســی داده نخواهــد شــد؛ قابلیت هــای دفاعــی 

و حریــم امنیــت کشــور، بــه فضــل الهــی حفــظ خواهــد شــد، اگرچــه می دانیــم دشــمنان بــر روی ایــن نقطــه  بخصــوص، تکیــه  زیــادی دارنــد. 

جمهــوری اســامی، در زمینــه  حفــظ قابلیت هــای دفاعــی و امنیتــی خــود - آن  هــم در ایــن فضــای تهدیــدی کــه دشــمنان برایــش بــه  وجــود 

ــد- هرگــز تســلیم زیاده خواهــی دشــمن نخواهــد شــد. می آورن

 نکتــه  بعــدی ایــن اســت کــه چــه ایــن مــن تصویــب بشــود و چــه نشــود، مــا از حامیــت دوســتامنان در منطقــه دســت نخواهیــم کشــید؛ از 

ملّــت مظلــوم فلســطین، از ملّــت مظلــوم یمــن، از ملّــت و دولــت ســوریه، از ملّــت و دولــت عــراق، از مــردم مظلــوم بحریــن، از مجاهــدان 

صــادق مقاومــت در لبنــان و فلســطین؛ ]اینهــا[ همــواره مــورد حامیــت مــا خواهنــد بــود.« 

ــط  ــە هــم نزدیــک خواهــد کــرد؟ و رواب ــران، مــر و عربســتان را ب ــل، ای ــە چــە شــکل توافــق هســتەای، ارسائی ــن اســت، ب حــال ســوال ای

دوســتانە بیــن آنهــا برقــرار کــردە، و آنهــا را از دشــمنی بــە ســوی دوســتی ســوق مــی دهــد؟ آیــا ایــن کشــورها یعنــی ارسائیــل، ایــران، مــر 

و عربســتان آمادگــی آن را دارنــد کــە بــە هــم نزدیــک شــوند؟ و یــا اینکــە نــە ایــن کشــورها تــوان آن را ندارنــد کــە باهــم روابــط دوســتانە 

برقــرار کننــد و گــرە ی حــل همــە ی معام هــا در دســت امریــکا اســت. ایــن ســوال مطــرح اســت کــە آیــا امریــکا تــوان و هژمونــی آن را دارد 

کــە دوبــارە در خاورمیانــە همــە ی رسهــا را زیــر یــک ســقف نــگاە دارد؟

ــوان  ــی ت ــط فعل ــکا در رشای ــت. آمری ــت دادە اس ــە از دس ــود را در خاورمیان ــی خ ــکا هژمون ــراق، آمری ــتان و ع ــای افغانس ــد از جنگ ه بع

اقتصــادی الزم بــرای تثبیــت ایــن هژمونــی را نــدارد. در خاورمیانــە شــیرازە ی ســاختار سیســتم دولــت – ملــت بــە شــکل وســیعی از بیــن رفتــە 

اســت. آمریــکا هنــوز مــدل جدیــدی نتوانســتە پیــدا و جایگزیــن کنــد. در چنیــن رشایطــی انتظــار برقــراری هژمونــی از طــرف آمریــکا غیــر 

واقعــی و ذهنگرایــی اســت. 

 

نتیجەگیری:

ــکا را شکســت.  ــران و غــرب مخصوصــا امری ــن ای ــق بی ــە تواف ــرای رســیدن ب ــی )psychological barrier( ب ــع روان 1- توافــق هســتەای مان

ــق  ــە تواف ــدە ب ــا در آین ــری فراهــم شــدە اســت، ت ــی و اقتصــادی پتانســیل قوی ت ــات سیاســی، نظام ــع، از جه ــن مان ــا شکســن ای اصــوال، ب

محکم تــری برســند. توافــق هســتەای یــک واقعــە ی بالفعــل اســت، بــرای رســیدن بــە توافق هــای جدی تــر بــە نیروهــا بــا  پتانســیل بالقوەتــری 

نیــاز اســت. فراهــم آمــدن ایــن انــرژی بالقــوە بــدون تغییــر در ســاختار حکومتــی ایــران فراهــم نخواهــد شــد. تغییــر در ســاختار حکومتــی 

ــار  ــر در رفت ــی تغیی ــی )Transformation(  یعن ــن دگرگون ــد. ای ــرتی  بده ــان معتدل ــە اصاح طلب ــای ب ــە ج ــت فقی ــە والی ــی ک ــن معن بدی

ــرد.  ــدە و آرام صــورت گی ــە طــور خزن ــد ب منی توانن

2- توافــق هســتەای در درون رژیــم، انــرژی بیشــرتی بــرای درگیــری درونــی آزاد کــردە اســت.  در ماه هــای آینــدە از طــرف طرفیــن ذینفــع 

یعنــی جنــاح اصــول گــرا و اصــاح طلــب ســوخت ایــن جنــگ ذخیــرە خواهــد شــد. مــن معتقــدم بــا رشوع ســال آینــدە ی میــادی ایــن تضادهــا 

شــکوفاتر خواهنــد شــد. 

3- اروپــا از همیــن امــروز  تــاش مــی کنــد بــا ایــران در زمینەهــای مختلــف، قراردادهــای اقتصــادی برقــرار کنــد. در اروپــا  کشــور آملــان پیــش 

قــدم ایــن امــر خواهــد شــد، بعــد از آملــان، فرانســە و انگلیــس گام برخواهنــد داشــت. کشــور ارسائیــل و ســازمان جهانــی صهیونیســتی بــە 

دقــت ایــن کشــورها را زیــر نظــر دارنــد. 

4- در امریــکا جنــب و جــوش اتخــاذ قراردادهــای اقتصــادی بــا ایــران بــە حرکــت در مــی آیــد. ایــن  جنــب و جــوش، بــدون درد رس نخواهــد 

بــود و از طــرف بلــوک صهیونیســت مــدام دچــار موانــع مــی گــردد. اگــر خامنــەای و جنــاح اصــول گــرا در ماه هــای آینــدە رفتارشــان را تغییــر 

ــرار  ــر فشــار ق ــا را زی ــکا و اروپ ــن پروســە رابطــە ی آمری ــرارداد اقتصــادی می گــردد. ادامــە ی ای ــاد ق ــع انعق ــی صهیونیســتی مان ــد، الب ندهن

خواهــد داد. اگــر آمریــکا از لقمــە ی چــرب اقتصــادی بــی بهــرە گــردد، ایــن کشــور بــە اروپــا اجــازە منی دهــد کــە بــا ایــران رابطــە اقتصــادی 

را گــرم کننــد. 

5- کشــورهای عربــی مخصوصــا عربســتان ســعودی و مــر در چنــد مــاە آینــدە ی یــک اســرتاتژی دوگانــە پیــش خواهنــد گرفــت. از یــک نظــر 

نظارەگــر خواهنــد بــود، و از طــرف دیگــر، آنهــا تــاش خواهنــد کــرد بــا فشــار روی ســوریە، عــراق، یمــن و لبنــان ایــران را در موضــع تعرضــی 

قــرار دهنــد، کــە بــە ایــن شــیوە رابطــە آمریــکا و ایــران را تیــرە کننــد. 

6- ارسائیــل منی خواهــد رابطــە خــود بــا اروپــا و آمریــکا را خــراب کنــد. اگــر ایــران رفتــارش را در مــورد ارسائیــل تغییــر ندهــد، ارسائیــل تــاش 

مــی کنــد مانــع انعقــاد قراردادهــای اقتصــادی ایــران بــا غــرب گــردد. ارسائیــل هنــوز امیــدوار اســت کــە آمریــکا از طریــق نیــروی نظامــی 

رژیــم ایــران را ســاقط کنــد.

7- مــردم برداشــت خــاص خــود را از توافــق نامــە هســتەای دارنــد. خواســتە ی آنهــا دموکراســی اســت. تغییــر در روابــط اقتصــادی بــا غــرب 

بــرای آنهــا یعنــی گشــایش فضــای خفقــان آور غیــر دموکراتیــک کنونــی اســت. مــردم از رژیــم روحانــی انتظــار دارنــد کــە فضــای فعلــی جامعــە 

را تغییــر دهــد. در آینــدە نــە چنــدان دور، دولــت روحانــی از طــرف مــردم مــورد تســت قــرار خواهــد گرفــت. اگــر روابــط اقتصــادی بــا غــرب 

بهبــود پیــدا کنــد رژیــم روحانــی قدم هــای کوچــک بــرای بــاز کــردن فضــای سیاســی برخواهــد داشــت، کــە البتــە ایــن اقدامــات بــا مخالفــت 

اصــول گرایــان تــوام خواهــد بــود. بــە اعتقــاد مــن بــدون تغییــر بنیــادی در روابــط اقتصــادی بــا غــرب دولــت روحانــی تــوان و جــرات اقــدام 

بــە بعضــی آزادی هــای ســادە ی اجتامعــی را نــدارد. ولــی ایــن بــدان معنــی نیســت کــە مــردم خودشــان هیــچ اقدامــی انجــام نخواهنــد داد. 

ــد  ــی نبای ــت روحان ــران، از دول ــر ای ــای دیگ ــورد و خلق ه ــق ک ــە خل ــر علی ــز ب ــای  زهرانگی ــردن فض ــاز ک ــل و ب ــق مل ــورد دادن ح 8- در م

انتظــارات زیــاد داشــت. ایــن دولــت خــود پیــش گام هیــچ گونــە اقــدام آزادی خواهانــە در جهــت ملتهــای اســتثامر شــدە ایــران همچــون ملــت 

کــورد نخواهــد شــد. خلق هــای اســتثامر شــدە بایــد بــە فکــر تقویــت راە ســوم و یــا خــط ســوم باشــند. 

9- ایــن توهــم اســت اگــر فکــر کنیــم کــە لغــو تحریم هــا و بهبــودی روابــط اقتصــادی بــا غــرب از میــزان فشــار اقتصــادی بــر مــردم می کاهــد. 

اقتصــاد ایــران آنچنــان زیــر کنــرتل مافیاهــای تجــاری اســت کــە هنــوز راهــی طوالنــی بــرای تغییــر آن الزم اســت. 
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   تغییــر و تحــوالت اجتامعــی در کوردســتان كــه معمــوال از طریــق مبــارزه ای آشــكار بــا دشــمن و ذهنیــت اشــغالگری صــورت عملــی بــه خــود 

ــارزه و دســت یابی  ــه شــامر مــی رود. توســعه ی مب ــارزه ای ایدئولوژیــك ب ــوده و در واقــع مب ــه ب ــرد ، دارای ابعــاد گوناگــون و همه جانب می گی

بــه آزادی بــدون رســیدن بــه ادراكــی ژرف از »موضــوع بردگــی« کــه پیامــد نهادینه شــدن ضدفرهنــگ اشــغالگری در جامعه اســت، توســعه ای 

پایــدار نخواهــد بــود؛ اگــر ایجــاد تغییــر و تحــول در جامعــه را بــرای خویــش همچــون یــك رســالت اجتامعــی قلمــداد می مناییــم و جهــت 

آگاه منــودن انســانیت، تاشــی بی وقفــه را در رسلوحــه ی فعالیت هــای خویــش قــرار داده ایــم، تنهــا بــه ســبب درک عمیــق از مفهــوم آزادی 

ــه از ســوی نظــام  ــی  ك ــگ بردگ ــح و درســت از واپســگرایی و ضدفرهن ــا درك صحی ــای حقیقت هــای اجتامعــی اســت. می بایســت ب ــر مبن ب

حاكــم بــر جامعــه تحمیــل می شــود، بــا آن برخــورد منــود. جهــت رســیدن بــه چنیــن رویکــردی، تــاش، ایــامن و اراده ای عظیــم و راســخ رشطــی 

بنیادیــن اســت. تنهــا از رهگــذار پیرشفــت تدریجــی زمــان، شــناخت اشــكال گوناگــون بردگــی و تحــول ذهنیتــی  - شــخصیتی خویــش اســت 

ــه  ــه ی دشــمن ب ــر شــویم؛ علیرغــم افزایــش تهاجــامت همه جانب ــز نزدیك ت ــه درک از آزادی های مــان نی ــی ب ــوان بیشــرت از هــر زمان کــه می ت

زندگــی آزاد و مبــارزات آزادی خواهانه مــان، بــا ایجــاد تغییــر و تحــوالت اجتامعــی از طریــق ارتقــا و پیشــرد مبــارزات فرهنگــی  و اجتامعــی 

ـ كــه بیانگــر انقابــی در درون انقــاب اســت ـ نیرومندانه تــر از هــر زمانــی می تــوان بــه  مبــارزه  ادامــه داد. 

   جملــه ی »پیرشفــت جامعــه ی آزاد، بــا زن بــرده امكان پذیــر نخواهــد بــود« )1(خــود می توانــد گویــای ایــن موضــوع اســت کــه رشط تحقــق 

آزادی بــرای یــک جامعــه و برخــورداری متامــی جامعــه از مفهــوم آزادی، نیازمنــد شــناخت از بردگــی اجتامعــی و وجــود ذهنیتــی اســت کــه 

ــر ایــن همیــن مبانــی اســت كــه در جامعــه ی  در آن جامعــه، درک از آزادی را بــدون درک از موجودیــت و هویــت زن قلمــداد می منایــد. ب

ــن در موضــوع آزادی اســت. تاریخــی از ســقوط و  ــر و رشط بنیادی ــان امــری انکارناپذی ــان و گســرتش ســازماندهی زن كوردســتان انقــاب زن

شكســت پنج هــزار ســاله ی زنــان كــه اولیــن حلقــه ی بردگــی و ســقوط اجتامعــی اســت بــه مــا نشــان می دهــد كــه آزادی تنهــا از طریــق بــه 

اوج رســیدن ســطح روشــنفكری و روشــنگری زنــان، ســازماندهی و مبــارزه ی آنــان امكان پذیــر می گــردد. هــر انــدازه كــه زنــان در مبــارزات 

آزادی خواهانــه از نظــر ذهنیتــی، روحــی و اجتامعــی پیرشفــت مناینــد، به هــامن میــزان نیــز زمینــه جهــت نیــل بــه آزادی هموارتــر خواهــد 

شــد. 

ــی  ــی می باشــیم، به متام ــی، سیاســی و اجتامع ــك رنســانس ایدئولوژیك ــاً شــاهد ی ــا تدریج ــتان م ــه ی كوردس ــروزه در ســطح جامع ــر ام    اگ

نتیجــه ی ایــن مبــارزات و بــه  ویــژه مبــارزات آزادی خواهانــه ی زنــان می باشــد. موجودیــت و هویــت زنــان در جامعــه ی كــورد و  هم چنیــن 

مناســبات اجتامعــی، نیــروی برابری خواهــی و ســازماندهی عادالنــه ی زنــان از جامعــه ی نوســنگی تــا بــه امــروز دچــار چنــان انحرافــی گشــته 

کــه احیــای آن را خــود جامعــه نیــز امــری محــال می پنداشــت. خــود جامعــه ی زنــان را  نیــز بــه چنــان وضعیتــی دچــار منوده انــد کــه پذیــرش 

ــن  ــه در ای ــناخت و درک حقیقت مداران ــت. ش ــوم می پذیرف ــتی محت ــه و رسنوش ــوان یگانه گزین ــه عن ــی را ب ــول بردگ ــیه ماندن و قب در حاش

زمینــه بنیادی تریــن اصــل جهــت درك از امــکان تحقــق جامعــه ی آزاد اســت. 

ــان پیــش از  ــان پیــش از هــر چیــز در عرصــه ی ذهنیتــی صــورت می پذیــرد. چــرا كــه حاكــامن و قدرت گرای ــارزات آزادی خواهانــه ی زن     مب

هــر چیــز ســعی در فتــح ذهنیت هــا داشــته اند؛ به همیــن دلیــل نیــز زنــان از لحــاظ ذهنیتــی - فكــری از جامعــه و زندگــی رانــده شــده اند. 

ــای  ــده و ج ــم گردی ــه حاك ــی جامع ــت متام ــپس در ذهنی ــان، س ــت زن ــدا در ذهنی ــل« ابت ــد و ناقص العق ــو بلن ــارت »گیس ــه عب ــرای منون ب

گرفتــه و به تدریــج در متامــی مناســبات زندگــی هــم رســوخ كــرده اســت. نقــش زن در مدیریــت زندگــی اجتامعــی، رفته رفتــه بــا تهاجــامت 

ایدئولوژیكــی كمرنــگ شــده و از میــان برداشــته شــده اســت. 

    علی رغــم اینكــه زن جوهــره ی زندگی ســت امــا بــه او همچــون خطــری بــزرگ در اجتــامع و زندگــی نگریســته می شــود. مبنــای شــكل گیری 

بافــت ایدئولوژیكــی »مــرد مقتــدر« نیــز این چنیــن پی ریــزی شــده اســت. به میزانــی كــه ایدئولــوژی مردســاالری نهادینگــی یافــت، به هــامن 

میــزان نیــز به راحتــی توانســت زن و جامعــه را بــه بردگــی بكشــاند. نیروهــای قدرت گــرا و حاكــم جهــت آن كــه بتواننــد از افزایــش ســطح 

ــدف  ــد. ه ــرار می دهن ــدف ق ــان را ه ــز زن ــر چی ــش از ه ــد، پی ــل آورن ــت به عم ــی مامنع ــك اجتامع ــوالت دموكراتی ــر و تح ــی  و تغیی آگاه

ــن  ــه می باشــد. به همی ــارزات آزادی خواهان ــه جامعــه و مامنعــت از مب ــدن ذهنیــت اســتثامرگر خویــش ب ــدام، قبوالن ــن اق اساسی شــان از ای

ــاج  ــه آم ــی جامع ــت متام ــه در آن ذهنی ــی ك ــد. تاكتیك های ــتفاده می كنن ــژه« اس ــای »جنگ وی ــرتده از تاكتیك ه ــور گس ــه ط ــز ب ــل نی دلی

ــت آزاد اندیشــی جامعــه می باشــد.  ــردن ذهنی ــج ك ــرد و هــدف اساســی از آن فل ــرار می گی ــه ق حمــات همه جانب

   یكــی از اهــداف ذهنیــت ســلطه طلب بــر جامعــه در قالــب و فرم هــای حاکمیت هــای دولتــی، ایجــاد مانــع در برابــر ســطح آزادی خواهــی 

و دموكراســی طلبی جامعــه و همزمــان نهادینه منــودن ویژگی هــای واپســگرایی در جامعه ا  ی ســت کــه دچــار تفکــر و ذهنیــت جنســیت گرایی 

ــژه از طریــق رســانه ها، ســینام و موســیقی ســعی در شــکل دهی  ــه  وی ــا گســرتش حمــات ایدئولوژیكــی ب ــز هســت. در ایــن وضعیــت ب نی

ــازند.  ــرف س ــان منح ــه زن ــبت ب ــه را نس ــدگاه جامع ــر دی ــر و عمیق ت ــه نهادینه ت ــی ک ــد. وضعیت ــه دارن ــه جامع ــاالر ب ــت مردس ــنتی ذهنی س

ــوند، از راه  ــد می ش ــاالر تولی ــی و مردس ــت دولت ــوژی و ذهنی ــاس ایدئول ــر اس ــه ب ــی ك ــای تلویزیون ــاخت رسیال ه ــا س ــه ب ــوان منون ــه عن ب

برجســته  منودن خصوصیــات جامعــه ی جنســیت گرا امــا به شــكل ظریــف، هــم زنــان و هــم كل جامعــه را آمــاج مببــاران رســانه ای و تبلیغاتــی 

ــاالرانه  ــیت گرایانه و مردس ــای جنس ــط ویژگی ه ــان بس ــرتانده و خواه ــش را گس ــی خوی ــامت ایدئولوژیك ــه تهاج ــد. بدین گون ــرار می دهن ق

ــرا  ــه هــدف حمــات ایدئولوژیكــی نظــام قدرت گ ــن اقشــاری هســتند ك ــان مهم تری ــان و جوان ــت و زندگــی اجتامعــی  هســتند. زن در ذهنی

می باشــند. برآننــد كــه بــا دور ســاخن ایــن دو قــرش از واقعیــات جامعــه و مبــارزات آزادی خواهانــه ی اجتامعــی،  جامعــه را منحــرف ســاخته 

ــان و  ــان زن ــاد در می ــج اعتی ــی و فحشــا، تروی ــا شــیوه هایی همچــون اشــاعه ی بی اخاق ــد. نظــام، ب ــه دهن ــه اســتثامر آن ادام ــان ب و همچن

جوانــان درصــدد گســرتش انحطــاط اخاقــی و فروپاشــی شــخصیتی اســت. موفقیــت در ایــن كار بــه  معنــای رســیدن نظــام بــه اهــداف خویــش 

كــه هــامن از میــان برداشــن جامعه گرایــی و ایجــاد جامعــه ای فاقــد آینــده اســت. زنــان و جوانــان به منزلــه ی نیــروی تحول خــواه و کنش گــِر 

ــن نقطه نظــر بیشــرتین حمــات  ــد. از ای ــان بوده ان ــر در جامعــه، بیــش از هــر قــرش دیگــر مــورد توجــه فرادســتان و اقتدارگرای ــی تغیی اصل

ایدئولوژیــك، ذهنیتــی و فرهنگــی معطــوف بــه آنهاســت. 

ــا عقب  ماندگی هــای اجتامعــی و واپســگرایی های ناشــی از آن مواجــه بــوده  ــه ب ــا سیاســت های مذكــور، خلــق كــورد عامدان     در ارتبــاط ب

جامعه و آزادی

زن 
رونیا آویر

KJAR عضو کمیته ی رسانه ی
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و آشــكارا او را در چنیــن وضعیتــی قــرار داده انــد. دولــت در مقابــل قتــل  زنــان كــه تحت لــوای نامــوس انجــام می گیرنــد، همچنــان ســكوت 

اختیــار كــرده اســت. ایــن مــورد بــر همــگان عیــان اســت كــه مكانیزم هــای دولتــی، همــواره زمینــه ی افزایــش تجــاوز و خشــونت علیــه زنــان 

را، آمــاده می ســازند. همزمــان بخشــی از هــامن ضدفرهنــگ تجــاوز از ســوی نظــام حاكــم بــا شــیو ه ها ی  اعــامل فشــار و رسكــوب علیــه زنــان 

ــته می شــود.  روا داش

 آشــكار شــدن اقدامــات ضد اخاقــی در جامعــه، نظیــر قتــل، تجــاوز، اعتیــاد و حتــی در مــواردی ربــودن دخــرتان جــوان كــه در ایــن اواخــر 

ــل مشــاهده اســت.  ــده ای قاب ــن مــورد در رشق و جنــوب كوردســتان در حــد فزاین ــز می باشــد. ای ــه افزایــش نهــاده، مــوردی تأمل برانگی روب

رویدادهایــی از ایــن قبیــل كــه به صورتــی پنهانــی توســط باندهــای متصــل بــه دولــت انجــام می گیرنــد و دولــت از آن هــا حامیــت به عمــل 

مــی آورد، روزانــه در حــال افزایــش می باشــند. اگــر تنهــا همچــون رویــدادی مــوردی و یــا اتفاقــی بــه ایــن مســائل بنگریــم، بی گــامن دچــار 

ــم و  ــه ای عظی ــع توطئ ــد. در واق ــز برگزی ــی نی ــت چاره یاب ــکاری در جه ــوان راه ــه بت ــود ک ــم ب ــی نخواهی ــه خوانش ــادر ب ــده و ق ــتباه ش اش

ــان و  ــژه زن ــه و به وی ــت جامع ــت و موجودی ــه متامی ــدی جــدی علی ــور خطــر و تهدی ــوارد مذك ــان می باشــند. م ــه در می ــی همه جانب اهداف

جوانــان اســت. بــا بررســی هویــت كســانی كــه دســت بــه چنیــن اقداماتــی زده یــا از آن حامیــت می مناینــد، ایــن امــر را بــه خوبــی آشــکار 

ــد  ــای آن بای ــرد؛ امــری کــه قطعــاً متامــی زوای ــه یــک جنــگ ویــژه صــورت می پذی ــد کــه فقــط در راســتای گســرتش و عمق بخشــی ب می کن

بــرای همــگان آشــكار گــردد.  

ــه  ــواده پذیرفت ــوی خان ــی از س ــنگرانه و آموزش ــای روش ــتی فعالیت ه ــت بایس ــلطه گر، نخس ــام س ــات نظ ــاخن حم ــتای خنثی س     در راس

شــوند. بــه همیــن جهــت مهــم اســت كــه فرزنــدان خویــش را بــا مبــارزات آزادی خواهانــه  آشــنا منــوده و ســازماندهی منــود. همچنیــن جوانــان 

بایــد بــا ترویــج مبــارزه و ســازماندهی ، قــادر بــه دفــاع از خویــش باشــند. بــرای خنثی ســازی هرگونــه تهاجــم، مناســب ترین راهــکار عبــارت 

اســت از آگاهی یافــن و آگاهی بخشــی در حــوزه ی دفــاع مــرشوع و ســازماندهی منــودن آن در میــان زنــان و جوانــان؛ چــرا كــه همــواره زمینــه 

بــرای هرگونــه تهاجــم و یــورش در ابعــاد مختلــف مهیــا بــود، می بایســت بــه مقابلــه ای مؤثــر بــا ایــن وضعیــت پرداخــت. 

ــن  ــی از ابتدایی تری ــان داد. یك ــا پای ــی دولت ه ــات غیراخاق ــه اقدام ــرد و ب ــه ك ــژه مقابل ــت جنگ وی ــا سیاس ــوی ب ــر نح ــتی به ه     بایس

ــق رســانه ها هوشــیار و آگاه ســاخت. آشــكار  ــد جامعــه را از طری ــی اســت. بای ــت، تأســیس نهادهــای جامعــه ی مدن ــن فعالی ــات ای رضوری

ــه  آنهــا حقــارت می كننــد، امــری اغامض ناپذیــر  ــان را تحــت خشــونت قــرار داده و ب ــان و جوان ســاخن شــبكه ها  و مراكــز مخفــی ای كــه زن

اســت.

ــت  ــعار نیس ــک ش ــا ی ــود«، رصف ــم من ــذار خواهی ــاوز گ ــگ تج ــانیم و از فرهن ــه اوج می رس ــش را ب ــارزات خوی ــعار »مب ــتان ش     در کوردس

ــه و  ــدا علمــی، آگاهان ــن یــک مب ــان در حــال گســرتش اســت. ای ــه پیشــاهنگی جنبــش آزادی خواهــی زن ــی آن امــروزه  ب بلکــه رویکــرد عمل

سازماندهی  شــده در برابــر هرگونــه ضدفرهنــگ تجــاوز علیــه زنــان و جامعــه اســت؛ حــال ایــن تجــاوز بدســت دولــت باشــد یــا مــرد حاكــم، 

تفاوتــی نخواهــد داشــت چــرا كــه هــر شــیوه  ای از خشــونت، شــكنجه و قتل عــام زنــان، ریشــه در ضدفرهنــگ تجــاوز دارد. در بیشــرت مــوارد 

ایــن خشــونت ها آشــكارا علیــه زنــان و جامعــه روا داشــته می شــود. ایــن خشــونت ها در همــه ی عرصه هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی 

ــر ایــن اقدامــات باشــیم، آگاهــی ایدئولوژیكــی، آمــوزش و ســازماندهی  ــارزه در براب و حقوقــی انجــام می گیرنــد. جهــت آنكــه قــادر بــه مب

جــز رشوط اساســی و اجتناب ناپذیرنــد. ایــن مــورد نیــز بســیار مهــم اســت كــه زنــان و جوانــان در برابــر سیاســت های نظــام رسمایــه داری، 

ــا  ــن مبن ــر ای ــند. ب ــه باش ــردی آگاهان ــورده و دارای رویك ــب نخ ــم« فری ــرد حاك ــاب دار »م ــره ی نق ــازی ها و چه ــد، ظاهرس ــای پلی بازی ه

رضوری ســت كــه جهــت رســیدن بــه معرفــت و آگاهــی و درك ســازماندهی، دفــاع مــرشوع و حقــوق خویــش، مبارزات مــان را بی وقفــه ادامــه 

ــت اســفبار جامعــه هســتند، می بایســت  ــن وضعی ــا چنی ــارزه ب ــه مدعــی مب ــی ک ــم. بی گــامن رســالت اجتامعــی ســازمان ها و نهادهای دهی

ــا ایــن جنگ ویــژه را نشــان دهنــد. موضــع عملــی خویــش در راســتای مقابلــه ب

چــرا کنفدرالیســم دموکراتیــک مطــرح شــد؟ آیــا رهــر آپــو بــه ایــن مســأله پــی بُــرد کــه مــا منی توانیــم دارای ســاختاری دولتــی باشــیم؟ 

ــرد؟  ــت را پیشــنهاد ک ــق نشــدیم، سیســتمی خــارج از ســاختار دول ــت موف ــه دول ــرای تبدیل شــدن ب ــاش ب ــا در ت ــه چــون م ــا اینک و ی

قطعــاً چنیــن نیســت. در نهــاد چنیــن سیســتمی، اندیشــه ای فلســفی در ســطحی بســیار عمیــق، نهفتــه اســت. در ایــن سیســتم از لحــاظ 

تئوریــک، تغییراتــی در زمینــه ی جهان بینــی وجــود دارد. ایــن سیســتم بــه نحــوه ی خوانــش مــا از تاریــخ بســتگی دارد. شــکل گیری ایــن 

سیســتم بــا درک عمیــق مــا از تاریــخ میــر می گــردد. در نتیجــه سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه ماننــد راه حــل مســائل اجتامعــی 

مطــرح می گــردد. ســؤال دیگــری کــه حتــامً بایســتی بــه آن پاســخ گفــت ایــن اســت کــه رضورت یــا لــزوم وجــود سیســتم کنفدرالیســم 

دموکراتیــک چیســت؟

» KONFEDERALÎZMA DEMOKRATÎK Û ERKÊN DEMÊ « برگرفته از کتاب

بخش دومترجمه: زانا پشکۆ

رضورت وجود سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک 

1 .  »پیرشفت جامعه ی آزاد، با زن برده امكان پذیر نخواهد بود« از جمات رهر آپو. مانیفست متدن دموکراتیک کتاب پنجم
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ــارزات و تاش هــای مــا ادامــه ی ارزش هــای دموکراتیــک و  ــرای نیازهــای تاریخــی اســت. مب کنفدرالیســم دموکراتیــک پاســخی ب  .1

کومینــال می باشــند. بدیــن شــیوه  مــا پیشــاهنگ ارزش هــای دموکراتیــک و کومینــاِل تاریخــی هســتیم. آنهایــی کــه در طــول تاریــخ در برابــر 

ــه  ــه نتیجــه ای مطلــوب نرســیده اند. مــا ب ــه قــدری کافــی موفــق نبــوده و ب ــد ب ــارزه کرده ان سیســتم هیرارشــیک )طبقاتــی( و دولت گــرا مب

عنــوان ادامه دهنــده ی راه آنهــا، مبارزاتشــان را مبنــا قــرار داده و از تاش هایشــان درس می گیریــم. بــرای اینکــه مبــارزات آنهــا را بــه رسانجــام 

برســانیم بایســتی از تکــرار اشــتباهات خــودداری مناییــم. مــا کاری را کــه آنهــا نتوانســتند انجــام دهنــد، انجــام می دهیــم. در خــارج از ســاختار 

دولتــی تــاش می کنیــم تــا خلــق را بــه یــک نیــرو و پتانســیل خود محــور تبدیــل کنیــم. بــا ســازماندهی خلــق تــاش می کنیــم کــه سیســتمی 

بــا محوریتــی خلقــی، خــارج از سیســتم دولتــی تأســیس شــود. نــام ایــن ســازماندهی نیــز کنفدرالیســم دموکراتیــک می باشــد. به همیــن دلیــل 

بــرای اینکــه خواســته ها و نیاز هــای خلقــی بــرآورده شــود بایســتی سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک تأســیس شــود چــرا کــه بــا ســاختار و 

ذهنیتــی دولتــی، منی تــوان هــدف و خواســته های ملــت تحــِت ســتم را تأمیــن و بــه انجــام رســاند.

ــه داری در  ــه ی رسمای ــام مدرنیت ــم نظ ــه می دانی ــور ک ــت. هامن ط ــه اس ــای روزان ــرای نیازه ــخی ب ــک پاس ــم دموکراتی کنفدرالیس  .2

ــای  ــب دولت ه ــرات از جان ــا و تغیی ــن مداخله ه ــود. ای ــامل من ــه اع ــی را در منطق ــزرگ ، مداخله های ــه ی ب ــروژه ی خاورمیان ــوب پ چهارچ

ــن  ــخ ای ــت؟ پاس ــه اس ــا چگون ــه مداخله ه ــر این گون ــه در براب ــق و جامع ــخ خل ــل، پاس ــوند. در مقاب ــام می ش ــواه انج ــرا و متامیت خ اقتدارگ

ســؤال هــامن شــیوه ی بــرآورده ســاخن خواســته های روزانــه  و طبیعــِی اجتامعــی می باشــد.

در حــال حــارض در خاورمیانــه ســه خط مشــی و پــروژه ی متفــاوت جریــان دارنــد و هــر کــدام بــرای موفقیــت خویــش مجادلــه می مناینــد. 

یکــی از ایــن خط مشــی ها مدرنیتــه ی رسمایــه داری اســت کــه بــا پیشــتازی ایــاالت متحــده ی آمریــکا در جریــان و در حــال پیــرشوی اســت. 

آمریــکا در چهارچــوب منافــع جهانــی خــود تــاش  می کنــد تــا منطقــه  را بــه شــکل مــورد نظــر خــود درآورده و بازطراحــی منایــد. بــر اســاس 

ایــن پــروژه، هــر حرکــت و جنبشــی کــه بــر طبــق میــل آنهــا نبــوده و برنامه هــای خــود را ]بــا برنامه هــای آنــان[ طرح ریــزی ننامیــد، بایســتی 

از بیــن رفتــه و یــا دچــار تغییــرات بنیادینــی گــردد. هــر کســی بــر طبــق برنامه هــا و طراح هــای آنهــا نباشــد بایســتی بــه شــیوه ای گســرتده 

محــدود گــردد. در هرجایــی از جهــان کــه باشــد می تــوان جنبش هــا و پتانســیل ّهای خــارج از ایــن خــط را تــا حــدودی قبــول کــرد ولــی ایــن 

ــی، واکنشــی طبیعــی از خــود  ــن سیســتم های جایگزین ــن چنی ــل ای ــه در مقاب ــه خاورمیان ــه منی باشــد، چراک ــه بدین گون مســئله در خاورمیان

نشــان می دهــد. می تــوان مشــاهده کــرد کــه از نظــر تنوع هــای ایدوئولوژیکــی ، خاورمیانــه هیچ گونــه شــباهتی بــا کشــورهای غربــی نــدارد. 

از لحــاظ فرهنگــی نیــز شــباهت چندانــی بــا غــرب نــدارد. اروپایی هــا نزدیــک بــه 500 ســال اســت کــه ادعــای پیشــاهنگی متــدن و انســانیت 

را می مناینــد. ایــن درحالــی اســت کــه خاورمیانــه 15000 ســال، پیشــتاز متــدن برشیــت بوده اســت؛ در نتیجــه صاحــب هویــت و شــخصیتی 

مخصــوص بــه خــود می باشــد. بــه همیــن دلیــل پیشــتازان سیســتِم رسمایــه داری می خواهنــد تاریــخ نوینــی را بــرای منطقــه رقــم زده و بــا 

ــه داری در منطقــه می باشــد و متــام تــاش  ــه ی رسمای ــد. این هــا مــواردی از مداخله هــای مدرنیت ــر مناین ــزرگ، افــکار مــردم را پ ــی ب دروغ های

آنهــا بــر ایــن اســت تــا در ایــن پــروژه رسبلنــد بیــرون آینــد. در هــامن حــال پــروژه ی قدرت هــای منطقــه ای نیــز وجــود دارد. ایــن پــروژه  

ــری ایجــاد  ــه تغیی ــدار فئودالی شــان، هیچ گون ــد در سیســتم اقت ــی ندارن ــه ای متایل هــامن طــرح دولت-ملت هــا می باشــد. دولت هــای منطق

شــود. ایــن قدرت هــا هــم در مقابــل قدرت هــای رسمایــه دارِی جهانــی و هــم در مقابــل خواســته ها و تاش هــای مردمــی از خــود مقاومــت 

نشــان می دهنــد. بــه هــر صــورت می خواهنــد کــه خاورمیانــه در وضعیــت کنونــی اش باقــی مبانــد و دچــار هیــچ گونــه تغییــری نشــود. خــط 

ــم  ــد. می بینی ــه خــود را نشــان دهن ــد ک ــروز می خواهن ــن خواســته ها ام ــان وجــود دارد خواســته ی خلق هاســت. ای ــن می ــه در ای ســومی ک

ــدازه ی الزم ســازماندهی  ــه ان ــا ب ــن تاش ه ــا ای ــی وجــود دارد ام ــا و مبارزات ــم تاش ه ــر سیســتم حاک ــه در براب ــی از منطق ــه در هــر جای ک

ــارزات و  ــه مب ــوان گفــت ک ــن تاش هــا می ت ــان ای ــت ذوب می شــوند. در می ــرا و دول شــده نیســتند و بیشــرت در درون سیســتم های اقتدارگ

تاش هــای جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد کــه بــر اســاس افــکار و اندیشــه های رهــر آپــو خــود را ســازماندهی می کننــد، منســجم ترین 

ــی  ــد.جنبش آزادی خواه ــتان می باش ــه و کوردس ــر خاورمیان ــم ب ــرای حاک ــتم های اقتدارگ ــه سیس ــارزات علی ــوع مب ــده ترین ن و سازماندهی ش

خلــق کــورد می خواهــد بــه وســیله ی برســاخت سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک در منطقــه، علیــه مداخله هــای نیرو هــای جهانــی مبــارزه 

منــوده و پتانســیل و نیروهایــی خلقــی، بــرای امــروز و آینــده ی خاورمیانــه طرح ریــزی مناینــد. بنابرایــن جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد بــا 

ایــن سیســتم کــه بیــرون از ســاختار و ذهنیــت دولتــی برســاخته می شــود،   درصــدد اســت تــا در مســئله ی چاره یابــی بحران هــای خاورمیانــه 

نقــش خــود را ایفــا منایــد و خلق هــای خاورمیانــه را از ایــن آشــفتگی و کائــوس موجــود و بــر طبــق اهــداف و خواسته هایشــان آزاد منایــد. 

رهــر آپــو بــا پیشــنهاد سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک، بــا نــام خلــق،  در وضعیــت موجــود مداخلــه منــود و راه حــل چاره یابــی را ارائــه داد.

سالهاســت کــه خلــق کــورد در چنــگال اهریمنــان زمان هــای متفــاوت مقاومــت می کنــد. مقاومــت بــرای مانــدن و هســتی؛ و نیســت نشــدن و جاودانه گشــتگی. مقاومــت در برابــر جنگــی 
نابرابــر، دربرابــر هجوم هــای بی امــان بــه درازای تاریــخ. هجوم هایــی کــه هــر یــک مــرگ و تسلیم شــدن را بانــگ بر مــی آورد. کوردهــا بــه درازای تاریــخ در برابــر ایــن تهاجــامت کــه بــر آنهــا 
تحمیــل شــده بــود، نــه مــرگ و نــه تســلیمیت را بــرای خــود قبــول نکردنــد. بلکــه بــه شــیوه ای دلیرانــه و شــجاعانه بــا از خــود گذشــتگی فــراوان مقاومــت را برگزیدنــد و تــا بــه امــروز با پیشــگامی 
قهرمانــان ایــن خــاک و دیــار، ایســتادگی را بــه یــک خط مشــی زندگــی مبــدل کرد ه انــد. تــن بــه دشــمن ندادنــد. خیــال دشــمنان را برمــا کردنــد. و اینــک در ســده ی بیســت و یکــم، آنــگاه کــه 
رسنوشــت ایــن خلــق زحمتکــش را می نگریــم، آن چنــان درخشــان اســت کــه نــور آن بســان خورشــید تابنــده بــه هــر جــا روشــنائی می بخشــد. در ایــن آســامن آبــی چنــان زیبــا گشــته کــه نظــاره 
کــردن آن دل هــا را هــم روشــنا می دهــد. ایــن تابندگــی  ســوزان اســت کــه بــت ظلمــت را بــر رس خائنــان فــرود آورده و در دل دشــمنان تــرس و خوفــی آن چنــان بــه پــا کــرده کــه ناچار تــر از 

بی چــاره مانــدن، راهــی بــرای گریــز از مــرگ خــوش ندارنــد. 
اگــر امــروز قــادر بــه بــرآوردن فریــاِد زیســن و حیاتــی آزادیــم و اراده منــِد رشف، آبــرو، کرامــت و عــزّت زندگــی خویــش گشــته ایم، بی گــامن نتیجــه ی زحمــت وتــاش فرزنــدان قهرمــان ایــن 
مــرز و بــوم می باشــد. آنهــا گل هــای گلســتان واقعــی دیــار مــا هســتند. رنــگ ایــن گل هــا در هــر جــای ایــن دیــار منایــان اســت. در بلنــدای قله هــا، در عمــق دره هــا، در کنــار صخره هــا، بــه 
زیــر درختــان، شــهرها، روســتاها، بــه هرجــای ایــن دیــار کــه بنگریــد رنــگ خونیــن الله زارهــا را خواهیــد دیــد و نظــاره خواهیــد کــرد. ایــن رنگ هــا رنــگ دیــار ماســت. رنــگ هســتی ماســت 
و حقیقــت دیــار مــا. اینــان شــهیدان دیارمــا، راهنامیــان راه مــا و شــهیدان واقعــی کوردســتانند. بــه آنهــا افتخــار می کنیــم. چــرا کــه آنهــا معیــار زندگــی مــا هســتند. مــا بــه خاطــر آنهــا ماندیــم، 

ماندگارشــدیم و بــه خاطــر آنهــا هــم خواهیــم مانــد.
از گلخانــه ی دیــار رسچــم، دامنــه ی شــاهو، شــهر قشــنگ کامیــاران، می خواهــم دســته گل رسخــی کــه هیــچ وقــت پژمــرده نخواهــد مانــد را از دل روســتای قشــنگ و میهن دوســت »شــاهینی« در 
خاطره هــای دلــداران ایــن وطــن منایــان کنــم. ایــن حقیقــِت شــیر مردی ســت کــه متــام جوانــی خــود را فــدای دیــارش منــود. قهرمانــی کــه بــا مشــقت های روزگار دســت و پنجــه نــرم کــرده بــود. 
خســتگی ناپذیــر بــود. در برابــر دشــمنان بــی بــاک بــود و عاشــق کوردســتان مانــد. دوســتدار »کو ســاالن«، مجــذوب »شــاهو« و در حــرت هــم آغوشــی بــا »داالهــو« رسود قهرمانــی را از ســینه 
بــرآورد. ایــن جــوان یکــی از فرزنــدان دلیــر ایــن دیــار اســت کــه یــاد و نامــش، همیشــه در دل مــا خواهــد مانــد. ایــن شــخصیت بــزرگ، قهرمــان تاریــخ مــا »شــهید گــوران فراشــین« )شــاهینی( می باشــد.نامش وشــهرتش 

در دیــار اردالن، دیــار هه ورامــان، دیــار یارســتانیان و در دیــار رس بــه فلــک کشــیده ی قندیــل حــک شــده اســت و باحقیقــِت کوردســتان یکــی گشــته اســت. 

 

        ســالگرد شــهادت رفیــق زیــان بــود. بعــد از طــی منــودن راه هــای کوهســتانی از قندیــل، تــازه بــه کوســاالن رســیده بودیــم. 

ــش  ــه هــر جــای مــی داد. در عمــق دره های ــگ ســبز را ب ــه رن ــود ک ــوط، پوشــیده ب ــان بل ــا درخت ــه ی عصیانگــر ب ــن قل ــه ای دامن

زمینهــای گنــدم و جــو رنــگ زرد را بــه خــو گرفتــه و مــژده برکــت را بــه ارمغــان مــی آوردنــد. رنــگ ســبز بلــوط و درختــان میــوه 

در کنــار ســیروان جــاودان، زردی زمینهــای حاصلخیــز و رنــگ رسخ ایــن خــاک، طــوری بــود کــه احســاس مــی کــردم  بــا  پرچــم ســه 

 گوران
آن گل رسخی که ماند 

ریناس روژ
همرزم شهید
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رنــگ دیــارم پوشــانیده گشــته ام. حــرارت خورشــید تابنــاک کوســاالن، مــا را در ســایه ایــن درختــان آنچنــان بــه همدیگــر رســانده 

بــود کــه یــک محفــل پــر از اطمینــان و بــاوری را بــرای خــود بــه پــا کــرده بودیــم. محفلــی کــه بــا ســال روز شــهادت رفیــق زیــان 

همزمــان بــود. در ایــن روز از طــرف فرمانــده مبــارز وآزادی خــواه ایالــت هــه ورامــان شــهید ژیــان احــرض یــک مراســم تشــکیل 

شــد. مــن در اینجــا بــود کــه بــه شــیوه ای راســت راســت بــا رفیــق گــوران آشــنای پیــدا کــردم.

جوانــی شــاداب بــود. بــه شــادابی طبیعــت بهــار و هیجــان او بســان رودخانــه هــای بهــاری در طغیــان بودنــد. طغیانــی در حــال 

جوشــیدن کــه بــه اطرافیــان روحیــۀ رشــادت، شــجاعت، رفاقــت ومحبــت میبخشــید. ســاده بــود، بســان فرزنــد ایــن دیــار و متیــز بــود 

بســان شــیر مــادران. هــر کــس او را دوســت میداشــت. بــا هرکســی بــدون آنکــه خدشــه ای بــه دل راه بینــدازد در اتبــاط بــود. چــرا 

کــه او معیــار رفاقــت را در درســتکاری هیجــان دوســتی و محبــت بــا عشــق و عاقــه احســاس کــرده بــود.  درســتکار بــود. مثــل یــک 

مؤمــن بــه معیــار زندگــی و فلســفه آزادی خواهــی رهــر آپــو پایبنــد بــود. ایــن خصوصیــات را در کــردار و رفتــار ســادۀ او بــه راحتی 

مشــاهده مــی شــد. انســانی آنچنــان خــون گــرم بــود کــه از هــامن روز اول مجــذوب پاکــی و درســتکاری او شــدم. انســانی شــوخ 

طبــع  بــود. بــه هــر کســی روحیــه میــداد، میخندانــد چنانچــه کســی در پیــش او از نشــاط و شــادابی محــروم منیشــد. بــه کوســاالن 

عــادت کــرده بــود. بــه آن قلــۀ بلنــد، قلــۀ عصیانــکار و بــه آن کوهســتان ســخرۀای عــادت کــرده بــود. بــه دامنــۀ پوشــیده از بلــوط 

و بــه اجتامعهــای کوچکــی کــه در عمــق ایــن جنگلهــا بــه رغــم فشــار دشــمنان از زندگــی خــود دســت بــر منیداشــتند عــادت کــرده 

بــود. بــه رودخانــۀ مارپیــچ ســیروان و هــر روز از کوســاالن بــه کــوره میانــه نگریســن عــادت کــرده بــود. او بــه ایــن خــاک عــادت 

کــرده و اطرافیــان هــم بــه او عــادت کــرده بودنــد. ایــن حقیقتــی بــود کــه در دل ایــن کــوه نهفتــه بــود. ایــن واقعیــت را کــه دیــدم 

بــه خــود گفتــم گــوران پارچــۀ اســت از ایــن دیــار و بــا ایــن دیــار یکــی شــده. او روح ایــن دیــار مــی باشــد. و همیشــه در حافظــۀ 

ایــن دیــار باقــی خواهــد مانــد. در آینــده چنیــن هــم شــد. در حافظــه هــا ثبــت گردیــد.

ای عابــران، راه گــذران و ای هــر کســی کــه هســتی وقتــی راهــت بــه کوســان افتــاد بپــرس. از ایــن قلــۀ کهــن ســؤال کــن و بگــو ای 

کهــن ســال تاریــخ خیلــی هــا از از روی ســینه ات  گــذر کردند.خیلــی هــا هــم بــه تــو پنــاه آورده و تــو آنهــا را در آغــوش گرفتیــد. 

جوابــم ده و بــه مــن بگــو آیــا تــو گــوران فــه رشین)شــاهینی( را مشناســید؟ ایــن ســؤال را از دامنــه کــوه، ازدرختــان بلــوط، از تختــه 

ســنگها، از روســتاهای رزاب، ســلن، دگاگا، خانــگا، نســل از هــه ورامــان، ســه والوا از هانــی وشــاالن، هانــی حمــه اغــا، حشــه دول، 

هانــی بوکومارانــی  و از رفقــای مبــارزش بپــرس. از نــه وال تنهــا الهــه ایــن کوهســتان بپــرس. از کــی پرســید بپــرس محــال اســت 

گــوران را نشناســند. واقعــاٌ نامــش در حافظــه هــای ایــن دیــار باقیســت.

دلــش متیــز و عــاری از کیــن، لریــز از عشــق و عاقــه بــه وطــن و جوانــی بــود کــه در درون خــود در روح خــود از معصومیــت 

کودکیــش دور نگشــته بــود. اگــر در برابــر یــک رفیقــش یــک حرکــت بــی مــورد از او روی میــداد آنچنــان از لحــاظ  وجدانــی نارحــت 

مــی شــد کــه تــا روزهــا تاثیــرش در او باقــی مــی مانــد. او واقعــا معنویــات دنیایــش را در مهــر ورزی بــه رفیقانــش و بــه مردمانــش 

یکــی کــرده بــود. او از شــهرت خوشــش منــی امــد بــرای همیــن بــه چیزهــای مــادی اهمیــت منیــداد. 

گــوران خیلــی بــه کوســاالن وابســته بــود. مــن میگفتــم کــه او هیــچ وقــت از کوســاالن جــدا نخواهــد شــد. ســال بعــد بــر اســاس 

پیشــنهاد رفقــا تفســیامتش بــرای منطقــه داالهــو در نظــر گرفتــه شــد. مــن هــم بایــد ایــن را بــه او مــی گفتــم. وقتــی وابســتگی او 

را نســبت بــه کوســاالن بــه حســاب مــی آوردم بــه خــود میگفتــم او را چطــور مــی توانــم اقنــاع کنــم.

 بهــار بــود. در کانــی ژونــی بودیــم. بــه گــوران گفتــم اگــر کاری نــداری مــی خواهــم دربــاره موضوعــی بــا شــام صحبــت کنــم. او 

هــم گفــت حــارضم. یــک کمــی از رفقــا دور شــدیم و در کنــار درختــی نشســتیم. مــن قــراری کــه گرفتــه شــده بــود را بــه او ابــاغ 

منودم.چنــد دقیقــه ای ســاکت مانــد. بــه فکــر فــرو رفت.ســپس کوســان را بــا دل وجــان نگریســت.در نگاههایــش وابســتگی او بــه 

ایــن قلــۀ کهــن انچنــان واضــح بــود کــه ندیــدن آن محــال بــود. بــا آهــی پــر از حــرت دوســتی و یــک ایفــاده پــر از اعتــامد بــه 

خــود گفت:مــن یــک کادر آپوجــی هســتم.هرچند تــا انــدازه ای بــه کوســاالن عــادت کــرده ام امــا حــزب مــن را بــه کجــا بخواهــد 

بفرســتد حــارضم. در برابــر مســئولیت آزادی خواهــی و مبــازرۀ رهــای بخــش کوردســتان هیــچ حــق اعــرتاض را در خــود حــق منــی 

بینــم. ایــن یکــی از خصوصیــات بــارز او بــود. فــداکار و ازخودگذشــتگی او را نشــان میــداد. از هــر لحــاظ فــداکار و از خــود گذشــته 

بــود. ایــن خصوصیــات او ســبب مــی شــد کــه همیشــه دســتورات حــزب را در اولویــت هــر چیــز قــرار دهــد. کادر واقعــی آزادی، 

قهرمــان مبــارز و شورشــگر دیــار مــا رفیــق گــوران ایــن بــار راهــش بــه مقصــد داالهــو از کوســاالن و از مــا دور شــد.

بهــار گذشــت. تابســتان رس رســید و پــا بــه برگریــزان پاییــز گذاشــتیم. مــن هــم راهــم بــه داالهــو کشــیده شــد. تــا داالهــو رد پایــش 

را گرفتــم. بــرای اولیــن بــار شــانس دیــدن داالهــوی افســانۀای هــم نســیبم گشــت. آن کوهســتان زیبــا و پــر منظــرۀ کــه متــام ایــران 

حیــران آن بودنــد از نزدیــک مــی بینــم. در آغــوش آن بســان کودکــی بــا ترانــۀ الی الیــش روح و روانــم تســلی پیــدا مــی کنــد. واقعــا 

داالهــو همــه چیــز را بــه خــود مجــزوب مینامیــد. او یــک جازبــه فــوق العــاده و بــی همتاســت.

 گــوران را شــاداب ورسحــال، زیبــا و بــا نشــاط  در آغــوش گــرم داالهــو دیــدم. هــامن گــوران. گورانــی کــه کوســاالن بــه او عــادت 

کــرده بــود. ایــن بــار داالهــو راهــم بــه خــود عــادت داده اســت. او بــا ســیاوانه، مــه ری بــول، نــه ره کانــی و قوشــی واشــی دوســت 

گشــته. بــه یــار بــاوه یادیــار، بــاوه مقصــود و بــه مونــس راژاو در آمــده. او در اغــوش پــاک ایــن خــاک فرزنــدی مســئولیت پذیــر 

در برابــر مردمانــش زانــوی خدمــت زده اســت. گــوران شــاهینی بــود و هســت، کامیارانــی، شــاهویی، قندیلــی، کوســاالنی بــود و 

هســت. ایــن بــار هــم داالهــوی میباشــد. مــن در یــک مــورد اشــتباه مــی کــردم. او بــدون هیــچ جدائــی دوســتدار هــر وجــب از 

خــاک ایــن وطــن بــود. بــا عشــق بــه مناطقــی کــه در آن مانــده بــود همیشــه حــرت دیــدن مناطــق دیگــر کوردســتان را در دل 

میکشــید.

شــهید گــوران، ایــن جــوان رشــید و مبــارز در زمســتان 2014 در بلنــدای داالهــو درحالــی کــه بــا رفقایــش مشــغول صحبــت بــود 

بــه شــیوه ای ناگهانــی دل آکنــده از مهــر و محبتــش در حضــور االهــۀ ایــن قلــۀ رس بــه فلــک کشــیده بــا آخریــن تپــش، محفــل مــا 

را بــه ســوی عــامل ســتارهای درخشــان تــرک کــرد. بــال پــروازش را بــاز کــرد. بــال زد و بــه پــرواز در آمــد. گــوران عاشــق ایــن دیــار 

بــود. او بــه کوهــای آزاد اطمینــان داشــت.در میــان ســتاره گان نظــاره کــردن ایــن رسزمیــن پهنــاور را ابــدی کــرد. شــهید گــوران 

دنیــای ســتارگان را درک کــرده بــود بــرای همیــن بــه ســتاره ای تبدیــل شــد کــه همیشــه نظــاره گرمــان خواهــد شــد مــا هــم رو بــه 

آن خواهیــم مانــد.

ای ســتاره درخشــان شــاهینی در آســامن آّبــی ایــن دیارنازنیــن، چــه زیباســت بــر رس پیــر خــدر شــاهو بــه تــو نگریســن و چقــدر 

هــم خــوش آینــد اســت، وقتــی کــه امیــد دیــدار دوبــاره ات در دلهــا بــه جــوش مــی آینــد. آنوقــت دل انگیــز خواهــد شــد پــرواز 

بــه ســوی آســامن، بــه ســوی ســتارگان درخشــان و پــرواز بــه ســوی تــو .
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شه ڕی تایبه ت فۆرمی دوایی زهنیه تی شه ڕانگێزی ده وڵه ت پارێزه کانه 
ــه   ــا ب ــژوو ت ــی مێ ــه ش له درێژای ــه و زهنیه ت ــه ت، ئ ــی ده وڵ ــی زهنیه ت ــه رده می ده رکه وتن ــۆ س ــه وه  ب ــه ڕ ده گه ڕێت ــته واژه ی ش ــی ده س ده رکه وتن

ــی و ...  ــی کیمیای ــاره ، چه ک ــاوه ن، ته ی ــک، ه ــۆپ، تان ــق، کاش، ت ــان، مه نجه نی ــۆ، که م ــه ڕی وه ک؛ چه ق ــی ش ــوون ئامووره کان ــه  زاناب ــڕۆ ب ئه م

ــه ری  ــه ڕه ش ئه گ ــه و ش ــی ئ ــه رده وام بوون ــی و ب ــه  قوربان ــی کردوه ت ــان که س ــه  ملیۆن ــام ب ــاوه و ده رئه نج ــه کار هێن ــی ب ــه دژی مرۆڤایه ت ــد ل هت

له ناوچوونــی جیلــی مرۆڤایه تــی له بــواری جه ســته یی بــه دوای خــۆی دێنێــت. چۆنکــه  شــه ڕی جیهانــی یه کــه م و دووه م ئاســتی دڕنده یــی 

ــه ڕ،  ــگای ش ــتی به جێ ــگای رسووش ــه ت له کۆمه ڵ ــی ده وڵ ــش ئاوابوون ــی. پێ ــه  قوربان ــه س بوونه ت ــان ک ــه  ملیۆن ــه  ب ــه  ک ــه ڕی ده وڵه تخوازه کان ش

ــک،  ــان دیموکراتی ــگای رسووشــتی ی ــا کۆمه ڵ ــداوه . وات ــگا رووی ــاو پێشــکه وتن کۆمه ڵ ــه وه ش له پێن ــووه ، ئ ــارادا ب ــه کان له ئ ــوان الیه ن ــدادان نێ پێک

ــه ر  ــه ڕ له ه ــی ش ــه ت، جۆره کان ــژووی ده وڵ ــی مێ ــه اڵم به درێژای ــاندنه وه . ب ــژی و چه وس ــی توندوتی ــدووره  له زهنیه ت ــه  ب ــووه  ک ــه ک ب کۆمه ڵگای

کات و زه مه نێکــدا بــه  فۆرمێکــی جیــاوازه وه  په یــڕه و کــراوه . شــه ڕی تایبــه ت فۆرمــی دوایــی زهنیه تــی شــه ڕانگێزی ده وڵــه ت پارێزه کانــه . بۆیــه  

ــاوه ن  ــه وه  خ ــه  پێچه وان ــراوه و ب ــنووردار نه ک ــڕۆ س ــه  ئه م ــه  ب ــن، چۆنک ــاوزه د بکه ی ــه ت ن ــی تایب ــه ڕه  وه ک ته ڤگه رێک ــۆره  ش ــه م ج ــته  ئ پێویس

مێژوویه کــی )5( هــه زار ســاڵه یه . واتــا زهنیه تــی ده ســه اڵتخوازی ده وڵــه ت له نــاو شــه ڕدا جــۆره  شــه ڕێکی تــری داهێنــاوه  کــه  به جێــگای 

له ناوبردنــی جه ســته ی مــرۆڤ، له ناوبردنــی رۆح  و هه ســتی مرۆڤایه تــی کردوه تــه  ئامانــج.

ــی  ــی و مرۆڤایه ت ــاکانی نێونه ته وه ی ــا و رێس ــه رجه م یاس ــه  س ــه ڕێکه  ک ــه . ش ــه دژی کۆمه ڵگای ــه ت ل ــه ی ده وڵ ــه ڕی هه مه الیه ن ــه ت ش ــه ڕی تایب ش

ــه  ناوخــۆ. هــاوکات شــه ڕی  ــگا ده گرێت ــداری کۆمه ڵ ــی په یوه ندی ــه ، به ڵکــوو ســه رجه م ده زگاکان ــا ســه ربازی نیی ــه ت ته نی ــدووه . شــه ڕی تایب به زان

ده روونــی، رۆحــی و کلتوورییــه  کــه  خومارکــردن و رازانــدن و بێ هیوایــی نــاو تاکه کانــی کۆمه ڵــگا په ره پــێ  ده دات. شــه ڕێکه  کــه  ئیــراده ی ئــازاد 

و مۆڕاڵــی بــه رزی گــه ل ده کاتــه  ئامانــج و کۆمه ڵکــوژی ســپی بــه دوای خــۆی دێنێــت و زه ره ر و زیانه کانــی له تــۆپ و ته یــاره و جۆره کانــی تــری 

چــه ک زیاتــره .

شه ڕی تایبه ت خاوه ن سێ  باڵه :

ــن  ــه ت رێکخس ــه  تایب ــووه  ک ــره کان( هه ب ــوپای نه م ــه کان ) س ــوپای پارس ــاو س ــژوودا ن ــه ت. له مێ ــه ری تایب ــه ت وه ک ته ڤگ ــه ڕی تایب ــه م؛ ش یه ک

کــراون و بــۆ ســه رکه وتنی شــه ڕ له نــاو شــه ڕدا جێگایــان تایبــه ت بــووه . له نــاو ئیمپراتــۆری عوسامنیه کانیشــدا ته شــکیاتی مه خسووســه  و 

یه نــی چه رییــه کان هه بــوون کــه  تایبــه ت پــه روه رده  کراوبــوون و له ناوشه ڕیشــدا جێگایــان تایبــه ت بــووه . هه روه هــا له ســه رده می نــزام 

ــا  ــه  ئیتالی ــه ون. هــاوکات ل ــان ده رده ک ــه کان له دژی ــاوی خه شخاشــی ی ــه  ن ــان ب ــردن ی ــه  ئامانجــی له ناوب ــه ر حه ســه ن ســه باح ب ــک له به رامب املول

گادیــۆ و له فه ڕانســاش ستێرکاســوو ته ڤگــه ری تایبه تــن. له ئه مڕۆشــدا ئه رگه نه کــۆن و ســوپای قــودس ته ڤگــه ری تایبه تــن کــه  له تورکیــاو 

ئێــران و باکــوور و ۆژهه اڵتــی کوردســتان مــرۆڤ ده کــوژن و بکه ره کــه ی نادیــاره . هه روه هــا بــه  ئامانجــی شــکاندنی ئیــراده ی ئازادیخــوازی گــه ل 

ــام ده ده ن. ــن ئه نج ــدن، کوش ــرۆر، رفان ــی تی کرده وه کان

 دووه م؛ ئیســرتاتیژی شــه ڕی تایبــه ت. ئــه م باڵــه ش بــۆ ئــه وه  زووتــر بــه  ئامانجه کانیــان بگــه ن شــێوازێکی گشــتی تــر ده گرنه بــه ر. ئه مــه ش دوای 

ــه ت  ــه ڕی تایب ــرتاتیژی ش ــداوه . ئیس ــه ره ی پێ ــی پ ــه دژی نه یاران ــه رکه وتن ل ــتی س ــه  مه به س ــکاوه  ب ــه ن ئه مری ــه م له الی ــی دووه ه ــه ڕی جیهان ش

ــی ئاشــکرا و  ــه  ئه ندام ــا ده کات ک ــرتا گه ری ــاده ی کۆن ــه م شــه ڕه ش ئیف ــان ده روه ی ســه ربازی. ئ ــه زم ی ــه م؛ شــه ڕی بێ ن ــه . یه ک خــاوه ن ســێ  باڵ

ــی  ــکردن و الوازکردن ــتی ره ش ــه  مه به س ــا ب ــی گه ری ــات و ژیان ــازی کاروخه ب ــه رگ و رێب ــل و ب ــی ج ــێوازی به کارهێنان ــه  ش ــه . ب ــاراواه ی هه ی ش

ــه دژی  ــه وه  ل ــه ن داگیرکه ران ــتان له الی ــه کانی کوردس ــه رجه م به ش ــڕۆدا له س ــه ڕه ش له ئه م ــه م ش ــدا کار ده کات. ئ ــاو خه ڵک ــا له ن ــه ی گه ری پێگ

ــه ت وه ک؛ ســزادان، ئۆپراســیۆن،  ــی شــه ڕی تایب ــی جۆره کان ــه  به کارهێنان ــه  ب ــه م باڵ ــت. ئ ــه کار ده هێندرێ ــی کــورد ب ته ڤگــه ری ئازادیخــوازی گه ل

مه کینــه ی ئه شــکه نجه ، داخســتنی رۆژنامــه و ده زگا مه ده نیــه کان و قه ده خه کردنــی گۆڕه پانــی دیموکراتیــک ده رفــه ت بــۆ کوده تــا خــۆش 

بــه  داگیرکردنــی گونــده کان  پێشــده که وێت. ده ســت  تاکه کانــی کۆمه ڵــگا  بــه  ســیخۆڕکردنی  بــۆ ســه رکه وتنی کوده تــا خه باتــی  ده کات. 

ده کرێــت، پڕۆواکاســیۆن )گێره شــێوێنی( ســه رهه ڵده دات. دووهــه م؛ ته ڤگــه ری ئیســتقرار یــان کوده تــا. ته ڤگه رێکــه  له پێنــاو له ناوبردنــی 

ده نــگ و ره نگــی دژبــه ر دامــه زراوه . منونــه ی ئــه وه ش له واڵتانــی پاکســتان، شــیلی، ئه ندونیزیــا و تورکیــا ئه نجــام دراوه . داعــش وه ک ته ڤگه رێکــه  

ــی و  ــی جیهان ــتیوانی زلهێزه کان ــه  پش ــخه ری ده کات ب ــه  PKK ده ستپێش ــی ک ــان دیموکراس ــه ل ی ــه ره ی گ ــه دژی ب ــن ل ــی ناوی ــه  له رۆژهه اڵت ک

ناوچه کــه  دامــه زراوه . ســێهه م؛ شــه ڕی ده روونــی. ئــه م شــه ڕه ش کۆمه ڵــگا له ئاگایــی و زانابــوون دوورده خــات و ســێ  ئامانجــی هه یــه . یه کــه م؛ 

دروســت کردنــی شــک و گومــان له زهــن و مێشــکی مــرۆڤ و شــکاندنی بــاوه ڕی نــاو کۆمه ڵــگا دووهــه م؛ راکێشــان و قازانــج کردنــی که ســانی 

بێ الیــه ن یــان الیه نــی دژبــه ر بــۆ نــاو بــه ره ی شــه ڕی تایبــه ت. ئــه وه ی کــه  ده بیرنێــت پێشخســتنی که ناڵــی فارســی، کــوردی، عه ره بــی، تورکــی و 

ــه  کــه   ــه وه ی هه ی ــای ئ ــکا توان ــه  ئه مری ــۆ منوون ــۆ کلتــوور و ژیانــی مۆدێرنیتــه ی ســه رمایه دارییه . چۆنکــه  ب ــۆ راکێشــانی گه نجــان ب ئه وروپایــی ب

ــکات  ــری ب ــران خۆڕاگ ــی ئێ ــووری گه الن ــه ر کلت ــت له به رامب ــره وه  ناتوانێ ــی ت ــه اڵم له بوارێک ــات، ب ــاو بب ــران له ن ــی ئێ ــردا ده وڵه ت ــه  )24( کاتژمێ ل

له بــه ر ئــه وه ی پێویســتی بــه  راکێشــانی گــه ل بــۆ کلتــووری مۆدێرنیتــه ی ســه رمایه داری هه یــه و به رێــگای راگه یانــدن و ته کنولــۆژی و زانســته وه  

لــه دژی گــه الن شــه ڕی تایبــه ت به ڕێــوه  ده بــات.  ســێهه م؛ خراوکردنــی مۆڕاڵــی دژبــه ری خــۆ و مۆڕاڵیزه کردنــی الیه نگرانــی خــۆ له ســه ر بنه مــای 

پــووچ و بێ بنه مــا. ئــه وه ش بــه  بــاو کردنــی هــه واڵ  و زانیــاری درۆ ئــه و کاره  ده کرێــت، داگیرکــه ر له کاتــی شکســتی خۆیــدا ناچــاره  ده ســت بــه  

ــدات. ــه  الیه نگــری خــۆی ب ــۆڕاڵ ب ــه و شــێوازه  م ــه و ســه رکه وتنه . ب ــه  شکســتی ئ ــدات ک ــت وا نیشــان ب ــکات و ده یه وێ ــه  ب ــڵ و ته له ک درۆ و فێ

ســێهه م؛ ســه ر له نــوێ  دامه زراندنــی رژێــم له ســه ر بنه مــای شــه ڕی تایبــه ت. ده وڵه تــی داگیرکــه ر بــه  رێــگای شــه ڕی تایبــه ت ده یه وێــت 

ــا و ئێرانــه  کــه  له ســه ر بنه مــای رژێمــی شــه ڕ تایبــه ت خۆیــان  له ســه ر کلتــوور و مێــژووی مــرۆڤ زاڵ  بێــت. منوونــه ی ئــه وه ش ده وڵه تــی تورکی

ــردن  ــاو الوازک ــردووه . له پێن ــان ک ــایی ی ــرۆڤ و ئاس ــی م ــێکی ژیان ــه  به ش ــه ڕ بکه ن ــه  ش ــه وڵ دان ک ــه  له ه ــه م رژێامن ــه ن. ئ ــن ده ک به رێکخس

و له ناوبردنــی ئیــراده ی گــه الن، فڕه ره نگــی کلتــووری و زمــان و ئایــن و بــاوه ڕی، شــه ڕی هه مــه  الیه نه یــان گرتووه تــه  بــه ر. تایبــه ت چ 

ــه کان ده ستنیشــان  ــدا رژێم ــت. له وپێناوه ش ــڕه و ده کرێ ــه ت په ی ــه ڕی تایب ــه الن ش ــه ر گ ــران له س ــا و ئێ ــاری تورکی ــی کۆم ــه رده می راگه یاندن له س

ــان  ــی ی ــه ن و شــێوازی ژیان ــا چــۆن په رســتش بک ــش بپۆشــێ. هه روه ه ــه ل چ جــۆره  کاو بخاته ســه ر و چ جــۆره  جــل و به رگێکی ــه  گ ــه ن ک ده ک

چــۆن بێــت.

بازنه ی شه ڕی تایبه ت:
ــگای  ــه  رێ ــکا ب ــه ت ئه مری ــراوه . تایب ــوه  ب ــکاوه  به ڕێ ــه ن ئه مری ــتامتیک له الی ــێوازێکی سیس ــه  ش ــی دووه م ب ــه ڕی جیهان ــه ت دوای ش ــه ڕی تایب ش

 شه ڕی ده روونی، رۆحی و کلتوورییه 

شه ڕی تایبه ت
ئامه د شاهۆ
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ــه ت  ــه ڕی تایب ــۆره  ش ــه ر ج ــۆی و ه ــی خ ــر رکێف ــه  ژێ ــت و بیخات ــگا زاڵ  بێ ــت و کۆمه ڵ ــه ر رسووش ــت له س ــاوه  ده یه وێ ــت و ته کنۆلۆژی زانس

له به رامبه ریشــیاندا په یــڕه و ده کات، تایبــه ت بــۆ ئــه وه ی مــرۆڤ بــه  بێ کاردانــه وه  و بێ هه ڵوێســت بهێڵێــت شــه ڕی تایبــه ت بــه  دژواری 

ــه وه (ی  ــی )بێ کاردان ــس کردن ــۆ بێ رفلێک ــپۆر)وه رزش( ب ــه نعه ت و س ــکس، س ــا؛ س ــێ )S( وات ــی س ــه دا فڕمۆل ــه و چوارچێوه ی ــات. ل ــوه  ده ب به ڕێ

ــات. ــش ده خ ــگا پێ کۆمه ڵ

شــه ڕی تایبــه ت له رۆژهه اڵتــی ناویــن له چوارچێــوه ی دایه ره یــه ک )بازنــه ( بــه  نــاوی بازنــه ی شــه ڕی تایبــه ت به ڕێــوه  ده چێــت. ئــه و بازنه یــه  بــه  

ــی  ــدی گه ل ــه دژی به رژه وه ن ــه  ل ــه ی ک ــز و ده وڵه تان ــه و هێ ــردووه . ئ ــوه  ب ــان به ڕێ ــه تی چه په ڵ ی ــڕی و سیاس ــوردان پانگێ ــه دژی ک ــی ل به رده وام

ئازادیخــوازی کــورد به شــداری ئــه و بازنه یــه  بــوون بریتیــن لــه ؛ ئه مریــکا، ئه نگلیــس، ئه ڵامنیــا، ئیرائیــل، تورکیــا، ئێــران، ئێــراق، ســوریا، داعــش، 

ــری  ــز و پارتێکــی ت ــد هێ ــه دان و چه ن ــه و پارت ــر هــزر و سیاســه تی ئ ــه  له ژێ ــه ی ک ــه و هێزان ــه ی ئ ــراق و زۆرب ــی کوردســتانی ئێ ــی دیموکرات حزب

ناوچه کــه . ئامانجــی ئه وانــه ش ده روه ی بازنــه ی ده ســه اڵتخوازییان ده رفــه ت بــه  ژیانــی ئــازاد بــه  گــه الن نــاده ن. تایبــه ت بازنــه ی تایبــه ت له ســه ر 

گه له که مــان له رۆژهه اڵتــی کوردســتان بــه  گواســتنه وه ی ئه زمــوون و پشــتگیری مــاددی و مه عنــه وه ی هێزه کانــی ئــه و بازنه یــه  به ڕێــوه  

ده چێــت. له نــاو ئــه و بازنه یــه دا ژیتــه م کــه  بــه  رێکخراوێکــی تیرۆریســتی و مه ترســیدار ده نارسێــت بــۆ گواســتنه وه ی کــرده وه  دڕندانه کانیــان بــۆ 

ــی  ــه هیدکردنی گه ریاکان ــی ش ــه  چۆنیه ت ــه و رێکخراوه ی ــه ن. ئ ــی دژه  PJAK ده ک ــران و گرووپ ــی ئێ ــتی ئیتاعات ــتان، راده س ــی کوردس رۆژهه اڵت

ــی الیه نگــر و ئه ندامــان و بێ سه روشــوێن  ــه  ژه هــر، رفاندن ــڕی، نیشــانبڕی، بۆســه نانه وه ، ده رمانخــوارد کــردن ب PJAK و YRK به شــێوه ی پانگێ

کردنیــان، شــێوه کانی ئه شــکه نجه  بــۆ ته ســلیمیه ت، رێکخســتنی گرووپــی مافیایــی و کوشــتنی که ســانی مه ده نــی بــۆ تۆقاندنــی خه ڵــک، 

ــوان  ــی له مه ری ــی مافیای ــی گرووپێک ــت کردن ــه وه ش دروس ــاوی ئ ــی به رچ ــن ئه زموون ــه وه . یه که می ــی ده گوازێت ــی گه ریای ــل و به رگ ــینی ج پۆش

ــاوان ده کوژرێــن  ــه  )386( هاواڵتــی مه ده نــی بــه  بێ ت ــه  زیاتــر ل کــه  )هیــوا تــاب( سه رپه رشــتیاری ده کــرد و ده رئه نجامــی ئــه و سیاســه ته  چه په ڵ

ــن.  ــم ده فرۆش ــه  رژێ ــی PJAK ب ــاوی ئه ندامێت ــر ن ــان له ژێ و ته رمه کانی

ــی  ــی فیدای ــی هێزه کان ــت کردن ــه  دروس ــی. ب ــۆ و ده وروبه ریه ت ــاری ماک ــه ران له ش ــی داگیرک ــه ڕی تایبه ت ــه ی ش ــری بازن ــی ت ــاوکات ئه زموونێک ه

ــه دواوه   ــاڵی 2006 ب ــه  س ــه دژی PJAK ل ــزه  ل ــه و هێ ــێ  دراوه . ئ ــه ره ی پ ــراوی پ ــه تی به کرێگی ــه ری سیاس ــۆ و ده وروب ــاری ماک ــی له ش خامنه ی

له الیــه ن )35( به کرێگیــراوی ناوچه کــه  دامــه زراوه . ئه رکــی ئه وه یــان پــێ  ده ســپێردرێت کــه  کلتــووری واڵتپارێــزی له ناوچه کــه  له ناوبــه ن. 

ــه ن.  ــان بک ــه ت ی ــی ده وڵ ــاواز به شــداری ده زگاکان ــی جی ــه  میکانیزم ــووه ، ب ــا هه ب ــه ڵ  گه ری ــان له گ ــدی ی ــه  په یوه ن ــانه ی ک ــه و که س ســه رجه م ئ

ــاوی  ــه وه . له ژێرن ــان کردوونه ت ــووه و رووتی ــی و کاســبکاره  کــورده کان گرت ــان له ئه فغان ــان کــردووه . رێگای ــزه  له ناوچه کــه دا چه ته گــه ری ی ــه و هێ ئ

ئه ندامێتــی PJAK، کچــی واڵتپارێزانیــان و هاواڵتیانــی تریــان رفانــدووه و ده ســتدرێژی یــان کردوه تــه  ســه ریان. بــه  ده رمانخواردکــردن گه ریایــان 

ــه م  ــی ژیت ــه ڕی تایبه ت ــی ش ــه رجه م ئه زموونه کان ــه  س ــی دای ــی خامنه ی ــر فه رمان ــته وخۆ له ژێ ــه  راس ــه  ک ــه  مافیایی ــه م گرووپ ــردووه . ئ ــه هید ک ش

ــاوه . ــان به کارهێن ــی کوردی ــا و گه ل ــه دژی گه ری ل

 میدیای بازنه ی شه ڕی تایبه ت و ئه رکه کانی:

ــه   ــێک له راگه یاندن ــی رووداو و به ش ــۆ و ته له ڤیزیۆن ــه ت رادی ــراوه . تایب ــت ک ــۆ دروس ــی ب ــای تایبه ت ــتان میدی ــه ت له کوردس ــه ڕی تایب ــه ی ش بازن

کوردیــه کان، زمانــی شــه ڕی تایبه تــی ئــه و بازنه یه یــه . هــه ر یــه ک لــه و هێزانــه ی نــاو بازنه کــه  راگه یاندنــی ناوخۆیــی خۆیــان هه یــه  و 

ــاوه ڕی و  ــی بێ ب ــت کردن ــه ت کاری دروس ــه ڕی تایب ــی ش ــاو ئامانجه کان ــه  له پێن ــه . چۆنک ــه و که ناڵه ی ــتان ئ ــیان له کوردس ــی هاوبه شیش راگه یاندن

ــی  ــاڵ  به رده وامــی دژایه ت ــه و که ن ــووری به رخــۆدان و تێکۆشــان له کوردســتاندایه . ئ ــی کلت ــه وه و بێ واتاکردن ــه . هه روه هــا کاڵ  کردن شــک و گومان

ــه و  ــه ته کانی ئ ــه . سیاس ــی ی ــه فه ی ئاپۆی ــزر و فه لس ــه ت دژی ه ــتان ده کات و تایب ــی کوردس ــه ر چواربه ش ــورد له ه ــی ک ــتکه وته کانی گه ل ده س

بازنه یــه  بــه  ره نگێکــی نــه رم و ناســک پــه ره  پــێ  ده دات و جه مــاوه ر راکێشــی بازنــه ی شــه ڕی تایبــه ت ده کات. له الیه کــه وه  ده رفه تــی مــاددی بــۆ 

ــتی  ــتخباراتیه کان پاڵپش ــزه  ئیس ــه رجه م هێ ــه وه  س ــی تریش ــت. له الیه ک ــه م ده درێ ــیۆناڵ  له قه ڵ ــی پڕۆفش ــت و وه ک راگه یاندنێک ــه م ده کرێ فه راه

ــی  ــه واڵ و زانیاریه کان ــه ی ه ــه رچاوه ی زۆرب ــه  س ــن ک ــن ده بینی ــه  بکه ی ــه و راگه یاندن ــانی ئ ــه تی وه ش ــه یری سیاس ــه  وردی س ــه ر ب ــه ن. ئه گ ده ک

ــت و  ــه  کار دێنێ ــی ده ســته واژه ی پێشــمه رگه  موســلامنه کان ب ــۆ به کرێگیراوه کان ــران ب ــه ت رژێمــی ئێ ــه . تایب ــه و بازنه یه ی ــی ئ ــه  میدیاکان ســه ر ب

ــوردی  ــی ک ــه  زمان ــڕۆ ب ــه ره کان ئه م ــێت. داگیرک ــران ده به خش ــی ئێ ــی رژێم ــه تی چه په ڵ ــه  سیاس ــه ت ب ــدا ره وای ــه و راگه یاندنه ش ــی ئ له ئه ده بیات

ــه   ــه . چۆنک ــا نیی ــه  6(ی تورکی ــران و )ته ره ت ــی( ئێ ــی ڤ ــه ڵ  )ســه حه ر ت ــاوازی له گ ــچ جی ــه  هی ــه و راگه یاندن ــه ن. ئ ــوردان بانگه شــه  ده ک ــه دژی ک ل

ــه . ــه  داگیرکه ره کان ــدی ده وڵه ت ــێ  به رژه وه ن ــه  پ ــو ب ــه ، به ڵک ــدی گه الن ــره ی به رژه وه ن ــه  گوێ ــه  ب ــانی ن ــه تی وه ش سیاس

ــانی  ــه ن. تێکۆش ــرخ بک ــورد بێ ن ــی ک ــی گه ل ــه  پیرۆزه کان ــه رجه م نرخ ــت س ــاوه  ده یانه وێ ــگای میدی ــه  رێ ــران ب ــا و ئێ ــی تورکی ــاوکات ده وڵه ت ه

ئازادیخــوازی PKK له کوردســتان کلتــووری ره ســه نی کــورده واری بــه  گه له کــه ی به خشــیه وه . له درێژایــی ئــه و تێکۆشــانه دا که ســانی وه ک؛ 

ــگا  ــتانانه  له کۆمه ڵ ــه و داس ــه وه ی ئ ــۆ ئ ــا ب ــی تورکی ــردوه . ده وڵه ت ــار ک ــان تۆم ــۆ گه له که ی ــان ب ــی ی ــتانی قاره مان ــان داس ــان، بێریڤ ــان، بێریت زی

ــر  ــی ت ــردووه و میدیاکان ــد دروســت ک ــان، بێریڤــان و ... هت ــاوی زی ــر ن ــان له ژێ ــک درامای ــات، کۆمه ڵێ ــاو بب ــی له ن ــی قاره مان بســڕێته وه و ره نگ

پێویســته  ئــه و درامایانــه  دۆبــاژ بکــه ن. ئامانــج له دروســت کردنــی ئــه وه ش ســڕینه وه ی زیــان و بێریڤانــی کوردانــه و ده وڵــه ت بــه و درامایانــه  

که ســایه تی خه یاڵــی خــۆی به جێــگای ئه وانــه  پــڕ بکاتــه وه . هــاوکات ســه رجه م راگه یاندنــه کان کــه  له ژێــر کاریگــه ری ئــه و بازنه یــه دان پێویســته  

ــه ر  ــاری له س ــه واڵ  و زانی ــه  ه ــون ک ــه  رێککه وت ــه و راگه یاندنان ــا ئ ــت. هه روه ه ــه ره کان بێ ــه  داگیرک ــانی ده وڵه ت ــره ی وه ش ــه  گوێ ــانه که یان ب وه ش

ــووڕمانه   ــگای سه رس ــورد جێ ــی ک ــۆ گه ل ــه وه ش ب ــارنه وه . ئ ــتیه کان بش ــه وه و راس ــاو نه که ن ــتان ب ــه کانی کوردس ــه رجه م به ش ــی له س ــی ئاپۆی بزاڤ

ــوه ی  ــه ن، له چوارچێ ــه  بک ــران بانگه ش ــی ئێ ــه دژی رژێم ــه وه ی ل ــگای ئ ــتان به جێ ــی کوردس ــی رۆژهه اڵت ــه  کوردیه کان ــه ی پارت ــای زۆرب ــه  میدی ک

باوکردنــه وه ی وه شــانی راگه یاندنــی یــان خزمــه ت بــه  رژێمــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران ده کــه ن. به بێ ده نــگ بوونیــان و بــاو نه کردنــه وه ی ئــه و 

ــه وه ش به ڵگــه ی  ــران ده به خشــن. ئ ــه  رژێمــی ئێ ــۆڕاڵ ب ــز و م ــراوه ، هێ ــار ک ــورد تۆم ــی ک ــۆ گه ل ــی ب ــی ئاپۆی ــه ن بزاڤ ــه  له الی ده ســتکه وتانه ی ک

ــه ره ی  ــه دژی ب ــه ت ل ــه ی شــه ڕی تایب ــاو بازن ــه ش له ن ــه و پارتان ــه  ئ ــه وه  ناســه ملێنێت ک ــه و سیاســه ته  ئ ــی ئ ــا په یڕه کردن ــه  ئای ــره  ک حاشــا هه ڵنه گ

ــووق و  ــوک و داق ــه نگاڵ  و که رک ــا له ش ــزی گه ری ــردن له هێ ــی ک ــه وه ش نکۆڵ ــاوی ئ ــه ی به رچ ــن. منوون ــورددا ب ــی ک ــی گه ل ــازادی و دیموکراس ئ

ــزه وه  و  ــه  په راوێ ــه  ده خه ن ــه  مێژوویی ــه و به رخۆدان ــه ره کی ئ ــزی س ــه کان هێ ــه رجه م راگه یاندن ــه  س ــه ڕه ش ک ــان و که ل ــاهۆ، مۆکری ــێ ، ش کۆبان

ــی  ــه  و بێ ده نگ ــه و حه قیقه ت ــردن ل ــی ک ــه وه . نکۆڵ ــران ده بێت ــگاری داعــش و ئێ ــه ڕدا به ڕه ن ــه ره ی ش ــه  له ب ــه ن ک ــاس له پێشــمه رگه  ده ک ــا ب ته نی

ــن. ــدا ب ــی داگیرکه ران ــه ڕی تایبه ت ــه ی ش ــاو بازن ــه ن، له ن ــا ناک ــاس له گه ری ــه ی ب ــه  ئه وان ــت ک ــه وه  رانه گه یه نێ ــا ئ ــه وه ش ئای ــاردنه وه ی ئ و ش

به شێک له پارته  کوردیه کان بوونه ته  ده مامکی رژێمی ئێران 

ــی  ــری ئامانجه کان ــه کان به شــێکی ت ــارت و رێکخــراوه  مه ده نی ــی پ ــه  دامه زراندن ــورد ب ــی ک ــه دژی گه ل ــران ل ــی ئێ ــی رژێم ــه ی شــه ڕی تایبه ت بازن

ــه   ــان ئه وه ی ــج له دامه زراندنی ــت. ئامان ــه ده ره وه ی واڵت بێ ــت ل ــان ده بێ ــت ی ــت له ناوخــۆی واڵت بێ ــه  ده بێ ــارت و رێکخراوان ــه و پ ــه  دی. ئ دێنێت

ــارت  ــه و پ ــا ئ ــه ن. وات ــان بک ــدا بێ ئیراده ی ــن و له وێش ــه  ب ــه و ناوه ندان ــداری ئ ــدات به ش ــنبیران هانب ــه مته دار و رۆش ــێکی زۆری له سیاس ــه  به ش ک

و رێکخراوانــه ی کــه  له چوارچێــوه ی بازنــه ی شــه ڕی تایبه تــدا کارو خه بــات ده کــه ن که ســایه تی بێ ئیــراده و بێ بــاوه ر راده ســتی کۆمه ڵــگا 

ــی  ــم ئه رک ــی رژێ ــه ش وه ک پارێزوانان ــی وزه ی شــۆڕش. هــاوکات ئه وان ــه ر کردن ــه وه و بێ کاریگ ــدی تواندن ــه  ناوه ن ــه  ده بن ــه و ناوه ندان ــه ن. ئ ده ک

ــی  ــم هه وڵ ــدان، رژێ ــه ده ره وه ی واڵت ــه  ل ــه ی ک ــارت و رێکخراوان ــه و پ ــری ئ ــت. بوارێکــی ت ــان له ئه ســتۆدا ده بێ ــم ی ــدی رژێ پاراســتنی به رژه وه ن

ــه   ــه و پارتان ــه  ئ ــه ملێنێت ک ــه وه  ده س ــه کان ئ ــه  کوردی ــێکی زۆری پارت ــرده وه ی به ش ــان. ک ــی خۆی ــه  ژێرکۆنتڕۆڵ ــان و بیانخات ــه  ناوی داوه  دزه  بکات

ــگای  ــه دژی کۆمه ڵ ــه ت ل ــران ده به خشــێت. تایب ــه  رژێمــی ئێ ــز ب ــران. چۆنکــه  سیاســه ته کانیان هێ ــه  ئامــووری شــه ڕی تایبه تــی رژێمــی ئێ بوونه ت

ــه  کار  ــم ب ــه و رژێ ــته واژه کانی ئ ــران و ده س ــه ری ئێ ــی داگیرک ــی رژێم ــۆدار و PJAK ئه ده بیات ــتان ـ ک ــی کوردس ــازادی رۆژهه اڵت ــی و ئ دیموکرات

ــگای  ــۆدار و PJAK له رێ ــه دژی ک ــه ته کانی ل ــه و سیاس ــۆی. قس ــی خ ــه ته  چه په ڵه کان ــی سیاس ــه  ده مامک ــه ی کردووه ت ــه و پارتان ــم ئ ــن. رژێ دێن

ئــه و پارتانــه وه  بــاو ده کاتــه وه .

به سیج گه رایی به کۆمه اڵیه تی کردنی دیارده ی خیانه ته  له کوردستان

ــراوی و ســیخۆرکردنی  ــردن و به کرێگی ــه  سیاســه ته کانی به ســیج ک ــه ره ی ب ــوردی پ ــگای ک ــی کۆمه ڵ ــۆ الوازکردن ــران ب ــی ئێ رژێمــی شــه ڕی تایبه ت

ــاری  ــه  ســوپای پاســداران، به ســیج، ده زگای زانی ــووه  ل ــگا پێکهات ــه دژی کۆمه ڵ ــران ل ــه ی شــه ڕی تایبه تــی رژێمــی ئێ ــگا داوه . بازن تاکه کانــی کۆمه ڵ

ــه  له کوردســتان  ــه م بازنه ی ــت(ه . ئ ــا )می ــی تورکی ــی نه ته وه ی ــاری ئیســامی و ده زگای ئه من ــی کۆم ــی ئیتاعات ــودس، وه زاره ت ئیتاعــات، ســوپای ق

پــه روه رده ی ده کات. یه کێــک له چه په ڵرتیــن سیاســه ته کانی رژێــم له کوردســتان  نــاو دژه  PJAK رێکده خــات و  بــه   گرووپــی چه کــداری 

راکێشــه   ئــه وه ی ســه رنج  له کوردســتانه .  دیــارده ی خیانــه ت  بــه  کۆمه اڵیه تــی کردنــی  لــه و سیاســه ته ش  ئامانــج  به ســیجه .  په ره پێدانــی 

له رێکه وتــی 18ی گواڵنــی 2015 له مزگه وتــی بقــای شــاری ســنه ، یه که میــن کۆنگــره ی کوژراوه کانــی جــاش و به کرێگیراوه کانــی کــورد واتــا 

ــته می  ــورد له سیس ــی ک ــت گه ل ــه ش ده یه وێ ــم به م ــرتا. رژێ ــورد( به س ــلامنه کانی ک ــمه رگه  موس ــه هیدانی پێش ــره ی ش ــه وه  )کۆنگ ــی رژێم له زمان

راســته قینه ی خــۆی کــه  کۆمه ڵــگای دیموکراتــی ئــازادی رۆژهه اڵتــی کوردســتان )کــۆدار(ه  به دووربخــات و به گوێــره ی به رژه وه ندیه کانــی 

ــدا  ــه ر کوردان ــراوی به س ــایه تی و به کرێگی ــێ جاش ــر به زۆره مل ــی ت ــه وه . جارێک ــۆی بکات ــی خ ــزه ی ده زگاکان ــوردان کانالی ــی ک ــۆی وزه ی شۆڕش خ

لــه دژی  تــر  کاتــدا ده ســتدرێژییه کی  له هه مــان  کلتــووره .  له بنه ڕه تــدا دژه   و  به رخــۆدان  کلتــووری دژه   ئــه و ســه پاندنه ش  ده ســه پێنن. 

ــه ر  ــووری به س ــی و کلت ــی، سیاس ــزری، کۆمه اڵیه ت ــواری ه ــه  له ب ــه گه رایی داخوازان ــووری فاحش ــره وه  کلت ــی جیاوازت ــه  ده مامک ــه  ب ــه  ک کوردان

ــه کان و  ــه  تاکتیکــی شــه ڕ و خۆپاراســن و ســه رجه م چه ک ــه روه رده ی جاشــه کان ســه باره ت ب ــه  پ ــه ت ب ــدا ده ســه پێنێت. رژێمــی شــه ڕی تایب گه ل

ــی ده دات.  ــداران گرنگ ــوپای پاس ــاو س ــۆ ن ــک ب ــانی خه ڵ ــێوازه کانی راکێش ــه ر PKK و PJAK و ش ــده  له س ــێوازه کانی پڕۆپاگان ش

به شــێکی تــری سیاســه تی شــه ڕی تایبه تــی رژێمــی ئێــران هاواڵتیــان به گــژ یه کــرت ده دات تــا له یه کــرت بکــوژن، ســیخۆڕی له ســه ر یه کــرت 

بکــه ن و یه کــرت الواز بکــه ن. ئامانجــی ئــه وه ش قــووڵ کردنــی دوژمنایه تــی نێــوان هاواڵتیانــی کــورده  تــا یه کێتــی و یه کڕیــزی نێوانیــان دروســت 

نه بێــت. بــه و سیاســه ته ش ده رفــه ت بــۆ ســوپا ده ڕه خســێت کــه  لــه و دۆخــه  ســوود وه ربگرێــت و الیه نێــک بــه ره و خــۆی رابکێشــێت و لــه دژی 

ــوون  ــوپا ب ــداری س ــه  به ش ــانه ی ک ــه و که س ــێکی زۆری ئ ــت. به ش ــان بێنێ ــۆی به کاری ــدی خ ــۆ به رژه وه ن ــر ب ــکات و دوات ــان ب ــرت چه کداری یه ک

ــان و  ــاگای پاراســتنی خۆی ــه  په ن ــان کردوه ت ــم ی ــه ر چــه ک و ده زگاکانــی رژێ ــه  ب ــه ی رژێــم ده ســتیان داوه ت ــه و سیاســه ته  چه په ڵ له چوارچێــوه ی ئ

وه ک ناوه ندێکــه  کــه  له پشــتیانه وه یه  تــا گه له که یــان ئــازار و ئه شــکه نجه  بــده ن. 
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ــتان  ــری کوردس ــه کانی ت ــران و به ش ــۆی ئێ ــورد له ناوخ ــی ک ــی گه ل ــۆ الوازکردن ــران ب ــی ئێ ــی رژێم ــه ڕی تایبه ت ــه تی ش ــره وه  سیاس ــی ت له الیه ک

چه ته کانــی داعــش لــه  واڵتانــی وه ک ئۆزبه کســتان، چیچه نســتان، ئه فغانســتان، به نــگادش و پاکســتانه وه  ده ربــازی ئێــران ده کات. دواتــر 

ــی  ــۆ جێبه جــێ کردن ــه روه رده  ب ــی پ ــن و دوای ته واوبوون ــه ی شــیراز و مه شــهه د ده کرێ ــردن ره وان ــه  مه به ســتی په روه رده ک ــی داعــش ب چه ته کان

ــه  شــاری وان له باکــووری کوردســتان و شــایانی باســه  ســه رجه م  ــن و له وێشــه وه  ده نێردرێن ــه  ده کرێ ــه ره و شــاری ماکــۆ ره وان ــم ب سیاســه تی رژێ

ــورد  ــی ک ــی گه ل ــت به رخۆدان ــه ته  ده یه وێ ــه و سیاس ــم ب ــت. رژێ ــن ده کرێ ــا دابی ــران و تورکی ــگای ئێ ــان له رێ ــی هاتووچۆی ــتی و مه رسه ف پێویس

ــتانیش  ــری کوردس ــێکی ت ــه وه و له به ش ــش ده بێت ــگاری داع ــورد به ڕه ن ــتان ک ــێکی کوردس ــا له به ش ــکات. وات ــووچ ب ــتان مایه پ ــاوای کوردس له رۆژئ

کــورد هــاوکاری و پشــتگیری داعــش ده کات.

توندوتیژی گه وهه ری راسه قینه ی رژێمی ئێرانه 

له به رده وامــی سیاســه تی الوازکردنــی کۆمه ڵــگا ده وڵــه ت توندوتیــژی، رووســپیگه ری، باوکردنــه وه ی مــادده ی هۆشــبه ر، خۆکــوژی، تیــزاب پژانــدن 

بــه  ســه ر ژنــان، کۆمه ڵکــوژی کلتــووری به ســه ر کۆمه ڵــگای کــوردی ده ســه پێنێت. بــه  باوکردنــه وه ی زهنیه تــی ده ســه اڵتداری ده یه وێــت 

کلتــووری گــه الن پاکتــاو بــکات و بــه  تایبــه ت بــه و زهنیه تــه  رژێمــی ئێــران کلتــووری ژنکــوژی په ره پــێ ده دات. توندوتیــژی گه وهــه ری 

ــان  ــه  ژن ــژی دژ ب ــره  و ئاســتی توندوتی ــه وه ی سیاســه ته کانی زیات ــه  کاریگــه ره ، ره نگدان ــم ب ــه  رژێ ــه و شــوێنانه ی ک ــه . ل راســه قینه ی رژێمــی ئێران

ــگا  ــراوان ده کات و کۆمه ڵ ــه کان به رف ــران، کێشــه  کۆمه اڵیه تی ــگای رۆژهــه اڵت و ئێ ــاک و کۆمه ڵ ــی ت ــاو الوازکردن ــه ت له پێن ــه . ده وڵ ــه  لووتکه دای ل

بــه ره و قه یــران ده بــات. له ئێرانــدا چه ندێــک توندوتیــژی  به رفــراوان بێــت، ده رفه تــی مانــه وه ی رژێــم ئه وه نــده  زیاتــر ده بێــت و هێڵــی 

ــی  ــم هه وڵ ــه و رژێ ــوازی گه ل ــراده ی ئازادیخ ــی ئی ــاو بردن ــه ل و له ن ــی گ ــه وه ش تۆقاندن ــی ئ ــت. ئامانج ــاو ده چێ ــش له ن ــی و ئازادی دیموکراس

دروســت کردنــی ســوپای به کرێگیــراو و کۆیلــه داران ده دات. ئه گــه ر سیاســه تی رژێــم راســت و دروســت بوایــه ، ئــه وا توندوتیــژی و شــێوازه کانی 

ــوو. ــت نه ده ب ــری پێویس ت

شه ڕی تایبه تی رژێم له دژی بنه ماڵه ی شه هیدان

ــی  ــه . به کرێگیراوان ــااڵن و واڵتپارێزان ــه هیدان، هه ڤ ــه ی ش ــه دژی بنه ماڵ ــران ل ــی ئێ ــی رژێم ــه ڕی تایبه ت ــری ش ــی ت ــێوازه  چه په ڵه کان ــک له ش یه کێ

رژێــم بــۆ ئــه وه ی نــرخ و به هاکانــی گه لــی کــورد و ســه نگه ری ئــازادی و دیموکراســی له کۆمه ڵــگادا داگیربکــه ن، بــه  سیاســه تی چه پــه ڵ  

ــه هیدانی  ــان ده زگای ش ــات ی ــدی ئیتاع ــتی ناوه ن ــه هیدان بانگهێش ــه ی ش ــم بنه ماڵ ــن. رژێ ــان رابکێش ــه ره و خۆی ــه  ب ــه و ناوه ندان ــت ئ ده یانه وێ

ــاددی  ــی م ــه  به ڵێن ــن. ب ــه و جــۆره  مه راســیامنه  ب ــه  به شــداری ئ ــۆ ده کات و بانگهێشــتیان ده کات ک ــان ب ــاده کاری مه راســیم ی خــۆی ده کات، ئام

ده یه وێــت مه عنه ویاتــی ئــه و بنه مااڵنــه  له نــاو بــات. بڕێــک شــتی مــاددی بــه  بنه ماڵــه کان ده به خشــێت تــا راکێشــی نــاو سیســته م یــان بــکات. 

ــا بــه  شــه هیدی رژێــم تۆمــار بکرێــن. هــاوکات بــه  گرتــن  داوایــان لــێ ده کات کــه  رۆڵه کانیــان لــه ده زگای شــه هیدانی رژێــم ناونــووس بکــه ن ت

ــی  ــه ڕی ره وان ــه تانه  ش ــه و سیاس ــراوه . ب ــه م ک ــتی فه راه ــی ملیتاریس ــزان دۆخێک ــااڵن و واڵتپارێ ــه ی هه ڤ ــه ر بنه ماڵ ــری س ــه  و چاودێ و هه ڕه ش

لــه دژی ئــه و بنه مااڵنــه  به ڕێــوه  ده برێــت. رژێــم بــه  بــاو کردنــه وه ی بانگه شــه ی بێ بنه مــا کــه  گوایــا رۆڵه که تــان شــه هید یــان برینــدار 

ــه   ــتنه که یان قس ــه دژی رێکخس ــا ل ــک ده کات ت ــه کان ته حری ــان ده دات. بنه ماڵ ــی ی ــکه نجه ی ده روون ــڕاوه ، ئه ش ــن داب ــان له رێکخس ــووه  و ی ب

بکــه ن. گرتنه بــه ری رێوشــوێنی تونــدی ئه منــی وه ک خاڵــی الوازی رێکخســن له نێوبنه ماڵــه کان له قه ڵــه م ده دات. له رێــگای بنه ماڵه کانــه وه  

نــاو ته ڤگــه ری گه لــی کــورد به جــێ  بــکات. هه وڵــی دابڕانــی بنه ماڵــه کان له ته ڤگه ره که یــان ده دات.  ده یه وێــت داخوازیــه  ناڕه واکانــی 

منونــه ی به رچــاوی ئــه وه ش بنه ماڵــه ی )ســامان نه ســیم(ه . ســه ره تا ده وڵــه ت بــه  بانگه شــه ی و به ڵێنــی بێ بنه مــا بنه ماڵــه ی ناوبــراو رازی 

ــاو داوی  ــه  ن ــی ده که ون ــه  نه زان ــه واده ش ب ــه و خان ــه ن و ئ ــدا قســه  بک ــه دژی PJAK له میدیاکان ــان پێویســته  ل ــازادی کوڕه که ی ــۆ ئ ــه  ب ده کات ک

ــرده  ســه ر و  ــی خــۆی نه ب ــم به ڵێنه کان ــر رژێ ــه اڵم دوات ــن، ب ــان ده ڵێ ــه دژی PJAK و گه له که ی ــت ل ــان دێ ــه  زاری ــه وه ی کــه  ب مه رگــی رژێمــه وه ، ئ

ــه ربه رزه کانی  ــه  س ــه رجه م بنه ماڵ ــۆ س ــه ک ب ــت وانه ی ــه وه ش ده بێ ــێداره  درا. ئ ــامان له س ــه وه  س ــه  پێچه وان ــوو ب ــرد به ڵک ــازاد نه ک ــی ئ سامانیش

ــۆن. ــژه  بخ ــه  خوێنم ــه و رژێم ــوی ئ ــت فری ــه ک نابێ ــچ جۆره ی ــه  هی ــه  ب ــت ک ــان بێ گه له که م

ئامانجی شه ڕی تایبه ت له دژی گه نجان

ــه ر  ــگا بێ کاریگ ــه نگی کۆمه ڵ ــز و پێش ــت هێ ــا ده یه وێ ــه ی بێ بنه م ــه  بانگه ش ــم ب ــه . رژێ ــه دژی گه نجان ــران ل ــی ئێ ــه ڕی تایبه ت ــری ش ــی ت خالێک

ــه پاندووه .  ــدا س ــه ر گه نجان ــۆی به س ــه اڵتداری خ ــکه نجه دان ده س ــن و ئه ش ــێداره دان، گرت ــه تی له س ــه  سیاس ــکات. ب ــته م ب ــاو سیس ــی ن و راکێش

سیاســه تی گه نجکــوژی له کوردســتان به ڕێــوه  بــردووه . دیــارده ی ئیعتیــادی به شــێوازێکی سیســتامتیک له نێــوان گه نجــان بــاو کردوه تــه وه ، 

ــادات  ــگا ن ــه ، رێ ــتان بێ ئه زموون ــج له کوردس ــزی گه ن ــه  هێ ــه وه ی ک ــی ئ ــه  زهنیه ت ــه . ب ــه دژی گه نجان ــم ل ــیتی رژێ ــرده وه ی تیرۆریس ــه وه ش ک ئ

کــه  گه نجــان له گۆڕه پانه کانــی ژیانــدا چــاالک و خــاوه ن رۆڵ  بــن. ئــه و سیاســه ته  له نێــوان گه نجــان تۆخمــی بێ هیوایــی و بێ بــاوه ڕی و 

فه لســه فه ی پووچگه رایــی بــاو کردوه تــه وه . له ژێــر نــاوی سیاســه ت درۆیــه ، گه نجــان له سیاســه ت کــه  هۆنــه ری به ڕێوه به ردنــی ژیانــه  

ــکار  ــتان بێ ــان له کوردس ــه ت گه نج ــه ڕی تایب ــه تی ش ــه  سیاس ــراون. ب ــۆ ک ــان نام ــازادی ی ــراده ی ئ ــنامه و ئی ــان له ناس ــتووه ته وه . گه نج دوورخس

ــی  ــه وه ش خاڵ ــج ل ــن. ئامان ــارانه  رایانده کێش ــه و ش ــه ره و ئ ــران، ب ــی ئێ ــاره  گه وره کان ــی کار له ش ــی ده رفه ت ــه ی هه بوون ــه  بانگه ش ــن و ب ده کرێ

کردنــی وزه ی شــۆڕش و بێ پێشــه نگ کردنــی کۆمه ڵگایــه . دواتــر گه نجــان رووبــه ڕووی تواندنــه وه ی کلتــووری ده بنــه وه . ئــه و سیاســه ته  گه نجــان 

هانــده دات واڵت و نیشــتامنه که یان تــه رک بکــه ن و بــه ره و هانــده ران کــۆچ بکــه ن. بــه وه ش گه نجــان له خــاک و رسووشــت و النکۆڵــه ی ئــازادی 

ــتی  ــه وه . به گش ــاو ده کرێت ــه ی ب ــگا و مێژووه ک ــه ر کۆمه ڵ ــیاری له به رامب ــتی بێ به رپرس ــی هه س ــه ی گه نجان ــوان پێکهات ــه وه . له نێ دوور ده خرێن

ــۆدان  ــی به رخ ــه ش چه مک ــن و ئه وان ــه ت بکرێ ــی ده وڵ ــزه ی ده زگاکان ــان که نالی ــی گه نج ــت وزه ی چاالک ــران ده یه وێ ــی ئێ ــه ڕی تایبه ت ــی ش رژێم

ــا رژێــم  ــه ت به ســه ریاندا ده ســه پێنێت، بیکێشــن. وات ــان ئــه و ســزایه ی کــه  ده وڵ ــان واڵت به جــێ بهێڵــن و ی ــه ر ناچــار ده کرێــن کــه  ی ــه  ب ده گرن

ده رفه تێکــی ژیانــی بــۆ گه نجــان نه هێشــتوه ته وه . 

ئازادی و دیموکراسی له کۆمه ڵگای کوردی زه وت کراوه 

رژێمــی ئێــران بــۆ ئــه وه ی سیاســه تی شــه ڕی تایبه تــی ئه نجامگیــر ببێــت، ســه ره تا گه لــی کــوردی بــه  بێ کۆمه ڵــگا هێشــتووه ته وه . واتــا 

ــه . چۆنکــه  له کۆمه ڵــگای  ــگادا زاڵ ــار نییــه . به ڵکــوو زهنیه تــی داگیرکــه ری رژێــم به ســه ر کۆمه ڵ کۆمه ڵــگای کوردســتان مۆرکــی کوردانــی پێــوه  دی

ــگای  ــان کۆمه ڵ ــه  هه م ــه خته یان ک ــی س ــا کۆمه ڵگایه ک ــه . وات ــوردی ی ــگای ک ــووری کۆمه ڵ ــاون، دژی کلت ــتا ب ــه  ئێس ــه ی ک ــه و کلتووران ــدا ئ کوردی

ده وڵه تــی یــه  بــۆ گه لــی کــورد دروســت کــردووه . ئــه و کۆمه ڵــگاش کۆمه ڵگایه کــی داخــراوه  کــه  ده رفه تــی ئــازادی تێــدا بنبــڕ کــراوه . 

ــر رژێمــی  ــه . دوات ــار نیی ــه ک دی ــچ پێکهاته ی ــه ی هی ــراون و رۆڵ  و پێگ ــه ر ک ــدا بێ کاریگ ــگا تێی ــی کۆمه ڵ ــه  ســه رجه م پێکهاته کان ــه  ک کۆمه ڵگایه ک

ــه   ــه و ن ــۆی هه ی ــتنی خ ــزی پاراس ــه  هێ ــورد ن ــی ک ــه  گه ل ــتوه ته وه . چۆنک ــن هێش ــه  بێ رێکخس ــوردی ب ــگای ک ــران کۆمه ڵ ــی ئێ ــه ڕی تایبه ت ش

ــه   ــه  ن ــه  ک ــه . کۆمه ڵگایه ک ــی هه ی ــه نگی سیاس ــی پێش ــه  هێزێک ــووری و ن ــازادی ئاب ــی ئ ــه  بازارێک ــه . ن ــی هه ی ــی کۆمه ڵگاش ــزی به ڕێوه بردن هێ

خــاوه ن فکــر و فه لســه فه ی خۆیه تــی و نــه  خــاوه ن رێبــه ره . گه لــی کــورد چ کار و ره نجێــک ده دات، خــۆی هیــچ قازانجــی لــێ نــاکات، به ڵکــوو 

هه مــووی قازانجه کــه ی بــۆ حکومه تــی ناوه نــد ده گه ڕێتــه وه . له بــه ر نه بوونــی رێکخســتنی تایبه تــی خــۆ، گه نجانــی به بــێ  ده ربڕینــی 

ــه کار  ــه وه  ب ــه ن رژێم ــه  له الی ــه م وه ک کۆیل ــی زۆر ک ــه  پاره یه ک ــر ب ــی ت ــه رجه م پێکهاته کان ــه ن. س ــه ر ده ک ــۆ داگیرک ــه ربازی ب ــی، س ناڕه زایه ت

ــن.  ده هێندرێ

به گرتنه بــه ری سیاســه تی   PJAK کــۆدار و له رۆژهه اڵتــی کوردســتان،  تــر  داگیرکه ره کانــی  ئێــران و  تایبه تــی رژێمــی  له به رامبــه ر شــه ڕی 

دیموکراتیانــه  ســه رجه م پانــه کان مایه پــووچ ده کــه ن. بــه  بونیادنانــی کۆمه ڵــگای دیموکراتــی و ئــازادی رۆژهه اڵتــی کوردســتان ســه رجه م 

ــه   ــا ب ــت. هه روه ه ــه وه ، ناخوازێ ــدا نه بینێت ــۆی تێ ــنامه ی خ ــه  ناس ــه ی ک ــه و کۆمه ڵگای ــه ل ئ ــدی گ ــه وه . ئی ــاوه ژۆ ده کرێت ــم ئ ــه ته کانی رژێ سیاس

به شــداری له زهنیه تــی نه تــه وه ی دیموکراتیــک دا رێکخســتنی دیموکراتــی خــۆی ئــاوا ده کات. کۆمه ڵگایه کــی بێ رێکخســن کــردن وه ک 

کۆمه ڵگایه کــی بــێ رۆح و هه ســت له قه ڵــه م ده دات. بــۆ ئــه وه ی شــه ڕی تایبه تــی ئێــران له رۆژهه اڵتــی کوردســتان مایه پــووچ بکه ینــه وه  

ــانیان  ــه نگایه تی سه رش ــی پێش ــان رۆڵ ــان و ژن ــا گه نج ــه ن. هه روه ه ــر بک ــان پته وت ــی ریزه کانی ــتان یه کێت ــی کوردس ــی رۆژهه اڵت ــته  گه الن پێویس

بگێــڕن.

بابه ته کــه  بــه م وتــه ی رێبــه ر ئاپــۆ بــۆ پووچــه ڵ کردنــه وه ی شــه ڕی تایبــه ت و کاریگه رییه کانــی لــه  داهاتــوودا کۆتایــی دێنــم کــه  ده ڵێــت: »ته نیــا 

تێگه یشــتنی پــرس و کێشــه کانی قۆنــاخ بــه س نییــه ، به ڵکــو پێویســته  تــه واوی وه زیفه کامنــان لــه  هه مــوو الیه نێکــه وه  کۆنــرتۆڵ بکه یــن. خۆمــان 

ــتێکی  ــه  ئاس ــه وه  و ل ــک بین ــه له یه ک نزی ــه ر مه س ــیارانه  له ه ــێوه یه کی هۆش ــه وه  و به ش ــه کان دوور بخه ین ــه  و که موکوڕی ــی کوێران ــه  نزیکبوون ل

ــی  ــه  روو و به پێ ــنوور بخه ین ــێ س ــیه کی ب ــاره ت و چاونه ترس ــته  جه س ــه وه  پێویس ــه م بابه ت ــه ر ل ــا ه ــن. هه روه ه ــێ بده ی ــان پ ــه رزه وه  بایه خی ب

ــکرایه   ــوو روون و ئاش ــه ش هه م ــن، ئه مان ــته به ر بکه ی ــه رکه وتن ده س ــن س ــه  ده توانی ــوو ته قه الی ــه م هه م ــا ب ــن. ته نی ــی بده ی ــتیش قوربان پێویس

و ئێمــه ش بــه  تــه واوی هێــز و تواناکاریــامن له ســه ری راده وه ســتنین و هه وڵــی بــۆ ده ده یــن. بــۆ ئه مــه ش هیــچ به هانــه  و هۆکارێــک نییــه  کــه  

ئــه و شــتانه  تێنه گــه ن«.
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ئه ڕای کۆبانێ

دوێه ت کۆبـــــانێ داعش رمنه           مایه  ی سه ربه رزی و شانازی ژنه

تلی لی کیشان رۊ که ن له دژمن           بژی کچ کـــــورد بژی شێره ژن

چرچ به ن وه دڵ هه رچێ دژمنه          یه خۆه یشـــک نازار واڵت منه  

خۊن پاکێان ده س نوێــژ پێ گرن          جه رگ دژمنةیل له بن هـــڵدڕن

قه اڵولی ده یرن له کوێه مێشته نوور          باج نێه داعــش پێـس کت کوور

ئااڵی یه په ژه له سه ر مێـشته نوور         مل نیه چه منێ له ژێر زڵم و جه ور

کوڕ وێنه ی شێره دوێه ت وێنه ی پڵݩ          له دژه داعش مشتاقن وه جه ݩ

گێشتیان ئه ویندار خاک کوردانن           مایه ی سه ربه رزی و فه خر ئینسانن

چۊ رزگار کــــردن شار کۆبــانی          خوه م بووم وه قۆروان گه ل شه ڕوانێ

کاوه لــه دیــرووک گه زگه ز بااڵکه ی         ئــااڵی یه په گه هه ر وه ئااڵکه ی

هاوار کرماشان
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