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سخنی چند درباره ی زندگیم در زندان جزیره ی امرالی
گزیده ا ی از تحلیالت عبدالله اوجاالن

طوفان اراده و عصیان 

گفتگوی ویژه ی آلرتناتیو،  در زمینه ی نسل کشـــی  در باکور که توسط 
دولت ترکیه صورت می گیرد َو نقش جامعه ی انســـانی نســـبت به 

این کشـــتار ها مورد بررســـی قرار می دهد

مظلوم هفت تن، عضو شورای رهربی کودار
گووگفت

 خط سوم
 زیالن تانیا، ریاست مشرتک شورای رهربی  کودار

گفتگـــوی ویـــژه ی آلرتناتیـــو  در زمینـــه ی خـــط ســـوم و گســـرته  و عمـــق آن، در ادامـــه 

ـــای  ـــان  قدرت ه ـــالت  می ـــا و تعام ـــوم در رویارویی ه ـــط س ـــگاه خ ـــش و جای نق

بین املللـــی و منطقـــه ای.....

مقالــه ی پیــش روی ســعی بــرآن دارد، ابعــاد  پیــدا و پنهــان توطئــه ی 

ــد ــو منای ــاالن  را بازگ ــه عبدالله اوج ــی ، علی بین الدولت

شخصیت رهرب آپو،
نویدگر پیروزی دموکراسی خلق ها بر جهان بی روح رسمایه داری!  

ریوار آبدانان، عضو شورای رهربی کنفدرالیسم جوامع کوردستان
گفتگـــوی ویـــژه ی آلرتناتیـــو ، در زمینـــه ی کارویـــژه ی اتحـــاد و 
همراســـتایی اســـرتاتژیک خلق هـــای منطقـــه، احزاب کردســـتان 
ـــن  ـــتان در ای ـــژه ی حزب حیات آزاد کوردس ـــش وی ـــران و نف و ای

ـــد... رون

دورنگاه  خاورمیانه و ایران، از منظر پژاک
  اویندار ریناس، ریایت مشرتک حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک

  هەر هێزێك پشتی خۆی بە هێزی جەوانان نەبەستێت، ئەگەری سەركەوتنی الوازە-----ئامەد شاهۆ

   تاملی بر مشارکت زنان در عرصه ی انتخابات از مرشوطه تاکنون---------روزارین کامنگر

گذار از هویت مرثیه رسا به هویت شادان انقالبی کورد--------------------------------------- هیژا ماد

روژآوا شاعرانه ترین تصویر جهان ------------------------------------------------------------ جانت بیئل

 نقش و جایگاه زنان ایرانی در انتخابات--------------------------------------- دیانا اورین

بن بست کج -----------------------------------------------------------------------------------هیوا آرگش

امام _ شاه یا والیت  فقیه ----------------------------------------------------هاوار کرماشان

هرن، هویت و انقالب  ---------------------------------------------------------شاهو کامنگر
روایت آن رفتگان بی برگشت   -------------------------------------------------هیوا آرگش

وظیفه ی هرن  -------------------------------------------------------شهید سعید سلطان پور

 دەنگی ویژدان ---------------------------------------------------------------ئاریۆ بەرزەن
 عادت ------------------------------------------------------------------شهید صمد بهرنگی
معلم زندگی---------------------------------------------------------------شهید دنیز امرالی

جهان چقدر بزرگ است؟ ----------------------------------------- معاون فرمانده مارکوس 

ئابووری سەوز -------------------------------------------------------------جووتیار پێشەوا

 صنعت گرایی؛ مرگ انسان و خدا ----------------------------------------باران. ر. بریتان 

اکولوفاشیست و سدسازی ------------------------------------------------ جگرخون شاهو

 صنعت-زیست بوم

272هنری

44

67

29

 هنــوز وقتــی كودكــی بیــش نبــودم، یكــی از رسد و گــرم چشــیدگاِن 

و  رفتــار  مشــاهده ی  بــا  می شــد،  شــمرده  نیــز  فرزانــه  كــه  روســتا 

ــت:  ــده اس ــی مان ــم باق ــه در ذهن ــت ك ــردی گف ــه كُ ــه ای ب ــم، جمل حركات

یعنــی  فارســی  بــه   »Lo li ciyê xwe rûne, ma di te de ciwa heye«

........ توســت؟«  درون  در  جیــوه  مگــر  بنشــین،  جایــت  رس  »پــر 



در متامــی دفاعیــات نوشــتاری و گفتگوهــای شــفاهی ای كــه تاكنــون 

داشــته ام، چنــدان دربــاره ی زندگــی شــخصی خویــش ســخن نگفتــم. 

مناســبات  و  ســالمتی  بــه  مربــوط  عمومــی  مســائل  از  به غیــر 

برقرارشــده بــا مدیریــت زنــدان، چگونگی مقاومتــم در برابــر انزوایی 

ــن  ــه م ــا علی ــده و تنه ــدارك دی ــوص ت ــورت مخص ــام به ص ــه نظ ك

اجــرا می منــود و چگونگــی تحمــل تنهایــی را بــاز نگفتــم. فكــر كنــم 

موضوعــی كــه بیشــرت از همــه موضــوع كنجــكاوی اســت، تجربه های 

ــوز  ــن ایســتایی و تنهایــی مطلــق اســت. هن ــل ای زندگــی ام در مقاب

 در

 جزیره ی امرالی زندان 

از کتاب تحلیالت عبدالله اوجاالن -

مانیفست متدن دموکراتیک)پنجم( 

صفحه ی  739-37

آغاز سخن

سخنی چند درباره ی زندگی ام

»در زندگــی انســان، چیــزی ارزشــمندتر از واصل شــدن بــه حقیقــِت واقعیت هایــی كــه می زیــد، منی توانــد وجــود 

داشته باشــد. حقیقت جویــی، ارزشــمندترین فعالیــت انســان اســت. به صــورت خالصــه وار یعنــی: انســان موجــودی 

اســت كــه حقیقــت را ممكــن می گردانــد.« دفاعیــات رهــری جلــد پنجــم

ــرای  آن اســت.  ــارزه  ب ــر اراده و مب ــه ب ــا، رشط پی بــردن بــه حقیقــت، تکی حقیقــت واژه ای اســت ســاده امــا پر معن

ــارت دیگــر  ــج و خشــنودی خــاص خــود را دارد. به عب ــه آن هــم  رن قــرار گرفــن در مســیر حقیقــت و دســت  یابی ب

تحمــل رنــج و تنهایــی  آگاهانــه و اختیــاری، یکــی از رشایطــی اســت کــه روح را تعالــی  می بخشــد و چشــم انداز را 

وســعت، و ایــن هــم منجــر بــه پویایــی حــس  مســئولیت پذیری در انســان  و جامعــه می شــود. هــدف از بیــان ایــن 

موضــوع ایــن اســت کــه مــا هــم بــا متــام تــوان خــود ســعی می کنیــم کــه در بحبوحــه ی تحــوالت جهــان امــروز و 

خصوصــاً بحران هــای موجــود در منطقــه، بــا واشــکافی و مــورد تحلیــل قــرار دادن واقعیت هــای موجــود، در رونــد 

مســیر حقیقت جویــی و زدودن زنــگار ابهــام و تحریــف، وظیفــه ی اخالقــی و انقالبــی خویــش را آن گونــه کــه شــایان 

اســت بــه انجــام رســانیم. در واقــع ســیر تحــوالت و عمــق مســایل موجــود در منطقــه، ایجــاب می کنــد کــه بیــش  از 

پیــش در مــورد حقیقــت واقعیت هــای موجــود واکاوی مناییــم و ســعی کنیــم تــا از دیدگا ه هــای متفاوتــی مســایل 

و موضوعــات را مــورد ارزیابــی و پــردازش قــرار دهیــم. هــامن طــور کــه می دانیــم بحران هــای موجــود در جهــان 

بیــش از هــر منطقــه ای گریبــان خاورمیانــه را گرفتــه اســت و منی تــوان کشــوری را در منطقــه یافــت کــه بــه بحــران 

ــادی،  ــای اقتص ــا بحران ه ــه ت ــه گرفت ــوریه و ترکی ــر س ــگ زده نظی ــور های جن ــران در کش ــد. از بح ــار نگشته باش دچ

اجتامعــی و فرهنگــی در ایــران. همــه ی ایــن مــوارد قطــع بــه یقیــن دالیــل خــاص خــود را دارا می باشــند و همچنیــن 

دارای یــک بــه هــم پیوســتگی و ارتبــاط خاصــی بــا یکدیگــر می باشــند. منی تــوان کــه مســایل متفــاوت در کشــورهای 

مختلــف را جــدای از هــم دانســت و به طــوری منفــک مــورد ارزیابــی قــرارداد؛ چــرا کــه پیوســتگی و درهم تنیدگــی 

مســایل و مشــکالت ایجــاب می کنــد کــه جهــت رســیدن بــه راه حــل و چاره یابــی مســئله، بــه گونــه ای همه جانبــه 

و گســرتده، دالیــل و براهیــن را در متامــی کشــورهای منطقــه جســتجو مناییــم. اگــر خــارج از حــوزه ی دیدگاه هــای 

قــدرت و دولت محــور بــه مســایل و معضــالت نگریســته شــود، یافــن پاســخ بــرای پرســش های موجــود و رســیدن 

ــر  ــی در خصــوص ب ــای مختلف ــه وجــود داعیه ه ــه ب ــا توج ــود. در عــر حــارض ب ــد ب ــان تر خواه ــت آس ــه حقیق ب

حــق بــودن ادعا هــا از جانــب دول موجــود و نــزاع بــر رس ایــن، به رصاحــت می تــوان گفــت کــه ایــن موضــوع بــه 

پیچیده تــر شــدن و مبهم تــر شــدن مســایل منجــر گشته اســت. در اینجاســت کــه هــر انســان واقع بیــن و هــر فــرد 

آزاد ی خواهــی بایــد نقــش خویــش را ایفــاء منایــد و در جهــت حــل مســایل و روشــنگری نهایــت تــالش خویــش را بــه  

انجــام برســاند.  مــاه هــم به عنــوان یــک وظیفــه ی اخالقــی و انقالبــی، تــالش می مناییــم تــا بــا روشــنگری در خصــوص 

ــر  ــش یاری گ ــه ی خوی ــش جامع ــش و خوان ــاء بین ــدن در ارتق ــالح متم ــه اصط ــده ی ب ــدرن و پیچی ــان م ــع  جه وقای

باشــیم. در شــامره ی 56 مجلــه ی آلرتناتیــو ســعی بــر آن داشــته ایم تــا بــا نگاهــی ریزبینانه تــر موضــوع انتخابــات در 

ایــران و همچنیــن موضوعاتــی را در خصــوص رونــد انقــالب خلقــی و ملــی در رستــارس کوردســتان و خصوصــاً باکــور 

مــورد بررســی قــرار دهیــم. در فایــل دیگــر نیــز بــر طبــق روال معمــول مطالبــی در خصــوص مســایل زیســت محیطی 

و همچنیــن هــرن انقالبــی گنجانــده شده اســت. امیــد اســت کــه بتوانیــم در راســتای  ایــن ادای دیــن بــه خواننــد گان 

عزیــز و ملــت رشیف مــان گامــی مفیــد و موثــر برداریــم.



شخصیت رهبر آپو، 

نویدگر پیــروزی دموکراســی خلق ها 

بــر جهان بی روح ســرمایه داری! 

وقتــی بــه تحــوالت سیاســی ـ اجتامعــی خاورمیانــه و نقــش تاریخــی کوردهــا در ایــن 

تحــوالت می نگریــم هرچــه بیشــرت بــه دالیــل توطئــه ی بین الدولتــی علیــه رهــر 

ــی و  ــی  ـ سیاس ــای اخالق ــر معیاره ــل ارصار ب ــه دلی ــو ب ــر آپ ــم. ره ــی می بری ــو پ آپ

ــورد  ــی، م ــه داری جهان ــام  رسمای ــه ی نظ ــادالت منفعت طلبان ــری در مع ــدم جای گی ع

بزرگ تریــن حملــه ی توطئه گرانــه ی قــرن بیســتم قــرار گرفــت. هنــوز هــم ارصار 

می شــود تــا از طریــق شــکنجه گاه امرالــی، از رهــر آپــو انتقــام گرفتــه شــود. رهــر آپــو 

جهــان اجتامعــی متفاوتــی را آفریــده کــه از پایــه بــا جهــان فردگرایانــه ی رسمایــه داری 

مغایــرت دارد. ایــن امــر از طــرف نظــام رسمایــه داری کــه تــالش دارد خــود را در 

ســطح جهــان مســلط گردانــد، بــه هیــچ وجــه قابــل پذیــرش نبــود و نیســت. بنابرایــن 

توطئــه ی بین الدولتــی ســال 1999 بــه انــدازه ای کــه یــک حملــه ی سیاســی بــود، یــک 

ــه داری  ــم رسمای ــع لیرالیس ــت. در واق ــم هس ــی ه ــام جهان ــک نظ ــه ی ایدئولوژی حمل

ــان تاریــخ را اعــالن کــرده بــود، بــه هیــچ وجــه حــارض نبــود شــیوه ی زندگــی  کــه پای

متفاوتــی غیــر از زندگــی ماشــینی و فردگرایانــه ی مــدرن را شــاهد گــردد. امــا رهــر آپــو 

بــا معیارهــای نظــام رسمایــه داری بــه هیــچ وجــه همخوانــی نشــان منــی داد و شــیوه ی 

رهــری  شــورای  عضــو  آبدانــان،  ریــوار 
کوردســتان جوامــع  کنفدرالیســم 

دارد،  بــرآن  ســعی  پیــش روی  مقالــه ی   

گوشــه ی از ابعــاد  پیــدا و پنهــان توطئــه ی 

را  عبدالله اوجــاالن  علیــه   ، بین الدولتــی 

ــد. ــو منای بازگ

وقتــی كودكــی بیــش نبــودم، یكــی از رسد و گــرم چشــیدگاِن روســتا كــه فرزانــه نیــز شــمرده می شــد، بــا مشــاهده ی رفتــار و حركاتــم، 

جملــه ای بــه كُــردی گفــت كــه در ذهنــم باقــی مانــده اســت: »? Lo li ciyê xwe rûne, ma di te de ciwa heye« بــه فارســی یعنــی 

»پــر رس جایــت بنشــین، مگــر جیــوه در درون توســت؟« می دانیــم كــه جیــوه عنــری بســیار ســیّال اســت. مــن نیــز كودكــی آنگونــه 

پُرجنب وجــوش بــودم. حتــی اگــر خدایــان اســطوره ای نیــز مجازاتــی برایــم می اندیشــیدند، فكــر نكنــم مجــازات ســنگینی بــه انــدازه ی 

ــن، دوازده ســال را در ســلول انفــرادی طــی منــودم.  ــرد. علی رغــم ای ــه ذهن شــان خطــور می ك ــی ب ــه صخره هــای امرال بســن مــن ب

ــوده.  ــی ب ــاالی دولت ــات رده ب ــرای مقام ــده ب ــازات صادرش ــرای مج ــل اج ــه مح ــت ك ــهور اس ــره ای مش ــه جزی ــخ ب ــی در تاری امرال

آب وهــوای آن هــم بســیار مرطــوب و هــم نامالیــم و خشــن اســت؛ جهــت تكیده منــودن جســم و بنیــه ی فیزیكــی انســان، مناســب 

اســت. هنگامــی كــه انــزوا در اتــاق دربســته بــر آن افــزوده شــود، تأثیــر فرســوده كننده ی آن بــر روی جســم هرچــه بیشــرت می شــود. 

ــه  ــژه نگ ــی تحــت نظــارت فرماندهــی نیروهــای وی ــی طوالن ــا مدت ــره آورده شــدم. ت ــه جزی ــاز دوران كهنســالی ب ــن در آغ همچنی

داشــته شــدم. بــه نظــر می رســد كــه طــی دو ســال اخیــر، نظــارت بــه وزارت دادگســرتی ســپرده شــد. به غیــر از یــك كتــاب، روزنامــه، 

ــار  ــرادر و خواهرانــم كــه هــر چنــد مــاه یكب ــا ب ــه امــكان ارتباطــی دیگــری نداشــتم. البتــه مالقــات ب ــه و یــك رادیــوی یك كانال مجل

به صــورت نیم ســاعته انجــام گرفتــه و مالقــات هفتگــی بــا وكال ـ كــه مكــرراً بــه بهانــه ی »اوضــاع نامســاعد جــوی«  قطــع می شــوندـ 

ــدن،  ــا مان ــت رسپ ــا جه ــمرم ام ــك منی ش ــی را كوچ ــای ارتباط ــن فاكتوره ــك ای ــدون ش ــد. ب ــكیل می ده ــم را تش ــان ارتباطات كل جه

ــرد. ــن می ك ــتنم را تعیی ــوده  نگش ــدن و فرس ــا مان ــه رس پ ــود ك ــن و اراده ام ب ــن ذه ــند. ای ــی منی باش ــی كاف ــه روابط ــچ وج ــه  هی ب

از هــامن وقتــی كــه در خــارج از زنــدان بــودم، هــم خویــش را تنهــا گردانیــده بــودم و هــم در مقابــل تنهایــی آمــاده ســاخته بــودم. 

آزمون هایــی داشــتم كــه طــی آن هــا، روابــط بســیار مهــِم وابستگی ســاز اعــم از روابطــم بــا خانــواده، خویشــاوندان نزدیــك و حتــی 

رابطــه ام بــا رفقــا و هم قطــاران نزدیــك را بُعــدی انتزاعــی بخشــیده بــودم. رابطــه بــا زن دارای اهمیــت اســت امــا آن نیــز حــوزه ی 

رابطــه ای بــود كــه بُعــدی انتزاعــی بــدان داده بــودم. كامــالً برعكــس »ناظــم حكمــت« بــودم. عهــد كــرده بــودم كــه فرزنــدی نداشــته 

باشــم. وقتــی هنــوز در دوران دبیرســتان بــودم، عنــوان یــك انشــای مــن كــه منــره ی بیســت از معلــم ادبیــات دریافــت كــرد ایــن بــود: 

»تــو بــرای مــن كودكــی هســتی كــه هیــچ گاه زاده نخواهــی شــد!« فكــر كنــم بــا ایــن مطلــب خواســته بــودم تــا بــه موضــوع شــیوه های 

زندگــی دشــوار و پرمحنــت كودكــی بپــردازم. امــا متامــی ایــن آزمون هــا كفــاف توضیــح نیــروی تحمــل مــن در امرالــی را منی منایــد.

ــد  ــود كــه ذرّه ای امی ــه مــن انجــام شــد، از نوعــی ب ــی علی ــه ی امرال ــه ای كــه در مرحل ــم: توطئ ــز اشــاره منای ــه نی ــن نكت ــه ای ــد ب بای

ــرح  ــی مط ــی طوالن ــا مدت ــی را ت ــگ روان ــدام و جن ــازات اع ــرای مج ــه ی اج ــه قضی ــود ك ــدف ب ــن ه ــا همی ــت. ب ــای منی گذاش برج

ــور  ــتم تص ــرد. منی توانس ــم ك ــل خواه ــه تحم ــه چگون ــم ك ــور كن ــتم تص ــم منی توانس ــن ه ــی م ــا حت ــن روزه ــتند. در اولی ــه داش نگ

ــد:  ــاد ش ــم ایج ــه ای در ذهن ــن اندیش ــد؟ چنی ــم گذران ــه خواه ــم چگون ــال را ه ــك س ــه ی ــال ها بلك ــا س ــدان نه تنه ــه در زن ــم ك كن

ــی  ــا، وقت ــی كُرده ــر مل ــوان ره ــز به عن ــاً نی ــد!« حقیقت ــرار دهی ــی ق ــاق تنگ ــن ات ــر را در چنی ــا نف ــد میلیون ه ــه می توانی »چگون

ــن درك و  ــز چنی ــق نی ــودم. خل ــده ب ــا درآورده ش ــر درآورده و ی ــا نف ــنتز میلیون ه ــورت س ــود را به ص ــدم، خ ــدان آورده ش ــه زن ب

ــد، مــن  ــچ وجــه تحمــل منی منای ــه هی ــواده و فرزندانــش را ب ــدن از خان ــی محروم مان برداشــتی از آن داشــت. در حالیكــه انســان حت

چگونــه ممكــن بــود جدایــی از اراده ی میلیون هــا تــن ـ كــه تــا رسحــد مــرگ یكــی گشــته بودنــدـ را بــه مدتــی طوالنــی تحمــل منایــم؛ 

ــه  ــطری ای ك ــد س ــاه چن ــای كوت ــی نامه ه ــد! حت ــداری در آن نباش ــتی و دی ــر بازگش ــار دیگ ــی ب ــه گوی ــی را ك ــی آنچنان ــم فراق آن ه

ــد[  ــال كرده ان ــم ارس ــه برای ــای زندانی]ك ــای رفق ــی از نامه ه ــش بزرگ ــون بخ ــد. تاكن ــم منی دادن ــد را تحویل ــق می آمدن ــوی خل از س

ــتثناء،   ــد اس ــر از چن ــدند و به غی ــل داده ش ــختی تحوی ــارت س ــس از نظ ــه پ ــی ك ــیاری اندك ــامر بس ــز ش ــده و به ج ــل داده نش تحوی

ــی از  ــط ناش ــد رشای ــوارد، می توان ــن م ــی ای ــتم. متام ــه بفرس ــد نام ــازه ندادن ــردم و اج ــت نك ــدان دریاف ــارِج زن ــه ای از خ ــچ نام هی

ــه موجــب  ــودم ك ــود. شــخصی ب ــز ب ــه خویشــی نی ــص ب ــب مخت ــن دارای جوان ــت م ــا موقعی ــد، ام ــم منای ــل فه ــزوا را نســبتاً قاب ان

انجــام كارهــای بســیاری در زمینــه ی كُردهــا شــدم؛ آن هــم كارهایــی كــه بــرای اولیــن بــار صــورت می گرفتنــد. متامــی ایــن اقداماتــی 

ــد. در مــورد متامــی افــراد خلق مــان و هــر حــوزه ی اجتامعــی،  ــات آزاد بودن ــر حی ــد، مــوارد اغامض ناپذی كــه نیمــه كاره باقــی ماندن

اولیــن اقــدام را انجــام دادم امــا نتوانســتم هیــچ كــدام از آن هــا را بــه دســتانی مطمــن و رشایطــی اطمینان بخــش بســپارم. بــه یــك 

ــال  ــه وص ــا ب ــی رود ت ــه م ــض اینك ــه مح ــا ب ــی دارد ام ــو برم ــه جل ــه را رو ب ــا ی اولی ــش گام ه ــق خوی ــرای عش ــید: ب ــق بیاندیش عاش

ــز  ــی نی ــای اجتامع ــرد آزادی  در حوزه ه ــرای پیش ــم ب ــا و اقدامات ــد. تالش ه ــی می مان ــوا باق ــِی ه ــتانش در خال ــد، دس ــوب برس محب

ــز  ــام »مــن« نی ــزی به ن ــودم؛ چی ــد. خویشــن را در حوزه هــای آزادی اجتامعــی ذوب منــوده ب ــه در هــوا باقــی ماندن همیشــه اینگون

چنــدان پشــت رس خویــش باقــی نگذاشــته بــودم. از نقطه نظــر اجتامعــی، مرحلــه ی زنــدان در چنیــن لحظــه ای آغــاز گردیــده بــود.
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         ارصار بــر اجتامعی بــودن، بــه 

ــدگی  ــه »رمه ش ــام علی ــای قی معن

رسمایــه ی  عــر  در  انســان 

ــن  ــو ای ــرب آپ ــت. ره ــی« اس جهان

بــا فکــر  اجتامعی بــودن آزاد را 

فریــاد  خــود  عمــل  و  ذکــر  و 

جهــان  دلیــل  همیــن  بــه  زد. 

رسمایــه داری در پــی آن برآمــد 

ــاند. ــکوصت بکش ــه س ــا او را ب ت

زندگــی اجتامعــی متفاوتــی را در پــی گرفتــه بــود کــه آکنــده از معیارهــای اخالقــی، آزادی خواهــی، سوسیالیســم 

ــارص درهــم می شکســت  ــی مع ــد بت های ــی روح را مانن ــو قالب هــای آن  نظــام ب ــود. رهــر آپ و دموکراســی ب

ــت ـ ملت هــای مطــرح  ــه دول ــن جــای تعجــب نیســت ک ــی داد. بنابرای ــد م ــگان نوی ــه هم ــی آزاد را ب و جهان

جهــان متــام تــوان رسمایــه ای و سیاســی خــود را بــرای دســتگیری رهــر آپــو بــه کار گرفتنــد. دســت بــه هــر نــوع 

تبانــی و زدوبنــد کثیــف تجــاری زدنــد تــا بــر پیکــره ی اتوپیــای زندگــی آزاد کــه خــود را در شــخصیت رهــر آپــو 

بســیار نزدیــک و شــدنی نشــان مــی داد، رضبــه بزننــد. رهــر آپــو بــر ســینه ی بــت بــزرگ جهــان رسمایــه داری 

یعنــی دولــت ـ ملــت، دســت رد زده بــود. رهــر  آپــو، ابراهیم آســا در برابــر منرودهــای نظــام جهانــی قــد علــم 

کــرده بــود. خدایــان بی رحــم عــر رسمایــه ایــن عمــل انقالبــی رهــر آپــو را هرگــز تــاب منی آوردنــد. توطئــه ی 

بین الدولتــی، به واقــع توطئــه ی نظــام برده ســاز رسمایــه داری علیــه »انســانیت آزاد« بــود. علــت اینکــه هنــوز 

ــن اســت کــه  ــد ای ــو اجــرا می کنن ــه رهــر آپ ــی علی ــدان امرال هــم شــدیدترین سیاســت منزوی ســازی را در زن

ــن و  ــی نوی ــر اجتامعی بودن ــت، ب ــش اس ــام جامعه ک ــک نظ ــه ی ــه داری ک ــام رسمای ــر نظ ــو در براب ــر آپ ره

ــی ورزد. ــک ارصار م ــی دموکراتی ــه ملت ــدن ب مبدل ش

رهــر  آپــو مــورد بغــض نظــام رسمایــه داری قــرار گرفــت زیــرا هــم در حــوزه ی ذهنیــت و 

هــم عمــل، برخــالف آن نظــام زندگــی می کنــد. رهــر آپــو بــه شــهروند مطیــع ایــن نظــام 

مبــدل منی شــود. او آزادی را در بیراهه هــای لیرالیســمی کــه حتــی رسســخت ترین 

مخالفــان را نیــز بــه زانــو درآورده، جســتجو منی کنــد. او متــام قالب هــای علمــی نظــام 

ــالب  ــاد و انق ــت رس نه ــده اند را پش ــراری ش ــا و تک ــه هایی بی معن ــد کلیش ــه هامنن ک

علمــی ـ فلســفی جدیــدی را رقــم زد. رهــر  آپــو حتــی زنــدان را بــه عرصــه ی پیــکار در 

ــه هــر لحظــه  ــد ک ــی می دان ــرد. وی حقیقــت را زندگــی بامعنای ــدل ک راه حقیقــت مب

ــت  ــن دس ــی نوی ــا ذهنیت ــی ب ــود. یعن ــده می ش ــی گردان ــق اراده ای آزاد، متجل از طری

ــوس  ــش ملم ــخصیت خوی ــا اراده ای آزاد در ش ــا را ب ــد، آن معن ــی می زن ــه معناآفرین ب

ــه  ــا ب ــن دقیق ــازد. ای ــی می س ــپس آن را اجتامع ــد و س ــراز می منای ــد، آن را اب می گردان

ــل  ــای تحمی ــه معن ــه داری ب ــه اســت. رسمای ــی عــر رسمای ــا بی حقیقت ــای ســتیز ب معن

بی معناشــدگی بــر زندگــی ماســت. رسمایــه داری، ضدزندگــی و ضدانســان اســت. 

ــه زدن  ــا تیش ــی، ب ــی و اجتامع ــای تاریخ ــام هویت ه ــا رد مت ــه داری ب ــه ی رسمای مدرنیت

بــر ریشــه ی هــر تنــوع و تفاوت منــدی اجتامعــی و تــالش بــرای تک بعدی منــودن، 

ــی آزادی اســت.  ــدن انســان، دشــمن خون یکدست ســازی، شبیه ســازی و تک تیپ گردانی

نظــام رسمایــه داری جهانــی و دولــت ـ ملت هــای مــزدور خاورمیانــه ای آن، بــه هــر نــوع 

ــر ذهــن و  ــی را ب ــام ملی گرای ــالینی به ن ــدس پوش ــرده و تق ــه ب ــدس اجتامعــی حمل تق

روح جامعــه تزریــق می مناینــد. نظــام رسمایــه داری بــا جنــگ ویرانگــری کــه در خاورمیانــه به پــا کــرده اســت 

ــه  ــا بیگان ــاله ی م ــا انســان و ارزش هــای فرهنگــی هــزاران  س ــا چــه حــد ب ــن نظــام ت ــه ای نشــان می دهــد ک

اســت. رسمایــه داری جــز مــرگ و نابــودی، چیــزی بــرای برشیــت بــه ارمغــان نیــاورده اســت. بنابرایــن هرگــز 

آفرینش گــران راســتین زندگــی یعنــی انقالبیــون و رهــران آزادی خــواه را تحمــل منی منایــد. رهــر آپــو در لیســت 

ســیاه آنــان جــای داشــت زیــرا او از قانــون نظــام جهانــی رسمایــه داری کــه رهــاوردش بــرای جوامــع رصفــا مــرگ 

ــی  ــالی آن و بازآفرین ــی، اعت ــای زندگ ــو همیشــه در جســتجوی معن ــود. رهــر آپ ــرده ب و بردگیســت، متــرده ک

ــی  ــتی، صنعت گرای ــوم سودپرس ــه داری و در هج ــر رسمای ــه در ع ــانی ک ــامن انس ــت. ه ــی اس ــان طبیع انس

ــرده داری اعصــار کهــن  ــر از اعصــار ب ــه ســمت ربوت شــدگی و بردگــی بدت ــت، ب ــت  ـ مل افسارگســیخته و دول

ســوق داده شــده اســت. 

ارصار بــر اجتامعی بــودن، بــه معنــای قیــام علیــه »رمه شــدگی انســان در عــر رسمایــه ی جهانــی« اســت. رهــر 

آپــو ایــن اجتامعی بــودن آزاد را بــا فکــر و ذکــر و عمــل خــود فریــاد زد. بــه همیــن دلیــل جهــان رسمایــه داری 

در پــی آن برآمــد تــا او را بــه ســکوت بکشــاند. امــا امرالــی نه تنهــا رهــر آپــو را بــه ســکوت نکشــاند بلکــه رهــر 

آپــو مبــارزات گذشــته ی خــود را در آن هرچــه بیشــرت عمــق بخشــید. عظیم تریــن آثــار خــود را در شــکنجه گاه 

امرالــی بــه رشــته ی تحریــر درآورد. به ویــژه دفاعیــه ی رهــر آپــو بــا نــام »مانیفســت متــدن دموکراتیــک« نه تنهــا یــک اثــر و کتــاب اســت، 

ــک« و  ــه ی دموکراتی ــز »مدرنیت ــی رود. ت ــامر م ــه داری به ش ــان رسمای ــر جه ــی در براب ــی و انقالب ــی ـ سیاس ــا اخالق ــع عمیق ــک موض ــه ی بلک

رهیافــت »ملــت دموکراتیــک«، ماحصــل ایــن مبــارزه اســت. ایــن تــز عمــال در روژآوای کوردســتان بــه عمــل درآمــد. مبــدل بــه کانتون هــای 

خودگــردان دموکراتیــک گردیــد. نتایــج شــگفت انگیز آن نه تنهــا کوردســتان و خاورمیانــه بلکــه کل جهانیــان را بــه خــود جــذب منــود. دخــرتان 

و پرانــی کــه در مکتــب رهــر آپــو خــود را پــرورش داده انــد در جــای جــای کوردســتان و به ویــژه در کوبانــی و شــنگال، بــا اراده  ی عظیــم 

خــود جهــان تاریک اندیشــان را بــه لــرزه درآوردنــد. 

وقتــی بــه ایســتار انقالبــی، فلســفی، علمــی و سیاســی رهــر آپــو می نگریــم بیشــرت برایــامن قابــل درک می شــود کــه چــرا توطئــه ی بین الدولتــی 

روی داد. بهــرت درک می کنیــم کــه چــرا آن همــه دولــت بــه ظاهــر مدافــع حقــوق بــرش چنــان بــا وحشــی گری، بربریــت و خائنانــه بــه رهــر 

ملــت کــورد یــورش آوردنــد. یــورش علیــه رهــر آپــو، یــورش علیــه یــک خلــق اســت. چــرا کــه رهــر آپــو تاریــخ نانوشــته و حقیقــت گم شــده ی 

خلــق کــورد را در شــخصیت خــود و »بازآفرینــی لحظه به لحظــه ی  ایــن شــخصیت« جســتجو کــرد و یافــت. رهــر آپــو هیــچ چیــز فــردی و 

ــه فدایــی بازیافــن گمشــده های خلقــش مبــدل گشــت. او انقــالب ذهنیتــی  شــخصی ای بــرای خــود باقــی نگذاشــت؛ از خــود فــرا رفــت، ب

خــود را بــه رفتــار انقالبــی، معیارهــای عظیــم اخالقــی و آزادی مبــدل می کنــد و مســتمرا ایــن ســطح پیرشفــت شــخصیتی خــود را اجتامعــی 

می گردانــد. چونــان ققنــوس، هــر لحظــه از خاکســرت خویــش، خــود را و ملتــش را متولــد می گردانــد. رهــر آپــو حتــی در تنگ تریــن 

ســیاه چال دنیــا کــه امرالیســت، و زیــر شــدیدترین شــکنجه های روانــی هرگــز از جامعــه اش و اتوپیــای زندگــی آزاد نگسســت. از ریشــه های 

ــان درهــم گــره زد و در لحظــه ی  ــا و ریشــه های تاریخــی را چن ــن اتوپی ــان انســانی اش نگسســت. بالعکــس، ای ــه ای و جه کــوردی، خاورمیان

اکنــون جــان بخشــید کــه بــاور بــه زندگــی آزاد را همچــون روحــی رسکــش در کالبــد افــرده ی عرمــان دمیــد. هرآنچــه را در تنهایــی عمیــق 

خــود در امرالــی کســب کــرده و بــه فرزانگــی رســانده، بــا متــام وجــود بــه خلــق خــود و کل انســانیت تقدیــم کــرده اســت. از دولــت، قــدرت، 

ــک  ــه ی دموکراتی ــا مدرنیت ــه هامن ــن ک ــی نوی ــه ســمت حقیقت ــه داری می دهــد می گســلد و ب ــه ی رسمای ــت و مدرنیت ــوی مالکی هــر آنچــه ب

ــد.  ــرواز می کن اســت پ

ــا  ــه تنه ــد ن ــف می کن ــو تعری ــر آپ ــه ره ــانی ک ــد. انس ــت می کن ــه ها« حرک ــه ریش ــت ب ــدار »بازگش ــر م ــه ب ــت ک ــو شخصیتی س ــر آپ ره

ــت ها  ــقوط ها، شکس ــن س ــد. اولی ــر می کش ــخ پ ــای تاری ــه ژرف ــت؛ او ب ــود اس ــن موج ــه پرنده تری ــد بلک ــد منی مان ــتد و راک ــز منی ایس هرگ

و گمگشــتگی ها را بــا ریزبینــی می نگــرد و تحلیل شــان می کنــد. زیبایی هــا، نیکی هــا و ارزش هــای عظیــم جامعــه  را نیــز از البــه الی 

ــا انقــالب علمــی   ـ  ــخ برمی کشــد، ب ــن تاری ــز از دل همی ــه امروزمــان مــی آورد. درمــان آالم و رنج هــای انســان را نی ــد و ب گذشــته ها بازمی یاب

فلســفی نویــن خــود ترکیــب می کنــد و بــا هیجانــی عظیــم طرحــی نــو درمی افکنــد. از منظــر او، حتــی دســت وپاگیرترین زنجیرهــای بردگــی 

ــت  ــای درآورد و مل ــت را از پ ــت ـ مل ــوالی دول ــش، هی ــی خوی ــان اندیشــه و زندگ ــو در جه ــد. رهــر آپ ــل گسســن و بریدن ان ــز قاب ــن نی که

دموکراتیــک را به عنــوان ســنتز کل حقایــق،  مقاومت هــا و ارزش هــای جامعــه ی تاریخــی تعریــف منــود. ایــن تنهــا یــک نــرد ذهنــی نیســت، 

بلکــه بــه هــامن انــدازه یــک نــرد واقعــی در عرصــه ی زندگیســت. بــه روژآوا بنگریــد تــا اوج گیــری شــخصیت رهــر آپــو بــه ســمت ملت شــدنی 

دموکراتیــک را ببینیــد. اینکــه می گوییــم رهــر آپــو تنهــا یــک شــخص نیســت، دقیقــا بــه همیــن دلیــل اســت. او از آن دســته رهرانــی کــه 

جامعــه را حــول متایــالت خــود تعریــف کننــد نیســت؛ او جهــان اجتامعــی نویــن و آزادی را در ذهــن و قلــب خــود زیســت می کنــد، آن را 

جســورانه بــر زبــان مــی آورد و بــا مبــارزه و سیاســت، بــه عرصــه ی عمــل درمــی آورد. اگــر می گوییــم امرالــی تنهــا زنــدان و شــکنجه گاه رهــر 

آپــو نیســت بلکــه محــل بــه صلیــب کشــیدن میلیون هــا کــورد اســت، ناشــی از همیــن شــیوه ی اندیشــه و زندگــی رهــر آپوســت. رهــر آپــو نــه 

ــچ  ــه هی ــی بی اخــالق و ن ــه علم گرای ــی، ن ــه دین گرای ــی، ن ــه دولت گرای ــی، ن ــه ملی گرای ــه جنســیت گرایی، ن ــه رسمایه پرســتی، ن ــی، ن فردگرای

نــوع پرستشــی کــه بــوی بندگــی  و بردگــی را بدهــد در خویــش راه منی دهــد. او جامعــه اش، دردهــا و آرزوهایــش را در درون خــود می زیــد، 

بــرای ایــن ملــت چــاره می آفرینــد و فــرم نویــن زندگــی ملتــش را در شــخصیت خــود متبلــور می کنــد. رهــر آپــو نشــان می دهــد کــه یــک 

عضــو ملــت دموکراتیــک، یــک انقالبــی راســتین، یــک پیکارگــر راه حقیقــت، یــک رفیــق راه و یــک انســان طبیعــی چگونــه بایــد زندگــی کنــد. 

ایــن را تنهــا بــا حــرف و گفتــار و نوشــتار بیــان منی کنــد؛ بلکــه ایــن را در شــخصیت خــود بــه ســاحت عمــل می کشــاند. او چگونه زیســن را 

دغدغــه ی اصلــی خــود ســاخته اســت؛ می خواهــد هــر لحظــه پاســخ چــه بایــد کــرد و از کجــا بایــد آغــاز منــود را بــه درســت ترین شــیوه بیــان 

دارد. او تهوع منــودن مدرنیتــه ی رسمایــه داری و زدودن زنگارهــا و ســموم آن از دل و جــان و جســم خــود را به عنــوان پاســخ ارائــه می دهــد؛ 

ــه و ســازمان یافته.  ــک عمــل آگاهان آن هــم به شــکل ی

رهــر آپــو، اتوپیــای زندگــی آزاد را هــر آن در شــخصیت کنونــی خــود متجلــی می گردانــد. هرگــز منی ایســتد، پیــش مــی رود. معناهــای تــازه، 

ــا  ــی رود؛ دری ــش م ــتمر پی ــتگی ناپذیر و مس ــه خس ــه ای ک ــد رودخان ــد. مانن ــم می زن ــری را رق ــای تازه ت ــر و آفرینش ه ــه های نوین ت اندیش

ــت،  ــر آپوس ــکار ره ــج و پی ــه ی رن ــه نتیج ــد. پ.ک.ک ک ــوج می زن ــی م ــمت بی کرانگ ــه س ــد و ب ــق می یاب ــرتد،  عم ــن می گس ــود، دام می ش



11 سال  نهمـ  دوره ی دوم ـ شامره ی56 دی-بهمن 1394
تیو .لتران

PJAK ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

.Oragana
ALTIRNATIV56PJAK10

آ
ماننــد یــک دریاســت. برخــی دورادور بــه آن می نگرنــد و چشــم انداز خــود را از زالالی آن لریــز می کننــد. برخــی در کنــاره ی 

ــا آن هــم آواز می شــوند. برخــی  ــه آن می ســپارند و ب ــن ب ــا شــکوه و زیبایــی اش دمســاز می شــوند. برخــی ت آن می نشــینند و ب

امــا راهــی ژرفــای آن می شــوند، بــا آن یکــی می گردنــد، دریــا می شــوند و اینچنیــن بــه پــاره ای از حقیقــت آن مبــدل می گردنــد. 

ــا  ــرد ب ــه پ.ک.ک در ن ــی را طــی حامســه ای ک ــی گریالی ــی زندگ ــم. زیبای ــان منی کن ــی بی ــه ی ادب ــک جمل ــوان ی ــه عن ــن را ب ای

داعــش آفریــد، همــگان دیدنــد. پ.ک.ک فراتــر از آنکــه یــک حــزب سیاســی باشــد یــک شــیوه ی نویــن زندگــی، یــک شــعر زنــده 

و پویــا و یــک جهــان انســانی تــازه اســت. اگــر توانســت فاشیســم را درهــم بکوبــد، ناشــی از همیــن زندگــی زیبــا، صحیــح، پــاک و 

آزادی اســت کــه در درون خــود می پــرورد. بنابرایــن وقتــی بــه ایــن واقعیــات عظیــم می نگریــم درک می کنیــم کــه چــرا جهــان 

رسمایــه داری چنیــن بــا کینــه از رهــر آپــو انتقــام می گیــرد. جهــان ســیاه مدرنیتــه ی رسمایــه داری بــه دلیــل آنکــه رهــر آپــو و 

پ.ک.ک مشــعل روشــنایی را در دســت گرفتــه و آن را بــه انســان هدیــه می کنــد دســت بــه 

ــد.  ــن یورشــی می زن چنی

ــورد  ــق ک ــی خل ــیر زندگ ــر مس ــه ی آزادی را ب ــعل افروخت ــه وار مش ــو، پرومت ــر آپ آری، ره

و همــه ی خلق هــای ســتمدیده قــرار داده اســت. او در همیشــه ی زندگــی اش، عصیــان 

ــی  ــه انقالب ــام بلک ــت و بی فرج ــی زمخ ــه عصیان ــح داد. ن ــکوت ترجی ــی و س ــر روزمرگ را ب

عظیــم، آفرینشــی شــگرف و جهــان دیگرگونــه ای را رقــم زد. اگــر کمــی خــود را از هیاهــوی 

ــن  ــپاریم آواز ای ــورد بس ــق ک ــه ی خل ــه زمزم ــوش ب ــم و گ ــودا دور کنی ــه  و س ــان رسمای جه

جهــان متفــاوت را بــه خوبــی خواهیــم شــنید. کوبانــی قطعــه ای زیبــا از ایــن سمفونیســت. 

بخش هــای دیگــرش نیــز در راه اســت. در نصیبیــن، جزیــر، ســلوپی، ســور ئامــد و جــای جــای 

ــا،  ــه چامق ه ــنید. اگرچ ــان ش ــوش ج ــه گ ــم آن را ب ــوان ترن ــتان)باکور( می ت ــامل کوردس ش

ــه را تشــکیل  ــت ترکی ــان رســمی دول ــان واژه هــای زب ــا و تفنگ هــا همچن ــا، مبب ه تانک ه

می دهنــد، امــا خلــق کــورد در آنجــا بــا خــون و رنــج خــود زندگــی متفاوتــی را می آفرینــد. 

خودگردانی هــای دموکراتیــک در شــامل کوردســتان پــا بــه پــای روژآوای کوردســتان و شــنگال 

بــه ســمت آینــده ای روشــن حرکــت می کننــد. مــا رسنوشــت تلــخ خاورمیانــه ی پاره پــاره در 

میــان دولــت ـ ملت هــا را بــه روزهــای آفتابــی خودمدیریتــی دموکراتیــک گــره خواهیــم زد. 

و  مشــرتک  اندیشــه ی  و  احســاس  تجلــی  دموکراتیــک  خودمدیریتــی  کوردهــا،  بــرای 

آزادی خواهانــه ی یــک ملــت اســت. ملتــی پــر از گوناگونــی و تنــوع؛ پــر از لهجه هــا، 

باورداشــت ها، آداب و رســوم و ارزش هــای فرهنگــی. یعنــی در برابــر قتل عــام و نسل کشــی 

فرهنگــی ای کــه مدرنیتــه ی رسمایــه داری و دولــت ـ ملت هــای خونریــز بــر خلق هــای 

ــاخته  ــا س ــی پوی ــان اجتامع ــک جه ــن، ی ــاه ام ــک جان پن ــو، ی ــک آلرتناتی ــد، ی ــل می کنن ــورد تحمی ــق ک ــژه خل ــه و به وی منطق

ــه  ــزوا علی ــک شــامل کوردســتان شــاهد تشــدید ان ــام برســاخن خودگردانی هــای دموکراتی ــن ای ــر درســت در همی می شــود. اگ

رهــر آپــو هســتیم چیــزی تصادفــی نیســت. دولــت   ـ ملــت فاشیســتی ترکیــه بــا هــدف گرفــن رهــر آپــو، در اصــل از همــه ی 

کوردهــا انتقــام می گیــرد. انتقــام از آنانــی کــه حــرف زور و ســتم بــه خرجشــان منــی رود، آن هــا کــه یــک جــو رشافــت آزاد زیســن 

ــد. ــوض منی کنن ــا ع ــا دنی را ب

ــه ابرقدرت هــای جهانیســت و متــام درد و غم شــان  ــکاری کــه تنهــا کارشــان فروخــن ارزش هــای خلــق ب ــر رهــران فریب در براب

حفــظ صندلــی قــدرت خویــش اســت، رهــر آپــو منــود عینــی رهــر راســتین خلــق اســت. او شــخصیتی اســت کــه خــود را در 

ــه  ــن اســت ک ــی ای ــدرت جهان ــد. نقشــه ی نیروهــای ابرق ــی می کن ــد و خلقــش را در شــخصیت خــود بازآفرین خلقــش می جوی

ــه خــود و از راه مزدوریگــری طبقــه ی فرادســت آن جوامــع تحــت کنــرتل  همــه ی جوامــع را از راه وابسته ســازی رهرانشــان ب

خویــش درآورنــد. رهــر آپــو در برابــر هــر نــوع وابســتگی و خیانتــی کــه زندگــی خلــق کــورد را بــه جهنمــی متام عیــار مبــدل 

کــرده بــود بــه قیامــی تاریخــی اقــدام منــود. او دســت رهــران خودخوانــده ی کــوردی کــه تــا خرخــره در خیانــت بــه خلــق خــود 

می پردازنــد را رو کــرد. بــه خصــوص دســت آن دســته از رهــران پوشــالینی کــه شــال و دســتار کــوردی می بندنــد و شــعارهای 

ملی گرایانــه ی پــرزرق و بــرق رس می دهنــد امــا هــر روز در برابــر قاتــالن خلــق کــورد ســجده می کننــد. ایــن رهــران قالبــی در 

ــد و از حضــور داعــش پیشــوازی  ــور منطقــه امضــا می کنن ــا رژیم هــای دیکتات ــی ب کاخ هــای خــود هــر روز عهده نامــه ی ننگین

می کننــد. رهــر آپــو امــا حتــی شــکنجه گاه مخــوف امرالــی را نیــز بــه ســکویی بــرای مبــارزه و پیــروزی خلــق کــورد مبــدل کــرده 

اســت. در اینجاســت کــه تفــاوت ریشــه ای خط مشــی ملی گرایــی ابتدایــی کــورد و خط مشــی آزادی خواهــی کــورد آپویــی به خوبــی آشــکار 

ــه کار  ــی ب ــکار خانگ ــک خدمت ــد ی ــورد را هامنن ــی ک ــی ابتدای ــات ملی گرای ــه جریان ــی ک ــدرت جهان ــای ابرق ــن رو نیروه ــود. از همی می ش

ــوز هــم ایســتار تاریخــی و  ــد. هن ــی را مانعــی اساســی جهــت اجــرای نقشــه های سیاســی خــود می دانن ــام و انقــالب آپوی ــد، قی می گیرن

ــد. از همیــن رو  ــر آب می گردان ــرد و نقــش ب ــر ســؤال می ب ــو مســئله ی رهریــت پوشــالین و مــزدور در کوردســتان را زی انقالبــی رهــر آپ

نظــام جهانــی و مــزدوران منطقــه ای آن هــا کینــه ی عمیقــی از رهــر آپــو و فلســفه ی زندگــی آزاد او بــه دل دارنــد.

ــتان  ــش کوردس ــار بخ ــر چه ــه در ه ــم ک ــم درک کنی ــی می توانی ــالب عظیم ــال در انق ــی وی را عم ــای جهانبین ــو و ژرف ــر آپ ــخصیت ره ش

ــا،  ــک کانتون ه ــی دموکراتی ــتان، خودگردان ــالب روژآوای کوردس ــو را در انق ــر آپ ــارزات ره ــه ی مب ــود. نتیج ــرتده تر می ش ــه روز گس روزب

ــان و جوانــان رشق کوردســتان و اعــالن خودگردانــی دموکراتیــک در شــامل  ــان زن مقاومــت شــنگال، شــکل گیری شــخصیت انقالبــی در می

کوردســتان بــه عینــه مشــاهده می کنیــم. دقیقــا در برهــه ای کــه خلــق کــورد مــی رود تــا قــرن بیســت و یکــم را بــه قــرن پیــروزی دموکراســی 

خلق هــا مبــدل کنــد، تشــدید انــزوا علیــه رهــر آپــو از ســوی رژیــم فاشیســتی ترکیــه امــری کامــال عامدانــه و خصامنــه اســت. رهــر آپــو ایــن 

خلــق را بــه چنــان ســطحی از خودآگاهــی و ســازماندهی مبارزاتــی رســانده اســت کــه دیگــر می توانــد رسنوشــت خــود را بــا دســتان خــود و 

در خــارج از دایــره ی پلیــد قــدرت و دولــت رقــم بزنــد. از زمــان انعقــاد قــرارداد لــوزان تاکنــون دولــت  ـ ملت هــای منطقــه و ابرقدرت هــای 

جهانــی متــام تــالش خــود را بــه کار برده انــد تــا جلــوی ملت شــدن کوردهــا را بگیرنــد. امــا اکنــون در مقابــل نــگاه متحیــر آن هــا، کوردهــا 

ــایر  ــه س ــک را ب ــم دموکراتی ــدل کنفدرالیس ــرده و م ــاد ک ــود ایج ــان خ ــه داری را در می ــی ریش ــد، دموکراس ــدن می رون ــمت  ملت ش ــه س ب

خلق هــا نیــز ارائــه می کننــد. از همیــن رو کــوردی کــه بــه ســمت مــرگ و نابــودی هویتــی می رفــت اینــک بــه جلــودار و طلیعــه دار آزادی 

و دموکراســی مبــدل شــده اســت. اگــر هنــوز هــم بــر شــکنجه و انــزوا علیــه رهــر آپــو ارصار می شــود علتــش ایــن اســت کــه جهــان رسد و 

بیــروح رسمایــه داری می خواهــد جلــوی ایــن مــوج عظیــم انقــالب اجتامعــی کوردهــا را بگیــرد. بــا ایــن حــال، عــزم و اراده ی مــا بــرای ســاخن 

ــه  ــو، »عشــق ب ــر رس راهــامن باشــند. رهــر آپ ــد مانعــی ب ــی منی توانن ــن حمالت ــه چنی ــان محکــم اســت ک ــک چن ــی آزاد و دموکراتی جهان

زندگــی آزاد« را چنــان در دل و جــان مــا افکنــده کــه دیگــر منی توانیــم و منی خواهیــم از ایــن راه پرشــکوه و رشافتمندانــه بازگردیــم. خلــق 

کــورد بــه دنیــای سودپرســت و بی وجدانــی کــه چیــزی بــرای او در چنتــه نــدارد، پشــت پــا زده اســت. می بینیــد کــه مــادران کــورد چگونــه 

جنــازه ی فرزنــدان شــهید خــود را بــا هلهلــه و رسود بــه خــاک می ســپارند. می بینیــد کــه کــودکان کــورد چگونــه جســورانه بــه نــرد آهــن 

ــده از هیجــان و شــور آزادیخواهــی، در میدان هــای مقاومــت  ــه آکن ــورد چگون ــان ک ــردان و پیرزن ــه پیرم ــد ک ــد. می بینی ــاروت می رون و ب

ــد.  ــر پیشــانی جهــان نویــن خــود می نگارن ــان کــورد چگونــه حامســه ی انســان آزاد را ب ــد کــه جوان ــد. می بینی شــهر و روســتا حضــور دارن

بــه کوبانــی، بــه شــنگال، بــه دیاربکــر، بــه کرماشــان، ایــالم و اورمیــه، بــه مهابــاد، قامیشــلو و درســیم بنگریــد تــا حقیقــت نویــن کــورد را 

ببینیــد. ایــن حقیقــت نویــن کــورد برآمــده از اندیشــه و اراده و شــخصیت رهــر آپوســت. ایــن اســت راز و رمــز لبخنــد گریــال در گرماگــرم 

نــرد آزادی. کســی کــه چنیــن رهــری داشــته باشــد، بی شــک پیــروزی ازآن او خواهــد بــود.

ــرای نشــان  ــه و گریالشــدن اســت. ب ــارزات آزادیخواهان ــه صفــوف مب ــا پیوســن ب ــدام هامن ــو، شایســته ترین اق ــت از رهــر  آپ ــرای حامی ب

دادن پایبنــدی خــود بــه رهــر آپــو بهرتیــن کار ایــن اســت کــه بــه حامیــت همه جانبــه از خودگردانی هــای دموکراتیــک شــامل کوردســتان 

بپردازیــم. به ویــژه آنکــه رهــر آپــو معنــای عظیمــی بــرای خلق مــان در رشق کوردســتان دارد. رســتاخیز نویــن رشق کوردســتان طــی ســال 

1999 در پاســخ بــه توطئــه ی بین الدولتــی و در حامیــت از رهــر آپــو صــورت گرفــت. رشق کوردســتان، در شــخصیت رهــر آپــو بــار دیگــر 

امیــد بــه مبــارزه و زندگــی آزاد را بــه دســت آورده اســت. شــهدای زیــادی نیــز جهــت صیانــت از رهــر آپــو و ارزش هــای انقالبــی تقدیــم 

ــه های  ــت. گوشه گوش ــالب روژآوا پرداخ ــتیبانی از انق ــه پش ــغ ب ــه ای بی دری ــتان به گون ــان در رشق کوردس ــن خلق م ــت. همچنی ــوده اس من

کوبانــی و شــنگال بــا حامســه ی جوانــان رشق کوردســتان و خونــی کــه ایثــار منودنــد آشناســت. اکنــون نیــز بایســتی به شــکلی همه جانبــه 

ــا اراده و  ــرای همصــدا شــدن ب ــن اقــدام ب ــم. ایــن صحیح تری ــا خیزی ــه دفــاع از انقــالب دموکراتیــک خلق مــان در شــامل کوردســتان به پ ب

صــدای آزادیخواهانــه ی رهــر آپــو در امرالــی اســت.

ــه  ــکاری ک ــربان فریب ــر ره       در براب

ارزش هــای  فروخــن  کارشــان  تنهــا 

خلــق بــه ابرقدرت هــای جهانیســت و 

ــی  ــظ صندل ــان حف ــام درد و  غم ش مت

قــدرت خویــش اســت، رهــرب آپــو منــود 

عینــی رهــرب راســتین خلــق اســت . 

او شــخصیتی اســت کــه خــود را در 

در  را  خلقــش  و  می جویــد  خلقــش 

شــخصیت خــود بازآفرینــی می کنــد



13 سال  نهمـ  دوره ی دوم ـ شامره ی56 دی-بهمن 1394
تیو .لتران

PJAK ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

آ

ــول  ــی و اص ــم اساس ــرا مفاهی ــت،  زی ــر نیس ــن کار امکان پذی ــاالر ای ــدرت و مردس ــام ق ــژه ی نظ ــات وی ــردن ادبی ب
ــا شــده اند. از طــرف دیگــر ایــن ذهنیــت شــهروندان و جوامــع را همچــون بــرده  زندگــی، تحریــف و تهــی از معن
و بنــده ی خــود می بینــد کــه حــق هیچ گونــه ابــراز وجــود، مدیریــت و اعــامل اراده ای را ندارنــد. ایــن بــه معنــای 
ــه  ــت جامع ــا حقیق ــوع ب ــن موض ــت ای ــد. در حقیق ــت می باش ــیله ی دول ــه وس ــه ب ــل جامع ــرتل و اداره ی کام کن
ــه سیاســت، اقتصــاد و  ــا فکــر آزاد ب ــه شــیوه ی خودمدیریتــی  و ب در تضــاد اســت. جامعــه ای کــه هــزاران ســال ب
خوددفاعــی پرداختــه، متامــی تنوعــات هویتــی، فرهنگــی و زبانــی آن در هامهنگــی و آســایش در کنــار همدیگــر 
ــه  ــده و جامع ــکار ش ــا ان ــا و  حقیقت ه ــن ارزش ه ــه ی ای ــاالری، هم ــام مردس ــاز نظ ــا آغ ــع ب ــته اند. در واق زیس
ــاد خــود قــرار داده بــود، روبــرو گشــت. دیگــر  ــا ایدئولــوژی جدیــدی کــه قــدرت و ســود  بیشــرت را اســاس و بنی ب
یکپارچگــی جامعــه از هــم پاشــید و طبقه بنــدی اجتامعــی ایجــاد گشــت. تنهــا یــک ذهنیــت وجــود دارد و آن هــم 
ــوژی دیگــری را رد و دشــمن  ــر از آن هــر فکــر و ایدئول ــه غی ــت اقتدارگــرا می باشــد و ب ذهنیــت مردســاالر و دول
می نامنــد. بــه طــور کلــی، ذهنیــت حاکــم، کنــش سیاســی و مدیریــت را در حــوزه فعالیتــی جامعــه و خلق هــا رد و 

نفــی می کنــد. ایــن نــوع برخــورد در درازمــدت ســبب  می شــود کــه اقشــار 
مختلــف جامعــه بــا سیاســت بیگانــه شــوند، ســعی دارنــد ایــن طــرز فکــر را 
بــه جامعــه القــا کننــد کــه زنــان ناتواننــد و  جوانــان هــم تــوان و تجربــه ی 
فعالیــت سیاســی و  مدیریتــی را ندارنــد. بنابرایــن طبقــه ای برتــر الزم اســت 
کــه بــرای جامعــه سیاســت   و مدیریــت کنــد. نظــر بــه مــواردی کــه بــه آن 
اشــاره کردیــم، اکنــون مــا شــاهد ســه  رویکــرد اساســی در عرصــه ی تغییــر و 
تحــوالت جهانــی و منطقــه ای هســتیم. اولــی رویکــرد نیروهــا و پیشــاهنگان 
نظــام رسمایــه داری از جملــه آمریــکا و اروپــا اســت کــه خــود را بــه عنــوان 
منجــی و پیــام آور دموکراســی بــرای خلق هــای خاورمیانــه  می داننــد. دومــی، 
ــه  ــم در منطق ــت حاک ــع و فاشیس ــای مرتج ــط دولت–ملت ه ــرد و خ رویک
اســت.  امــا رویکــرد ســوم، رویکــردی اســت کــه بــر اســاس تفکــر و فلســفه ی 
رهــر خلــق کــورد " عبداللــه اوجــاالن" آلرتناتیــوی را بــرای چاره یابــی مســایل 
ــواه  ــن آزادی خ ــش  نوی ــد. جنب ــی می کن ــه و عمل ــود ارائ ــای موج و بحران ه
خلــق کــورد، جهــت عملی کــردن ایــن رویکــرد و اندیشــه پیشــاهنگی کــرده 
و دســتاوردهای مهمــی را کســب کــرده. یعنــی در عرصــه ی گفتــار و کــردار 
حقانیــت و کار آمــدی خــود را بــه اثبــات رســانده. مــا ایــن رویکــرد و الگــوی 

جهت گیــری را خط ســوم می نامیــم.

ــرتده  و  ــا گس ــت ی ــی اس ــث سیاس ــه مباح ــدود ب ــا مح ــوم تنه ــط س ــا خ آی
عمیــق  فراوان تری)سیاســی ـ اجتامعــی  ـ اقتصــادی( را در بــر می گیــرد؟

    بــدون شــک تنهــا بــه مباحــث سیاســی محــدود نیســت بلکــه همچنانکــه در بــاال نیــز بــه آن اشــاره کردیــم قبــل 
از هــر چیــز مباحــث اجتامعــی و ایدئولوژیکــی و فکــری آن مــورد بحــث اســت یعنــی خــط ایدئولوژیکــی و دیــدگاه 
ــدگار  ــوده و مان ــر نب ــوژی می ــدون ایدئول ــتی ب ــچ سیاس ــه هی ــت ک ــت اس ــک واقعی ــن ی ــوم. ای ــط س ــفی خ فلس
نخواهــد شــد. از طــرف دیگــر ایجــاد یــک انقــالب اجتامعــی در ذهــن و فکــر جامعــه اســت کــه اهمیــت ایجــاد 
ــام  ــه از نظ ــد جامع ــد. بای ــد ش ــی رشوع خواه ــه ی اجتامع ــارزه ای از عرص ــر مب ــد. ه ــر می کن ــن را می ــام نوی نظ
کنفدرالیســم درک روشــنی را بدســت آورده باشــد تــا بتوانــد بــرای رســیدن بــه آن بــه مبــارزه برخیــزد. خــط ســوم 
ــر  ــت در عرصه هــای دیگ ــدون فعالی ــی ب ــرد ول ــرار می گی ــورد بحــث ق ــد از لحــاظ سیاســی بیشــرت م ــز هــر چن نی
نخواهــد توانســت بــه موفقیــت دســت یابــد. چــون نــگاه خــط ســوم بــه جامعــه تنهــا از یــک دیــدگاه رصفــا سیاســی 
ــامن  ــه ه ــم ب ــت آن ه ــای فعالی ــن عرصه ه ــرده و بنابرای ــل ک ــون تحلی ــب گوناگ ــه را از جوان ــه جامع ــت بلک نیس
انــدازه گســرتده خواهــد بــود و ایــن صحیح تریــن و منطقی تریــن شــیوه ای خواهــد بــود کــه بــرای مدیریــت جامعــه 
می تــوان بــه کار بــرد. در نظام هــای اقتدارگــرا کــه سیاســت را بــه قــرش خاصــی از جامعــه نســبت داده و آنــان بــرای 
جامعــه تصمیــم می گیرنــد ایــن بــار در سیســتم کنفدرالیســم هــر کســی در سیاســت و سیاســت گذاری ســهم خواهــد 

ــا  ــو  بـ ــژه ی آلرتناتیـ ــوی ویـ گفتگـ

زیـــالن تانیا ریاســـت مشـــرتک کـــودار، در 

زمینـــه ی خـــط ســـوم و گســـرته  و عمـــق 

آن، در ادامـــه نقـــش و جایـــگاه خـــط 

ســـوم در رویارویی هـــا و تعامـــالت  

میـــان  قدرت هـــای بین الدولتـــی و 

منطقـــه ای، تاثیـــر و نقـــش جنبـــش و 

حرکـــت آپویســـتی در گســـرتش  ایـــن 

موضـــوع در کوردســـتان و خاورمیانـــه     

سومخط 
راه رهایی خلق ها

گووگفت
        اگــر بخواهیــم کــه ماننــد یــک 
ــه ی  ــام مدرنیت ــش آزادی خواهــی نظ جنب
دمکراتیــک را پی ریــزی کنیــم و جامعــه ای 
آزاد و دمکراتیــک را ایجــاد کنیــم ناچاریــم 
ــات را از  ــم و اصطالح ــه ی مفاهی ــه هم ک
نــو  تعریــف کنیــم و مســائل را ریشــه یابی 
مناییــم. تعریــف حقیقــت جامعــه، آزادی، 
اخالقــی  معیارهــای  آزاد،  فکــر  و  اراده 
و  آزاد  زن  ماهیــت  و  جامعــه  حقیقــی 
ــل  ــوند. تحلی ــف ش ــاره تعری ــد دوب ... بای
ــران  ــن بح ــار ای ــرا دچ ــه چ ــه جامع اینک
ــرا  ــت اقتدارگ گشــته اســت و نقــش ذهنی
مــورد  بایــد  را  آن  منــودن  نهادینــه  در 

ــرار داد. ــی ق برررس

کودار)جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کوردســتان( همــواره در ادبیــات سیاســی خــود 
ــه  ــد ک ــح دهی ــا توضی ــرای م ــا ب ــد. لطف ــتفاده می کنی ــد از خــط ســوم اس ــه تأکی ب

منظــور از خــط ســوم از منظــر شــام چیســت؟

ــوی  ــوم از س ــط س ــرد خ ــاذ رویک ــل اتخ ــوع و دالی ــرت موض ــرای درک به ــدا ب     ابت
ــل و  ــه دالی ــر ب ــاره ای مخت ــه اش ــم ک ــتان، الزم می دان ــواه کردس ــش آزادی خ جنب
ریشــه  های شــکل گیری  وضعیــت موجــود در ســطح منطقــه و جهــان داشته باشــم. 
در مقطــع کنونــی در خاورمیانــه   بــه طــور خــاص و به طــور کلــی در ســطح جهانــی، 
شــاهد افزایــش و تعمیــق تنــش و بحران هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتامعــی، فکــری 
ــه ذهنیــت  و فلســفی هســتیم.  در نگــرش مــا، منشــاء ایــن مســایل  و معظــالت ب
ــدگان و پیشــاهنگان  ــردد. مناین ــر می گ ــان ب ــر جه ــم ب ــرای حاک مردســاالر و قدرت گ
ــی  ــای اجتامع ــی ارزش ه ــود متام ــدن خ ــدار مان ــت پای ــان جه ــت هم چن ــن ذهنی ای
ــان انســان ها  ــط می ــه نحــوه  و ســطح رواب ــا توجــه ب ــد. ب خلق هــا را پایــامل می کنن
ــود  ــوان مشــاهده من ــان، می ت ــه داری در جه ــم رسمای ــای حاک ــع و دولت ه ــا جوام ب
کــه ایــن نهاد هــای حاکــم متامــی عرصه هــای زیســتی و ادراکــی را از تعاریــف 
ــه  ــرش خــود ک ــل نگ ــا تحمی ــع ب ــد. در واق ــش دور منوده ان ــی  خوی ــره ی ذات و جوه
ــه  ــردن جامع ــرف ک ــعی در منح ــت، س ــی اس ــی و ثروت گرای ــر قدرت گرای ــی ب مبتن
ــری الزم و  ــدرت را ام ــت و ق ــاد دول ــد. نه ــی آن دارن ــف حقیق ــالت و وظای از رس
اجتناب ناپذیــر قلمــداد می کننــد. دیــدگاه مردســاالری بــا محوریــت یک جنــس، 
ــی  ــرای زندگ ــه خــود را  ب ــص ب ــری مخت ــوی جهت گی ــر و  الگ ــیوه ای از طــرز فک ش
ــر  ــوارد، اگ ــن م ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــه می کن ــه  و نهادین ــانی ارائ ــه ی  انس در جامع
بخواهیــم بــه مشــکالت کنونــی جامعــه بپردازیــم، مشــاهده می کنیــم کــه بــا بــکار 
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ــت- ــد دول ــوده و هامنن ــال منعطــف ب ــرد. نظامــی کام ــه کار خواهــد ب داشــت و اراده ی خــود را در متامــی عرصه هــا ب
ملت هــا محدودیــت یــا قالــب و مــرزی نــدارد در همــه ی عرصه هــا بــدون قالب بندی هــای خشــک و بــی روح می باشــد. 
ــی نیســت آنچــه مهــم اســت معیارهــای زندگــی  ــی جغرافیای دارای مــرز سیاســی، اکونومــی، اجتامعــی، فرهنگــی و حت
آزاد و دمکراتیــک هســتند، چــون نظــام بــا شــعار و هــدف جامعــه ای دمکراتیــک، اکولوژیــک مبتنــی بــر آزاد زن خــود را 
ســازماندهی می منایــد. تعصبــات ملــی، مذهبــی، جنســی، علمــی بــه مثابــه ی خــط قرمــز ایــن نظــام بــه حســاب می آینــد، 
چــون هــر یــک از ایــن تعصبــات برتــری یــک ملــت، مذهــب و یــا جنــس را بــر دیگــران نشــان و منایندگــی می کننــد و 
ایــن خــود بــه معنــای نفــی کنفدرالیســم و معیارهــای آزاد آن اســت. خــط ســوم بــه علــت انعطاف پذیــری نظــام خــود 

ــا اهــداف خویــش ارزیابــی می منایــد. تعصباتــی را کــه خالــی از  انعطــاف هســتند، منی پذیــرد چــون در تضــاد ب

دلیــل برگزیــدن خــط ســوم از جانــب جنبــش و حرکــت آپویســتی در چــه موضوعــی نهفتــه اســت؟ و چــرا در پیش گرفــن 
و برگزیــدن خــط ســوم را بــه عنــوان جایگزینــی مدرنیتــه ی رسمایه گــذاری بــه خلق هــای جهــان و منطقــه پیشــنهاد و 

ــد؟ ــه می دهی ارائ

    هامنطــور کــه در ســواالت قبــل هــم بــه آن اشــاره  کردیــم در برابــر ایدئولــوژی مدرنیتــه ی رسمایــه داری تنهــا آلرتناتیــو 
موجــود و رادیــکال ایدئولــوژی مدرنیتــه ی دمکراتیــک اســت بنابرایــن شــیوه ی مبــارزه ی آن هــم منعطــف بــوده و قــادر 
ــا نظام هــای اقتدارگــرا در  ــارزه ب بــه توســعه ی آن براســاس زمــان و مــکان خواهــد بــود. ایــن نظــام بهرتیــن شــیوه ی مب
ســطح جهانــی خواهــد بــود. البتــه ایــن نکتــه نــه بــه خاطــر ایــن اســت کــه چــون رهــر آپــو آن را مطــرح کــرده باشــد و یــا 
از طــرف جنبــش آزادی خواهــی ارائــه گردیــده اســت، بلکــه جامعــه خــود در قبــل از ظهــور نظــام مردســاالری-دولت گرا 
بــه مــدت هــزاران ســال بــا ایــن نظــام زیســته و تنهــا از ایــن طریــق توانســته بــه موجودیــت خــود در آن زمــان ادامــه 
دهــد. یعنــی در حافظــه ی جامعــه هنــوز هــم زنــده اســت فقــط کافــی اســت کــه بــه یــاد جامعــه آورد از طــرف دیگــر 
چــون بــا رسشــت جامعــه کامــال هم خــوان اســت مخالفتــی بنیادیــن را از طــرف افــراد نســبت بــه خــود بــر منی انگیــزد. 

بــا توجــه بــه موضــوع یــاد شــده، نقــش و تأثیــر جنبــش آپویســتی در ســطح جهــان و منطقــه به خصــوص رشق کوردســتان 
ــه نظــر شــام جنبــش آپویســتی توانســته حقیقــت وجــودی خــود را بــه ســاحت افــکار  بــه چــه شــکل بــوده اســت؟ ب
عمومــی، معرفــی و بــه منایــش بگــذارد و در ضمــن مقاومــت تاریخــی کوبانــی در ارائــه ی حقیقــت وجــودی جنبــش و 

حرکــت آپویســتی چــه وظیفــه ای را ایفــاء منــود؟

ــد  ــر ض ــا ب ــد و ی ــده باش ــل ش ــه تحمی ــر جامع ــارج ب ــه از خ ــت ک ــی نیس ــک نظام ــم دمکراتی ــتم کنفدرالیس      سیس
معیارهــای اخالقــی و ارزش هــای اجتامعــی باشــد و یــا اینکــه بــه نیروهــای خارجــی و اقتدارگــرا وابســتگی داشــته باشــد. 
مبارزاتــی کــه در ســال های گذشــته انجــام پذیرفتــه اســت، خویــش را اکنــون و بوضــوح و عملــی بــه منایــش می گــذارد. 
دیدگاهــی کــه مبــارزات آپویســتی را تنهــا در چنــد ســال اخیــر جســتجو می منایــد راه بــه بی راهــه می بــرد، بــه معنــای 
ــه در  ــت ک ــوان گف ــوده و می ت ــته ب ــال های گذش ــتی در س ــش آپویس ــرتده ی جنب ــامت گس ــارزات و زح ــی مب ــق نف دقی
برخــی مــوارد حتــی بــه طــور عمــدی صــورت می گیــرد و بــه انحــراف کشــاندن افــکار عمومــی از مبــارزات جنبــش اســت. 
حتــی در زمانــی کــه رهــری از نظــام کنفدرالیســم دمکراتیــک در ســال 2004 بحــث بــه میــان آورد بــه ماننــد یــک اتوپیــا 
ــن سیســتم  ــی کــه همی ــد، در حال ــاده کــرد، قلمــداد منودن ــی و در زمــان حــال پی کــه منی شــود آن را در جامعــه ی کنون
کــه خیالــی پنداشــته می شــد در روژآوا عینیــت یافــت و دنیــا هــم آن را بــاور کــرد یعنــی اگــر جامعــه هوشــیار گــردد و 
آمــوزش ببینــد بــه خودبــاوری خواهــد رســید و بــه خــود ســازماندهی ایــن نظــام خواهــد پرداخــت. چــون بــا روحیــه و 
وضعیــت روانــی و همچنیــن تاریــخ خــود و بــا ارزش هــای اجتامعــی و حفــظ آنهــا گــره خــورده و در هــر وضعیتــی آن را 
بــا خــود ســازگار می بینــد. همــه ی قرشهــای جامعــه نیــز خــود را در درون آن می یابنــد؛ تنهــا نظــام اقتدارگــر و دولت هــا 
هســتند کــه آن را در ضدیــت بــا خــود می بیننــد کــه ایــن هــم کامــال عــادی اســت چــون از نظــام اقتــدار منی شــود انتظــار 
داشــت کــه از سیســتم کنفدرالیســم کــه مغایــر بــا نظــام اقتدارگــر اســت، پذیرشــی صــورت گیــرد. چــون بــا ذات دولــت 
ــد و در آن  ــاده می کن ــا اراده ی خــود نظــام کنفدرالیســم را در درون خــود پی ــن جامعــه اســت کــه ب در تضــاد اســت ای
صــورت جامعــه خــود بــه ایــن ســطح از آگاهــی می رســد کــه دیگــر دولــت بــرای جامعــه لزومــی نــدارد و حتــی اضافــی 
و مشــکل ســاز و بحــران ســاز اصلــی اســت. هامن گونــه کــه رهــری هــم می گوینــد "دولــت بــه مثابــه ی بالنــی بــزرگ 

درآمــده و در نظــر جامعــه بــزرگ منایــی شــده اســت". آن هنــگام دیگــر جامعــه خــود بــه ایــن واقعیــت 
ــن  ــی ای ــد و هنگام ــه می کن ــه تغذی ــاالر جامع ــگرا و مردس ــت واپس ــت از ذهنی ــه دول ــرد ک ــی می ب پ
ذهنیــت اصــالح گــردد دیگــر جامعــه خــود، اقتــدار نظــام دولــت را قبــول نخواهــد کــرد. هــر چقــدر 
کــه در برابــر ایــن نظــام مبــارزه صــورت گیــرد بــه هــامن انــدازه نیــز بــرای ایجــاد سیســتم خودمدیریتــی 
بــه موفقیــت خواهیــم رســید. یعنــی شــکل مبــارزه در هــامن حــال عینیــت می یابــد چــون بــا تاســیس 
نظــام خــود در حقیقــت نظــام دولــت را رد کــرده و ضعیــف می ســازیم بــه صــورت مبــارزه ی کالســیک 
نیســت کــه بایــد حتــام نظــام اقتــدار را فرو پاشــانید و ســپس نظــام خــود را ایجــاد کنیــم. دیگــر جامعــه 
بــدون آلرتناتیــو و بی چــاره نیســت کــه تنهــا یــک راه در پیــش روی خــود داشــته باشــد، بلکــه همــه ی 
اقشــار جامعــه زنــان جوانــان و کــودکان و ملیت هــای مختلــف را در درون خــود جــای می دهــد 
و راه چاره یابــی معضــالت و بحران هــای موجــود را در پیــش روی خــود می یابــد و خــود نیــز بــا 

مشــارکت و اراده و فکــر  آزاد خــود بــه بنیان گــذاری آن دســت می زنــد 
ــال ها  ــی س ــتی، ط ــارزه ای آپویس ــت. در مب ــام اس ــن نظ ــم ای ــد مه ــن بع و ای
ــازی الزم  ــت فرهنگ س ــده و در حقیق ــوزش دی ــت آم ــن ذهنی ــا ای ــه ب جامع
صــورت گرفتــه اســت. دیگــر مرزهــای جغرافیایــی نیــز همــراه بــا مرزهایــی کــه 
نظــام بــه بهانــه ی اختالفــات میــان انســان ها، اقــوام، جنــس و مذاهــب ایجــاد 
ــود، از  ــده ب ــه ش ــی جامع ــاد و یکپارچگ ــی اتح ــبب فروپاش ــود و س ــرده ب ک
بیــن می رونــد همــه ی ایــن اختالفــات توســط خــود جامعــه حــل می گردنــد. 
ــه  ــو" اســت ک ــری "رهــر آپ ــی و فک ــام و فلســفه ی زندگ ــن نظ ــذار ای بنیان گ
ایــن نظــام را بــه خلــق کــورد و همــه ی خلق هــای خاورمیانــه و جهــان 
تقدیــم منودنــد، مقاومــت و مبــارزه ی بــزرگ و تاریخــی روژآوا و کوبانــی 
ــت  ــال ها فعالی ــه ی س ــرد و نتیج ــات می گی ــر نش ــفه و فک ــن فلس ــز از ای نی
ــا 20 ســال رهــری در  ــود؛ تقریب ــه ب ــق آن منطق در روژآوا و ســازماندهی خل
ــان پرداخــت.  ــان و جوان ــوزش زن ــه آم ــی دمشــق ب ــتقیام در آکادم ــا مس آنج
یعنــی انقــالب روژآوا بــه صــورت ناگهانــی و ناخــودآگاه ایجــاد نگشــت، بلکــه 
قبــال زمینــه ای و بســرت مناســب ذهنــی و فکــری فراهــم شــده بــود. در واقــع 
حضــور مســتقیم رهــری و آموزش هــای ایشــان را می تــوان بــه عنــوان فاکتــور 
مهــم ســازماندهی روژآوا دانســت. نکتــه ی اساســی و بنیادیــن در انقــالب هــم 
ــید. در  ــد رس ــه نخواه ــه نتیج ــاء ب ــدون به ــی ب ــچ انقالب ــه هی ــت ک ــن اس ای
انقــالب روژآوا  شــهیدان هــم مبــارزه و هــم دســتاوردهای مبــارزه را ضامنــت 
ــز  ــتان نی ــت، در رشق کردس ــال ها اس ــه س ــارزه ی آزادی خواهان ــد.  مب می کنن
ــا بخش هــای دیگــر کردســتان ادامــه دارد. تاســیس سیســتم کــودار  همــگام ب
ــتا  ــن راس ــز در همی ــژاک نی ــارزات پ ــود، مب ــارزه ب ــن مب ــر اســاس همی ــز ب نی
ــه  ــوم ب ــط س ــتای خ ــژار در راس ــودار و ک ــم ک ــژاک و ه ــم پ ــی ه ــود؛ یعن ب
فعالیــت و مبــارزه مــی پردازنــد و بــر اســاس فکــر و ایدئولــوژی آپویســتی و 
میــراث تاریخــی آن بنــا نهــاده شــده و بــه مبــارزه می پردازنــد اکنــون نیــز بــه 

ــه عملی)پراکتیــک( منــودن نظــام مدرنیتــه ی دمکراتیــک  ــد ب ــه ای در ســازمان رســیده ایم کــه بای مرحل
ــم.  در رشق کردســتان بپردازی

ــه  ــزی همیش ــگ و خونری ــدون جن ــر، ب ــی آزاد و براب ــان، دنیای ــا زن ــه و مخصوص ــال کل جامع در خی
وجــود دارد در واقــع سیســتم کنفدرالیســم بــه واقعیــت پیوســن همیــن دنیــا اســت. مــا از سیســتمی 
ــارزه ای مــداوم  ــم بلکــه از نظامــی منعطــف و مب ــی بحــث منی کنی مهندســی شــده و خشــک و قانون
ــل  ــن دلی ــه همی ــی اســت ب ــوژی، فلســفی و ذهن ــارزه ای ایدئول ــه مب ــم ک ــه بحــث کردی و همــه جانب

مبــارزه ی  ســوم  خــط  مبــارزه ی      
آزادی خواهــی آپویســتی یــک مبــارزه ی 
ــر  ــط ب ــن خ ــت و ای ــتی اس سوسیالیس
ــت  ــتوار اس ــی اس سوسیالیسم-دموکراس
بنابرایــن نــکات مشــرتکی بــا همــه ی 
آزاد،  و  دمکراتیــک  جنبش هــای 
سوسیالیســت ها و چپ گرایــان جهــان 
دارد بــا فمنیســت ها و آنارشیســت ها 
مشــرتک  دیدگاه هــای  دارای  هــم 
بســیاری اســت. بنابرایــن هر چنــد دارای 
روابــط بســیار منســجم هــم بــا همدیگر 
نباشــیم ولــی مشــرتکات و زمینه هــای 
فکــری و کاری بســیار زیــادی بــا یکدگــر 
داریــم؛ همیــن مســئله هــم باعث شــده 
کــه در حقیقــت جریانــات سیاســی و 
فمنیســتی– و  چپ گــرا  جنبش هــای 

آنارشیســتی در ایــران، منطقــه و جهــان 
خــود را در برابــر جنبــش و سیســتم مــا 
مســئول ببیننــد بدیــن معنا کــه در درون 
مبــارزه ی مــا خــود را بــه نوعــی می یابند 
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هــم مبــارزه ای مــداوم را می طلبــد. بدیــن معنــا کــه بایــد قبــل از ایجــاد نظــام و همراســتا بــا تاســیس آن و 
همچنیــن بعــد از آن نیــز همــه ی اقشــار جامعــه را بــا معیارهــا و طــرز ســازماندهی نظــام آشــنا کــرد چــون در 
حقیقــت شــیوه ای جدیــد از زندگــی اســت و مبــارزه زمــان خاصــی نــدارد و مــداوم اســت. مکانیســم نظــارت 
بــر شــیوه ی فعالیت هــا در سیســتم چــون بــر عهــده ی خــود جامعــه اســت بنابرایــن در پیشــرد و پیرشفــت 
ــا  ــرده و ب ــاد ک ــام را ایج ــود نظ ــون خ ــد و چ ــاء می منای ــری را ایف ــش موث ــازماندهی آن نق ــا و س فعالیت ه
ــم  ــی آن را ه ــن راه چاره یاب ــد، بنابرای ــرت می دان ــود به ــود را خ ــکالت خ ــود آورده، مش ــه وج ــود ب اراده ی خ
خــود می دانــد . نظــام بــه شــکل مثلــث قــدرت نیســت بلکــه ایــن مثلــث واژگــون شــده اســت کــه خلــق در 
ــال اگــر در جامعــه  ــر فــرد مســوول اســت. مث ــر جامعــه و جامعــه در براب ــد. فــرد در براب ــرار می گیرن ــاال ق ب
مشــکالت جوانــان مــورد بحــث قــرار می گیــرد در هــامن جامعــه نیــز مشــکالت ریشــه یابی شــده و در نهایــت 
بــه راه حــل مناســبی خواهنــد رســید. نکتــه ی دیگــر اینکــه اصــال زمینــه ای بــرای رشــد و توســعه ی مشــکالت 

داده منی شــود.    

ــق و  ــان خل ــه می ــتی ب ــالب آپویس ــدور انق ــتای ص ــته اید در راس ــا توانس آی
ــل  ــای قاب ــتی گام ه ــتی، آنارشیس ــتی، فمنیس ــات سوسیالیس ــزاب و جریان اح

ــد؟ ــح دهی ــی آن توضی ــت و چگونگ ــورد کیفی ــا در م ــم، لطف ــری برداری ذک

ــارزه ی  ــک مب ــتی ی ــی آپویس ــارزه ی آزادی خواه ــوم مب ــط س ــارزه ی خ     مب
ــر سوسیالیسم-دموکراســی اســتوار اســت  ــن خــط ب سوسیالیســتی اســت و ای
آزاد،  و  دمکراتیــک  جنبش هــای  همــه ی  بــا  مشــرتکی  نــکات  بنابرایــن 
ــت ها  ــت ها و آنارشیس ــا فمنیس ــان دارد ب ــان جه ــت ها و چپ گرای سوسیالیس
چنــد  هــر  بنابرایــن  اســت.  بســیاری  مشــرتک  دیدگاه هــای  دارای  هــم 
ــرتکات و  ــی مش ــیم ول ــر نباش ــا همدیگ ــم ب ــجم ه ــیار منس ــط بس دارای رواب
ــئله  ــن مس ــم؛ همی ــر داری ــا یکدگ ــادی ب ــیار زی ــری و کاری بس ــای فک زمینه ه
هــم باعــث شــده کــه در حقیقــت جریانــات سیاســی و جنبش هــای چپ گــرا 
و فمنیستی–آنارشیســتی در ایــران، منطقــه و جهــان خــود را در برابــر جنبــش 
و سیســتم مــا مســئول ببیننــد بدیــن معنــا کــه در درون مبــارزه ی مــا خــود را 
ــارزه ی روژآوا  ــا در مب ــد مخصوص ــرو می گیرن ــد و از آن نی ــی می یابن ــه نوع ب
ــده و  ــع ش ــم جم ــاره دور ه ــرا دوب ــت و چپ گ ــای سوسیالیس ــه ی نیروه هم
ــک شــده اند و رابطــه ای منســجم  ــه هــم نزدی ــان دیگــری ب بیشــرت از هــر زم
ــه  ــالب روژآوا هم ــا انق ــع ب ــد در واق ــاز کردن ــرتک را آغ ــی مش و فعالیت های
ــان بعــد  ــاره زنــده شــدند چــون آن ــازه ای گرفتنــد و دوب ایــن جنبش هــا روح ت
از ســال ها مبــارزه در دهه هــای اخیــر رو بــه افــول گذاشــتند و کــم کــم 
مارژینال)منفعــل( شــده و دچــار فروپاشــیدگی و تجزیــه می شــدند ولــی 
ــدند و  ــدن ش ــک ب ــک روح و ی ــه ی ــل ب ــی تبدی ــت کوبان ــا مقاوم ــگام ب هم
نیــروی عظیــم خــود را در اتحــاد بــا همدیگــر یافتنــد پــس بنابرایــن روژآوا بــه 

ماننــد چــرتی عمــل کــرد کــه همــه ی ایــن نیروهــا را دور هــم جمــع کــرد و همزمــان پیامــی بــرای همــه ی 
ــا و  ــه ی نیروهــای ناراضــی از سیســتم دولت ه ــن هم ــان و همچنی ــه و جه ــج کشــیده ی منطق خلق هــای رن
نظــام کاپیتالیســم بــود کــه می تــوان در برابــر نظــام اســتعامرگر بــا ایجــاد نظــام کنفدرالیســم و اتحــاد همــه ی 
ــد سیاســی- ــان ایجــاد گشــت. چــون بع ــه ی متحــد مشــرتک در جه ــروز گشــت و جبه ــا ایســتاد و پی نیروه
اخالقــی در ایــن مبــارزه برجســته بــوده فعالیت هــا هــم در همیــن راســتا گســرتش خواهنــد یافــت در حقیقــت 
ــن آزادی خواهــان و  ــی شــهید شــدند همی ــه و حت ــارزه پرداخت ــه مب ــد و ب ــی کــه از روژآوا حامیــت کردن آنان
جنبش هــای چپ گــرا و سوسیالیســت بودنــد و راهپیامیی هــا و نارضایتی هــای دمکراتیــک   نیــز کــه در 
بســیاری از کشــورهای جهــان رخ داد بــاز هــم از همیــن جنبش هــا بودنــد و توانســتند بــا فشــارهای شــدید بــر 
ابر قدرت هــای جهــان آورنــد و آنــان را مجبــور مناینــد کــه علی رغــم میــل خــود - و البتــه بــا برخــی حســابات 

ــد.  ــاع کنن ــی دف ــی - از کوبان سیاســی و تبلیغات

ایــن جبهــه ی متحــد مشــرتک می تواننــد هــم بــه ســازماندهی بیشــرت خــود بپردازنــد و هــم فعالیت هــای مشــرتک و مبــارزه ای بزرگــرت و 
گســرتده تر انجــام دهنــد البتــه خلــق کــرد پیشــاهنگی ایــن اتحــاد و مبــارزه را بــر عهــده گرفتــه اســت چــون خلــق کــرد بــا ایــن فکــر و 
ایدئولــوژی مبــارزه ی خــود را رشوع کــرده و در ایــن زمینــه دارای تجربــه ای موفــق بــوده و همزمــان آمــوزش الزم را هــم در ایــن زمینــه 
ــود.  ــته می ش ــه آن نگریس ــری ب ــب فک ــک مکت ــد ی ــه مانن ــز ب ــان نی ــت جه ــواه و سوسیالیس ــای آزادی خ ــر جنبش ه ــد و در نظ می بین
ــا همدیگــر و در همــه ی زمینه هــا داشــته باشــیم،  تــالش مــا هــم ایــن اســت کــه از ایــن بــه بعــد هــم روابــط بیشــرت و فرشده تــری ب
ــت زن آزاد  ــا ذهنی ــردد و ب ــاد می گ ــاهنگی زن ایج ــا پیش ــم ب ــام کنفدرالیس ــون نظ ــع چ ــده اند. در واق ــا ش ــم مهی ــای الزم ه زمینه ه
مدیریــت می شــود و هویــت زن، هوشــیار منــودن زن و مدیریــت زن را اســاس می گیــرد و در ســطح جهانــی موقعیــت زن و معنــای زن 
را تعریفــی دوبــاره بخشــید و اراده ی زن را در جامعــه، احــزاب و در جنبش هــای فمنیســتی دوبــاره زنــده کــرد و زن در جهــان اراده ی 
خــود را بازیافــت چــون بنیــاد بردگــی بــر بــرده منــودن زن ایجــاد گردیــد و بــا او بــود کــه همــه ی بردگی هــا عینیــت یافتنــد و ایــن بردگــی 
جهانــی و کیهانــی شــد. اکنــون نیــز وقتــی ســخن از پیشــاهنگی زن مــی شــود جامعــه بــا پیشــاهنگی زن بخواهــد یــا نخواهــد بــه پیــش 
خواهــد رفــت و هوشــیاری زن بــه معنــای هوشــیاری جامعــه خواهــد بــود. هنگامــی کــه زن بــا پیشــاهنگی در عرصــه هــای سیاســی، 
اجتامعــی، فرهنگــی و نظامــی خــود را ایفــاء منــود و در مدیریــت کانتون هــا نیــز بــاز نقــش بــارز خــود را بــازی می منایــد دیگــر دنیــا 
و سیســتم های مردســاالر و کاپیتالیســم منی تواننــد بــه زنــان آن گونــه کــه بخواهنــد، بنگرنــد. یعنــی زنــان نــه آن زنــان بــرده ی کالســیک 
جهــان ســومی هســتند و نــه زنــان بــرده ی مــدرن دنیــای غــرب هســتند وقتــی ذهنیــت زن آزاد و پیشــاهنگی آن اســاس گرفتــه می شــود 
جامعــه خــود نیــز بــه ذهنیتــی آزاد دســت خواهــد یافــت، بــرای منونــه در کوبانــی هنگامــی کــه زنــان اســلحه بــه دســت گرفتــه و بــه 
صفــوف مبــارزه می پیوندنــد، مــردان کوبانــی نیــز بــه دنبــال زنــان بــه مبــارزه بــر می خیزنــد در جامعــه ای کــه زن بردگــی را رد می کنــد 
جامعــه نیــز اقتــدار نظــام را هرگــز قبــول نخواهنــد کــرد. سیســتم کنفدرالیســم بــه معنــای مبــارزه ی زن آزاد اســت. در نظــام دولــت-
ــد امــا در نظــام کنفدرالیســم آزادی جنســیتی و پیشــاهنگی زن اســاس  ــا قــرار داده ان ــان را مبن ملت هــا، جنســیت محوری و بردگــی زن
ــش زن  ــد و نق ــی( می منای ــه را ضامنت)گارانت ــودن آزادی زن، آزادی جامع ــادی من ــا بنی ــه و  ب ــه می شــود آزادی زن را اســاس گرفت گرفت
ــت  ــد توانس ــارزه نخواه ــت زن، مب ــول ذهنی ــدون قب ــی ب ــاهنگی او و حت ــارزه ی زن، پیش ــدون مب ــت ب ــد در حقیق ــته می منای را برجس
ــه نظــام دمکراتیــک خواهــد بــود بنابرایــن از  ــه ب ــه معنــای حمل ــال و خنثــی خواهــد شــد و ایــن ب ــه اهــداف خــود برســد و مارژین ب
ــا ذهنیــت زن اســت یعنــی جامعــه ای آزاد-دمکراتیــک و اکولوژیــک  ــن کنفدرالیســم آزادی زن و مدیریــت ب معیارهــای مهــم و بنیادی
بــا جنســیت آزاد اســت. فرموالســیون سیســتم بدیــن شــکل واضــح و آشــکار اســت بــر ایــن اســاس ســطح فعالیت هــا و حضــور زنــان را 
نشــان می دهــد و در عمــل نیــز حضــور زنــان و مدیریــت آن را بــه وضــوح نشــان می دهــد. در حقیقــت دمکراتیک تریــن کشــورها نیــز 
تنهــا بــه درصــد حضــور زنــان در مجلــس و برخــی عرصه هــا اشــاره شــده اســت و تعریفــی شــفاف از حضــور و ســطح فعالیت هــای زنــان 
داده نشــده اســت. نظــام ریاســت مشــرتک در کنفدرالیســم هــم بــرای همیــن موضــوع اســت. در واقــع دیــدگاه جنســیت گرای جامعــه 
ــتی و  ــتی، فمنیس ــای سوسیالیس ــورد جریان ه ــم در م ــال ه ــود. قب ــد ب ــتم در تضــاد خواه ــا ذات سیس ــرد چــون ب ــد ک را اصــالح خواه
آنارشیســتی صحبــت کردیــم در واقــع آنچــه را کــه آنــان نتوانســتند پراکتیــک مناینــد اکنــون در سیســتم کنفدرالیســم عملــی شــده اســت؛ 
بنابرایــن هم فکــری، همــکاری و اتحــاد بــا همدیگــر در ایــن جــا اهمیــت پیــدا خواهــد کــرد. در جامعــه و در نظــام کنونــی نــه تنهــا 
زنــان بلکــه جوانــان نیــز مــورد ســتم و خشــونت و اســتثامر قــرار می گیرنــد، بنابرایــن جوانــان نیــز فرصــت ایفــای نقــش خواهنــد یافــت. 
دفــاع مــرشوع نیــز عرصــه ای اســت کــه در کنفدرالیســم دارای اهمیــت ویــژه ای خواهــد بــود و بــدون هــر یــک از ایــن اصــول اساســی و 
بنیــادی در حقیقــت سیســتم ناقــص خواهــد بــود. ایــن نیــز همچــو بنیــاد آزادی زن اســت متامــی آزادی هــای دیگــر نیــز تضمیــن و تثبیــت 
خواهنــد گردیــد. جامعــه نیــز آزادی خــود را در آزادی زن خواهــد دیــد و بــا آزادی زن سیســتم طبقــات نیــز فــرو خواهــد پاشــید. بــا 
شــکل گرفــن ذهنیــت زن آزاد متامــی عرصه هــا اعــم از سیاســی، نظامــی و هــم اجتامعــی و ... فعالیت هایشــان پابرجــا خواهــد شــد. 
برســاخت سیســتم زن آزاد بــه معنــای نهادینــه منــودن متامــی دســتاوردهای مبارزاتــی قلمــداد می گــردد کــه موجودیــت زن و پیشــاهنگی 

زن در کنفدرالیســم را بــه معنــای موجودیــت یافــن سیســتم دمکراتیــک، بــه مــا ارائــه می منایــد.

دولت-ملت هــا،  نظــام  در    
ــا  ــان را مبن ــی زن ــیت محوری و بردگ جنس
قــرار داده انــد امــا در نظــام کنفدرالیســم 
آزادی جنســیتی و پیشــاهنگی زن اســاس 
گرفتــه می شــود آزادی زن را اســاس گرفتــه 
و  بــا بنیــادی منــودن آزادی زن، آزادی 
می منایــد  ضامنت)گارانتــی(  را  جامعــه 
در  می منایــد  برجســته  را  زن  نقــش  و 
حقیقــت بــدون مبــارزه ی زن، پیشــاهنگی 
قبــول ذهنیــت زن،  بــدون  او و حتــی 
مبــارزه نخواهــد توانســت بــه اهــداف 
خــود برســد و مارژینــال و خنثــی خواهــد 
ــه نظــام  ــه ب ــای حمل ــه معن ــن ب شــد و ای
از  بنابرایــن  بــود  خواهــد  دمکراتیــک 
ــن کنفدرالیســم  معیارهــای مهــم و بنیادی
زن  ذهنیــت  بــا  مدیریــت  و  زن  آزادی 
اســت یعنــی جامعــه ای آزاد-دمکراتیــک و 

اکولوژیــک بــا جنســیت آزاد اســت 
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ــه  ــد ک ــائلی می آی ــدر مس ــران در ص ــی در ای ــئله ی دموکراس  مس
تاکنــون الینحــل باقی مانده اســت. نــه همچــون گذشــته موضــوع 
فقــدان دموکراســی و نقــض حقــوق  بــرش در ایــران از ســوی غــرب 
ــالمی  ــیون، جمهوری اس ــوی اپوزیس ــه از س ــردد و ن ــرح می گ مط
ــر و تحــوالت  ــه تغیی ــه ب ــا توج ــرار دارد. ب در فشــاری سیاســی ق
ــرب،  ــا غ ــران ب ــته ای ای ــات هس ــژه توافق ــه وی ــه و ب در خاورمیان
ــران و  ــه ی مســئله ی دموکراســی در ای ــژاک در زمین ــا موضــع پ آی
ــی  ــر تاکتیک ــی، دارای تغیی ــات خلق ــق مطالب ــرای تحق ــارزه ب مب

بوده اســت ؟

      مســائل مربــوط بــه دموکراســی، خلق هــا و حقــوق بــرش از جملــه مســائل 
ــه  ــه حــال ن ــا ب ــا ت ــوده و هســت. ام ــران ب ــن در جمهــوری اســالمی ای بنیادی
نیروهــای خارجــی و نــه دولت هــای حاکــم در ایــران، توجــه و اهمیتــی بــرای 
ــد رویکــردی اســرتاتژیک  ــن مســائل، فاق ــل نشــده اند و جهــت حــل ای آن قائ
و ریشــه ای بوده انــد کــه بتواننــد آلرتناتیــوی راســتین بــرای آن ارائــه و عملــی 
کننــد. در ایــن زمینــه اگــر نگاهــی بــه ذهنیــت و ســاختار حکومــت حاکــامن 
در ســده های گذشــته  بندازیــم، بهــرت و آســان تر می توانیــم ایــن مســئله 
ــت  ـ  ــه دول ــی و ن ــک جهان ــای هژمونی ــه نیروه ــم. ن ــل و درک منائی را تحلی

گفتگـــوی ویـــژه ی آلرتناتیـــو بـــا 

اوینـــدار رینـــاس،  ریایـــت مشـــرتک 

)پـــژاک(،  حزب حیات آزاد کوردســـتان- 

در زمینـــه ی کارویژه ی اتحاد و همراســـتایی 

ـــزاب  ـــه واح ـــای منطق ـــرتاتژیک خلق ه اس

کردســـتان و ایـــران و نقـــش ویـــژه ی 

ـــد و  ـــن رون ـــتان در ای حزب حیات آزاد کوردس

در نهایـــت مقابلـــه بـــا دولت هـــای مســـتبد 

دورنگاه  
خاورمیانه و 

ایران، 

گو از منظر پژاک   

ــه  ــت خــود، نخواســته اند ک ــداوم موجودی ــع و ت ــظ مناف ــه، در راســتای حف ــم در خاورمیان ملت هــای حاک
حــل مســائل مربــوط بــه دموکراســی و حقــوق بــرش را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد. عــالوه بــر ایــن، 

ــای موجــود بســته اند. ــی زمینه ه ــب متام ــودی و تخری ــه ناب ــر ب کم

ــا بحران آفرینــی و تشــدید مشــکالت و مســائل  نزدیــک بــه 200 ســال اســت کــه نظــام حاکــم در ایــران ب
بــه موجودیــت خــود ادامــه می دهــد. در ایــن میــان نیروهــای خارجــی هــم از تــداوم ایــن وضعیــت بهــره 
ــن مســائل را برجســته  منــوده و  ــف بخشــی از ای ــع خــود، در مراحــل مختل ــه رضورت مناف ــا ب ــرده و بن ب
ــدم  ــای و ع ــد. بی اعتن ــتفاده منوده ان ــاری اس ــون کارت فش ــران از آن همچ ــرت ای ــه بیش ــرتل هرچ ــت کن جه
تعییــن موضــع و واکنــش ایــن نیروهــا نســبت بــه نقض آشــکار حقــوق بــرش و اصــول دموکراســی در ایــران، 
ــع و  ــی مناف ــه زمان ــم ک ــن مســئله دارد. در گذشــته شــاهد بوده ای ــا همی ــی ب ــاط مســتقیم و تنگاتنگ ارتب
ــامری  ــاد  و ســازمان های اق ــا و نه ــکا، اروپ ــی آمری ــا چــه رسعت ــه و ب ــرده، چگون برنامه های شــان ایجــاب ک
ــتور کار  ــکل را در دس ــئله  و مش ــن مس ــرش، کوچک تری ــوق ب ــی و حق ــاع از دموکراس ــام دف ــت ن ــا تح آنه
ــازی و حــل مشــکل خودشــان در یــک چشــم به هم زدنی همــه  ــد و بعــد از گرفــن امتی خــود قــرار داده ان

چیــز را فرامــوش و بــه کنــاری نهاده انــد. نیروهــای مخالــف مــدام بــا ایــن مســائل 
ــرد  ــن رویک ــم همی ــون ه ــد، و اکن ــش گرفته ان ــی در پی ــتی تاکتیک ــورد و سیاس برخ
ــف  ــای مختل ــا و جناح ه ــیاری از نیروه ــه بس ــم اینک ــه دارد. علی رغ ــان ادام همچن
تســلیم چنیــن وضعیــت و رشایطــی شــده اند، حــزب حیــات آزاد کوردســتان)پژاک( 
ــا  ــه ها، ب ــح ریش ــل و درک صحی ــا تحلی ــون ب ــا کن ــود ت ــارزه ی خ ــان رشوع مب از زم
ــه ی  ــا ارائ ــا ب ــل آنه ــت ح ــرده و جه ــگاه ک ــائل ن ــن مس ــه ای ــرتاتژیک ب ــدی اس دی
ــق  ــر حقای ــق ب ــف شــده و منطب ــروژه  ای منســجم، تعری ــب پ راه حــل خــود در قال
ــار و کــردار تالشــی بی وقفــه  منــوده. علی رغــم اینکــه در  تاریخــی، در عرصــه ی گفت
ــه  ــواع بحــران و مشــکالت از جمل ــا ان ــران ب ــر، حاکمیــت و دولــت ای ســال های اخی
ــی از  ــه ی نظام ــه مداخل ــد ب ــی تهدی ــش فشــارهای اقتصــادی و سیاســی و حت افزای
خــارج از یــک طــرف و از طــرف دیگــر تشــدید و تعمیــق بحران هــای اجتامعــی و 
اقتصــادی و سیاســی در داخــل مواجــه شــده، پــژاک هیــچ وقــت برخــورد تاکتیکــی 
بــا ایــن مســائل نداشــته و همچنــان براســاس اصــول و مبانــی فکــری و فلســفی خــود 
ــده و بســرت و زمینه هــای آن را فراهــم  ــک ارصار ورزی ــر سیاســت دموکراتی ــدام ب م

و تقویــت منــوده.

ــق بحــران  و  ــوع تعمی ــه، خطــر وق ــگ در خاورمیان ــدای رشوع جن ــا از هــامن ابت م
ــه هــر کــس  ــان ادامــه دارد را ب ــم و همچن قتل عام هــای کــه همــه شــاهد آن بودی
گوشــزد کردیــم، زیــرا بــه خوبــی از نیــات و اهــداف طراحــان آن آگاه بودیــم. نابــودی 
جوامــع، میــراث و ارزش هــای تاریخــی و انســانی خاورمیانــه را هــدف گرفتــه بودنــد، 
روزانــه شــاهدیم کــه چگونــه خلــق و فرهنگ هــای ایــن منطقــه در آتــش تعصبــات 

مذهبــی و جنگ هــای قومــی و قبیلــه ای می ســوزند، و نــه نیروهــای خارجــی و نــه حــکام مرتجــع منطقــه 
قــادر بــه کنــرتل آن نیســتند. هــر گونــه مداخلــه و راه حلــی کــه حقایــق تاریخــی و فرهنگــی و اجتامعــی این 
منطقــه را مد نظــر و مبنــا قــرار ندهــد، محکــوم بــه شکســت اســت. متاســفانه اکــر نیروهــای درگیــر در 
ایــن بحــران تنهــا در چارچــوب منافــع خــود حرکــت کــرده و ایــن رویکــرد آنهــا هــم دســتاوردی جــز تــداوم 
ــق  ــوان بخشــی از جنبش آزادی خواهــی خل ــا هــم به عن ــان نخواهــد آورد. م ــه ارمغ ــزی ب ــی و خونری ویران
ــار شــدن در دام  ــط و پتانســیل های موجــود، به جــای گرفت ــات، رشای ــن واقعی ــن ای ــا در نظــر گرف ــورد ب ک
بــازی قــدرت نیروهــای مختلــف، همچنــان بــر اســتقالل فکــری و مبارزاتــی خــود ارصار می کنیــم. بی گــامن 
خلــق کــورد و ســایر خلق هــای آزادی خــواه هــم در ایــن اوضــاع و احــوال تنهــا نظاره گــر نخواهنــد مانــد. 
بــا ایــن وجــود حاکمیــت و دولــت ایــران هــم منی توانــد همچــون گذشــته نســبت بــه مســئله ی دموکراســی 
ــول واقعیت هــا و  ــه قب ــران ناچــار ب ــرد، ای ــش بگی ــی در پی ــران بی اعتنای و حقــوق خلق هــای ســاکن در ای
گام نهــادن در راســتای اســتقرار دموکراســی اســت در غیــر این صــورت، جامعــه و خلق هــا ســاکن در ایــران 
ــه  ــدام ب ــه اق ــک و آزاد، یک طرف ــه ای دموکراتی ــد و جهــت برســاخت جامع ــد مان منتظــر حاکــامن نخواهن

ــی  ــور یکپارچگ ــر فاکت ــتی اگ         به راس
ــه ی  ــورد در قضی ــق ک ــل خل ــاد عم و اتح
کوبانــی به وجــود منی آمــد، آیــا مقاومــت 
و آزادی کوبانــی شــکل می گرفــت؟ آیــا 
و خونریزی هــای  توحــش  می توانســتیم 
داعــش را در کرکــوک و جنــوب کردســتان 
متوقــف کنیــم؟ بنابرایــن هامهنگــی و 
ــد  اتحــاد احــزاب رشق کوردســتان می توان
تاثیــر بســزای در حــل مســئله ی کــورد در 
ــد.  ــته باش ــران داش ــتان و ای رشق کوردس
پــژاک در رابطــه بــا ایــن موضــوع نــه 
تنهــا بــا احــزاب کــوردی بلکــه بــا احــزاب 
و نیروهــای ســایر خلق هــای ایــران در 
ــا حــدی هــم  ارتبــاط و تعامــل بــوده و ت

ــد. ــق عمــل منای توانســته موف

گفت و
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پیــاده منــودن برنامــه و سیاســت های خــود خواهنــد کــرد.

ــی نیروهــای  ــک، متام ــر و تحــول دموکراتی ــه تغیی ــران ب ــرای وادار  منــودن ای ــه ب ــد اســت ک ــان معتق ــژاک همچن پ
دموکراتیــک و احــزاب رشق کوردســتان بــه یــک همبســتگی سیاســی و برنامــه ای جامــع نیــاز دارنــد. از ســوی دیگــر 
بــا نظامــی همچــون جمهــوری  اســالمی مواجــه هســتیم کــه قائــل بــه هیچ گونــه گشــایش سیاســی و یــا راهــکاری 
جهــت چاره یابــی مســئله ی خلق هــا در ایــران نیســت. آیــا تنهــا همبســتگی سیاســی و هم گرایــی نیروهــای 

سیاســی در رشق کوردســتان بــرای وادار  منــودن ایــران بــه تحولــی دموکراتیــک کافــی  اســت؟

      بی گــامن یکــی از دالیــل موفقیــت نســبی دولت هــای حاکــم در ایــران در رابطــه بــا تــداوم اشــغال کوردســتان، 
عــدم یکپارچگــی و اتحــاد عمــل نیروهــای مبــارز و آزادی خــواه خلــق کــورد بــوده. ایجــاد تفرقــه و اختــالف یکــی از 
سیاســت های کهنــه ی نظــام حاکمیــت در ایــران بــوده کــه بــا توســل بــه  آن تــا حــد زیــادی توانســته اقتــدار و اســتثامر 
خــود را بــر خلــق کــورد تحمیــل منایــد. از زمــان فروپاشــی جمهــوری کردســتان تــا بــه حــال، احــزاب و جریان هــای 

سیاســی کوردســتان قربانــی ایــن سیاســت شــده اند و متاســفانه بخشــی از 
ــد. در  ــا همدیگــر منــوده ان ــگ ب ــوان و پتانســیل خــود را رصف مخالفــت و جن ت
ــی  ــل مبارزات ــاس ترین مراح ــی از حس ــورد در یک ــق ک ــه خل ــی ک ــت کنون موقعی
خــود قــرار دارد و بیشــرت از هــر زمــان بــه آزادی نزدیــک  شــده، هوشــیاری و اتحــاد 
ــزاب  ــان اح ــئله در می ــن مس ــت. ای ــی اس ــل چشم پوش ــر قاب ــی غی ــی رضورت مل
ــرتی  ــر بیش ــت و موث ــرات مثب ــد تاثی ــتان می توان ــی کوردس ــای سیاس و جریان ه
ــورد  ــق ک ــل خل ــاد عم ــی و اتح ــور یکپارچگ ــر فاکت ــتی اگ ــد. به راس ــته باش داش
در قضیــه ی کوبانــی به وجــود منی آمــد، آیــا مقاومــت و آزادی کوبانــی شــکل 
می گرفــت؟ آیــا می توانســتیم توحــش و خونریزی هــای داعــش را در کرکــوک 
ــاد احــزاب رشق  ــی و اتح ــن هامهنگ ــم؟ بنابرای ــف کنی ــتان متوق ــوب کردس و جن
کوردســتان می توانــد تاثیــر بســزای در حــل مســئله ی کــورد در رشق کوردســتان و 
ایــران داشــته باشــد. پــژاک در رابطــه بــا ایــن موضــوع نــه تنهــا بــا احــزاب کــوردی 
بلکــه بــا احــزاب و نیروهــای ســایر خلق هــای ایــران در ارتبــاط و تعامــل بــوده و 

تــا حــدی هــم توانســته موفــق عمــل منایــد.

ــی احــزاب رشق کوردســتان در خصــوص  ــرد از ســوی متام ــک رویک ــه نوعــی ی ب
ــی یکدیگــر و  ــز فراخوان ــده می شــود، و آن نی ــی احــزاب رشق دی همبســتگی مل
تنهــا محــدود مانــدن بــه اعــالم ایــن فراخوانــی جهــت قــرار گرفــن در یــک جبهه ی 
سیاســی و حتــی نظامــی بــرای مقابلــه بــا جمهــوری اســالمی  اســت. بــه نظــر شــام 
پــژاک نیــز دارای همیــن رویکــرد بــوده یــا نــه برخــوردار از برنامــه  و یــا پــروژه ای 

مشــخص در ایــن زمینــه اســت؟ 

ــر خواســتار تشــکیل  ــه طــور جــدی و پیگی ــون ب ــم، تاکن ــارزه منودی ــه فعالیــت و مب ــی کــه رشوع ب ــا از زمان        م
ــم. هامنطــور کــه  ــان احــزاب رشق کوردســتان بوده ای ــی، نظامــی می جبهــه ای مشــرتک و همبســتگی سیاســی و حت
شــام هــم اشــاره کردیــد، بــرای اینکــه ایــن خواســته ها تنهــا بــه عرصــه ی گفتــار و فراخــوان محــدود منانــد، پــژاک بــا 
تکیــه بــر تــوان و تجربیــات مبارزاتــی خــود بــا پــروژه و برنامــه ای شــفاف در ایــن زمینــه هــم وارد عمــل شــد. هــدف 
تاســیس نظامــی دموکراتیــک و آزاد بــود کــه در آن متامــی احــزاب و اقشــار و نهادهــای جامعــه  بتواننــد گــرد  آمــده 
بــه صــورت آزادانــه بــه ســازماندهی نیــرو و فعالیت هــای خــود اقــدام کننــد. تاســیس جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد 

رشق کوردســتان)کودار( بــا پیشــاهنگی پــژاک، نتیجــه و مصــداق عینــی ایــن تالش هــای مــا بــوده.

ــوم و ارصار  ــرد خط س ــاذ رویک ــا اتخ     ب
بــر سیاســت دموکراتیــک بــه یکــی از 
کننــده  تعییــن  و  اصلــی  فاکتور هــای 
تبدیــل  منطقــه  سیاســی  معــادالت  در 
می شــود. خلــق مــا در رشق کوردســتان 
ــه ایــن امــر آگاه اســت کــه حــل  کامــال ب
متامــی  در  کــورد  مســئله ی  ریشــه ای 
ــته   ــم وابس ــه ه ــتان ب ــای کوردس بخش ه
و مرتبــط اســت. تقویــت یــا تضعیــف 
ــتقیمی  ــر مس ــش تاثی ــر بخ ــارزه در ه مب
بــر رونــد مبــارزه در بخش هــای دیگــر 
رشق  در  مــا  خلــق  بی گــامن  دارد. 
رویداد هــای  بــه  نســبت  کوردســتان 
باکــور کوردستان)شامل کوردســتان( آگاه 
اســت و مســلام نظاره گــر نخواهــد مانــد. 

در یــک ســال گذشــته رشق کوردســتان مواضعــی رادیــکال نســبت بــه تحــوالت کلــی در کوردســتان و نیــز در خــود رشق 
کوردســتان از خــود نشــان داد. موضوعاتــی همچــون روژآوا، کوبانــی، شــنگال و مهابــاد منونه هــای برجســته ای از مواضــع 
ــا چــه انــدازه جامعــه ی رشق کوردســتان و بســرتهای سیاســی و فرهنگــی آن را  سیاســی جامعــه ی رشق بــود. هم اکنــون ت

ــا می بینیــد؟  بــرای آغــاز فصــل نوینــی از مبــارزات دموکراتیــک مهی

      خلــق کــورد در رشق کوردســتان از تجربیــات و آزمون هــای فراوانــی در زمینــه ی مبــارزه و مقاومــت برخــوردار اســت. بــا توجــه بــه 
ایــن تجربیــات و موقعیــت و نقــش کنونــی کــه جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد بــه طــور عــام در تحــوالت منطقــه ای و جهانــی دارد، 
ــوان، پتانســیل و وزن سیاســی کوردهــا در رشق کوردســتان هــم همچــون گذشــته نیســت. خلــق مــا در رشق کوردســتان و  بی گــامن ت
ایــران اکنــون بــا یــک برنامــه ی شــفاف و تعریــف شــده بــه میــدان آمــده و همزمــان بــا گفتــار در عرصــه ی کــردار نیــز گام بــه گام در 
حــال عملــی کــردن آن اســت. اگــر مــدام بــرای اینکــه درهــای گفتگــو و حــل مســاملت آمیز مســئله بســته نشــود در حــال تــالش اســت، 
ناشــی از اصــول و معیار هــای دموکراســی اســت کــه بــه آن بــاور دارد و بــه ایــن مســئله تنهــا بــه عنــوان ترفنــدی تاکتیکــی و موقــت 
نــگاه منی کنــد. اگــر توجــه کنیــم هم زمــان بــا ایــن رویکــرد، خلــق کــورد و نیروهــای پیشــاهنگ آن در متامــی زمینه هــا و ابعــاد بــا توجــه 
بــه رشایــط زمانــی و مکانــی در حــال توســعه و پراکتیــزه منودن)عملــی کــردن( برنامــه و سیاســت های خــود اســت. همچنــان کــه قبــال 
ــذا بــرای هــر احتــامل و رشایطــی  بــه آن اشــاره کــردم، چــون مــا متامــی ابعــاد و زوایایــی مســئله را تحلیــل و ریشــه یابی منوده ایــم، ل
از آلرتناتیــو و پــروژه ای شــفاف و کارا برخورداریــم. بــا توجــه بــه ایــن مــوارد مــا اکنــون در یکــی از مراحــل مهــم مبارزاتــی خــود قــرار 
ــا  ــارزات دموکراتیــک در رشق کوردســتان و ایــران مهی داریــم و بســیاری از فاکتورهــا و بســرت های الزم بــرای رشوع فصــل نوینــی از مب
اســت. از طرفــی دیگــر اقشــار مختلــف جامعــه هــم بــه ایــن ســطح از آگاهــی و درک مســائل رســیده، ایــن را هــم می تــوان در واکنــش 

و مواضعــی کــه در قبــال رویداد هــای منطقــه ای و جهانــی ازخــود نشــان می دهــد مشــاهد کــرد. 

بــه نظــر شــام موضــوع رونــد مبــارزات خلقــی در شــامل کوردســتان بــه ویــژه مبــارزات خود مدیریتــی دموکراتیــک، تــا چــه انــدازه 
می توانــد در رشق کوردســتان همچــون موضوعاتــی نظیــر کوبانــی و یــا روژآوا، بازتــاب سیاســی داشــته و بســرتهای یــک انقــالب خلقــی 

را فراهــم آورد؟ 

ــت  ــه سیاس ــل ب ــا توس ــد ب ــته بودن ــه ای توانس ــع منطق ــای مرتج ــی و حکومت ه ــت جهان ــای امپریالیس ــته نیروه ــر در گذش        اگ
تفرقه افکنــی و تشــتت در میــان صفــوف مبارزیــن و جامعــه ی کوردســتان تــا حــدی بــه نیــات و اهــداف خــود دســت  یابنــد، در مقطــع 
کنونــی شــاهدیم کــه خلــق کــورد و جنبش آزادی خواهــی اش بــر اســاس فلســفه و روش مبارزاتــی نوینــی کــه در پیــش گرفتــه، بــه چنــان 
ســطح از آگاهــی و درک تاریخــی از مســائل رســیده کــه توانســته در ایــن طوفــان بحــران و خشــونتی کــه دامن گیــر خاورمیانــه شــده 
بــه دام بازی هــای سیاســی نیروهــای رسمایــه داری نیافتــاده و بــا اتخــاذ رویکــرد خط ســوم و بــا ارصار بــر سیاســت دموکراتیــک بــه یکــی 
ــه ایــن امــر  از فاکتور هــای اصلــی و تعییــن کننــده در معــادالت سیاســی منطقــه تبدیــل شــود. خلــق مــا در رشق کوردســتان کامــال ب
آگاه اســت کــه حــل ریشــه ای مســئله ی کــورد در متامــی بخش هــای کوردســتان بــه هــم وابســته  و مرتبــط اســت. تقویــت یــا تضعیــف 
ــا در رشق کوردســتان نســبت  ــق م ــارزه در بخش هــای دیگــر دارد. بی گــامن خل ــد مب ــر رون ــر مســتقیمی ب ــارزه در هــر بخــش تاثی مب
ــاورم کــه مقاومــت باکــور  ــن ب ــد. برای ــه رویداد هــای باکــور کوردستان)شامل کوردســتان( آگاه اســت و مســلام نظاره گــر نخواهــد مان ب
همچــون مقاومــت کوبانــی و شــنگال اراده و روح مبــارزه را در رشق کوردســتان تقویــت و نیرومنــد خواهــد کــرد و خلــق مــا هــم بــا 
واکنــش و اعــالم موضــع خــود بــار دیگــر اثبــات خواهــد کــرد کــه بــه چنــان ســطح از آگاهــی و تــوان سیاســی و نظامــی دســت یافته کــه 

می توانــد بــا تکیــه بــر اســتعداد و نیــروی ذاتــی اش رسنوشــت خــود را رقــم بزنــد.
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طوفان اراده  

عصیان 

گو ــر  ــری در منطقــه در حــال تشــدید اســت و بحران هــای موجــود عمیق ت جنــگ و درگی
می گــردد، در هــامن زمــان حمــالت متعــددی علیــه خلــق کــورد در هــر چهــار بخــش 
کوردســتان بخصــوص شــامل کوردســتان اعــامل می گــردد، در ایــن وضعیــت خلــق کــورد 

بــر علیــه فاشــیزم راه مقاومــت را در بــر گرفته انــد. بــر همیــن مبنــی، ســایت آلرتناتیــو 
پــژاک مصاحبــه ی را در راســتای بررســی تحــوالت و آینــده ی منطقــه ی خاورمیانــه را بــا 
مظلــوم هفت تــن عضــو شــورای رهــربی جامعــه دمکراتیــک رشق کوردســتان )کــودار( 

انجــام داده اســت.

ــدید و  ــل تش ــردد، دالی ــر می گ ــه روز عمیق ت ــه روزب ــود در خاورمیان ــای موج  بحران ه
ــد؟  ــی می منای ــه ارزیاب ــا را چگون ــن بحران ه ــق ای تعمی

        وقایعــی کــه امــروزه در خاورمیانــه روی می دهــد، بــه موقعیــت و اهمیــت 
ــی  می باشــد کــه باعــث  ــه دارای ویژگی های ــاز می گــردد. خاورمیان ــه ب منطقــه خاورمیان
ــن  ــه ای ــردد، از جمل ــل گ ــان تبدی ــتون اساســی متــدن جه ــه س ــه ب ــن منطق می شــود ای
ویژگی هــا موقعیــت تاریخــی، جغرافیایــی، فرهنگــی، بــاوری، جمعیتــی، ذهنیتــی 
ــی  ــوان رسچشــمه ی زیســتی اجتامعــات انســانی  نقــش هویت ــه بعن می باشــد. خاورمیان
برجســته ای را در جهــان ایفــاء می مناییــد، خیلــی از اولیــن پیرشفت هــا در ایــن منطقــه 
ــخ  ــع نقــش ریشــه ای و تعیین کنندگــی را در تاری ــه اســت، در واق منــود و گســرتش یافت
تکویــن، دارا اســت، اجتــامع انســانی وقتــی در هــالل حاصلخیــز مزوپتامیــا قــرار 
می گیــرد، انقالباتــی عظیــم در ایــن منطقــه روی می دهــد از جملــه زبــان منادیــن، 
ــامری از  ــوارد بی ش ــهر( و م ــتا، ش ــات، یکجانشینی)روس ــردن حیوان ــی ک ــت و اهل زراع

گفتگـــوی ویـــژه ی آلرتناتیو 

بـــا مظلـــوم هفت تـــن، عضو 

شـــورای رهـــربی کـــودار، در 

در  نسل کشـــی  زمینـــه ی 

باکـــور کـــه توســـط دولـــت 

َو  می گیـــرد  صـــورت  ترکیـــه 

انســـانی  جامعـــه ی  نقـــش 

نســـبت بـــه ایـــن کشـــتارها 

می دهد قـــرار  بررســـی  مورد 

گفت و

ــز  ــم نی ــفه و عل ــن، فلس ــوژی، دی ــای میتول ــی مرحله ه ــر تحــول ذهنیت ــرد. از نظ ــان ک ــوان بی ــن دســت را می ت ای
همزمــان در ایــن منطقــه بــه شــکل عظیمــی پیرشفــت می کنــد، و در ســیر رســیدن بــه حقیقــت گام هــای بزرگــی 
برداشــته می شــود، از نظــر مرحلــه ی دینــی چنان کــه امــروزه شــاهد آنیــم، منطقــه رسچشــمه ی ادیــان بزرگــی چــون 
موســویت، عیســویت و اســالم اســت. بزرگانــی چــون زردشــت، مانــی، مــزدک و ... را در دامــن خویــش پرورانــده 
اســت. از نظــر فلســفه و پیرشفــت آن، فالســفه ی بزرگــی چــون تــرزی هرمس هــا را در بطــن خــود پــرورده اســت 
ــم فیلســوفان بزرگــی در یونان)غــرب( شــده اند)تالس  ــود کــه معل و در حقیقــت مهــد ظهــور فالســفه ی رشقــی ب
ــی  ــت آورد های بزرگ ــروز دس ــا ام ــاده ت ــن گام نه ــن رسزمی ــه ای ــرش ب ــه ب ــی ک ــت از زمان ــورث(. در حقیق و فیثاغ
ــا پیرشفت هــای علمــی طــب، نجــوم، گیاه شناســی و ...   ــی ت ــه ی زندگ ــوازم اولی ــاد ل ــته اســت، از ایج ــی داش در پ
ــل بســیاری  ــه عل ــت منطق ــات اســت، خالصــه اینکــه اهمی ــن واقعی ــای ای دانشــگاه های حــرَّان، جندی شــاپور گوی
ــر در ایــن منطقــه باعــث تحــوالت فرامنطقــه ای و جهــان خواهــد شــد. از ایــن رو نیروهــای  دارد و تحــول و تغیی
دخیــل در منطقــه کــه آنــرا بــه ویرانــه کشــانده اند البتــه بایــد خاطــر نشــان کنــم  تنهــا نیروهــای منطقــه ای نیســتند، 
ــده اســت. ــن تشــدید اوضــاع گردی ــد کــه در واقــع باعــث ای ــرو و دســت های بی شــامری فرامنطقــه ای دخیل ان نی

ــن  ــرا ای ــام چ ــر ش ــه نظ ــت، ب ــش اس ــال افزای ــعودی در ح ــتان س ــه و عربس ــا ترکی ــران ب ــران ای ــات و بح اختالف
اختالفــات تشــدید می یابــد؟  

        در خاورمیانــه چنانکــه در جــواب ســئوال اول اشــاره منــودم ایجــاد حاکمیــت 
باعــث تأثیرگــذاری جــدی در منطقــه و فرامنطقــه خواهــد شــد. همچنانکــه نیروها 
ــت  ــر منطقــه حاکمی ــرای پیشــرد اهدافشــان ب ــد ب ــی کــه می خواهن و دّول جهان
ــد  ــه می خواهن ــتند ک ــی هس ــا و دولت های ــم نیروه ــه ه ــد، در منطق ــاد کنن ایج
ــتار آن  ــع خواس ــند و در واق ــی باش ــکان دار اصل ــرتش داده و س ــان را گس اقتدارش
هســتند کــه در دنیــای امــروزه مخاطــب اساســی قــرار گرفتــه و دارای نقــش اصلــی 
ــم  ــر و رژی ــعودی، م ــتان س ــه، عربس ــران، ترکی ــون ای ــای همچ ــند. دولت ه باش
ــد و هــر کــدام  ــن جنــگ قــدرت درگیران ــه در ای ــل بیشــرت از بقی اشــغالگر ارسائی
ــد در منطقــه و طبعــاً در فرامنطقــه نقــش داشــته باشــند،  ــه شــکلی می خواهن ب
ــه تنهایــی نقــش  ــد کــه ب از ایــن رو چــون ایــن دولت هــا هــر کــدام خواهــان آنن
اصلــی را داشــته باشــند و در ایــن راســتا درگیــر مســائلی می گردنــد کــه امــروزه 
شــاهد آنیــم، وضعیتــی کــه ایجــاد می کننــد منطقــه را بحرانــی منــوده و تخریبــات 
ــدرت از هــر روشــی اســتفاده  ــگ ق ــن جن جــدی ای به وجــود آورده اســت، در ای
می کننــد و هــر مســئله ای را بهانــه قــرار می دهنــد کــه امــروزه بــه ســمت 
ــتناکی در  ــات وحش ــه تلف ــد ک ــدا می کن ــوق پی ــی س ــی و مذهب ــای دین درگیری ه

بــر خواهــد داشــت.

تعمیــق چالش هــای ایــران بــا دولت هــای منطقــه، چــه تأثیــری بــر منافــع ملــی 
ــران دارد؟ ــای ای خلق ه

         بی گــامن تأثیــرات مخربــی خواهــد داشــت کــه بــه مــواردی اشــاره منــودم و 
خواهــم کــرد، ایــران همــواره بــا فــرض و یــا تراشــیدن دشــمن خارجــی ســعی کــرده 
مشــکالت داخلــی را الینحــل گذاشــته، و حتــی بــه بهانــه هجــوم خارجــی صــدای 
معرتضیــن داخلــی را قطــع کنــد و فشــارها را بــر مــردم افزایــش دهــد و مشــکالت 
عدیــده ای کــه ناشــی از سیاســت گذاری غلــط کــه ریشــه در ذهنیــت و ســاختار 

نظــام دارد و مــردم را کــه گریبانگیــر آن هســتند را بی جــواب گذاشــته و هــر اعــرتاض را بــا اتهاماتــی چــون مــزدور 
ــدرت را  ــا و بازی هــای ق ــن بحران ت ــی ای ــی اصل ــن رو قربان ــد از ای ــوش می گردان ــگان، دشــمن خانه و .... خام بیگان
ــا دولت-ملت هــای منطقــه  خلق هــای ایــران خواهنــد پرداخــت، چــرا کــه هزینــه ی اصلــی جنــگ اقتــدار ایــران ب

ــد. ــت می کنن ــا پرداخ را خلق ه

      رقبــای منطقــه ای ایــران از جملــه 
رژیــم  و  عربستان ســعودی  ترکیــه، 
نیروهــای  هــم  و  ارسائیــل  اشــغالگر 
و  آمریــکا  اســتیالگر خارجــی خصوصــا 
اروپــا، موقعیــت، اهمیــت و تأثیــر ایــران 
ایــن رو در  از  را می داننــد  بــر منطقــه 
ــع  ــتای مناف ــران در راس ــول ای ــت تح جه
خــود در تــالش  می باشــند. ایــران ایــن 
در  و  اســت  منــوده  درک  را  موضــوع 
ــا جهت دهــی  ــری از آن و ی ــت جلوگی جه
بــا  ایــران  تــالش می کنــد، برخــورد  آن 
ــر  ــت تاثی ــی تح ــه نوع ــی ب ــئله ی امت مس
و  جهــان  عمومــی  افــکار   دادن  قــرار 
طوالنــی کــردن عمــر خویــش اســت و 
ایــن شــکلی از برخــورد ایــران اســت و 
جنــگ در ســوریه، عــراق، یمــن و ... هــم 
شــکلی دیگــر از برخــورد ایــران محســوب 

می گــردد.
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ایــران در منطقــه جنــگ مذهبــی و دینــی را تعمیــق می بخشــد، اگــر ایــران در تــالش باشــد هــامن سیاســت را در میــان خلــق کــورد در 
رشق کوردســتان اعــامل کنــد، چــه دســتاوردی بــرای نظــام در بــر خواهــد داشــت؟

ــد. هــر  ــزی شــده کار می کن ــی بصــورت جــدی و برنامه ری ــی و مذهب ــزار، مل ــت و اب ــا محوری ــران جهــت پیشــرد اهدافــش ب          ای
چنــد بصــورت عــام مقولــه ی ایــران و اســالم را مدنظــر قــرار داده و البتــه جهــت رســیدن بــه اقتــدار منطقــه ای و فرامنطقــه ای بــر آن هــا 
تأکیــد می کنــد و از خیــال ایــران بــزرگ غافــل منی گــردد امــا بطــور خــاص بــر دو مقولــه ی ملیــت ) فــارس / پــارس( و مذهــب )شــیعه( 
تأکیــد می کنــد و مترکــز جــدی دارد، هــر چنــد در پیرشفــت اهدافــش دامنــه ی گســرتده تری را در پیــش می گیــرد مثــال همــکار حــامس و 
حــزب اللــه ترکیــه. و از ظرفــی دیگــر بــا رسپــوش نهــادن بــر هویــت اصلــی اش )پــارس( و تأکیــد بــر ایرانــی یک پارچــه و تحریــک حــس 
ــامن  ــد. بی گ ــتفاده می منای ــا اس ــات خلق ه ــی احساس ــش و جهت ده ــه اهداف ــل ب ــران در نی ــارس در ای ــر غیر ف ــای دیگ ــی خلَق ه میهن
امــروزه حکومــت ایــران وارد کارزاری شــده اســت کــه نــه تنهــا ایــران را بلکــه منطقــه را بــه ســمت جنگ هــای دینــی و مذهبــی پیــش 
می بــرد. در منطقــه مــردم دیــن و مذهــب را بــه شــکل هویتــی )شناســنامه( پذیرفته انــد و ایــن اهمیــت مســئله ی دیــن و مذهــب را 
ــه  ــخ ب ــه در طــول تاری ــا باورداشــت های جداگان ــران ب ــود، خلق هــای ای ــی آســان نخواهــد ب ــگ هویت ــد، بی گــامن جن ــان می گردان منای
ــردن ایــن نظــم، تفاوت هــا و واقعیــت  ــان ب ــا هــم زیســته اند. امــا هــر نیــروی کــه در ســدد از می شــکل همزیســت و مســاملت آمیز ب
ــاً  ــد و طبع ــران محکوم ان ــودن در ای ــه حکــم کوردب ــراه خواهــد داشــت. کوردهــا ب ــه هم ــن ب ــردد، نتایجــی خونی تاریخی-اجتامعــی گ
کوردهــای غیرمســلامن و غیرشــیعه دوبــار محکوم انــد، از ایــن رو نــوک پیــکان بــه ســمت آنهــا اســت، حکومــت ایــران بایــد اندیشــه ی 
ــق رشق  ــی از مناط ــری( در بعض ــش و تکفی ــداران )داع ــی طرف ــلفی ها وقت ــت س ــذارد، وضعی ــار بگ ــش را کن ــانی خوی ــام و غیرانس خ
کوردســتان و فعالیــت علنــی آنهــا بیانگــر ایــن  اســت کــه ایــران سیاســت های نادرســتی را مبنــی نابــودی کوردهــا بــه دســت کــورد در 
رس دارد، بی گــامن درگیری هــای دینــی و مذهبــی در رشق کوردســتان تخریبــات جــران ناپذیــری ایجــاد خواهــد کــرد، چــرا کــه بافــت 
انســانی ایــن مناطــق از نظــر بــاوری متنــوع اســت، امــا نقطــه ِ ی قابــل دقــت ایــن  اســت کــه کوردهــا و ســاکنین رشق کوردســتان )کــورد 
ــر دیانــت  ــد انســانیت، مقــدم ب ــا ایــن مســئله برخــورد خواهنــد منــود، چــرا کــه معتقدان ــا درایــت و ژرف اندیشــی ب ــر کــورد( ب و غی
اســت و تفــاوت در باورداشــت ها و تنــوع در دیــن و مذهــب را نــه بــر اســاس تبعیــض یــا حــق و عــدم حــق حیــات، بلکــه بــه معنــای 

ارزش هــای فرهنگــی مشــرتک می نگرنــد و متعصبانــه و کورکورانــه برخــورد نخواهنــد کــرد.

در ایــران انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی و مجلــس خــربگان در راه اســت، نظــر شــام دربــاره ی آمــاده کاری نظــام و طرف هــای دیگــر 
دربــاره ِی ایــن انتخابــات چیســت؟ چــه احتامالتــی بــرای وقــوع آشــوب و جنجــال در ایــران پیش بینــی می کنیــد؟

ــد در ســوریه و عــراق  ــه اســت هــر چن ــی کــه از شــامل آفریقــا رشوع شــده و بخــش عظیمــی از منطقــه را در برگرفت            تحوالت
ــن  ــی از ای ــرد، یک ــد ک ــول خواه ــت خوش تح ــم دس ــری را ه ــق دیگ ــه مناط ــم ک ــت بدانی ــا الزم اس ــده ام ــد ش ــت اش کن ــت حرک رسع
مناطــق، ایــران اســت، در ســئواالت قبلــی بیــان منــودم کــه نیروهایــی )دولت هــای( موثــری در منطقــه هســتند از جملــه ایــران، ترکیــه، 
ــی  ــه ی حاکمیت ــرتش حیط ــی گس ــش و حت ــت خوی ــت حاکمی ــا جه ــامن اینه ــل، بی گ ــغالگر ارسائی ــم اش ــر و رژی ــعودی، م عربستان س
خویــش تــالش فــراوان می مناینــد، بــر کســی پوشــیده نیســت کــه در منطقــه دارای نقــش اصلــی هســتند و ایــن مســئله مــا را بــه ایــن 
ــا تغییــر و  نتیجــه می رســاند کــه تحــول در ایــن دولت هــا باعــث تحــول در منطقــه خواهــد شــد. نیروهــای جهــادی در ســدد آننــد ب
ــا خــط  خلقــی هــم  ــه خــط ســوم ی ــد،  البت ــن مــوج تحــول را جهت دهــی کنن ــه طــرف اهــداف خــود ای ــن دولت هــا ب ســمت دهی ای
کــه جنبــش و حرکــت آپویســتی پیشــاهنگ آن اســت هــم ســعی دارنــد کــه تحــوالت را بــر اســاس منافــع خلقــی بــه مقصــد برســانند. 
از ایــن رو چــون ســوال در رابطــه بــا ایــران اســت بایــد بگویــم کــه ایــران نیــک می دانــد کــه هــدف ایــن تحــوالت اســت، بــه اصطــالح 
ــل و  ــغالگر ارسائی ــم اش ــعودی و رژی ــه، عربستان س ــه ترکی ــران از جمل ــه ای ای ــای منطق ــوزاندن، رقب ــوخت و س ــا س ــر و زود دارد ام دی
ــن رو در  ــد از ای ــه را می دانن ــر منطق ــران ب ــر ای ــت و تأثی ــت، اهمی ــا، موقعی ــکا و اروپ هــم نیروهــای اســتیالگر خارجــی خصوصــا آمری
جهــت تحــول ایــران در راســتای منافــع خــود در تــالش  می باشــند. ایــران ایــن موضــوع را درک منــوده اســت و در جهــت جلوگیــری از 
آن و یــا جهت دهــی آن تــالش می کنــد، برخــورد ایــران بــا مســئله ی امتــی بــه نوعــی تحــت تاثیــر قــرار دادن افــکار  عمومــی جهــان و 
طوالنــی کــردن عمــر خویــش اســت و ایــن شــکلی از برخــورد ایــران اســت و جنــگ در ســوریه، عــراق، یمــن و ... هــم شــکلی دیگــر از 
برخــورد ایــران محســوب می گــردد. در واقــع ایــران در حــوادث منطقــه تنهــا ناظــر نیســت، بلکــه دخیــل و درگیــر می باشــد. بــا بیــان 
ــه ی حساســی  ــات خــرگان و هــم مجلــس، مرحل ــران می رســیم. هــم انتخاب ــات پیــرشو در ای ــه اهمیــت مســائل انتخاب ــن مختــر ب ای
اســت، بســرت نارضایتــی داخلــی و مداخــالت خارجــی بســیار زیــاد اســت، مــردم در داخــل تحــت فشــارهای جــدی قــرار دارنــد، دولــت 
ــات،  ــودی کشــانده اند)با وفــور مــواد مخــدر، مرشوب ــه ناب ــا سیاســت های سیاســی-اقتصادی خویــش ارزش هــای اخالقــی جامعــه را ب ب
فحــوش و دزدی و ..( جامعــه را پریشــان منوده انــد. خفه کــردن دگراندیشــان و حاکمیــت مطلــق نیروهــای ســپاه پاســداران و اطالعــات، 
ــت انفجــار  ــی آورد، جه ــا خــود بســرت جــدی به وجــود م ــرده اســت. اینه ــردم ســلب ک ــواردی، راه تنفــس فکــری را از م ــن م ــن چنی ای

درونــی، حــوادث گذشــته جنبــش نیــرو بیانگــر آمادگــی زمیــن داخلیســت و مســائل خارجــی را نیــز بــر ایــن مــوارد بایــد افــزود، بــا ایــن 
توصیــف ایــران تدابیــر الزم را لحــاظ خواهــد کــرد، امــا َدر همــواره بــر یــک پاشــنه منی چرخــد و در دنیــا حــوادث و اتفاقــات، احتــامالت 
همــواره در چارچوبــه ای تنــگ قــرار نخوهنــد گرفــت. امــروزه مســائلی مطــرح می شــوند کــه حائــز اهمیــت و حکایــت از ایــن واقعیــت 
را دارنــد، از جملــه مســئله ی شــورایی والیــت فقیــه و مســئله ی والیــت فقیــه و والیــت مطلقــه موضوعــی بنیادیــن اســت کــه نظــام حاکم 
بــر ایــران بــا محوریــت آن برخــورد می کنــد. ایــران بــا ایــن نگــرش و دیــدگاه بــا انتخابــات مجلــس خــرگان روبــرو می شــود، قطعــاً تحــول 

ــه مهــم بشــامر می آیــد. و شــکاف در ایــن مقول

مســئولیت خلق هــای ایــران و به خصــوص خلــق رشق کوردســتان)روژهالت( در قبــال وضعیــت منطقــه و به خصــوص شــامل 
کوردســتان)باکور( را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

بنی آدم اعضای یکدیگراند              که در آفرینش ز یک گوهراند  

چو عضوی به درد آورد روزگار         دگر عضو ها را مناند قرار

تو که از محنت دیگران بی غمی       نشاید که نامت نهند آدمی

ــه بســیار  ــع ســوریه، عــراق و امــروزه ترکی ــه درد مــی آورد، وقای ــه وجــود دارد، دل هــر انســان را ب ــه امــروزه در منطق وحشــی گری ک
ــت  ــه غنیم ــی، ب ــتان و کوبان ــاوای  کوردس ــع روژئ ــنگال، وقای ــل، ش ــت(، موص ــن )تکری ــای صالح الدی ــتند، قتل عام ه ــده هس تکان دهن
ــه  ــان ها ب ــن انس ــا و کش ــب عبادتگاه ه ــان، تخری ــردان و پیرزن ــودکان، پیرم ــل ک ــنگال و قت ــزدی در ش ــزاران زن ای ــن ه ــردن و فروخ ب
ــر  ــه بیانگ ــت ک ــی  اس ــا، وقایع ــا آباده ــوی ناکج ــه س ــان ب ــن تاریخی ش ــان از رسزمی ــا انس ــدن میلیون ه ــیانه و کوچان ــیوه ایی وحش ش
ــی، تاریخــی و انســانی در  ــی می باشــد. اگــر جامعــه ی انســانی و آزادی خواهــان، رســالت و تعهــد اخالقــی، وجدان ــی اســت عین قیامت
ــه انجــام نرســانند، از نظــر گســرته و عمــق فاجعــه چنــان خواهــد شــد کــه جــران آن بســیار دشــوار  تقابــل آن بــه موقــع عملــی و ب
ــه  ــرای رســیدن ب مــی گــردد. بی گــامن ایــن شــیوه ی عملکــرد فاشیســتی مــدرن، ناشــی از ذهنیتــی خون خــوار و متجــاوز اســت کــه ب
امیــال پســت، ســیری ناپذیــری خــود هیــچ حــد و مــرزی و هیــچ معیــار و چارچوبــی را منی شناســد. رویدادهــای بــه وفــوع پیوســته در 
خاورمیانــه  قربانیــان متعــددی داشــته اســت کــه یکــی از اصلی تریــن آنهــا کوردهــا هســتند؛ تراژدی هــای شــنگال و کوبانــی منونه هــای 
از ایــن مســئله هســتند، امــروزه وحشــتی کــه در باکــور کوردستان)آمد،تصیبین،رشناخ،سلوپی،ســور( بــه دســت ارتــش ترکیــه، داعــش، 
ــرد،  ــمه می گی ــتی رسچش ــوار و فاشیس ــت خونخ ــامن ذهنی ــرد، از ه ــام می پذی ــه( و ... انج ــی ترکی ــازمان های اطالعات ــی از س ژیتم)یک
مافیــای متشــکل از حــزب عدالــت و توســعه و اردوغــان، عامــالن ایــن جنایت هــا مــی باشــند. کوردهــا بــا ایــامن بــه »مقاومــت، همشــه 
پیــروز اســت« عمــل می کننــد و قطعــاً تنهــا نخواهنــد بــود، منونه هــای مقاومــت شــنگال و کوبانــی وجــود دارنــد. نابرابــری میــان مشــت 
و تانــک، گوشــت و رسب هویــدا بــود، امــا نهایــت چــه رخــداد، همــگان دیدنــد و می بیننــد. امــا نقطــه ی موثــر ایــن مقاومت هــا اتحــاد 
و همگرایــی نیروهــای خلقــی و خــط تــوده ای اســت و بخصــوص کوردهــا بــا همدیگــر بــود و امــروزه هــم ایــن مســئله صــدق می کنــد 
و بــر هــر انســان آزاده ای فــارغ از نــژاد، زبــان، ملیــت و بــاوری کــه دارد، الزم اســت کــه وظیفــه و مســئولیت انســانی خویــش را بــه 
جــای آورد و در تقابــل ظلــم و وحشــت فاشــیزم نو)هیتلــر زمــان( ســکوت نکنــد و از هــر طریــق بــه )فکــر، زبــان و عمــل( بــه خــط 
مقاومــت و خلــق کــورد در باکــور کوردســتان کمــک کنــد. خصوصــاً مــردم کــورد روژهــه الت کوردســتان الزم اســت بداننــد، دیــروز شــنگال 
و کوبانــی بــود -خشــت بــر خشــت نگذاشــتند- مــردان را کشــتند و زنــان را بــه غنیمــت بردنــد و امــروز ســور، ســلوپی، جزیــره، نصیبیــن 
و ... اســت و فــردا ؟! وقــت آن رســیده اســت کــه قلــم، داس و بیــل را بــه نیــزه و شمشــیر و ســپر بــدل کنیــم، چــرا کــه امــروزه، روز 
تعییــن رسنوشــت و بزنــگای تاریــخ اســت. پــران و دخــرتان الزم اســت بــه صفــوف پوالدیــن گریــال بپیوندنــد. مــردم مــا بایــد، محصــوالت 
ســاخت ترکیــه  را تحریــم کننــد، بــا قلــم و صــدای خویــش را بــه گــوش دنیــا برســانند و محکــوم گرداننــد، ســازماندهی خلقــی خــود را 
افزایــش داده و بــه شــکلی فعــال و مســتمر تــا آزادی کوردســتان و خلق هــای دیگــر بــه صــورت واقعــی هزینه)زبانــی، مالــی و جانــی( 

بپــردازد. بایــد بــه مقاومــت باکــور کوردســتان پیوســت و کمــک کــرد.
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 نگاهی به »باکوِر« خاورمیانه

 از آن زمانــی کــه خاورمیانــه ناچــار بــه حمــل یــک پیشــوند معتــر بــه نــام »بحــران« شــد، همــه ی رویدادهــا بــر اســاس تطابــق یــا عــدم  
تطابــق بــا ایــن پیشــوند و ســیالیت آن ارزیابــی شــد. پیشــوندی کــه مــی رود تــا حیــات خاورمیانــه بــه وجــود آن گــره بخــورد؛ حتــی بســیاری 
ــاء منــوده و در ارزیابی هــای سیاســی  ــار دیگــر احی ــود، یــک ب ــه ب ــه خــود گرفت ــاری از ناکارآمــدی سیاســی ب ــه را کــه غب از گزینه هــای نهفت
موضوعیتــی عملــی بــه خــود گرفــت. گزینه هــا یــا طرح واره هایــی همچــون »برپایــی امپراطــوری  نئو عثامنــی«، »امــارت کــوردی بارزانی هــا«، 
ــش« از  ــام »داع ــه ن ــودی ب ــر مول ــه مهم ت ــی« و از هم ــن صفوی ــــ عثامن ــای نوی ــرار چالدران ه ــا »تک ــران« ی ــالمی ای ــالب اس ــدور انق »ص
ــن  ــن ای ــد. مدرن تری ــرح می گردی ــر مط ــای درگی ــی نیروه ــای سیاس ــوی رجزخوان ه ــی گاه از س ــه گاه  و ب ــود ک ــی ب ــته ترین موضوعات برجس
ــتی  ــه بایس ــه ای ک ــیم ترکی ــود. ترس ــو ب ــرتاتژیک« داوود اوغل ــق اس ــم« در »عم ــوع »صفر پروبل ــودن موض ــرح  من ــاید مط ــا ش ــوع خوانش ه ن
بــه قلمروگشــایی اســالمی جامــه ی عمــل بپوشــاند؛ نقــش رهریــت اقتصــادی دنیــای اســالم را بــازی منایــد و همزمــان بر پایه هــای پوشــالی 
ــه ی  ــان در فاصل ــت خورده ی اردوغ ــت های شکس ــد سیاس ــه برآین ــرا ک ــد. چ ــر منای ــی را تظاه ــک خوش رقص ــم، ی ــای سکوالریس باقیامنده ه
ســال های 2010 تــا 2015 از ایــن کشــور یــک منــزوی سیاســی منطقــه ای ســاخته بــود و از رقیــب دیریــن منطقــه ای خــود یعنــی ایــران کــه 
ــن  ــه همی ــود. ب ــا مانده ب ــود، ج ــاخته ب ــوه  س ــتیز ه ی بالق ــک س ــان ی ــه از آن ــی ک ــی دین ــان اســالم و امت گرای ــواره موضــوع رهــری جه هم
دلیــل نیازمنــد یــک بازنگــری و یــک حضــور نویــن در بحــران را می طلبیــد. ایــن موضوعــات وقتــی بــا رویکــرد ترکیــه در موضــوع داعــش و 
ــه  ــوه ی دیگــری بخشــید. ب ــن اواخــر روســیه، جل ــکا و در ای ــر آمری ــز افســار  پاره  کردن هــای سیاســی اردوغــان همــراه شــد، وی را در براب نی
وضــوح مشــاهده می شــود، کــه عمــق اســرتاتژیک ایــن کشــور نــه در مرزهــای موصــل و یــا خیابان هــای نزدیــک بــه کاخ بشار اســد، بلکــه 
ــد  ــوری  نیم بن ــه تئ ــن تفــاوت ک ــا ای ــه ب ــی در حــال تخم ریزی ســت. البت ــه در فرانســه، اســپانیا، و کشــورهای اروپای ــر از آن ک بســیار فراگیرت

»صفرپروبلــم« بــه »بی نهایت پروبلــم« مبــدل گشته اســت.

اگــر هم اینــک حالتــی از رکــود و مســکوت مانــدن مســئله ی بحــران خاورمیانــه یــا بــه درازا  کشــاندن آن دیــده می شــود، نوعــی از فرســایش 
ــه  ــرای گــذار ب ــر در حــال آرایــش نویــن و آماده گشــن ب سیاســی و در واقــع فــرم طبیعــی بن بســتی  ا ســت کــه هــر یــک از نیروهــای درگی
مرحلــه ای دیگرنــد. اگــر موضــوع تشــدید چالــش بیشــرت و برافروخــن جنــگ میــان جبهه هــای ســنی و شــیعه بــا برانگیخــن اختــالف دیریــن 
میــان عربســتان و ایــران تــا چنــدی پیــش موضوعیــت یافــت، بــا مواضــع بســیار سیاســی ایــران ایــن برنامــه  نیــز کارایــی خــود را حداقــل در 
ایــن مقطــع از دســت داده  اســت. از یــک ســو ایــران، وارد  شــدن بــه ایــن تقابــل و رویارویــی مســتقیم را هــم بــه دلیــل موقعیــت منطقــه ای 
ــی و  ــدات سیاس ــی تهدی ــو متام ــک س ــود. از ی ــی من ــر جهت ده ــی دیگ ــه صورت ــل، ب ــی در داخ ــاع سیاس ــکنندگی اوض ــبب ش ــه س ــم ب و ه
ــه  ــدل گشــت و از ســوی دیگــر ب ــن کشــور و جبهــه ی ســنی مب ــه ای ــد علی ــه یــک تهدی ــه کار بســت، ب ــا عربســتان را ب دیپلامتیــک خــود ب
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محکومیــت حملــه  بــه ســفارت خانه ی عربســتان نیــز در داخــل پرداخــت و وارد بــازی ای نگردیــد کــه از ســوی گرداننــدگان بــازی خاورمیانــه 
ــا  ــن موضــوع ت ــود. ای ــوه من ــک جل ــار دیپلامتی ــه شایســته ترین رفت ــار سیاســی را ب ــن رفت ــی فریب کارانه تری ــه نوع ــود. ب ــزی شــده ب طرح ری
انــدازه ای بــروز تقابــل رویــارو و جنــگ احتاملــی بــا جبهــه ی عربــی و ســنی منطقــه ای را حداقــل در ایــن مقطــع بــرای ایــران بــه صــورت 
ــه درازا کشــاندن بحــران،  ــا ب ــردد. ت ــه گ ــی خاورمیان ــن داعش زدای ــه ای دیگــر جایگزی ــس می بایســت گزین کوتاه مــدت کاهــش داده  اســت. پ
ــز  ــر در بحــران و نی ــر و تحــوالت کشــورهای درگی ــای موجــود در تغیی ــی فاکتوره ــر متام ــرد. اگ ــه خــود بگی ــی سیاســی و مــرشوع ب توجیه
ــه  ــام شــامل کوردســتان، ب ــه و رسکــوب قی ــت ترکی ــون وضعی ــم، هم اکن ــت بحــران از ســوی نظــام ســلطه را از نظــر بگذرانی نحــوه ی مدیری
ــا چاره یابــی آن،  ــه ای دیگــر از بحــران ی ــه مرحل ــن بســیاری از موضوعــات دیگــر شده اســت. گویــی وارد  گشــن ب صورتــی برجســته، جایگزی
ــا روژآوا داشــته و ســوریه را  ــه مشــخص منودن وضعیــت کوردهــا در شــامل کوردســتان اســت. موضوعــی کــه رابطــه ای مســتقیم ب ــوط ب من
نیــز شــامل می گــردد. چــرا کــه نظــام ســلطه و بــه ویــژه آمریــکا، می بایســت تــوازن و تعــادل سیاســی موجــود را حفــظ منایــد. از یــک ســو 
منی توانــد بــه حامیــت از موقعیــت کوردهــا در روژآوا گرایــش نشــان دهــد و بــا همیــن سیاســت ترکیــه را نیــز راضــی نــگاه  دارد. از ســوی 
دیگــر بــا دست برداشــن از روژآوا بــه ســبب جلــب نظــر و متایــالت ترکیــه، حضــور ســنگین روســیه را بیــش از پیــش بایســتی تحمــل منایــد. در 
صــورت صحــت و تقویــت شــایعه ی ایجــاد پایــگاه نظامــی روســیه در قامیشــلو، بی گــامن هــم آمریــکا و هــم ترکیــه، نــوع خوانــش خویــش 

ــکا و مجامــع  ــد داد. ســکوت سیاســی آمری ــر خواهن ــه مســئله ی روژآوا را تغیی ب
جهانــی و بــه ویــژه اروپایــی نســبت بــه جنایــات ترکیــه در باکــور، و یــا اظهــارات 
ــکا در مــورد همســان خواندن  ــر امــور خارجــه ی آمری ــدن« معــاون وزی »جــو  بای
داعــش و  PKK، و تهدیــد جــدی PKK بــرای »مــردم ترکیــه!«در همیــن راســتا 
قلمــداد می شــود. تضعیــف یــا تقویــت  PKK در ترکیــه بــه منزلــه ی دســت یابی 
هــر یــک از دو مالــک بحــران خاورمیانــه یعنــی آمریــکا و روســیه بــه موضــوع 
روژآوا خواهــد بــود. هــر چنــد کــه در ایــن میــان آمریــکا اعتــامد ســابق خویــش 
ــته را  ــدگی گذش ــش ژاندارم ش ــه نق ــت داده، و ترکی ــه را از دس ــه ترکی ــبت ب نس
بــرای آمریــکا نــدارد، امــا هنــوز یــک پاســگاه ژاندارمــری منطقــه ای مانــده اســت. 
در عیــن حــال نیــز بــه وجــود آن در مــورد مســئله ی ایــران نیازمنــد اســت؛ بدیــن 
معنــی کــه خواســتار از دســت دادن ترکیــه نیســت. یعنــی وجــود دولــت ترکیــه بــا 
همیــن وضعیــت اســت کــه می توانــد در درازمــدت بــه عنــوان یکــی از ورود هــای 
ــران  ــا اهــرم فشــار در ای ــی ی ــه ی نظام ــه ی مداخل ــامل هرگون ــت احت فشــار جه

بــرای آمریــکا بــه شــامر آیــد. 

ــای  ــا واکاوی ه ــود ی ــای موج ــی مولفه ه ــان متام ــت در می ــز اهمی ــه ی حائ   نکت
ــه ای،  ــان منطق ــکار و پنه ــای آش ــک و ازدحام ه ــای دیپلامتی ــی و ترافیک ه سیاس
موضــوع خوانــش نویــن کوردهــا نســبت بــه مطالباتشــان اســت. اگــر چــه میــان 
مقاومــت باکــور و روژآوا نقــاط اشــرتاک ایدئولوژیــک، ســازماندهی و حتــی 
ــی  ــده می شــود؛ حت ــن دو کوردســتان دی ــق  PKK در هــر دوی ای ــرات عمی تاثی
مولفه هــای فرهنگــی، سیاســی، اجتامعــی، قومــی، نــژادی، تشــابهات و اشــرتاکات 
عمیقــی را بــه وجــود  آورده اســت. و یــا اینکــه تــداوم مقاومــت روژآوا و کوبانــی 
و برآینــد آن بــا روح همبســتگی ملــی، حلقــه ی دیگــری را بــه نــام باکــور به وجــود 

آورده اســت؛ امــا دارای یــک نقطــه ی متایــز برجســته ای 

ــا زوم  ــر روی آنه ــی ب ــز مظلوم یاب ــه لن ــد ک ــه کســی هــم اجــازه  منی دهن ــوم نیســتند و ب ــار کوردهــای باکــور دیگــر مظل ــی این ب اســت. گوی
منایــد. فقــط مقاومــت منی کننــد بلکــه مطالبــه ای سیاســی در گســرته ی ترکیــه ای دارنــد کــه قــرار بــود مرزهــای دیکتاتــوری خــود را توســعه ای 
منطقــه ای بخشــد. دیکتاتوریتــی کــه  داعــش بــا ارتــش مکانیــزه ی بنیاد گرایــی از زهــدان آن ظهــور یافــت. مطالبــه ی ملتــی کــه دیکتاتــور را 
بــه چالــش کشــانده و دیگــر نیازمنــد گــذار از حــد نصــاب و کســب آرای پارملانــی منانــده اســت. کوردهــای ایــن بخــش از کوردســتان بــا نوعــی 
از اشــغالگر بــه  تقابــل پرداخته انــد کــه خــروج دشــمن از وطــن  اشغال شــده، مرگــی حتمــی را بــرای پــرده داران »چانکایــا« رقــم خواهــد زد. 

چیــزی کــه خــود ترک هــا بیشــرت و عمیق تــر از کوردهــا بــه حساســیت آن آگاهنــد. 

  اگــر چــه القــای پیشــوند بحــران بــر خاورمیانــه و چهــره ی داعــش زده ی آن بســیاری از اصطالحــات و طرح واره هــای سیاســی را رونقــی دوبــاره 
ــه،  ــی شــوند. دموکراســی، مقاومــت و خاورمیان ــد بازخوان ــار بســیاری از گزینه هــا نیازمن ــن ب بخشــید، امــا خــود بســرتی فراهــم آورد کــه ای
تعاریفــی دیگــر دارنــد کــه تطابــق یــا عــدم  تطابــق بــا آن بــرای دیکتاتورهــا، ســلطه گران منطقــه ای و حتــی جریانــات سیاســی موجــود در ایــن 
خاورمیانــه یــک رضورت اســت. ایــن بــار خاورمیانــه یــک طــرف دعوایــی قــرار گرفتــه کــه او آغــاز نکرده اســت، امــا قــادر بــه پایــان دادن آن 

خواهــد بــود. ایــن بــار باکــور طــرف دعوایی ســت کــه قــادر بــه همه چیــز خواهــد بــود.      

ایــران از جملــه        رقبــای منطقــه ای 
ترکیــه، عربستان ســعودی و رژیــم اشــغالگر 
ارسائیــل و هــم نیروهــای اســتیالگر خارجی 
موقعیــت،  اروپــا،  و  آمریــکا  خصوصــا 
را  منطقــه  بــر  ایــران  تأثیــر  و  اهمیــت 
تحــول  جهــت  در  ایــن رو  از  می داننــد 
ــالش   ــود در ت ــع خ ــتای مناف ــران در راس ای
را درک  ایــن موضــوع  ایــران  می باشــند. 
منــوده اســت و در جهــت جلوگیــری از آن و 
یــا جهت دهــی آن تــالش می کنــد، برخــورد 
ایــران بــا مســئله ی امتــی بــه نوعــی تحــت 
ــان  ــی جه ــکار  عموم ــرار دادن اف ــر ق تاثی
اســت  عمــر خویــش  کــردن  و طوالنــی 
ــت و  ــران اس ــورد ای ــکلی از برخ ــن ش و ای
ــگ در ســوریه، عــراق، یمــن و ... هــم  جن
ــران محســوب  ــر از برخــورد ای شــکلی دیگ

می گــردد.
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وضعیــت خلــق کــورد در طــول تاریــخ معــارص فــراز و فرود هــای فراوانــی در عرصه هــا ی 
ــدد  ــورش های متع ــا و ش ــوان از جنبش ه ــن را می ت ــت. ای ــود دیده اس ــه  خ ــف ب مختل
نهایــت  در  و  برده ســازی  و  تــواب  کوچاندن هــا،  نسل کشــی ها،  آن  نتیجــه ی  در  و 
ــاهده  ــه ا ی مش ــه ای و فرامنطق ــای منطق ــب قدرت ه ــتان از جان ــازی کوردس چهارپاره س
ــورت  ــه ص ــه ب ــه ک ــه  ترکی ــه  از جمل ــت منطق ــع و فاشیس ــای مرتج ــود. حکومت ه من
ــدرن و  ــکل م ــه ش ــی را ب ــش نسل کش ــارص خوی ــخ مع ــتامتیک در تاری ــن و سیس بنیادی
ــش  ــب در پی ــل غاص ــری و ارسایی ــان هیتل ــون آمل ــتی چ ــای فاشیس ــش از حکومت ه پی
ــد. از  ــا کرده ان ــده ایف ــاد ش ــوارد ی ــن م ــام ای ــزایی را در انج ــش بس ــت، نق ــه اس گرفت
جنبــه ای دیگــر، ناتواتــی در ســازمان  دهی و عــدم روحیــه و هویــت جمعــی را می تــوان 
آورد.  به شــامر  مرثیــه رسا  و  ظلم پذیــر  شــخصیت  شــکل گیری  در  مهــم  عوامــل  از 
احساســات و واکنش هــای برخواســته از ایــن موضــوع، باعــث برانگیختگی هــای هیجانــی 
بی هــدف در مقابــل دشــمنی هدفمنــد و ســازمان یافته گردیــد. تکــرر قیــام و شکســت، 
بازمنــود بیرونــی ایــن امــر بــه حســاب می آیــد. فضــای پدیــد آمــده از ایــن ترادژی هــا، 
ــده. ســیکل آزمــون و  ــوم، مظلوم منــا و ســطحی نگر گردی ــی مظل باعــث برســاخت هویت

گذار  از هویت مرثیه سرا به هویت شادان انقالبی
هیژا ماد)مریوان(

شکســت هایی کــه در قالــب شــورش ها و قیام هــای کوردســتان خودمنایــی می کنــد را می تــوان، 
ــی همچــون: شــیخ  رضــا درســیمی،  ــی کــرد. شــورش و قیام های ــن ادعــا ارزیاب ــر درســتی ای ــی ب دلیل
بدرخــان بیــگ بوتــان، خانــدان بابــان ســلیامنیه، عشــیره ی بارزانــی، قیــام حاکــم پشــت کوه، جمهــوری 
مهابــاد. امــا ایــن مقولــه بــا ورود حــزب کارگــران کوردســتان)PKK( بــه گســرته ی سیاســی-فرهنگی 
ــه اقشــار مختلــف خلــق  ــرای آگاهــی بخشــیدن ب خلــق کــورد و تــالش و پشــتکار خســتگی ناپذیر ب
ــق کــورد و به خصــوص کوردهــای باکــور  ــب، خل ــن ترتی ــود. بدی ــر ســاختاری را شــاهد ب کــورد تغیی
کوردســتان وارد پروســه ی آگاهــی جمعــی پویــا و شــادان گردیدنــد. ایــن پویایــی و شــادابی انقالبــی 
باعــث از میــان بــردن روحیــه ی منفعــل و هویــت مرثیــه رسا و شکســت خــورده شــده. مــا منــود ایــن 

موضــوع را در هســت مندی و بــاز تولیــد انســانی از نــوع کــورد کــه مقابــل 
ظلــم می ایســتد، ایســتار دارد بــر آزادی و هزینــه می دهــد، برابــری را 
بــرای متــام انســان ها خواهــان اســت. ایــن بــه عرصــه آوردن انســانی دارای 
ــات و آزادگــی کــه ریشــه  ــه اخالقی ــا توجــه ب ــا اســت کــه ب هویــت و معن
ــوع را  ــن موض ــا ای ــد. م ــخص می کن ــود را مش ــرش دارد  راه خ ــخ ب در تاری
در مقاومــت و مقابلــه ی خلــق روژآوا در برابــر داعــش و در حــال حــارض، 
مقاومــت و ایســتار خلــق کــورد در برابــر دولــت فاشیســتی ترکیــه در باکــور 
کوردســتان می توانیــم مشــاهده مناییــم. خلــق باکــور بــه چنــان خود آگاهــی 
سیاســی دســت یافته انــد کــه بــه ســطحی از خودســازمان دهی رســیده اند. 
 )YPS(ــن مــورد را در تشــکیل یگان هــای مدافــع مردمــی ــی ای منــود بیرون
توســط خــود مــردم محلــی آن مناطــق می تــوان مشــاهده کــرد. یگان هــای 
مدافــع مردمــی)YPS( نشــان از اراده ی آزادی خواهانــه و دفــاع ذاتــی خلــق 
ــی  ــه ی اساس ــد. نکت ــاب می آی ــه به حس ــت ترکی ــت نژادپرس ــر دول در براب
ایــن اســت، ســازماندهی و تشــکیل کمون ها)اجتامعــات و اتحادیه هــا( 
را در  تکوینــی   )YPS(یگان هــای مدافــع مردمــی و هم زمــان تشــکیل 
عرصــه ی تحــول و بلــوغ جامعــه ی مدنــی در خاورمیانــه می توانــد تصویــر 
ــی  ــارزان انقالب ــوف مب ــرتان در صف ــان و دخ ــور زن ــد. حض ــف کن و توصی
حکایــت از یــک کیفیــت دارد کــه حضــوری بــه نشــان گــذار از درون گرایــی 
ــان متامــی کوردهــا  ــا و شــادان در می ــی پوی ــه ســوی برون گرای ــه ب منفعالن
ــوان   ــه به عن ــت ترکی ــد. دول ــورد می باش ــرتان ک ــان و دخ ــوص زن و به خص
منطقــه ،  و جزم اندیش تریــن حکومت هــای  واپس گرایانه تریــن  از  یکــی 

خــود را در پوســته ی عوام فریبانــه ی جمهــوری وامنایــی می کنــد و ارصار بــر بــه کار بســن سیاســت ها 
و روش هــای انکار گرایانــه و نژادپرســتانه دارد. دولــت ترکیــه متوجــه ایــن نکتــه نیســت کــه بــا انســان 
و اجتامعــی تکوین یافتــه بــه لحــاظ دیالکتیکــی روبــه رو اســت، بدیــن معنــی کــه انســان کــورد نویــن 
ــرای سیســتم نژاد پرســت او  ــه ب ــده اســت ک ــی گردی ــورد ســنتی دارای تفاوت مندی های ــا انســان ک ب
قابــل درک منی باشــد. چراکــه انســان کــورد نویــن بــا توجــه بــه زمــان و مــکان، تکویــن می یابــد. امــا 
حکومــت تــرک در زمــان گذشــته متوقــف شــده  اســت. کوردهــای باکــور بــا وجــود ده هــا شــهید در 
چنــد مــاه اخیــر و تحمــل محــارصه ا ی متــام عیــار بــر شــهرهای خویــش، دســت از مقاومــت و مقابلــه 
در برابــر نژادپرســتی دولــت ترکیــه برنداشــته  اند. در واقــع بــا آموخــن از تاریــخ مقاومــت و شکســت، 

از هویــت مظلــوم و مرثیــه رسا بــه هویتــی شــادان و پویــا گــذر منــوده اســت 

 

ــن  ــه ای ــه متوج ــت ترکی        دول
نکتــه نیســت کــه بــا انســان و 
ــه لحــاظ  ــه ب اجتامعــی تکوین یافت
دیالکتیکــی روبــه رو اســت، بدیــن 
معنــی کــه انســان کــورد نویــن 
دارای  ســنتی  کــورد  انســان  بــا 
تفاوت مندی هایــی گردیــده اســت 
نژاد پرســت  سیســتم  بــرای  کــه 
او قابــل درک منی باشــد. چراکــه 
ــا توجــه بــه  انســان کــورد نویــن ب
ــد.  ــن می یاب ــکان، تکوی ــان و م زم
زمــان  در  تــرک  حکومــت  امــا 

ــت.  ــده  اس ــف ش ــته متوق گذش
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جەوانان خاوەن كاراكتەری ئازادیخوازی و دیمۆكراسیخوازین

جەوانــی بــە واتــای حەقیقــی، داهاتــووی كۆمەڵگایــە. ئــەو پێكهاتەیــەی كــە داهاتــوو ژیــان دەكــەن، جەوانانــن. لەبــەر 

ــگای  ــی كۆمەڵ ــی بونیادنان ــە و لەهەوڵ ــازاد هەی ــی ئ ــۆ ژیان ــان ب ــك لێگەڕینی ــر لەهــەر توێژێ ــان زیات ــەوەی جەوان ئ

ــەو  ــی ئ ــزی جەوانان ــی هێ ــە رێكخســن و كارابوون ــدە ب ــەك پابەن ــووی هــەر كۆمەڵگای ــازاد و دیمۆكراتیكــن. داهات ئ

كۆمەڵگایــەوە. جەوانــان وزەو داینەمــۆی ســەرەكی كۆمەڵــگان. بــە پــێ  ئــەوەش هــەر هێزێك كــە بانگەشــەی گەرەنتی 

داهاتــووی كۆمەڵگایــەك بــكات، ناچــارە گرنگــی بــە رۆڵ و پێگــەی جەوانــان بــدات. هــەر هێزێــك پشــتی خــۆی بــە 

هێــزی جەوانــان نەبەســتێت، ئەگــەری ســەركەوتنی زۆر الوازە.

 لەهــەر كۆمەڵگایەكــدا بــە درێژایــی مێــژوو زۆڵــم و زۆری، گەندەڵــی، نادادپــەروەری، هــەژاری، بێــكاری، توندوتیــژی 

ــەو چەمــك  ــەری ئ ــزی دژب ــان وەك هێ ــارادا بێــت، جەوان ــكاری ژینگــە لەئ ــی و رەگــەزی و كاول ــاوازی چینایەت و جی

و سیاســەتە مەترســیدارانەی دەســەاڵتدارەكان هاتوونەتــە مەیدانــەوە. جەوانــان هاوشــانی ژنــان بــەردەوام بوونەتــە 

هێــزی داینەمــۆی ســەرجەم شۆڕشــەكان. چۆنكــە جەوانــان خــاوەن كاراكتەرێكــی ئازادیخــوازی و دیمۆكراســیخوازین. 

واتــا نوێــكاری، داهێنــەری و پێشــكەوتن تایبەمتەنــدی ســەرەكی جەوانانــە. جەوانــان لەتێكۆشــانی كۆمەڵــگای 

دیمۆكراتیكــدا خــاوەن پێگــەی تایبەتــن. كاتێــك جەوانــان خاوەندارێتــی لــەرۆڵ و پێگــەی خۆیــان دەكــەن، رووبەڕووی 

هێــرش و سیاســەتی چەپەڵــی داگیركــەران دەبنــەوە. لەمێــژوو تــا بەئەمڕۆ جەوانــان لەالیەكــەوە رووبــەڕووی زهنیەتی 

ئامەد شاهۆ

ژرنۆتۆكراســی )پیرســاالری( و لەالیەكــی تریشــەوە ئایدیۆلۆژیــای ســەپێرناوی رەســمی دەوڵــەت بوونەتــەوە.

شۆڕش بۆ جەوانان بە واتای شەڕی پاراستنی نرخ و بەها مرۆییەكانی جەوانان و كۆمەڵگایە

جەوانــان لەزۆربــەی واڵتانــی جیهــان لەقۆناغــی جیاجیــا دژ بــە دەســەاڵتداران راپەڕیــون و بــۆ تێكشــكاندنی 

داگیــركاری و دیكتاتۆریــەت، دەستپێشــخەری بونیادنانــی رێكخســتنی تۆكمــەی گەنجــان یــان داوەو كۆمەڵێــك 

كــەس كــە لەقۆناغــی جەوانــی بەشــداری ریزەكانــی تێكۆشــان لــەدژی فاشــیزم بوونەتــەوە، ناویــان لەمێــژووی 

خۆڕاگــری گەالنــدا تۆمــار كــراوە. ئەو كاراكرتە ســەملاندوویەتی كــە جەوانان داینەمۆی ســەرجەم شۆڕشــەكانن. 

شــۆڕش بــۆ جەوانــان بــە واتــای شــەڕی پاراســتنی نــرخ و بەهــا مرۆییەكانــی جەوانــان و كۆمەڵگایــە. شــەڕی 

ــی  ــان رۆڵ ــە گەنج ــی دەدەم ك ــی مێژووی ــد منوونەیەك ــە چەن ــاژە ب ــرەدا ئام ــە. لێ ــی مرۆڤایەتیی ــج كردن گەن

گرنــگ یــان گێــڕاوەو كۆمەڵێــك ئەزموونــی گرنگیــان بــۆ گەنجــان تۆمــار كــردووە. 

منوونەكانــی وەك؛ )هۆشــی میــن( رێبــەری گەلــی ڤیێتنــام كــە گەورەتریــن 

ــی  ــرد، هەوڵدان ــی دەك ــی رێبەرایەت ــد و چین ــی هن ــانی رزگاری نەتەوەی تێكۆش

یەكەمــی بــۆ گەلــی ڤیێتنــام لەســەر بنەمــای رێكخســتنی جەوانــان لەژێــر نــاوی 

یەكێتــی جەوانانــی شۆڕشــگێڕی ڤیێتنــام بــووە. هــاوكات لەهیندوســتان  گانــدی 

كــە كۆتایــی بــە كلۆنیالیزمــی ئینگلتــەرا هێنــا، پارێزەرێــك بــووە كــە لەئینگلتــەرا 

ــی  ــانی رزگاری نەتەوەی ــی تێكۆش ــا رێبەران ــدووە. هەروەه ــای خوێن ــی یاس بەش

ــا  ــە لەئەوروپ ــداوە ك ــدكاران ســەریان هەڵ ــوان خوێن ــی لەنێ ــی ئەفریقای لەواڵتان

ــی  ــی لەواڵتەكان ــی نەتەوەی ــەنگی بزاڤ ــایەتی پێش ــاوكات كەس ــە. ه خوێندوویان

ــی  ــە لەفێرگەكان ــەن ك ــەو جەوانان ــد ئ ــۆ و ... هت ــك، ئانگــۆال، كۆنگ وەك موزامبی

ــە.  ــد خوێندوویان ــدا و ... هت ــەگال، فڕەنســا، هۆلەن ــی وەك پۆرت ــی كلۆن دەوڵەتان

منوونــەی تریــش رێبــەری شۆڕشــی كۆبــا، فیــدل كاســرتۆ ســەرەتا بــە پشتبەســن 

بــە خوێنــدكاران و رێكخســن كردنیــان هەنــگاوە ســەرەتاییەكانی تێكۆشــان 

هەڵدەگرێــت. گیڤــارا لەقۆناغێكــی دیاریكــراودا بــۆ بزاڤەكانــی جەوانانــی جیهــان 

ســەرچاوەی ئیلهــام بــووە كــە یــەك لەپێشــەنگەكانی شۆڕشــی كۆبایــە. شۆڕشــی 

ــڕاوەو  ــدا گێ ــان تێ ــی دیاركەری ــان رۆڵ ــە گەنج ــرە ك ــی ت ــاش منوونەیەك فەڕەنس

ــكاری كــردووە. دەســەاڵتدارانیان ناچــاری گۆڕان

 بزووتنــەوەی جەوانانــی 68 كــە لەئەوروپــا ســەریهەڵداو كاریگــەری لەســەر 

جەوانانــی سەرتاســەری جیهــان دانــا، جەوانــان بــۆ یەكەمەیــن جــار بــە شــێوەی 

سیســتامتیك ســنوورێك بــۆ دەســەاڵتداران دادەنێــن، رۆڵێكــی بەرچــاو لەفەراهــەم 

كردنــی كەشــێكی ئــازاد و دیمۆكراتیــك بــۆ ســەرجەم ئــەو پێكهاتانــەی كــە لەژێــر 

ــەدواوە  ــاڵی 1970 ب ــە لەس ــان ك ــتی ژن ــی فمینیس ــەوز و بزاڤ ــی س ــڕن. بزووتنەكان ــدان، دەگێ ــم و زۆری زوڵ

لەئەوروپــا دادەمەزرێــن، لەســەر دەرفــەت و دەســتكەوتەكانی بزووتنــەوەی 68 گەشــە دەكــەن. هەروەهــا 

ــن. لەبەردەوامــی شــەپۆڵی  ــوێ  كاریگــەری بەرچــاو دادەنێ ــی ن ــە كۆمەاڵیەتیەكان ــی بزاڤ لەســەر فــۆرم گرتن

ــی(  ــڕ )نهێن ــەر دەدەن، س ــمی س ــە دروش ــەرهەڵدەدەن ك ــوێ  س ــی ن ــا جیلێك ــان لەتوركی ــی جەوان ناڕەزای

ــان و  ــر چای ــش، ماه ــز گەزمی ــی وەك دەنی ــەت جەوانان ــن. هەڵب ــۆری تێدەكۆش ــەدژی دیكتات ــن، ل نادركێن

ئیراهیــم كایپاكایــا لــەو منوونــە جەوانانــەن كــە میراتــی تێكۆشــان و ئــااڵی بەرخــۆدان رادەســتی جەوانانــی 

ــن دەكــەن. ــی ناوی چــەپ و سۆسیالیســتی رۆژهەاڵت

         جەوانانــی ئێــران و رۆژهەاڵتــی 
تێكۆشــانی  هاوتەریبــی  كوردســتان 
دیمۆكراتخوازانــەی جەوانانــی جیهــان 
لەتێكۆشــانی  ســاتێك  ناوچەكــە،  و 
ئازادیخوازانەیــان درێــغ یــان نەكــردووە. 
ــژووی  ــان لەمێ ــە جەوان ــد ك ــەر چەن ه
لەنهزەتــی  ئێرانــدا  دوایــی  ســەدەی 
نەتەوەیــی  بزووتنــەوەی  مەرشووتــە، 
موســەدیق و شۆڕشــی كۆماری ئیسالمی 
ئێــران خاوەن رۆڵی بەرچــاو و بەكاریگەر 
بــوون. هەروەها جەوانــان لەدامەزراندن 
ــوودە،  ــی وەك ت ــتنی پارتەكان و پێشخس
بــەرەی نەتەوەیــی، موجاهیدینــی گــەل، 
ــەل،  ــی گ ــازادی، فیدائیان ــەوەی ئ بزووتن
كۆمەڵــەی ژیانــەوەی كــورد، كۆمەڵــە، 
دیمۆكــرات و هــەرە دواییــش پــژاك رۆڵی 

ــڕاوە.  ــان گێ كارای

هەر هێزێك پشتی خۆی بە هێزی جەوانان نەبەستێت، ئەگەری سەركەوتنی الوازە
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جەوانان لەو دۆخەی كە تێیدان هەرگیز رازی نیین

ــە كاریگــەری لەســەر ســەرجەم  ــواری جەســتەییەوە توانیویان ــەت ب ــی و تەنان ــزی فكــری ـ زهن ــان وەك هێ ــدا جەوان ــەدوو ســەدەی دوایی ل

شۆڕشــەكان لەجیهــان و ناوچەكــە دروســت بكــەن. بەتایبــەت بــە دەســتپێكردنی ســەرمایەداری لەكوردســتان شــیرازەی كۆمەڵــگا دەشــێوێرنێت. 

بزاڤــی ئازادیخــوازی جەوانــان چ لەقۆناخــی دوو ئیمپراتۆریەتــی عوســامنی و ســەفەوی و چ لەقۆناغــی كۆماریــدا بــە شــێوەیەكی رادیكااڵنــە 

بەڕەنــگاری چەمــك و زهنیەتــی دەرەبەگایەتــی دەوڵــەت و كۆمەڵــگای كالســیك، بوونەتــەوە و بــوون بــە ســەرچاوەی هیــوا، پێشــەنگایەتی، 

ــتی  ــە دەس ــتان ب ــی كوردس ــەش كردن ــوردان دوای داب ــی ك ــانی شۆڕش ــەرەكی داگرس ــۆكاری س ــك لەه ــە ی ــكاری. چۆنك ــكاری و گۆڕان نوێ

ئیمپراتــۆری عوســامنی و ســەفەوی، ســەربازگیری جەوانانــی كــورد لەالیــەن عوســامنیەكانەوە بــۆ دابیــن كردنــی پێویســتی ســەربازییان بــووە. 

لەســەرهەڵدانەكانی ســەدەی 19 و 20 بــە دەستپێشــخەری ئــەو ســەركردانەی كــە باوەڕییــان بــە نەتەوەپەرەســتی ســەرەتایی بــووەو ئاوێتــەی 

بنەماڵەگــەری و دەرەبەگایەتــی ســەریان هەڵــداوە، جەوانانیــان نــە وەك هێزێكــی فیكــری، بەڵكــوو وەك هێزێكــی جەســتەیی و كەرەســتەی 

ــان  ــان ی ــی وزەی جەوان ــە كارهێنان ــی ب ــەرە سیاســیەكان وەك ئیخــوان ئەملوســلمین هەوڵ ــش تەڤگ ــی عەرەبی ــاوە. لەواڵتان ــە كارهێن شــەڕ ب

داوە. بــەاڵم لەبــەر كۆنەپەرەســتی و بیرتەســكی، نەیانتوانیــوە كەڵــك لەپێكهاتــەی بەرفراوانــی جەوانــان بگــرن. بــەاڵم ئــەو جەوانانــەی كــە 

لەواڵتانــی عەرەبــی بــە ســااڵنە بــە شــێوەی كاراو چــاالك، تێكۆشــان و چاالكــی ئەنجــام دەدەن، جەوانانــی فلســتینین. بۆیــە رێبــازی بەرخۆدانی 

ــن.  ــی ناوی ــی رۆژهەاڵت ــووری بەرخۆدان ــی و ســەمبۆلی كلت ــی عەرەب ــوای گەالن ــە ســەرچاوەی هی ــەدا بووەت ــی فلســتینی لەناوچەك جەوانان

ئــەوەش ســەملێنەری ئەوەیــە كــە جەوانــان وەك هێزێكــی بــە ئــاگاو هۆشــیار و نوێخــواز هەرگیــز لــەو دۆخــەی كــە تێیــدان، رازی نییــن. 

ســەرهەڵدانەكانی جەوانــان لەسەرتاســەری جیهــان و ناوچەكــە دەیســەملێنێت كــە جەوانــان لــەدژی مۆدێڕنیتــەی ســەرمایەدارین و الیەنگــر و 

پێشــەنگایەتی گەالنــی ژێردەســن. بــە دەســتپێكردنی بەهــاری گــەالن بــە پێشــەنگایەتی جەوانــان لەســاڵی 2011ەوە كــە بــە بەهــاری عەرەبــی 

لەقەڵــەم دەدرێــت، پەیامێكــە بــە الیەنــە دەســەاڵتخواز و دیكتاتــۆرەكان كــە جەوانــان داوای ئــازادی و دیمۆكراســی دەكــەن. هێــزی جەوانــان 

بەشــێكی گــەورەی دیكتاتۆرەكانــی لەنــاو بــرد و گلۆپــی سەوزیشــی بــۆ دەســەاڵتدارەكانی تــر هەڵكــرد. لەهەمانكاتــدا شــەپۆڵی ناڕەزایەتــی 

جەوانــان بەڕۆكــی دەســەاڵتدارەكانی باشــووری كوردســتانی گرتــووەو ســەرهەڵدان و خۆڕاگــری جەوانــان لــە 17ی شــۆباتی 2011 قۆناغێكــی 

ــەاڵم ســەرجەم  ــران ســەریهەڵدا. ب ــەوەی ســەوز لەئێ ــاوی بزووتن ــر ن ــان لەژێ ــد. لەالیەكــی تریشــەوە شــەپۆڵی ناڕەزایــی جەوان ــازەی ئافران ت

ناڕەزایەتیەكانــی جەوانــان بــە شــێوازی جیاجیــا ســەركەوت و بێ كاریگــەر كــران. لەبــەر ئــەوەی جەوانــان نەبوونــە خــاوەن ئیــرادەی سیاســی 

خۆیــان و رێكخســتنی تۆكمــەی خۆیــان لەبازنــەی سیاســەت و پێشــەنگایەتی كۆمەڵــگای نــوێ  پەراوێــز خــران.

جوانان سیستەمی خۆبەڕێوەبەری دیمۆكراتیك خەاڵتی گەالنی بێ دەوڵەت دەكەن

ــەو  ــازە دەســتپێ دەكــەن. ئ ــە ســاڵی 1970 قۆناغێكــی ت ــا و باكــووری كوردســتان ل ــان لەتوركی ــگای باســە تەڤگــەری جەوان ــەوەی كــە جێ ئ

جەوانانــە لەژێــر نــاوی ئاپۆچییــەكان خۆیــان بــە رێكخســن دەكــەن. رێبــەر ئاپــۆ رێبەرایەتــی ئــەو پۆلــە جەوانــە دەكات كــە لەئەنقــەرەوە 

ــە  ــرد و ب ــتامن پێك ــی دەس ــە جوان ــمی ب ــر دروش ــرن و لەژێ ــەكان هەڵدەگ ــان و ئیراهیم ــر چای ــش، ماه ــز گەزمی ــانی دەنی ــااڵی تێكۆش ئ

ــگێڕی  ــی شۆڕش ــی جەوانان ــن لەئەزموون ــك وەرگرت ــە كەڵ ــۆ ب ــەر ئاپ ــتپێدەكەن. رێب ــان دەس ــانێكی بێ وچ ــەردەكەوین، تێكۆش ــش س جەوانی

جیهــان و بەتایبــەت جەوانانــی 68، جەوانــان لەژێــر چەتــری ئاپۆچیــەكان كۆدەكاتــەوەو دواتــر ئــەو جەوانانــە پارتــی كرێكارانــی كوردســتان 

دادەمەزرێنــن. تەڤگــەری ئاپۆیــی لــەرۆژی لەدایكبوونیــەوە تــا بــە ئەمــڕۆ بــە پاراســتنی كاراكتــەری جەوانــی خــۆی توانیویەتــی لەهەمــوو 

بەشــەكانی كوردســتان پێشــەنگایەتی شۆڕشــی هاوچەرخــی گەلــی كــورد بــكات. واتــا تۆخمــی جەوانانــی ئاپۆیــی لەرۆژئــاوا ســەرهەڵدەدات. 

ــەرەكی  ــزی س ــە دوو هێ ــتنی ژن )YPJ( ك ــی پاراس ــەل )YPG( و یەكینەكان ــتنی گ ــی پاراس ــاو یەكینەكان ــان لەن ــاوا جەوان ــی رۆژئ لەشۆڕش

ناوچەكــەن، رۆڵــی پێشــەنگایەتی  دەگێــڕن. واتــا گەرەنتــی ســەركەوتنی ئــەو دوو هێــزە لەشــەڕی دژ بــە داعــش دەگەڕێتــەوە بــۆ كاراكتــەری 

جــەوان بوونــی ئــەو دوو هێــزە. لەالیەكــی تریشــەوە جەوانــان بــە رێكخســن كردنــی خۆیــان و دامەزراندنــی یەكینەكانــی پاراســتنی شــەنگال 

)YPŞ(، توانیــان شــەنگاڵ لەدەســتی چەتەكانــی داعــش رزگار بكــەن. لەهەمــان كاتــدا لەباكــووری كوردســتان درێژەپێــدەری جەوانــان لەژێــر 

نــاوی تەڤگــەری جەوانانــی شۆڕشــگێر و واڵتپارێــز )YDG-H( لــەدژی فاشــیزمی توركیــا خۆیــان بەرێكخســن كــرد. لەالیەكــی تریشــەوە بــۆ 

پاراســتنی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی، جەوانــان پێشــەنگایەتی یەكینەكانــی پاراســتنی ســڤیل )YPS( و یەكینەكانــی پاراســتنی ســڤیل ـ ژن 

ــازادی و  ــی ئ ــاو بەدیهێنان ــەن و لەپێن ــردن پەســەند ناك ــی ك ــز كۆمەڵكــوژی و نكۆڵ ــان هەرگی ــە جەوان ــەوەش نیشــانی دەدات ك ــەن. ئ دەك

ــەوە كــە  ــۆ سیســتەمی مۆدێرنیتــەی ســەرمایەداری روون بووەت ــە رێكخســتنی دیمۆكراتیكــی گــەالن دەدەن. ئــەوەش ب ــەرە ب دیمۆكراســی پ

ــی  ــنامەو فرەڕەنگ ــوون و ناس ــی لەهەب ــە نكۆڵ ــن ك ــتەمە دەب ــەو سیس ــگاری ئ ــان بەڕەن ــدی جەوان ئی

كۆمەڵــگا دەكات و بەجێــگای ئــەوەش سیســتەمی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتیــك خەاڵتــی گەالنــی 

بێ دەوڵــەت دەكــەن.

رژێمی ئێران جەونان وەك قەڵغانی پاراسن بەكار دێنێت

جەوانانــی ئێــران و رۆژهەاڵتــی كوردســتان هاوتەریبــی تێكۆشــانی دیمۆكراتخوازانــەی جەوانانــی جیهــان 

و ناوچەكــە، ســاتێك لەتێكۆشــانی ئازادیخوازانەیــان درێــغ یــان نەكــردووە. هــەر چەنــد كــە جەوانــان 

لەمێــژووی ســەدەی دوایــی ئێرانــدا لەنهزەتــی مەرشووتــە، بزووتنەوەی نەتەوەیی موســەدیق و شۆڕشــی 

كۆمــاری ئیســالمی ئێــران خــاوەن رۆڵــی بەرچــاو و بەكاریگــەر بــوون. هەروەهــا جەوانــان لەدامەزراندن 

و پێشخســتنی پارتەكانــی وەك تــوودە، بــەرەی نەتەوەیــی، موجاهیدینــی گــەل، بزووتنــەوەی ئــازادی، 

فیدائیانــی گــەل، كۆمەڵــەی ژیانــەوەی كــورد، كۆمەڵــە، دیمۆكــرات و هــەرە 

دواییــش پــژاك رۆڵــی كارایــان گێــڕاوە. جەوانــان بــە تایبــەت لەســەردەمی 

ــی  ــرن و لەرووخان ــتۆ دەگ ــە ئەس ــی ب ــی مێژووی ــران رۆڵێك ــی ئێ ــی گەالن شۆڕش

رژێمــی پاشــایەتی شــا پشــكی شــێریان هەیــە. بــەاڵم دواتــر كاربەدەســتانی رژێــم 

ــدی  ــێ  بەرژەوەن ــان بەپ ــخەری جەوان ــە دەستپێش ــەالن ب ــی گ ــتەی شۆڕش ئاراس

خۆیــان دەگــۆڕن و لەبونیادنانــی كۆمەڵــگای نــوێ دا جەوانــان پەراوێــز دەخرێــن. 

تایبــەت رژێــم لەژێــر نــاوی شۆڕشــی فەرهەنگــی ســەرجەم ناوەندەكانــی جەوانان 

وەك زانكــۆكان و بەشــێكی تــری ناوەنــدە كلتــووری و رۆشــنبیریەكان دادەخــات 

ــاوی پاراســتنی  ــر ن ــراق دەكات و لەژێ ــران و ئێ ــان پەلكێشــی شــەڕی ئێ و جەوان

كەرامەتــی نیشــتامنی، جەوانــان وەك قەڵغانــی پاراســن بــەكار دەهێرنیــن. 

هەروەهــا لەســەرەتای ســەپاندنی دەســەاڵتی وەالیەتــی موتلەقــەی فەقیــە ســەر 

ــا بــە ئەمــڕۆ ســەركوت كــردن و چەوســاندنەوەو دەســتگیری و  گەالنــی ئێــران ت

زیندانــی كردنــی خوێنــدكاران، رۆشــنبیران، رۆژنامەنووســان ســنووری مرۆڤایەتــی 

ــدووە. تێپەڕان

لــە مانگــی  تایبــەت  بــە  تــری تێكۆشــانی بەهێــزی جەوانــان  منوونەیەكــی 

ــۆ و  ــەر ئاپ ــی رێب ــل گرتن ــی بەدی ــەدواوە، لەكات ــوبات(ی 1377 ب ــەممە )ش رەش

رفاندنــی بــۆ دوورگــەی ئیمڕاڵــی یــە كــە باســی لەســەر بكەیــن. جەوانــان هــەم 

لەزانكۆكانــی ئێــران و ســەرجەم شــارە كوردنشــینەكان و بەشــێكی تــری شــارەكانی 

ئێــران رژانــە سەرشــەقام و ســەرەڕای دەیــان شــەهید و دەســتگیركردنی ســەدان 

ــەی  ــەوەش منون ــد. ئ ــۆ راگەیان ــەر ئاپ ــۆ رێب ــان ب ــدی و دڵســۆزی خۆی كەس،پابەن

ــەر  ــەوە. ه ــان وت ــان نابێ ی ــەرۆك ژی ــمی بێ س ــگ دروش ــە یەكدەن ــە ب ــە ك ــزی جەوانان ــاوی هێ بەرچ

چەنــد جەوانــان لەســەر ئــەو بابەتــە رێكخســن كــراو نەبــوون، بــەاڵم رفاندنــی رێبــەر ئاپــۆ هەســتی 

نەتەوەیــی و مرۆڤایەتــی یــان دەجوڵێنێــت و دەنگــی خۆیــان دەخەنــە پــاڵ جەوانانــی بەشــەكانی تــری 

كوردســتان. دوای ئــەو ســەرهەڵدانە جەوانانــی كــورد لەرۆژهەاڵتــی لێگەڕینیــان بــەدوای رێكخســتنێكی 

ــی  ــی پارتێك ــۆ راگەیاندن ــادەكاری ب ــك ئام ــی دیمۆكراتی ــی یەكێت ــر بزاڤ ــت و لەژێ ــان دەبێ ــوێ  جەوان ن

ــەوە و  ــە مەیدان ــان دێت ــی جەوان ــی هاوچەرخ ــژاك وەك پارتێك ــدا پ ــە لەئەنجام ــەن، ك ــە دەك گەنجان

ــە ئەمــڕۆ پێداگــری لەســەر تێكۆشــانی رەوای گەلــی كــورد دەكات. بەشــداری جەوانانــی كــورد و  ــا ب ت

تەنانــەت جەوانانــی نەتەوەكانــی تــری ئێــران بــۆ نــاو ریزەكانــی پــژاك تــرس و دڵەڕاوكــێ  خســتە نــاو 

دڵــی كاربەدەســتانی رژێمــەوە. چۆنكــە ئــەو جیلــەی كــە لــە كۆتاییەكانــی 1377 لەئێــران و رۆژهەاڵتــی 

كوردســتان ســەرهەڵدەدەن و بەشــداری ریزەكانــی تێكۆشــانی ئازادیخوازانــەی گەلــی كــورد دەبــن، بــە 

          ســەرجەم ئــەو ناوەندانــەی كــە بە 
ــۆرشاوە،  ــان داپ ــۆی جەوان وزەو داینەم
ملیتاریــزە  ناوەندانــەی  ئــەو  رژێــم 
خوێندنــگاكان  و  زانكــۆ  كــردووە. 
كاراكتــەری  تێیــدا  كــە  ناوەندێكــە 
جەوانی تێدا نەشــوومنا و گەشە دەكات، 
بــەاڵم رژێــم بــە پــێ  تایبەمتەنــدی 
دەســەاڵتداری خــۆی فــۆرم بــە جەوانان 
دەدات. ئــەو ناوەندانــە، ناوەندێكــن 
ــەت  ــری سیاس ــدا فێ ــان تێ ــە جەوان ك
كــردن و كاروبــاری كۆمەاڵیەتــی دەبــن، 
بــەاڵم لەبــەر ملیتاریزەكردنــی زانكــۆ و 
ــەری  ــە هون ــان ل ــگاكان جەوان خوێندن
فێربوونــی ژیــان بێ بــەش دەكرێــن.
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ــن.   ــەم دەدرێ ــن لەقەڵ ــەوەی راپەڕی ن

رژێمی ئێران دەیەوێت جەوانان لەكلتووری شۆڕش و بەرخۆدان دوور بخات

ــك  ــەدوای كۆمەڵێ ــی ب ــتان، لێگەڕین ــی كوردس ــەت رۆژهەاڵت ــە تایب ــران و ب ــان لەئێ ــزی جەوان ــی وزەی بەهێ ــە بینین ــم ب ــتانی رژێ كاربەدەس

پیالنــی چەپــەڵ دەبێــت كــە جەوانــان لــە كلتــووری شــۆڕش و بەرخــۆدان دوور بخــات. بۆیــە لــەو باوەڕەدایــە كــە چەندێــك هێــزی شۆڕشــگێڕ 

ــدا  ــە كاربەدەســتانی رژێــم لەســەر تێكــدان و بەالڕێ ــاد بكرێــت. بۆی ــدازەش رێــژەی دژە شــۆڕش زی ــە هەمــان ئەن ــگادا هەبێــت، ب لەكۆمەڵ

بردنــی زهنیەتــی جەوانــان پڕۆســەیەكی تایبــەت دەســت پێدەكــەن، جەوانانیــان تووشــی بێ بــاوەڕی و بێ هیوایــی كــرد. لەناســنامەیان نامــۆ 

كــران. ناكۆكــی مەزهەبــی و دینــی لەنێوانیــان دروســت كــرا. ئەرتەشــی بێكارانیــان ســاز كــرد. لەنــاو فەقیــری و هــەژاری دا دەناڵێنــن. هەســتی 

بەرپرســیارێتی، دڵســۆزی، داهێنــەری و نوێكاریــان لــێ زەوت كــرا. ئالــوودەی مــاددەی هۆشــبەر كــران. لەئااڵنــی سیاســەت، ئابــووری، زانســت 

و فەلســەفە دوورخــران. ناوەندەكانــی بەســیج گەرایــی، ســیخۆریەتی و بەكرێگیــراوی یــان بــۆ جەوانــان دامەزرانــد. دەرفەتــی ژیانــی ئازادیــان 

ــن.  ــم بكرێ ــان دەســتەمۆی رژێ ــە جەوان ــت ك ــێ دەدرێ ــەرەی پ ــەوە پ ــەر ئ ــم لەب ــەم سیاســەتانەی رژێ ــۆی ئ ــرد. ك ــڕ ك ــن ب ــتان ب لەكوردس

لــەدژی سیاســەتە چەپەڵەكانــی رژێــم بێ كاردانــەوە بــن. بەكورتــی لەشــۆڕش و كاراكتــەری جەوانــان دوورەپەرێــز بــن. بــەاڵم ئــەو شــتەی كــە 

هەرگیــز ناتوانرێــت حاشــا و نكۆڵــی لەســەر بكرێــت دوورخســتنەوەی جەوانــان لەئازادییــە، چۆنكــە ئــەوە لــەزات و گەوهــەری جەواناندایــەو 

ســڕینەوەی لــە یادگــە )حافــزە(ی جەوانــان ئەســتەمە. جوانــان لەبــەر ئــەوەی پێكهاتەیەكــن كــە زیاتــر لەهــەر كــەس بــەاڵی ســەر رژێمــن، 

كاربەدەســتان بــە بەكارهێنانــی سیاســەتی نەگریســانەیان دەیانەوێــت خۆیــان لەدەســتی پێكهاتــەی جەوانانــی شۆڕشــگێڕ رزگار بكــەن.

ســەرجەم ئــەو ناوەندانــەی كــە بــە وزەو داینەمــۆی جەوانــان داپــۆرشاوە، رژێــم ئــەو ناوەندانــەی ملیتاریــزە كــردووە. زانكــۆ و خوێندنــگاكان 

ــە پــێ  تایبەمتەنــدی دەســەاڵتداری خــۆی فــۆرم  ناوەندێكــە كــە تێیــدا كاراكتــەری جەوانــی تێــدا نەشــوومنا و گەشــە دەكات، بــەاڵم رژێــم ب

بــە جەوانــان دەدات. ئــەو ناوەندانــە، ناوەندێكــن كــە جەوانــان تێــدا فێــری سیاســەت كــردن و كاروبــاری كۆمەاڵیەتــی دەبــن، بــەاڵم لەبــەر 

ملیتاریزەكردنــی زانكــۆ و خوێندنــگاكان جەوانــان لــە هونــەری فێربوونــی ژیــان بێ بــەش دەكرێــن. لەالیەكــی تریشــەوە جەوانــان بــە رێــگای 

رێكخــراوە مەدەنــی و ناوەنــدە رۆشــنبیریەكان دەیانەوێــت ناڕەزایەتــی دیمۆكراتیانەیــان لــەدژی زهنیەتــی فاشیســتی رژێــم دەردەبــڕن، بــەاڵم 

بــە رێــگای سیاســەتی شــەڕی تایبــەت و ملیتاریــزە كردنــی زۆربــەی ئــەو ناوەندانــە بــە زۆرەملــێ كراونەتــە ســەنگەر و دەمامكــی پاراســتنی 

بەرژەوەندیەكانــی رژێــم.

جەوانان لەدژی سیاسەتی فاشیستی رژێمی ئێران لەئەگەری تەقینەوەیەكی مەزندان

ســەرەڕای كــۆی سیاســەتەكانی رژێــم و داخســتنی ســەرجەم درگاكانــی ئــازادی بــەرەوڕووی كۆمەڵــگا، جەوانــان رادەســتی ئــەو سیاســەتانە 

نەبــوون و بــەردەوام لێگەڕیــن یــان بــۆ ئــازادی هەبــووە. هــەر چەنــد جەوانــان لەئێــران و كوردســتان پچڕپچڕیــش بووبێــت ئــااڵی شۆڕشــیان 

بــە شــەكاوەیی راگرتــووە. ســەرهەڵدانەكانی جەوانــان لــەدوای هەڵبژاردنــی خولــی نۆهەمــی پاڕلەمــان و هەروەهــا ســەرهەڵدان لەشــارەكانی 

مەهابــاد بــۆ شــوانە ســەید قــادر و باڵوبوونــی بــۆ شــارەكانی تــر و هــاوكات خاوەندارێتــی گــەل و بەتایبــەت جەوانــان لەبەرخۆدانــی كۆبانــێ  

و شــەنگاڵ و كوشــتنی فەرینــاز خورسەوانــی و دەیــان منوونــەی تــر بەشــێك لــە شــەپۆلی ناڕەزایەتــی جەوانــان لــەدژی سیاســەتەكانی رژێمــی 

ــران  ــی ئێ ــتی رژێم ــەتی فاشیس ــەدژی سیاس ــان ل ــە جەوان ــت ك ــانی دەدەن دەری دەبڕێ ــان نیش ــتا جەوان ــە ئێس ــەی ك ــەو دیمەن ــە. ئ ئێران

لەئەگــەری تەقینەوەیەكــی مەزنــدان. بــەس ئــەو تەقینــەوە دەبێــت لەپێنــاو ئامانجێكــی دیاریكــراو و رێكخســن كــراودا بێــت. واتــا هاوشــێوەی 

رۆڵــی جەوانــان لەراگەیاندنــی خۆبەڕێوەبــەری دیمۆكراتــی لەرۆژئــاوا و باكــووری كوردســتان دا بێــت. جەوانــان لەشۆڕشــی ئــەو دوو بەشــەی 

كوردســتان چ ئــەرك و بەرپرســیارێتی یــان بــە ئەســتۆ گرتــووە، پێویســتە جەوانانــی ئێــران و رۆژهەاڵتــی كوردســتانیش لەقورســایی هەمــان 

ئەركــدا بــن. بــۆ ئــەوەش جەوانــان پێناســەی مێــژووی كــۆن و نــوێ  خۆیــان بكــەن، پێویســتە لەژێــر چەتــری كۆمەڵــگای جەوانانــی رۆژهەاڵتــی 

كوردســتان )KCR( كۆببنــەوە. جەوانــان لەبــەر ئــەوەی ئازادیخــوازن، الیەنگــری دیمۆكراســین، دیمۆكراســیش بــە واتــای بەخۆبەڕێوەبردنــی 

گەلــە. ئــەو كات جەوانــان دەستپێشــخەری سیســتەمی خۆبەڕێوەبــەری گــەل لەرۆژهەاڵتــی كوردســتان و ئێــران دەكــەن. یــا بــە واتایەكــی تــر 

دەستپێشــخەری هێڵــی ســێهەم یــان هێلــی گــەل و یــان خاوەندارێتــی لەناســنامەو ئیــرادەی خۆیــان دەكــەن. راگەیاندنــی ئــەو سیســتەمەش 

ــی  ــراوە دیمۆكراتیكەكان ــەوەو رێكخ ــەر بزووتن ــت. ئەگ ــەاڵتخوازی دێ ــەت و دەس ــەدژی دیكتاتۆری ــۆڕش ل ــای ش ــە وات ــان ب ــەن جەوان لەالی

جەوانــان لەژێــر رێبەرایەتــی كادیرەكانــی شــارەزاو پەروەردەكــراو پێــش بخرێــن، گەرەنتــی ســەركەوتنی تێكۆشــانی كۆمەاڵیەتــی و سیاســین. 

چۆنكــە لــەرۆژی ئەمــڕۆدا ئەگــەر بزووتنەوەیەكــی كۆمەاڵیەتــی خــاوەن وزەو داینەمــۆی جەوانــان نەبێــت، شانســی ســەركەوتنی نابێــت.

 گفتگوNNSROJ باجانت بیئل نویسنده کتاب اکولوژی یا فاجعه
 تهیه و تنظیم: زانیار عمرانی

 برگردان از انگلیسی: شیالن کُردستانی

شاعرانە می شود اگر بگوییم »نە بس نیست، تصاویر دخرتان خندان تفنگ بەدست در   روژآوا می ارزد کە 

برای همیشە در مورد آنها نوشت.« اما در پس این تصاویر چە نظرگاه   هایی نهفتە است؟! چگونە است کە 

در همین خاورمیانە و حتی در بین کُرد  های دیگر بدون اینکە بخواهیم ارزش گذاری بکنیم، چنین 

رویکردی دیدە منی شود؟! مگر نە اینکە هر چە بر روی زمین اتفاق می افتد، ایدە  های قبال نوشتە شدەای 

 در پس آن، جریان موجود را ولو ناقص هدایت می کند؟! 

کنفدرالیسم دموکراتیک - فلسفه موجود در انقالب روژئاوا- اسم رمز مصاحبەی من است با جانت بیئل. 

می دانستم او هامن کسی است کە سوال   ها و دغدغە  های من را می فهمد، نە فقط اینکە با بوکچین همدم 

بودە باشد و دست بر قضا بوکچین هامن فیلسوف مورد عالقەی عبداللە اوجاالن باشد، بە این دلیل کە 

جانت نقاط تامل برانگیز، سویە  های تاریک، تردید  ها و امید  های پیش رو را بە دقت می شناسد، دو بار 

سختی راه   روژآوا را تحمل کردە و با دست پر برگشتە تا افرادی را سیراب کند کە بەدور از هیاهوی 

 رسانەای می خواهند بفهمند در آن سە کانتون چە می گذرد. 

روژآوا شاعرانه ترین تصویر جهان
آلرتناتیو
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دو بار سفر خودم بە   روژآوا آنقدر سوال در سینەام حبس کردە بود کە چند مصاحبەی متوالی هم تازە رشوع 

بحث   های جدی تر باشد. جانت صادقانە گفت کە چند تا از سواالت را بە دلیل عدم اطمینانش از پاسخ   ها، 

جواب منی دهد. آنچە کە می خوانید ماحصل این گفتگوی )برای من( دلچسب است کە قطعا بر دانستە  های ما 

 از   روژآوا می افزاید.

 اگر شام یار و همدم بوکچین منی بودید، باز هم به تجربەی مردم در   روژآوا اهمیت می دادید؟

البته که اهمیت می دادم. این حقیقت دارد که من از طریق ارتباطم با بوکچین درباره جنبش آزادی خوا  هانه 

کُرد  ها آموختم و به همین دلیل نیز این ]جنبش[ از اهمیت ویژه ای برای من برخوردار است، اما آرمان گرایی 

شفاف و پایداری دلیرانه مردم   روژآوا برای هر انسان رشیفی که درباره آن  ها آموخته است، تکان دهنده بوده 

 و ]مردمان   روژآوا[ با یا بدون ارتباطم با بوکچین، مرا تحت تاثیر قرار می دادند. 

از اولین برخوردتان با مسئلەی کُرد  ها آغاز کنیم، چە چیز بر کنجکاوی شام 

 افزود؟ 

پس از مرگ بوکچین در سال 2006 افرادی ]من   های[ ادای احرتام حیرت آور 

پ.ک.ک به بوکچین را فرستاداند که در آن پ.ک.ک بیان داشته بود: »ما متعهد 

به زنده نگاه داشن بوکچین در مبارزامتان هستیم« و ساخن »اولین جامعه ای که 

کنفدرالیسم دموکراتیک محسوس را بنا می نهد«، اما پ.ک.ک در لیست 

سازمان   های تروریستی ایاالت متحده قرار داشت و من نگران متام شدن عمرم در 

زندان   های فدرال آمریکا بودم بنابراین در خانه ماندم و برای چند سال بر روی 

زندگی نامه بوکچین کار کردم. سپس در سال 2011 فعال محیط زیستی ارجان 

آیبوگا، مرا دعوت به رشکت در مجمع اجتامعی مزوپوتامیا کرد که خود سازمان 

دهنده آن بود. وی معتقد بود که جنبش و من ممکن است حرف   هایی برای 

گفن به یکدیگر داشته باشیم. او حق داشت در MSF من در یافتم که جنبش 

اجتامعی سیاسِی متام عیاری در راه است. رسشار از فعالیت   ها و ایده   هایی در 

خصوص محیط زیست و برابری جنسیتی و ]همچنین ویژگی   هایی[ بسیار بیشرت. 

من مردان قدیمی تری را دیدم که مشتاقانه به صحبت   های زنان 20 ساله ای که 

در پنل   های مربوط به قتل   های ناموسی سخرنانی می کردند، گوش فرا می دادند و 

متوجه شدم که در اینجا چیزی درحال وقوع است. در کارگاهی درون یک چادر، برای اولین بار پرچم پ.ک.ک 

و تصویری از اوجاالن را دیدم که در معرض دید عموم قرار نداشت، به هر حال ما در ترکیه بودیم. من 

همچنین در MSF برخی از فعاالن همبستگی کُردی- آملانی را مالقات کردم که به من گفتند به زودی در 

رسارس باکور )کُردستان ترکیە( مسافرت کرده و در خصوص نهاد  های خودمختار دموکراتیکی که ایجاد شده 

است، به تحقیق می پردازند.  پرسیدم که آیا آن  ها یافته   های خود را مکتوب کردەاند؟ بله از آنجایی که من 

آملانی می دانستم پرسیدم که می توانند نوشته   های خود را با من به اشرتاک بگذارند؟ بله یک سال یا اندکی 

بعدتر، آن  ها Demokratische Autonomie in Nordkurdistan   را برای من فرستادند. پرسیدم که آیا 

می توانم آن را به انگلیسی ترجمه کنم؟ پاسخ مثبت بود. در سال 2012 انقالب   روژآوا آغاز شد و من 

گزارش   های آنالینی از گروه آملانی دیگری که در ماه مه 2014 از   روژآوا دیدن کرده بودند را مطالعه کردم. این 

گزارش   ها منترش و به روز شده و تبدیل به کتابی تحت عنوان انقالب در   روژآوا گردید. من اکنون این کتاب را 

ترجمه کرده ام و در سال 2016 از طریق انتشارات Pluto Press عرضه خواهد شد. در دسامر 2014 من شخصا 

         ما کمون   های کوچکی در محالت 

داریــم. نهاد  هــای محلــی، مجلــس، 

ــی. مــردم نیاز  هایشــان  شــورای اجرای

را مرحلــه بــه مرحلــه بیــان می کننــد. 

بــه ســمت بــاال و در یــک هــرم ادامــه 

ــه  ــات ب ــیدم کــه: انتخاب داده و پرس

زودی برگــزار مــی شــود؟ »مــا امســال 

داشــتیم  را  شــهرداری   ها  انتخابــات 

بخاطــر  پارملانــی  انتخابــات  امــا 

حمــالت دولــت اســالمی بــه کوبانــی 

ــاد« ــق افت ــه تعوی ــاط، ب ــایر نق و س

 امکان سفر به   روژآوا را به عنوان عضوی از یک هیئت آکادمیک، یافتم. ما برای مدت ده روز در آنجا اقامت داشتیم. 

 آن چیزی کە در ذهن تجسم کُردە بودید را در سفر اولتان مشاهدە کردید؟ از سفر اول تان بیشرت بگوئید..

من گزارش   های آملانی را ترجمه کرده بودم، بنابراین از آگاهی نسبتا خوبی برخوردار بودم. اما هیچ چیزی منی توانست مرا برای دیدن زنان 

165سانتی مرتی در یونیفورم که با خود کالشنیکف حمل کرده و اسکورت   های همه جا حارض ما بودند، آماده کند و هیچ چیزی منی توانست 

مرا از قبل برای اینکه حقیقتا شاهد یک انقالب باشم، آماده کند. برای نخستین بار من قدرت متمرکز ناشی از یک جمع انسانی را دیدم که 

قادر به تغییر یک نظم اجتامعی در مدت زمانی کوتاه باشد. و این بار بر خالف چادر آمد)دیاربکر( بسیاری از تصاویر اوجاالن در فضای 

 عمومی و  تقریبا بر روی دیوار  های هر اتاق دیده می شد. 

من مردمی را مالقات کردم که توسط رژیم، زندانی و شکنجه شده بودند با این حال تا زمانی که این پروژه را به مثر برسانند به کار خود 

ادامه دادند. هیئت ما با مسئولین Tev-Dem و Yekîtiya Star ، انقالبیونی که برای بنا نهادن شورا  ها و سایر نهاد  ها تالش بسیاری کرده 

بوند، گفتگو کرد. زمانی که مورای بوکچین زنده بود، من تاریخ انقالبی را مطالعه کرده و به وی در نگارش کتاب   هایی در این باره کمک 

 کردم. اما دیدن این چنین چیز  هایی به چشم خود خارق العاده بود. 

کومون   ها، TEV DEM، وزارت   های ٢٢ گانەی کانتون  ها، شهرداری   ها و دادگاه   ها در حال مترین ایدە  های بر روی کاغذ نگاشتە شدە 

 هستند. آنچە کە در واقعیت دیدید تا چە اندازە با اندیشه   های بوکچین هم خوانی داشت؟

با ]احتساب هر[ دو هیئت) ]بازدید[ هیئت دوم در اکتر 2015 صورت پذیرفت(، کل زمانی را که من در   روژآوا گذرانده ام تقریبا 13 روز 

است. و در طول این مدت مردمی که با ما صحبت می کردند، اعضای طبقه سیاسی بودند. پس شام بایستی بدانید متام آنچه که من می گویم 

مبتنی است بر آنچه که توسط مردمی که می دانستند با صحبت کردن با ما ]درواقع[ با متام جهان صحبت می کنند، به من گفته شده 

است. تقریبا همه به این قضیه اشاره کردند که پروژه   روژآوا مخالف با دولت بوده و دولتی ندارد. رژیم منطقه را از لحاظ اقتصادی توسعه 

نیافته نگاه داشتە بود و درحالی که “رسمایه داری” حضور داشت، به جامعه رسو سامان نبخشید. و ]اکنون[ طبقه سیاسی متعهد به ایجاد 

یک اقتصاد مشارکتی است. مزارع ر  ها شده توسط رژیم اکنون به تعاونی   هایی کشاورزی تبدیل شده است. عالوه بر این مردم بیان می کردند 

جامعه سه کانتون بیش از اینکه مانند ایاالت متحده فردگرا باشد، چه در عمل و چه در ]سطح[ ایدئولوژیک، اشرتاکی است. به طور ویژه در 

مورد بوکچین، نهاد  های خودگردان دموکراتیکی که آن  ها برای هیئت ما رشح دادند با بسیاری از آنچه که وی در نظر داشت)به عنوان 

حکومت شهرداری   های آزادی خواه( که اینجا کنفدرالیسم دموکراتیک یا خودمختاری دموکراتیک نامیده می شود، مطابقت دارد. در اساس 

کنفدرالیسم دموکراتیک )در بوکچین( مجمع شهروندان وجود داشت و )در   روژآوا( کمون. کمون   ها منایندگانی را به شورای کنفدرال در سطح 

محالت می فرستند، و شورای محالت منایندگانی را به منطقه می فرستد و منطقه به کانتون. در این ساختار چند الیه هامن گونه که بوکچین آن 

را رشح داده است، قدرت جریانی از پایین به باال دارد. آیا این واقعی است؟ در دسامر 2014 من شاهد برگزاری جلسه کمونی در قامیشلو 

بودم. در اکتر 2015 هیئت من به عامودا رفت، مقر سطح کانتونی خودمختاری دموکراتیک، جایی که در آن حکیم خلو رئیس شورای قانون 

گذاری را مالقات کردیم. من از وی پرسیدم که چند کمون وجود دارد و وی در پاسخ گفت که در مجموع چهار هزار کمون در مناطق آزاد 

شده از جمله روستا  های عرب نشین و ]مناطق مربوط[ به همه ملیت   های دیگر، وجود دارد. برخی چیز  ها مطابق با اندیشه بوکچین نبودند. 

مهمرتین آن  ها ]این است که[ بوکچین به مانند اوجاالن زنان را در اولویت قرار نداده است. بوکچین با متامی سلسله مراتب   ها مخالف بود 

اما اوجاالن اهمیت ویژەای برای مسئلەی ظلم علیه زنان قائل است. وی نقشی ممتاز و حتی پیشگام را به زنان اختصاص داده است. بوکچین 

مانند چنین کاری یا سهمیه بندی 40 درصدی جنسیتی ]قدرت[ برای زنان و ریاست   های مشرتک و دو نفره را متصور نبوده است. من برای 

اطمینان یافن از آنچه که اتفاق می افتد، نیاز به دیدن ]فرایند[ تصمیم گیری در جلسات کمون و به دنبال آن شورای محالت، شورای منطقه و 

سطح کانتون   ها هستم تا بدانم چه چیزی ]از این فرایند[ حاصل می شود و شاهد جریان از پایین به باالی قدرت باشم. متاسفانه به دلیل 

 آشنایی نداشن با زبان   ها ]کُردی و عربی[ این امکان برای من وجود ندارد بنابراین برای چنین اطالعاتی من متکی به سایر محققین هستم. 

بەنظرتان در عمل آیا نهاد  های مجالس  قانون و کمیته های اجرائی در   روژآوا خواهند توانست خارج از هژمونی حزب اتحاد دموکراتیک عمل 

 کنند؟
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هیئت منایندگی من در اکتر 2015 به عامودا رفته و با نخست وزیر کانتون جزیره، اکرم حسو که یک وکیل است، دیدار کرد. از وی پرسیدم 

که در سیستم قدرت از پایین به باال جریان پیدا می کند و یا از باال به پایین؟ »ما ایده   ها را دریافت می کنیم و به اینکه مردم این ایده   ها را 

به ما بدهند، نیازمندیم« وی پاسخ داد، »و ما این نظرات را مورد بررسی قرار می دهیم و امکان تبدیل شدن آن  ها به قانون ]را می سنجیم[، 

ایده   های مردم را به قوانین و تصمیامت سیاسی ترجمه می کنیم« اما باید توجه داشت که این کامال هامن اجرای تصمیامت سیاسی از پایه 

نیست. بنابراین پرسیدم که شام چگونه ایده   های مردم را به دست می آورید؟ »ما کمون   های کوچکی در محالت داریم. نهاد  های محلی، 

مجلس، شورای اجرایی. مردم نیاز  هایشان را مرحله به مرحله بیان می کنند. به سمت باال و در یک هرم« ادامه داده و پرسیدم که: انتخابات 

به زودی برگزار می شود؟»ما امسال انتخابات شهرداری   ها را داشتیم اما انتخابات پارملانی بخاطر حمالت دولت اسالمی به کوبانی و سایر 

نقاط، به تعویق افتاد« پرسیدم: آیا انتخابات طبق توافق اواخر سال 2014 دهوک برگزار خواهد شد؟ اشاره به توافقی که طبق آن احزاب هم 

تراز PYD و احزاب هم تراز ENKS  کرسی   های پارملان را به اشرتاک بگذارند. »توافق دهوک منحر به احزاب کُرد است. ما از توافق 

حامیت می کنیم. ما هیچ مشکلی با آن نداریم«. پرسیدم که آیا در شورای اجرایی که شام هدایت آن را بر عهده دارید احزابی بجز احزاب 

هم سو با PYD نیز وجود دارد؟ »مردم کُرد در ]ساختار[ خودگردانی دارای دوازده حزب هستند، در  های خودمدیریتی دموکراتیک بر روی 

همه احزاب باز است. من یکی از اعضای ENKS هستم.« من این را منی دانستم و لحظه ای مکث کرده و غافلگیر شدم. بعد  ها برای اینکه 

چگونه اکرم حسو به چنین موقعیتی دست پیدا کرده، این توضیح را یافتم: هشت ماه پیش وی این را برای گزارشگر IPS رشح داده بود، »ما 

تا زمانی که کمیته ای با 98 عضو برای منایندگی جوامع مختلف تشکیل شد، چندین جلسه مختلف داشتیم. آن  ها مسئول انتخاب 25 نفر از ما 

برای تشکیل حکومت کنونی بودند.« اینکه آن مجمع 98 نفره چگونه انتخاب شده است، روشن نیست . اما بیایید به عامودا باز گردیم. 

سپس پرسیدم که: بعضی ها می گویند که حزب اتحاد دموکراتیک سلطه ای ظاملانه دارد. نظر شام چیست؟ PYD حزبی کُردی مانند حزب   های 

دیگر اینجا است. کُرسی   هایی در پارملان دارد، بسیار محبوب است اما سلطه ای ندارد. یکی از اعضای هیئت من به ساختامن دولتی اشاره 

کرده و پرسید: »چرا اینجا تصویری از اوجاالن بر روی دیوار وجود ندارد؟»در خودمدیریتی دموکراتیک ما مناینده همه مردم هستیم.« حسو 

بیان داشت، »]در[ بسیاری از مدارس تصویری از رهران وجود ندارد. خودمدیریتی دموکراتیک به عقاید همه از جمله  ENKS، احرتام 

 می گذارد،. مردم می توانند تصویر اوجاالن را در خانه   های خود داشته باشند اما نه در حکومت.«

روز بعد حسو اجالس جهان نو در دیرک را مخاطب قرار داده و با نهایت تعهد به انقالب به صحبت پرداخت: »انقالب ما از جنس فداکاری 

و مقاومت است. ما اینجا در خودمدیریتی دموکراتیک و در کمیسیون   های زنان برابری ]برای[ زنان را داریم. انقالب ما ]انقالبی[ برای همه 

برشیت است. ما کمیسیون   هایی درخصوص حقوق برش و دین داریم. جامعه ای نوین در حال بنا شدن در پرتوی خون شهدای ما است. 

 خودمدیریتی دموکراتیک متکی به Asayis،Sotoro ،YPJ ،YPG  است که همگی از   روژآوا محافظت می کنند«

سوال این است برای کاسن از این قدرت عمل چە راهکار  هایی بە ذهنتان خطور میکند؟ بەعبارت دیگر چە تضمین   های دموکراتیکی وجود 

 دارد کە مانع از آن شود تصمیم   ها از “باال بە پایین” تزریق شوند؟

به نظر می رسد مردم   روژآوا از خطرات تبدیل شدن سیستم از پایین به باال، به سیستمی از باال به پایین، بسیار آگاه هستند. این چیزی بود 

که رسانجام در روسیه اتفاق افتاد. در 1917 اساسا  قرار بود سیستم چند الیه شوروی یا شورا  ها قدرت را در رسارس روسیه از پایه به اوج 

جریان دهد. اما زمانی که بلشویک   ها به قدرت رسیدند از نهاد  های بسیار خرد به عنوان کانال   های از باال به پایین قدرت استفاده کردند، در 

واقع سلطه ای توتالیرت.  اما ما در حال صحبت درباره جوامع انسانی هستیم دوست من، نه قوانین فیزیک. تضمینی وجود ندارد. فرمول   های 

ریاضی برای گفن ]در این خصوص[ وجود ندارد. اگر این رشایط مناسب وجود داشته باشد، پس دموکراسی تضمین شده با متام خلوص خود 

ادامه خواهد یافت. بوکچین وقت زیادی را به اندیشیدن درباره این معضل اختصاص داده است. یکی از مرانه ترین نقطه نظرات وی این 

بوده است که جامعه بایستی از جدایی سیاست و حکومت اطمینان حاصل کند. تنها شهروندان در جوامع]شهروندی[ می توانند در خصوص 

مسائل سیاسی تصمیم گیری کنند. نقش شورا  های کنفدرالی رصفا نظارت بر اجرای این تصمیامت است. به محض اینکه شورا  ها رشوع به 

تصمیم گیری   های سیاسی کنند، شام دیگر جریان پایین به باالی قدرت را نخواهید داشت. دومین ]نقطه نظر بوکچین[ این است که منایندگی 

شورا  های کنفدرالی بایستی وکالتی و قابل عزل باشد. انسان هایی نقش آن  ها رساندن تصمیامت اخذشده توسط جوامع شهروندی به مراتب 

باالتر است. اگر آن  ها در انجام ]این نقش[ با شکست مواجه شوند، مردم می توانند آن  ها را عزل کنند. اگر آن  ها معزول نشده و اجازه یابند 

فراتر از محدوده اختیارات خود قدم بگذارند، پس ما جریان از پایین به باالی قدرت خود را از دست خواهیم داد .در عامودا هامنطور که 

هیئت من با حکیم خلو رئیس  PYD شورای قانون گذاری کانتون، صحبت کردند، ما این مسئله را از نقطه نظری عملی در نظر گرفتیم. یکی 

از اعضای گروه من پرسید: فرض کنید کمون   های مختلف در یک محله بر روی مسئله ای مشخص، توافق 

نداشته باشند و منایندگان مختلف آنها در شورای محالت این عدم توافق را منعکس کرده و درگیر شوند. 

این مسئله چگونه حل و فصل خواهد شد؟ حکیم خلو توضیح داد که شورای محالت بایستی 

تصمیم گیری کند اما تصمیم نهایی در سطح کانتون گرفته خواهد شد. ما پرسیدیم که: »چه فاکتور  هایی 

برای تصمیم گیری وجود دارد؟ وی پاسخ داد: »تصمیامت بایستی در توافق با 

قرارداد  های اجتامعی باشند.« اشاره به قانون اساسی مکتوبی که جامعه بر اساس 

آن ساختار یافته است. برای منونه، »آزادی زنان در آنجا اصلی استاندارد است.« و 

همچنین اکولوژی او چنین گفت »ما همچنین به منشور بین املللی حقوق برش، 

حقوق کودکان اشاره کرده ایم. این  ها زندگی ما را سازماندهی می کنند« من به 

خلو گفتم که: اکنون در مورد اینکه دست نوشته ای برای اصول اساسی جامعه 

وجود دارد که برای تصمیم گیری   ها به آن رجوع شود، قوت قلب یافتم. اما شام 

از چه راه   های دیگری در جلوگیری از تبدیل جریان پایین به باال به حالت عکس 

 آن استفاده می کنید؟ 

وی پاسخ داد: »کمون   های محلی تنها با مسائل محلی درگیراند. شورای 

قانون گذاری مسائل مربوط به همەی آحاد مردم کانتون را مورد بحث قرار 

می دهد« بله من از سایرین هم در   روژآوا شنیده ام که رصاحتا به این اصول 

اشاره می کنند: تصمیامت درباره یک موضوع به محلی ترین نهاد ذی صالح 

جهت رسیدگی ارجاع داده می شود. اگر کمون محلی صالحیت رسیدگی به یک 

موضوع را داشته باشد، در موضوعی مانند تعیین محل احداث یک مدرسه یا 

اینکه چه مقدار نیروی مستمر و برای چند ساعت مورد نیاز است، سطوح باالتر 

دخالت منی کنند. این ]ساختار[ نهاد  ها را نزدیک به مردم نگاه می دارد. این 

]ساختار[ از توسعه بروکراسی جلوگیری می کند و این ساختار کنرتل مردم را بر 

مسائلی که مستقیام به آنها مربوط می شود، حفظ می کند. این راهی برای یک 

دموکراسی است که پاسخگوی مردم باقی می ماند)این مرا به یاد اندکی از اصول 

»تابعیت« کاتولیکی می اندازد(. اما آیا این حقیقتا در حفظ قدرت به صورت 

محلی موثر است؟ من در شگفت ام. پس از همه این   ها مردم در سطح کمون   ها 

بایستی حق اظ  هار نظر دربارەی مسائل مربوط به کانتون را هم داشته باشند. 

مسائل مربوط به جنگ و صلح همه را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال چرا 

نباید جلسات خیابانی و محالت یک صدا داشته باشد؟ من نگران این بودم که 

ارجاع دادن کلیه مسائل مربوط به کانتون به شورا  های کانتونی می تواند به 

سادگی قدرت را در باال متمرکز کند. روز پس از مالقات هیئت با خلو، من در 

اجالس جهان نوین در ارتباط با حکومت شهرداری   های آزادیخواه یا کنفدرالیسم 

دموکراتیک سخرنانی ایراد منودم و زمانی که ]این سخرنانی[ پایان یافت، در 

ردیف جلو دستی باال رفت و این خود خلو بود. وی پرسش من را دوباره از 

خودم و سخرنان پس از من در پنل، امینە اوسە معاون وزیر امور خارجه کانتون 

جزیره، پرسید. چگونه ]ساختار[ از پایین به باال را از تبدیل شدن به حالت عکس 

 آن محافظت کنیم؟ 

اوسە درباره اهمیت تعهد به اصول دموکراتیک سخن گفت. من موافق بودم و ]به آن چیزی[ اشاره کردم 

که بوکچین اغلب می گفت: »جایگزینی برای آگاهی وجود ندارد«. مردم بایستی حقیقتا متعهد به عقاید، 

فراگیر و عملی ساخن آنها بوده و گوش بزنگ باقی مبانند. اگر مردم متعهد نباشند، اگر آنها غافل باشند، 

به وسیله این قصور و در طی این مسائل جریان قدرت تبدیل به جریانی از باال به پایین خواهد شد. 

قصد دارم به نکته دیگری اشاره کنم که برای اطمینان یافن از جریان پایین به باالی قدرت، رضوری است 

         »جایگزینــی بــرای آگاهــی وجــود 
نــدارد«. مــردم بایســتی حقیقتــا متعهــد 
بــه عقایــد، فراگیــر و عملــی ســاخن آنها 
بــوده و گــوش بزنــگ باقــی مباننــد. اگــر 
مــردم متعهــد نباشــند، اگــر آنهــا غافــل 
باشــند، بــه وســیله ایــن قصــور و در طی 
ایــن مســائل جریــان قــدرت تبدیــل بــه 
جریانــی از بــاال بــه پاییــن خواهــد شــد. 
قصــد دارم بــه نکتــه دیگــری اشــاره کنم 
کــه بــرای اطمینــان یافــن از جریــان 
پاییــن بــه بــاالی قــدرت، رضوری اســت 
ــوابق،  ــی س ــت. متام ــفافیت اس و آن ش
رای گیری   هــا  نتایــج  و  تصمیــامت 
متامــی  باشــد.  عمومــی  بایســتی 
ــات[  ــات سیاســی و ســایر ]اطالع اطالع
تصمیم گیری   هــا  در  اســتفاده  جهــت 
دســرتس  در  عمــوم  بــرای  بایســتی 
باشــد. همــه چیــز بایســتی شــفاف 
باشــد. زمانــی کــه مــردم رشوع بــه 
پنهــان کــردن مســائل از یکدیگــر کننــد، 
مناســبی  گیــری  تصمیــم  منی تواننــد 
ــد در  ــازه یابن ــر اج ــند و اگ ــته باش داش
پشــت صحنــه و بــا اســتفاده از اطالعات 
مخفــی تصمیم گیــری کننــد، در ایــن 
ــی  ــر دموکراســی ]مبتن ــا دیگ صــورت م
بــر[ جوامــع مردمــی نخواهیــم داشــت
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و آن شفافیت است. متامی سوابق، تصمیامت و نتایج رای گیری   ها بایستی عمومی باشد. متامی اطالعات سیاسی و سایر ]اطالعات[ جهت 

استفاده در تصمیم گیری   ها بایستی برای عموم در دسرتس باشد. همه چیز بایستی شفاف باشد. زمانی که مردم رشوع به پنهان کردن مسائل 

از یکدیگر کنند، منی توانند تصمیم گیری مناسبی داشته باشند و اگر اجازه یابند در پشت صحنه و با استفاده از اطالعات مخفی تصمیم گیری 

کنند، در این صورت ما دیگر دموکراسی ]مبتنی بر[ جوامع مردمی نخواهیم داشت. در خصوص همین موضوع دوست من ظاهر بهار نکته 

اساسی دیگری را یادآوری می کند: »تنها امید برای   روژآوا Tev-Dem است« او یک بار این را به من گفت و به سازمانی اشاره کرد که مناینده 

انجمن   های مردمی مختلف است. ظاهر گفت که او فکر می کند جنبش جامعه دموکراتیک Tev-Dem وسیله ای است برای انتقال واسته   های 

گروه   های محلی به شورا  های کنفدرالی. من فکر می کنم به نکته درستی اشاره کرده است.   روژآوا انجمن   های اجتامعی شهروندی زیادی دارد 

و بسیاری از قدرت جامعه دموکراتیک در گرو قدرت آن  ها خواهد بود. آیا من فکر می کنم که سیستم   روژآوا کامال هامن ]سیستمی است[ 

که بوکچین آن را متصور بود؟ نه کامال، اما احتامال ]تصورات بوکچین[ ممکن است تا حدی فراتر از توانایی   های حقیقی برش باشد. آن  ها با 

مشکالت اجرایی در کشمکش اند که بوکچین به عنوان یک نظریه پرداز هرگز آن  ها را پیش بینی نکرد و من فکر می کنم که حتی اشتبا  هاتی 

 که مردم   روژآوا ممکن است مرتکب شوند، به اهمیت آینده این ایده   ها مربوط می شود. 

در ظاهر امر نهاد  های قانون گذاری و اجرائی وظایفی برعهدە دارند و انتخابات آزاد در بیشرت عرصە  ها وجود دارد، اما آیا فکر منی کنید 

همزمان نیرویی فرا قانونی در کار است کە قدرتی بە آن تفویض شدە است کە می تواند راه را بر بیشرت تصمیامتی کە در راستای منافع 

 خود منی بیند، سد کند؟

فکر می کنم منظور شام از »نیروی فراقانونی« بایستی پ.ک.ک باشد. البته که بسیاری از بازیگران روژآوا زمانی را در کوهستان   های قندیل 

گذرانده و در پ.ک.ک ریشە دوانیدەاند. اما آن  ها ناگزیرند که هرگونه ارتباط فعال در زمان حال را انکار کنند. به نظر می رسد شام از من در 

مورد اتفاقات پشت پرده سوال می پرسید و مطمئنا من اطالعی از آن ندارم. پروفسور آمریکایی مطالعات کُرد  ها، مایکل گانرت در کتاب خود: 

بیرون از ناکجا: کُرد  های سوریه در جنگ و صلح، معتقد است سیستم پایین به باال ناکارآمد بوده و این پ.ک.ک است که در واقع همه چیز 

را در پشت صحنه   روژآوا به پیش می برد. » در حقیقت رهری پ.ک.ک در کوهستان   های قندیل و عبدالله اوجاالن در امرالی کسانی هستند 

که از طریق فرماند  هان مسئول PKK/PYD درمناطق مختلف، حکمرانی می کنند.« چه شاهدی گواه بر این ادعاست؟ »هامنطور که در 

سپتامر 2013 اعالم گردید که شاهین سلو از کوبانی فرمانده کل واحد   های نظامی PYD/YPG در سوریه است. وی سابقا عضو کمیته 

مرکزی پ.ک.ک و از عوامل فعال در اروپا بوده است. بله حضور افراد نظامی سابق پ.ک.ک قابل بحث است اما این امری قطعی را ]اثبات[ 

منی کند. YPG و YPJ بخشی از سیستم   روژآوا هستند؛ آن  ها در خودمدیریتی دموکراتیک مسئولیت برعهدە داشتەاند و به شیوه ای 

دموکراتیک هدایت می شوند فرماند  هان آن  ها از طریق رتبه و پیشینه انتخاب می شوند. بیایید فقط جهت پیشرد بحث، فرض کنیم که این 

]موضوع[ حقیقت داشته و پ.ک.ک کنرتل همه چیز را در پشت پرده بر عهده دارد. این یک مشکل خواهد بود، زیرا تاریخ به ما آموخته 

است که جنگ می تواند  از طریق ساختار فرماندهی، جامع های بسیار مستبدتر خلق کند و حتی جامعه ای متعهد به دموکراسی رادیکال را 

تحت شعاع  قرار دهد. مطمئنا هر روزه تصمیامت نظامی گرفته می شود و در سطوح باالی مدیریت ]کانتون[ جزیره افرادی بسیار کاردان و 

با تجربه وجود دارند، مانند روسای مشرتک کانتون جزیرە؛ هسیە یوسف و شیخ حمیدی د  هام، حسو کە نخست وزیر است یا خلو کە رئیس 

شورا است و نیز سایرین، اقشار باال به نظر کامال پر جمعیت می رسند ]که[ بدون شک دلیل آن جنگ است. آیا ما تصور می کنیم که آن  ها از 

خواسته   های پایین به باالی شهروندان، بدون به کار گرفن قضاوت شخصی شان، اطاعت می کنند؟ پس چه نیازی به افراد کاردان و با استعداد 

در باال وجود خواهد داشت؟ هیچ چیز اشتباهی درباره رهری به وسیله افراد باتجربه وجود ندارد تا زمانی که این رهران به سطوح پایه 

پاسخگو باشند. اگر ]سطوح[ پایه آن  ها را دوباره انتخاب کرد، پس دموکراسی همچنان برقرار است. اما تاریخ همچنین نکته دیگری را در 

مورد زمان جنگ به ما آموخته است: که ]جنگ[ نیز می تواند دموکراسی را گسرتش دهد. زیرا جامعه در زمان جنگ از مردم طلب جنگیدن و 

حتی احتامال کشته شدن دارد. این امر به ویژه در خصوص جامعه ای بدون تکنولوژی نظامی پیچیده، به مانند   روژآوایی که متکی به 

رسبازان مسلح خود است تا جت   های جنگی، صادق است. در مورد آتن باستان فکر کنید هوپلیت، جنگجویان ارتش همچنین شهروندان 

جوامع مردمی قانون گذاری اکلسیا بودند، و هم زمان نیز به عنوان پاروزن   های نظامی مورد نیاز نیروی دریایی و کشتی   های جنگی ترایریمز 

انجام وظیفه می منودند و مشارکت   های دموکراتیک را به سطوح پایین تر گسرتش می دادند. بنابراین جوامع ]درحال[ جنگ به طور متناقضی 

ویژگی   های دموکراتیک را تصدیق کرده و یا گسرتش می دهند. این یک نوع تراکم اجتامعی است. این حقیقت که جوامع سه کانتون بایستی 

مردم را جهت جنگیدن بسیج کنند، اعامل زوری در خدمت دموکراسی است. مردم بایستی راضی به جنگیدن باشند، در آن مشارکت کنند، 

مبارزه کنند و مشتاق به فدا کردن جان خود و اعضای خانواده شان باشند. بنابراین رصف نظر از اینکه پ.ک.ک در پشت صحنه تصمیم 

گیرنده و مهیا کننده نیروی نظامی هست یا نە، این ]جنگ[ بایستی جنگی مردمی بوده و مردم از طریق خودمدیریتی شان در آن به مبارزه 

بپردازند.  »مردم« شامل کُرد  ها، اعراب، مسیحیان و ترکمن   ها و همه گروه   های دیگر است. اگر چیز دیگری جز در جهت ]تحقق[ بسیج 

 مردمی نباشد، دموکراسی بایستی ]حامل[ برخی حقیقت   ها باشد. 

یادداشت   های سفر آخرتان را کە می خواندم، متوجە تالش شام برای اظهار “نوعی ترس و هشدار” نسبت بە برخی از مشاهداتتان دربارەی 

   روژآوا شدم، مایلم رصیحا بگوئید چە چیز یا چیز  هایی بر نگرانی شام می افزاید؟

شام احتامال به مقاله من »تناقضات یک ایدئولوژی ر  هایی بخش« اشاره می کنید. ایدئولوژی من قبال نوشته ام که ایدئولوژی در   روژآوا نیرویی 

قدرمتند است و فکر می کنم که تعهد به ایدئولوژی عبدالله اوجاالن جامعه را ایجاد کرده و آن را در کنار هم نگاه می دارد و به طور هم زمان 

جامعه نیز آن ایدئولوژی را تقویت می کند.   روژآوا یک جامعه کوچک است، ارتباط آن با بسیاری از نقاط دنیا قطع گشته است )به سبب 

خصومت   های ترکیه و تحریم   ها ( و توسط جنگ محصور گشته است. میزان همبستگی جمعی باال بوده و به نظر می رسد مردم آرزو  های 

 YPJ و YPG یکسانی را به ویژه برای پیروزی   های نظامی، به اشرتاک می گذارند. مردم حامیت کرده، در جنگ رشکت می کنند و در قالب

پیروزی   هایی را کسب می کنند. حامیت   ها قطعا بایستی افزایش یابد. این پیروزی   ها دموکراسی را تصدیق کرده و احتامال ]سبب[ حصول 

اطمینان از آینده دموکراسی می شود. اما هامن طور که در جا  های دیگر اشاره کرده بودم، در همه جوامع مردم نسبت به ایدئولوژی حاکم 

واکنش متفاوتی نشان می دهند. برخی از آن  ها در مورد سیستم حاکم بسیار مشتاق اند، برخی حامیتی منفعالنه دارند، برخی عقیده خاصی 

ندارند و برخی شورشی خواهند بود، زیرا این در ذات آن  ها است که شورشی باشند و برخی به مشکالت حقیقی هامن گونه که هستند توجه 

می کنند. بوکچین قبال بیان کرده است که در هر گروه یا سیستم سیاسی، همیشه یک چپ، یک راست و یک مرکز وجود خواهد داشت حتی 

آرمان شهر نیز دارای این طیف است. هیچ نفعی در سعی برای کنار گذاشن سایر بخش   های و طیف سیاسی یا تالش برای ریشه کن کردن 

آن  ها، وجود ندارد. همیشه مردمی وجود خواهند داشت که با نظر عمومی غالب مخالف اند و یا باید وجود داشته باشند و پرسش اینجاست 

که جامعه بایستی در مورد ]این مردم[ چه کاری انجام دهد. من فکر می کنم که هر جامعه ای بایستی به همەی طیف   های سیاسی اجازه 

]حضور[ دهد و افراد دارای نقطه نظرات بایستی امکان دفاع از مواضع خود را داشته باشند. من این قضیه را متناقض یافته ام. ایدئولوژی 

برای آموزش و انگیزه دادن به مردم جهت خلق یک انقالب رضوری است، اما همزمان ایدئولوژی نباید تبدیل به ]ابزاری[ رسگوبگر شود که 

مردم را وادار به تبعیت کند. در قرن بیستم جهان تجربه   های بسیار زیادی از جوامع ساخته شده بر اساس ایدئولوژی، کسب کرد. چیزی که 

همه ما آموختیم این است که وجود نظرات مخالف در یک سیستم سیاسی سامل، حیاتی است.   روژآوا بایستی بتواند با تفاوت   های فردی از 

 جمله تفاوت   های سیاسی، کنار آید.

بریتانیا و آملان هم بە آسامن سوریە رسیدند، این جنگ نیابتی روز بە روز بە تنگنا  های باریک تری هدایت می شود، بەنظرتان مقامات 

   روژآوا خواهند توانست هامن خط سوم مورد ادعایشان را حفظ کنند؟ 

اساسا مسیر سوم »نه ]از[ اسد] می گذرد[ و نه از ارتش آزاد سوریه/النره« اکنون که روسیه وارد جنگ سوریه شده است، ما مسیر سوم 

دیگری داریم »نه ایاالت متحده/بریتانیا و نه روسیه«. من فکر می کنم که این عاقالنه است، به ویژه از زمانی که کُرد  ها اهمیت عظیم خود 

به عنوان مبارزان زمینی را مکررا اثبات کرده اند. ]این وضعیت[ به آن  ها قدرت نفوذ به هر دو طرف - هم ایاالت متحده و هم روسیه- را 

 داده و آن  ها باید از آن استفاده کنند. 

برگردیم بە بوکچین و اوجاالن، در نوشتە  های آخرتان بەوضوح می شود فهمید مدت   هاست روی اوجاالن و نوشتە  هایش مترکز کردەاید. چە 

 چیز  هایی این دو را بە هم وصل می کند و چە نقاط اختالف یا بعضا متناقضی خط این دو را از هم جدا می کند؟

هامنطور که قبال نوشته ام هر دوی آن  ها زمانی مارکسیست - لنینیست بوده که خودشان را به اشرتاکیون طرفدار محیط زیست و 

دموکرات   های طرفدار مجامع مردمی گذار داده اند. هر دوی آن  ها از طریق گذشته مارکسیستی خود به طرق مختلفی طبقه بندی شده و بر 

آن غلبه کردند، اما هر دو انقالبی و ضد رسمایه داری باقی ماندند و هر دو مخالف دولت-ملت اند. هر دو تاریخ نوشتند و رشحی دیالکتیکی 

از ظهور سلسله مراتب و سلطه دولت   ها از ماقبل تاریخ تا زمان حال، ارائه دادند. هردوی آن  ها با توامنندسازی مردم در سطح توده و ایجاد 

جامعه ای اکولوژیک به عنوان جایگزینی برای سیستم رسمایه داری حارض، درگیر شدند. متاسفانه نوشته   های اوجاالن در زندان به طور کامل 
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آ
به انگلیسی ترجمه نشده اند برای منونه خوانندگان انگلیسی زبان هنوز به »جامعه شناسی آزادی« که اغلب به آن ارجاع دادە می شود، 

دسرتسی ندارند. پس اطالعات من هم کامل نیست. فقط می خواهم اینجا به نکته ای اشاره کنم، که ممکن است به   روژآوا و بنا نهادن 

جامعه ای جدید، مربوط باشد. زمانی که از آکادمی علوم اجتامعی مزوپوتامیا در قامیشلو بازدید به عمل آوردم، به ما گفته شد که 

پوزیتیویسم رد شده است. بله انتقاد از جامعه شناسی و پوزیتیویسم به قرن نوزدهم باز می گردد، به درستی اشاره شد که متد  های علوم 

طبیعی قابل استناد برای علوم انسانی و زندگی ارگانیک نیستند، آن اعداد برای تجربیات انسانی قابل استناد نیستند و توانایی رشح مسائل 

غیرقابل اندازه گیری مانند فلسفه و اخالق و ]علوم[ مانند آن  ها را ندارند. همه این   ها درست است. اما هنوز  بخش   هایی از جامعه وجود 

دارد که اعداد برای آن  ها مفید است، چیز  هایی که قابل اندازه گیری اند. در حقیقت من فکر می کنم که در دنیای حقیقی هر جامعه پویایی 

مانند   روژآوا، به علوم اجتامعی نیاز دارد تالش برای ]ادامه حیات[ بدون آن  ها مشکل ساز خواهد بود. هر جامعه ای از جمله   روژآوا، به 

اقتصاد، علوم سیاسی، جمعیت شناسی، جغرافیا نیاز دارد. اعداد و آمار منی توانند همه آنچه را که در جامعه رخ می دهد، توضیح دهند، البته 

که نه، اما این بدان معنی نیست که آن  ها هیچ سودی ندارند. اعداد برای جامعه و برای دانسن مسائل مهم آن، رضوری است. برای دانسن 

اینکه چه تعداد مردم در آن ]جامعه[ زندگی می کنند، برای مثال بایستی یک رسشامری وجود داشته باشد. جامعه ای که می خواهد اقوام و 

مذاهب مختلف را شامل شود نیاز به دانسن این مسئله دارد که چه تعداد از اقوام و مذاهب در آن وجود داشته و از آن  ها اطالعات در 

دست داشته باشد. نه برای ایجاد مزاحمت، رسکوب یا جاسوسی آن  ها بلکه برای خلق سیاست   های مفید در ارتباط با آن  ها و کمک به بهبود 

زندگی   هایشان.  من متوجه این هستم که بخش اعظم اقتصاد   روژآوا اکنون به جنگ اختصاص یافته است. اما با این حال به ویژه برای 

جامعه ای که خواستار حکومتی دموکراتیک است، بایستی اطالعات مربوط به آن در اختیار عموم قرار گیرد. شهروندان یک دموکراسی 

بایستی تصمیم گیری کنند، برای منونه ]در خصوص[ چگونگی تخصیص پول   ها. اما برای تصمیامت ]مربوط به[ بودجه، شهروندان به اطالعات 

اقتصادی نیاز دارند. چنین اطالعاتی بایستی شفاف و در دسرتس عموم باشند. اگر حیات اقتصادی جامعه ای شفاف نباشد، در  های آن به روی 

فساد باز خواهد بود. من منی گویم که اینجا فساد وجود دارد، می خواهم بگویم که علوم اجتامعِی اقتصادی نه تنها برای سیستم مالِی شفاف 

بلکه برای خود دموکراسی نیز، رضوری است و علوم اجتامعی نیازمند کسب اطالعات درباره سایر چیز  ها مانند رشایط زنان نیز هست. چه 

تعداد از زنان در سال گذشته خشونت خانگی را تجربه کرده اند؟ در مورد چند همری، ازدواج   های اجباری و تجاوز چطور؟ وضع قوانین 

طرفدار زنان چه تاثیری بر این مسائل خواهد داشت؟ این سوء استفاده   ها بایستی به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و از نظر اجتامعی و 

احساسی بررسی شود تا شهروندان بدانند که کی و چگونه اقداماتی در این خصوص صورت می پذیرد. علوم اجتامعی می تواند اطالعاتی 

رضوری جهت خلق سیاست   های بهداشتی )شیوع بیامری   ها و سایر مسائل بهداشت عمومی(، برای برنامه ریزی شهری و پاکسازی آلودگی   ها و 

موارد دیگر، ارائه کند. امیدوارم هرچه که من در اینجا بیان داشته ام، بدیهی بوده و در   روژآوا انجام شود. این  ها فقط مواردی است که زمانی 

 که انتقادات وارده به علوم اجتامعی، برآمده از جنبش کُردی را خواندم، من را نگران کرد.

 

 بە نظرتان اگر آقای بوکچین زندە بودند، چە برداشتی از تجربەی مردمی در   روژآوا می داشتند؟

فکر می کنم که هر موقع امکان آن را می یافت به   روژآوا سفر می کرد، مشارکت می منود، پیشنهاد می داد، الهام می بخشید و همکاری می کرد. 

او تالش می کرد به ایجاد دموکراسی کمک کند؛ به رسارس خاورمیانه سفر کرده و تالش می کرد انقالب را به فراتر از مناطق کُرد  ها و در رسارس 

منطقه گسرتش دهد. و در مورد آن با رسارس جهان سخن می گفت، با هر کسی که ]به او[ گوش فرا می داد. این چیزی است که همه ما 

 کسانی که از آنجا بازدید می کنند بایستی مانند تعهدی اخالقی آن را ادا کنیم. 

*جانت بیئل نویسنده کتاب اکولوژی یا فاجعه: زندگی مورای بوکچین، است که در سال 2015 توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد انتشار 

یافت. 
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آ

انســان پیــش از هــر چیــزی یــک موجــود طبیعــی اســت و بــه اعتبــار آن از یــک هویــت طبیعــی 

برخــوردار اســت. انســان در عیــن حــال بــه عنــوان فردیــت و هویــت یکتــا و منحــر بــه فــرد 

یــک موجــود اجتامعــی اســت کــه بــا دیگــر هــم نوع هــا و هم فکــران خویــش، صاحــب هویــت 

ــرد  ــه ف ــر ب ــخص منح ــر ش ــامع ه ــا اجت ــروه ی ــک گ ــا ی ــتگی ب ــم بس ــت. در ه ــی اس اجتامع

ــراد گــروه ســهیم اســت. اشــرتاوس  ــت دیگــر اف ــن و شناســاندن هوی ــه ی خــود در تعیی ــه نوب ب

ــان را در  ــرد و نقــش زب ــامع شــکل می گی ــه ی اجت ــد کــه "هویــت شــخص اساســا در پهن می گوی

ــامرد". ــم می ش ــت مه ــکل گیری هوی ش

هویــت بــا »مــن« انســان یکــی نیســت. »مــن« موجــودی اســت کــه می اندیشــد و از او رفتــار و 

فعالیــت رس می زنــد. هویــت از مجمــوع فراینــد »از دســت رفته هــا« و »بازیافته هــا« بــر ذهــن 

آدمــی بــه جــا می مانــد و بــر کیفیــت رونــد بعــدی فعالیت هــا و طــرز زندگــی تاثیــر می گــذارد.

ــی از یــک  ــده ی ثابــت نیســت و در گــذر زمــان دچــار تغیراتــی می گــردد، ول هویــت یــک پدی

ــد و  ــن می کن ــرات را تعیی ــه تغیی ــت ک ــی اس ــه هویت اجتامع ــرد ک ــی ک ــد چشم پوش ــم نبای مه

ــد. تغییــرات در هویــت و  ــر اســاس فرهنــگ و شــیوه ی زندگــی رد و قبــول می کن تغییــرات را ب

هنر، هویت و انقالب
  شاهو کامنگر

رد و قبــول کــردن ایــن تغییــرات بســیار حســاس و پــر اهمیــت می باشــد چــون در صــورت اشــتباه بــه 

نابــودی هویت اجتامعــی و پارچــه شــدن اجتــامع و از بیــن رفــن هویت هــای اجتامعــی می شــود کــه 

ــخ در  ــه درازای تاری ــه ب ــا ک ــی ارمنه ه ــا و حت ــا و کلدانی ه ــا و رسیانی ه ــودی هلن ه ــه ناب ــوان ب می ت

رسزمین هــای خــود زیســتند، اگرچــه جغرافیــای کمــی در اختیــار دارنــد امــا هویــت و بــودن چنــد هــزار 

ــی و  ــوع هویت ــر هویت هــای فرادســت و حاکم)دولت هــا( از تن ــد. اک ســاله ی خــود را از دســت دادن

چنــد رنگــی بــودن اجتامعــات هویتــی، تــرس و واهمــه دارنــد چــون از هســت مندی آنهــا بــا خطراتــی 

ــن اســاس هویتــی را تعریــف و هویت هــای تحــت کنــرتل و امــر خــود را  ــر ای مواجــه خواهــد شــد. ب

ــف  ــت تعری ــن هوی ــد و ای ــت( می کن ــی در چارچــوب خود)دول ــت تعریف ــه زیســن در هوی ــور ب مجب

شــده و مهندســی شــده در متــام بخش هــای اجتــامع نفــوذ داده می شــود تــا جــای کــه پــس از گذشــت 

ــگ و همــوژن  ــک رن ــه، ی ــان رفت ــون از می ــان هویت هــای اجتامعــی گوناگ زم

ــری  ــی خودانکارگ ــع حت ــن هویت هــا بعضــی مواق ــه ای ــی ک ــا جای می شــوند ت

ــد.  ــی خویــش رشم و واهمــه می دارن کــرده و از هویــت اصل

ــه درازای  ــال و ب ــزاران س ــه ه ــم ب ــا ه ــه کورده ــد ک ــش می آی ــوالی پی ــا س ام

ــا  ــرتک ب ــی مش ــایگی و در زندگ ــود و در همس ــادری خ ــن م ــخ در رسزمی تاری

ــه  ــا چ ــد، ام ــی کردن ــا و... زندگ ــا و ارمنی ه ــا و کلدانی ه ــا و رسیانی ه هلن ه

ــایر  ــن س ــن رف ــوردی و از بی ــت ک ــتایی هوی ــدگاری و ایس ــث مان ــزی باع چی

ــت؟ ــده اس ــا گردی هویت ه

کوردهــا نیــز در طــول تاریــخ بــا نسل کشــی فیزیکــی، فرهنگــی و شــدیدترین 

ــراوان در  ــا اشــتباهات ف ــخ ب ــرو شــده و در طــول تاری ــوع آسمیالســیون روب ن

ــا  ــد ام ــرار گرفته ان ــش ق ــت خوی ــن رفــن هوی ــت شــدن و از بی مســیر بی هوی

ــدگاری هویــت کــوردی  ــی کــه باعــث مان ــل بســیار مهــم و حیات یکــی از دالی

ــگ  ــا فرهن ــردم ب ــن م ــی ای ــورد و زندگ ــردم ک ــگ و هــرن م شــده اســت، فرهن

ــا  ــر ماده ــا ب ــه پارس ه ــی ک ــت. از زمان ــوده اس ــان ب ــاله ی خودش ــزاران س ه

حاکــم شــدند و در بســیاری از جنگ هــا و حتــی شــیوه ی حکومــت و زندگــی 

از مادهــا کمــک گرفتــه و از قــدرت آنهــا اســتفاده کردنــد. امــا ایــن مــردم شــیوه 

ــن روش  ــد ای و طــرز زندگــی نیمه دموکراتیــک و اشــرتاکی خــود را ادامــه دادن

ــی  ــی امپراطــوری عثامن ــه مادهــا داشــتند، در دوره ی اســالمی و حت زندگــی ک

ادامــه داشــت، هــر چنــد بارهــا فریــب خــورده و در جنــگ علیــه مردمــان و 

هویت هــای دیگــر بــه کار گرفتــه شــداند، امــا هویــت ایــن مــردم بــا توجــه بــه 

فرهنــگ و هــرن غنــی آنهــا تــا حــد معقولــی از نابــودی در امــان مانــد. بــرای 

ــاور و اعتقــاد  ــه آییــن زردشــتی و میرتایــی ب ــه هویــت اجتامعــی کــورد ب منون

ــت  ــس از مقاوم ــردم پ ــتان م ــه کوردس ــراب ب ــه ی اع ــان حمل ــا زم ــته، ام داش

فــراوان در برابــر اعــراب آن بخــش از اســالم کــه بــا فرهنــگ و هویــت اجتــامع 

ــود را  ــان ب ــگ آن ــا فرهن ــت ب ــد و قســمت هایی از اســالم کــه در ضدی ــول کردن ســازگاری داشــت را قب

ــورد  ــردم ک ــی م ــم های آیین ــا و مراس ــان ها و ایزدی ه ــا و یارس ــه علوی ه ــوان ب ــه می ت ــد ک نپذیرفت ان

کــه رسشــار از جلوه هــا و آثــار هــرنی اســت اشــاره کــرد کــه تائیــدی بــر ایــن ادعــا می باشــد. بــر ایــن 

مبنــا می تــوان گفــت کــه نقــش »هــرن« در هویــت اجتامعــی کــوردی جایــگاه بســیار ویــژه و خاصــی 

ــا هویــت کــوردی موزیــک و  ــا جایــی کــه در متــام مراحــل زندگــی یــک شــخص ب را ایفــاء می منایــد، ت

ــد. ــل مشــاهده می باش ــان و قاب ــل او منای ــن و عم ــا و در عرصــه ی ذه ــی زیب ــای رنگ جلوه ه

      هــر از مــرگ، حافظــه ی تاریخــی 

ــوان  ــه می ت ــد ک ــری می کن ــردم جلوگی م

ماننــد  داســتان هایی  و  افســانه ها  بــه 

خانــی،  احمــد  اثــر  زیــن«  و  »مــم 

ــوردی و شــاهنامه ی  ــاد ک ــیرین و فره ش

رصفــا  شــده  یــاد  کوردی)کتاب هــای 

دلیــل  منی باشــد  پارســی  آثــار  کپــی 

بــودن بخش هایــی  ایــن موضــوع دارا 

اســت کــه در اثــر پارســی وجــود نــدارد 

و همچنیــن فضــای زبانــی، ســاختاری 

در  رفتــه  بــکار  متفــاوت  تصــوری  و 

شــخصیت  از  نشــان  کــه  اســت  اثــر 

معــامری   و  می دهــد(  اثــر  متفــاوت 

ــات  ــه ی هورامان ــه ای منطق ــامری پل )مع

مناطــق  برون گــرای  معــامری  و 

در  زاگــروس(  کوهســتانی  دشــت- 

ــرد ــاره ک ــوان اش ــتان می ت رسارس کوردس
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یکــی از کارویژه هــای مهــم »هــرن«، زیبــا منــودن زندگــی می باشــد کــه ایــن امــر باعــث معنادهــی و هدفمنــد کــردن ســاحت 

ــواز چهــل دف،  ــا صــدای دلن ــا ی ــا دهــل و رسن ــت اجتامعــی کــوردی ب ــک شــخص در هوی ــردد. ی ــی( زیســتی انســان می گ مادی)بیرون

چشــم بــه دنیــا می گشــاید و بــا الالیــی پــر احســاس مــادر لــب بــه ســخن بــاز می کنــد و بــا آشــنایی بــا تاریــخ خــود کــه بخــش بزرگــی 

ــا دهــل،  ــا هــرن مانــدگار شــده اســت)مانند معامری هــا و آواهــا و موزیک هــای فولکلــور و...( بــزرگ می شــود و دوبــاره ب از آن نیــز ب

رسنــا و ملــودی و ریتــم غنــی چمری)چەمــەری( کــه یــک تکــه موزیــک و رســم باقــی مانــده از دوران آییــن  میرتایســتی اســت بــا دنیــا 

ــد »مــم و  ــه افســانه ها و داســتان هایی مانن ــوان ب ــد کــه می ت ــری می کن ــد. هــرن از مــرگ، حافظــه ی تاریخــی مــردم جلوگی وداع می کن

زیــن« اثــر احمــد خانــی، شــیرین و فرهــاد کــوردی و شــاهنامه ی کوردی)کتاب هــای یــاد شــده رصفــا کپــی آثــار پارســی منی باشــد دلیــل 

ایــن موضــوع دارا بــودن بخش هایــی اســت کــه در اثــر پارســی وجــود نــدارد و همچنیــن فضــای زبانــی، ســاختاری و تصــوری متفــاوت 

بــکار رفتــه در اثــر اســت کــه نشــان از شــخصیت متفــاوت اثــر می دهــد( و معــامری  )معــامری پلــه ای منطقــه ی هورامانــات و معــامری 

ــوان اشــاره کــرد. مردمــی کــه از تاریخــی بدیــن شــکل و  برون گــرای مناطــق دشــت- کوهســتانی زاگــروس( در رسارس کوردســتان می ت

زندگــی و هــرنی بــه ایــن زیبایــی دارنــد، هویــت اجتامعــی خــود را بصــورت مســتمر پربارتــر می کننــد. خلــق کــورد و دیگــر خلق هــای 

ــه تکــرار اشــتباهات تاریخــی می گــردد.  ــد، باعــث دچــار نشــدن ب ــا بازخوانــی هــرن و فرهنــگ و حافظــه ی تاریخــی کــه دارن جهــان ب

از طــرف دیگــر، هــرن و فرهنــگ خویــش را بــا خوانشــی نویــن در قالــب مدرنیتــه ی دموکراتیــک بــه منایــش می گذارنــد. ایــن موضــوع 

باعــث جلوگیــری و مقابلــه در برابــر نفــوذ و تهاجــم فرهنگــی، نظامــی، واقتصــادی مدرنیتــه ی رسمایــه داری و بــازی جدیــد آنهــا )داعــش( 

ــل از  ــه 12000 ســال قب ــت اجتامعــی ک ــد. هوی ــی را می آفرین ــی حامســه ی کوبان ــی آن یعن ــت منــود بیرون ــد و در نهای ــول منی کن را قب

ــرای وجــود یافــن متــام هویت هــای  ــان کــرد. نقــش مادر فرهنگــی را ب ــا منای ــه دنی ــه« خویــش را ب ــا هــرن معــامری »گوبکلی تپ میــالد ب

دیگــر بــازی کــرد. امــروز نیــز بــا هــرن مقاومــت و سیســتم خود مدیریتــی زنــان و جامعــه و مشــارکت بی ســابقه ی زنــان در مقاومــت 

بــار دیگــر خــود را بــه جهــان ثابــت کــرد. صفــت مشــخصه ی هــرن بــه عنــوان یــک رســانه ی ارتبــاط فرهنگــی، بازتــاب هویــت مســایل، 

ــام  ــت خیرع ــوان در خدم ــه می ت ــت ک ــانه ای اس ــاترین رس ــرن رس ــت. ه ــش اس ــار خوی ــامع در آث ــی اجت ــانی و هویت ــای انس دغدغه ه

ــتان(  ــالب روژآوای)غرب کوردس ــال انق ــرای مث ــود. ب ــرده ش ــکار ب ــاوم ب ــتمدیده و مق ــای س ــر و ملیت ه ــش و کارگ ــای زحمتک خلق ه

کوردســتان و کوبانــی بــا آثــار هــرنی از مجســمه ی هــادی ضیاءالدینی)مجســمه ی گریــالی زن( و تاتر هــای دکــرت قطــب الدیــن صادقــی 

در تهــران و آهنگ هــای کــه در رستــارس کوردســتان و پــس از آن در جهــان و صدهــا آثــار هــرنی دیگــر بــه مــردم جهــان معرفــی شــد. 

ــد شــهید »کلهــور  ایــالم«، شــهید  ــد، صدهــا و هــزاران کــس از بخش هایــی دیگــر کوردســتان مانن ــار هــرنی ســبب گردی ــن آث ــدن ای دی

ــر  ــر ســطح نفــوذ و عمــق اث ــی، نشــانی ب ــرز و ده هــا و صدهــا شــهید از کشــورهای دیگــر در کوبان ــل کوبانــی« اهــل اســتان ال »آری

هــرن در خودآگاهــی فرد-اجتــامع می تــوان ارزیابــی منــود. از منظــری دیگــر روژآوا )غــرب کوردســتان( هویــت اجتامعــی کــورد و حتــی 

هویــت انســانیت را زنــده نــگاه داشــتند. پــس می تــوان اذعــان داشــت کــه هــرن معــامری »گوبکلی تپــه« و هــرن و مراســم های آیینــی 

ــی  ــالب کوبان ــت و انق ــرن مقاوم ــا ه ــت ت ــن دس ــادی از ای ــوارد زی ــا و م ــا و علوی ه ــان ها و ایزدی ه ــم یارس ــا و مراس ــد خانقاه ه مانن

ــا هویــت اجتامعــی کــورد بــه عاقبــت هویت هایــی ماننــد  و غــرب کوردســتان، ادامــه دهنــده ی یکدیگــر می باشــد و باعــث گردیــد ت

ــردد.     ــار نگ ــا و... دچ ــا و کلدانی ه ــا و هلن ه رسیانی ه

تابلوی یکم/ به جای همه ی کسانی که نشناخته ام 

ــر پیشــانی تاریخــش  ــاز آبســن یــک بدنامی ســت. عــرق رشم ب ــن ب ــن زمی ــی، ای ــن دریوزه گــر هرجای   ای
فــرو می چکــد، وقتــی قــرار بــود مــا »در رویــای خــود دنیایــی را ببینیــم کــه در آن هیــچ انســانی انســان 
ــش را  ــش گذرگاه های ــح و آرام ــردد و صل ــار گ ــتی رسش ــق و دوس ــن از عش ــامرد، زمی ــوار نش ــر را خ دیگ
بیارایــد«. روزی کــه هابیــل تنهــا از روزگار بی عشــق و بی انســان ُمــرد و انســان جســتجوی انســان بــرای 
ــرای  ــد. ب ــرام کردن ــش ح ــر خوی ــق را ب ــظ عش ــا تلف ــت و لب ه ــش را باخ ــن  خوی ــت، زمی ــا را باخ معن
ــودک  ــک های بی ک ــه عروس ــی ک ــن کوچه های ــتگاه و ای ــافران ِ  ِ بی ایس ــن مس ــان و ای ــن ِ بی انس ــن زمی ای
ــن  ــوز ِای ــرای هن ــک شــهر، ب ــرای کوچه هــای ی ــه بنویســد. ب ــود ک ــوار«ی ب ــاال مــی آورد، کاشــکی »پل ال ب
ــط و  ــیده اند. خ ــط کش ــال خ ــای س ــیده ی زیب ــور اتو کش ــره ی دیکتات ــر پرت ــه ب ــه ک ــِف محل ــودکان کثی ک
ــن  ــتی  ای ــای مس ــد پیاله ه ــه بای ــی ک ــک اینجای ــردم، ی ــک م ــرای ی ــت ب ــیده اند. کاش می نوش ــان کش نش
قــرن  ِ بی قــدح را بــر لــب زخم هــای شــهیدش بزنیــم، یــک اینجایــی کــه هنــوز هســت و می مانــد، بــرای 

دوبــاره، بــرای ایــن مــردم، بــرای ایــن انســان بایــد نوشــت:

ترا به جای همه ی کسانی که نشناخته ام، دوست می دارم

ترا به جای همه ی روزگارانی که منی زیسته ام، دوست می دارم

برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می شود

و برای خاطر نخستین گناه

ترا به خاطر دوست داشن دوست می دارم

ترا به جای همه ی کسانی که دوست منی دارم، دوست  می دارم

روایت آن رفتگان بی برگشت  
هیوا آرگش
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تابلوی دوم/ از دموکراسی ِسلفی تا پرده ی آخر

 دســتهایت را روی رست بگــذار و هــزار قــدم تــا شــب، بــه عقــب برگــرد. زانــو بــزن همیــن جایــی کــه بایــد نباشــی. اینجــا 
ــد ه ای.  ــده نش ــم خوان ــارلی ابدو« ه ــت خورده ی »ش ــامره ی برگش ــچ ش ــز در هی ــو هرگ ــت و ت ــی نیس ــچ پاریس ــبیه هی ش
شــکم بادکــرده ی خاورمیانــه ی لکاتــه ای، کــه در شــبی دور تلوتلــو رفتــی تــا تــه ایــن جــِر جغرافیــا. زاییــدن در خاورمیانــه و 
 شبیه شــدن بــه کاغذتوالت  هــای یــک هتــل کــه مــردان  کــراوات زده   ی چشــم آبی اش هــر هشــت  ســاعت یــک بــار حقــوق 
ــن و  ــرای م ــدر ب ــد. و چق ــلفی می گیرن ــی ِس ــه دار، دموکراس ــای منگول ــا منوه ــدش ب ــان موبلون ــد و زن ــرش رسو می کنن ب
ــرده ی آخــر فاحشــگی  دیپلامتیکشــان،  ــا پ ــز نوشــته نشــد، ت ــه هرگ ــودکان هفت ســنگی اش ک ــا شــعرها و ک ــم ب کوچه های
حقــوق بــرش را یــک میــز آن ســوتر جــار می زننــد، دوره  می افتنــد در البــی هتــل، کــه چقــدر مــا کوردهــا بافرهنــگ هســتیم، 
بی دیــوار،  بــی در،  بی خانــه ،  بی خــاک،  بی متــدن،  بی کشــور،  بــا رسبزیــر،  باجنگجــو،  با ادبیــات،  با تاریــخ، با شــعور، 
بی پنجــره، وحشــی، پــا در زنجیــر، و . . .  و مــا همچنــان دســت هایامن را روی رسمــان بایــد بگذاریــم و هــزار قــدم بایــد 

تــا شــب بــه عقــب برگردیــم. . .

ــد«ِ خودمــان، اینجــا »سلوپی« ســت، »جزیــر« اســت و خــون، اینجــا باکــور   اینجــا روز اســت، دیاربکــر اســت هــامن » آَم
ــا  ــا ب ــوس نیســت. و اتفاق ــا کــه اصــال اهلــی منی شــود. دســت آموز نخواهــد شــد. خانگــی و ل اســت. شــامل یــک جغرافی
کوچه هایــی کــه شــبیه هــزاره اش نیســت. نــه پدرخوانــده  می خواهــد کــه برده رقصی هایــامن را لعــاب پارملانــی دهــد، نــه 
میهــامن متجــاوز. نــه دموکراســی وارداتــی پســامنده بــر رس میــز صبحانــه   ی یــک ســفارت خانه می لیســد، نــه از کمیســیون 
زوار دررفتــه ی حقــوق بــرش مرشوعیــت گدایــی می کنــد. رساپــا نفــرت اســت و ســنگ اســت و خــون. و ســفیر گلوله هایــی 
ــر ســینه ی ســپاه  توحــش می گــذارد. و اصــال قــرار نیســت کــه دخــرتان و پــران شــهر، کالشنیکف هایشــان  کــه درســت ب
ــه  ــی ک ــن جای ــوی ســنگ و ســیب می دهــد، درســت همی ــه ب ــا دســت هایی ک ــم ب ــر بودی ــک نف ــا ی ــد. م ــن بگذارن را زمی

ــتاده ایم . . .   ــتیم. و ایس هس

»سکوت آب می تواند خشکی باشد و فریاد عطش

سکوت گندم می تواند گرسنگی باشد و غریو پیروزمندانه ی قحط 

همچنانکه سکوت آفتاب ظلامت است

اما سکوت آدمی، فقدان جهان و خداست

غریو را تصویر کن«

ــه ســادگی   ــا ب ــت می شــود، ام ــب و روشــنفکر صحب ــد و ادی ــه ی هرنمن ــه، از وظیف ــن جامع ــه در ای ســال ها اســت ک

ــع  ــب موض ــد و ادی ــی هرنمن ــت. وقت ــه اس ــات نیامیخت ــرن و ادبی ــا ه ــوز ب ــه، هن ــن وظیف ــه ای ــت ک ــوان دریاف می ت

طبقاتی)هویــت خلقــی، اجتامعــی، اقتصــادی و سیاســی( نگیــرد، بــا دشــمنی مشــخص و معلــوم درنیاویــزد، خلــق  و 

زبــان غنــی و مؤثــر آنهــا را درنیابــد، توازنــی منطقــی میــان ارزش هــای هــرنی و رشــد فرهنگــی خلــق  برقــرار نســازد، و 

از رس رفــاه و ترحــم، خلــق  نــوازی کنــد، بــه میــان خلــق  نــرود، در اتــاق خلــق  ننشــیند، بــا خلــق  نپوشــد و ننوشــد، بــه 

ــاراتی  ــا اش ــش ب ــنفکرانه ی خوی ــه و روش ــای مرف ــناخته، از فض ــی ناش ــون خدای ــد، و چ ــوش نده ــق  گ ــای خل حرف ه

 خداوندانــه بــه حــل و فصــل قــرشی مســایل محرومیــت و فقــر بپــردازد؛ خدایــی کنــد و بنــده نــوازی بیامــوزد، عمــال 

گرایــش هــای فرهنگــِی خرده بورژوایــی داشــته باشــد و بــه هــرن و ادبیاتــی بــا متــام تجلیــات زیبایی شناســانه، 

ــرف،  ــه ی ح ــه، در عرص ــن هم ــا ای ــپارد؛ و ب ــت دل بس ــه اس ــه جامع ــه ی مرف ــی  طبق ــط فرهنگ ــده ی رواب تحکیم دهن

خلقــی و حتــی مبــارزه مبانــد، هرگــز منی توانــد مفهومــی واقعــی از وظیفــه داشــته باشــد؛ چــه، اگــر چنیــن باشــد، دیگــر 

ــی اســت؛  ــط ذهن ــی غل ــاندن مبان ــرای پوش ــی ب ــی اســت؛ رسپوش ــت اجتامع ــرای کســب موقعی ــی ب ــه« حرف “وظیف

صورتکــی بــرای اســتتار رابطــه ای اشــتباه آمیز اســت کــه میــان ذهنیــت و عینیــت برقــرار شــده اســت: از مفاهیــم عینــی 

حــرف می زنــد و اثــرش تجســم بی منطــق ذهنیــت اســت، از وظیفــه می گویــد و کارش رسدرگــم و غیــر مســئول اســت، 

ــه کار  ــت( ب ــام موجود)دول ــواه نظ ــگ دلخ ــم فرهن ــرای تحکی ــرنش را ب ــت! و ه ــی اس ــدی اجتامع ــد هرنمن می گوی

می گیــرد و در مجمــوع در ســاختامن ایده الیســتی جامعــه رشکــت می جویــد. وظیفــه ای کــه امــروز در هــرن و ادبیــات 

مطــرح اســت، در اولیــن اقــدام، چیــزی جــز تــوازن دیالکتیکــی میــان عینیــت و ذهنیــت نیســت. اگــر ایــن تــوازن درک 

شــود، می تــوان گفــت اولیــن اقــدام در راه هــرن و ادبیــات موظف)متعهــد و مســئولیت پذیر( برداشــته شــده اســت. 

رسچشــمه ی جریــان معرفتــی انســان، عیــن اســت؛ و ذهــن، ناگزیــر، تابــع حرکــت همیــن عینیــت انکارناپذیــر می باشــد. 

بایــد از تصــورات کلــی و ذهنــی کــه از مبانــی عینــی گذشــته، برخاســته اند مــدد گرفــت، امــا هرگــز نبایــد آن را کافــی 

دانســت. مبانــی تحقیــر، فقــر، بیــامری و اســارت خلــق  جامعــه ی موجــود، می بایــد از طریــق درک، تحلیــل و شــناخت 

وظیفه ی هنر
شهید سعید سلطانپور
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نهاد هــای عینــی موجــود کشــف گــردد و وظیفــه بــر آن قــرار گیــرد. بایــد بــا تحلیــل و شــناخت موجودیــت 

و عملکــرد ســازمان های موجــود اداری، نظامــی، فرهنگــی، سیاســی و دینــی، تضــاد عمــده را درک کــرد و 

ــکال  ــا اش ــد ب ــف می بای ــه ی موظ ــرن و اندیش ــناخت. ه ــز ش ــی را نی ــای فرع ــاد، تضاده ــن تض ــوار ای در ج

خــاص خویــش در زمینــه ادبیــات و هــرن بــه تحلیــل و تفســیر تضــاد اصلیــو بنیادیــن جامعــه بپــردازد. بگــذار 

هرنمنــدان مدعــی، آنهــا کــه بــه هــرن نــاب و هــرن غیرطبقاتی)غیرخلقــی( و می اندیشــند، رم کننــد. تضــاد 

اصلــی جامعــه مــا کــه بایــد از طریــق هــرن و ادبیــات درک شــود – تضــاد بــا نیــروی امپریالیســم و ناگزیــر 

ــورژوازی  ــا ب ــورژوازی ب ــران، تضــاد خرده ب ــا کارگ ــی ب ــی مل ــودال – بورژوای ــی فئ ــا سیســتم بینابین تضــاد ب

بــزرگ، تضــاد روشــنفکران و افزارمنــدان و تضــا دهــای پائیــن تــری چــون تضــاد 

هرنمنــدان ب ایکدیگــر، تضــاد داخلــی  ســازمان های دولتــی و تضادهــای کوچــک 

اصنــاف در برابــر هــم و یــا تضــاد دیــن، هــرن، اندیشــه، همــه و     همــه، تضادهائی 

فرعــی اســت و نبایــد ســد راه تضــاد اصلــی و عمــده گــردد؛ چــون ایــن هــامن 

ــفانه،  ــا متاس ــد. ام ــده می خواهن ــاد عم ــع تض ــن مرتج ــه عاملی ــت ک ــزی اس چی

ــی  ــه تضادهــای ابتدائ ــد، بیشــرت ب ــه شــهامت کن ــدان ک ــا چن ــات م هــرن و ادبی

می گرایــد و خــود را در ایــن تضادهــا غــرق می کنــد و در نتیجــه تضــاد عمــده 

ــا حتــی ارزش هــای ارتجاعــی آن تقویــت  ــد و ی ــار می مان ــر کن ــر ب از حــوزه تاثی

می گــردد و بــه ســود قطــب اســتثامرگر تضــاد می انجامــد. یــا از وظیفــه ســخن 

نگوییــم و راه خــود را گیریــم، و یــا بــه ایــن مفاهیــم بیندیشــیم ؛ زیــرا تنهــا در 

جهــت تعلیــم هــرنی و ادبــی ایــن مفاهیــم بــه خلــق  اســت کــه می تــوان وظیفــه 

را بــه درســتی دریافــت و در مــن مبــارزه ی طبقــه ی محروم)خلــق زحمتکــش و 

فرودســت( قــرار گرفــت. هــرن و اندیشــه موظــف، بــا فــرود هرنمنــد و ادیــب در 

مــن روابــط تحقیــر شــده ی خلــق  و دقــت و مطالعــه در زندگــی غنــی و رسشــار 

خلق ها)خلق هــا( از نظــر تولیــدات خالقــه اقتصــادی و ایجــاد زبــان و فلکلــور، 

ــر خــالف شــایعه ی دشــمن پســند “ هــرن و اندیشــه ی  ــرد؛ پــس ب شــکل می پذی

دســتوری “، از هرگونــه تحمیــل ایدئولوژیــک عــاری اســت ؛ چــه در چنیــن 

ــد،  ــق می کن ــه خل ــد و آنچ ــوژی  می باش ــن ایدئول ــود در م ــد خ ــی، هرنمن حالت

ــا  ــی خلق ه ــی و دین ــی، سیاس ــی روان ــادی، فرهنگ ــبات اقتص ذره ذره، از مناس

اخــذ شــده اســت . وقتــی موضــع طبقاتــی هرنمنــد - قاطــع و آشــکار- مشــخص 

گــردد، دیگــر وظیفــه، عنــری خارجــی نیســت تــا تحمیــل شــود. اینجــا، وظیفــه 

در متــام ذرات مــاده – کــه در ارتبــاط دامئــی بــا ذهنیــت – جریــان دارد. اینجــا 

ارزش هــای وظیفــه ای، ارزش هــای هــرنی و ارزش هــای آرمانــی در ارتباطــی 

را  هــدف  مجمــوع،  در  و  می گردنــد  یکدیگر محســوب  از  جدائی ناپذیــر 

ــن  ــارز نوی ــوژِی مب ــای ایدئول ــر مبن ــه ب ــه ای ک ــرن و اندیش ــس، ه ــازند. پ می س

شــکل یابــد، هرگــز تحمیلــی و کلیشــه ای منی توانــد باشــد ؛ زیــرا فلســفه ی 

علمــی، جهــان را از دیــدگاه تغییــر و تحــول می نگــرد؛ و آنچــه در پروســه تغییــر 

و تحــول قــرار گیــرد، گوناگــون و وســیع اســت و انســان را بــه کشــف عنــارص تــازه ای در طبیعــت و وجــود 

ــه  ــی، ب ــات شــایع، کــه از جانــب دولت هــای جوامــع طبقات رهنمــون می شــود.  امــا برعکــس، هــرن و ادبی

ــار، و تســلیم  ــت رفت ــت کهول ــه عل ــردد، ب ــن می گ ــات تلقی ــون و مطبوع ــو، تلویزی ــدارس، رادی ــیله ی م وس

همــواره ی خویــش – کــه در جریــان تاریــخ رنــگ باختــه اســت – بــدون آنکــه بــه نظــارت مســتقیمی بــر 

قلمــرو خــود الــزام بخشــد، ماهیتــا هــرن و ادبیاتــی کلیشــه ای و مــرده اســت؛ محتوائی تکــراری و ســاکن دارد، 

و طبیعــت و انســان را” ایســتا” می نگــرد. هرنمنــدان و متفکریــن هــرن و ادبیاتــی چنیــن؛ یــا کامــال رسســپرده، 

تســلیم و بــه گــودال  مانــده و گندیده انــد؛ و یــا هنــوز در آنهــا احساســی بــرای رابطــه بــا انســان و طبیعــت 

      هرمنــد و روشــنفکر اگــر بــه 
رشایــط نیاندیشــد و از بیــان تحلیلــی 
ایــن  موقعیــت بگریــزد و مهم تــر 
قبــال  در  را  خــود  وظیفــه ی  کــه 
نکنــد، خــواه و  تعییــن  موقعیــت 
از ملــت جــدا می افتــد و  ناخــواه 
ــرای  ــیله ای ب ــود وس ــود و کار خ از خ
نفــی رضورت هــای اجتامعــی تاریخی 
ــاف  ــی ب ــه مرتجعــی کل می ســازد و ب
و خیــال پــرداز تبدیــل می شــود و بــه 
ــای  ــرد از پدیده ه ــی مج ــل ادراک دلی
ــت  ــه عل ــا ب ــت و ی ــامع و طبیع اجت
ترســی سیاســی و همــواره – کــه 
ــی  ــه زندگ ــق ب ــی و تعل ــی ایامن از ب
ــی  ــه کل ــرد – ب ــه می گی ــخصی مای ش
ــود  ــت خ ــا مل ــه ب ــرد ک ــاد می ب از ی
در کجــا و چــه گونــه ایســتاده اســت؛ 
ــه ی او  ــر و اندیش ــج ه و آن گاه نتای
داغــی اســت، آســامنی کــه بر ســیامی 
شکســت جامعــه می نشــیند و بــا 
پشــتیبانی کارگزاران برگزیــده، آوازه ای 

ــره ی ازلیــت و  ــر مــدار دای ــه کــه ب ــوای کهن ــا هــامن محت ــم، و ی ــزار از شــکل های قدی موجــود می چرخــد کــه در ایــن صــورت، خســته و بی

ــدگاه  ــون هســتی  را از دی ــادر نیســتند فرم هــای وســیع و گوناگ ــد و چــون ق ــد و هیاهــو می کنن ــرم می تازن ــرو ف ــه قلم ــردد، ب ــت می گ ابدی

محتــوا کشــف کننــد، ناگزیــر بــه ارائــه ی، تشــکل پوســت ای آن می پردازنــد؛ کــه از دیــدگاه زیبایی شناســی دارای ارزش هایــی هســت، امــا آن 

چنــان ارزش هایــی کــه از اصالــت فعــال خویــش دور مانــده و بــا دخالــت هــرن و ادبیــات مبــارز، بــا درک خواســتگاه تاریخــی خویــش و بــا 

تکیــه بــر رئالیســم اجتامعــی، ناگزیــر از ســتیزه ای قاطــع بــا فرهنــگ کهنــه ی فئــودال – بورژوایــی اســت و بــا بازســتاندن ارزش هــای موجــود 

در هــرن و اندیشــه ی ادوار گذشــته – چــه از نظــر فــرم و چــه از نظــر محتــوا – و تغییــر آن در جهــت انطبــاق بــا نیازهــای تــازه ی خلق هــا 

ــه ی “کار”،  ــوق از دســت رفت ــت اکتســاب حق ــدام خلق هــا جه ــرای روزهــای اق ــق  می کوشــد و ب ــگ خل ــرای رشــد فرهن ــده، ب ــروز و آین ام

زمینــه ای مناســب می ســازد؛ و همچنیــن هرنمنــدان و روشــنفکرانی را کــه بــا وجــود خاســتگاه های بورژوایــی و یــا تعلقاتــی چنیــن، گرایشــی 

منطقــی بــه جانــب خلــق  دارنــد تقویــت می کنــد و می ســازد تــا از فاجعــه ی نوســان میــان دو طبقه)فرادســت و فرودســت( رهــا گردنــد .امــا 

هســتند کارگزارانــی کــه پــول می گیرنــد و مقــام می یابنــد تــا بــه ســود نظــم کهــن، هــرن و اندیشــه بســازند و بــا هیاهــوی گاه و بیــگاه، اذهــان 

را از مســیری کــه نبایــد دنبــال شــود، منحــرف ســازند، و هســتند کارگزارانــی دیگــر کــه بــا هیاهــوی “ســطح بــاال”  در زمینــه ی فــرم و حتــی 

محتــوا، بــه تثبیــت موقعیــت اجتامعــی خویــش، بــرای بهره منــدی از مزایــای قانونــی ســازمان های ترشیفاتــی می پردازنــد تــا هــم بــه مــراد 

ــات و فلســفه  ــی و تئوریســین هــرن، ادبی ــد عال ــا بحث هــای روشــنفکرانه ی خویــش، هرنمن ــدان خویــش عمــل کــرده باشــند و هــم ب خداون

ــرا در  ــد؛ زی ــب منی هراس ــال فرصت طل ــوم الح ــزاران معل ــن کارگ ــواره ی ای ــه و هم ــای زیرکان ــز از تهمت ه ــارز، هرگ ــرن مب ــوند. ه ــداد ش قلم

جبهــه ی سیاســت، رویــاروی آنهــا اســت و بــه درســتی دریافتــه اســت کــه پنهان تریــن تاثیــرات سیاســی، در زمینــه ی رابطــه ی مــدام خلــق  و 

ــارز، از  ــه ی مب ــرن و اندیش ــود. ه ــامل می ش ــه اع ــرن و اندیش ــزاران ه ــن کارگ ــق همی ــود، از طری ــط موج ــت رشای ــت تقوی ــگ در جه فرهن

معیارهــای فرمالیســتی  شــناخت  زیبایــی و اکتشــافات بیامرگونــه ی ذهنــی – کــه در زمینــه ی مدرنیســم، معمول تریــن راه وصــول بــه تصــور 

کاذب خالقیت انــد – می گریزنــد و مشــت خشــم و نفــرت خــود را بــر پــوزه ی هــرن و ادبیــات دایــره ای–  کــه در فضایــی از عنــارص آلــوده بــه 

تــراژدی و مضحکــه ی پیــری و مــرگ و جنســیت تبــاه شــونده رسگــردان اســت – می کوبــد و ســیامی آســامنی هــرن و اندیشــه ای را کــه بــا لعــاب 

مدرنیســم، گذشــته گرایی بی منطــق و ناممکــن را تجویــز مــی کنــد و بــا بیانــی مناســب اکنــون، بــه جانــب جاذبه هــای متافیزیکــی می گرایــد، 

ــد – در  ــراری، هیجــان، ضحــک، ســکوت، اشــک، آرامــش و تردیدن ــی ق ــا – کــه رسشــار از ب ــن اشــکال زیب ــرا متــام ای ــد؛ زی ــه لجــن می آالی ب

مجمــوع، بــه یــاس ســرتون و تســلیم بــه تقدیــر و درک خــدا از دیــدگاه هــرن و ادبیــات مبــارز، مردم دوســت؛ ولــی هرگــز واقعیــت آن انــکار 

منی شــود و حتــی قابــل بررســی، شــناخت و درمــان نیــز می باشــد. بیشــرتین تجلیــات ایــن نــوع هــرن و ادبیــات، مربــوط بــه متــام مفاســدی 

اســت کــه قرن هــا بــه کوشــش کارگــزاران طبقــات حاکــم، و پذیرفن هــای مــدام و ناگزیــر خلــق ، گســرتش یافتــه و هنــوز می یابــد و بــه دلیــل 

تائیــد، ســتایش، تقدیــر، تســلیم و التجــای آســامنی و زاری مــداوم، رخــوت، یــاس ســرتون و تخریــب تــوان مبــارزه و تغییــر در انســان، مــورد 

تائیــد ســازمان های حاکــم اجتامعــی اســت. اکنــون کــه بــودن و هســتی ، از دیــدگاه فلســفه ی علمــی، بــر اســاس درک تقــدم مــاده،  “جــری 

ــه از  ــی ک ــل تضادهای ــه ح ــت – ب ــت پرداخ ــل بی نهای ــت و تکام ــن حرک ــی ای ــای درون ــل تضاده ــه ح ــد ب ــدا می بای ــت، ابت ــته”  اس دانس

عینیت هــای تاریخــی برخاســته و می توانــد بــه عینیــت بــاز گــردد و واقعیــت را دگرگــون کنــد – نــه آن کــه شــیفته ی تصوراتــی شــد کــه ذهــن 

از مــاده دریافــت کــرده امــا هنــوز نتوانســته اســت آن را بــه واقعیــت عینــی بازگردانــد و تغییــری را ممکــن کنــد ؛ زیــرا اصــوال ایــن تصــورات، 

بــه دلیــل تجــرد و ســکون، همــواره بــه خــود بــاز می گــردد و بــه هیــچ نجــات و آزادی ای منی انجامــد. پــس می بایــد بــه عمده تریــن تضــاد 

عینــی جامعــه ی انســان پرداخــت و در حرکــت تکاملــی طبیعــت و انســان، بــه ســود تکامــل و در جهــت تریــع آن، تــرف کــرد. انســان کــه 

در جریــان تاریــخ، حرکــت متغیــر و متحــول تــوده ای عظیــم از مــاده اســت، خــود دچــار تضادهــای اجتامعــی اســت کــه بزرگرتیــن ســد در 

برابــر کشــف کیفیت هــای پنهــان و ســودمند طبیعــت و انســان اســت. اگــر بــا آگاهــی، بــه ایــن تضادهــای اجتامعــی – تضــاد انســان اســتثامرگر 

و انســان استثامرشــونده–  نپردازیــم و بــرای نابــودی آن نکوشــیم، رســیدن بــه آســتانه ی تضــاد مرتقــی و اصلــی انســان – تضــاد انســان آینــده 

ــا اقــدام امــروز مــا بــرای نابــودی تضــاد  و طبیعــت آینــده – اگــر نــه ممکــن، ایده آلــی بســیار دور خواهــد بــود ؛ و ایــن دوری تاریخــی، ب

ــود،  ــان موج ــده ی انس ــاد عم ــدون درک تض ــا ب ــرن و اندیش ه ــه ه ــه در زمین ــنفکرانی ک ــدان و روش ــتقیم دارد. هرنمن ــبتی مس ــی، نس طبقات

ــه  ــد ک ــی می مانن ــان ابله ــه زندانی ــد، ب ــرح می کنن ــکان مط ــان و م ــدا را، دور از زم ــری و خ ــاس، پی ــق، ی ــرگ، عش ــون م ــی چ ــی کل مفاهیم

همــواره بــر رس دیوارهــای اســتوار ســلول می کوبنــد و گیجــی، بهــت، خســتگی و وازدگــی ازیــن رفتــار را – کــه ناگزیــر اســرتاحت و آرامشــی 

نســبی بــه دنبــال دارد – درمــان دردهــای خــود می پندارنــد و آن را بــه اجتــامع نیــز پیشــنهاد می کننــد. امــا پذیرفــن آگاهانــه و ســازنده ی 

“جــر بــودن”  ایــن کــه انســان ناگزیــر در جریــان تحــول مــاده ی ســازمان یافتــه و همــواره  “هســت”  موثرتریــن گام در راه آینــده ســازی و 

آزادی اســت؛ گامــی کــه بــا حرکــت دانــای خویــش بــه ســوی جهــان مرتقــی ای از ادراکات علمــی و اجتامعــی پیــش مــی رود و از پایــگاه دانــش، 
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ــا  ــرد ت ــم هجــوم می ب ــه اجحــاف و ظل ــد و ب ــوت می کن ــام زمینه هــای زیســتی دع ــه داری( در مت ــا دولت ها)رسمای ــارزه ی ب ــه مب انســان را ب

جزیــی از آینــده ی آزاد انســان باشــد. انســان آینــده، آزاد خواهــد بــود؛ و آزادی، ادراکــی متغیــر و متحــول اســت کــه بــدون تردیــد در مرحلــه ای 

از رشــد و تکامــل و تحــول انســان و طبیعــت، دیگــر واجــد رنــج و محرومیــت بــرای انســان نخواهــد بــود. هــرن و ادبیــات مبــارز، بــا درک آزادی 

نســبی انســان امــروز کــه می توانــد موجودیــت یابــد؛ و نیــز بــا ادراک وســیع تری از آزادی انســان آینــده، بــه مبــارزه ی طبقاتــی می پــردازد؛ 

زیــرا خاســتگاه همیــن مبــارزه ی طبقاتــی اســت کــه می توانــد ادراک علمــی و طبیعــی خــود را از هســتی، بــر قوانیــن منطبــق ســازد؛ پــس در 

جهــت یــاوری مســتقیم نهادهــای مرتقــی و مبــارز اجتامعــی – نهادهایــی کــه بــرای رهایــی ملــت می کوشــد – مجهــز می شــود و بــا رشکــت 

در جریــان مبــارزه ای پنهــان و آشــکار، تاریــخ تحــول ملــت را می ســازد. جوامــع طبقاتــی و محــروم امــروز، در موقعیتــی از جریــان تاریــخ قــرار 

دارنــد کــه هــرن و ادبیــات آنهــا ناگزیــر از دیــدگاه تاثیــرات اجتامعــی ســنجیده و قضــاوت می شــود؛ و ایــن اصــل اســتواری اســت کــه در آینــده 

ــه و  ــا خــود فروخت ــش ی ــدان و روشــنفکران رس در خوی ــرای هرنمن ــت متحــرک، ب ــن واقعی ــت .ای ــری خواهــد یاف ــگاه مناســب تر و موثرت پای

وابســته، چنــان ناگــوار می باشــد کــه بــا متــام تــوان هــرنی و رســمی خویــش در برابــر آن صف آرایــی می کننــد و بــا پــول و زور و فــرم، ســالح 

می کشــند و می کوشــند، حقیقــت آن را بــا برچســب رایــج و رذیالنــه ی “شــعار” تنــزل دهنــد و دینامیســم جــری و فلســفی آن را زایــل کننــد. 

شــعار مرتقــی، عمیق تریــن و بارزتریــن اعتقــاد انســان معــارص، و رشیف تریــن تجلــی آرمانــی یــک ملــت اســت. اگــر ایــن اعتقــاد و آرمــان نــو، 

طــی مبــارزه، نتوانــد، در متــام لحظه هــای تجلــی خویــش، ابعــاد ممکــن فرهنــگ نویــن خــود را بنامیــد، نــه در خــور نفــی، کــه شایســته ی 

ــازه ی خویــش، مبانــی زیبایی شناســی، دیگــری را در  ــه نیازهــا و خصلت هــای ت ــا اتــکاء ب ــد ب ــارز می بای ــرا هــرن و ادبیــات مب نقــد اســت؛ زی

قلمــرو هــرن و اندیشــه کشــف کنــد و بــدان تشــکل و تکویــن بخشــد؛ و اگــر گاهــی – و حتــی بیشــرت  – » شــعار” می دهــد، از آن رو اســت 

ــه “  ــم ک ــد. می پذیری ــرو نه ــش را ف ــی خوی ــاز اکنون ــدان خواهــد رســید – نی ــام ب ــه حت ــد آراســتگی های ممکــن –ک ــه امی ــه منی خواهــد ب ک

شــعار”  مبــارز، کمبــود فرهنــگ هــرنی هســت، امــا بــه رسعــت در می یابیــم کــه ایــن کمبــود از نوپایــی آن ناشــی می شــود و در پویایــی آن 

رنــگ خواهــد باخــت و طــی دورانــی الزم و بــر اســاس نقــد و نظــر علمــی – هــرنی، تشــکلی هــرنی خواهــد یافــت . بــا “شــعار” مرتقــی – کــه 

از نیــاز خلــق  برمی خیــزد – ایــن خصلــت هســت کــه بــه هــرن تبدیــل گــردد، امــا شــعار هــرن و ادبیــات امــروز، دعــوت بــه مبــارزه ی طبقاتــی 

اســت. پــس آنچــه مرتقــی و متحــرک اســت و می توانــد بــا حفــظ مفاهیــم کوبنــده ی خویــش در آیینــه ی هــرن و ادبیــات منعکــس شــود – بــه 

مفهــوم ارتجاعــی آن و آن گونــه کــه فرهنــگ دشــمن شــایع کــرده اســت- » شــعار”  نیســت و اگــر  “شــعار”  هســت، بــه آن مفهومــی اســت 

ــر  ــی خویــش، هــدف دشــمن را از ب ــا حفــظ و تقویــت حساســیت شــاخک های سیاســی – ادب ــم. پــس الزم اســت کــه ب ــا از آن داری کــه م

چســب “شــعار” دریابیــم و آن را بــه ســوی فرهنــگ کهنــه و منســوخ او بازگردانیــم. بــه مفهــوم ارتجاعــی و کهنــه ی آن، ایــن دشــمن اســت 

ــی را  ــر کــه هــر انســان آگاه و دانای ــر تاثی ــن همــه پ ــا ای ــان پوســیده و ب ــی آن چن کــه در متــام زمینه هــا  “شــعار”  می دهــد.” شــعار” های

برمی آشــوبد و بــه خشــم  و نفــرت و مبــارزه می کشــد. گفتــم “شــعار”هایی پوســیده، و بــا ایــن همــه پــر تاثیــر ؛ زیــرا ایــن شــعارها از دیــدگاه 

فلســفه و علــم پویــا پوســیده اســت و در حیطــه ی دانایــی نابــود می شــود، امــا بــه علــت وجــود زمینــه ی وســیع مبانــی ایــده آلیســتی جامعــه، 

بــر خلــق  تاثیــر می گــذارد – کــه ایــن خــود یکــی از مشــکالت راه مبــارزه اســت و حــل آن چنــدان ســاده نیســت؛ و رفــع آن، بــه ویــژه، کار 

هــرن و ادبیــات اســت؛ کار فرهنــگ مبــارز و مرتقــی اســت. شــعارهای ایــده آلیســتی – کــه بــا داســتان ها، اشــعار، تصاویــر، و تخیــالت مذهبــی 

آمیختــه و فرم هــای موثــر خویــش را طــی تجربه هــای بســیار بــه دســت آورده اســت – اکنــون، بــدون آن کــه جذبــه ای آگاهانــه داشــته باشــد، 

ــود  ــار و پ ــا ت ــرا طــی دوران هــای خــاص سیاســی – ادبــی ملــت، ب ــه می شــود؛ زی ــا قانــون عــادت پذیرفت ــدار تلقــی می گــردد و ب ســنتی پای

خلق هــا عجیــن شــده اســت. هــرن و ادبیــات پــر از شــعارهای مــرده ی گذشــته، کــه اکنــون بــه شــدت تقویــت می گــردد، ارزش هــای موقعیتــی 

خــود را در برخــورد بــا واقعیت هــای مرتقــی از دســت داده اســت ؛ اکنــون و ایــن جایــی نیســت، همیشــگی و همــه جایــی اســت و در واقــع 

منی تــوان آن را دیــد و دریافــت؛ بنابریــن، بــرای اکریــت فریفتــه شــده، اکریــت پــرورش یافتــه بــا رویاهــای ناممکــن و محرومیت هــای مقــدر، 

ــا  ــود. ام ــی درک می ش ــای متافیزیک ــق عادت ه ــه ی عمی ــا جاذب ــی دارد و ب ــاری جادوی ــت و رفت ــر اس ــدا، جالب ت ــتحیل در خ ــت مس اکری

فرهنــگ مبــارز – کــه  “شــعار”  اکنونــی و ایــن جایــی را مطــرح می کنــد و اشــکال فــراوان هــرنی و ادبــی خــود را نیافتــه اســت – منی توانــد 

ــدان  ــته اند، در می ــته بس ــامن و گذش ــه آس ــوز ب ــه هن ــنفکرانی را ک ــدان و روش ــی هرنمن ــادی و حت ــا ع ــر، خلق ه ــدون خط ــت و ب ــه رسع ب

جاذبه هــای مــادی و معلــوم خویــش قــرار دهــد؛ امــا واقعیــت موجــود معیشــت خلــق  – اگــر چــه کمــی دیرتــر – باالخــره آنهــا را بــا فرهنــگ 

مرتقــی و شــعار آن همــگام و همصــدا خواهــد کــرد و هــرن و ادبیــات پیــش از اقــدام را تجربــه کنــد و پیشــگام مفاهیمــی باشــد کــه عمــل از 

ــا اجــازه ی رشــد مفاهیــم ایــده آلیســتی در خویــش، و رعایــت خــود بــه خــودی مبانــی هــرن و اندیشــه ی  آن زاده خواهــد شــد. می تــوان ب

کهنــه، بــه بازگویــی فلســفه ی ســاکن و رجز خوانــی دربــاره ی کلیــات بــی زمــان و مــکان و چرخــش رسگیجــه آور بــر مــدار کلــامت و حــرکات 

متافیزیکــی پرداخــت و در جامعــه ای چنیــن فاســد، قهرمــان هــرن و اندیشــه بــود و بــر ســکوی افتخــارات فرهنــگ ارتجــاع ایســتاد و بــا تصــور 

فریبنــده ی “جاودانگــی” خــود را فریفــت و در واقــع جاودانگــی را عنــری بــدون موقعیــت دانســت و از زمــان و مــکان معیــن تهــی کــرد و 

تــا دیــر زمانــی، حتــی قرنــی، مقبولیــت یافــت – زیــرا فرهنــگ و تصــورات ایــده الیســتی، پــس از رهایــی نیــز اثــرات مخــرب خــود را همچنــان 

آشــکار خواهــد ســاخت و اگــر چــه رسانجــام نابــود خواهــد شــد، - بســیار گــران جانــی خواهــد کــرد- امــا جاودانگــی از دیــدگاه انســان فرهنــگ 

مبــارز، عنــری دیگــر اســت، زیــرا بــه پویایــی مفاهیــم ســتیزنده و آزادی بخــش متکــی اســت. انســان هــرن و اندیشــه مبــارز، بــا آگاهــی بــر 

ــر حرکــت  ــه ب ــا خویشــن می ســتیزد و آگاهان ــده آلیســتی، پیوســته ب ــر احســاس و اندیشــه ی خویــش از فرهنــگ مــردود ای زمینه هــای متاث

ــی بخــش  ــگ و سیاســت رهای ــده در ســاختامن فرهن ــا و زاین ــی پوی ــی نظــارت دارد و می خواهــد جزی ــام زمینه هــای اجتامع ــش در مت خوی

آینــده ی طبقــه ی محــروم باشــد؛ و نــه کلــی ایســتا و پاینــده در مــن فرهنــگ و سیاســت طبقــه ی اســتثامرکننده. هرنمنــد و روشــنفکر رسگشــته 

بایــد تصــور کاذب جاودانگــی ایســتا را چــون پوســته  ای از امکانــات بالقــوه ی هــرن و اندیشــه ی خویــش بــه دور افکنــد و بــه آنچــه دربــاره ی 

هــرن و اندیشــه ی مؤثــر بــرای دگرکونــی موقعیــت اکنونــی خلــق  معتقــد اســت فعلیــت بخشــد و تــوان ایجــاد هــرن و ادبیــات ملــت را در خــود 

بپــرورد. گریــز از ملــت، گریــز از حقیقــت پویــای تاریــخ اســت؛ و ملــت، همــواره مفهومــی اســت و تــازه در زمــان و مــکان معیــن، و بایــد 

طبــق رشایــط درک شــود. هرنمنــد و روشــنفکر اگــر بــه رشایــط نیاندیشــد و از بیــان تحلیلــی موقعیــت بگریــزد و مهم تــر ایــن کــه وظیفــه ی 

خــود را در قبــال موقعیــت تعییــن نکنــد، خــواه و ناخــواه از ملــت جــدا می افتــد و از خــود و کار خــود وســیله ای بــرای نفــی رضورت هــای 

اجتامعــی تاریخــی می ســازد و بــه مرتجعــی کلــی بــاف و خیــال پــرداز تبدیــل می شــود و بــه دلیــل ادراکــی مجــرد از پدیده هــای اجتــامع و 

طبیعــت و یــا بــه علــت ترســی سیاســی و همــواره – کــه از بــی ایامنــی و تعلــق بــه زندگــی شــخصی مایــه می گیــرد – بــه کلــی از یــاد می بــرد 

کــه بــا ملــت خــود در کجــا و چــه گونــه ایســتاده اســت؛ و آن گاه نتایــج هــرن و اندیشــه ی او داغــی اســت، آســامنی کــه بــر ســیامی شکســت 

ــودال –  ــه ی فئ ــرن و اندیش ــن، ه ــه ای چنی ــرن و اندیش ــد. ه ــد می یاب ــده، آوازه ای بلن ــزاران برگزی ــتیبانی کارگ ــا پش ــیند و ب ــه می نش جامع

ــدی اقتصــادی و فرهنگــی از  ــت بهره من ــه عل ــدگان  آن ب ــی اســت کــه آفرینن ــه اســت، هــرن و ادبیات ــی اســت؛ فرهنــگ طبقــه ی مرف بورژوای

ــه  ــزوا و تســلیم، عروســک خیم ــه ان ــه و ســقوط ب ــن زمین ــی دری ــل شکســت و ناکام ــه دلی ــر عکــس، ب ــا ب ــه، و ی سیســتم انحصــاری رسمای

ــه  ــود رسمای ــت خون آل ــه انگش ــش را ب ــت خوی ــتی مل ــخ هس ــات –ن ــرن و ادبی ــر – ه ــر مؤث ــن ام ــوند و دری ــلط می ش ــام مس ــب بازی نظ ش

می بندنــد. ایــن آفریننــدگان ، کــه یــا رسخوردگانــی منــزوی و یــا وابســتگانی شــکم باره اند، جــز بــه زمینه هــای تبــاه، و رفــاه رسقتــی خویــش 

منی اندیشــند و بــا تهاجــم یــأس و یــا امــکان مقامــی خویــش، همــواره بزرگ تریــن خطــر ناگهانــی در برابــر حرکــت هرنمنــدان مبــارز ملت انــد 

و بــا ســالح انحطــاط، اقتصــاد و امکانــات وســیع خویــش کــه بــا ســمباده ی چــرخ ارتجــاع داخلــی و خارجــی صیقــل می یابــد، حنجــره ی فریادگــر 

مبــارزه را، بــا هــزار متهیــد، آرام و شــکنجه بــار می درنــد و خــون هــرن توفنــده و هرنمنــد مهاجــم را آرام و پنهــان بــر خــاک می ریزنــد. دشــمن 

بــه تــوان و تحــرک توفنــده ی هــرن و ادبیــات آگاه  اســت؛ پــس بــا همــکاری گروهــی از هرنمنــدان و روشــنفکران دیــروز، رسحــدات کنــرتل خــود 

را می گســرتد و تــا می توانــد از هرنمنــد و اندیشــمند ســلب اعتقــاد می کنــد؛ و بایــد توجــه داشــت کــه روشــنفکر رسخــورده و ســاقط دیــروز، 

متهیدســازی وابســته بــرای ســقوط هرنمنــد و روشــنفکر متزلــزل، نیمــه مبــارز، و حتــی مبــارز امــروز اســت ؛ و چنیــن اســت کــه هرنمنــد و 

روشــنفکر و حتــی مبــارزان قدیمــی را بــا شــگردهای گوناگــون می خرنــد تــا از خشــاب خلــق، ایــن گلوله هــای کاری را – کــه بــه تهدیــد، در 

برابر سیاست و فرهنگ ارتجاع صف بسته اند – ربوده باشند.
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لەمێــژ ســاڵە کــە لــەو ڕێگەیــەدا دێت و دەچــێ و هەتــا ئێســتا قــەت وچانــی نــەداوە. لــە دوورەوە کــە ســەیرت 
دەکــرد ئەتــوت خشــڵێکی ئامــاڵ شــینی لەبەردایــە. نــەرم نــەرم هەنــگاو دەنــێ. زۆر بــە پوختــی و ئەســپایی 
ــە  ــک ب ــچ بزۆزێ ــا ئیســتا دەســتی هی ــاو گۆمێلکەیەکــی دوورە دەســتە کــە هەت ــی ماســێ زەردەی ن دەڕوا. ئەڵێ
شــڵپەیەکی ناوەخــت گنجــی نەخســتووەتە ســیامی و نەیوروژانــدووە. یانیــش ئەڵێــی گوڵۆپێکــی شــینە بــە دەس 
ــە  ــد ب ــواردووە و هەرچەن ــاو شــەوەزەنگا. تەمەنێکــی راب ــی ن ــە دەشــتێکی هەمــوار و بێ کۆتای رێبوارێکــەوە ل
راســتە رێیەکــدا هەنــگاو دەنــێ بــەاڵم گوڵۆڵــەی عەمــری کەوتووەتــە لێــژی. مــەودای زۆرە لــە تــەک رۆژانــی 
گەنجــی کــە هــەر لێــرە و لەگــەڵ ئاوااڵنــی هەڵســووڕ و داســووڕیان بــوو. وەک ئاگــر وابــوو. دەتگــوت پۆلــووی 
دەم بایــە. ئێســتا, کــوا ئــەو گــوڕ و تینــە؟ ژیلەمــۆی تەمــەن گشــتی داپۆشــیوە. ســاڵی و وەرزی لەبیــر نەمــاوە 
و زۆریــش بەالیــەوە گرینــگ نییــە. هەمــوو وەرزەکان هــەر لــە نــاو خۆیــدان و بــە یەکــەوە هەمــوو وەرزەکان 
دەژی. ســەری زوقــم و بەرفــری پێوەیــەوە و لــە ناوشــانیدا زریــان گــوێ بــۆ هــاواری هیــچ گەاڵیــەک ناگــرێ. 

بەهــار هــەر لــە خەیاڵــی دایــە و هاوینەکانــی درێژتــرن و پــڕ لــە تراویلکــە.

شــەو و رۆژ رەنجــی کێشــاوە و قەتیــش مانــدوو نەبــووە. هــەر زوو ئــەرک و بەرپرســیارێتی خرایــە ســەر شــان. 
ئیــرت چ بــکا ،نەخــوازراو بــوو. هــەر لــەو کاتــەەوە هــی خــۆی نییــە. ئــەو هەمــووە مناڵــەی گــەورە کــردوون. 
 ئێســتاش یەکێکــی ســەروپێچکەی بــە کۆلەوەیــە. چەنــد دانەیەکیــان بــە ئافــات و ئــازاری ناوەخــت مــردوون. 
خــۆی ئێــژێ کــە باشــرت نەمــان، مبابوایــەن یەکرتیــان دەخــوارد. هــەر زاڵەیەتــی لــە دەس ئــەوەی ئاخریــان. هــەر 
ــی.  ــۆ مناڵەکان ــردووە ب ــی خــۆی تەرخــان ک ــوو ژیان ــەرە«. هەم ــە » پاشــەبەرە، ئابڕووب ــە قەدیمــەوە وتوویان ل

قــەت بــۆ ســاتێکیش بیــری لــە خــۆی و ئاواتەکانــی نەکردۆتــەوە. 

ــە  ــێ، لەوانەی ــێ ئەزان ــیون. ک ــاوی لێپۆش ــەاڵم چ ــت. ب ــی هەبووبێ ــەورە و بچووک ــی گ ــەزار ئاوات ــە ه لەوانەی
ــر ئاســامنێکدا بنــوێ. ئەســتێرەی  ــە ژێ ــە ســەیران و ســەفەر بووبــێ. بــڕوا و بگــەڕێ و هــەر رۆژەو ل حــەزی ل
ــۆ  ــڕوا ب ــەوە. ب ــە شــێوازی تر بڕازێنێت ــکات و خــۆی ب ــاوازدا ب ــۆڕی جی ــە ک ــرێ. بەشــداری ل شــوێنەکانی تر بژمێ

ئاریۆ بەرزەن

کورتە چیرۆک دەنگی ویژدان

ــکات.    ــەرەو گەرمێــن کــۆچ ب ــەوەی کــە ب ــا ئ شــوێنە ســاردەکان و ی

 کۆمەڵێــک لــە هاوڕێیانــی و دۆســتانی دوور و نزێکــی بــەردەوام لۆمەیــان کــردووە و تەنانــەت لەم دواییانەدا ســەرکۆنە و سەرزەنشــتیان 
ــوو  ــە. هەم ــای نیی ــر مان ــە جۆرێکی ت ــان ب ــە و ژی ــە هەی ــەو دونیای ــا ئ ــە تەنی ــە ک ــدە خۆنەویســتەو پێیوای ــە بۆچــی ئەوەن ــردووە. ک ک
ــە. وەرزی  ــەک وەرزی هەی ــەر ی ــۆی ه ــۆ خ ــەاڵم ب ــێنێ، ب ــی دەنەخش ــۆ منااڵن ــەوەری ب ــە بەخت ــڕ ل ــوان و پ ــی و ج ــی رەنگ وەرزێک
ــە  ــار و ب ــێ کــە جاروب ــەوە نەب ــا ئ ــووە و تەنی ــان لێگرت ــاکارە دووری ــەم ئ ــان لەســەر ئ ــرەوەری و ...... . هــەر هێندێکی کار و کار و کوێ
ــگاو  ــە. چــەن هەن ــە هــەر نەبوای ــش خۆزگ ــێ. ئەوی ــی دەدەن ــەوە مەرحەبایەک ــە اللووتێک ــن و ب ــەوە تێپەڕدەب ــە الی یەک ــەوت ل ڕێک
دوور نەکەوتوونەتــەوە ،تانــە و تەشــەر بــە شــوێن چاک و چۆنیــدا ڕێچکــە دەبەســتێ. جــاری وایــە هەتــا، تاپۆیــان ون دەبــێ نابڕێتــەوە. 
چەندانەیەکیشــیان ئەوەنــەدە ســەرقاڵ و بەپەلــەن کــە یــا نایبینــن یــا ئەگەریــش دیتیــان و ســووکە ســاڵوێکیان دا، هەتــا ئــەو ســەری 
ــۆ باریــک دەکا و دەیناســێ و دەم و لێــوی کۆدەکاتــەوە و ئــاوی زاری قووتــدەدا و رۆژباشــێ، ئێوارەباشــێ،  بــەرز ئەکاتــەوە و چــاوی ب
سەفەرخۆشــێ ئێــژێ، وەک ئــەو ماشــێنانەی کــە هۆڕنێــک دەکێشــن و خێــرا خێــرا تێدەپــەڕن، دەچــن و دووردەکەونــەوە. ئیــرت ئەویــش 

دۆش دادەمێنــێ. ئــەرێ ســاڵوی کــرد؟!! جوێنیــدا؟؟؟!! یــا گاڵتــەی پێکــرد؟. 

ئــەوەی راســتی بــێ زۆریــش بــەو ژیانــەی رازی نێیــە. یانــی نــەک ئــەوەی کــە لــە کــردەوەی پەشــیامن بێــت!! ... ؟؟. نــا نــا!!! ، هیــچ وا 
نییــە!! بــەاڵم دەردەکــەی ئەوەیــە کــە هیــچ کەســێک یــا خــود مناڵێکــی قــەدری نازانــێ و بێ ڕێــزی پێدەکــەن. راســت دەڵێ،هــەر چەنــد 
بــڕوای وایــە کــە؛ »ژیانیــان پێبەخشــیوین و هەتــا نەیبەخشــین لــە واتاکــەی تێناگەیــن« و ئــەوەش هەمیشــە پەنــدی ســەر زارێتــی. بــەاڵم 
مناڵەکانــی بوونەتــە بەچکــەی دووپشــک کــە لەســەر پشــتی دایکیــان دەبــن و پێهەڵدەگــرن و پاشــانیش دەیخــۆن. ســەد ئەوەنــدەی 

ــەت  ــاو خولگــەی خۆبەخشــی و خزم ــە ن ــدا و ل ــەی زەمان ــە بازن ــەوە ل ــە  خوالن ک
ــووڕ  ــی ک ــی، پشــتی هیواکان ــی منااڵن ــی داوە، بێ ئەمەگ ــری هان ــی پی ــەرەو گێژەن ب

کردۆتــەوە. 

ــر  ــی پی ــە ئاواتێک ــێ درگا ل ــێ؟!؟ ک ــوێ بچ ــۆ ک ــەدا ب ــەو تەمەن ــرت ل ــرێ ئی دەفک
دەکاتــەوە؟ ئیــرت ئەســتێرەیەک  بــە ئاســامنی ئــارەزوی دا ناخوشــێ. هەزار کاکەشــانی 
خەیاڵــی جوانیــش دەچــن بــەرەو نادیــار و هــەر کــە دوور دەکەونــەوە رەنگەکانیــان 
ــان  ــار دەبــن و رەنگی ــان کــەم دەبێتــەوە و تڵــخ و ت ــە رەنگاڵەیی تێکــەڵ دەبــن و ل

ســیامی رەنگێکــی خنــکاوی لێدەنیشــێ.

ئاخێکی هەڵکێشا و لەبەرەخۆیەوە وتی:

ماندووم ماندوو !!

بێزارم بێزار، ئەرێ بۆوام لێدەکەن

ــەت  ــدەم پیش بردۆتەوە)خەف ــام. هێن ــان پێ هەڵێن ــووە؟! زووخاوت ــی ب ــەم چ خراپ
ــاوم ڕەشــە ــێ. هەن ــاو خــۆم دەروونــم دەکوڵ خــواردن و نەدرکاندنــی( ن

بێ عەقاڵنە.!؟؟!!! ئەگەر من نەبم دەزانن چیتان بەسەر دێت.

هەر بە تووڕەییەکمەوە بەندن.

ــار. بچــم  ــا ســەری خــۆم هەڵگــرم و بــڕۆم. لێــدەم بــڕۆم بــەرەو نادی ــاو تاریکــی و ی ــە داخــی ئێــوە دەڵێــم خــۆم هەڵدێرمــە ن هــەر ل
بــۆ شــوێنێ کــە نــە کــەس مبناســێتەوە و نــە کەســیش بناســم و ئیــرت خواشــم لــە خواتــان نەچــێ و دەنگ وباسیشــتان هــەر نەبیســتم. 

ئاااااااخ خۆ وەک زەروو پێمەوە نووساون، جا خۆ لێم نابنەوە. دەستم لە ئێخە ناکەنەوە.

لــە ئێــوەش شــاراوە نەبــێ هەتــا ئێســتا چەنــد جــاران ویســتوویەتی خــۆی لەنــاو بەرێــت و ئەوانیــش....! بــەاڵم لەبــەر هێنــدێ هــۆکار کە 
الی کــەس نایدرکێنــێ، وازی لێهێنــاوە. ئیــرت گەیشــتووەتە ئێســقانی. لــەو دواییانــەدا خەونــی ئاڵــۆز زۆر ئەبینــێ و جاروبــار رادەچەنــێ. 
کــە ڕادەچەنــێ ئەوانیــش ئۆقرەیــان نامێنــێ.  هێنــدێ جــار بــە رێــگاوە خەونووچکــە ئەیباتــەوە و کەمێکــی دەمێنــێ التراســکە ببەســتێ 

و کۆتایــی بێنــێ بــە خــۆی و خەونەکانێــوە. لەگــەڵ خــۆی زۆر ئــەدوێ و وەک بڵێــی دووچــاری دیــاردەی چەنــد کەســایەتی بــووە. 

ئەمــڕۆ وەک هەمیشــە لــە ســەر ئــەو ڕێگایــەی کــە هــەر هەنــگاوەو ئاواتێکــی تێــدا ناشــتووە دەڕۆیشــت. نوقمــی خەیــاڵ بــوو. لەپــڕ 

       دەفکرێ ئیرت لەو تەمەنەدا 
بــۆ کــوێ بچــێ؟!؟ کــێ درگا لــە 
ئاواتێکــی پیــر دەکاتــەوە؟ ئیــرت 
ئاســامنی  بــە  ئەســتێرەیەک  
ئــارەزوی دا ناخوشــێ. هــەزار 
کاکەشــانی خەیاڵــی جوانیــش 
و  نادیــار  بــەرەو  دەچــن 
دەکەونــەوە  دوور  کــە  هــەر 
رەنگەکانیــان تێکــەڵ دەبــن و 
لــە رەنگاڵەییــان کــەم دەبێتەوە 
و تڵــخ و تــار دەبــن و رەنگیــان 
خنــکاوی  رەنگێکــی  ســیامی 

لێدەنیشــێ.



57 سال  نهمـ  دوره ی دوم ـ شامره ی56 دی-بهمن 1394
تیو .لتران

PJAK ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

.Oragana
ALTIRNATIV56PJAK56

آ
هەســتی کــرد کــە یەکێــک بانگــی دەکات. هەســتی راگــرت. شــتێک نەبــوو. 

گوێم زرینگاوەتەوە. کەس نییە. پیری .... پیری... . خۆ هۆش نامێنێ ...

لە نادیارەوە دەنگێک دووبارە بانگی لێکرد. 

دیسان هەمان شتی گوت و بەردەوام بوو.

دەنگەکە وتی لەتەک تۆمە و بە تووڕەییەوە گوتی؛

بەسە، گێژنەبووی لەو خوڵگە بێ پسانەوەیەی تێیدای.

لێیان گەڕێ، بڕۆ،هی خۆت بە، کێ بۆ کێ ماوە، 

سەری سووڕما. هەر بەدەم ڕۆیشتەنەوە لە دەوروبەری دەڕوانی و لە ئاسامن و .... . دووبارە هەمان دەنگ ... !!

وەرە، وەرە، مەترسێ!! )؟( من دەستت دەگرم.

یەک هەنگاوە و تەواو!!! بوێر بە!! تۆ دەتوانی

ئەرێ ئەرێ!! ها دەی وەرە

جیهانێکی جوانت نیشان دەدەم

چ دەمی خۆبەخشی ماوە، ئەمری بەدبەخت 

کێ کردی و کێ ئەیخوا؟!!!

دەی واز بێنە!!!؟؟؟؟ 

چەنــد جــاران ئــەو وتانــە دووپــات کرانــەوە. بــەدەس خــۆی نەبــوو،  هێــدی  هێــدی کاری لێدەکــرد. هەناســەیەکی قووڵــی هەڵکێشــا. 
ــەوە. وابوو،خەریــک بــوو  ــدا چەکــەرە بــکات. ســەر ڕوومەتەکانــی گــەش بوون ــەم مێشــکێکی کۆن ــازە ل وەک بڵێــی تــەرزی بیرێکــی ت

ــەرە خۆیــەوە وەاڵمــی دەداوە. ــای دەکــرد. لەب دڵنی

ئەرێ!!! راست دەکات 

وا دەکەم 

پشت لە هەموو شتێک دەکەم و دەڕۆم. دەرفەتم هەیە. بە ئەم و ئەو چی!!!؟

لەو خەیااڵنەدا بوو بە تەواوی نوقوم ببوو.

دەنگــە نادیارەکــە قاقایەکــی ترســێنەری کێشــا. زۆر دڵنیــا و لەخــۆڕازی وتــی وەرە دەی. ســامێکی ســاردی تــەزوواوی دایگــرت. هەســتی 
ــا. قیــت بــووە. هەویســتی وەک ســەردەمی  کــرد بۆرانــی زســتان تێکەوەی دەپێچــێ. لەســەر دووڕێیانــی مــان و گومــان ســەری هەڵێن

گەنجــی قەڵەمبازێــک بهاوێــژێ و بــۆ هەمیشــە کۆتایــی بــە خەفەتەکانــی بهێنــێ. 

لەپڕ؛ وەک چۆن گریانی ناوەختی ساوایەکی برسی لە نیوە شەوا. لێفە لەسەر هەموو خەونەکانی دایکی الدەدا. شڵەژا!!

لە نادیارێکی قووڵی دەروونی خۆیەوە نووزەیەکی دەبیست. گوێی بۆ ناخی ڕاگرت. نووزەی چییە؟!!

نا نا!!! زیاتر وەک ورتەی دەنگێک دەچوو.

تەزوو یان سۆزێکی شیلەوگەرم نازانم؟؟!!

گوێــی بــۆ هەڵخســت. یــەک دەنــگ نییــە. چەنــد دەنگــی تێکەڵــی, بــە یەکــەوە هاتــە گوێــی. وەک ئــاواز. ئــا ئــا ئــاوازە. بەڵــێ بەڵــێ !! 

لێــی ورد بــۆوە

بەڵێ ئاوازەکی خۆش بوو لە دەیگوت؛

زەوی گیان زوو بسووڕێ

گورگی زستان دەلوورێ

تیانە و مەنجەل بەتاڵە

خواردن نەما لەو ماڵە

نێچیریش دەس ناکەوێ

مناڵ برسی دەخەوێ

با بەس بابە خەمین بێ

دەس بەتاڵ و شەرمین بێ

دایەش مات و بێ بزە

دڵخۆش  نەبێ بە گزە

بەهارێکامن بۆ بێنە

گوڵ و جوانی بڕوێنە

بژیێتەوە دەشت و دەر

گیا شین ببێ تا کەمەر

ئێمەش برسی نەمێنین

سەرمان لە خەم دەرێنین

چەند مناڵی رەش و ڕووت، القیان لە تەندووری ناوماڵێک کێشاوە و ئەو گۆرانی دەڵێن.

هەســتی بــە ئێشــێکی ناوەخــت کــرد. ئــەو ســۆزە لــە جەرگــی کاری کــرد. ویژدانــی زۆر نارەحــەت بــوو. خــۆی پێ ڕانەگیــرا لــە پڕمــەی 
گریانــی دا. هــەر ئەوەنــدە گریــا. نزیــک بــوو خوێــن بــێ لــە چــاوێ. شــەرمی لــە خــۆی کــرد. لــەو بیــر و فکرانــەی کــە بــە مێشــکی 
داهاتبــوو. خــۆی پێنەدەبەخــرشا. بــووراوە و حــەز و تامەزرۆیــی و خۆبەشــی وەک لرفــەی شــەتاوی دەم بەهــار تێکەڵبــوون بــە خوێنــی. 

بەجارێــک ڕایامناڵــی گــەرای خۆپەرســتی و لەخۆبایــی لــە دەمارەکانیــدا.

هەر بەدەم قوڵپەی گریانەوە وتی:

نا نا بڕبڕەکانی پشتم دەچم.

دەچم، من ناتوانم بەتەنیا هی خۆم بم.

زستان هێندەی نەماوە. تاقەت بێنن. دەتانبەمە بەهارەوە.

ــە  ــاو خولگ ــە ن ــێ؛ ل ــاری پێداب ــە دی ــانییان ب ــەزار کاکەش ــزە، وەک ه ــە ب ــە و دەم ب ــۆی زەوی بەختەوەران ــارە گ ــوو دووب ــەوەی وت ئ
ــار ــوارد و رۆیشــت بــەرەو وەرزی بەه ــی خ هەمیشــەییەکەیدا خول
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ــود.  ــری داشــته باشــند، نب ــان بخــور و منی ــد ن ــل اکــر آدم هــا کــه می   خواهن ــم مــا مث ــن معل ای
می  خواســت ترقــی کنــد، بیــش از توقــع دیگــران. زندگــی داشــته باشــد، بهــرت از آنچــه دیگــران 
می   توانســتند برایــش پیــش بینــی کننــد. وقتــی از امتحــان ورودی دانشــرا گذشــت، شــاید زیــاد 
ــن محیــط قــدم  ــه ای ــرو ب ــا کشــش کــدام نی ــادش منی   آمــد کــه ب ــود. اصــال ی هــم خوشــحال نب
می  گذاشــت، دربــاره ی خــودش چطــور فکــر می  کــرد و عقیــده ی صحیحــش چــه بــود. از دوران 
دو ســاله ی دانشــرا خاطــرات شــیرین و بیشــامری در پرده هــای لطیــف مغــزش مــوج مــی  زد 
کــه بعدهــا یــادآوری ایــن خاطــرات در لحظــات تنهایــی و بیــکاری بــرای او نوعــی رسگرمــی   و 

ــد. ــوب می  ش ــکنک محس دلخوش

مثــل کودکــی کــه بــا هــر کــدام از اســباب بازی هایــش مدتــی ور مــی   رود و از هــر کــدام لــذت 
خاصــی در درونــش حــس می   کنــد، از هــر یــک از خاطراتــش لحظــه ای متأثــر می   شــد و نوعــی 
ــد  ــر بودن ــاداب تر و زنده ت ــی ش ــرات وقت ــن خاط ــید. ای ــش می   جوش ــوی دل ــی ت ــی درون خوش
ــا دور  ــد ی ــاال مــی   رون ــد و از رس و کــول هــم ب ــازی می   کنن ــد ب کــه بچه هــای مدرســه را می   دی
ــازی  ــد. لحظــه ای لبخنــدی خــوش روی لبانــش ب ــد کاری بکنن هــم جمــع شــده اند و می   خواهن
مــی   کــرد و بعــد مثــل شــبنمی   کــه از تابــش آفتــاب محــو شــود، از روی لبانــش لیــز می   خــورد 
و می   رفــت. آن وقــت  آقــا معلــم دســتهایش را بهــم می   مالیــد و بــا صدایــی کــه آهنــگ لــذت و 

حــرت در آن مــوج مــی   زد زیــر لــب زمزمــه می   کــرد: خــوش روزگاری بــود کــه گذشــت.

زمانــی او و دو نفــر از دوســتانش در دانشــرا روزنامــه ی دیــواری می   نوشــتند و اول هــر مــاه 
بــه دیــوار مــی   زدنــد. آن وقــت دانــش آمــوزان جلــو آن جمــع مــی   شــدند و بــرای مطالعــه ی 
مطالــب آن بهم دیگــر پیشــی می   گرفتنــد و اینهــا از دور ناظــر ایــن صحنــه ی خوشــی آور بودنــد 
ــا خــود می   گفتنــد کــه ایــن لحظــات از بهرتیــن اوقــات زندگــی آنهاســت. مخصوصــاً وقتــی  و ب
بیــاد مــی   آورد بــه خاطــر مطالــب تنــدی کــه دربــاره ی وضــع دانشــرا نوشــته بــود می   خواســتند 

چنــد روزی اخراجــش کننــد امــا دبیــر تاریــخ و جغرافــی از او دفــاع کــرده بــود و گفتــه بــود:

٧

شهید صمد بهرنگی

عادت
داستان کوتاه

ــا  ــم اینه ــز خــوب خواهــد شــد؟ دیگــر قل ــس چــه چی ــد باشــد پ ــب ب ــن مطل ــر نوشــن ای - » اگ
را نبایــد مقیــد ســاخت.« وقتــی ایــن را بیــاد مــی   آورد غــرور لــذت بخشــی از نگاهــش خوانــده 

می  شــد. 

دوره ی دانشــرا کــه متــام شــد بــه یــک از ده هــای اطــراف شــهر مأموریــت یافــت. ایــن ده چنــد 
کیلومــرت دورتــر از راه شوســه ی اصلــی بــود و بــا دیوارهــای کاه گلــی و کــج و معــوج خــود در دامــن 
تپــه هــای پــر درخــت و پــر دود و دم خــود افتــاده بــود، کوچــه هــای پــر فــراز و نشــیب و پیــچ 
و خــم دار آن آدم را بــه یــاد رودخانــه ای مــی   انداخــت کــه در دامــن کوهــی بــا چنــد دســت و پــا 
می   لغــزد. باغ هــای وســیع و رسســبز اطــراف مثــل نگینــی جلــوه گــر بــود و از بــاالی تپــه هــا ماننــد 

تــوده هیزم هــای پراکنــده ای کــه آتــش درونشــان افتــاده و دودشــان بــه 
ــره را  ــن منظ ــا ای ــد. دود تنوره ــر می   آم ــه نظ ــد ب ــده باش ــد ش ــوا بلن ه
بــه خانــه هــای دهکــده مــی   داد. جمعیــت تقریبــاً هفــت هــزار نفــره ای 
ــد، بعضی هــا از وضــع خــراب دهشــان  ــوی کوچــه هــای آن می  لولیدن ت
ــی    ــی م ــا زندگ ــس ب ــر حــال خــس و ن ــا به ــد ام ــی   دندیدن ــب م ــر ل زی
ســاختند. بعضی هــا هــم در پــی جــور کــردن دم و دســتگاه خــود بودنــد.

ــان.  ــود و بددلیش ــان ب ــا خستش ــی آنه ــای اخالق ــده خصوصیت ه از عم
حتــی بــرای او هــم کــه آمــوزگار آنجــا بــود داســتان ها ســاخته بودنــد. 
ــود: المــپ بیســت  ــه ب ــان جمعــی گفت ــد روزی در می ــه می   گفتن از جمل
ــد.  ــی متامن ــم س ــام چراغ های ــن مت ــداره! م ــنی ن ــوب روش ــی! خ و پنج
ــه ســنج ســی چهــل هــزار تومــن  آنوقــت یکــی از همیــن جامعــت نکت
ــا از  ــرون ام ــد و آب بکشــد بی ــق بزن ــه چــاه عمی ــود ک ــته ب ــول گذاش پ
بخــت بــد و شــاید از آنجــا کــه قناعــت بــه او منی  ســاخت چــاه بــه شــن 
رســیده بــود و پولهایــش بــه زیــان رفتــه بــود. در تاریــخ چهــل ســال قبــل 
ــد کــه بــدون کــم و اضافــه همیــن طــور  هــم مدرســه ای ســاخته بودن
باقــی بــود. دهکده هــای اطــراف دو ســه تــا مدرســه داشــتند ولــی ایــن، 

بــه هــامن یکــی قناعــت کــرده بــود.

ــرون  ــاک بی ــی ناپ ــی   رفت ــش م ــه حامم های ــر ب ــه اگ ــه شــود ک ــد گفت بای
ــود  ــه خ ــو ب ــال شستش ــه س ــال ب ــه س ــتند ک ــه ای داش ــدی. خزین می   آم
ــه  ــش« را ب ــت »ده ــی می   خواس ــاع احمق ــن اوض ــا ای ــاال ب ــد. ح منی   دی
ــش  ــم برای ــی ه ــی و تریاک ــهردار مافنگ ــک ش ــد. ی ــل کن ــهر« تبدی »ش

ــد. ــم منی   دی ــش را ه ــول تریاک ــا پ ــد آنج ــه عوای ــد ک ــتاده بودن فرس

ــن  ــجاع و می  ه ــان ش ــد و جوان ــرد کن ــتخوان خ ــده ای اس ــن دهک ــتی در چنی ــم می   بایس ــا معل آق
ــر افــکار پــوچ  ــاورد. روح افــرده ی اطفــال را کــه تحــت تأثی ــار بی پرســتی در دامــن اجتامعــش ب
ــه کارش  ــد. در هــر حــال ب ــاک گردان ــود، پ ــه ب ــگ و ســیاهی گرفت ــز اولیائشــان زن و سفســطه آمی
مشــغول شــد بــدون ذره ای بی عالقگــی. طبــق معمــول حقوقــش را چهــار پنــج مــاه بعــد پرداخــت 

ــد. ــود از جیــب فتــوت خــرج کن ــا آن وقــت الزم ب ــد و ت می   کردن

ــر  ــی منتظ ــه اصل ــت و در راه شوس ــاده راه می  رف ــرت پی ــد کیلوم ــم چن ــهر ه ــه ش ــن ب ــرای رف ب
اتوبوس هــا و بارکش هــا می   شــد. پــس از یکــی دو ســاعت )نیــم ســاعت حداقلــش( انتظــار ســوار 
ــای  ــه گرگ ه ــرس از حمل ــا و ت ــرف و رسم ــوالک و ب ــتان ها ک ــد. زمس ــهر می   ش ــازم ش ــد و ع می   ش

ــدرش را در مــی   آورد. ــاده روهــا پ گرســنه در پی

ــا  ــا آق ــام اینه ــود مت ــا وج          ب
ایــن  بــه  کــرد.  عــادت  معلــم 
ــدن  ــه دی ــه درس دادن، ب کارهــا، ب
ــو،  ــال کوچول ــه ی اطف پاهــای برهن
بــه چشــامن معصــوم آنهــا کــه 
گاهــی هنــگام آمــدن بــه مدرســه 
تــر بــود، بــه زرت و پــرت اداره، 
ــا  ــه دو ت ــه زنگ هــای ورزشــی ک ب
تــوپ زوار در رفتــه را می   انداخــت 
جلــو پنجــاه شــاگرد کــه ورزش 
کننــد، بــه محیــط، بــه مــردم و بــه 
همــه چیــز عــادت کــرد، حتــی بــه 
بچه هایــی کــه هنــوز منی  دانســتند 

ــگ اســت. ــه رن ــه چ شیش
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یــک روز تــوی کالس اول رسگــرم بــود. رسگــرم اینکــه بــرای بچــه هــای کوچولــو نــان و بادامــی   یــاد بدهــد و گوشــه ای از حقــوق 
فعلــی کم دوامــش را چنــگ بزنــد. یــک مرتبــه در زرد رنــگ کالس صــدا کــرد و از الی آن رس آقــای بــازرس مثــل علــم یزیــد منایــان 
ــاد  ــم و زی ــر مدرســه. او هــم ازش ک ــی مدی ــود. حت ــه کالس گذاشــت. هیچکــس همراهــش نب ــا ب ــا قدم هــای ســنگین پ شــد و ب
خوشــش منی   آمــد. بــازرس مــرد ســن و ســال داری بــود از آن شــش کالســه های قدیمــی  . از اوان تأســیس اداره ی فرهنــگ تــوش جلــد 
ــرای بازرســی  ــد. ب ــا آن رئیــس فرهنــگ خــودش را جــور می  کــرد و رس هــامن کار اولیــش باقــی می   مان ــن ی ــا ای عــوض می   کــرد. ب
می   آمــد مدرســه کــه کالس هــا را ببینــد و بــه درس شــاگردان و پیرشفــت آنهــا رســیدگی کنــد. عــر هــم یــک جلســه ی آمــوزگاران 
تشــکیل مــی   داد. از اداره کــردن جلســه و رســیدگی صحیــح و چیزهــای دیگــرش کــه بگذریــم حــرف زدن متوســط هــم برایــش چــه 
ناشــی گریهایی کــه بــار منــی   آورد. بــرای آنهــا کــه هــزار تــا مثــل او را تشــنه تشــنه لــب جــو می   بردنــد و بــاز می  آوردنــد، از پیرشفــت 
هــای جــدی درســی و آمــوزش و پــرورش نویــن! ســخن های نامربــوط و متناقــض و رس در زمیــن و پــا در هــوا می   گفــت. خــودش 
هــم اصــال از ایــن چیزهــا خــری نداشــت. حرف هایــش همیــن جــوری تــو فضــای یــخ بســته ی اتــاق معلــق می  مانــد و بــه گــوش 
هیــچ کــس فــرو منی  رفــت، اصــال گوششــان از حرف هــای او اشــباع شــده بــود. او می  گفــت: »آقایــان بایــد بــا متــد جدیــد تدریــس 
کننــد. امــروز دیگــر عــر تــازه ای اســت.« و متــد را بــه ضــم میــم و کــر تــا می  گفــت و معلــوم نبــود کــه ایــن عــر تــازه چــه 
رنگــی داشــت. چــه تحفــه ای می   توانســت بــرای ایــن بچه هــای دهاتــی از همــه جــا بــی خــر داشــته باشــد. اصــوال اگــر هــم چیزکــی 
خــوب داشــت او منی   توانســت گفتــه ی خــودش را ترشیــح کنــد، تــا چــه رســد بــه ایــن حرف هــای گنــده گنــده. از بــازرس شــش 
ابتدایــی ســواد دار هــم بیــش از ایــن نبایــد انتظــار داشــت. تقصیــر اداره بــود کــه تــا آخــر هیــچ دستشــان نیامــد کــه ایــن مــرد 

فکســتنی را کــی بــرای بازرســی معیــن کــرده. و علتــش چــه بــود؟ شــاید هــامن ســبزی پــاک کردن هــا.

وقتــی بــازرس وارد کالس شــد آقــا معلــم از رسگرمیــش دســت کشــید و منتظــر شــیرین کاری هــا و بــه گیــر انداخن هــای بــازرس 
زبردســت فرهنــگ شــد، کــه فقــط بازرســی کالس هــا را در »ســؤال«های مشــکل کــردن و قــادر نبــودن شــاگردان بــه جــواب دادن، 
می   دانســت کــه بعــد از آن بــا لحــن طنــز و مســخره بــه آمــوزگار کالس بگوید:»خــب، آقــا مثــل ایــن کــه زیــاد پیرشفــت نداریــد! 
بایــد زیــاد کار کــرد، ایــن بچه هــا امیــد آینــده ایراننــد...« گویــا عرق خــور عجیبــی هــم بــود کــه در اوقــات بــی پولــی الــکل صنعتــی 

ــوش جــان می   کــرد. ن

آن روز هم یکی از آن سؤال های مسخره ی خودش را کرد. گفت: بچه ها! بگوئید ببینم شیشه ی پنجره چه رنگ است؟

یکــی گفــت: ســفید. یکــی گفــت: منی   دونــم! و همیــن جــوری تــا آخــر. همــه شــان غلــط گفتنــد. آقــا معلــم هــم انتظــار نداشــت 
کــه درســت بشــنود. بــازرس فرهنــگ گل از گلــش شــکفت و بــا شــادی گفــت: ایــن را کــه ندانســتید!

بعــد چنــد ســؤال دیگــر کــرد و از کالس بیــرون رفــت. عــر هــم تــوی جلســه ی کذایــی گفــت: »از پنجــاه شــاگرد یــک کالس یکــی 
ندانســت کــه شیشــه اصــال رنــگ نــداره... بایــد زحمــت کشــید... آقایــان!...«

ــه ی  ــه چــون وظیف ــت ک ــه را درد آورد. آخــرش هــم نتیجــه گرف ــام رس هم ــک ســاعت مت ــچ. ی ــا هی ــن حرف هــای هــزار ت و از ای
مقــدس او ایجــاب می   کنــد متــام آنچــه را کــه دیــده اســت عینــاً بــه رئیــس خــود گــزارش خواهــد داد و از او خواهــد خواســت کــه 

طبــق مقــررات...

ــه  ــو، ب ــه ی اطفــال کوچول ــدن پاهــای برهن ــه دی ــه درس دادن، ب ــن کارهــا، ب ــه ای ــم عــادت کــرد. ب ــا معل ــا آق ــا وجــود متــام اینه ب
چشــامن معصــوم آنهــا کــه گاهــی هنــگام آمــدن بــه مدرســه تــر بــود، بــه زرت و پــرت اداره، بــه زنگ هــای ورزشــی کــه دو تــا تــوپ 
زوار در رفتــه را می   انداخــت جلــو پنجــاه شــاگرد کــه ورزش کننــد، بــه محیــط، بــه مــردم و بــه همــه چیــز عــادت کــرد، حتــی بــه 

بچه هایــی کــه هنــوز منی  دانســتند شیشــه چــه رنــگ اســت.

زمستان 38 

* عکس ارائه گردیده، مربوط است به صمد بهرنگی به همراه دانش آموزان روستای اَخیرجان در آذر سال 1344  

ــن  ــزه ی قلمــت بنویــس، بنویــس کــه ای ــا نی ــدگان بنگــر و ب ــا دی ــد ب "حــال کــه دوربینــت را گرفتن

ــوب و رسب. ــونت، رسک ــی از خش ــت، زخم ــی اس ــه زخم ــت ک ــن سال هاس رسزمی

بنویــس کــه ایــن زخــم مرهــم می خواهــد و تیــامردار، بنویــس رسزمیــن مــن حلقومــی می خواهــد 

مثــل مــا تــا ناگفته هایــش را فریــاد زنــد و گوش هایــی کــه پــای درد و دل مردمــش بنشــیند، بنویــس 

در ایــن دیــار گل هــا ، گلوله هــا حکمراننــد، بنویــس اینجــا خنجــر همــه روزه خــون را بــه محاکمــه 

می کشــد.

ــم  ــم و قل ــاراج چش ــه ت ــته اند، ب ــید نشس ــن خورش ــه کمی ــه ب ــا هم ــا اینج ــس در کوره راه ه بنوی

ــودکان  ــای ک ــه پ ــوز ب ــا هن ــا مین ه ــه اینج ــس ک ــتی، بنوی ــی و دوس ــن آگاه ــه کمی ــن و ب و دوربی

زهرخنــد می زننــد، اکنــون کــه رسزمینــم کردســتان را دیــده ای ، گالیــه نکــن کــه زندانــی ات 

ــه  ــد، گل ــا ســنگینی می کن ــر دل م ــن غــده ای ب ــه چــون چرکی ــدان سال هاســت ک ــن زن ــد؛ ای کرده ان

ــان خوبــی برایــت باشــم، ایــن مهامن هــای ناخوانــده می خواهنــد رســم  نکــن کــه نگذاشــتند میزب

ــر( ــرزاد كامنگ ــهید ف ــته ی ش ــد." )نوش ــن برن ــد و از بی ــام برن ــه یغ ــا ب ــز از م ــوازی را نی مهامن ن

همــواره خلق هــا و جوامــع انســانی در راســتای حفــظ ارزش هــا، اخــالق و دســتاوردهای خــود، بــا 

ــته اند.  ــود برخاس ــاع از خ ــه و دف ــه مقابل ــواه ب ــرا و متامیت خ ــای قدرت گ ــکال نظام ه ــواع و اش ان

جوامــع و نیروهــای دموکراتیــک، در رونــد ایــن مقاومــت و مبــارزه، در حوزه هــای  مختلــف و بــه 

معلم زندگی 
دنیز امرالی
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ــان را در  ــن آســیب و زی ــن اســت کــه بیش تری ــه قابل توجــه ای ــوع متحمــل هزینه هــای  بی شــامری شــده  اند. نکت اشــکال متن

جریــان هجمه هــا و جنگــی متحمــل شــده اند کــه دولــت و نیروهــای قدرت طلــب از طریــق نظــام  و ســازوکارهای آموزشــی 

ــد ی در  ــور شــخصیت ها ی معــرتض و منتق ــاهد ظه ــف ش ــه  و در مقاطــع مختل ــن زمین ــد. در ای ــا منوده ان ــر پ ــان ب در برابرش

بطــن جامعــه بود ه ایــم کــه در کســوت معلمــی متعهــد و مبــارز، بــا شــناخت و درکــی عمیــق از نیازهــا، دردهــای جامعــه و 

نقــش موثــر امــر آمــوزش در رابطــه بــا ایــن مســئله، بــا جســارت و آگاهــی، زندگــی خــود را رصف آمــوزش صحیــح و مقابلــه 

بــا تحریــف حقایــق و اذهــان جامعــه  کرده انــد. در دوران اخیــر می تــوان از معلامنــی همچــون بهمــن عزتــی، صمــد بهرنگــی 

ــوان  ــه عن ــود، ب ــی خ ــه ای از زندگ ــط و مرحل ــر رشای ــه در ه ــرد ک ــخصیت های یادک ــن ش ــوان چنی ــه عن ــر ب ــرزاد کامنگ و ف

معلمــی  متعهــد و مســئول در برابــر جامعــه، بــه وظیفــه ی خــود عمــل کردنــد و بــه دانش آمــوزان خــود درس آگاهــی، آزادگــی 

ــران و  خصوصــاً رشق کوردســتان، شــهید فــرزاد کامنگــر اگرچــه در حوزه هــای  ــد. در جامعــه ی کنونــی ای و آفرینندگــی دادن

مختلفــی همچــون، روزنامه نــگاری، دفــاع از حقــوق کــودکان و زنــان، محیط    زیســت، فعالیت هــای ادبــی و مبــارزه بــا 

ــوان معلمــی متعهــد و آگاه می شناســند کــه  ــه عن ــاد فعالیــت داشــت؛ امــا بیشــرت او را ب معضــالت اجتامعــی همچــون اعتی

ــول  ــه ق ــاب دار ب ــکنجه و طن ــر ش ــالمی، زی ــوری اس ــیاه چاله های جمه ــر س ــا قع ــتان ت ــتاهای کوردس ــن روس از دورافتاده تری

خــودش همچنــان معلــم مانــد و یــک لحظــه  هــم در راهــی کــه در پیــش گرفتــه بــود تردیــد بــه دل راه نــداد. شــهید فــرزاد بــر 

ایــن عقیــده بــود کــه گام نهــادن در عرصــه ی تعلیــم و تربیــت، مخصوصــاً قبــول مســئولیت معلمــی، الزم اســت کــه همــراه بــا 

آگاهــی، عشــق، انسان دوســتی و دیدگاهــی واقع بینانــه نســبت بــه جامعــه باشــد، تــا کــه بتوانــد در راســتای منافــع جامعــه، 

پیرشفــت و ســعادت آن قــرار گیــرد. در غیــر ایــن صــورت فاقــد تأثیــر مثبــت، و در بســیاری مــوارد بــه آســیب ها و معضــالت 

ــا عشــق و عالقــه ی فــراوان بــه  اجتامعــی می انجامــد. فــرزاد در یکــی از نامه هــای زنــدان در این بــاره چنیــن می نویســد: »ب

ــا  ــی داد. ب ــوزان آزارم م ــه دانش آم ــگ و رو رفت ــای رن ــاره و لباس ه ــای پ ــردم، کفش ه ــکاری م ــر و بی ــا فق ــم، ام کالس می رفت

نــگاه کــردن بــه ســیامی زجرکشــیده ی آن هــا روزی هــزار بــار می مــردم و زنــده می شــدم هــر چنــد دوســت نداشــتم شــاهد 

مــرگ آرزوهــای کــودکان رسزمیــن ام باشــم؛ امــا معلــم شــده بــودم و می دانســتم کــه معلمــی در ایــن رسزمیــن یعنــی رشیــک 

ــی و  ــئولیت، آگاه ــم مس ــک معل ــه ی ــا ب ــده از دنی ــه ی فراموش ش ــن قطع ــج و درد در ای ــران و رن ــج و درد دیگ ــا رن ــدن ب ش

ــه  ــی ک ــه ام، معلم ــای کودکان ــر رویاه ــه خاط ــا، ب ــت کودکی ه ــه حرم ــدم ب ــم می مان ــد معل ــید. بای ــازه می بخش ــخصیت ت ش

دوســت دارد کــودک مبانــد، حتــی در ایــن ســن و در زنــدان.

 یکــی دیگــر از سیاســت های جمهــوری اســالمی کــه شــهید فــرزاد بــه خوبــی بــر آن واقــف بــود و بــه مقابلــه بــا آن برخاســت، 

ــرای  ــش را ب ــان. او دانش آموزان ــودکان و جوان ــه از ک ــازی جامع ــروم س ــت مح ــت، جه ــه ی دول ــالش بی وقف ــزی و ت برنامه ری

جامعــه و بــر اســاس نیازهــا و فرهنــگ خودشــان آمــوزش و تربیــت می کــرد، نــه آنچــه کــه دولــت و حکومــت می خواســت؛ 

زیــرا بــه خوبــی دریافتــه بــود کــه کــودکان متعلــق بــه جامعــه هســتند و الزم اســت مطابــق بــا ســنت های خــود و ویژگی هــای 

ــه شــامر مــی آورد.  ــی ب ــن مــورد را حــق آن هــا و موضوعــی حیات ــد. وی ای طبیعــت اجتامعی شــان تحــت آمــوزش قــرار گیرن

ــا از بیــن بــردن حــس کنجــکاوی، عدالت خواهــی و تفکــر انتقــادی کــودکان و  فــرزاد ســعی بــر آن داشــت کــه در مقابلــه ب

جوانــان توســط دولــت، بینایــی، بیــداری و هوشــیاری را بــه دانش آمــوزان خــود عرضــه کنــد. 

  

  معاون فرمانده مارکوس

ارتش زاپاتیستی آزایبخش ملی، مکزیک 

پس از یک روز کامل رشکت در جلسهء مقدماتی کارزاری دیگر )سپتامر بود، سحرگاه، از ابری که از دوردست ها می آمد 

باران می بارید.( داشتیم به سوی کلبه ای می رفتیم که وسائل مان در آن بود، که ناگهان یک شهروند خوب و درجه یک 

جلوی مرا گرفت: »گوش کن معاون! زاپاتیست ها پیشنهادشان چیست؟« بدون آن که حتی بایستم پاسخ دادم: »تغییر جهان.« 

به کلبه رسیدیم و رشوع کردیم وسائل مان را برای حرکت جمع و جور کردن. اریکای شورشگر منتظر ماند تا من تنها شوم، 

نزدیک شد و گفت: »هی معاون، اما دنیا خیلی بزرگه ها!« انگار موضوع بر رس این بود که من متوجه شوم پیشنهادی که 

داده ام حامقت بزرگی ست. در واقع هم وقتی آن حرف را زدم منی دانستم چه می گویم. به رسم پاسخ یک سؤال با سؤال 

 دیگر، جواب دادم: »چقدر بزرگ است؟« 

 هامن طور به من خیره ماند و تقریباً با ترحم پاسخ داد: »خیلی بزرگ«.

 من پافشاری کردم: »آره، اما چقدر بزرگ؟«

 لحظه ای فکر کرد و گفت: »خیلی بزرگرت از چیاپاس«.

در همین موقع به ما خر دادند که باید فوراً راه بیفتیم. وقتی برگشتیم به پایگاه و پنگوئین)1( را رسجایش گذاشتم، اریکا در 

حالی که یک کُره ]نقشهء زمین[، از هامن هائی که در مدارس ابتدائی دارند، دستش بود، به آنجائی که من بودم آمد. آن را 

دنیا چقدر 

بزرگ
معاون فرمانده مارکوس

است
؟
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روی زمین گذاشت و به من گفت: »ببین معاون! اینجا، این تیکهء  کوچولو چیاپاس است، و متااااااام آن دنیاست.« و 

در هامن حال که این را می گفت، بادستش انگار کره را نوازش می کرد. برای آن که وقت بدست بیاورم، پیپم را 

 روشن کردم و در هامن حال گفتم: »اهوم«.

 اریکا پافشاری کرد: »حاال دیدی که خیلی بزرگه؟«

»آری، اما ما به تنهائی که آن را عوض نخواهیم کرد، بلکه به همراه رفقای زیادی از همه جا این کار را می کنیم.« 

در همین موقع رفیق نگهبان را صدا کردند. او در حالی که نشان می داد که یاد گرفته، قبل از رفتنش سؤالی 

 حواله ام کرد: »و با چند نفر رفیق؟«

 دنیا چقدر بزرگ است؟

در درهء تهوآکان، در سیاه کوه، در کوهستان های شاملی در منطقهء خارج از 

محدودهء پوئبال و از گوشه و کنار به غایت فراموش شدهء پوئبالی ]کارزاری[ 

 دیگر پاسخ هائی می رسد:

در آتِِپکسی زن جوانی چنین پاسخ می دهد: بیش از 12 ساعت کار روزانه در 

مکیال ]مانوفاکتوِر مناطق آزاد تجاری[، کار کردن در روزهای تعطیل، بدون 

مزایا، بدون بیمه، بدون عیدی و چیزهای رضوری دیگر، قلدر منشی و 

بد رفتاری رئیس و یا رسکارگر، وقتی هم که بیامر شدم، بدون حقوق جریمه ام 

کردند و اسمم را در یک لیست سیاه دیدم که طبق آن هیچ مکیالی دیگری 

به من کار ندهد. اگر دست به حرکتی بزنیم، ارباب کارخانه را می بندد و آن 

را به منطقه ی دیگری منتقل می کند. وضع حمل و نقل بسیار بد است و 

خیلی دیر به خانه ای که در آن زندگی می کنم می رسم، و فاکتور برق، آب و 

مالیات مسکن را می بینم. حساب و کتاب که می کنی، می بینی کافی نیست، 

متوجه می شوی که حتی آب نوشیدنی نداری، فاضل آب خراب است، و 

خیابان را آلودگی گرفته. و روز بعد، با بی خوابی و شکم خالی باز باید رس 

 کارت برگردی.

 دنیا به بزرگی خشمی ست که از همه ی اینها به من دست می دهد.

یک دخرت جوان بومی میسِتک: پدرم 12 سال پیش به ایاالت متحده رفت. 

مادرم کارش دوخن توپ است. بابت هر توپ به او 10 پزو ]در حال حارض 

حدود 90 سنت[ می دهند. اگر یک توپ خوب نباشد، از او 40 پزو می گیرند. 

حقوق شان را هامن موقع منی دهند، بلکه زمانی می دهند که آن شخصی که 

آن ها را استخدام کرده، به روستا بیاید. برادرم هم دارد وسائلش را برای رفن 

جمع می کند. ما زنان برای پیشرد وضع خانواده، زمین، و کار تنهائیم. بنابر 

 این بار پیشرد مبارزه هم روی دوش ما ست. 

دنیا به بزرگی غضبی ست که از این ظلم به من دست می دهد. آن قدر بزرگ 

 است که خونم را به جوش می آورد.

در سن میگل تیساناکاپان، یک زوج سن و سالدار به یکدیگر نگاه می کنند و تقریباً یک صدا پاسخ می دهند: دنیا به 

 اندازه ی آرزوی ما برای تغییرش بزرگ است.

یک دهقان بومی اهل سیاه کوه که در اخراج شدن بسیار با سابقه است، مگر اخراج از تاریخ، می گوید: دنیا باید 

 خیلی بزرگ باشد، به همین دلیل باید سازمان مان را بزرگ کنیم.

در ایزتِِپک، کوهستان شاملی: دنیا به اندازه ی بی رشمی دولتمرداِن بد و رذالت باند »مشعل دهقانان« ]یک سازمان 

دهقانی چامقدار ساخته و پرداخته ی حزب انقالب اداری شده[ است که فقط پیش فرض های منفی علیه دهقانان 

 ببار می آورد و زمین را مسموم می کند.

در هوئیزیلِتِپک، از یک مدرسه ی کوچک خود مختار شورشی، سخنی حقیقی از طریق رادیو پخش می شود: دنیا به 

هامن اندازه ای بزرگ است که تاریخ روستا و کوشش و مبارزه اش برای آن که عاملی همچنان با شأن و منزلت 

        یــک کارگــر: دنیــا بــه انــدازه ی 

وقاحــت رهــربان هوچــی ]ســندیکاها[ 

ــه از  ــد ک ــوز مدعی ان ــزرگ اســت. و هن ب

ــد. مقامــات و  ــاع می کنن ــران دف ــا کارگ م

هوچیــان هــر چقــدر مدعــی باشــند کــه 

کارشــان نــو و تــازه اســت، امــا نگاهشــان 

ــان.  ــه ارباب ــی ب ــه آن باالهــا ســت، یعن ب

ــه  ــی ک ــروژه هائ ــن پ ــی از ای ــد یک بای

بــرای پــر کــردن چــاه فاضــالب و یــا جمع 

می انداختنــد  راه  اســت  آشــغال  آوری 

ــی  ــم در آن خال ــا ه ــا را ب ــه ی آنه و هم

می کردنــد. یــا بهــرت بگویــم، نــه. بهــرت کــه 

نــه، چــون مطمئنــاً همــه چیــز را آلــوده 

خواهنــد کــرد و بعــد اگــر بــه زندان شــان 

بیندازیــم، مجرمیــن شــورش خواهنــد 

ــه  ــا هــم حــارض ب ــی آنه ــرد، چــون حت ک

نیســتند. بزمجه هــا  ایــن  بــا   زندگــی 

 پدیدار شود.

خامنی، بومی و سازنده صنایع دستی از هامن تراش فرمانده رامونای فقید با صدای خاموشی اضافه می کند: »دنیا هامن قدر بزرگ است که 

ظلمی که از پرداخن دستمزد بخور و منیرمان حس می کنیم و از دیدن نیازهایامن که آنها را فقط در حال عبور می بینیم، چون پول مان برای 

 خریدشان کافی نیست.«

در اجاره نشین گرانخا: »دنیا منی تواند خیلی بزرگ باشد، چون به نظر می رسد که ما کودکان فقیر در آن، جا منی شویم، فقط کاله رسمان 

 می گذارند، تعقیب مان می کنند و می زنند، و می بینیم فقط داریم زور می زنیم تا نان بخور و منیری گیرمان بیاید.

در کورونانگو: دنیا هر چقدر هم بزرگ باشد، اما زمین، آب و هوا از آلودگی نئولیرالیسم جهانی در حال مرگ اند. دنیا دارد خراب می شود، 

 چون پدربزرگ های ما اینطور می گویند که وقتی روستا خراب شود، جهان خراب می شود.

در سن ماتیاس کوکویوتال: دنیا هامن قدر بزرگ است که پدرسوختگِی دولتی که هرچه ما کارگران می سازیم، او فقط خراب می کند. حاال باید 

 متشکل شویم تا از خود در مقابل دولت دفاع کنیم. هامن دولتی که مثالً برای خدمت به ما ست. حاال می بینید که چقدر پدر سوخته است. 

در پوئبال، ولی در پوئبالی دیگر ]کارزاری دیگر[: دنیا آن قدر هم بزرگ نیست، زیرا پولدارها آنچه دارند برایشان کافی نیست و حاال همین 

 اندکی را هم که ما فقرا داریم می خواهند از ما بگیرند.

یک بار دیگر، یک پوئبالی دیگر، یک زن جوان: دنیا خیلی بزرگ است، به گونه ای که با تعدادی اندک منی توانیم آن را عوض کنیم. باید همه 

 با هم یکی شویم تا بتوانیم عوضش کنیم، زیرا در غیر این صورت منی شود. ُخب آدم خسته می شود.

 یک دخرت جوان هرنمند: بزرگ است ولی به فساد آلوده است. آن را بزور از ما می گیرند. در این جهان جوان بودن جرم است.

یک نفر اهل محله: هر چقدر هم که بزرگ باشد، انگار برای پولدارها کوچک است، چون دارند اراضی عمومی را اشغال می کنند، اراضی 

مشاع و محله های توده ای را. انگار دیگر در مراکز تجاری و لوکس شان جا منی شوند و وارد زمین ما می شوند. فکر می کنم کسی که جا 

 منی شود، مائیم، انسان های اعامق.

یک کارگر: دنیا به اندازه ی وقاحت رهران هوچی ]سندیکاها[ بزرگ است. و هنوز مدعی اند که از ما کارگران دفاع می کنند. مقامات و 

هوچیان هر چقدر مدعی باشند که کارشان نو و تازه است، اما نگاهشان به آن باالها ست، یعنی به اربابان. باید یکی از این پروژه هائی که 

برای پر کردن چاه فاضالب و یا جمع آوری آشغال است راه می انداختند و همه ی آنها را با هم در آن خالی می کردند. یا بهرت بگویم، نه. بهرت 

که نه، چون مطمئناً همه چیز را آلوده خواهند کرد و بعد اگر به زندان شان بیندازیم، مجرمین شورش خواهند کرد، چون حتی آنها هم 

 حارض به زندگی با این بزمجه ها نیستند.

در این پوئبالی دیگر که همچنان در هر گامی که بر خاکش می گذاریم، متحیرمان می کند، دیگر دارد سحر می شود. همین حاال غذایامن را 

خوردیم و فکر می کنم که این بار، دیگر چه خواهم گفت. ناگهان، از زیر در کیف کوچکی ظاهر می شود که در شکاف آن گیر می کند. بزور 

می شود صدای نفس زدن کسی را شنید که دارد از آن طرف ُهل می دهد. دست آخر کیف کوچک رد می شود و در پی آن چیزی لنگ لنگان 

ظاهر می شود که فوق العاده به یک ]حرشه[ رسگین غلطان شباهت دارد. اگر منی دانستم که در پوئبال هستم، یعنی در پوئبالی ]کارزاری[ 

دیگر، و نه در کوهستان های جنوب رشقی مکزیک، تقریباً می توانستم قسم بخورم که طرف دوریتو است. انگار می خواهم افکار بد را کنار 

بگذارم، رساغ دفرتچه ای می روم که سؤال اصلی این امتحان غافلگیرکننده در آن نوشته است. باز کوشش می کنم بنویسم، ولی هیچ فکر با 

ارزشی به کله ام منی زند. مشغول این کارم، و یا دارم کله شقی می کنم که یکهو حس می کنم یک چیزی روی شانه ام هست. تازه می خواهم 

 با حرکت دست بیندازمش که می شنوم:

 - توتون داری؟

 فکر می کنم: »این صدای نازک، این صدای نازک«.

 صدای اعرتاض دوریتو بلند می شود: 

 - کدام صدای نازک؟ می دانم که به صدای مردانه و فریبنده ام رشک می بری.

 دیگر شکی برایم مناند، با حالتی که بیشرت به تسلیم شبیه بود تا به شوق و ذوق گفتم: 

 - دوریتو...!

- دوریتو بی دوریتو! منم بزرگرتین منجی عامل، یاور به حال خود رها شدگان، تسلی خاطر تسلیم شدگان، امید ضعفا، آرزوی دست نیافتنی 

 زنان، پوسرت مورد عالقه ی کودکان، رشک اجتناب ناپذیر مردان، ....

 در حالی که سعی می کردم حرفش را قطع کنم، به دوریتو گفتم:

 - وایستا ببینم، وایستا ببینم! عین کاندیداهای انتخاباتی حرف می زنی. 

 ولی هامنطور که معلوم است، فایده ای نداشت. چون او همچنان ادامه داد:
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 به اعرتاض پاسخ دادم: - من تقاضای توتون کرده بودم، نه این که برایم رسگین غلطان بفرستند.

 - رسگین غلطان نیستم. من شوالیه ی سوارکاری ام که آمده تا تو را از این دردرسی که خودت را گیرش انداختی در بیاورم.

 - من؟ دردرس؟

- آری، خودت را درگیر »قهرمان زیبا« ماریو مارین و نوار ضبط شده ی مکامله اش که چهره ی واقعی ارزش اخالقی اش را برمال کرده نکن )2(. 

 این درد رس نیست؟

 - ُخب، درد، رس... شاید بشود آنرا دردرس نامید، اما... آری، توی دردرس افتادم.

 - دیدی؟ می خواهی بگوئی آرزو منی کردی که من، بهرتین شوالیه ی سوارکار رسگردان به کمکت بیایم!

 فقط لحظه ای می اندیشم و پاسخ می دهم:

 - ُخب، راستش را بخواهی، نه.

 - دست بردار، این همه خوشبختی و شادی و هیجان لریز شده ات را به خاطر دیدار مجددم پنهان نکن.

 با حالت تسلیم گفتم: - ترجیح می دهم پنهانش کنم.

- ُخب، ُخب، دیگر جشن و آتش بازِی پیشوازی کافی ست. آن رقیب بدخواهی که باید با دستی که در پائین و سمت چپ دارم شکستش 

 بدهم کیست؟ آن آت و آشغال های دیگر مثل کامل ناصیف)3(، سورکار کوری و بی شخصیت های دیگر کجا هستند؟

 - نه بدخواهی در کار است، و نه هیچ چیزی که به این نژاد بی رشمان ربطی داشته باشد. باید به یک سؤال پاسخ داد.

 دوریتو بی صری می کند: - ِد بنجنب.

 به او می گویم: - دنیا چقدر بزرگ است؟

 - ُخب، پاسخ هم روایت کوتاه دارد، و هم روایت بلند. کدامش را می خواهی؟

به ساعت نگاه می کنم. سه بعد از نیمه شب است و ِپلک ها و کالهم دارند روی چشم هایم می افتند، بنابراین بدون تردید می گویم: - روایت 

 کوتاه.

- روایت کوتاه یعنی چه؟ فکر می کنی جای پایت را در هشت استان جمهوری مکزیک تعقیب کرده ام تا روایت کوتاه را عرضه کنم؟ نا، نی، 

 نع، نَکِمه، پاسخ منفی ست، رد می کنم، نه.

 تسلیم شده، می گویم: - خیلی ُخب، روایت بلند را بگو.

 - آها، این شد! دماغ گنده ی پدر سوخته! بنویس....

 مداد و دفرتچه را دستم می گیرم. دوریتو می گوید:

- اگر به باال نگاه کنی، دنیا کوچک است و به رنگ سبز دالر. دقیقاً در یافت های آماری، بهاء و قیمت گذاری های یک بازار بورس در میزان 

سود یک رشکت چند ملیتی جای می گیرد. در همه پرسی های قبل از انتخاباِت آن کشوری که شأن و منزلتش را ربوده اند، در ماشین حساب 

سیاست جهانی، در مغز بسیار کوچک جورج دابلیو بوش و در چشم کوته بین رسمایه داری وحشی بدقواره ی ملبس به لیرالیسم، رسمایه 

جمع می شود و جان انسان، کوه، رودخانه، دریا، چشمه، تاریخ، متدن های کامل تفریق. با نگاه از باال، دنیا خیلی کوچک است، زیرا افراد کنار 

 گذاشته شده اند و جایشان یک حساب بانکی قرار دارد که تنها کارش دخل و سود است.

ولی اگر از پائین بنگری، دنیا آنقدر وسیع می شود که منی توان آن را در یک نگاه دید، بلکه نظرهای متعددی الزم است تا کامل شود. با نگاه 

از پائین، دنیا، دنیاهای فراوان می شود، تقریباً همه به رنگ محرومیت، فقر، نا امیدی، و مرگ. دنیا از پائین به اطراف رشد می کند، به 

خصوص به طرف چپ، و رنگ های بسیاری دارد، تقریباً به اندازهء  افراد و تاریخ ها. و به عقب رشد می کند و امتداد می یابد، به سوی تاریخی 

که دنیای پائین را بوجود آورده و در خود رشد می کند، آری با مبارزاتی که می درخشند حتی اگر نور باالئی ها آنها را خاموش کنند، مبارزاتی 

که صدا دارند حتی اگر سکوت باالیی ها آنها را لِه کند. دنیایی که به جلو رشد می کند و هر قلبی پیش گوئی می کند که دنیا دارد به سوی 

 فردایی گام برمی دارد که هامن انسان های اعامق آن را خواهند زائید.

 با نگاه از پائین، دنیا آنقدر بزرگ است که در آن دنیاهای بسیاری می گنجد و با این حال برای، مثالً یک زندان، جا می ماند.

یعنی، مجموعاً، با نگاه از باال دنیا آب می رود و بی عدالتی همه جا فرا می گیرد و جا برای چیزی دیگر پیدا منی شود. و با نگاه از پائین، دنیا 

آنقدر جادار است که هم برای شادی جا دارد، هم برای موسیقی، آواز، رقص، کار شایستهء انسان، عدالت، و عقیده و نظر همگان، بی آنکه 

 میزان اختالفشان با یکدیگر اهمیتی داشته باشد، اگر از پائین باشند.

 بزور توانستم یادداشت بردارم. پاسخ دوریتو را مجدداً می خوانم و از او می پرسم:

 - روایت کوتاه چیست؟

- روایت کوتاه این است: دنیا به اندازه ی  قلبی بزرگ است که اول دردش می آید و بعد برایش مبارزه 

 می کند، همراه با همه ی  آنها که از اعامق هستند و از چپ.

دوریتو می رود. من همچنان می نویسم، در حالی که در آسامن، ماه با نوازش هرزه ی شب فرسایش 

 می یابد.....

.... 

فقط می خواستم پاسخی به او داده باشم. و به تصور این که به او بفهامنم که دنیا به اندازه ی عطشی 

که از وجودش دارم بزرگ است، با دست موی رس و آرزویش را می شکافم، 

 حرت بر گوشش می آویزم، و لبانم بر برجستگی هایش باال و پائین می روند.

یا اگر با نزاکت تر شوم باید بکوشم تا بگویم که دنیا به اندازه ی نشئه ی انجام 

کار »دیگری« ست، به اندازه ی گوشی ست برای دربرگرفن متام صداهائی که از 

اعامق می آیند، به اندازه ی این کوشش جهت متحد کردن شورشگری در پائین به 

منظور شنا کردن بر خالف جریان، در حالی که در آن باالها تنهائی جدائی 

 می آفریند.

دنیا به اندازه ی بوته ی خاردار خشمی ست که بر می افروزیم، آگاه که از آن گُل 

فردا زاده خواهد شد. و در آن فردا دانشگاه ایرو آمریکا، دانشگاهی همگانی، 

مجانی، و الئیک خواهد شد، و در راهروها و سالن هایش کارگران، دهقانان، 

 بومیان و دیگرانی که امروز بیرون مانده اند، حضور خواهند داشت.

همین. پاسخ تان را باید در روز 30 فوریه!)4( در سه کپی تحویل دهید؛ یکی 

برای وجدانتان، یکی برای کارزاری دیگر، و دیگری که در رسلوحه ی آن به نحوی 

خوانا نوشته باشد:  Warning ]اخطار[ برای آنهایی که در آن باال ساده لوحانه 

 گامن می کنند جاودانه اند.

 از پوئبالی دیگر ]کارزاری دیگر[

 معاون مارکوس

 کمیسیون ششمین بیانیه ی ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی

مکزیک، فوریهء 2006

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 یاداشت ها:

من سخرنانی معاون فرمانده شورشی مارکوس در دانشگاه ایرو آمریکا. این 

 دانشگاه، ژزوئیت و یکی از دانشگاه های گران مکزیک است.

)1( خروسی ست که مارکوس از آن به عنوان پنگوئین زاپاتیستی یاد می کند و آن را به عنوان سمبل 

 کارزاری دیگر بکار می برد. خروسی که پنگوئین است، و مثل خود زاپاتیست ها غیر معمولی ست.

)2( ماریو مارین فرماندار ایالت پوئبال از حزب انقالب اداری شده است. از اوائل ماه فوریه از طریق 

روزنامهء الخورنادا و یک گویندهء معتر رادیوئی به نام کارمن اریسِتگی نوار مکامله ی تلفنی ماریو 

مارین با کامل ناصیف رسمایه دار )معروف به سلطان جین( علنی شد. در این مکامله ناصیف از مارین به 

خاطر مجازات خانم لیدیا کاچو خرنگاری که پرده از یک باند بچه بازی و پورنوگرافی کودکان متشکل از 

رسمایه داران و سیاستمداران مکزیکی، پرده برداشته بود. وی در کنکون دستگیر شد و با تقاضای مارین به 

پوئبال منتقل شده به جرایم مختلف از جمله اهانت و پاپوش دوزی، زندانی و شکنجه شد، تشکر کرده به 

دنیــا  کنــی،  نــگاه  بــاال  بــه  اگــر         

دالر.  ســبز  رنــگ  بــه  و  اســت  کوچــک 

و  بهــاء  آمــاری،  یافت هــای  در  دقیقــاً 

بــورس  بــازار  یــک  قیمت گذاری هــای 

ــی  ــد ملیت ــت چن ــک رشک ــود ی ــزان س در می

هــای  پرســی  همــه  در  می گیــرد.  جــای 

ــأن و  ــه ش ــوری ک ــاِت آن کش ــل از انتخاب قب

ــاب  ــین حس ــد، در ماش ــش را ربوده ان منزلت

ــک  ــز بســیار کوچ ــی، در مغ ــت جهان سیاس

جــورج دابلیــو بــوش و در چشــم کوتــه بیــن 

ملبــس  بدقــواره ی  وحشــی  رسمایــه داری 

می شــود  جمــع  رسمایــه  لیربالیســم،  بــه 

دریــا،  کــوه، رودخانــه،  انســان،  و جــان 

ــق.  ــل تفری ــای کام ــخ، متدن ه ــمه، تاری چش

کوچــک  خیلــی  دنیــا  بــاال،  از  نــگاه  بــا 

ــار گذاشــته شــده اند  ــراد کن ــرا اف اســت، زی

قــرار  بانکــی  حســاب  یــک  جایشــان  و 

ــت. ــود اس ــل و س ــا کارش دخ ــه تنه دارد ک
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او می گوید که به عنوان تشکر برایش دو دخرتبچه ی خوشگل خواهد فرستاد. انتشار این مکامله ی  تلفنی باعث جار و جنجال زیادی شد. با 

 این حال این جار و جنجال به هیچ عنوان به معنی مجازات عاملین و حتی استعفای فرماندار پوئبال نیست.

 )3( خوان سورکارکوری از دوستان نزدیک کامل ناصیف و در حال حارض به جرم داشن شبکه ی پورنوگرافی کودکان در آمریکا زندانی ست.

 )4( ماه فوریه هرگز سی روز ندارد.

 - - - - - - - 

 و توضیحاتی چند:

 Don Durito de La Lacandona دون دوریتوی ال کندونا 

دون دوریتو در کنار »آنتونیوی پیر« و »پدریتو« یکی دیگر از چهره های داستان های مارکوس است. مارکوس آن را از نام شخصیت معروف 

رسوانتس، دون کیشوت، الهام گرفته است و به همین دلیل قهرمان مارکوس نامش، مانند قهرمان رسوانتس، همراه با پسوند محلی ست که 

از آنجا می آید. اگر قهرمان کتاب رسوانتس اهل کوهستان های مانژ است، دون کیشوِت ال مانژ Don Quijote de la Mancha نام دارد )در 

اصل اسپانیائی کتاب(، و خود دون کیشوت نیز خودش را همه جا اینگونه معرفی می کند. قهرمان مارکوس هم، که سوارکاری ست مانند دون 

کیشوت آواره و رسگردان، چون از جنگل الکندونا می آید، خود را دون دوریتوی الکندونا می نامد. خوزه ساراماگو در مقدمه ی کتابی به همین 

نام )دون دوریتوی الکندونا(، که مجموعه ی داستان های کوتاهی ست به قلم مارکوس، می نویسد: »اگر رسوانتس می تواند از »هیچ« دون 

 کیشوت بسازد، چرا مارکوس نتواند از حرشه ای کوچک مانند ُجَعل )یا رسگین غلطان( دون دوریتو بسازد.« )نقل به معنی(.

 اما ساختار نام دون دوریتو بر اساس چند عنر زیر است:

 - دون، صفتی ست مانند شوالیه، یا دوک که در اروپای کهن به افراد بلند پایه اطالق می شده.

- خود نام Durito، بنا شده از Duro به معنی سخت، مستحکم، خشن، قوی، و درشت، و پسوند ito که مانند پسوند های »ک« و »چه« در 

 فارسی برای تصغیر و تحبیب است. )مثل: آدمک، پرک، دفرتچه، بیلچه و غیره( 

- و استفاده ی مارکوس از حرشه ای بی ارزش مانند رسگین غلطان به عنوان کسی که دانا و هوشمند است نیز، مقابله با پیش داوری های 

 معمول در جامعه ای ست که در آن فقط »ممتازان« Elite از حق آگاه بودن و دانسن برخوردارند.

 - - - - - - - 

 فهرست اسامی:
Erica اریکا 

Valle de Tehuacan درهء تهوآکان 

Altepexi آتپسکی 

indígena mixteca بومی میستک 

San Miguel Tzinacapan سن کیگل تیساناکاپان 

Sierra Negra سیاه کوه 

Ixtepec ایزتپک 

Huitziltepec هوئیزتپک 

Granja کارانخا 

Coronango کورونانگو 

San Matías Cocoyotla سن ماتیاس کوکویوتال 

Puebla )پوئبال )در مکزیک هم یک شهر به این نام وجود دارد و هم یک ایالت 

Marin Mario )ماریو مارین ) فرماندار ایالت پوئبال 

Kamel Nacif کامل ناصیف 

Surcar Kuri سورکار کوری

 Marcos en la Universidad Iberoamericana de Puebla, 17 de febrero 2006. QUÉ TAN GRANDE ES EL MUNDODiscurso del Subcomandante

idioma Farsi )Persa( por Bahram Ghadimi En el

ارتش زاپاتیستی آزایبخش ملی، مکزیک 1۷ فوریهء ۲۰۰۶

ترجمه ی بهرام قدیمی 

سایت  اینرتنتی پیکار

تێ ڕامان

کاتێ لەسەر سێدارەکە

دوایین فرتە و لەرزەی لێوەهات و 

زنجیرەکانی الق و دەستی زڕەیان لێبڕا و 

ئەستێرەکانی سەرشانی جەلالدەکانی لەبەر چاوی بە رەشایی جادە قیرەکەدا رۆچوون

رۆحی بەرزی بە ئەسپایی دەرکەوت

لە جەستەی خۆی روانی

ئەگەرچی بەجێی هێشتبوو بەاڵم،

هێشتا پڕبوو لە رۆحی سەرکێشی و سەربزێوی

دەمارەکانی پڕ بوون لە نەفرەت و کینی دوژمن

لە ژوور  سێدارەکە وچانێکی دا

جەماوەر هێشتا ئاپۆڕەیان بوو

شتێکی سەیر سەرنجی راکێشا

لە گەردنی هەموو ئەو کەسانەی کە هاتبوون بۆ تەماشا

هەر لەو تەنافەی گەردنی جەستەی خۆی هەبوو

هەر هەموویان بێ جیاوازی

تەنیا ئەوە نەبێ کە هی ئەوان 

ئەڵقەی تەنافەکەی سست و کراوە بوو

تێ ڕاما، ئەدی چۆن بەرێ نەیدەدین؟؟؟!!!

ئاریۆ بەرزەن
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شال
س.ع. صالحی، شاعر بختیاری

شامل بیارین

شمشیِر بی غالف و بیارین

بیارین زین خینی ی بَو واِمه!

بیارین و گوش کنین ای ایل!

که چطور شیهه ی یابو

بوی شیونِی دشمن داره!

یابو! عزیز می دوونُم

                          سم اِزَنه

ــِش  اوف ینَیریــن کــه چطوُغــش اِزَنــه چــی تَ
ِبرنــو...

تو اِگیُ ی که َهَمال

                      رساِزَنه

                             دریا به دریا،

.....                           

ایلم ای!

         ایلم ای!

بگو بگیرین و بوَوندین هر دست توفوِن

که

   ِوِرستام ز ِکِل غیرت چالنگ

شال
شامل را بیاورید

شمشیر بی غالف را بیاورید

بیاورید زین خونی اجدادم را،

بیاورید و گوش کنید، ای ایل

که چه گونه شیهه اسب جوان

بوی شیون دشمن دارد.

اسب جوان، رفیق می دانم،

سم می زند.

آه بنگرید که چه گونه خروش می کند چونان آتِش »ِبزنو«

تو گوئی که هم اکنون

                       فراز می رود

                                      دریا به  دریا.

...                                                   

ای ایل من!

              ای ایل من!

بگو بگیرید و ببندید هر دو دسِت توفان را

که از کنار غیرت چالنگ برخاسته ام.

س.ع. صالحی، شاعر بختیاری

ترجمه: غ. بابادی

این شعر برگرفته شده از مجله ی کتاب جمعه شامره ی دهم در سال 1358
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هم یله م وه  جی

شێعْر کلهوری

وه ال بووه ره م 

مه یله م وه  جی،

گه رمه سێر 

چْک چۆڵــــه ،

باره ی باره  و  دۊاخێاڵن،

قرنگه ی داڵ تێد و

قـــوو قــــوو بایه  قــوش،

تا داڵــه یل نــۊن  نه وردنه 

تا ده یه یل بووم نه كردنه 

مه یله م  وه   جـــی،

 ئاخێـزه ێ ئه وْر نه زۆك

بێ مــدوو نییــه 

نه وای زه ۊ 

لـه   تینی شه ق بووه ێـــد و

شه ْق زه ۊ

هـۊتم بــه  ێد،

خوه د وه تـی: 

ئـاْو ئـه ڵـوه ن 

پـه ل پـه لـه و كه یـم 

ئاسندڕگه یل ســزنیم و 

گه  نـم خه یم،

م خەیـاْڵ سـه ونـز ئێڵـم

بــه و بــووه ره م، 

مه یله م وه  جـی.

ساڵه یْل له  کیس چێ

شێعْر نوو كوردی/ شێعرەیل ساڵ 69 تا ٨5

سه عید عباده تیان »بانان«

تلخ ماندم، تلخ

مثل زهری که چکیده از شب ظلامنی شهر

مثل اندوه تو

مثل گل رسخ

که بدست طوفان

پرپر شد...

تلخ ماندم، تلخ

مثل عری غمگین

که تو را بر حاشیه اش

پیدا کردم

و زمین را

توپ گردان

پرت کردم به دل ظلمت...

تلخ ماندم، تلخ

دیو از پنجره رس بیرون کرد

از دهانش 

بوی خون می آمد....

) رسوده ی خرسو گلرسخی(
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صنعت و زیست بوم

ئابووری سەوز......................................جووتیار پێشەوا

صنعت گرایی؛ مرگ انسان و خدا............... باران. ر. بریتان

اکولوفاشیست و سدسازی...................... جگرخون شاهو

بەراوەردەکردنــی پێداویســتیە مادییەکانــی زەرووری کۆمەڵــگا بــە شــێوازێکی رێک وپێــک 
ــەرنجی  ــن و س ــاو بگری ــەر چ ــاڵ لەب ــەک خ ــێ ی ــەرەتا دەب ــگا. س ــوری کۆمەڵ ــە ئاب دەبێت
ــا  ــاز تەنی ــە نی ــە ک ــا خــود نیازە.مەبەســت ئەوەی ــی پێداویســتی ی ــش بابەت ــن. ئەوی بدەی
مــادی نییــە. مــرۆڤ بــواری مانەویشــی هەیــە. بۆیــەش کۆمەڵــگا بــە تێربــوون لــە هــەردوو 
بــواردا دەتوانــێ بڵێــت کــە کۆمەڵگایەکــی ئینســانیم. واتــە نابێــت داخــوازی و پێداویســتی 
تەنیــا مــادی ببینیــن. ئــەو جــۆرە دیتنــە زۆر بازارییــە و فەرهەنگــی ســەرمایەدارییە. جا ئەو 
بیرۆکەیــە لــە کام بەســتێن و کام قۆناغــدا دەبێــت بــا ببێت،بۆچوونێکــی ســەرمایەدارانەیە. 
ــەر  ــێ. ب ــنووردار نامێن ــتەمەوە س ــەدەی بیس ــی س ــاڵەی کۆتای ــەد س ــەو پێنجس ــا ب تەنی
لــەوەی کەســێک بیهــەوێ ســەرمایە کۆبکاتەوە،دەبــێ بەســتێنی بــۆ ئامــادە بــکات. 
ــێکی  ــەوەش باس ــە. ئ ــی هەی ــوون دژایەت ــی ب ــەک کۆمەاڵیەت ــەرمایەداری لەت ــی س نەفس
دوورودرێــژە، لــەو باســەدا ناگونجێــت. بــە کورتــی دەبــێ بێژیــن کــە لەبــەر ئــەوەی کــە 
ســەرمایە لــە کۆگاکــردن و کەڵکەکردنــی دەســکەوتەکان پێکدێــت، بۆیــەش دەبــێ خــاوەن 
دەســکەوتەکان رازی بکرێــن و متامنــە بکــەن. دەبــێ بەســتێنەکان قۆرغ بکرێــن، چوونکــە 
ســەرمایەداری خــۆی لــە نــاو بەســتێنەکانی کۆمەڵــگا بەجێدەکــەن. بەســتێنکانیش نابێــت 
ــەوەی  ــەر ل ــە ب ــن ک ــێ بزانی ــن. دەب ــنووردار بکەی ــەوە س ــتێنی ئابووریی ــە بەس ــا ب تەنی
ئابوورییــەک بەرهــەم بێــت، دەبــێ بیرۆکەکــەی بخوڵقــی. جــا ئەگــەر دەس بەســەر 
بیروکــە و فکرەکــەدا بگیــرێ ئیــرت دەســکەوت و بەرهــەم دەبێتــە هــی خــاوەن پاوانــکاری 

جووتیار پێشەوا

ئابووری سەوز
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ئەندێشــەکە.  بــەاڵم ئەگــەر مبانهەوێــت بــە کورتــی سیســتەمی ســەرمایەداری بخەینــە بــەر بــاس و لێکۆڵیــن و هەندێــک ورد لــە 
ســەری بیــر بکەینەوە،بۆمــان دەرئەکــەوێ کــە ســەرمایەداری نــەک تەنیــا ئابــوری نییــە بەڵکــو بــە تــەواوی دژی ئابووریــە. هەڵبــەت 
دەبــێ جیــاوازی بخەینــە بەینــی ئابــووری و فەرهەنگــی بــازار کــە بەرهەمــی نیولیرالیســمە. بــە کااڵ کردنــی هەرشــتێک و فرۆشــتنی 
ــوو  ــەر هەم ــە س ــتی ب ــتی دەس ــە گش ــتەمە ب ــەو سیس ــەوی. ئ ــا مان ــێ ی ــادی دەب ــی م ــەوە دیاردەیەک ــوود،جا ئ ــن س ــە زیاتری ب
بەســتێنە چاالکییەکانــی کۆمەڵــگا بــە حــەوزەی فەرهەنگی،سیاســی،کۆمەاڵیەتی،عیلمی.،هونەری، دواتــر ئابووریــدا گرتــووە و لــە 
پــاڵ ئەوانیشــدا رسوشــت و هــەر تاکێکــی کۆمەڵگایــش بــۆ گەیشــن بــە ئامانجەکانــی خــۆی وەک کەرەســتەیەک بــە کار ئەهێنێــت 
و هەمــوو شــتێکی خســتۆتە بــن دەســەاڵتی خۆیــەوە و وەهــای کــردووە کــە هــەر تاكێــک وەک ئەکتەرێکــی ســەرمایەداری رۆڵ 
بگێڕێت.هێنــدە مرۆڤەکانــی بــە خۆیــەوە گرێــداوە هەســت  بــەوە ئەکــەن کــە بەبــێ سیســتەمی ســەرمایەداری ژیــان ناکرێــت و 
هەنــدێ جاریــش وەک خــودا چــاوی لێئەکەن.ئەیشــتوانم بێــژم خــودی ســەرمایە خاوەنەکەیشــی بــۆ ســوودی زیاتــر بــە کار دێنێــت.

دەس داگرتــن بــە ســەر ئابووریــدا هۆڤانەتریــن داگیرکارییــە،

بناغــەی ســەرمایەداری لــەو ســەردەمەوە کــە پێکهاتــەی کۆمەڵــگای رسوشــتی بــە الڕێــدا بــردرا و زێهنییەتەکــەی تووشــی خــواری 
و دەســتێوەردان بــوو دانــرا. واتــە هاتنــی فەرهەنگــی دەســەاڵت و ســەپاندنی بەســەر رەهەندەکانــی ژیانــدا. دەســەاڵتداران هــەر 
ــی  ــتە خزمەت ــان خس ــە کۆمەڵگا،کۆمەڵگای ــەت ب ــی خزم ــە جێ ــەوە وب ــی خۆیان ــر رکێف ــتە ژێ ــتیان خس ــەوە ژن و رسوش ــەو کات ل
ــر،  ــی کۆمەاڵنێکی ت ــارودۆخ ســەرەڕای دژایەت ــەت و ب ــی دەرف ــە پێ ــە و ب ــژەی هەی ــڕۆ دری ــا رۆژی ئەم ــە ت ــەم رەوت ــەوە. ئ خۆیان
چــەن قۆناغێکــی بڕیــوە و هــەر جارەیــش زیاتــر لــە بــەرێ کۆمەڵگایــان بــەرەو هەڵوەشــاندنەوە بردووە،لــەم چوار،پێنــج ســەدەی 

ئاخریشــدا رۆژئاواییــەکان بــە دروســت کردنــی ســێ چەکــی بــە کاریگــەر کــە برێتــی بــوون لــە:

1-قازانجی زۆر و کەڵەکە کردنی سەرمایە

2-رێکخستنی هێز و دەسەاڵت بە فۆرمی دەوڵەت نەتەوە 

3-شۆڕشــی پیشەســازی }انقــالب صنعتی{بــۆ بەهێــز کــردن و بــاش بــە جێکردنــی سیســتەمی ســەرمایەداری هەنگاوێکــی گەورەیــان 
هەڵگرت.

وەک دەســپێک ئامــاژەم پێکــرد ســەرمایەداری ئابــووری نییــە بەڵکــو  سیســتەمێکی چینایەتییــە کــە هەمــوو نرخەکانــی کۆمەڵــگای  
بێ نــرخ دەکات و لــەو دەرفەتــە بــۆ درێژەدانــی تەمەنــی خــۆی کەڵــک وەرئەگرێــت.

ــدا  ــگا خــۆی تێ ــت هەمــوو کۆمەڵ ــە ئەبێ ــە ک ــی کۆمەڵگای ــن و فرۆشــتنی کەرەســتە و پێداویســتییە مادییەکان ــگای کڕی ــازار جێ ب
ببینێتەوە،نابێــت هەمــوان تەنیــا مــەرسەف بکــەن بەڵکــو ئەبێــت بەرهــەم هێنەریــش بن،بەرهەمەکانیــش  ئەبــێ بــە ئەنــدازەی 
پێداویســتییەکانی کۆمەڵــگا و بــە مەبەســتی دابین کردنــی نیــازە کانــی کۆمەڵــگا بێــت. بــەاڵم ئەمــڕۆ بــازاڕ بووەتــە گۆڕەپانێــک بــۆ 
ســەرمایەداری تــا بــە ئــارەزوو گــورزی خــۆی بوەشــێنێت و ئەســپی خــۆی تــاو بــدات. بــەر لــە هــەر شــتێک زانســت کــە بەرهەمــی 
خــودی کۆمەڵگایە،کەوتۆتــە بــن پاوانــی ســەرمایەداری. ئیــرت لــە زانســتی پزشــکییەوە بگــرە تــا فیزیــک و کیمیــا و هەمــوو بوارەکانی 
تــری. سیســتەمی پــەروەردە لــە باخچــەی منااڵنــەوە بگــرە تــا دوا قۆناغــی پــەروەردە بــە زێهنییەتــی ســەرمایەداری و بــۆ خزمەتــی 

ســەرمایەداریە. هــەر کــەس بــە مەبەســتی داهــات و پــارە پەیــدا کــردن دەخۆێنێــت،

ــەداری  ــەداری و بریق ــوون و گەش ــکەوتن،مۆد و مودێڕنب ــاوی پێش ــە ژێرن ــەدەر  ل ــە رادەب ــی ل ــی مەرسەف ــەپێدانی فەرهەنگ گەش
ــە دوورخســتنەوەی  ــاوەژووی دەبێت ــە رووی ئ ــک. ک ــو هــەر تاکێ ــەت و ئارامــی ب ــکاری و ئەمنیی ــاوی جوانناســی و جوان ــە ژێرن ل
مــرۆڤ لــە چاند،فەرهەنگ،مێژو،ناسنامە،رەســەنایەتی،نەتەوە و نیشــتامنەکەی. ئەمانــە هەمــوو بەرهــەم و دیــاری ســەرمایەدارییە 
ــا بــازاری شــێواو بەڵکــوو  بــۆ کۆمەڵــگا. کــورد دەبێــژێ » دز بــازاری شــێواوی دەوێــت«، ســەرمایەداری دزی کۆمەڵگایــە و نەتەنی
ــۆ  ــە خ ــی و ئازاران ــی و نەخۆش ــەو نەهامەت ــە ئ ــێ ل ــتمەدا ئەتوان ــەو سیس ــاو ئ ــە ن ــێ ل ــە ک ــت. باش ــێواوی دەوێ ــگای ش کۆمەڵ

ــوش نەبێــت؟ بپارێزێــت و ت

ــە  ــەر ل ــاردە دەکرێت،،ب ــەوە هەن ــەن کۆمپانیاکان ــە الی ــۆی ل ــی ن ــوی و مۆدێل ــی ن ــە بەرهەم ــن رۆژان ــازاڕەکان بکەی ــەیری ب س
دروســتکردنی کااڵ بــۆ خۆیــان دیــار ئەکــەن کــە چــۆن نیــازەکان دروســت بکەن،چەنێــک بەرهــەم بهێنن،بــە چ نرخێــک 

بیفرۆشــن،چەن مانــگ یــا چــەن ســاڵ مــۆد بێت،کــەی و چــۆن بینێرنــە بازار.کۆمپانیــاکان هــەر 
ــە  ــانەکانیش ب ــرت ئەیفرۆشن،ئینس ــی گران ــە نرخێک ــت دەکەن،ب ــوی دروس ــی ن ــاڵ مۆدێلێک س
ــا  ــۆ دروســت ئەکەن.کۆمەڵگایــش تەنی ــکا زێهــن و زەمینــی ب ــن بیســێنن چون پێویســتی ئەزان
دو رۆڵــی هەیە،یەکــەم وەک هێــزی کار بــۆ بەرهــەم هێنــان لــە زانســت و فکــر و فیزیکیــان 

ــەن. ــەرسەف  دەک ــێنن و م ــرن.دووەم دەس ــک وەرئەگ کەڵ

لــە ســایەی ســەر ســەرمایەدارییەوە هەمــوو مرۆڤــەکان تەنیــا فکــر و زکریــان دەر هاوردنــی 
پارەیــە و هــەر چەنیــش هــەوڵ ئــەدەن پێیناگــەن. پســپۆڕان و شــارەزایان بــۆ خۆیــان ئەڵێــن 
ــە  ــە کار بهێرنێــت ن ــگا ب ــە کۆمەڵ ــۆ خزمــەت ب ــدە پێشــکەوتووە کــە ئەگــەر ب زانســت ئەوەن

ــە دوای  ــەاڵم رۆژ ل ــی نامێنێت،ب ــە برســێتی بوون ــە هــەژاری و ن ــکاری ن بێ
رۆژ برســێتی و بێــکاری روی لــە زیــاد بوونە،زۆربــەی ئینســانەکان لــە 
ــووە کــە مرۆڤــەکان  ــن. دۆخێــک دروســت  ب ــدا دەژی ــی هەژاری ــر هێڵ ژێ
ــان  ــوی ژی ــۆ بژێ ــان ب ــی خۆی ــداڵ و ژن و لەش ــەت من ــە و تەنان گورچیل
دەفرۆشــن.لە کام قۆناغــی مێــژودا بــە قــەد ئــەم ســەردەمە خۆکــوژی روی 
داوە؟ چ کاتێــک ئینســانەکان ئەوەنــدە بــێ قیمــەت بــو ون؟ کــەی بــووە بــە 
ئــەم ئەنــدازە مامەڵــە بــە ژنــەوە بکرێــت؟ ژن بێجگــە لــە کەرەســتەیەکی 
ــەۆە؟زۆر نەخۆشــی بەرهەمــی  ــۆ ماوەت ــی ب سێکســی چ جێگــەو پێگەیەک
ســەرمایەدارییە و بــەر لــە دروســت کردنــی ڤیــروس یــا باکرتییەکــەی 
ــگا  ــا کۆمەڵ ــەن و ت ــت ئەک ــەی دروس ــر دەرمانەک ــی ت ــەر هۆکارێک ــا ه ی
نەکەوێتــە غەرغــەرە دەرمانەکــەی نافرۆشــن جــا ئــەو دەم چــەن قیمەتــی 
لــە ســەر دابنێــن ئەتوانــن بیفرۆشــن. بــە باشــی روونــە هــەر چــی زانســت 
پێشــکەوتوە جــۆری نەخۆشــیش زیــادی کــردوە و هــەر رۆژە هەواڵــی 
نەخۆشــییەکی نــوی بــاڵو دەبێتەو،کێیــش هەیــە پرســیار بــکات کــە 
هــۆکاری چییە؟جــودا لــە پیــس بوونــی ئــاو و هــەوا و رسوشــت ئەتوانێــت 

چــی بێــت؟

ــتدرێژی  ــە دەس ــەڕی نامرۆڤان ــەو پ ــان ب ــاوی بەرهەمەکانی ــادەی خ ــۆ م ب
دەکەنــە ســەر رسوشــت.قاغەی ئەکەن،پیســی ئەکەن،بێکەڵکــی ئەکــەن و 
ــۆ  ــگ نییە،ب ــەوە گرن ــران و کارەســاتێک ئەکەوێت ــی ئەکەن،جــا چ قەی کاول
ئــەوەی کــە ئــەوان بــە چــاوی پوڵــەوە لــە رسوشــت و لــە کۆمەڵــگا ئەڕوانن 
ــی  ــان،تەنانەت گیانیش ــی ئینس ــەکانی لەش ــوو بەش ــۆ هەم ــتێکە ب ــا ئاس ت

ــە  ــاد بوون ــە زی ــە رووی ل ــاد بوونــی رێــژەی حەشــیمەت کــە وەک مۆریان ــار کراوە.زی نــرخ دی
ــی  ــەرە زۆری بازاڕەکان ــێکیئ ه ــی بەش ــەک و تەقەمەن ــتنی چ ــن و فرۆش ــە. کڕی ــی ئەوان پالن
ــش  ــرێ؟ گرنگی ــێ ئەک ــی پ ــن چ کارێک ــە کوشــن و بڕی ــە ل ــە بێجگ ــردوە ک ــر ک ــی داگی جیهان
نییــە چ بــۆ هێــرش بێــت یــا خۆپاراســن کوشــن هــەر کوشــتنە. نانــەوەی شــەڕ و ئــاژاوە لــە 
نێــوان گــەالن و واڵتانــی بــە قــەول ئــەوان گەشــەنەکردوو بــە تایبــەت لــە رۆژهەاڵتــی ناوینــدا 
ــە بۆفرۆشــتنی چــەک  ــەو هەل ــی خۆیان.ئ ــازار گەرم ــۆ ب ــە ب ــەو دەرفەت ــن ل ــک وەرگرت و کەڵ
ــی  ــڕ کردن ــی ئابووری،پ ــی ژیرخان ــتی،لەناو بردن ــامانی رسوش ــی س ــااڵن کردن ــی ،ت و تەقەمەن

ــەن. ــەکار ئەب ــی فەرهەنگــی خــۆ ب ــە جێکردن ــان و ب ــە کااڵی خۆی ــازاڕەکان ل ب

تــاک پەرەســتی}فردگرایی{هەر کــەس بــۆ بەرژەوەنــدی خۆی،هــەوڵ ئــەدات کاســانی تر بنپــێ 
ــەی  ــان منون ــی کردوە.دەی ــن پێ ــتەمێک ب ــۆ خــۆی سیس ــە ئاخریشــدا ب ــە بکات،ل و ژێرچەپۆک
تــر لــە کاریگــەری مــاڵ وێرانکــەر و کۆمەڵــگا روخێنــی سیســتەمی ســەرمایەداری هەیــە. جــا 

     لەوانەیــە زۆر کەســێس بێــژن کــە 
وەهــا  سیســتەمێکی  دامەزراندنــی 
کــە  هەروەهــا  نییە،بــەاڵم  ئیمکانــی 
حاکــم  ســەرمایەداری  زۆر  زەمانێکــی 
بووە،هــەزاران ســاڵ ئابــووری کومیناڵیــش 
ســەردەمەدا  کراوە.لــەم  پێــوە  ژیانــی 
سیســتەمە  ئــەم  جێگیرکردنــی  بــۆ 
ــێکی  ــە بەش ــەی ئەوێ،ک ــەی تۆگم بەرنام
دانــراوە  بــۆ  پالنــی  چوارچێــوە  وەک 
ئەســتۆی  ئەکەوێتــە  بەشێکیشــی  و 
پســپۆڕانی بــوواری ئابووری،بــەر لــە هــەر 
رێــک  فەرهەنگ ســازییەکی  کارێــک 
ــتەمی  ــە سیس ــت ل ــی دەوێت.دەبێ  و پێک
پــەروەردەدا بــە باشــی گرنگــی پێبدرێــت 
و بــە کردنــەوەی دەورەگەلێکــی ئاکادمــی 

بکرێــت.  لەســەر  کاری  زیاتــر 
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ــە  ــن پێــش ب ــەوەی کــە بتوانی ــۆ قازانجــی زۆر و کەڵەکــە کردنــی ســەرمایەیە.بۆ ئ ــەم هەمــوو پــالن ب مەبەســتی ســەرمایەداری ل
ئــەو ســیتەمە بگریــن و کۆمەڵــگا لــە ژێــر گوشــار و زەختــی هەژاریــدا رزگاریــان بێت.بــۆ پەیــدا کردنــی نانێــک ســووکایەتی بــە 
ئینســانەکان نەکرێت،کۆیلەتــی و مل کەچــی بــۆ پــارە نەمێنێــت ئەبــێ بــە باشــی نــاخ و نــاوەرۆک و رووی شــاراوەی سیســتەمی 
ســەرمایەداری بناســین لــە بەرانبەریشــیدا نــاخ و ناوەرۆکــی ئابووریــی کۆمەاڵیەتــی یــا خۆســەری ئابــووری کــە وەک ئاڵرتناتیوێــک 

بــۆ ئابــووری سیاســی لــە نــاو کۆمەڵــگای دیموکوراتیکــدا پێناســە کراوە،بناســین.پێکەوە هەڵیانســەنگێنین  

پێویســتە ئامــاژە بکــەم کــە هیــچ کۆمەڵگایــەک بــە بــێ ئابوورییەکــی ســامل نــە ســامل ئەبێــت نــە ژیانێکــی ســاملی تیــا ئەکرێــت. 
ــە شــێوازی  ــە و ب ــگا بــە شــێوازی ســەربەخۆ بەڕێــوەی ببات.،لێــرەدا ئابــووری کۆمیناڵ ئابــووری ســاملیش ئابوورییەکــە کــە کۆمەڵ
کۆمیــن و تەعاونــی بەڕێــوە ئەچێــت کــە هــەر کــەس لــە بەرهــەم هێنــان و مەرسەفــدا خــۆی تێــدا دەبینێــت و رۆڵ دەگێڕێــت. 
ــدات. ــە رسوشــت ب ــە ل ــووری ناتوانێــت زەرب ــەدەر و کەڵەکــەی ســەرمایە نییە.ئاب ــە ســەر ئەساســی ســوودی لەڕادەب ــووری ل ئاب
ســەنعەت و تێکنولوژی،گەشــە پێــدان و ئاوەدانی،کــە دژی رسوشــت بێــت مافــی پێنادرێت،ســەرچاوەی ئابــووری خــاک و دارســتانە 
و دەرفــەت بــە نــۆژەن بوونــەوە و زینــدو کردنــەوەەی رسوشــت ئەدرێت.دارســتان جــودا لــەوەی کــە بــۆ خــۆ دەیــان بەرهەمــی 
ــەوەی خاکــدا  ــە پیــت کــردن و مان ــەوەی هــەوا و ب ــن کردن ــاو و خاوێ ــی ئ ــە زۆربوون ــن رۆڵیشــی ل جــوراو جــۆری هەیە،گرنگرتی

هەیــە.

ــی  ــام دەدرێت.بەرهەمەکان ــزراودا ئەنج ــت و پاەێ ــە پی ــی ب ــەر خاكێک ــە س ــداری ل ــت و کاڵ و ئاژەڵ ــە کش ــە ک ــوان روون ــۆ هەم ب
ــت  ــەس ئەدرێ ــەر ک ــە ه ــکاری ب ــکاری و خوڵق ــی نوێ ــدا هەیە.دەرفەت ــاو ئابووری ــە ن ــان ل ــن رۆڵی ــاک بنگەهی تری ــتان و خ دارس
ــی  ــە پێ ــەک ب ــد و ناوچەی ــەر گون ــە و ه ــای نیی ــدی وات ــی ناوەن ــگا بێت،ئابوورییەک ــی کۆمەڵ ــەت کردن ــۆ خزم ــە ب ــە مەرجێک ب
دەرفەتــی کــەش و هــەوا و تایبەمتەنــدی رسوشــتی خۆیــان بەرهــەم ئەهێنــن و بــە بــێ واســتە و دەاڵڵ لــە رێــگای تەعاونییــەوە 
هەنــاردەی بــازار ئەکرێت.نرخیــش بــە دەســت چینێکــی تایبــەت دەسنیشــان ناکرێــت و حەمتــەن لــە ژێــر چاودێــری کۆمەڵــگادا 
ــەرمایەیش زاڵ  ــج و س ــیەڵێت قازان ــەاڵم نایش ــەوە ب ــامل رەد ناکرێت ــی س ــۆری بەرهەم،رکەبەرایەت ــت. بازار،توجارەت،جۆراوج دەبێ
بێت.زەمینێــک بــۆ پەیــا کردنــی پــارە لــە رێــگای پــارە ۆ نییە.دەمێــک کــە کار کــردن و بەرهــەم هێنــان بــە مەبەســتی قازانجــی 
زۆر و کۆکردنــەوەی ســەرمایە نەبێت،زانســت و تێکنولــوژی و پێشــکەوتنەکان بــۆ خزمــەت کــردن بــە کۆمەڵــگا بن،قــۆرغ کــردن 
و پاوانخــوازی نەمێنێت،بێگومــان هــەژاری و بێکاریــش نامێنێت.بــە جێــگای چاوەبڕینــە کان و ســوتەمەنییە بەردینەکان}فســیلی{
ئەبــێ کار لــە ســەر وزەی نوێوەبوو}تجدید شــوندە{وەک بــا و هەتــاو کار بکرێت.بــاش بزانیــن کــە بــە بــێ پاراســتنی رسوشــت هــەم 
ئابــوری و هــەم کۆمەڵگایــش ناتواننــن خــۆ لــە ســەر پێبگرن.بۆیــە لــە ئابــوری کۆمەاڵیەتــی زۆر بایــەخ بــە پاراســتنی رسوشــت و 

ــت. ــا دەبێ ــر بێ وات ــد و فەقی ــدا دەدرێت.چینایەتی،دەوڵەمن ــوان بەرهــەم و ســەرچاوەی بەرهەم ــە نێ ــی هاوســەنگی ل راگرتن

بــە تــەواوی رەوتــی خــان و رەعیــەت کــە لــە ئەمــڕۆدا بــە شــێوازی مۆدێــڕن بــووە بــە بەڵێنــدەر و کرێــکار لــە نــاو دەبرێت.بــە 
گشــتی ئەتوانــم بیڵێــم کــە هــەر کــەس کار ئــەکات و هــەر کــەس داهاتــی خــۆی ئەبێــت بــە بــێ ئــەو جیاوازییــە کــە چینێــک 
برســی و چینێــک تێــر بن.بــە کوورتــی باســی ئابــووری کومیناڵــم کرد.باســی ئابووریــش باســێکی قووڵــە و بــە ئــەم زێهنییەتــەوە 
ــە  ــژن ک ــێس بێ ــە زۆر کەس ــەقامگیر نابێت.لەوانەی ــت بووە،س ــاڵیش دروس ــەزاران س ــرە ه ــاڵ و بگ ــەدان س ــی س ــە درێژای ــە ب ک
ــەاڵم هەروەهــا کــە زەمانێکــی زۆر ســەرمایەداری حاکــم بووە،هــەزاران ســاڵ  ــی نییە،ب ــی سیســتەمێکی وەهــا ئیمکان دامەزراندن
ــە  ــەی ئەوێ،ک ــەی تۆگم ــتەمە بەرنام ــەم سیس ــی ئ ــۆ جێگیرکردن ــەردەمەدا ب ــەم س ــوە کراوە.ل ــی پێ ــش ژیان ــووری کومیناڵی ئاب
بەشــێکی وەک چوارچێــوە پالنــی بــۆ دانــراوە و بەشێکیشــی ئەکەوێتــە ئەســتۆی پســپۆڕانی بــوواری ئابووری،بــەر لــە هــەر کارێــک 
ــەوەی  ــە کردن ــت و ب ــە باشــی گرنگــی پێبدرێ ــەروەردەدا ب ــە سیســتەمی پ ــت ل ــک  و پێکــی دەوێت.دەبێ فەرهەنگ ســازییەکی رێ
دەورەگەلێکــی ئاکادمــی زیاتــر کاری لەســەر بکرێــت. زەمینێــک کــە ئاوەهــا ئابوورییەکــی کۆمەاڵیەتــی تێیــدا ئــاوا ببێــت و کاری 

ــت کۆمەڵگایەکــی دیموکوراتیکــە. ــۆ بکرێ ب

                             

صنعت گرایی)اندوسرتیالیســم( یكــی از ســه پدیده ای)كاپیتالیســم، دولــت  ـ ملت گرایــی و اندوسرتیالیســم( اســت كــه خصیصــه ی 

مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی ـ به منزلــه ی ذروه ی متــدن مركــزی و در عیــن حــال آغــاز ســقوط آن ـ را مشــخص می كنــد. صنعــت عرصــه ای 

ــخ دقیقــی را متصــور گشــت  ــرای آن تاری ــوان ب ــات اجتامعــی انســان و محصــول خــرد اجتامعــی او. منی ت ــه درازای تاریــخ حی اســت ب

چــرا كــه متامــی ابزارهــای ســاخته و پرداختــه ی دســت انســان جهــت رفــع نیازهــای اجتامعــی و بــه عبــارت دیگــر انطبــاق و ســازگاری بــا 

طبیعــت در ایــن عرصــه جــای می گیرنــد. بــرای منونــه از ســاده ترین آنهــا ســنگی جــال داده  شــده بگیریــم تــا دســتگاه های متام اتوماتیــك 

امروزیــن ـ كــه می بایســت آن را نتیجــه ی یــك تكامــل و فرگشــت تاریخــی و در عیــن حــال پروســه ای به هم پیوســته دانســت ـ همگــی در 

گســرته  و چارچــوب صنعــت جــای می گیرنــد. موضــوع اساســی صنعــت، ابزارهــای تولیــدی می باشــد كــه مســتقیام بــا حیــات اجتامعــی 

رابطــه دارنــد. صنعــت پدیــده ای اســت مختــص بــه جامعــه و نبایســتی آن را محصــول دولــت كــه قریــب بــه 5000 ســال از عمــر آن 

می گــذرد دانســت. چراكــه ایــن 5000 ســال تنهــا نزدیــك بــه دو درصــد از كل حیــات انســان را شــامل می گــردد؛ هنگامــی كــه98 درصــد 

مابقــی حیــات انســانی را در نظــر بگیریــم، البتــه كــه ایــن بــرش زمانــی منی توانــد چنــدان زیــاد باشــد. امــا در ایــن فاصلــه ی زمانــی بــا 

ــا نهادینگــی مدرنیتــه ی  ــه و همزمــان ب نهادینگــی تدریجــی و نیرومندشــدن دولــت، عرصــه ی صنعــت آرام آرام شــكلی انحصــاری گرفت

ــی  ــی خنث ــت و حالت ــاك نیس ــود خطرن ــودی خ ــت به خ ــه ی صنع ــت. عرص ــه اس ــورژوازی آن را دربرگرفت ــوم ب ــایه ی ش ــتی س كاپیتالیس

ــه و مشــتی منفعت طلــب كــه حتــی ده درصــد كل جامعــه را هــم تشــكیل  دارد امــا هنگامــی كــه در خدمــت انباشــت ســود و رسمای

منی دهنــد، قــرار گیــرد و نــه در خدمــت بــرآوردن نیازهــای اجتامعــی، آن هنــگام اســت كــه فالكــت آغــاز می شــود. مولــف ایــن مقالــه 

ســعی نــدارد تــا بــه  جزییــات چگونگــی تكویــن پدیــده ی صنعــت و صنعت گرایــی بپــردازد، امــا ارائــه ی شــامی كلــی از آن، نتایجــی كــه 

بــدان منجــر شــد و اشــاره بــه فالكت هــای زیســت محیطی ناشــی از آن خالــی از فایــده نخواهــد بود.به همیــن دلیــل می تــوان در آغــاز 

ــا  ــوان آن را ب ــا می ت ــی دارد؟ آی ــا انقــالب صنعت ــی چیســت و چــه رابطــه ای ب ــن دســت را مطــرح منــود: صنعت گرای پرســش هایی از ای

انقــالب صنعتــی یكــی دانســت؟ چــه رابطــه  ای میــان ایــن پدیــده و زیســت بوم وجــود دارد؟ چــرا می بایســت تخریبــات زیســت محیطی 

صنعت گرایی؛ مرگ انسان و خدا
باران. ر. بریتان
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ــا خطــر  ــات انســانی بلكــه متامــی ســیاره را ب ــد و نه تنهــا حی را كــه ابعــادی جهانــی به خویــش گرفته ان

ــر خطــرات  ــه رو ســاخته اند از نتایــج صنعت گرایــی دانســت؟ و دســت آخــر اینكــه در براب نابــودی روب

ناشــی از آن چــه بایــد كــرد، از كجــا بایــد آغــاز منــود و آلرتناتیــو چیســت؟ 

اگــر بخواهیــم تعریفــی بســیار فــرشده از اندوسرتیالیســم كــه معــادل فارســی آن هــامن صنعت گرایــی 

ــد:  ــن باش ــف ای ــاده ترین تعری ــن و س ــاید صحیح تری ــم، ش ــه دهی ــت ارائ اس

ــه عرصــه ی  ــی ك ــع ســود نگریســن. هنگام ــك منب ــد ی ــا دی ــری را ب صنعت گ

صنعــت كــه مبتنــی بــر انباشــت تجربــه ی هــزاران ســاله ی جامعــه ی انســانی 

اســت، بــا هــدف ســود و رسمایــه از ســوی رسمایــه داران غصــب و انحصــاری 

مبــدل  بــا  كاپیتالیســت ها  می آیــد.  میــان  بــه  صنعت گرایــی  می گــردد، 

كــردن صنعــت بــه ابــزاری بــرای حاكــم شــدن بــر جامعــه، آن را بــه نیرویــی 

ــوم،  خاصــه  ــد. پــس از ســده ی 17 كــه تحــوالت در عل ــار مبــدل كرده ان مرگب

علــوم تجربــی و پیرشفت هــای تكنولوژیكــی راه را بــر تولیــد مضاعــف و 

ــت  ــه دق ــه بالفاصل ــن عرص ــود، ای ــدی گش ــروی ی ــه  نی ــكا ب ــدون ات ــان ب آس

ــان  ــه زم ــدون آنك ــان ب ــاخت و آن ــوف س ــش معط ــه خوی ــه داران را ب رسمای

ــن  ــد. ای ــش درآوردن ــار خوی ــت انحص ــه را تح ــن عرص ــد ای ــت دهن را از دس

یكــی از خصلت هــای اساســی رسمایــه داران می باشــد، هركجــا كــه بــوی ســود 

ــار  ــه آن را در اختی ــی ك ــا زمان ــد و ت ــد رد آن را می گیری ــان بیای ــه مشام ش ب

ــزی  ــم، چی ــه ی بســیار ك ــا هزین ــوه ب ــد انب ــای منی نشــینند. تولی ــد از پ نگیری

ــد.  ــد آن را درك كن ــه داران نتوان ــد رسمای نیســت كــه شــامه ی بســیار نیرومن

نكتــه ای را كــه می بایســت بــر روی آن تاكیــد مناییــم ایــن اســت كــه نبایســتی 

برداشــتی چنیــن داشــت كــه گویــا خــود پدیــده ی صنعــت و به ویــژه كیفیــت 

عرصــه ی صنعتــی یكــی دو ســده ی اخیــر در قالــب انقــالب صنعتــی مقــر 

و موجــد متامــی فجایــع اجتامعــی و در راس آنهــا تخریبــات زیســت محیطی 

ــه  ــم ب ــم منی توانی ــاله بنگری ــه مس ــی ب ــوژی اجتامع ــد اكول ــت)اگر از دی اس

راحتــی از كنــار آن گــذر مناییــم؛ چــرا كــه كوچكرتیــن تغییــر در محیــط 

ــرار  ــر ق ــت تاثی ــت بوم را تح ــر زیس ــش اجتناب ناپذی ــه ی بخ ــان به منزل ــات انس ــگ حی ــت  بی درن زیس

می دهــد(. فجایــع از چنــان گســرته ای برخوردارنــد كــه نه تنهــا به تدریــج عرصــه را بــر زندگــی انســانی 

تنــگ كرده انــد بلكــه خــود كــره ی زمیــن را بــا نابــودی مواجــه ســاخته اند. هامنگونــه كــه اشــاره  منودیــم 

ــه دور  ــوم و ب ــه ی ش ــك طبق ــار ی ــر در انحص ــا اگ ــی،  ام ــت خنث ــده ای اس ــود پدی ــودی خ ــت به خ صنع

ــك  ــی از ی ــه همگ ــت ك ــن دس ــانی از ای ــت و كس ــورژوا، كاپیتالیس ــورژوا،  خرده ب ــالق اجتامعی)ب از اخ

ــه ی  ــت فاتح ــد، می بایس ــه باش ــود و رسمای ــاً س ــت آن رصف ــدف از كاربس ــرد و ه ــرار گی ــند( ق قامش

همه چیــز را خوانــد!

ــدان تشــبیه منــود  ــی زد و ب ــده ی صنعت گرای ــرای صنعــت و پدی ــوان ب ــه می ت ــی را ك ــن مثال  نزدیك تری

در اینجــا می بایســتی نكتــه ی دیگــری 

را نیــز خاطرنشــان مناییــم و در ادامــه بــه 

ــد  ــا باش ــر بج ــك و اگ ــت ایدئولوژی ماهی

ــم.  ــی بپردازی ــی صنعت گرای ــت دین ماهی

انقــالب  و  صنعتــی  انقــالب  تصــادم 

انقــالب  ضــد  صحیح تــر  به عبــارت  یــا 

بــورژوازی در اروپــای غربــی ســبب شــده 

كــه گاهــا چنیــن تصــور گــردد كاپیتالیســم 

منشــا  و  موجــد  را  رسمایــه داری  یــا  و 

ــی  ــالب صنعت ــد و انق ــالب بدانن ــن انق ای

ــن  ــه ای ــوق كاپیتالیســم. در حالیك را مخل

ــه  ــالً جداگان ــه ی كام ــده دو مقول دو پدی

ســیر  در  صنعتــی  انقــالب  می باشــند. 

دقیقــاً  انســانی  جامعــه ی  پیرشفــت 

همچــون تثلیــث روشــنگری، رفرماســیون 

تجــارب چندیــن  رنســانس محصــول  و 

تكامــل  و  تحــول  هزارســاله ی  چنــد  و 

می باشــد جامعــه 

هامنــا انــرژی هســته ای اســت؛ اگــر ایــن انــرژی در خدمــت جامعــه قــرار گیــرد و در تناســب بــا زیســت بوم باشــد البتــه كــه می توانــد 

فوق العــاده ســودمند باشــد امــا هنگامــی كــه همیــن انــرژی مبــدل بــه مبــب امتــی شــود پتانســیل ایــن را دارد كــه نه تنهــا حیــات انســانی 

بلكــه متامــی كــره ی خاكــی را نیــز بــا تهدیــد انقــراض و نابــودی مواجــه ســازد. صنعــت نیــز دقیقــاً برخــوردار از همیــن خصیصــه و كاركــرد 

می باشــد. خــود صنعــت عرصــه ای اســت غیرقابــل تفكیــك از حیــات اجتامعــی و پدیــده ای اســت كــه بــا انســانیت گــره خــورده اســت. 

ــه ســبب شــده  ــا آنچــه ك ــش از حــد انگاشــته شــود ام ــن تشــبیه مــن فروكاســت دهی بی منی خواهــم وارد مباحــث فلســفی؛ شــاید ای

اســت كــه موجــودی به نــام انســان را انســان بنامیــم ایــن اســت كــه ایــن موجــود بــا توســل بــه هــوش تحلیلــی اش اقــدام بــه ســاخن و 

یــا هــامن صنــع در راســتای تولیــد و رفــع نیازهایــش منــوده اســت. بنابرایــن صنعــت پدیــده ای اســت گره خــورده بــا موجودیــت انســانی 

و توجیهــی بــرای حیــات اجتامعــی، امــا اگــر همیــن پدیــده در خدمتــی مشــتی انحصارگــر قــرار گیــرد و از حالــت ابــزاری بــرای خدمــت 

بــه جامعــه خــارج گــردد و خــود بــه هدف)ســود و رسمایــه( مبــدل گــردد البتــه كــه حتــی تصــور نتایجــش می توانــد وحشــت زا باشــد. 

متاســفانه آنچــه كــه امــروز شــاهد آنیــم نیــز به حقیقت پیوســن كابوســی اســت كــه انســانیت همیشــه از آن هــراس داشــته اســت. آیــا 

عــری را كــه كتــب مقــدس همیشــه از شــومی آن بحــث به میــان آورده انــد و انســانیت را از آن برحــذر داشــته اند، منی توانــد هــامن 

ــد. ــدان عــر صنعت گرایــی می گوییــم؟! گویــی متامــی پیش گویی هــای كتــب مقــدس واقعیــت یافته ان عــری باشــد كــه امــروزه ب

در كتــاب جامعه شناســی آزادی، رهــر آپــو به شــكلی رصیــح بــه موضــوع دورگردانیــدن صنعــت از ابــزاری بــرای خدمــت بــه  جامعــه 

اشــاره می منایــد كــه ذكــر آن می تــوان روشــنگرانه باشــد:»صنعت نیــز هامننــد عقــل و خــرد اگــر در خدمــت جامعــه باشــد، ارزشــمند 

ــرژی هســته ای.  ــد ان ــه اســت. صنعــت، امكانی ســت هامنن ــه در خــوِد صنعــت بلكــه در شــیوه ی كاربســت آن نهفت اســت. معضــل ن

ــا  ــه ت ــع اكولوژیكــی گرفت ــه از فجای ــل شــود ك ــزاری تبدی ــه اب ــه كار رود، ممكــن اســت ب ــع انحصارهــا ب هنگامــی كــه در راســتای مناف

جنگ هــا، حیــات را بــه نســبت فــراوان مــورد تهدیــد قــرار دهــد. ایــن در حالیســت كــه كاربســت صنعــت بــا هــدف ســود، هامن گونــه 

كــه در روزگارمــان بســیار برجســته شــده، تخریــب زیســت محیطی را نیــز تریــع منــوده اســت. در مســیر جامعــه ی مجــازی، بــه رسعــت 

راه می پیامیــد. ربوت  هــا جــای ارگان هــای انســان را بــه رسعــت می گیرنــد. اگــر این گونــه پیــش رود، خــوِد انســان بی مــورد و نابایســت 

خواهــد شــد.«

در اینجــا می بایســتی نكتــه ی دیگــری را نیــز خاطرنشــان مناییــم و در ادامــه بــه ماهیــت ایدئولوژیــك و اگــر بجــا باشــد ماهیــت دینــی 

ــای غربــی ســبب  ــر ضــد انقــالب بــورژوازی در اروپ ــارت صحیح ت ــا به عب ــم. تصــادم انقــالب صنعتــی و انقــالب ی صنعت گرایــی بپردازی

شــده كــه گاهــا چنیــن تصــور گــردد كاپیتالیســم و یــا رسمایــه داری را موجــد و منشــا ایــن انقــالب بداننــد و انقــالب صنعتــی را مخلــوق 

كاپیتالیســم. در حالیكــه ایــن دو پدیــده دو مقولــه ی كامــالً جداگانــه می باشــند. انقــالب صنعتــی در ســیر پیرشفــت جامعــه ی انســانی 

ــه  ــل جامع ــاله ی تحــول و تكام ــد هزارس ــن و چن ــارب چندی ــیون و رنســانس محصــول تج ــنگری، رفرماس ــث روش ــاً همچــون تثلی دقیق

می باشــد. هامنگونــه كــه اشــاره منودیــم صنعــت و پیرشفت هــای صنعتــی در طــول تاریــخ حیــات اجتامعــی همیشــه وجــود داشــته اند؛  

آنچــه كــه ایــن انقــالب را در مقــام دومیــن انقــالب پــس از انقــالب كشــاورزی، متامیــز و برجســته می ســازد در كیفیــت و جهشــی اســت 

كــه انجــام داده اســت. نكتــه ی كلیــدی كــه موضــوع بحــث مــا نیــز می باشــد ایــن اســت كــه چــه كســانی و یــا چــه اقشــاری از ایــن 

انقــالب ســود جســته اند. 

رسمایــه دار،  بــورژوا و  كاپیتالیســت،  عنوانــش هرچــه كــه می خواهــد باشــد امــا قــرشی اســت كــه جامعــه نســبت بــدان همیشــه ســوءظن 

داشــته و چنــدان نظــر خوشــایندی در رابطــه بــا آنهــا نداشــته اســت. آنــان در طــول هــزاران ســال همیشــه در الیه هــا و شــكاف های 

اجتامعــی خویــش را نهــان ســاخته اند و تــا قبــل از انقالب هــای مردمــی در اروپــا به ویــژه انقــالب كبیــر فرانســه كــه گاهــاً بــه اشــتباه 

بدان هــا انقالب هــای بــورژوازی نیــز اطــالق می گــردد،  روی ظهــور در جامعــه را نداشــته اند. بدیــن جهــت تــوان ابــراز وجــود مســتقیم 
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را نداشــته  اند، زیــرا كــه اخــالق اجتامعــی مانــع از چنیــن امــری شــده اســت. انقالب هــای ســده های 17 

و 18 در اروپــا انقالب هــای مردمــی و بــا محوریــت آزادی،  برابــری و بــرادری بودنــد؛  شــاید حتــی كســی 

ــر ایــن انقالب هــا بزنــد،  امــا  بــه فكــرش هــم خطــور منی كــرد كــه طبقــه ی بــورژوازی مهــر خویــش را ب

ــا ایــن قــرش پیــروز از میــدان بــه در آیــد. یكــی  گویــی همــه ی رشایــط دســت بــه دســت هــم دادنــد ت

ــا از نظام هــای مونارشــیك،  ــذار اروپ ــه ی گ ــه در مرحل ــود ك ــن ب ــا ای ــروزی آنه ــل پی از اساســی ترین دالی

ــی  ــای مردم ــر انقالب ه ــش را ب ــام خوی ــتند ن ــی توانس ــد و به راحت ــرش بودن ــازمان یافته ترین ق ــان س آن

ــه و  ــی و پتانســیل مداخل ــوس می باشــد. هــر آن كــه توانای ــون مراحــل گــذار و كائ ــك قان ــن ی ــد. ای بزنن

ــه دار زنجیرهــای  ــه رسمای ــود ك ــن ب ــود. و اینچنی ــدان خواهــد ب ــروز می ســازماندهی را داشــته باشــد، پی

چندهزارســاله را پــاره  كــرد و خویــش را  خداونــدگار، صاحــب دولــت و ملــت 

و حتــی گســتاخانه خــود ملــت عنــوان كــرد. او كــه اكنــون پیــروز میــدان شــده  

بــود،  بــه  شــدت نیــاز بــه ایجــاد تغییــر بنیادیــن در ســاختار فكــری و ذهنیتــی 

ــود و او  ــالب ب ــه ی انق ــه،  مرحل ــه مرحل ــرا ك ــرد. چ ــاس می ك ــه را احس جامع

ــرد. ــره می ب ــش به ــع خوی ــه  نف ــز ب ــت از همه چی می بایس

ــز  ــر نی ــود و از ســوی دیگ ــت مطــرح شــده ب ــن مل از ســویی مســاله ی تكوی

اروپــا شــاهد انقــالب صنعتــی بــود؛  انقالبــی كــه در آن تولیــد از نیــروی یــدی 

گسســته بــود و بــه ماشــین های بخــار و ذغال ســنگ و ... ســپرده شــده بــود. 

ــود  ــه خ ــه او را ب ــودزا توج ــدت س ــه ی به ش ــن عرص ــه ای ــت ك ــكان نداش ام

جلــب ننامیــد. بــورژوازی از هــر دو مــورد یادشــده نهایــت اســتفاده را بــرد. 

ــت  ــی دول ــش یعن ــوب خوی ــی مطل ــاد سیاس ــی نه ــن ملی گرای ــرد دی ــا پیش ب

ــت ـ  ــاد. دول ــاد نه ــه اســت( را بنی ــز ســود و رسمای ــه ذروه ی مترك ــت )ك ـ مل

ملــت یكــی از ســه  پایــه ی مدرنیتــه اســت. پایــه ی دیگــرش كــه موضــوع بحــث 

ــن  ــا اندوسرتیالیســم می باشــد. ای ــی و ی ــز می باشــد هــامن صنعت گرای ــا نی م

مقولــه نیــز حالتــی كامــالً ایدئولوژیــك دارد. حتــی می تــوان آن را نیــز نوعــی 

دیــن دانســت. دیــن طبقــه ی بــورژوا! جهــت آنكــه قــادر بــه واشــكافی دقیــق 

ــی  ــن تحــوالت داشــته باشــیم می بایســت تحلیل ــی از ای ــری منطق و نتیجه گی

كامــالً جامعه شناســانه و تاریخــی از مســاله ی ژاكوبنیســم در فرانســه، هلنــد 

ــن مقــال نیســت)گاها برخــی  ــه ی ای ــا داشــته باشــیم كــه در حوصل و بریتانی

آنچــه را كــه بــدان ژاكوبنیســم اطــالق می گــردد رصفــاً محــدود بــه فرانســه می داننــد ایــن مــورد صحیــح 

ــا روح و اندیشــه ی ژاكوبنیســم می باشــد كــه بســیار پیشــرت از  ــن مبحــث منظــور هامن اســت امــا در ای

ــا روی داده بــود(. امــا بــرای آنكــه بدانیــم كــه بــورژوازی انقالبــی چگونــه توانســت  فرانســه در بریتانی

پیــروز میــدان گــردد شــناخت ایــن مســاله رضورت دارد و می تــوان در مقالــه ای جداگانــه بــدان پرداخــت. 

خواننــده بــرای درك بهــرت ایــن پدیــده می توانــد بــه نقشــه ی راه رهــر آپــو مراجعــه منایــد.

هنگامــی كــه طبقــه ی بــورژوازی به عنــوان طبقــه ی انقالبــی بــر رسكار آمــد، بــه ازمیــان برداشــن 

ــه  ــت ارشاف را توجی ــه و حاكمی ــه فئودالیت ــرون  وســطی ك ــن ق قالب هــای منجمدشــده و پوســیده ی دی

       هنگامــی كــه طبقــه ی بورژوازی 
بــر  انقالبــی  طبقــه ی  به عنــوان 
رسكار آمــد، بــه ازمیــان برداشــن 
قالب های منجمدشــده و پوســیده ی 
دیــن قــرون  وســطی كــه فئودالیته و 
حاكمیــت ارشاف را توجیــه می كــرد 
ــاز داشــت. به همیــن جهــت نیــز  نی
دیــن جدید خــود یعنی ماتریالیســم 
و پوزیتیویســم را بســط و گســرتش 
داد. از نقطه نظــر هــدف، ایــن دیــن 
هیــچ تفاوتــی بــا دیــن گویــا خدایــی 
و آســامنی قــرون وســطی نداشــت. 
چــرا كــه هــردو در راســتای تخدیــر 
ازخودبیگانگــی و توجیــه  ذهــن،  
گرفتــه  بــه كار  موجــود  وضــع 

می شــدند

می كــرد نیــاز داشــت. به همیــن جهــت نیــز دیــن جدیــد خــود یعنــی ماتریالیســم و پوزیتیویســم را بســط 

ــا خدایــی و آســامنی قــرون  ــا دیــن گوی و گســرتش داد. از نقطه نظــر هــدف، ایــن دیــن هیــچ تفاوتــی ب

وســطی نداشــت. چــرا كــه هــردو در راســتای تخدیــر ذهــن،  ازخودبیگانگــی و توجیــه وضــع موجــود به كار 

ــه  ــت و فئودالیت ــه ارشافی ــطی را توجی ــرون وس ــن در ق ــدف دی ــی  ترین ه ــر اساس ــدند. اگ ــه می ش گرفت

ــان  ــی، از می ــی، مادی گرای ــه مرف گرای ــش توجی ــی ترین هدف ــز اساس ــم نی ــم، ماتریالیس ــر بگیری در نظ

ــن  ــز در ای ــود كــه اخــالق و متامــی ارزش هــای جامعــه نی برداشــن اخــالق اجتامعــی و رد متافیزیكــی ب

ــر از  ــه بدت ــزاران مرتب ــدرن و ه ــتی م ــت آن را بت پرس ــز می بایس ــتی نی ــد. براس ــای می گیرن ــه ج عرص

ــت.  ــش در نظــر گرف بت پرســتی هــزاران ســال پی

به ســوی مرف گرایــی  تــا زمانیكــه جامعــه  بگویــم  را  ایــن  می خواهــم 

ــی  ــد،  صنعت گرای ــت نده ــش را از دس ــوای اخالقی ــود و محت ــوق داده نش س

نیــز آنچنــان رشــد نخواهــد كــرد و ســود چندانــی بــرای نظــام دربــر نخواهــد 

داشــت. بنابرایــن كاپیتالیســت جهــت نیــل بــه خدایش)ســود( و یكــی گشــن 

بــا او مجبــور بــه نشــان دادن طریــق و دیــن نویــن خویــش می باشــد. دینــی 

ــات  ــوع تخریب ــن ن ــا فجیع تری ــه ت ــی گرفت ــی از بی اخالق ــوع اقدام ــه هــر ن ك

زیســت محیطی را رصفــاً به خاطــر كســب ســود بیشــرت توجیــه می كنــد. فتــح  

ــردد  ــر می گ ــی امكان پذی ــا زمان ــرش تنه ــن ق ــوی ای ــان از س ــه ی جه بی رحامن

كــه پیــش از هــر چیــز اذهــان را فتــح و تســخیر كنــد.

اشــاره بــه تخریباتــی كــه صنعت گرایــی به ویــژه در طــول یــك ســده ی 

ــه در  ــرتده ك ــت ژرف و گس ــی اس ــود موضوع ــت خ ــار آورده اس ــه ب ــر ب اخی

ــر  ــه اگ ــان وســیع اســت ك ــات آنچن ــن تخریب ــه منی گنجــد. ابعــاد ای ــك مقال ی

ــودی خواهــد كشــاند. مســاله ،  دیگــر  ــه ناب ــز را ب متوقــف نگــردد، همــه  چی

ــتی  ــه هس ــت و ب ــه اس ــش گرفت ــه خوی ــانه( ب ــدی انتولوژیك)هستی شناس بع

ــد  ــیاره مان پیون ــر و س ــواع دیگ ــام ان ــه مت ــان بلك ــوع انس ــا ن ــتی نه تنه و نیس

خــورده اســت. برخــی تخریبــات صــورت گرفتــه از چنــان ابعــادی برخوردارنــد 

كــه جــران آنهــا تقریبــاً غیرممكــن می منایــد. می تــوان خالصــه وار بــه برخــی 

ــان  ــره ی خاكی م ــره ی ك ــی پیك ــیلی متام ــوخت های فس ــاره منود:س ــا اش از آنه

ــن  ــای زمی ــات اقلیمــی و دم ــه ای توازن ــد. گازهــای گل خان را مســموم منوده ان

ــه ی آن افــزوده می شــود  ــر دامن ــه ی ازن كــه هــر روز ب ــد و سوراخ شــدن الی را به شــدت افزایــش داده ان

ــو خورشــیدی قــرار داده اســت. شــهرها  انســان و دیگــر موجــودات را در معــرض تشعشــعات رادیواكتی

ــی شــدن پیكــره ی شــهرها در مقیاســی كوچكــرت  ــی شــدن می باشــند و رسطان ــه شــدت درحــال رسطان ب

ــای  ــه ی زباله ه ــت در نتیج ــط زیس ــت. محی ــزوده اس ــان اف ــوع انس ــان در ن ــامری رسط ــزان بی ــر می ب

ــراض و  ــتانه ی انق ــی در آس ــواع حیوان ــیاری از ان ــت. بس ــده اس ــوده ش ــدت آل ــیمیایی به ش ــی و ش امت

نابــودی قــرار دارنــد. جامعــه كامــال از خودبیگانــه شــده و بــه صــورت جامعــه ای مجــازی درآمــده اســت؛ 

ــی،  شبیه سازی شــده و  ــالً انتزاع ــدارد و كام ــی و ملمــوس ن ــی، حقیق ــه منــود عین ــه ی مجــازی ای ك جامع

كــه  تخریباتــی  بــه  اشــاره     
طــول  در  به ویــژه  صنعت گرایــی 
یــك ســده ی اخیــر بــه بــار آورده 
اســت خــود موضوعــی اســت ژرف و 
گســرتده كــه در یــك مقالــه منی گنجد. 
ابعــاد ایــن تخریبــات آنچنــان وســیع 
نگــردد،  متوقــف  اگــر  كــه  اســت 
ــد  ــودی خواه ــه ناب ــز را ب ــه  چی هم
بعــدی  دیگــر  مســاله ،   كشــاند. 
به  ) نه ســا هستی شنا ( یك ژ لو نتو ا
ــه هســتی  ــه اســت و ب خویــش گرفت
و نیســتی نه تنهــا نــوع انســان بلكــه 
متــام انــواع دیگــر و ســیاره مان پیونــد 
تخریبــات  برخــی  اســت.  خــورده 
ابعــادی  چنــان  از  گرفتــه  صــورت 
ــاً  برخوردارنــد كــه جــربان آنهــا تقریب

می منایــد. غیرممكــن 
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بــه دور از حقیقــت و واقعیــت و كامــالً تقلبــی اســت. شــاید بتــوان عــر حــارض را عــر انفجــار هــوش 

ــت  ــن حــال عــر حامق ــن عــر در عی ــض به نظــر رســد ای ــا گرچــه متناق ــی انســانی برشــمرد ام تحلیل

نــوع انســان نیــز می باشــد. اگــر تنهــا شــامیی از وضعیــت زیســت بوم و ویرانی هایــی را كــه در نتیجــه ی 

ایــن حامقــت، طبیعــت بــا آن مواجــه شــده اســت در نظرمــان مجســم ســازیم،  بی درنــگ بــه ایــن نتیجــه 

دســت خواهیــم یافــت و شــاید حتــی صفاتــی از ایــن بدتــر را هــم بــه انســان كــه ارشف مخلوقاتخوانــده 

ــم. ــبت دهی ــود، نس می ش

ــی  ــج صنعت گرای ــی نتای ــورد برخ ــل در م ــه تفصی ــی ب ــم كم می خواه

بحــث منایــم. یكــی از بزرگرتیــن رضبه هــای ناشــی از صنعت گرایــی بــر 

پیكــره و عرصــه ی زراعــت و كشــاورزی بــوده اســت. هنگامــی كــه از 

ــت  ــاله را تح ــان مس ــات انس ــداوم حی ــكل گیری و ت ــن، ش ــر تكوی نقطه نظ

واشــكافی قــرار می دهیــم، ایــن عرصــه، عرصــه ای اســت كــه بــا موجودیــت 

جامعــه ی انســانی پیونــد خــورده اســت. حداقــل نــوع نهادینه شــده ی 

ــای  ــون و خط ــكار و آزم ــول پی ــاله دارد و محص ــزار س ــی پانزده ه آن قدمت

ــان  ــالح مادرامن ــه اصط ــت. آگاهان ــان اس ــاله ی مادرامن ــن و چندهزارس چندی

را بــه كار می گیــرم چــرا كــه انقالبــی كــه در كشــاورزی صــورت گرفتــه 

ــری  ــت و آینده نگ ــدون چشمداش ــالش ب ــی، ت ــت،  دوراندیش ــول درای محص

آنــان بــوده اســت. شــاید عجیــب به نظــر برســد امــا امــروزه هــر دوی 

ــا  ــادران ب ــی زن ـ م ــفان آن یعن ــم كاش ــاورزی و ه ــه ی كش ــم عرص ــا ه آنه

بی رشمانه تریــن تجاوزهــا از ســوی فرزنــدان خویــش مواجــه شــده اند. ایــن 

امــر در عیــن حــال بیانگــر رابطــه  و دیالكتیكــی منحربه فــرد میــان خــاك و 

زنـ  مــادر اســت. تنــزل ارزش در هــر كــدام از آنهــا مطمئنــاً تنــزل در دیگــری 

ــه  ــوان ب ــه می ت ــن رابط ــد آورد. در همی ــراه خواه ــه  هم ــود ب ــا خ ــز ب را نی

ذكــر یــك مثــال بســنده منــود: دقیقــاً هــامن بالیــی كــه از راه لقــاح مصنوعــی 

ــامن  ــز ه ــر آن نی ــل آخ ــه در تحلی ــاك ك ــورد خ ــد،  در م ــر رس زن آورده ان ب

مــادر می باشــد بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته می شــود. منظــورم هــامن چیــزی 

ــزاران  ــویی ه ــود. از س ــه می ش ــی گفت ــاورزی صنعت ــدان كش ــه ب ــت ك اس

ــك  ــر در ی ــوی دیگ ــردد و از س ــا می گ ــش ره ــال خوی ــه ح ــن ب ــار زمی هكت

باغچــه ی گلخانــه ای كوچــك ســعی در تولیــد انبــوه دارنــد امــا تولیــدی كــه 

ــه  محصوالتــش نتیجــه ی دخالــت ژنتیكــی در خــاك می باشــند؛ و هدفــش ب

هیــچ نحــوی از انحــاء نــه نیازهــای مرفــی جامعــه بلكــه كســب ســود در كمرتیــن زمــان مقــرر می باشــد.

رهــر آپــو در مانیفســت متــدن دموكراتیــك در همیــن ارتبــاط تحلیــل فوق العــاده جالبــی دارد كــه اشــاره 

ــا یــك اســپرم بیگانــه، یــك حاملگــی و مادری منــودِن ســامل  بــدان فایده منــد خواهــد بــود: »همچنان كــه ب

ممكــن نیســت، تلقیــح خــاك از راه بذرهایــی كــه اصــالح ژنتیكــی در آن هــا صــورت گرفتــه نیــز نخواهــد 

توانســت یــك وضعیــت خــوب مــادری را ســبب گــردد. انحصــارات صنعتــی خــود را بــرای اقــدام بــه چنیــن 

ــا  ــتقیم و ی ــتگی مس ــی همبس نوع
ــتگی  ــدان همبس ــه بَ ــوردی ك ــامن م ه
دارد.  گفتــه می شــود وجــود  مثبــت 
ــه  ــوان آن را خالص ــه می ت ــك جمل در ی
منــود؛  افزایــش و گســرتش در یكــی 
ــا افزایــش و گســرتش  مســاوی اســت ب
در دیگــری. یكــی از دیگــر مــواردی كــه 
ــرد  ــر ك ــوان ذك ــه می ت ــن رابط در همی
ــا  ــامری اساس ــن بی ــه ای ــت ك ــن اس ای
یــك بیــامری شــهری اســت. یعنــی نــرخ 
ابتــال بــه بیــامری رسطــان بــه مراتب در 
ــد.  ــتاها می باش ــرت از روس ــهرها بیش ش
منظورمــان  شــهرها)البته  كــه  چــرا 
شــهر به معنــای كنونــی آن و هــامن 
ــی  ــای واقع ــه در معن ــت ك ــهری اس ش
آغــل و جمعیــت  بــه  كلمــه مبــدل 
ــوده ای رمه آســا  ــه ت ــز ب ــی آن نی میلیون
ــز  ــت( مرك ــده اس ــدل ش ــا مب و بی معن
رشــد صنعت گرایــی،  ماشــینی شــدن 
ــدن  ــوم ش ــا و بی مفه ــان و بی معن انس

ــی  ــردد، حت ــاهد گ ــت ش ــالب را در زراع ــّد انق ــن ض ــانیت بزرگ تری ــم انس ــاید ه ــد. ش ــاده می  مناین ــت، آم ــوص زراع ــی در خص جنون

ــز شــده اســت.« ــاز نی ــا آن آغ مواجه شــدن ب

ــات انســانی شــاهد  ــچ عــری از حی ــح دارد مســاله ی رسطانی شــدن می باشــد. در هی ــه توضی ــاز ب یكــی از دیگــر مــواردی كــه نی

ــای  ــامری در عره ــن بی ــود ای ــدم وج ــوان از ع ــم. منی ت ــی نبوده ای ــر صنعت گرای ــدازه ی ع ــه ان ــان ب ــامری رسط ــودی بی ــد صع رش

ــی  ــه ی برخ ــت در نتیج ــد می بایس ــوده باش ــم ب ــته ای دور ه ــامری در گذش ــن بی ــر ای ــد اگ ــر می رس ــه نظ ــا ب ــرد. ام ــث ك ــته بح گذش

مســایل ژنتیكــی باشــد. بــرای درك بهــرت ایــن معضــل می بایســت هــر چنــد بــه اختصــار تعریفــی از ایــن بیــامری را ارایــه داد. رسطــان 

هــامن رشــد نابهنجــار و بی معنــای یــك ســلول و بلعیــدن دیگــر ســلول ها از جانــب ایــن ســلول اســت تــا جایــی كــه بیــامر را از پــای 

در مــی آورد. ســوالی كــه مطــرح می شــود ایــن اســت كــه چــرا در عــر حــارض شــاهد آمــار روبــه رشــد ایــن بیــامری آن هــم در انــواع 

مختلــف می باشــیم؟ بیــامری ای كــه ســاالنه هــزاران انســان را بــه كام مــرگ می كشــد و هنــوز هــم بــرای آن درمــان قطعــی یافــت نشــده 

اســت. مســلامً اگــر صنعت گرایــی و جامعــه ای كــه در میــان بتــون و آهــن گرفتــار آمــده علــت مســتقیم ایــن بیــامری نباشــد امــا بســرت 

اساســی ای اســت كــه ایــن بیــامری از آن تغذیــه می كنــد. 

ــه  ــن مقال ــف ای ــا از نظــر مول ــی نباشــد ام ــول مســتقیم صنعت گرای ــامری معل ــن بی ــاال هــم اشــاره شــد، شــاید ای ــه در ب هامنگون

میــان ایــن دو، نوعــی همبســتگی مســتقیم و یــا هــامن مــوردی كــه بــدان همبســتگی مثبــت گفتــه می شــود وجــود دارد. در یــك جملــه 

ــا افزایــش و گســرتش در دیگــری. یكــی از دیگــر مــواردی  ــوان آن را خالصــه منــود؛  افزایــش و گســرتش در یكــی مســاوی اســت ب می ت

كــه در همیــن رابطــه می تــوان ذكــر كــرد ایــن اســت كــه ایــن بیــامری اساســا یــك بیــامری شــهری اســت. یعنــی نــرخ ابتــال بــه بیــامری 

ــی آن و هــامن  ــای كنون ــهر به معن ــان ش ــه شــهرها)البته منظورم ــرا ك ــد. چ ــتاها می باش ــب در شــهرها بیشــرت از روس ــه مرات ــان ب رسط

شــهری اســت كــه در معنــای واقعــی كلمــه مبــدل بــه آغــل و جمعیــت میلیونــی آن نیــز بــه تــوده ای رمه آســا و بی معنــا مبــدل شــده 

ــا كامــال شــكلی  ــا و بی مفهــوم شــدن او می باشــند. زندگــی در آنه ــی،  ماشــینی شــدن انســان و بی معن ــز رشــد صنعت گرای اســت( مرك

بی معنــا بــه خویــش گرفتــه  اســت. شــهرهای كنونــی به ویــژه شــهرهایی كــه بدان هــا صنعتــی اطــالق می گــردد بــه توده هــای بــی روح 

و عظیمــی از یــخ شــباهت دارنــد كــه به تدریــج در حــال بــزرگ شــدن و بلعیــدن پیرامــون خویش انــد. درســت بــه ماننــد یــك ســلول 

رسطانــی بدخیــم و فاقــد معنــا! 

اجــازه بدهیــد از بعــدی فراخ تــر ایــن مســاله را تحــت واكاوی قــرار دهیــم. اگــر كــره ی زمیــن را به منزلــه ی یــك ارگانیســم زنــده در 

نظــر بگیریــم ـ كــه اینچنیــن نیــز می  باشــدـ شــهرها به منزلــه ی بخشــی از ایــن ارگانیســم در صورتــی كــه بــا مناطــق غیــر شــهری دارای 

تــوازن و تعــادل در متامــی مناســبات باشــند، آن گاه می تواننــد مفیــد فایــده نیــز باشــند. در طــول تاریــخ پیــش از عــر رسمایــه داری 

ــد. امــا اكنــون در  و صنعت گرایــی چنیــن بــوده اســت و شــهرها مكانــی بــرای پی ریــزی و رشــد فلســفه و جســتجوی حقیقــت بوده ان

نتیجــه ی صنعت گرایــی و رشــد بهمن آســای جمعیــت، شــهرها نه تنهــا از ایفــای چنیــن نقشــی عاجزنــد بلكــه برعكــس بــه مكان هایــی 

بــرای رشــد واقعیــات منحرف شــده ای چــون ســكس،  ورزش و هــرن مبــدل شــده اند و ایــن ســه مقولــه را به متامــی از ماهیــت اصلی شــان 

ــودن  ــم ب ــه وخی ــگ ب ــم، بی درن ــد توجــه منایی ــق می كنن ــوژی تزری ــه اكول ــن شــهرها ب ــه ای ــه  ســمی كــه روزان ــر ب ــد. اگ دور گردانیده ان

ــم  ــای بدخی ــه توده ه ــوده ب ــهرهای آل ــانیم؛ ش ــان برس ــه پای ــامن را ب ــن مبحث ــم ای ــه می توانی ــك جمل ــا ی ــم برد.ب ــی خواهی ــت پ وضعی

صنعت گرایــی نه تنهــا در حــال یــك خودكشــی تدریجــی]از نقطه نظــر هستی شناســی شــهر[ می  باشــند بلكــه بــا ایــن خودكشــی، مــرگ 

انســان و خــدا )منظورمــان نیروهــای معنــوی و متافیزیكــی اســت كــه بخــش اجتناب ناپذیــر موجودیــت انســانی و یكــی از ابعــاد انســان 

اســت كــه او را رسپــا نگــه مــی دارد( را نیــز رقــم زده انــد. 
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امــروزه مــا بــا بحران هــای مختلفــی روبــرو هســتیم کــه همگــی بــه دســت خــود انســان شــکل گرفتــه 
ــات  ــروز تخریب ــد. ام ــاع می انجام ــدن اوض ــر ش ــه وخیم ت ــز ب ــا نی ــن بحران ه ــل ای ــدم ح ــت و ع اس
زیســت محیطی توســط انســان بــه اوج خویــش رســیده اســت؛ از احــداث کارخانه هــای کــه آالینــده ی 
ــه ی توســعه و  ــه بهان ــه، همــه و همــه ب ــا سدســازی های بی منطــق و بی روی ــه ت هــوا هســتند، گرفت
پیرشفــت احــداث شــده اند. بایــد پرســید ایــن توســعه و پیرشفــت در راســتای چــه اهــداف و مقاصــدی 
می باشــد؟ آیــا متامــی انســان های اجتــامع بــه ایــن توســعه و پیرشفــت اعتقــاد و احتیــاج دارنــد؟ آیــا 
توســعه ای کــه دولت هــا بــه بهانــه ی آن، محیــط زیســت و اقتصــاد طبیعــی جامعــه را بــه عرصــه ی 
ــِت جامعــه ی انســانی قلمــداد  ــوان اساســاً پیرشف ــد، را می ت ــل کرده ان انحصــار و اســتیالی خــود تبدی
ــن  ــد. در ای ــاب می آی ــه حس ــت ب ــان و طبیع ــودی انس ــتای ناب ــه در راس ــی ناآگاهان ــا پرفت ــرد ی ک
راســتا مــا قصــد داریــم کــه بــه یکــی از موضوعاتــی کــه دولت هــا آن را بــه نوعــی نشــان از پیرشفــت 
و توســعه ارزیابــی می کننــد و خــط فکــری جامعــه را بــرای قبوالنــدِن ایــن ذهنیــت مهندســی 
می کننــد، بپردازیــم. در واقــع بحــث ســد و سدســازی یکــی از مهم تریــن ادعاهــای دولت هــای 
رسمایــه داری اســت کــه در راســتای برنامه هــای عمــران ســازمان ملــل متحــد)UNDP(، بانــک جهانــی 
و صنــدوق بین املللــی پــول)IMF( طرح ریــزی و برنامه ریــزی شــده اســت. ایــن بــه اصطــالح توســعه 
ــان  ــا آن ــته ب ــی وابس ــت های بین املل ــه داری و تراس ــای رسمای ــای دولت ه ــورد ادع ــه م ــت ک و پیرشف
انجــام می پذیــرد، تأثیــرات مخــرِب شــدیدی بــر زیســت بوم، ماهیــت وجــودی و هویــِت ذاتــی انســان 
ــوان  ــه وضــوح می ت ــی دوم ب ــن موضــوع را در دهه هــای بعــد از جنــگ جهان گــذارده اســت. اوج ای
مشــاهده منــود. در ایــران نیــز ایــن رونــِد جهانــی بــا پشــتیبانِی ســازمان توســعه و عمــران ســازمان ملــل 
و بانــک جهانــی بــه شــدت در برنامــه ی کاری دولــت ایــران قــرار گرفــت، ایــن رونــد بعــد از انقــالب 
و در حقیقــت پــس از جنــگ میــان ایــران و عــراق، در زمــان دولــِت بــه اصطــالح "ســازندگی" هاشــمی 
ــامری  ــدهای بی ش ــنجانی س ــِت رفس ــد. دول ــرتش داده ش ــرت گس ــه بیش ــدت هرچ ــا ش ــنجانی ب رفس
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گردآوری و تحقیق: جگرخون شاهو

ــن موضــوع شــد کــه در طراحــی  ــاد ســاخت و ســاز ســدها و بندآب هــا ســبب ای ــزی و احــداث کــرد. حجــم زی طرح ری
و طــرح توجیهــی بیشــرت ســدهای بتنــی و خاکــی احــداث شــده در ایــران هیچ گونــه تحقیقــی صــورت نگیــرد. توجیهــی 
کــه از گذشــته تاکنــون جهــت اقنــاء افــکار عمومــی از جانــب دولت هــای حاکــم بــر ایــران بــه جامعــه ارائــه می شــود، 
ایــن اســت کــه ســدها منابــع مهمــی بــرای تأمیــن بــرق مــورد نیــاز صنایــع ســنگین ایــران می باشــد. بایــد توجــه داشــت 
ــش  ــد. بخ ــان می کن ــت را بی ــی از واقعی ــا بخش ــه تنه ــرا ک ــدارد، چ ــود ن ــی وج ــت چندان ــت صداق ــه ی دول ــه در گفت ک
ــه  ــی عوام فریبان ــل بــه ادبیات ــا توس ــدف را ب ــده و بی ه ــای احداث ش ــدها و بنده ــه س ــت ک ــن اس ــه ای ــک قضی تاری
ــت های  ــون و سیاس ــالدی تاکن ــا 50 می ــای 40 ت ــان از دهه ه ــت زم ــا گذش ــا ب ــال م ــد. ح ــو می مناین ــردم بازگ ــرای م ب
سدســازی تشویق شــده توســط بانــک جهانــی و عاملیــت اجرایــی دولت ها)جمهــوری اســالمی ایــران( شــاهد مشــکالت و 

معایــب به وجــود آمــده از جانــب اینگونــه سدســازی ها و مدیریــت آب هــای رو زمینــی 
می باشــیم. از آن جملــه می تــوان بــه شــور شــدن هرچــه بیشــرت دریاهــا، زیــر آب رفــن 
زمین هــای حاصلخیــز کشــاورزان، کــوچ اجبــاری و بی رویــه ی روســتاییان بــه شــهر، زیــر 
ــه ملیت هــا و  ــادی در هویت بخشــی ب ــت زی ــه اهمی ــن ســایت های باســتانی ک آب رف
ــه  ــان ب ــت و همزم ــته اس ــد، داش ــا می کن ــان را ایف ــزرگ جه ــک و ب ــای کوچ قومیت ه
نوعــی اعــامل قــدرت از جانــب کشــورها بــر کشــورهای دیگــر و در مقایــس کوچک تــر 
آن دولت هــا بــر ملیت هــای تابعــه ی خویــش از طریــق سیاســت اربابــی و رسوری 
ــت بوِم  ــرتده ی زیس ــردِن گس ــت از میان ب ــدرن( و در نهای ــرآب م ــای جاری)می ــر آب ه ب
جانــوران و گیاهــان در ســطح جهــان شــده اســت. ایــن مقالــه ســعی دارد بــا گــردآوری 
ــد  ــای هرچن ــد، گام ه ــان می ده ــه را نش ــن فاجع ــق ای ــه عم ــی ک ــته بندی مطالب و دس
ــت های  ــه سیاس ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــم؛ البت ــردم برداری ــی م ــرای آگاه ــک ب کوچ
سدســازی بــه صــورت گســرتده و سیســتامتیکی از دهــه ی 50 تاکنــون از طــرف دولت هــا 
ــرد، پــس بحث هــای  ــی انجــام می پذی ــه داری بین املل ــی و فنــی رسمای ــا حامیــت مال و ب
گفتــه  شــده را بایــد بــه صــورت کلیت منــدی و از جــز بــه کل مــورد خوانــش و تحقیــق 

قــرار داد.

در  زیــادی  مخالفــان  می شــود،  انجــام  دولت هــا  توســط  کــه  سدســازی هایی 
ــه  ــری ب ــات جران ناپذی ــازی رضب ــه سدس ــد ک ــیاری معتقدان ــان دارد و بس رسارس جه
ــوان پیشــینه ی نخســتین اعرتاضــات  ــد. در حقیقــت شــاید بت محیط زیســت وارد می کن
جــدی بــه رونــد شــتابناک توســعه ی سدســازی در جهــان را تــا مــاه مــارس ســال 1977 
بــه عقــب بــرد؛ زمانــی کــه کنفرانــس جهانــی ســازمان ملــل متحــد در شــهر ماردل پالتــای 
ــوان »کنفرانــس آب« برگــزار شــد و حاصــل آن، انتشــار اســناد  ــا عن ــن، ب کشــور آرژانتی
 »United Nations’ Mar del Plata Action PLAN« :بســیار مشــهوری بــود بــا عنــوان
اســناد ارزشــمندی کــه نه تنهــا بــه تصویــب مناینــدگان اغلــب کشــورهای جهــان رســید، 
بلکــه هنــوز هــم آموزه هــای منتــج از آن مــورد اســتناد قــرار می گیــرد. امــا نــه آنطــور 
ــاهد  ــد ش ــروز نبای ــود، ام ــن ب ــر از ای ــر غی ــه اگ ــرا ک ــت! چ ــزاوار اس ــته و س ــه بایس ک
وقــوع رخدادهــای پــی در پــی و شــتابانی باشــیم کــه در اثــر توســعه ی افراطــی احــداث 
ــروز  ــد. »ام ــن می افزای ــداری رسزمی ــر ناپای ــده و ب ــود آم ــزرگ بوج ــی ب ــدهای مخزن س
نبایــد اعــرتاف می کردیــم کــه کــامکان ایــن اندیشــه ی پیش برنــده ی آب ســاالران بنیادگــرا 
ــزی کالن  )fundamentlist hydrocrasts( اســت کــه حــرف آخــر را در نظــام برنامه ری
ــی رســیده ایم  ــه جای ــک ب ــد. و این ــوب می زن ــژه در اردوگاه جن ــه وی ــب کشــورها، ب اغل

ــا طــول بیــش از یــک هــزار کیلومــرت در  ــو اســتون )Yellowstone( را ب ــه ای چــون یل ــم رودخان ــدرت می توانی ــه ن ــه ب ک
جهــان بیابیــم کــه هنــوز بــر روی خــود ســنگینی ســدی را احســاس نکــرده باشــد. بــه نحــوی کــه در فرانســه، تنهــا شــاخه ی 
باقیامنــده جریــان آزاد رود رن )Rhon( نیــز در 1986 بــا یــک ســد بــه اســارت کشــیده شــد و در دیگــر مناطــق اروپــا، 
اغلــب رودهــای مشــهور چــون ولــگا، نیــل، دجلــه و فــرات، ســیروان، الونــد رود و کارون هیچکــدام شــاخه ای بزرگــرت از 
ــا،  یــک چهــارم طــول خــود ندارنــد کــه تبدیــل بــه مخــزن نشــده باشــد! بــرآورد شــده کــه مخــزن ســدها در رسارس دنی
حــدود 10 هــزار کیلومــرت مکعــب گنجایــش دارنــد کــه ایــن مقــدار معــادل پنــج برابــر حجــم متــام رودخانه هــای جهــان 

اســت!«)1(

آن چــه آشــکار اســت، سدســازی بــدون ارزیابــی زیســت محیطی و مطالعــات کارشناســی و مدیریــت منابــع آب، موجــب 

        دلیل مخالفت ها با سدسازی در 
ــت محیطی،  ــی، زیس ــرات اجتامع اث
اقتصــادی و مســائل ایمنــی آنهــا 
ــق  ــاکنان مناط ــی س ــت. جابجای اس
آبگیــر ســدها بــه نقــاط دیگــر و در 
نتیجــه از دســت رفــن زمین هــا 
اثــر  مهمرتیــن  خانه های شــان  و 
اجتامعــی سدســازی  اســت. عــالوه 
بــر ایــن، کاهــش آب کشــاورزی در 
مناطــق پاییــن دســت ســدها اقتصاد 
محلــی را دچــار دگرگونــی می کنــد 
مصنوعــی  ســیالب های  ایجــاد  و 
کــه بــا بــاز کــردن دریچه هــای ســد 
بــرای تنظیــم آب آبگیر ســد صورت 
ــای  ــایش خاک ه ــه فرس ــرد ب می گی
پاییــن دســت می انجامــد. آبگیرهای 
دامئــی ســدها نیــز منجــر بــه بــروز 
ــر  ــی نظی ــه آب ــا زمین بیامری هــای ب

ــردد ــالک می گ ــا و س ماالری
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ــام  قربانی شــدن 90 درصــد زیســت بوم ایــران شــده اســت! بــرای روشن شــدن موضــوع و آسیب شناســی جریانــی بــه ن

سدســازی در ایــران، از چندیــن منظــر حــوزه ی محیــط  زیســت، آن را مــورد بررســی قــرار می دهیــم:

نخســتین ایــرادی کــه بــر سدســازی مــی رود را این طــور بازگــو می کنــد: »رودخانه هــا بــه ماننــد رگ هــا و رشیان هــای 
حیاتــی بــدن هســتند و برخــی معتقدنــد کــه ســدها بــه ایــن عملکــرد رشیانــی زمیــن خلــل وارد می کننــد.«)2(

ایــراد دوم مربــوط بــه مناطــق و روســتاهای درون مخــزن ســدها مربــوط می شــود کــه ســاکنان آن مجبــور می شــوند 
زیســت بوم خــود را تخلیــه کننــد و ایــن اتفــاق موجــب مشــکالت اجتامعــی و تغییــر بافــت بومــی و فرهنگــی آن مناطــق 
ــت محیطی  ــی و زیس ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــکالت اجتامع ــا مش ــمه ی روده ــدد در رسچش ــدهای متع ــاخت س ــود. س ش
ــف و روســتا های  ــه محــل ســکونت طوای ــه ای ک ــرده اســت؛ به گون ــردم باال دســت ســد ها ایجــاد ک ــرای م بســیاری را ب
بســیاری را در حــوزه باالدســتی رودخانه هــا بــه زیــر آب برده اســت و باعــث کــوچ اجبــاری مــردم، دورشــدن از هویــت 

بومــی و عالیــق معنــوی، آواره شــدن، بیــکاری و مشــکالت معیشــتی می شــود.

ایــراد ســوم در مــورد زمین هــای کشــاورزی، باغ هــا و درخت هایــی اســت کــه در 
مخــازن ســدها واقــع شده اســت. زمین هایــی کــه در بررســی احتــامالت پیامــد سدســازی 
بــه زیــر آب مــی رود و در پــی آن، افــرادی کــه در ایــن زمین هــا کار می کردنــد کار خــود 
ــغل های  ــاد ش ــکاری و ایج ــدید بی ــب تش ــت موج ــن اس ــد و ممک ــت می دهن را از دس

کاذب شــود.

ایــراد چهــارم در پروســه ی سدســازی، مناطقــی بــا عنــوان میــراث فرهنگــی را در 
ــب  ــی موج ــه و غیراصول ــازی های بی روی ــش روی سدس ــا پی ــه ب ــی ک ــرد. معضل برمی گی
ــالم،  ــاه، ای ــتانی در کوردستان)کرمانش ــار باس ــیاری از آث ــن بس ــر آب رف ــودی و زی ناب
ــا  ــب ده ه ــرح کارون 3، تخری ــذه در ط ــه ی ای ــتان در منطق ــتان خوزس ــتان( اس کوردس
تپــه ی باســتانی از جملــه تپه هــای زیــره زرد، پــا گچــی، مولوچــه، محوطــه ی شــاه جنیــد، 
محوطــه ی عباس علــی، تپــه ی گــوراب، تپــه ی قــزو و… بــرای ایجــاد تاسیســات جانبــی 
و کانال هــای پایین دســت ســد جــره رامهرمــز و احتــامل نابــودی ده هــا محوطــه ی 
ــور  ــد گ ــره، چن ــه ج ــوم ب ــانی موس ــه دوره ی ساس ــوط ب ــدی مرب ــه س ــی از جمل تاریخ
دخمــه، خانه هــای متعلــق بــه دوره ی اســالمی، قنــات و کاریزهــای پشــت ســد و حــدود 
هشــت کیلومــرت از تنگــه بالغــی بــه همــراه متامــی آثــار تاریخــی آن پــس از آب گیــری 

ســد ســیوند و بســیاری از ایــن دســت شــده اســت.

ایــراد پنجــم در رابطــه بــا وقــوع حــوادث ناشــی از شکسته شــدن ســدها در دنیاســت 
ــه پایین دســت می شــود. ــروز خســاراتی ب ــه موجــب ب ک

ایــراد ششــم، هزینه هــای سدســازی بــا اهــداف تولیــد انــرژی برق آبــی اســت کــه نســبت 
ــه در کشــورهای  ــی و … ک ــر هســته ای، حرارت ــرق، نظی ــد ب ــای تولی ــر روش ه ــه دیگ ب
ــه ی  ــد بــرق محســوب می شــوند، معمــوالً هزین توســعه یافته اصــول تثبیت شــده ی تولی

ــر اســت. ــه آن بیش ت اولی

هفتمیــن ایــراد در حــوزه ی سدســازی ایــران مربــوط می گــردد بــه مدت زمــان ســاخت 
ــواع  ــی و ان ــای حرارت ــش از روش ه ــوالً بی ــه معم ــی ک ــرق آب ــای ب ــدها و نیروگاه ه س

دیگــر اســت.

ایــراد هشــتم، ایجــاد مشــکل بــرای آبزیــان اســت. بــه دلیــل این کــه بــا ســاخت ســدها و 
برهــم زدن رژیــم طبیعــی رودخانــه، اختالل هایــی در رونــد طبیعــی جریــان آن ایجــاد می شــود و باعــث بــروز مشــکالتی 

بــرای آبزیــان و تولیــد مثــل انــواع آنهــا می شــود.

اصــوالً بــه اعتقــاد کارشناســان و انجمن هــای حفاظــت از محیط زیســت، پروژه هــای سدســازی در دو مرحلــه بــه 
محیــط زیســت آســیب می رســاند؛ یکــی در مراحــل ســاخت و دیگــری در مرحلــه آب گیــری. در مراحــل ســاخت ســد بــه 
دلیــل هجــوم انبــوه ماشــین های ســبک و ســنگین و هم چنیــن نیــروی انســانی زیــادی کــه بــه منطقــه وارد می شــود، 
ــه در  ــرد ک ــرار می گی ــورد هجــوم ق ــوری اســت م ــف گیاهــی و جان ــه شــامل گونه هــای مختل ــر ک ــک زیســت بوم بک ی

       بــا نگاهــی جهانشــمول تر می تــوان 
ــوب  ــتیالگرایانه را در چارچ اراده ی اس
نهادهــای وابســته بــه رسمایــه داری 
بین املللــی مشــاهده منــود، بــه جــرأت 
نامیمــون  فرجــام  گفــت:  می تــوان 
ســاخت بیــش از 45 هــزار ســد در 
جهــان، توســط حامیــت آب ســاالران 
ــا کمک هــای بانــک  ــی -کــه ب بنیادگرای
جهانــی و صنــدوق بین املللــی پــول 
و مراکــز فنــی و مالــی وابســته بــه 
ــگ  ــه جن ــام ب ــرور مت ــا غ ــه ب ــان- ک آن
ــان  ــچ زم ــد، هی ــی رفتن ــن طبیع قوانی
چــون امــروز ملمــوس و قابــل درک 
هــر  در  اســت.  فراط  گرایی  نبــوده 
حــوزه ای می توانــد خطرنــاک باشــد، 
در  حتــی  و  آب  صنعــت  در  حتــی 
محیــط زیســت )اکولوفاشیســت ها(. 
افراط گرایــی مذهبــی و  ایــن فقــط 
می توانــد  کــه  نیســت  بن الدنیســم 

ــد! ــران بیافرین بح

ــه  ــا در مرحل ــود. ام ــود می ش ــی ناب ــتم به کل ــد اکوسیس ــا 90 درص ــرد، 80 ت ــرار گی ــی ق ــورد بی توجه ــت بوم م ــی زیس ــط طبیع ــر رشای ــه اگ ــن مرحل همی
آب گیــری نیــز صدمــات زیــادی بــه مناطقــی کــه زیــر آب مــی رود وارد می شــود. معمــوالً در ایــن مناطــق مجموعــه  ای از علوفه زارهــا، مرتع هــا و حتــی 
ــه زیــر آب می رونــد. هامن طــور کــه در زمــان احــداث  ــد ب جنــگل  وجــود دارد کــه بــه همــراه جانــداران فراوانــی کــه در ایــن مناطــق زیســت می کردن
ســد کرخــه جنگلــی بــا 1500 اصلــه درخــت بــه زیــر آب رفــت. جالــب آن کــه بدانیــم احیــای هــر کــدام از ایــن اکوسیســتم ها شــاید بــه ســال ها زمــان نیــاز 
داشــته باشــد کــه البتــه در بیش تــر مــوارد بــه دلیــل بکربــودن اکوسیســتم ایــن مناطــق احتــامل وجــود گونه هــای جانــوری و گیاهــی نــادر و در معــرض 
خطــر نیــز وجــود دارد کــه بــرای حفاظــت و نگــه داری آن هــا نیــز راهــکار مناســبی در نظــر گرفتــه نشــده اســت. عــالوه بــر آن وقــوع زلزله هــای القایــی 
ناشــی از نخســتین آب گیــری در محــدوده ی مخــازن ســدهای بــزرگ، مناطــق باالدســت را همــواره زیــر شــعاع قــرار می دهــد. حــال بــا چنیــن رونــدی گفتــه 

می شــود کــه احــداث 600  ســد جدیــد نیــز در دســتور کار وزارت نیــرو قــرار دارد!

دلیــل مخالفت هــا بــا سدســازی در اثــرات اجتامعــی، زیســت محیطی، اقتصــادی و مســائل ایمنــی آنهــا اســت. جابجایــی ســاکنان مناطــق آبگیــر ســدها بــه 
ــن، کاهــش آب کشــاورزی در  ــر ای ــر اجتامعــی سدسازی ســت. عــالوه ب ــن اث نقــاط دیگــر و در نتیجــه از دســت رفــن زمین هــا و خانه های شــان مهمرتی
مناطــق پاییــن دســت ســدها اقتصــاد محلــی را دچــار دگرگونــی می کنــد و ایجــاد ســیالب های مصنوعــی کــه بــا بــاز کــردن دریچه هــای ســد بــرای تنظیــم 
آب آبگیــر ســد صــورت می گیــرد بــه فرســایش خاک هــای پاییــن دســت می انجامــد. آبگیرهــای دامئــی ســدها نیــز منجــر بــه بــروز بیامری هــای بــا زمینــه 
آبــی نظیــر ماالریــا و ســالک می گــردد. هم چنیــن نفــوذ زبانــه ی آب شــور دریــا بــه رودخانه هــا در نبــود آب شــیرین، باعــث از میــان رفــن متــام آبزیــان 
ــیر و  ــای کارون، بهمن ش ــرار می دهــد. شورشــدن آب رودخانه ه ــراض ق ــر انق ــرض خط ــه ای را در مع ــای خــاص رودخان ــه گونه ه ــه ای می شــود ک رودخان
دریاچــه ی ارومیــه فاجعــه ای زیســت محیطی اســت کــه ناشــی از بی توجهــی بــه پیامدهــای سدســازی در ایــن منطقــه بــه وجــود آمــده اســت. منونــه ی 
دیگــر، کم شــدن حجــم آب ورودی بــه رودخانــه ی تامین کننــده دو تــاالب هورالعظیــم، شــادگان و رساب نیلوفــر کرمانشــاه اســت کــه نشــان از بــه خطــر 
ــت و  ــر محیط زیس ــری ب ــات جران ناپذی ــب صدم ــده موج ــاد ش ــوارد ی ــع م ــد. در واق ــران می باش ــت در ای ــن دس ــای از ای ــا و رساب ه ــادِن تاالب ه افت

ــد. جامعــه ی انســانی وارد می کن

ــان متولیــان صنعــت آب کشــور شــنیده  ــا چــه انــدازه از زب ــر ت دقــت کنیــم کــه نظیــر چنیــن جمالتــی را بارهــا و بارهــا در طــول یکــی دو دهــه ی اخی
ــه  ــدون اســتفاده از دســرتس خــارج شــده و ب ــران، ب ــی ای ــل توجهــی از پتانســیل آب ــه ســهم قاب ــه اشــاره می شــود ک ــن نکت ــه ای و می شــنویم. پیوســته ب
دریاچه هــای داخلــی یــا آب هــای آزاد می ریــزد. اّمــا انــدک افــرادی هســتند کــه بــا خــود ایــن پرســش را طــرح می کننــد کــه اگــر متامــی نزدیــک بــه 300 
ــا ریه هــای  ــگاه ب ــه اصطــالح مهــار شــود، آن ــه ی ســطحی آب کشــور، ب ــرای کشــور ســاخته شــده و بدین ترتیــب، همــه ی اندوخت ســد برنامه ریزی شــده ب
خروشــان رسزمیــن مــادری، چــون کارون، زاینــده رود، ســفیدرود، کرخــه، خرســان، رسبــاز، ُمنــد، زرینــه رود و … چــه می کنیــم؟! آیــا می خواهیــم هــامن 
ــای  ــوع زیســتی ناهمت ــا تن ــاره تکــرار ســازیم و نه تنه ــده اســت را دوب ــد و … آم ــر و ســیوند، هیرمن ــم رود، قره چــای، ک ــرادو، ق ــر رس کل ــه ب ــی را ک بالی
جانــوری و گیاهــی زیســت مندان متکــی بــه آب رودخانه هــای موصــوف را از بیــن بــرده، بلکــه سبب ســاز نابــودی کامــل جلگــه ی پایین دســت در پایــاب 

شــویم؟ هــامن گونــه کــه دشــت رسســبز مســیله را از دســت دادیــم؟

  آری، چرچیــل راســت می گفــت! پــول نیــل، را رسانجــام جــامل عبدالنــارص بــا احــداث ســد غول پیکــر آســوان، رس ســفره  ی مــردم آورد! و اینــک چیــزی جــز 
زمین هایــی از همیشــه شــورتر، مل یــزرع و مســموم، بــا کمرتیــن زیســتمند گیاهــی و جانــوری بــرای مری هــای ساحل نشــین باقــی منانــده اســت. در عــوض 
ماالریــا کــامکان بیــداد می کنــد و بســیاری از گونه هــای آبــزی نیــل بــا خطــر انقــراض کامــل مواجــه گشــته اند. با نگاهــی جهانشــمول تر می تــوان اراده ی 
اســتیالگرایانه را در چارچــوب نهادهــای وابســته بــه رسمایــه داری بین املللــی مشــاهده منــود، بــه جــرأت می تــوان گفــت: فرجــام نامیمــون ســاخت بیــش از 
45 هــزار ســد در جهــان، توســط حامیــت آب ســاالران بنیادگرایــی- کــه بــا کمــک  از جانــب بانــک جهانــی و صنــدوق بین املللــی پــول و مراکــز فنــی و مالــی 
وابســته بــه آنــان- کــه بــا غــرور متــام بــه جنــگ قوانیــن طبیعــی رفتنــد، هیــچ زمــان چــون امــروز ملمــوس و قابــل درک نبــوده اســت.  فراط  گرایی در هــر 
حــوزه ای می توانــد خطرنــاک باشــد، حتــی در صنعــت آب و حتــی در محیــط زیســت )اکولوفاشیســت ها(. ایــن فقــط افراط گرایــی مذهبــی و بن الدنیســم 
نیســت کــه می توانــد بحــران بیافرینــد!. درس گرفــن از ایــن موضوعــات امــری مهــم اســت کــه دولــت و حکومــت جمهــوری اســالمی ایــران از آن هــا ظاهــرا 
بهــره ی چندانــی نگرفتــه  اســت، چــرا کــه بــه دیــدی کامــالً ســودمحورانه و سیاســی وار و پوزیویســتی بــه محیط زیســت نــگاه می کنــد. ایــن موضــوع باعــث 
ــات انســانی و رابطــه ی  ــرای آنهــا حی ــه نظــر می رســد کــه ب ــن مهندســی کردن های محیط زیســت توجهــی ننامیند،ب ــرات مخــرب ای ــه تأثی می شــود کــه ب
ــد-  ــه ی محیط زیســت می زن ــر عامدان ــه مهندســی و تغیی ــت دســت ب ــت زیســتی قومیت هــای ســاکن در آن مناطــق -کــه دول انســان و طبیعــت و هوی
بی معنــی می باشــد، چــرا کــه منطــق و ذهنیــت اجــرا و دســت کاری منــودن طبیعــت تأثیــر گرفتــه شــده از منطــق بیشــینه ســودی و قــدرت اســت کــه در 

خدمــت دولــت، صنایــع و رسمایــه داران وابســته بــه آن اســت و نــه جامعــه ی انســانی!؟.  

منابع:

1ـ گذری بر سدهای قدیمی ایران 

2ـ سیدفتح الله صدری زاده )مهندس سازه از دانشگاه علم و صنعت ایران و مجری طرح سد و نیروگاه کارون 4(

3ـ ایرانشهر ـ  سدساز، قاتل نان؟
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 نقش و جایگاه زنان ایرانی در انتخابات------------------------------------------دیانا اورین

   تاملی بر مشارکت زنان در عرصه ی انتخاباتاز مرشوطه تاکنون -------------------روزارین کامنگر

ــد در  ــران را بای ــا فلســفه ی وجــودی مجلــس خــرگان رهــری در نظــام جمهــوری اســالمی ای ــی ی چرای

بعــد نظــری و تاریخــی و نــگاه بنیان گــذاران آن بــه مســائل مربــوط بــه نحــوه ی حاکمیــت در جامعــه 

جســتجو کــرد. بازتــاب یــا درومنایــه ی اندیشــه ی ایرانشــهری و همچنیــن حالــت بومی ســازی انحرافــی 

اندیشــه ی فلســفی یونــان باســتان را می تــوان در بنیــان ایــن مجلــس بــه وضــوح مشــاهد کــرد. نخســت 

ــا  ــه وجــود و هســتی یابی جامعــه از وجــود ی ــل ب ــه اندیشــه ی ایرانشــهری را کــه قائ بحــث مربــوط ب

ــزدی  ــوان فره ای ــا عن ــه آن را ب ــی ک ــی اســت. هــامن ذات ــی اله ــا ذات هســتی ای برخــوردار از جوهــره ی

می شناســیم. آنچــه کــه در نهــاد شــخص اول بــه صــورت یــک عطیــه ی الهــی و مقــدس وجــود دارد و 

تنهــا از طریــق خونــی و وراثتــی بــه جانشــینان انتقــال می یابــد. ایــن را می تــوان در ســنگ نبشــته ها 

و ســایر لوحه هــای باســتانی کــه در آن فلش هــای متــامدی بــه صورت هــای تغییریافتــه ی ایــن جوهــره 

و ذات و انتســابش در نهایــت بــه خداونــدگار اشــاره دارد، مشــاهده کــرد. ایــن نــوع از تقســیم بندی، 

ــه صفــر می رســاند. در  ــراد جامعــه را ب ــن و اف ــرای تابعی ــن مــکان را ب ــه ای امــکان عــروج و رســیدن ب

ــزال هســتی بخــش برخــوردار اســت،  ــام و الی ــه ی مقــدس کــه از حامیــت ت ــا عطی ــل یــک ذات ی مقاب

تنهــا می تــوان، متکیــن و اطاعــت پیشــه منــود. فقــط یــک امــکان وجــود دارد و آن هــم تــوان نزدیکــی 

ــا در صــورت درک و فهــم بهــرت و  ــوع از معیــت هــم تنه ــن ن ــن فــره باشــکوه اســت. ای ــا ای و انــس ب

ســعی در تفهیــم منــودن و توضیــح عمیق تــر آن امــکان دارد. حتــی اگــر هزمیــت یــا آفتــی بــر آن وارد 

آیــد، متــام تــالش جامعــه بایــد در راســتای برقــراری دوبــاره ی آن بــر راس جامعــه معطــوف باشــد. زیــرا 

او اســت کــه بــه رسچشــمه ی آگاهــی، دانــش، علــم و بصیــرت وصــل اســت. دانــش او هــم بــرای خیــر 

جامعــه و مصلحــت، یــک الزم بــی چــون و چــرا اســت. البتــه فــره ایــزدی تنهــا بــه مــردان تعلــق دارد 

ــت  ــا عدال ــوان آن را ب ــد.  منی ت ــهمی ندارن ــان از آن س ــی زن ــد. یعن ــه از آن بی بهره ان ــی از جامع و نیم

الهــی در تبایــن دانســت. شــاید ســوال شــود کــه چــرا موضــوع عدالــت الهــی را پیــش کشــیدیم؟ یکــی 

ــت  ــی در مســاله ی حاکمی ــدام مطــرح می شــود و حت ــزدی م ــره ای ــا ف ــه ب ــه در رابط ــی ک از بحث های

هاوار کرماشان  امام _شاه یا والیت  فقیه
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کنونــی نظــام هــم جــزو ابداعــات اســت، همیــن مســاله ی عــدل خداونــدی و نحــوه ی اعــامل آن یــا اعطــای 

ــاز نگــه داشــته  آن بــه جامعــه می باشــد. اشــاره ی مــا بــه موضوعــی اســت کــه در فقــه شــیعه از آن بــه ب

ــاد می شــود.  ــد ی شــدن درگاه فیــض خداون

ببینیــد در اندیشــه ی اســالمی و بــا توجــه بــه آیــه ی » العلــم النــور و اللــه النــور« ، علــم، دانــش و آگاهــی و 

بصیــرت بــه وجــود آورنــده  ی روشــنایی و ســعادت اســت. خداونــد نیــز جمیــع علــوم و انــوار اســت. بصیــر و 

علیــم اســت. پــس آیــا می شــود در ســایه ی آگاهــی و بصیــرت و عــامل بــودن بــه خداونــدی دســت یافــت؟ یــا 

حداقــل خالــق بــود؟ در جــواب بایــد بگویــم کــه  یکــی از گفته هــا در افســانه ای کــوردی را بــه یــاد مــی آورد 

کــه می گویــد» خداونــد را از تــرس دانایــان بــه آســامن بردنــد«. ایــن دیــدگاه بســیار مهمــی اســت. نشــانگر 

انحصــار علــوم یــا رسچشــمه ی آگاهــی علــوم اســت، در صورتــی کــه بایــد این 

آگاهــی نــرش گشــته و دیگــران هــم از آن بهرمنــد شــوند. ایــن آگاهــی بایــد 

از طریقــی بــه بنــدگان منتقــل شــود. بــا توجــه بــه حدیــث حــرت محمــد » 

انــا مدینــه العلــم و علــی بابهــا«  جایــی و راهــی بــرای ورود و برخــورداری از 

ایــن شــهر علــم وجــود دارد. بــا توجــه بــه دیــدگاه فقــه شــیعه، درگاه فیــض 

و عــدل الهــی از طریــق انتقــال ایــن بصیــرت و آگاهــی بــرای همیشــه بــاز 

ــه هــامن مــورد در اندیشــه ی  ــه مثاب ــد و بســته نخواهــد شــد. امــا ب می مان

ایرانشــهری کــه فــره ایــزدی را محــدود بــه عــده ای از افــراد خاصــه و برگزیــده 

می دانــد، ایــن اندیشــه نیــز هــامن محدودیــت را دارد و برخــورداران، 

ــم برایشــان گشــوده  ــه شــهر عل ــه َدر ورود ب ــی هســتند ک سلســله ی امامان

شــده و از طریــق کســب علــم و دانــش و در ســایه ی آن از موهبــت و تــوان 

مدیریتــی جامعــه برخــوردار می شــوند. ســوال مطــرح شــده در ایــن قســمت 

ایــن خواهــد بــود کــه آیــا هــرن مدیریتــی تنهــا برخاســته از ایــن نــوع دانــش 

و آگاهــی اســت و تنهــا امامــان هســتند کــه تــوان دریافــت و بکارگیــری آن 

را دارنــد؟ آیــا راه هــای رســیدن بــه علــوم تنهــا در ماوراءالطبیعــه قــرار دارد؟ 

ــه از نظــرگاه فقــه اســالمی  ــم. البت ــوم مواجه ای ــک دســته بندی عل ــا ی ــا ب   م

ــوزه  ــز در ح ــر دو نی ــه ه ــه ک ــارج از فق ــوم خ ــی و عل ــوم فقه ــیعه، عل ش

ــت.  ــی اس ــع آن لدن ــه منب ــی ک ــوم فقه ــوند. عل ــده می ش ــس و خوان تدری

امــکان دریافــت آن بــدون واســطه بــرای همــه وجــود نــدارد. دارنــدگان ایــن 

دانــش و آگاهــِی الهــی هســتند کــه تــوان و قــدرت بــر قــراری حاکمیــت را 

دارد. چــرا؟ بــا توجــه بــه اینکــه خــدا خواهــان برقــراری عدالــت در جامعــه 

ــی و از راه  ــورت وح ــه ص ــم ب ــت را ه ــن عدال ــراری ای ــوه ی برق ــت، نح اس

ــر،  ــن منظ ــس، از ای ــت. پ ــوده اس ــل من ــی منتق ــض اله ــن درگاه فی بازگذاش

ــوان  ــند، ت ــده باش ــه نخوان ــند و فق ــمند باش ــرده و دانش ــل ک ــر تحصی ــی اگ ــوده حت ــا ت ــردم ی ــا م ــه ی عام

مدیریــت و حاکمیــت ندارنــد و الجــرم بایــد تابــع باشــند. تنهــا مجتهدیــن تلمــذ منــوده در حــوزه هســتند 

کــه بــا واســطه و در غیــاب امــام می تواننــد بــه بخشــی از ایــن تــوان مدیریتــی دســت یابنــد. تــا بــه اینجــا 

ــوده ی  ــا ت ــرد و رابطــه ی آن ب ــدارد. خصوصــا در موضــوع نحــوه ی عملک ــا موضــوع ایرانشــهری ن ــی ب فرق

مــردم، هــر دو نظــرگاه بــر هــم انطبــاق دارنــد. عقیــده ی ایرانشــهری قائــل بــه تبعیــت تــام و متــام اســت و 

والیــت فقــی هــم معتقــد بــه هــامن تابعیــت و گــردن نهــادن بــه حاکــم اســالمی در قالــب التــزام عملــی از 

راه تقلیــد از یــک مجتهــد مــورد تاییــد و اجــازه یافتــه از هــامن حاکــم اســالمی اســت. جالــب اینجاســت کــه، 

حاکمیــت  بــه  لغــزش  اندکــی        

ــه در  ــتوکرات های فرزان ــی از آریس گروه

اندیشــه ی ارســطو را شــاهدیم. ایــن امــر 

ــامع و  ــاله ی اج ــه مس ــه ب ــا توج ــز ب را نی

قیــاس مربــوط بــه احــکام سیاســی در 

اســالم می تــوان فهمیــد. البتــه اجــامع 

ــامع  ــا اج ــه تنه ــود، بلک ــد ب ــه نخواه هم

ــروه از فقه هــا منظــور اســت. در  ــک گ ی

نــوع تلفیــق اندیشــه ی یونانــی و اســالمی 

ــال  ــون کام ــه ی افالط ــه اندیش ــت ب بازگش

بایــد بگوییــم  قابــل مشــاهده اســت. 

ــم  ــهری و ه ــه ایرانش ــم در اندیش ــه ه ک

افالطونــی مرجــع متامــی ســنجش ها و 

ــم،  ــی حاک ــش و آگاه ــامن دان ــزان ه می

ــاه  ــام_ ش ــا ام ــی ی ــاه افالطون فیلسوف ش

یعنــی  اســت.  شــیعه(  )فقــه  اســالمی 

اوســت کــه تشــخیص داده، شــناخت دارد 

و پارامرتهــا را تعییــن می منایــد. 

فــرد هــر چنــد هــم کــه در مــدارس عالــی تحصیــل منــوده باشــد، خالــی از تــوان مدیریتــی جامعــه و قــدرت 

تشــخیص عدالــت اجتامعــی اســت. بــرای همیــن بایــد بــه تقلیــد روی آورد، یــا در بهرتیــن رشایــط بــرای 

یــن حــوزه را در کنــار داشــته باشــد تــا  مدیریــت، همیشــه یــک نفــر از مراجــع یــا فــارغ التحصیــالن یــا ُمَعمَّ

در تشــخیص عدالــت بــه او نهایــت کمــک را بنامیــد. الزم بــه ذکــر اســت، افــرادی کــه خــا رج از حــوزه نیــز 

تحصیــل می مناینــد، در محیــط دانشــگاهی اســالمی شــده بــا هــامن معیارهــای حــوزه بــه فراگیــری دانــش 

ــند.  ــغول  می باش ــوم مش و عل

تقلیــد منــودن یــا بــه تقلیــد واداشــن الکــن و ناتــوان دانســن جامعــه از لحــاظ 

ــورایی  ــی و ش ــارکت سیاس ــح مش ــر در توضی ــن ام ــت. ای ــی اس ــوان ذهنیت ت

ــه  منــودن اداره ی حکومــت، بن بســت ایجــاد می منایــد. بــرای همیــن قائــل ب

ــی اداره  ــر حیات ــه ام ــت ک ــگان اس ــان و فرزان ــروه از دانای ــک گ ــراردادن ی ق

ــر  ــان خاط ــا اطمین ــراد ب ــه ی اف ــد. بقی ــده بگیرن ــه را برعه ــت جامع و هدای

ــان،  ــروه از دانای ــن گ ــن آن از ســوی ای ــی و تضمی ــت اجتامع از وجــود عدال

بایــد بــدون دغدغــه بــه زندگــی و مشــارکت سیاســی تعریــف شــده بپرادزنــد. 

ــه حاکمیــت گروهــی از آریســتوکرات های  ــن قســمت اندکــی لغــزش ب در ای

ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــر را نی ــن ام ــاهدیم. ای ــطو را ش ــه ی ارس ــه در اندیش فرزان

ــوان  ــالم می ت ــی در اس ــکام سیاس ــه اح ــوط ب ــاس مرب ــامع و قی ــاله ی اج مس

ــروه  ــک گ ــامع ی ــا اج ــه تنه ــود، بلک ــد ب ــه نخواه ــامع هم ــه اج ــد. البت فهمی

از فقه هــا منظــور اســت. در نــوع تلفیــق اندیشــه ی یونانــی و اســالمی 

بازگشــت بــه اندیشــه ی افالطــون کامــال قابــل مشــاهده اســت. بایــد بگوییــم 

کــه هــم در اندیشــه ایرانشــهری و هــم افالطونــی مرجــع متامــی ســنجش ها و 

میــزان هــامن دانــش و آگاهــی حاکــم، فیلسوف شــاه افالطونــی یــا امــام_ شــاه 

اســالمی )فقــه شــیعه( اســت. یعنــی اوســت کــه تشــخیص داده، شــناخت دارد 

ــه عــامل غیــب.   ــا توســل ب ــد. خصوصــا ب ــن می منای و پارامرتهــا را تعیی

بازتــاب اندیشــه ی افالطــون در اندیشــه ی فارابــی یکــی از بنیان هایــی اســت 

ــری  ــرگان ره ــس خ ــه و مجل ــت فقی ــام والی ــاد نظ ــه ایج ــت ب ــه در نهای ک

انجامیــده اســت. فارابــی هــم بــه مثابــه افالطــون رابطــه ی حاکــم و تابعیــن 

ــه در  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد. ب ــم می دان ــش حاک ــاس دان ــر اس ــه را ب ــا مدین ی

ــود در  ــم موج ــف نظ ــه کش ــود ب ــاه خ ــوف _ ش ــون فیلس ــه ی افالط اندیش

ــتنتاج  ــن را اس ــود قوانی ــت خ ــده اس ــه زن ــی ک ــا زمان ــردازد و ت ــتی می پ هس

منــوده و در جامعــه بــه اجــرا می گــذارد. در دوران عمــر خویــش، خــود بــه 

ــون  ــورت قان ــه ص ــوده و ب ــن من ــش تدوی ــس از مرگ ــای او را پ ــه دریافت ه ــردازد ک ــرادی می پ ــت اف تربی

ــه ی  ــا در اندیش ــد. ام ــون می انجام ــن قان ــه تدوی ــاه ب ــوف _ ش ــناخت فیلس ــش و ش ــی دان ــد. یعن درآورن

ــه واســطه ی  ــش ب ــرا دان ــردازد. زی ــه کشــف منی پ ــام _ شــاه خــود ب ــوی ایشــان، ام ــی و فلســفه ی نب فاراب

وحــی بــه پیامــر نــازل شــده و شــناخت و دانــش بــه او رســیده اســت. پیامــر اســالم بــرای بازمانــدگان بعــد 

از وفاتــش، نحــوه ی دســت یازیــدن بــه ایــن شــناخت را در حدیــث ثقلیــن اشــاره منوده انــد. یعنــی پیامــر 

خــود بــه تربیــت گروهــی بــرای قانونگــذاری اقــدام منی منایــد. بلکــه قانــون نوشــته شــده یــا فرســتاده شــده 

توســط خداونــد را بــه سلســله ی ســادات می ســپارد. یعنــی قوانیــن تدویــن شــده و بایــد از آن در حاکمیــت 

و حکومــت اســالمی اســتفاده شــود. چــرا کــه امــام _ شــاه قوانیــن را بــه امانــت دارد و می توانــد اســتنتاج 

الزم را صــورت دهــد.  

افالطــون  اندیشــه ی  بازتــاب     
از  یکــی  فارابــی  اندیشــه ی  در 
بنیان هایــی اســت کــه در نهایــت به 
ایجــاد نظــام والیــت فقیــه و مجلس 
ــت.  ــده اس ــربی انجامی ــربگان ره خ
فارابــی هــم بــه مثابــه افالطــون 
رابطــه ی حاکــم و تابعیــن یــا مدینــه 
را بــر اســاس دانــش حاکــم می دانــد. 
ــه ی  ــه در اندیش ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
افالطــون فیلســوف _ شــاه خــود 
به کشــف نظــم موجــود در هســتی 
ــده  ــه زن ــی ک ــا زمان ــردازد و ت می پ
اســت خود قوانین را اســتنتاج منوده 
ــه اجــرا می گــذارد...  و در جامعــه ب
و  فارابــی  اندیشــه ی  در  امــا 
فلســفه ی نبــوی ایشــان، امــام _ 
ــردازد.  ــه کشــف منی پ شــاه خــود ب
ــی  ــطه ی وح ــه واس ــش ب ــرا دان زی
ــناخت  ــده و ش ــازل ش ــرب ن ــه پیام ب
اســت. رســیده  او  بــه  دانــش  و 
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اما در دروان غیبت چه؟  

در ایــن قســمت فاربــی از اندیشــه ی ارســطو بهرمنــد شــده و بــا توجــه بــه اینکــه معصومیــت امــام و قــدرت متییــز او در میــان جامعــه 

نیســت، لــذا بایــد گروهــی از فقه هــا و مجتهدیــن ایــن نقیصــه را تحــت پوشــش قــرار دهنــد.. کــه برگرفتــه از هــامن جمــع آریستوکراســی 

ــه  ــه تشــکیل مجلــس خــرگان می انجامــد. البت ــه در اندیشــه ی ارســطو اســت. هــامن مــوردی کــه در نظــام جمهــوری اســالمی ب فرزان

فارابــی در امــر شــناخت تنهــا فلســفه را کافــی منی دانــد و رشیعــت را کــه هــامن قوانیــن دریافتــی توســط نبــی اســت را الزم می دانــد. 

امــا بــاز هــم بــه دلیــل اینکــه جامعــه را فاقــد تــوان در امــر شــناخت و داشــن نظــرگاه سیاســی و اجتامعــی می دانــد، دارای نواقصــی 

اســت. در اندیشــه فارابــی برخــالف افالطــون شــناخت بعــد از فیلســوف اول یــا نبــی شــناخت از یــک مقطــع زمانــی اســت و انطبــاق 

رشیعــت دریافــت شــده بــا نیازهــا و مقتظیــات جدیــد اســت. لــذا در اندیشــه ی افالطــون دانــش کســب شــده توســط فیلســوف بــه 

قانــون می انجامــد و در اندیشــه ی فارابــی رشیعــت یــا نامــوس آســامنی بــه فقــه می انجامــد. کار فقــه هــم کــه اســتنتاج و انطبــاق بــا 

زمــان اســت. 

ــرای  ــاق او ب ــتنتاح و انطب ــوان اس ــیده و ت ــی رس ــی باالی ــه توانای ــه ب ــه در فق ــپارد. ک ــه می س ــه فقی ــت را ب ــت حکوم ــی در نهای فاراب

برقــراری عــدل الهــی ضامــن اســت. ترکیــب ایــن اندیشــه بــا تفکــر ارســطو کــه بنامیــه ای دموکراتیــک و شــورایی دارد. باعــث فاصلــه 

گرفــن ظاهــری آن بــا حکومــت مطلقــه شــده اســت. مجلــس خــرگان کــه هــامن اریستوکراســی ارســطویی اســت و بــا ایــن تفــاوت کــه 

فقه هــا در آن جــای دارنــد و شــخصی را از میــان خــود جهــت امــور اجرایــی بــه عنــوان حاکــم جامعــه انتخــاب می مناینــد و ولــی فقیــه 

نــام می گیــرد. هــر چنــد در ایــن مــدل ســعی شــده کــه ضعف هــای رشیعــت در اداره جامعــه و برقــراری عدالــت اجتامعــی بــا توســل 

بــه قوانیــن اساســی کشــورهای اروپایــی پوشــش داده شــود. امــا از نظــر تبایــن بــا اندیشــه های اجتامعــی جدیــد و حقــوق جدیــد اعــم 

ــا تفاومتندی هــا و  ــز ب از حقــوق بــرش، حــق شــهروندی و دموکراســی عمیــق کامــال در تضــاد اســت. خصوصــا کــه قوانیــن اروپایــی نی

ــد.  ــی ندارن ــان انطباق ــا ایرانی خودویژگی هــای م

بــا ایــن توصیفــات از دو منظــر می تــوان بــه مجلــس خــرگان نــگاه کــرد. نخســت از لحــاظ هستی شــناختی جمهــوری اســالمی ایــران و 

نظــام والیــت فقیــه، مجلــس خــرگان یــک نهــاد الزامــی و اجبــاری بــرای نظــام اســت. حتــی بــرای خودشــان یــک منــاد بــارز دموکراســی 

هــم بــه حســاب می آیــد. زیــرا بــرای الیــت فقه هــا یــک شایسته ســاالری اســت و متضمــن بقــای آنهاســت. آنهــا هســتند کــه مصلحــت 

ــه وســیله ی  ــردن اهــداف ب ــی ک ــرای فقه هــا اجرای ــی ب ــظ آنهاســت. حت ــز محاف ــد و رشیعــت نی را تشــخیص داده و حافــظ رشیعت ان

مجــری انتخــاب شــده یعنــی ولــی فقیــه، ســازمانی اســرتاتژیک و کاربــردی بــا نهایــت کارایــی بــه شــامر مــی رود. ثانیــا بــرای جامعــه کــه 

از نظــرگاه سیاســی و دیــدگاه مشــارکتی متفاوتــی برخــوردار اســت و قائــل بــه حــق تعییــن رسنوشــت اســت. تنهــا یــک جــر بــه شــامر 

ــد ارتباطــی ســامل  ــرا جامعــه هرگــز منی توان ــرای جامعــه دارد. زی ــن مصلحــت ب ــت را در تعیی ــض و محدوی ــت تبعی ــرا نهای مــی رود. زی

بــا حاکمیــت داشــته باشــد. ایــن نقصــان در ارتبــاط نیــز انشــقاق جامعــه را بــه همــراه داشــته، کــه در حــال حــارض بیشــرتین حالــت 

آن را شــاهد هســتیم. والیــت فقیــه هرکــز نخواســته و نتوانســته کــه بــه رهــر همگــی و کلیــت ایرانیــان تبدیــل شــود. زیــرا ابــزاری و 

شــیءنگری جامعــه بــه تحاکــم و اســتبداد منتهــی می شــود و هیــچ مدیریتــی را در پــی نــدارد.

اما در مورد اینکه چرا در مقطع کنونی به بحث روز تبدیل شده و اهمیت ویژه ای یافته؟

واقعیــت ایــن اســت کــه فیلســوف شــاه در دوران پایــان عمــر خــود قــرار دارد هــامن دورانــی کــه خیلــی قبــل از آن بایــد بــه تربیــت 

شــاگردانی می پرداخــت. شــاگردان نیــز بعــد او بــه دانــش او حالــت قانومننــد می بخشــیدند. هــر چنــد کــه او دانــش و آگاهــی اش ازآن 

خــودش نیســت و از رشیعــت اســت کــه موجودیــت دارد. بــرای همیــن منی توانــد شــاگرد تربیــت منایــد. زیــرا هــم قطارانــش نیــز مثــل او 

فقیــه هســتند. قانونــی نیــز تدویــن نشــده کــه باعــث اتــکا و اتحــاد شــود و نظمــی را بــه وجــود آورد. بلکــه بــه جــای تدویــن یــک قانــون 

ــا تفاومندی هایــش  کــه برگرفتــه از هســتی، نظــم و همزیســتی طبیعــی موجــود در ایــن رسزمیــن باشــد و همــه هســتی ایرانیــان را ب

در نظــر گیــرد، بــه اجــرای نظــم و تحکیــم پایه هــای قــدرت از طریــق ایجــاد نیروهــای جریــه و قهریــه اقــدام منــوده اســت. ایــن امــر 

هــم بیشــرت رشیعــت و دانــش او را زیــر ســوال بــرده و خــود مرشوعیــت مجلــس خــرگان را هــم بــه چالــش کشــیده اســت. در ضمــن 

یــک نکتــه را نبایــد فرامــوش کــرد. اینکــه بحــث از تدویــن قانــون نیســت بلکــه بحــث بــر رس جانشــینی اســت. زیــرا فرامــوش نکنیــم 

کــه اندیشــه ی ایرانشــهری هــر کــس را بــه ســوی شــاه شــدن ســوق می دهــد نــه مصلحــت مــردم و خیرعامــه. در حــال حــارض مجلــس 

خرگانــی یــک دســت و توامننــد وجــود نــدارد. حتــی دعدغــه هــای مانــدگاری نظــام هــم متفــاوت اســت. امــا بیــش از همــه ایــن نظــرگاه 

متفــاوت سیاســی جامعــه و تــالش بــرای قانومننــدی آن توســط خــود جامعــه اســت کــه متامــی ایــن ســاختار را بــه چالــش می کشــد. 

ــدرت  ــزان و نحــوه ی تقســیم ق ــوع، می ــت ن ــه فراخــور وضعی ــی ب ــی سیســتم های حکومت در متام
سیاســی و مشــارکت شــهروندان در ایــن امــر، انتخابــات انجــام می گیــرد البتــه بایــد توجــه داشــت 
کــه ایــن امــر بــه معنــی دموکــرات بــودن ایــن سیســتم ها محســوب منی گــردد. مشــارکت شــهروندان 
بــه عنــوان مهم تریــن و موثرتریــن نقــش در فرایندهــای سیاســی و همچنیــن دغدغه هــای 
سیاســتمداران بــه شــامر می آیــد. مشــارکت مــردم در امــور حکومت هــا شــکل های مختلفــی 
دارد؛ بارزتریــن شــکل آن انتخابــات اســت کــه در برخــی از کشــورها نشــان دهنــده ی مرشوعیــت 
نظــام سیاســی نیــز می باشــد. در واقــع انتخابــات در بســیاری از کشــورها یــک نظرســنجی 
فراگیــر از مــردم اســت کــه کمیــت و کیفیــت مشــارکت در آن می توانــد میــزان مرشوعیــت نظــام 
سیاســی و سیاســت گذاران و مقبولیــت آن هــا را نشــان دهــد٬ زیــرا مشــارکت گســرتده و فعــال در 
ــی اســت.  ــار در ســطح بین امللل ــی و اعتب ــی در ســطح داخل ــه ی پشــتوانه ی مل ــه منزل ــات ب انتخاب
انتخابــات یکــی از شــاخه های توســعه ی سیاســی و بیانگــر نقــش مــردم در حکومــت اســت. قوانیــن 
انتخاباتــی و اجــرای آن و میــزان مشــارکت مــردم در آن مبیــن رابطــه ی مــردم و حکومــت و ترســیم 
کننــده ی وضعیــت اجتامعــی اســت. بنابرایــن انتخابــات تالشــی اســت کــه شــهروندان بــرای اعــامل 
خواســته های خــود انجــام می دهنــد. در ایــران ســه گونــه انتخابــات وجــود دارد. انتخابــات مجلــس 
خــرگان کــه وظیفــه ی انتخــاب رهــر را بــر عهــده دارنــد٬ بــه عبــارت دیگــر بــه ولــی فقیــه کــه یکــی 
از ارکان نظــام اســت مرشوعیــت و مقبولیــت می دهــد. انتخابــات ریاســت جمهــوری کــه هــر چهــار 
ســال یــک بــار بعــد از تاییــد شــورای نگهبــان بــا آراء مســتقیم مــردم انتخــاب می شــود و انتخابــات 

ــا رای منایندگانــی را انتخــاب می کننــد. مجلــس شــورای اســالمی کــه مــردم ب

بــا نگاهــی بــه تاریــخ مشــارکت زنــان در فعالیت هــای سیاســی و اجتامعــی می بینیــم کــه هــامن 
داســتان همیشــگی وجــود دارد؛ یعنــی نادیــده گرفــن و رشکــت نــدادن زنــان در تصمیــم گیری هایــی 
در مــورد تعییــن حــق رسنوشــت خویــش. تــا قبــل از انقــالب مرشوطــه، نقــش زنــان ماننــد همیشــه 
ــان  ــدودی از زن ــامر مع ــز ش ــه ج ــد و ب ــه می ش ــدان خالص ــردن فرزن ــزرگ ک ــرداری و ب در هم

نقش و جایگاه زنان ایرانی در انتخابات
دیانا اورین
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ــتند و  ــرار داش ــاعدی ق ــیار نامس ــتی بس ــی و بهداش ــط فرهنگی،آموزش ــا در رشای ــرت آن ه ــاری٬ بیش درب
تحــت حاکمیــت فرهنــگ پدرســاالری شــدیدی بودنــد. در ایــن فرهنــگ غیــرت و نامــوس جــزء مفاهیــم 
ــط اجتامعــی و  ــان از محی ــی کامــل زن ــی جدای ــه زن وجــود داشــت. یعن ــد کــه نســبت ب اساســی بودن
ــه و  ــط خان ــه محی ــق زن ب ــیتی و تعل ــدی جنس ــای طبقه بن ــر مبن ــه ب ــیم بندی جامع ــی و تقس سیاس
ــوذ شــدید  ــر و نف ــت خلق هــا در زی ــت بیشــرت جمعی ــه. در آســتانه ی مرشوطی ــرون از خان ــه بی ــرد ب م
ــا کم ســواد  ــده بی ســواد ی ــه طــور عم ــتاها، ب ــی در روس ــن محل ــدرت و ســلطه ی خوانی و گســرتده ی ق
بودنــد و در واقــع تفکــر آزادی و قانــون بیشــرت در میــان نخبــگان مملکتــی بــود؛ بنابرایــن قــرش اندکــی 
توانســتند در مرشوطیــت حضــوری فعــال داشــته باشــند. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه رشکــت زنــان در 
فعالیت هــای سیاســی و اقتصــادی بــا جنبــش مرشوطــه آغــاز نشــد٬ قبــل از ایــن انقــالب نیــز زنــان در 
ــی نشــده  ــود و اجتامع ــی ب ــن حــرکات اندرون ــد ای ــد. هــر چن ــت می کردن ــا و طغیان هــا رشک جنبش ه
بــود؛ امــا همــراه مــردان در تجمعاتــی کــه بــرای گرانــی، قحطــی و ســایر مســائل بــود رشکــت می کردنــد. 
بــه عنــوان مثــال در جنبــش تنباکــو نقــش فعالــی داشــتند. امــا در جنبــش مرشوطــه تفاوتــی کــه وجــود 
ــت.   ــر می گرف ــز در ب ــی را نی ــات سیاس ــه مطالب ــود بلک ــرح نب ــادی مط ــات اقتص ــا مطالب ــت رصف داش
ــات و  ــردان در تجمع ــادوش م ــتند و دوش ــت داش ــروزی مرشوطی ــی در پی ــش مهم ــان نق ــم زن می دانی
ــط  ــده و وارد محی ــرون آم ــه بی ــواری خان ــار از چهار دی ــن ب ــرای اولی ــد و ب ــت می کردن ــات رشک اعرتاض

ــرد،  ــگاران م ــا تاریخ ن ــدند٬ ام ــی ش ــای اجتامع ــه و فعالیت ه ــارج از خان خ
ایــن فعالیت هــا را تنــزل داده و یــا نادیــده انگاشــته اند. ایــن انقــالب، انقــالب 
ــی  ــل حقوق ــون حداق ــن قان ــق ای ــد و از طری ــون اساســی بحســاب می آم قان
بــرای نخبــگان در نظــر و معنــا پیــدا کــرد. امــا منی توانیــم بگوییــم بالفاصلــه 
بعــد از انقــالب مرشوطــه بــه مطالبــات زنــان پاســخ داده شــد؛ چــون پــس از 
ــد،  ــع گردی ــن قــرشی کــه حــق آن تضیی ــون گــذاری اولی ــس قان تاســیس مجل
بــاز زنــان بودنــد و بــا وجــودی کــه نقــش پررنگــی در ایــن انقــالب داشــتند از 
حــق رای دادن و انتخــاب شــدن محــروم شــدند و هــم رده ی ســایر اقشــاری 
کــه از حــق رای محــروم بودنــد قــرار گرفتنــد. بنابرایــن می تــوان گفــت هــر 
چنــد انقــالب مرشوطــه باعــث ایجــاد حرکــت اجتامعــی در میــان زنــان شــد 
ــش  ــد. جنب ــان نش ــی زن ــت قانون ــگام در وضعی ــری زود هن ــث تغیی ــا باع ام
ــد یکنواخــت، رسارسی و هامهنــگ را طــی  ــچ گاه یــک فرآین ــران هی ــان ای زن
ننمــوده اســت امــا بــه شــهادت تاریــخ زنــان ایــران نقــش بســزایی در جنبــش 
ــت  ــه از حکوم ــن ده ــته اند. در آخری ــی داش ــی و مدن ــی، حزب ــای انقالب ه
محمدرضــا پهلــوی زنــان دارای حــق رای و ورود بــه مجلــس شــورای ملــی را به 
دســت آوردنــد. حــق رای زنــان بــه معنــی مشــارکت آنــان در انتخابــات اســت 
ــوق  ــع حق ــای مداف ــه ی جنبش ه ــل اولی ــای تکام ــن رویداده ــه از مهم تری ک
زنــان اســت. در آســتانه ی انقــالب 57 نیــز زنــان نقــش بســیار مهمــی در ایــن 

پیــروزی داشــتند. شــاید گــامن می رفــت کــه بــرای قدردانــی از زنانــی کــه جــان، آزادی و فرزنــد خــود 
ــازه ای را  ــگاه ت ــالمی جای ــت اس ــان دول ــی از آن ــاس قدردان ــه پ ــد ب ــرده بودن ــدا ک ــالب ف ــن انق را در ای
بــرای مشــارکت سیاســی آنــان در ســطح مملکتــی در نظــر بگیــرد کــه هیــچ گاه چنیــن نشــد. بعــد از 
پیــروزی انقــالب اســالمی و اســتقرار حکومــت جدیــد، حقــوق زنــان اولیــن هدفــی بــود کــه مــورد حمله ی 
تندروهــای اســالمی قــرار گرفــت. یکــی از ایــن حقــوق، ســلب عضویــت زنــان در هیئت هــای منایندگــی 
ــد رئیــس جمهــور باشــند. تنهــا حــق اســتثنایی کــه قانــون  ــان منی توانن ــود و دیگــر اینکــه زن سیاســی ب
اساســی بــرای زنــان قائــل شــد حــق ورود بــه مجلــس شــورای اســالمی بــود. ایــن حــق نیــز بــه دلیــل 
نبــود انتخابــات آزاد منجــر بــه حضــور زنانــی در مجلــس می شــود کــه هیــچ دغدغــه ای بــرای احقــاق 
حقــوق زنــان و حقــوق بــرش ندارنــد و تحــت ذهنیــت و ایدئولــوژی نظــام حاکــم می باشــند و صاحبــان 
نگرش هــای سیاســی، احــزاب و تشــکل های مخالــف بــه آن راه نــدارد. بنابرایــن در شناســنامه سیاســی 
ــان  ــران فقــط تــک الگوهــا وجــود دارد و از حضــور الیه هــای گوناگــون و آرای متفــاوت زن ــان در ای زن

     هــر چنــد انقــالب مرشوطــه 
باعــث ایجــاد حرکــت اجتامعــی در 
میــان زنــان شــد امــا باعــث تغییــری 
زود هنــگام در وضعیــت قانونــی 
زنــان نشــد. جنبش زنــان ایــران هیچ 
گاه یــک فرآینــد یکنواخــت، رسارسی 
و هامهنــگ را طــی ننمــوده اســت 
امــا بــه شــهادت تاریــخ زنــان ایــران 
نقــش بســزایی در جنبــش هــای 
انقالبــی، حزبــی و مدنــی داشــته اند

ــد در بســیاری از مــوارد  ــه چشــم منی خــورد. هــر چن ــری ب در نهــاد قانون گــذاری جمهــوری اســالمی اث
ــاز گذاشــته شــده اســت  ــان ب ــرای ان ــی راه را ب ــی و اجتامع ــا فعالیت هــای مطبوعات ــتغال و ی ــال اش مث
تــا در ســطح ملــی و بین املللــی چهــره ی موجهــی از خــود ارائــه دهــد امــا در قوانیــن مدنــی و جزایــی 
رصاحتــا می تــوان دیــد کــه نابرابــری بیــن زن و مــرد در قوانیــن جهمــوری اســالمی وجــود دارد. بنابرایــن 
می بینیــم کــه قانــون اساســی ایــران بــر اســاس خشــونت علیــه زن مرشوعیــت پیــدا کــرده اســت و در 

مجمــوع و در چشــم قانــون زنــان بــه عنــوان شــهروند درجــه دو شــناخته مــی شــوند. 

شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه مشــارکت زنــان ایرانــی در انتخابــات مجلس پنجــم و فرســتادن فائزه هاشــمی 
ــت. در دوم  ــی اس ــای سیاس ــان در فعالیت ه ــمی آن ــارکت رس ــن مش ــالمی اولی ــورای اس ــس ش ــه مجل ب
خــرداد ســال 1376 بــار دیگــر زنــان از قرشهــای مختلــف بــا شــوق و شــور بســیاری بــه پــای صندوق هــای 
رای رفتنــد و ســید محمــد خامتــی  را بــه عنــوان رئیــس جمهــور انتخــاب کردنــد. خامتــی بــرای رفــرم و 
بــا وعــده و وعیدهایــی کــه بــه زنــان و جوانــان داده بــود بــه ریاســت جمهــوری رســید. هــر چنــد ایــن 

انتخــاب تــا حــدودی در بــه انحــراف کشــانیدن پتانســیل آزادیخواهانــه آنــان 
نقــش داشــت امــا اصالحــات و رفرم هــا نــه تنهــا در تحــول سیاســت های آنهــا 
تاثیــری نگذاشــت بلکــه باعــث گســرتش روز افــزون اعتیــاد، فحشــا و بیــکاری 
ــود  ــوری، محم ــت جمه ــال 1384 ریاس ــات س ــد. در انتخاب ــان ش ــان زن در می
ــد.  ــر روی کار آم ــه کار ب ــوری محافظ ــس جمه ــوان رئی ــه عن ــژاد ب ــدی ن احم
ــان سیاســت  ــوق زن ــن حق ــده گرف ــرای نادی ــس محافظــه کار ب ــت و مجل دول
»زنــان علیــه زنــان« را در پیــش گرفتنــد. ایــن سیاســت کــه بســیار هدفمنــد 
ــه ارکان  ــان متکــی ب ــه روش هــای مختلفــی توســط زن ــود ب و سیســتامتیک ب
قــدرت هامننــد مناینــدگان و مدیــران در جامعــه اعــامل و در قالب هــای 
ــز  ــال تجمــع مســاملت آمی ــوان مث ــه عن ــل می شــد. ب ــان تحمی ــه زن ــی ب قانون
زنــان در بیســت و دوم خــرداد ســال 1385 بــه وحشــیانه ترین شــکل توســط 
ــه تازگــی از دانشــکده ی افــری فــارغ التحصیــل شــده  پلیس هــای زن کــه ب
ــا هــدف  ــان بی ســالح کــه ب ــا باتــوم و زنجیــر رسکــوب شــد. ایــن زن ــد ب بودن
مطالبــات حقوقــی تجمــع کــرده بودنــد٬ مــورد حملــه ی فیزیکــی قــرار گرفتنــد. 
بنابرایــن ایــن موضوعــی تراژیــک و دردنــاک اســت کــه زنانــی کــه خــود در 
مجلــس حضــور دارنــد بــه نادیــده گرفــن حقــوق هــم جنســان خــود اذعــان 
دارنــد و احیــای حقــوق آنهــا را امــری الحــادی و غیــر رضوری می پندارنــد . در 
انتخابــات خــرداد 88 کــه بــه جنبــش ســبز مشــهور بــود، مــردم بــا اعرتاضــات 
ــوی،  ــدند. میر حسین موس ــژاد ش ــود احمدی ن ــاری محم ــرتده خواهان برکن گس
ــناخته  ــبز ش ــش س ــران جنب ــوان ره ــه عن ــی ب ــی و محمد خامت ــدی کروب مه
ــا  ــود ب ــابقه ب ــال 1357 بی س ــالب س ــد از انق ــات بع ــن اعرتاض ــوند. ای می ش
ایــن تفــاوت کــه بــا شــدت بیشــرتی رسکــوب شــد. در ایــن اعرتاضــات٬ جوانــان 
بســیاری توســط نیروهــای امنیتــی رژیــم کشــته شــدند کــه یکــی از این کشــته 

ــیجیان  ــه ی بس ــلیک گلول ــا ش ــی ب ــات خیابان ــن اعرتاض ــان ای ــه در می ــود ک ــلطان ب ــا س ــدا آق ــدگان ن ش
کشــته شــد و بــه منــاد جنبــش ســبز تبدیــل شــد. در دوران ریاســت جمهــوری حســن روحانــی نیــز نــه 
تنهــا تغییــر خاصــی در وضعیــت زنــان ایجــاد نشــد بلکــه روز بــه روز بــر مشــکالت زنــان افــزوده شــد. 
ــان و ده هــا مشــکل دیگر.همچــون تحــت فشــار  ــه زن ــاد و خشــونت علی آمــار روز افــزون طــالق، اعتی
قــرار دادن فعالیــن سیاســی، مدنــی و حقوقــی و همچنیــن روزنامه نــگاران زن و همچنیــن اعــدام زنانــی 
ــرش  ــوق ب ــای حق ــازمان ها و نهاد ه ــه س ــد ک ــر چن ــرد، ه ــاد ک ــوان ی ــاری می ت ــه جب ــون ریحان همچ
فراوانــی بــرای جلوگیــری از ایــن اعــدام ایشــان تــالش کردنــد امــا بــه نتیجــه ای نرســید و رسانجــام وی 
ــان اقدامــی  ــرای احقــاق حقــوق زن ــک از دولت هــا ب ــچ ی ــم کــه هی ــن می بینی ــد. بنابرای را اعــدام کردن
ــن  ــا ای ــد. تنه ــی اســتفاده کرده ان ــزار تبلیغات ــوان اب ــه عن ــا ب ــب از انه ــد و اغل ــادی نکرده ان جــدی و بنی

    بنابرایــن مشــاهده می شــود قوانیــن 
جمهــوری اســالمی نــه تنهــا ناقــض 
حقــوق اقلیت هــای مذهبــی، قومــی 
و زبانــی اســت بلکــه بــه طــور آشــکار 
ــوان ملــت  ــه عن ــان ب ناقــض حقــوق زن
و نیمــی از قــرش جامعــه اســت و از 
ــا  ــند ب ــه باش ــه ای ک ــرش و طبق ــر ق ه
یــک چــوب رانــده می شــوند و از نظــر 
کیفــی در جایــگاه نــه چنــدان محبــوب 
بــا  مقایســه  در  و  گرفته انــد  قــرار 
ــون  ــری شــدید قان ــورد بی مه ــردان م م
ــت.  ــالمی اس ــوری اس ــگ جمه و فرهن
توســط  قوانیــن  تغییــر  درخواســت 
ــان وجــود داشــته اســت  ــان هــر زم زن
ــه صــورت فــردی اعــالم  امــا همــواره ب

ــت ــده اس ــازماندهی نش ــده و س ش
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خــود زنــان ایرانــی بوده انــد کــه بــا درک وضعیــت بحرانــی و ملــس محرومیت هــای خــود بــه پــا خواســته اند و خواهــان حقــوق خــود 
بوده انــد. جنبــش زنــان بخــش غیــر قابــل انــکار رونــد گــذر ملت هــا بــه ســوی دمکراســی اســت. یکــی از دالیــل مشــارکت مــردم در 
انتخابــات امیــد بــه بهبــود رشایــط حاکــم بــر جامعــه اســت بــه ویــژه جوامعــی کــه درگیــر مســائل سیاســی، اقتصــادی و اجتامعــی و غیــره 
اســت. ایــران کــه یــک حکومــت دینــی و بــر اســاس اندیشــه ی سیاســی اســالم اســت و همیشــه یکــی از مشــکالتی کــه زنــان ایرانــی بــا آن 
مواجــه بوده انــد تبعیــض جنســیتی بــوده اســت کــه بیشــرت ایــن تبعیضــات بــه ظاهــر بــر اســاس قوانیــن اســالم وضــع شــده اســت. ایــن 
قوانیــن تبعیض آمیــز بــه شــکل فراگیــر وجــود دارد و متامــی زنــان از همــه ی اقشــار جامعــه طبــق چنیــن قوانینــی تحــت فشــار روحــی 
و روانــی قــرار دارنــد. یکــی از قوانینــی کــه توســط اســالم گرایان تنــدرو وضــع شــده اســت طــرح امنیــت اجتامعــی اســت کــه جهــت 
کنــرتل پوشــش زنــان در خیابان هــا و محافــل عمومــی از هیچگونــه عملکــردی دریــغ منی ورزنــد و ایــن موضــوع باعــث رعــب و وحشــت 
زنــان شــده اســت؛ بــه طــوری کــه هنــگام خــروج از خانــه هــر آن منتظــر چنیــن واکنش هایــی می باشــند بنابرایــن ایــن طــرح نــه تنهــا 
باعــث ســالمت روانــی و اخالقــی جامعــه منی شــود بلکــه فشــار روحــی  بســیاری را بــه زنــان و دخــرتان ایرانــی تحمیــل می کنــد. هــرگاه 
زنــان بــرای مطالبــات حقوقــی خــود اعــرتاض می کننــد بــا رسکــوب مواجــه می شــوند٬ هــر چنــد طبــق اصــل 27 قانــون اساســی ایــران بــه 
تجمعــات مســاملت آمیز اجــازه داده شــده اســت بــاز هــم ایــن تجمعــات بــا یــورش پلیــس و نیروهــای امنیتــی مواجــه می شــود کــه در 
تعــارض آشــکار بــا قانــون جمهــوری اســالمی ایــران اســت. قوانیــن تبعیض آمیــز در ایــران معــدود و انگشــت شــامر نیســت از آن جملــه: 
دادن حــق طــالق بــه مــردان، حجــاب اجبــاری، خــون بهــای زنــان نصــف مــردان اســت، زنــان از 9 ســالگی وارد مســئولیت های جزایــی 

ــزده ســالگی و بســیاری از قوانیــن دیگــر. می شــوند و مــردان از پان

بنابرایــن می بینیــم کــه مطالبــات زنــان ایــران از ابتــدای انقــالب تــا امــروز تغییــری نکــرده اســت و ایــن بــدان معناســت کــه بــه مطالبــات 
ــی،  ــی و نوازندگ ــا خوانندگ ــد، در رابطــه ب ــا همــر، فرزن ــان در رابطــه ب ــس؛ حــق آن ــی از جن آن هــا پاســخ داده نشــده اســت حقوق
حــق ســفیر و کنســول شــدن، حــق حیــات بــی  امــا و اگــر، حــق خــروج آزادانــه از کشــور، حــق انتخــاب پوشــاک، حــق ورود بــه متــام 
ــه تنهــا ناقــض حقــوق اقلیت هــای مذهبــی،  حوزه هــای زمامــداری سیاســی. بنابرایــن مشــاهده می شــود قوانیــن جمهــوری اســالمی ن
قومــی و زبانــی اســت بلکــه بــه طــور آشــکار ناقــض حقــوق زنــان بــه عنــوان ملــت و نیمــی از قــرش جامعــه اســت و از هــر قــرش و 
طبقــه ای کــه باشــند بــا یــک چــوب رانــده می شــوند و از نظــر کیفــی در جایــگاه نــه چنــدان محبــوب قــرار گرفته انــد و در مقایســه 
بــا مــردان مــورد بی مهــری شــدید قانــون و فرهنــگ جمهــوری اســالمی اســت. درخواســت تغییــر قوانیــن توســط زنــان هــر زمــان وجــود 
داشــته اســت امــا همــواره بــه صــورت فــردی اعــالم شــده و ســازماندهی نشــده اســت، هــر چنــد در دوران ریاســت جمهــوری خامتــی بــه 
برخــی از نهادهــای غیر دولتــی مجــوز داده شــد، امــا ایــن نیــز باعــث تغییــر چشــمگیری در وضعیــت اجتامعــی و سیاســی زنــان نگردیــد. 
انتخابــات ریاســت جمهــوری و مــوارد دیگــری دال بــر ایــن اســت کــه زنــان ایرانــی از امنیتــی کــه بایــد نهادهــای دولتــی آن را تامیــن 
کننــد، بی بهره انــد. مشــکالت و معضــالت زنــان ایرانــی بســیار زیادانــد و تنهــا در یــک نوشــته خالصــه منی گردنــد٬ زیــرا بــاز کــردن زوایــا 
و ابعــاد ایــن مشــکالت جــای گفتگــوی بســیاری دارد و اینهــا مشــتی از خــروار مصائــب و مســائل زنــان اســت. بــا ایــن اوصــاف زنــان 
ایرانــی در محــارصه ی خشــونت های سیاســی، فرهنگــی و اجتامعــی در جهــان شــایان توجــه هســتند. امــا بــه زودی خواهنــد توانســت 
چهارچــوب قوانینــی کــه بــرای آنهــا کرامــت و ارزش قایــل نیســت بشــکنند٬ بــا ایــن رشط کــه بــه اعرتاضــات و اقدامــات آزادی خواهانــه ی 

خــود تــا انتهــا ادامــه دهنــد.

هــم اکنــون دو انتخابــات دیگــر در پیــش روی مــردم ایــران وجــود دارد انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی و انتخابــات مجلــس خــرگان. 
ــته ها و  ــگاه خواس ــا هیچ ــد ام ــای رای رفته ان ــای صندوق ه ــه پ ــم ب ــط حاک ــود رشای ــد بهب ــه امی ــان ب ــر زم ــران ه ــردم ای ــد م ــر چن ه
مطالبــات آنهــا بــه جــا آورده نشــده اســت. اوضــاع نابســامان اقتصــادی کــه باعــث فقــر شــدیدی در میــان اقشــار متوســط بــه پاییــن 
جامعــه شــده اســت، بیــکاری جوانــان و مشــکالت زنــان، اوضــاع فرهنگــی بــه خصــوص روزنامه نــگاران و ســینامگران، وضعیــت حقوقــی 
بــه ویــژه زندانیــان سیاســی و مدنــی و صدهــا مشــکل دیگــر کــه دال از وضعیــت بحرانــی مــردم در ایــران اســت. در ایــران ملت هــا و 
اقلیت هــای مذهبــی و دینــی بســیاری وجــود دارد کــه تاکنــون حــق و حقــوق آنهــا بــه رســمیت شــناخته نشــده اســت و طبــق گفتــه ی 
حســن روحانــی بــه عنــوان خــرده فرهنــگ شــناخته مــی شــوند، بنابرایــن ایــران بــرای گــذار از مشــکالت بایــد حقــوق ایــن ملیت ها)کــرد، 
لــر، بلــوچ، عــرب، آذری، ترکمــن، گیلــک، مازنــی( را بــه رســمیت شــناخته و سیاســت یــک فرهنــگ، یــک ملــت، یــک زبــان و یــک دیــن را 
بــه کنــاری گذاشــته، زیــرا تــا زمانــی کــه دموکراســی و مســاوات در جامعــه وجــود نداشــته باشــد، مشــکالت آن جامعــه نیــز حــل نخواهــد 
شــد، هــر چنــد بــه اصطــالح مناینــدگان! اقلیت هــا و اقــوام در مجلــس حضــور دارنــد امــا عمــال منی تواننــد، بیشــرت از سیاســت های نظــام 
فعالیتــی بــرای خلق)مــردم( خــود داشــته باشــند. در انتهــا حــق و حقــوق همــه ی زنــان را بــه عنــوان یــک ملــت را بایــد شــناخته؛ زیــرا 

بــا احقــاق حقــوق زنــان اســت کــه جامعــه آزادی و دموکراســی کســب خواهــد کــرد.  

مشــارکت سیاســی در عرصــه ی سیاســت اجریــی هــر جامعــه از اهمیــت و جایــگاه 
برجســته ای برخــوردار اســت. فرهنــگ سیاســی نیــز زادگاه همیــن مشــارکت سیاســی  اســت. 
بــه هــر انــدازه فرهنــگ سیاســی از فرهنــگ انقیــاد و تابعیــت بــه طــرف فرهنــگ مشــارکتی 
ــاوت  ــز متف ــواع آن نی ــد و ان ــش می یاب ــز افزای ــی نی ــارکت سیاس ــزان مش ــد، می ــر یاب تغیی
می گــردد. بعبارتــی یکــی از اهــداف توســعه ی سیاســی در هــر جامعــه، گســرتش مشــارکت 
گروه هــای مختلــف اجتامعــی می باشــد. پــس مشــارکت سیاســی جامعــه ، یــک نیــاز مــرم 
بــرای اجتامعــات انســانی بحســاب می آیــد. از طریــق همیــن مشــارکت اســت کــه حضــور 
ــه  ــذاری را دارد. البت ــوان تاثیرگ ــا ت ــذارد و ی ــر می گ ــتقیام تاثی ــا مس ــق  ی ــات خل و مطالب
ــن  ــی و تعیی ــق نقــش اصل ــه در آن خل ــک ک ــه ای دموکراتی ــی در جامع ــن عملکردهای چنی
کننــده را دارنــد، امــکان پذیــر اســت. بعنــوان منونــه در فضــای متشــنج و خفقــان آور حاکــم 
ــای خویــش را از دســت می دهــد. آنچــه کــه از عملکــرد  ــران ، مشــارکت کامــال معن در ای
ــان اســت،   ــر، مشــخص و منای ــژه دهه هــای اخی ــخ خــود و بوی ــران در طــول تاری دولــت ای
ایــن بــوده کــه جامعــه ی زنــان کــه نیمــی از جمعیــت ایــران را تشــکیل می دهنــد، نــه حــق 
رشکــت در امــور سیاســی در ســطح کالن را دارنــد و نــه از حــق مشــارکت در حیــات جمعــی 
ــه  ــوده ک ــر آن ب ــان سیاســی ب ــالش ارباب ــام ت ــد گفــت مت ــس بای را برخــوردار می باشــند. پ
سیاســت را پدیــده ای مردانــه جلــوه دهنــد و در ایــن میــان، زنــان کــه بعنــوان بخــش قابــل 
توجهــی از جامعــه نقشــی بســزا را در آن ایفــا می کننــد، همــواره بــا موانعــی رصفــا جهــت 
عــدم مشــارکت  خویــش مواجــه می گردنــد. در ایــن نوشــته بدنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش 
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هســتیم کــه میــزان مشــارکت سیاســی زنــان و بویــژه حضورشــان در انتخابــات ایــران بــه چــه میــزان بــوده و می باشــد؟ چــه موانعــی 
موجــب عــدم مشــارکت  آنــان گردیــده؟ آیــا سیاســت ایــران پــس از روی کار آمــدن جمهــوری اســالمی، زمینــه را بــرای مشــارکت زنــان در 
عرصه هــای سیاســی فراهــم منــوده؟ اگــر فراهــم گشــته اســت، بــه چــه منظــور و چــرا؟ و اگــر خیــر، بایــد چــه کــرد و بــرای ایجــاد تغییــر 
و تحــول در رشایــط موجــود چــه راهــکاری اندیشــید؟ از همیــن لحــاظ جهــت پاســخ دهی بــه ایــن ســواالت الزم اســت کــه چشــم اندازی 

بــه تاریــخ ایــران و نقــش زنــان در عرصــه ی سیاســی و بویــژه حضورشــان در انتخابــات را داشــته  باشــیم.

ــاز می گــردد. قبــل از  ــه زمــان جنبــش مرشوطیــت ب ــان در آن قــرار داشــتند، ب ــر وضعیتــی کــه زن ــران، پیشــینه ی واکنــش در براب در ای

مرشوطیــت نیــز ذهنیتــی کــه بــر جامعــه حکم فرمــا بــود کــه مجــال فعالیــت بــه زنــان را منــی داد. اگــر بــه کمــی پیشــرت از آن بــاز گردیــم، 

ــات  ــه ی انتخاب ــان حــق رای نداشــتند. درســال 1327 نظام نام ــس اول و دوم زن ــه، در مجل ــه در دوران قاجاری ــوان گفــت ک ــن می  ت چنی

تهیــه شــد و بــه تاییــد محمدعلــی شــاه رســید کــه در آن نظام نامــه زنــان در زمــره ی افــرادی شــمرده شــدند کــه از حــق انتخــاب کــردن، 

مطلقــا محــروم بودنــد. برخــی از قوانینــی کــه در آن زمــان مطــرح شــده  اند، بــه رشح ذیــل اســت:

افرادی که اجازه ی رای نداشتند: 

• افراد خارج از رشد	

• تبعه خارجه	

• اشخاصی که خروج شان از دین اسالم در حضور یکی از حکام رشع جامع الرشایط به ثبوت رسیده باشد	

• ورشکستگان بتقصیر	

• مرتکبین قتل و رسقت و مقرینی که مستوجب مجازات قانونی اسالمی شده اند.	

• معروفین به ارتکاب قتل و رسقت و غیره که رشعاً برائت خود را ثابت نکرده باشند.	

• اهل نظام بری و بحری )نظامیان( که مشغول خدمتند.	

در هــامن دوران، امــا در مجلــس دوم، در ســال 1290 در نظام نامــه ی انتخابــات تغییراتــی صــورت گرفــت کــه عــالوه بــر افــرادی کــه از 
دادن رای در مجلــس اول محــروم گشــته بودنــد، در ایــن دوره نیــز بــه تعــداد آنانــی کــه اجــازه ی رای نداشــتند افــزوده شــد: 

• متکدیان	

• اشخاصی که به وسائل بی رشفانه تحصیل معاش می منایند	

• مقرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقالل مملکت قیام و اقدام کرده اند	

 البتــه فقــدان دسرتســی بــه حــق قانونــی، مانعــی در راه جنبش هــای بعــدی نشــد و زنــان بــه فعالیــت می پرداختنــد. در جنبــش تحریــم 
تنباکــو زنــان توانســتند کــه تاحــدودی رشــد اجتامعــی خویــش را بــه منصــه ی حضــور رســانند و دولــت ناچــار شــد کــه امتیــاز توتــون و 
تنباکــو را لغــو منایــد. بعبارتــی در کل رونــد مرشوطــه، یعنــی از آغــاز مقدمــات، حضــور زنــان مشــاهده می شــد و بعنــوان بخشــی از 
یــک جنبــش عمومــی فعالیــت می کردنــد. بعــالوه بعدهــا بــا فعالیت هایــی کــه انجــام دادنــد، توانســتند ســازمان های خــاص خویــش را 
شــکل دهنــد و بــه فعالیت هــای جداگانــه در زمینــه ی مســائل خــاص خــود بپردازنــد کــه البتــه بــا موانعــی از ســوی دولتمــردان مواجــه 
می گردیدنــد و مجبــور می شــد کــه جهــت از میــان برداشــن ایــن موانــع و همچنیــن پررنگ تــر منــودن حضــور خویــش، بــه شــیوه های 
گوناگــون در عرصه هــای مختلــف فعالیــت مناینــد. پــس از پیــروزی جنبــش مرشوطــه و تشــکیل مجلــس شــورای ملــی، طــرح حــق رأی و 
انتخــاب زنــان در مجلــس مطــرح شــد، قانونــی کــه در ابتــدای امــر نســوان)زنان( را در ردیــف خــارج شــدگان از دیــن اســالم، دیوانــگان، 

تبعــه خارجــه، دزدان و قاتلیــن، گدایــان و متکدیــان و اشــخاصی کــه کمــرت از 20 ســال داشــتند، قــرار 
مــی داد کــه حقــی بــرای رأی نداشــتند، ایــن بــار از حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب شــدن زنــان ســخن 
ــال 1322 طــرح  ــه س ــس ب ــوده در مجل ــار فراکســیون حــزب ت ــرای نخســتین ب ــد. ب ــان می آم ــه می ب
اعطــای حــق رأی بــه زنــان را بــه مجلــس ارائــه منــود. در واقــع حــق رأی زنــان در حــدود 20 ســال پــس 
از طــرح آن در ســال 1341 تحــت عنــوان الیحــه ی انجمن  هــای ایالتــی و والیتــی کــه یکــی از بندهــای 
ــش  ــه جنب ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــت، ب ــوع داش ــن موض ــه ای ــاره ب آن اش
مرشوطــه در ســال  1285خورشــیدی بــه پیــروزی دســت یافــت. پــس از آن بــود کــه زنــان بــه گونــه ای 
ــراد از  ــادی از اف ــان، عــده ی زی ــن می ــد. در ای ــات  گوناگــون رشکــت مناین رســمی توانســتند در انتخاب
اقشــار گوناگــون بــا تصویــب ایــن قانــون بــه مخالفــت برخواســتند. برخــی از علــام و روحانیــون نیــز 
از جملــه افــرادی بودنــد کــه از مطــرح شــدن ایــن موضــوع و پــس از تصویــب آن، از اجــرا شــدن آن 
ناراضــی بودنــد  آیت اللــه کاشــانی کــه بعنــوان مبــارز دوران مرشوطــه و مناینــده مجلــس در آن دوران 
شــناخته می شــد، در مــورد ایــن موضــوع نیــز هامننــد دیگــران، چنیــن می اندیشــید کــه زنــان بایــد در 

خانــه مباننــد و بــه وظیفــه ی اصلــی خــود یعنــی خانــه داری و پــرورش فرزنــد 
بپردازنــد. آنچــه کــه روشــن اســت، علــام و روشــنفکرانی کــه با حامیــت زنان، 
توانســتند در جنبــش مرشوطــه پیــروز گردنــد، فــارغ از مســائل سیاســی، در 
ــج  ــعی در رای ــد و س ــال زن در هــراس بودن ــا از حضــور فع ــی عرصه ه متام
منــودن اســتدالل و تفکــر خویــش در رسارس ایــران منودنــد. البتــه در روزگاری 
کــه کمــرت زنــی فعالیــت اجتامعــی داشــته اســت و وظیفــه  اصلــی وی تربیــت 
ــدان پنداشــته می شــده اســت، چنیــن واکنشــی از جانــب روحانیــت و  فرزن
اقشــار تحصیل کــرده ی )آکادمیــک( دور از انتظــار منی منــود. مخالفــان ایــن 
موضــوع، تنهــا علــام و روحانیــون نبودنــد، بلکــه دیگــر اقشــار جامعــه نیــز 
ــتند  ــدان می دانس ــت فرزن ــان را تربی ــی زن ــه ی اصل ــه وظیف ــاس اینک ــر اس ب
ــران  ــان ای ــه زن ــه ک ــن جمل ــن ای ــا گف ــتند و ب ــت برخواس ــه مخالف ــا آن ب ب
ــد و وظیفــه ی مقــدس  ــان خــود می پرورانن ــران را در دام ــت ای نیمــی از مل
و ســنگین تری  دارنــد، نبایــد در پــاره ای از مســائل سیاســی و اجتامعــی 
ــواده و  ــه خان ــد ب ــا بهــرت و بیشــرت بتوانن ــد ت ــات رشکــت کنن ــل انتخاب از قبی
فرزنــدان خویــش رســیدگی مناینــد. در حــدود ســال 1339 بــود کــه جمعــی از 
روحانیــون قــم تحــت عنــوان »از اســالم چــه می دانیــم؟« دســت بــه انتشــار 
مجموعه هایــی مرتبــط بــا مســائل روز زدنــد. اولیــن قســمت از ایــن سلســله 
انتشــارات، »زن و انتخابــات« نــام داشــت. آیت اللــه نــارص مــکارم شــیرازی 
در مقدمــه ی ایــن مجموعــه بــه منظــور تببیــن چرایــی عــدم حــق رای زنــان 

ــت«.  ــا اس ــر عقل ه ــات ب ــه ی احساس ــا، غلب ــکالت م ــه های مش ــی از ریش ــه »یک ــد ک ــان می کن ، بی
بعبارتــی می خواســتند کــه از طریــق تحلیــالت و تفســیراتی کــه البتــه از ســوی هــر یــک از مراجــع 
بــه شــیوه ای صــورت می گرفــت، زنــان و عملکــرد آنــان و حتــی انتخاب هــای  آنــان را کامــال بــدور از 
منطــق و عقــل وامنایــی کننــد. واکنــش علــام و روحانیــون تنهــا بــه ســالیان پیــش از تصویــب حــق رای 
ــی و  ــه تصویــب رســیدن الیحــه ی انجمن هــای ایالت ــس از ب ــان محــدود نشــد. در ســال 1341 و پ زن
والیتــی، علــام بــا حامیــت طــالب و بــزرگان اصنــاف اعــرتاض کردنــد کــه در رشع اســالم حــق رأی فقــط 
بــه مــردان داده شــده اســت. در آن زمــان جمعــی از علــامی طــراز اول وقــت چــون خمینــی، محمــد 
حســین طباطبایــی، احمــد حســینی زنجانــی، محمــد موســوی یــزدی و … در اعالمیــه ای مشــرتک بــه 
حکومــت وقــت اعــرتاض خــود را نســبت بــه تصویــب ایــن قانــون ابــراز داشــتند و آن را غیــر قانونــی 
ــی  ــادی و ب ــد اقتص ــت ب ــه از وضعی ــت: »گالی ــده اس ــن آم ــام چنی ــن پی ــمتی از ای ــد. در قس نامیدن
تدبیــری مســئوالن«!! بــا ایــن وضــع رقت بــار بــه جــای آنکــه دولــت درصــدد چــاره برآیــد، رس خــود و 
مــردم را گــرم می کنــد بــه امثــال دخالــت زنــان در انتخابــات، یــا اعطــای حــق زن هــا، یــا وارد منــودن 

     ســال 133۹ بــود کــه جمعــی از 
روحانیــون قــم تحــت عنــوان »از اســالم 
چــه می دانیــم؟« دســت بــه انتشــار 
مســائل  بــا  مرتبــط  مجموعه هایــی 
ایــن  از  قســمت  اولیــن  زدنــد.  روز 
ــات«  ــارات، »زن و انتخاب ــله انتش سلس
نــام داشــت. آیت اللــه نــارص مــکارم 
ــه  ــن مجموع ــه ی ای ــیرازی در مقدم ش
ــی عــدم حــق  ــن چرای ــه منظــور تببی ب
ــی  ــه »یک ــد ک ــان می کن ــان ، بی رای زن
از ریشــه های مشــکالت مــا، غلبــه ی 

احساســات بــر عقل هــا اســت«
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نیمــی از جمعیــت ایــران را در جامعــه و نظایــر ایــن تعبیــرات فریبنــده، کــه دادن حــق رای بــه زنــان، جــز 
بدبختــی و فســاد و فحشــا چیــز دیگــری را بــه همــراه نــدارد. آرام آرام مخالفت هــا بیشــرت جنبــه ی سیاســی 
پیــدا کــرده بــود؛ بــه گونــه ای  کــه مخالفــان می گفتنــد در جامعــه ای کــه مــردان منی تواننــد انتخــاب کننــد 
ــم تشــکیل داد و  ــی جلســه ای در ق ــه خمین ــش نیســت . آیت الل ــان متســخری بی ــه زن اجــازه رای دادن ب
ــا ســه بنــد  ــه ارســال تلگــراف بــه محمدرضــا شــاه پهلــوی در جهــت بــه مخالفــت ب رسانجــام تصمیــم ب
الیحــه انجمن هــای ایالتــی و والیتــی از جملــه اعطــای حــق رای بــه زنــان ایرانــی گرفــت کــه اصــل مربــوط 
بــه حــق رأی زنــان از مهمرتیــن اعرتاضــات وی بــود؛ همچنیــن خطــاب بــه ملــت نیــز گفتــه بــود: »مــا بــا 
ترقــی زن هــا مخالــف نیســتیم. مــا بــا ایــن فحشــا مخالفیــم. بــا ایــن کارهــای غلــط مخالفیــم. مگــر مردهــا 

در ایــن مملکــت آزادنــد کــه زن هــا آزادی داشــته باشــند؟«  

ــه  ــات ب ــی؛ مــاده ی چهــارم نظام نامــه ی انتخاب در دور دوم مجلــس شــورای مل
بحــث و بررســی رســید.  در ایــن جلســه بــود کــه حســن مــدرس، اســتدالل کــرد 
کــه قوانیــن موجــود بــه خوبــی حقــوق زنــان را حفــظ می کنــد و هشــدار داد که 
اعطــاء حــق رأی بــه زنــان بــه بی ثباتــی سیاســی، فســاد مذهبــی و هــرج و مــرج 
اجتامعــی خواهــد انجامیــد. هنگامــی کــه طــالب قــم بــرای مخالفــت و اعــرتاض 
بــا پیشــنهاد اعطــای حــق رأی بــه زنــان بــه خیابان هــا ریختنــد، یــک نفــر کشــته 
و دوازده تــن مجــروح شــدند. علی رغــم موانعــی کــه طــالب، فقه هــا و حتــی 
برخــی از روشــنفکران در برابــر زنــان، قــرار می دادنــد، باالخــره در ســال 1342 
بیســت و یکمیــن دوره ی مجلــس شــورای ملــی برگــزار شــد و زنــان بــرای اولیــن 
بــار در تاریــخ ایــران، بــه مجلــس راه یافتنــد. در دوره ی بیســت و ســوم مجلــس 
ــدند.  ــاب ش ــس انتخ ــده ی مجل ــوان مناین ــوان بعن ــن از بان ــی 17 ت ــورای مل ش
ــس  ــس نخســت ســنا حضــور نداشــتند و در مجل ــان در ســه مجل از ســویی زن
چهــارم کــه در ســال 1342 تشــکیل شــد، فقــط دو زن حضــور داشــتند. ترکیــب 
مجلــس پنجــم بــه همیــن شــکل ادامــه یافــت و در مجلــس ششــم 4 زن حضــور 
یافتنــد و در آخریــن مجلــس ســنا دو زن حضــور داشــتند. البتــه اگرچــه حضــور 
زنــان در ایــن دوران نســبت بــه دوران گذشــته بهــرت شــده بــود، امــا حضــور از 
آن همــه ی بانــوان ایرانــی نبــود و فقــط متعلــق بــه بخــش اندکــی از جامعــه ی 
زنــان بــود و طبقــه ی خاصــی)ارشاف و درباریــان( را شــامل می  شــد و مشــارکت 
در ســطح تــوده هیــچ گاه بــه معنــای واقعــی اتفــاق نیفتــاد. از ایــن رو منی تــوان 
آنهــا را ســخنگوی نیاز هــا و مطالبــات متنــوع زنــان دانســت و از آنجایــی کــه 
انتخابــات در سیســتم حکومــت پهلــوی مبتنــی بــر رویه ایــی دموکراتیــک نبــود، 

رصفــا حضــور زنــان را منی تــوان مشــارکت خوانــد. 

زنان پس از انقالب 5۷

ــا  ــت، نقــش مهمــی داشــتند و ب ــران صــورت پذیرف ــه در ســال 57 در ای ــی ک ــان آزادی خــواه در انقالب زن

برگــزاری تظاهــرات ســعی بــرآن داشــتند کــه وضعیــت خویــش را بهبــود بخشــند. پــس از روی کار آمــدن 

جمهــوری اســالمی، برخــی از طالبیــون و در راس آنــان آیــت اللــه خمینــی، نــه تنهــا بــا حضــور زنــان در 

انتخابــات مخالــف نبــود، بلکــه بــا جمالتــی از قبیــل »مــا ایــن پیــروزی را از بانــوان داریــم، قبــل از اینکه از 

مــردان داشــته باشــیم و یــا بانــوان ایــران در ایــن نهضــت ســهم بیشــرتی از مــردان دارنــد،« ســعی داشــت 

کــه نیــروی زنــان را، در راســتای دســتیابی بــه منافــع خویــش بــکار گیــرد. البتــه پــس از تظاهــرات 57 و 

پیشــاهنگ بــودن زنــان ، دولــت کامــال بــر نیــروی زنــان واقــف گردیــد و بــا رسکــوب بیــش از پیــش، عرصــه  

     اگــر از بعــد قانونــی نیــز بــه 
مســئله ی زنــان بنگریــم، می تــوان 
ــق  ــه طب ــه، اینک ــت ک ــن طــور گف ای
ــق  ــران دارای ح ــان در ای ــون زن قان
رأی هســتند امــا همــواره بــه عنــوان 
شــهروند درجــه ی دوم بــه شــامر 
می رونــد، تناقضــی  اســت کــه در 
بیشــرت ماده هــا و تبره هــای کتــاب 
قانــون دیــده می شــود. اگــر چــه در 
قانــون اساســی زنــان حــق رای را 
ــر هــامن  ــه ب ــی ک ــا ذهنیت ــد ام دارن
قانــون ســایه انداختــه، تنهــا تــا کنون 
اجــازه ی حضــور کم تــر از 3 درصــدی 
را بــه آنــان داده اســت. آن هــم 
غالبــاً زنانــی توانســته اند بــه عنــوان 
کاندیــدا وارد انتخابــات بشــوند کــه 
ــت  ــل والی ــن اص ــر پذیرف ــالوه ب ع
فقیــه، از طــرف جنــاح خاصــی مورد 
تأییــد باشــند. بنابرایــن حــق انتخــاب 
شــدن شــامل هیــچ زن دگراندیشــی 

منی شــود

را بــرای حضــور زنــان تنــگ منــود و تحــت نــام دیــن و عــرف و خدمــت بــه خانــواده، چهــار دیــواری 

منــزل را بهرتیــن مــکان بــرای آنــان فــرض کــرد. از ســویی نیــز اگــر از آزادی انتخــاب صحبــت می کــرد، 

ایــن آزادی تــا زمانــی ادامــه می داشــت کــه بــه منافــع نظــام، کــه هامنــا زاییــده ی ذهنیــت مردســاالر 

اســت، رضبــه نزنــد و آنچــه کــه مشــاهده می شــد، ایــن بــود کــه زنــان پــس از انقــالب اســالمی بیشــرت 

ــه مجلــس  ــه ب ــان راه یافت ــوان از تعــداد زن ــن را می ت ــا انتخــاب شــونده. ای ــد ت ــده بودن انتخــاب کنن

و دیگــر نهادهــای سیاســی دریافــت. بعنــوان مثــال در اولیــن دوره ی مجلــس شــورای اســالمی 4 زن 

حضــور داشــتند. در دومیــن دوره نیــز تعــداد زنــان داوطلــب 25 نفــر بــود کــه از میــان آنــان فقــط 4 

نفــر توانســتند کــه در مجلــس حضــور داشــته باشــند. در ســومین دوره ی انتخابــات نیــز ماننــد تعــداد 

دوره هــای پیــش 4 زن وارد مجلــس شــوند. در پنجمیــن دوره 14 تــن توانســتند بــه مجلــس راه یابنــد. 

در ششــمین دوره نیــز 13 نفــر موفــق بــه کســب رای بــرای حضــور در مجلــس شــدند. در هفتمیــن 

دوره نیــز ماننــد دوره ی قبــل 13 تــن وارد مجلــس شــدند. در هشــتمین 

ــت، در دوره ی  ــش یاف ــن کاه ــه 8 ت ــوان ب ــداد بان ــز تع ــات نی دوره ی انتخاب

نهــم نیــز تعــداد آن بــه 9 نفــر رســید. بــا بررســی تعــداد زنــان در مجلــس و 

ــود  ــا وج ــود. ب ــاهده می ش ــال مش ــان کام ــگ زن ــور کمرن ــذاری، حض قانون گ

ــی کــه  ــه ی ملــت تعــداد زنان ــان در خان ــرای حضــور زن تالش هــای فــراوان ب

ــه  ــر نرفت توانســته اند وارد مجلــس شــوند از 14 نفــر در مجلــس پنجــم فرات

ــه اســت.  ــه خــود گرفت ــی ب ــز ســیر نزول اســت و  بعــد از مجلــس هفتــم نی

ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــم مجل ــا نه ــدگان زن از دوره ی اول ت ــداد کل مناین تع

ــس  ــکیل مجل ــی در 9 دوره تش ــت. از طرف ــیده اس ــرز 90نرس ــه م ــوز ب هن

شــورای اســالمی تنهــا 50 زن توانســته اند بــه پارملــان راه پیــدا کننــد؛ چراکــه 

ــته اند؛ در  ــور داش ــس حض ــراری در مجل ــورت تک ــه ص ــده  ی زن ب 28 مناین

ایــن میــان 27 مناینــده از حــوزه انتخابیــه تهــران بوده انــد. از ســویی، حضــور 

ــاده  ــاق افت ــار اتف ــط یک ب ــم فق ــا نه ــس اول ت ــه مجل ــان در هیئت رئیس زن

ــس،  ــان در مجل ــداد آن ــودن تع ــل پایین ب ــه دلی ــم ب ــس پنج ــا مجل ــت. ت اس

ــی  ــت، ول ــور نداش ــس حض ــه مجل ــی در هیئت رئیس ــده زن ــه مناین هیچ گون

ــم  ــده دوره پنجــم، ششــم و هفت ــودارزاده )مناین ــار، ســهیال جل ــرای اولین ب ب

ــه  ــس ششــم شــد ک ــس شــورای اســالمی( منشــی هیئت رئیســه ی مجل مجل

در هــر چهــار اجالســیه ایــن دوره از مجلــس حضــور داشــت. البتــه زنــان در 

ــای  ــالمی، زمینه ه ــورای اس ــس ش ــش روی مجل ــات پی ــا در انتخاب ــند ت تالش

الزم بــرای حضــور بیشــرت زنــان در انتخابــات مجلــس فراهــم آیــد، چراکــه از 

دوره اول تــا نهــم مجلــس، در بهرتیــن حالــت تعــداد زنــان مناینــده از 14 نفــر 

افزایــش نیافتــه اســت.  امــا امســال نیــز  بــه گفتــه ی رئیــس ســتاد انتخابــات 

ــام  ــه ثبت ن ــالمی ک ــورای اس ــس ش ــرای مجل ــب ب ــور، از 11764  داوطل کش

ــار  ــا آم ــه ب ــت در مقایس ــزی اس ــیار ناچی ــم بس ــن رق ــتند و ای ــر زن هس ــط 1234 نف ــد، فق کرده ان

کلــی. پــس می بینیــم کــه نــگاه مردانــه بــه عنــوان اصلی تریــن مانــع پذیــرش زنــان در فهرســت های 

انتخاباتــی در هــر دو جریــان اصولگــرا و اصالح طلــب وجــود دارد و شــدت ایــن مســئله در اســتان ها، 

زنــان را بــرای کســب ســهم 30 درصــدی یــا فرســتادن 50 مناینــده برابری طلــب بــه مجلــس بــه چالــش 

می کشــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه هنگامــی کــه از کمیــت ســخن بــه میــان می آوریــم، بــدان معنــا 

ــر از بعــد کمــی و افزایــش تعــداد  نیســت کــه تنهــا  بعــد کمیــت را مــورد بحــث قــرار دهیــم. فرات

زنــان، الزم اســت کــه مناینــده ی زنــان در مجلــس، از دغدغه هــا، مســائل و مطالبــات زنــان بحــث منایــد 

       در طــول فعالیــت  شــورای نگهبــان 

ریاســت جمهــوری و ...، هیــج یــک 

از بانــوان ایرانــی نتوانســتند در ایــن 

نهادهــا بــه ایفــای نقــش بپردازنــد. 

تشــخیص  مجمــع  در  زنــان  حضــور 

بعنــوان  تنهــا  نیــز  نظــام  مصلحــت 

اعضــای حقوقــی بــوده  اســت و بــه 

حضــوری  حقیقــی  اعضــای  عنــوان 

از  داشــت.  نخواهنــد  و  نداشــته اند 

تشــکیل  اعضــاء  از  برخــی  دیــدگاه 

ــور  ــن ط ــت، ای ــه ی دول ــده ی بدن دهن

ــان در  ــه می شــود عــدم حضــور زن گفت

ــع  ــل من ــه بدلی ــی ن ــای سیاس عرصه ه

ــگ  ــل فرهن ــه بدلی ــت، بلک ــی اس قانون

اســت کــه بــه مــرور زمــان احتیــاج دارد 

ــود ــوض ش ــه ع ک
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و از حــق آنــان دفــاع کننــد. در کنــار افزایــش تعــداد مناینده هــای زن در مجلــس، اینکــه زنــان بتواننــد بــا حفــظ هویــت خویــش، در 

مجلــس از زنــان و حــق آنــان ســخن بگوینــد، بایــد مبنــا قــرار گیــرد.

 اگــر از بعــد قانونــی نیــز بــه مســئله ی زنــان بنگریــم، می تــوان ایــن طــور گفــت کــه، اینکــه طبــق قانــون زنــان در ایــران دارای حــق 
رأی هســتند امــا همــواره بــه عنــوان شــهروند درجــه ی دوم بــه شــامر می رونــد، تناقضــی  اســت کــه در بیشــرت ماده هــا و تبره هــای 
کتــاب قانــون دیــده می شــود. اگــر چــه در قانــون اساســی زنــان حــق رای را دارنــد امــا ذهنیتــی کــه بــر هــامن قانــون ســایه انداختــه، 
ــدا  ــوان کاندی ــه عن ــته اند ب ــی توانس ــاً زنان ــم غالب ــت. آن ه ــان داده اس ــه آن ــدی را ب ــر از 3 درص ــور کم ت ــازه ی حض ــون اج ــا کن ــا ت تنه
وارد انتخابــات بشــوند کــه عــالوه بــر پذیرفــن اصــل والیــت فقیــه، از طــرف جنــاح خاصــی مــورد تأییــد باشــند. بنابرایــن حــق انتخــاب 
شــدن شــامل هیــچ زن دگراندیشــی منی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه زنــان ایــران در عرصــه ی علــم دانــش، فــن آوری، نظــم و دقــت 
در کارهــا، تحمــل و طاقــت بــاال در مواجهــه بــا مشــکالت و… از مــردان پیشــی گرفته انــد. بنابرایــن، خواســته بــر حــق آنهــا در رسارس 
ایــران، خواســته ای معقــول و کامــالً منطقــی اســت کــه خــود بــر رسنوشــت سیاســی و اجتامعــی آنــان حاکــم باشــند. بــا ایــن وجــود امــا 
تاکنــون از عرصــه هــای تصمیم ســازی و تصمیــم گیــری هــای کالن مملکــت کنــار گذاشــته شــده انــد و معمــوالً بــا آنــان بــه مثابــه ی » 
فرشــته روح افــزا، قائــم مقــام شــورای فرهنگــی اجتامعــی زنــان، کمپیــن “تغییــر چهــره مردانــه مجلــس” را نفــوذ دشــمن در حــوزه زنــان 
مــی دانــد. وی می گویــد: »مجلــس تاکنــون جنســیتی نبــوده اســت بلکــه شایسته ســاالری! ایــن مــردم هســتند کــه مناینــدگان را انتخــاب 
می کننــد و دلیلــی وجــود نــدارد کــه هــر زنــی کــه دارای عــدم توامننــدی اســت بخواهــد بــه مجلــس راه پیــدا کنــد.« امــا ســوال اینجــا 

ــون زن، تعــداد انگشت  شــامری زن شایســته اند؟؟ ــان 40 میلی ــا از می اســت کــه آی

ــگام  ــه هن ــز اشــاره منــود. در ســال 1376 ب ــات ریاســت جمهــوری نی ــه انتخاب ــوان ب ــات مجلــس شــورای اســالمی، می ت ــار انتخاب در کن
برگــزاری انتخابــات ششــمین دوره ی ریاســت جمهــوری، بانویــی بــه عنــوان داوطلــب ریاســت جمهــوری ثبت نــام منــود، اســتدالل وی ایــن 
بــود کــه منظــور از کلمــه ی رجــال منــدرج در قانــون اساســی مــاده  115مــرد نبــوده، بلکــه ایــن اصطــالح ناظــر بــه افــراد رسشــناس اســت. 
شــورای نگهبــان در رد ایــن نظــر اظهــار داشــت کــه منظــور از کلمــه ی رجــال مــردان اســت و زنــان منی تواننــد عهــده دار منصــب ریاســت 
ــت  ــه عضوی ــی ب ــچ زن ــون هی ــا عضــو شــورای رهــری شــوند، تاکن ــد رهــر ی ــان منی توانن ــدگاه دولتمــردان!، زن ــوری شــوند. از دی جمه
شــورای نگهبــان و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در نیامــده، ریاســت جمهــوری خــاص مــردان اســت و بــه زنــان چنیــن حقــی اعطــا 
نشــده اســت. اصــل 115 قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران در بیــان رشایــط رئیــس جمهــور بیــان مــی دارد کــه رئیــس جمهــور بایــد 

از میــان رجــال مذهبــی سیاســی انتخــاب شــود. 

هــر قانــون مهــری ا ســت بــر آن کــه ذهنیــت مردســاالر جــای پــای خویــش را محکــم تــر از گذشــته منایــد. در طــول فعالیــت  شــورای 

نگهبــان ریاســت جمهــوری و ...، هیــج یــک از بانــوان ایرانــی نتوانســتند در ایــن نهادهــا بــه ایفــای نقــش بپردازنــد. حضــور زنــان در 

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام نیــز تنهــا بعنــوان اعضــای حقوقــی بــوده  اســت و بــه عنــوان اعضــای حقیقــی حضــوری نداشــته اند و 

نخواهنــد داشــت. پــس می تــوان گفــت زنــان نســبت بــه حضــور فعــال در پیــروزی انقــالب اســالمی، در مراکــز تصمیم گیــری و اجــرای 

قانــون حضــور پیــدا نکردنــد و همیشــه ارزش واقعــی و هویــت زن حالــت پنهــان و مســتور بخــود گرفتــه اســت. از دیــدگاه برخــی از 

اعضــاء تشــکیل دهنــده ی بدنــه ی دولــت، ایــن طــور گفتــه می شــود عــدم حضــور زنــان در عرصه هــای سیاســی نــه بدلیــل منــع قانونــی 

اســت، بلکــه بدلیــل فرهنــگ اســت کــه بــه مــرور زمــان احتیــاج دارد کــه عــوض شــود. از یــک ســو در قوانیــن ابهامــات بســیاری وجــود 

دارد، از دیگــر ســو معیــار و مالک هــای صافی هــای انتخاباتــی کامــال رنــگ و بویــی مردانــه بخــود گرفته انــد. بــر همیــن اســاس می تــوان 

گفــت گروه هــای سیاســی اقتدارگــرای موجــود در ایــران، آنجــا کــه بــه منافــع خــود خدمــت منایــد، برخــی از ماده هــا و قوانیــن مربــوط 

ــه قــدرت  ــرای دســتیابی ب ــزاری ب ــان نگاهــی اب ــه زن ــا ب ــد و ی ــکار می گیرن ــغ سیاســی ب ــر اهرم هــای تبلی ــه قصــد تســلط ب ــه زن را، ب ب

ــت  ــد کــه اگرچــه زن در بخــش مدیری ــت، پســت های منایشــی را اعطــا می مناین ــان در بخش هــای مدیری ــه آن ــا ب ــد و ی خویــش را دارن

نیــز بــه فعالیــت بپــردازد، امــا بدلیــل آنکــه ذهنیتــی مردانــه  دســتور می دهــد، اینجــا تنهــا زن نقــش اجراکننــده را بــر عهــده دارد نــه 

تعییــن کننــده. 

انتخابــات گذشــته و حضــور زنــان در مجلــس را می تــوان ایــن طــور رشح داد کــه ورود زنــان بــه رده هــای بــاالی ســازمانی دارای موانــع 
اجتامعــی، سیاســی، فرهنگــی و ... کامــال ســلیقه ای بــوده اســت. بــا وجــود اینکــه تعــداد زنــان متخصــص در جامعــه و نیــروی کار افزایــش 
یافتــه اســت، امــا در ایــران طبیعــی جلــوه دادن و توجیــه ایدئولوژیــک نابرابــری زن و مــرد ســایه ی ســنگین خــود را بــر متامــی عرصه هــا 
و حوزه هــا افکنــده اســت. ایــن موضــوع بــه زمینــه ی را بــرای بســته بــودن فضــای سیاســی اجتامعــی در ایــران بیشــرت کمــک می منایــد 

و زنــان در هــر ســطحی کــه باشــند، نهایتــا بــا ذهنیتــی مواجــه می شــوند کــه در بهرتیــن حالــت نیــز 
آنــان را رسکــوب می منایــد.

در حالیکــه نهادهایــی همچــون ریاســت قــوای ســه گانه، شــورای نگهبــان، مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــا غیرمســتقیم پشــتیبانی  ــه اشــاعه ی ــه را در جامع ــکار مردمحوران ــس خــرگان رهــری اف نظــام، مجل
می مناینــد، چگونــه می تواننــد از حــق یــک زن دفــاع کــرده و ســخن بگوینــد؟ بویــژه در زمــان 
انتخابــات از ســوی همیــن دولتمــردان انــواع و اقســام مباحــث تبعیض آمیــز شــنیده می گــردد. گویــی 
ــدام  ــه اق ــرده و از هرگون ــنج ک ــا را متش ــاپیش، فض ــا پیش ــده اند ت ــه ش ــان برانگیخت ــدام از آن ــر ک ه
ــوان  ــز می ت ــر دوره نی ــد. در ه ــگیری کن ــس، پیش ــان در مجل ــور زن ــرتش حض ــت گس ــی در جه عمل
مشــاهده منــود کــه چگونــه در برابــر خواســت طبیعــی و قانونــی زنــان ایســتادگی می کننــد و بیشــرت 

ــد.  ــت منوده ان ــان را رد صالحی ــی زن ــای واقع کاندیداه

 پــس آنچــه کــه از زنــان انتظــار مــی رود ، افزایــش ســطح آگاهــی و توســعه 
ــت  ــر ذهنی ــد در براب ــا بتوانن ــش می باشــد ت ــه فعالیت  هــای  خوی بخشــیدن ب
مردســاالر کــه در هــر مــکان و زمانــی، قوانیــن زن ســتیز را بــه تصویــب 
ــه ی ایجــاد دموکراســی را در متامــی  ــا زمین ــد، ت ــه برخیزن ــه مقابل می رســاند ب
ــز در  ــه نی ــار جامع ــایر اقش ــات س ــد. مطالب ــم آورن ــه فراه ــای جامع عرصه ه
ایــن نظــام سیاســی هیــچ گاه مطــرح منی شــود،  پــس هنگامــی کــه مطالبــات 
زنــان هیــچ گاه اهمیتــی نــدارد، مشــارکت آنــان نیــز منــود پیــدا منی کنــد. علــی 
رغــم اینکــه حداقــل نیمــی از رای دهنــدگان را زنــان تشــکیل می دهنــد -البتــه 
ــای  ــه در رده ه ــت ک ــوان گف ــز می ت ــوز نی ــونده- هن ــاب ش ــوان انتخ ــه عن ب
پاییــن قــرار دارنــد. در طــول تاریــخ ایــران مشــاهده می مناییــم کــه یــا بصورتــی 
ــه  ــا ب ــد و ی ــان را از حضــور در عرصه هــای سیاســی حــذف منوده ان ــل زن کام
ــف  ــیوه های مختل ــه  ش ــز ب ــا را نی ــد و آ نه ــارکت می دهن ــطحی مش ــی س فرم
از صحنه هــای فعالیــت ، در حاشــیه قــرار می نهنــد. بــا توجــه بــه چنیــن 
ــن  ــا نادیده گرف ــد ب ــود ناگزیرن ــات خ ــری مطالب ــرای پیگی ــان ب ــی،  زن تحلیالت
اظهــارات دولتــی، سیســتم های سیاســی رســمی را تحــت فشــار قــرار دهنــد. 
کنــرتل و اســتیالی مــردان بــر ســازمان های سیاســی را کــم مناینــد. در مقابــل 
ــه  ــد، ب ــرار گیرن ــدرت ق ــگاه ق ــه در جای ــر اینک ــا بخاط ــد رصف ــان نبای ــز زن نی
ــرا کــه قــدرت مکانیســمی و فضایــی اســت کــه در آن  ــد، زی فعالیــت بپردازن
یکــی دیگــری را بــه انجــام عملــی وا مــی دارد کــه مایــل بــه انجــام آن نباشــد 

ــارض می باشــد. ــت انســانی در تع ــا ماهی ــن ب ــی دارد و ای وا م

ــك  ــه سیاســت دموكراتی ــن اســت ک ــد داشــت، ای ــر آن تاکی ــد ب ــه بای آنچــه ک
امــری نیســت كــه بــدون حضــور زن گســرتش یافتــه باشــد، بعبارتــی سیاســت 
ــر مشــارکت مســتقیم متامــی اقشــار جامعــه و  ــد مبتنــی ب دموکراتیــک را بای
در راس آن زنــان دانســت. هــر انــدازه زنــان بــه شــیوه ای ســازماندهی  شــده و 

بــا تکیــه بــر اراده ی آزاد خویــش در ایــن بخش هــا مشــاركتی فعــال داشــته باشــند، بــه هــامن میــزان 
ــران کــه نصــف بیشــرت جمعیــت را  سیاســت دموكراتیــك گســرتش خواهــد یافــت. زن در جامعــه ی ای
بــه خــود اختصــاص می دهــد، بخصــوص در عرصــه ی سیاســت اثــری از او دیــده منی شــود. بــه عــالوه 
ــزه  ــمت دمکراتی ــه س ــات را ب ــوند انتخاب ــق می ش ــا موف ــن دوره ی ــود در ای ــوری خ ــا کاندیدات ــان ب زن
ــان، چهــره ی واقعــی  ــت کاندیدا هــای مــورد نظــر زن ــا در صــورت رد  صالحی ــد و ی شــدن ســوق بدهن
“انتخابــات” و حــذف زنــان از عرصه هــای تصمیم ســازی بــرای آنانــی کــه هنــوز بــه ناعادالنــه بــودن 
و غیر دموکراتیــک بــودن انتخابــات شــک دارنــد عریــان می شــود. نکتــه ای کــه الزم اســت بــدان اشــاره 
ــی(  ــی و غیردولت ــد در موسســات دولت ــوان کارگر)کارمن ــه عن ــان ب ــد زن ــن اســت کــه هرچن ــم، ای منایی
ــه اندیشــه و شــناخت مدیریتــی  ــا کارخانه هــا، کار می کننــد، ولــی در کارهــای گروهــی و جمعــی ب ی

        زنــان بــا کاندیداتــوری خــود در ایــن 
دوره یــا موفــق می شــوند انتخابــات را به 
ســمت دمکراتیــزه شــدن ســوق بدهند و 
یــا در صــورت رد  صالحیــت کاندیدا هــای 
واقعــی  چهــره ی  زنــان،  نظــر  مــورد 
“انتخابــات” و حــذف زنــان از عرصه های 
تصمیم ســازی بــرای آنانــی کــه هنــوز بــه 
ناعادالنــه بــودن و غیر دموکراتیــک بــودن 
انتخابــات شــک دارنــد عریــان می شــود. 
نکتــه ای کــه الزم اســت بــدان اشــاره 
ــان  ــد زن ــه هرچن ــت ک ــن اس ــم، ای منایی
ــد در موسســات  ــوان کارگر)کارمن ــه عن ب
دولتــی و غیردولتــی( یــا کارخانه هــا، کار 
ــی و  ــای گروه ــی در کاره ــد، ول می کنن
جمعــی بــه اندیشــه و شــناخت مدیریتی 
ــدان بهایــی  ــان چن ــوان خــردورزی آن و ت

داده منی شــود
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ــوری  ــی حض ــای اجتامع ــه در فعالیت ه ــی ک ــه زنان ــه ب ــر روزان ــوی دیگ ــود. از س ــی داده منی ش ــدان بهای ــان چن ــردورزی آن ــوان خ و ت
فعــال دارنــد، برچســب های نــاروا زده و آنــان را بــه انحــراف می كشنــد. تبعیــض جنســی کــه در عمــق ذهنیــت حاکمیــت وجــود دارد 
ــه  ــع از هیچ گون ــن موان ــان برداشــن ای ــت از می ــرض منــوده و جه ــرای خــود ف ــات را همچــون مانعــی ب ــه متامــی هویت هــا و تنوع ک
ــی  ــتای چاره یاب ــم در راس ــای مه ــن گام  ه ــای برداش ــش، به ج ــانی خوی ــونت آمیز و غیرانس ــرد خش ــا عملک ــد ب ــم منی پوش ــی چش اقدام
و دموکراتیــزه  منــودن بــه تعمیــق هــر چــه بیشــرت مســئله می پــردازد. زنــان بســیاری در ایــران وجــود داشــته اند و دارنــد کــه در برابــر 
این گونــه عملکردهــا ســکوت نکرده انــد و جهــت تغییــر وضعیــت موجــود، مبــارزه منود  ه انــد و بــا برخوردهــای زن ســتیزانه ی حکومــت 
مواجــه گردیده انــد. از همیــن رو زنــان بایــد بــا آگاهــی کامــل سیاســی در ایــن راســتا گام بردارنــد. زنــان هیــچ گاه نبایــد انتظــار داشــته 
باشــند کــه حقــوق  آنــان از طــرف ذهنیــت پدرســاالر داده شــود، بلکــه بــا تــالش و مبــارزات بی امــان حقــوق حقــه ی خویــش را بدســت 
آورنــد. می دانیــم کــه در دهه  هــای گذشــته، متامــی آرای زنــان در خدمــت منافــع دولــت قــرار گرفــت و دولــت هــر بــار نیــز بدتــر از 
گذشــته، وضعیــت را بــر اقشــار جامعــه حادتــر می ســاخت. بارهــا شــاید ایــن بیــت را در کتاب هــا ی درســی  خوانده ایــم کــه می گویــد 
»شــکوه تــاج ســلطانی کــه بیــم جــان در او درج اســت، کالهــی دلکــش اســت امــا بــه تــرک رس منــی ارزد.« اوال ایــن  کــه ذهنیتــی کــه 
بــه اقتــدار می اندیشــد، از هــامن پنجــره بــه جامعــه نیــز می نگــرد، از تــرس آنکــه کــه نیرویــی در مقابــل او ظاهــر نگــردد، بــا ایجــاد 
ــه ی  ــش آزادی خواهان ــالش و گرای ــوع ت ــد. هــر ن ــه از عرصه هــای سیاســی دوری کنن ــد ک ــل می کن ــه جامعــه، تحمی رعــب و وحشــت ب
زنــان در ایــن کشــور، بــا پرداخــن بدیل هــای گران بهایــی نظیــر قربانــی  شــدن پدیــده ی اسیدپاشــی، زنــدان ، شــکنجه، اعــدام و… میــر 
شــده و می شــود. پیشــاهنگان مبــارزه ِی آزادی خواهــی زنــان ایرانــی نظیــر شــیرین علم هوولــی را بــه دار آویختــه و زینــب جاللیــان نیــز 
هنــوز هــم در زنــدان بــه رس می ّبــرد. رژیــم بــا زدن انگ هــای بی اخالقــی و… بــه اعــامل متجاوزگرانــه ی خــود مرشوعیــت می دهــد. 
انتخابــات ایــن مرحلــه در زمانــی صــورت می پذیــرد کــه ایــران در مرحلــه ی حساســی بــه رس می بــرد و در صورتــی کــه تغییــر و تحوالتــی 
را مبتنــی بــر مطالبــات آزادیخواهانــه ی زنــان و متامــی اقشــار جامعــه  بــا هــر تنوعــی کــه باشــد، انجــام ندهــد، آنــگاه وضعیــت بســیار 
متفــاوت خواهــد شــد. اگــر بــه شــیوه ی سیاســت ایــران در دهه هــای گذشــته نگاهــی بیندازیــم، در ابتــدا رصفــا جهــت اینکــه خویــش را 
دموکــرات و مردم ســاالر جلــوه دهــد، زمینــه ای فراهــم کــرده کــه در آن تعــداد افــراد زیــادی خویــش را کاندیــد مناینــد، ســپس تحــت نــام 
حفــظ مصلحــت نظــام و مقدســات جامعــه، تعــدادی از آنــان را بــه بهانه هــای گوناگــون کــه مبــادا بــه نظــام اقتدارگــرای آنــان رضبــه 
ــی از اســتبداد می دهــد،  ــه نوع ــه دموکراســی جــای خــود را ب ــی ک ــز در حال ــه ی آخــر نی ــد. در مرحل ــت می مناین ــد، رد صالحی وارد کن
ــا کشــاندن  ــزی شــده و ب ــی کــه کامــال از پیــش برنامه ری ــه خواهــد شــد. انتخابات ــی کامــال متشــنج، صــورت پذیرفت ــات در فضای انتخاب
خلق هــا بــه پــای صندوق هــای رای، تنهــا ســعی بــر رســمی منــودن ایــن سیاســت در برابــر دیــد عمومــی دارنــد. در نهایــت نیــز زنانــی 
ــد.  امــا  ــه متامــی خواســته های جامعــه پشــت کنن می تواننــد از صافــی انتخابــات عبــور کننــد کــه اصــل والیــت فقیــه را پذیرفتــه و ب
اکنــون وضعیــت بســیار متفــاوت اســت و ایــران نیــز می دانــد کــه دیگــر قــادر بــه حاکمیــت بــر متامــی بخش هــای جامعــه  نیســت و الزم 
اســت کــه ایــن انتخابــات هامننــد گذشــته صــورت نپذیــرد و بایــد اراده ی آزاد  خلق هــا و بویــژه زنــان را اســاس قــرار دهــد. مشــارکت 
فعاالنــه، هنگامــی صــورت می پذیــرد کــه بــا آزادی اندیشــه و امنیــت و اعتــدال در رفتــار سیاســی همــراه باشــد.  از ســویی موضع گیــری 
ــا آگاهــی و دانــش  ــژه ب ــه ای کــه هســتند، به وی ــام و پای ــی در هــر مق ــان ایران ــان و همــه ی زن اشــخاص، گروه هــای فعــال حقــوق زن
جهــت زدودن ذهنیــت و چهــره ی مردمدارانــه کــه در ایــن راســتا گام  برمی دارنــد، بســیار راســخ و مــرشوع می باشــد. می تــوان گفــت 
رابطــه ی زنــان و دولــت ایــران اکنــون بــه مثابــه ی دو نیــروی متقابــل، تحمیل کننــده و مقاومت کننــده می باشــد. پــس مشــارکت سیاســی 
آگاهانــه و هــدف دار ایــن نیروهــای مقاومت گــر، مقدمــه ای  اســت بــرای تقویــت فرآینــد اخــذ تصمیــم و راهــی بــرای همبســتگی آنــان 
و تغییــر در کمیــت و کیفیــت عرصــه ی سیاســی. در ایــن حالــت اســت کــه دولــت مجبــور خواهــد شــد کــه بیــش از هــر زمــان دیگــری 
بــه وضعیــت آنــان اهمیــت دهــد. مســاله تنهــا مســاله ی رای دادن نیســت. مســاله  فراتــر از یــک رای می باشــد. اینکــه زنــان تصمیــم بــه 
تغییــر چهــره ی مردانــه مجلــس را دارنــد، تنهــا از طریــق فعالیــت و مبــارزه ی بی وقفــه در راســتای مطالبــات زنــان و بهبــود وضعیــت 
ــان در جامعــه صــورت می پذیــرد. دیگــر لیســت های فرمایشــی دولــت در نــزد جامعــه هیــچ رســمیتی نداشــته و نخواهــد داشــت.  آن
زیــرا زنــان و جوامــع از دانــش برگزیــدن مناینــدگان خویــش برخــوردار می باشــند. زنــان در ایــن روزهــا بــه ایــن نکتــه رســیده انــد کــه 
وضعیــت موجــود، وضعیــت مطلــوب نبــوده و مصالحــه بــا مــردان، چنــدان در برگیرنــده منافــع زنــان نیســت؛ پــس خــود بایــد همــت 
کننــد در حقیقــت بــرای کســب مطالبــات تاریخــی، زنــان ایــران بــه جــای تقاضاهــای مکــرر از مــردان، خــود اندیشــه، تدبیــر و راهــی 
را جســت وجــو کننــد کــه بتواننــد دریچــه ای بــرای تغییــر و تحــول در وضعیــت موجــودی کــه هیــچ گاه مطلــوب نبــوده را بــاز مناینــد.
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سه پرسش

1-ما در کجای گرم متاشا 

از مرز سبز دور افتادیم که 

ناگاه خویش را 

در پای برج تاریک 

در پرتو گزنده ی خون یافتیم ؟

٢- نه اینکه ما 

وقتی که بر کرانه ی هامون 

از خواب های آبی ناهید افتادیم 

فقط در اشتیاق متاشا بودیم؟ 

3- حاال به من بگویید

کجای دریاها جنگ است 

که رودخانه ها باز

با آستین پر از سنگ می روند؟

ه. ا . سایه
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