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ــز  ــا تعريــف می شــود. فاشيســم ني ــن معن ــا اي ــت ب ــت ـ مل دول
مرحلــه ای اســت كــه ايــن شــكل از دولــت، به هنــگام ورود بــه 
ــده ی  ــتثامر ش ــته و اس ــی رسكوب گش ــار اجتامع ــا اقش ــگ ب جن
ــدان می رســد.  ــت خارجــی ب ــی و نريوهــای در حــال رقاب داخل
تفــاوت بــن آن هــا بــه تفــاوت مرحلــه ی ميــان جنــگ و صلــح 

ــباهت دارد. ش
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از کتاب تحلیالت عبدالله اوجاالن -

مانیفست متدن دموکراتیک)پنجم( 

صفحه ی  739-37

سخنیچنددربارهیزندگیام

آغازسخن
 

ســاختار حاکمیــت ایــران امــروز؛ منایان گــر تاریــِخ 2500 ســاله ای اســت کــه هــزاران هــزار بــار بــا 
بلندتریــن فرازهــا و پســت ترین فرودهــا روبــه رو شــده اســت. از جهان گشــایی داریوش هــا و نادرشــاه ها 
گرفتــه تــا بی کفایتی هــای نارصالدیــن شــاه های تاریــخ، فتح هــا و شکســت های پــی در پــی موجــی 
از ســلطه جویی، عقده گشــایی، خودکامگــی و اقتدارطلبــی را در بنیــاد سیاســت و حاکمیــت ایرانــی 
گنجانــده اســت. موجــی کــه واپســین دنباله هــای آن ســینه بــر ســاحل آخریــن نــواده اش نهــاده اســت. 
ــران و  ــخ حاکمیت هــای ای ــده ای از تاری ــه، چکی ــت فقی ــه ی والی ــران و نظــام مطلق ــوری اســالمی ای جمه
فرزنــد خلفــی بــرای پیشــینیان خویــش اســت. هــر چنــد کــه رسان حکومــت در تــالش هســتند کــه خــود 
را نســخه ی تــازه ای از فرمانروایــی در ایــران اعــالم کننــد؛ بایــد قاطعانــه گفــت جمهــوری اســالمی ایــران 
کامل تریــن نســخه ی حکومت هــای اســتبدادمحور ایــران اســت. حقیقــت ایــن ادعــا بــا پــردازش و تاویــل 
کردارهــا و اقدامــات سیاســی جمهــوری اســالمی ایــران در 38 ســال گذشــته بــا رصاحــت فــاش می گــردد. 
ــه در  ــو اســت از مواضــع ضدخلقــی و یکه ســاالرانه ای ک ــران ممل ــم جمهــوری اســالمی ای کارنامــه ی رژی
لفافــه ی تســلط مذهبــی پنهــان گشــته اســت. اهــرم مذهــب راه را بــرای ارائــه ی توجیه هــای بی اســاس و 
فریب کارانــه در خصــوص اعــامل ظاملانــه و بــدور از اخــالق آن هــا همــوار می ســازد. از رسآغــاز بــه روی 
کار آمــدن رژیــم تــا کنــون ارمغــان جمهــوری اســالمی ایــران بــرای خلق هــا، همــواره مشــت های آهنیــن، 
ــم  ــن رژی ــدنی ای ــدا ناش ــای ج ــوب از رکن ه ــت. رسک ــوده اس ــرادی ب ــلول های انف ــش و س ــای آت رشاره ه
بــوده و طــی متــام سلســله های حاکمیــت در جایگاهــی حیاتــی قــرار داشــته اســت. در راه پاســداری از 
ــاروار  ــد. گاه تات ــز منی منای ــدی پرهی ــچ ترفن ــری هی ــت از بکار گی ــه، دول ــع متامیت خواهان ــع و مناف مواض
ــم  ــد. گاه ه ــه دل راه منی دهن ــی ب ــا باک ــن قتلِ عام ه ــد و از فجیع تری ــامل می کنن ــا را پای ــون خلق ه خ
پشــت نقــاب فرشــته ی نجــات آن  چنــان مردمــان را بــه خدمــت و بردگــی وامی دارنــد کــه هیــچ فــردی 

ــه منی شــود.  متوجــه عمــق فاجع

رفتارهــای مغرضانــه و مکارانــه ی جمهــوری اســالمی ایــران در برابــر ایســتادگی و مبانــی فرهنگــی خلــق 
کــورد در رشق کوردســتان )روژهــه الت( از بارزتریــن منونه هــای ایــن دســت از اقدامــات اســت کــه ســایه ی 
شــومی از اشــغال فرهنگــی و اســتعامر نــرم را بــر پیکــره ی خلــق کــورد گســرانده اســت. نظــام مســتبد 
ــت  ــاله ی حاکمی ــد س ــکان چت ــا س ــد ت ــی می زن ــر آب و آتش ــه ه ــود را ب ــود، خ ــط موج ــم در رشای حاک
ــکار  ــن راه ــژه«، بنیادی تری ــگ وی ــر »جن ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــرم« ی ــربد ن ــد. »ن ــت نده ــه را از دس مطلق
پاســداری از اقتــدار نظــام اســت کــه ایــران در اجــرای آن تبحــر ویــژه ای دارد. هیــچ پدیــده ی اجتامعــی ای 
از گزنــد و آســیب های ایــن گونــه از جنــگ در امــان نخواهــد بــود؛ مگــر آن کــه تــوان تعقــل جامعــه بــه 
ســطح تشــخیص حربه هــای دشــمنانه ی دولــت در ایــن خصــوص برســد. در واقــع جامعــه بایــد در برابــر 
ــگاه  ــد. آن ــت  یابن ــی دس ــی و اجتامع ــای فرهنگ ــدی از پدافند ه ــازمان دهی نظام من ــه س ــگ ب ــن جن ای
اســت کــه همــه ی اعضــاء و  دســتگاه های جامعــه و بــه تاثیــر از آن هــا متامــی پدیده هــای اجتامعــی، در 
تقابــل بــا تهاجــامت دولــت بــرای دفــاع از ماهیــت هســتی و هویــت تاریخــی خویــش، ســپر بــه دســت 

خواهنــد گشــت. 

 دولــت ـ ملــت بــا ايــن معنــا تعريــف می شــود. 
فاشيســم نيــز مرحلــه ای اســت كــه ايــن شــكل 
ــار  ــا اقش ــگ ب ــه جن ــگام ورود ب ــه  هن ــت، ب از دول
اجتامعــی رسكــوب  گشــته و استثامرشــده ی داخلی و 
نريوهــای در حــال رقابــت خارجــی بــدان می رســد. 
تفــاوت بــن آن هــا بــه تفــاوت مرحلــه ی ميــان جنگ 
ــز تشــكل های  ــح شــباهت دارد. در هــر دو ني فاشیسم وو صل

دولت ـ ملت، قدرت



بهتوانبینهایت

ــه  ــی ب ــا متوســل شــدن و وامنای ــی می کوشــد در دوران پســابرجام ب روحان
سیاســت تنش زدایانــه و همچنیــن جلــب اعتــامد کشــورهای غربــی بــه لغــو 
ــرای ورود  ــرات ســنگین آنهــا خامتــه دهــد و راهگشــایی ب تحریم هــا و تاثی
ــن  ــردد. در ای ــران گ رسمایه گذاری هــای خارجــی و اقتصــاد بحــران زده ی ای
ــه شــکلی  ــه ب ــی؛ البت ــه داری جهان ــه اســتقبال و پیشــواز رسمای چارچــوب ب
ــرش  ــا ف ــی را ب ــای جهان ــای ورود رسمایە ه ــی رود و دروازهه ــتاب زده م ش
قرمــز مزیــن منــوده اســت. امــا بایــد دانســت کــه در ایــران دو دولــت وجــود 
دارد؛ دولــت رســمی و دولــت ســایه کــه گاهــی اوقــات در تقابــل بــا یکدیگر 
ــوب  ــا رسک ــل ب ــان در داخ ــا پنه ــایه ی ــت س ــع دول ــد. در واق ــرار می گیرن ق
ــاحت  ــان در س ــبب خفق ــی، س ــی و مدن ــای سیاس ــودن فض ــدود من و مح
اجتامعــی ایــران می گــردد. کارکــرد دیگــر آنــان مربــوط بــه بــرون مرزهــای 
ــه و قدرت هــای  ــرای دولت هــای منطق ــن راســتا ب ــران می گــردد در همی ای
جهانــی خودمنایــی و خود ابرازگــری سیاســی- نظامــی می منایــد کــه نهــادی 

 دولــت ـ ملــت يــك شــكل معمــويل قــدرت نيســت. معنايــي فراتــر از پيرشفته تريــن شــكل قــدرت دولتــي دارد. يــك شــاكله بندي دولتــي اســت كــه در مســري 
فاشيســم ايجــاد شــده اســت. هژمــوين اي كــه انحصارگــرِي كاپيتاليســتي بــر روي اقتصــاد برقــرار مي منايــد تنهــا وقتــي امكان پذيــر اســت كــه قــدرت دولتــي، 
خــود را در ســطح جامعــه اشــاعه دهــد و ســازماندهي كنــد. دولــت ـ ملــت بــا ايــن معنــا تعريــف مي شــود. فاشيســم نيــز مرحلــه اي اســت كــه ايــن شــكل از 
دولــت، به هنــگام ورود بــه جنــگ بــا اقشــار اجتامعــي رسكوب گشــته و استثامرشــده ي داخــي و نريوهــاي در حــال رقابــت خارجــي بــدان مي رســد. تفــاوت 
بــن آن هــا بــه تفــاوت مرحلــه ي ميــان جنــگ و صلــح شــباهت دارد. در هــر دو نيــز تشــكل هاي ســيايس متفــاوت از ميــان برداشــته مي شــوند. قــدرت، 
ــود.  ــده مي ش ــتحكم1 گرداني ــده مس ــدرت هموژن ش ــه ي ق ــده، به منزل ــه ي هموژن ش ــود. جامع ــده مي ش ــت[ گرداني ــا يكدس ــه هموژن]ي ــد جامع هامنن
دولتــي فاشيســتي نيــز بيانگــر حداكــر وحــدت جامعــه ي همــوژن و دولــت مي باشــد. شــعار اســايس آن چنــن اســت: تــك  زبــان، تــك  وطــن، تــك  فرهنــگ، 
تــك  پرچــم و تــك ملــت. آشــكار اســت كــه ايــن ســاختاربندي نيــز بــراي واقعيتــي نظــري طبيعــت اجتامعــي كــه داراي پيچيدگــي و تنــوع بســياري اســت، 
ــه را  ــا متامــي جامع ــده مي شــود. ي ــه رسطاين شــدن اجتامعــي نامي ــردد. مرحله ايســت ك ــه نســبت عظيمــي مسئله ســاز مي گ ــه ب ــوده بلك ــك راه حــل نب ي

خواهــد بلعيــد و يــا هامننــد يــك غــده ي اجتامعــي بريــده شــده و دور انداختــه خواهــد شــد. 

ــه رو  ــد روب ــا تهدي ــي، ب ــخ اجتامع ــول تاري ــده در ط ــاوِت انباشته ش ــاد متف ــه و اعتق ــيايس، انديش ــكل س ــان، تش ــيته، زب ــگ، اتنيس ــوع فرهن ــات همه ن حي
ــدا  ــت هوي ــت ـ مل ــتي دول ــيامي فاشيس ــد، س ــرح مي مناين ــش را مط ــت خوي ــان واقعي ــت  و تفاوت مندي هايش ــا مقاوم ــا ب ــه اين ه ــي ك ــود. هنگام مي ش
ــش را به صــورت  ــر خوي ــي اگ ــزد، حت ــي برخي ــدي اجتامع ــوع و تفاوت من ــا تن ــت ب ــه مخالف ــيوه ب ــن  ش ــه بدي ــزيب ك ــش و ح ــت، جنب ــر دول ــردد. ه مي گ
سوسياليســت بازتــاب دهــد نيــز ناگزيــر فاشيســتي خواهــد گشــت. دولــت ـ ملــت يــا از طــرف چنــن جنبش هــا و احــزايب ســاخته مي شــود و يــا خــودش 
ــاع از  ــه دف ــق شــعارهاي ضدفاشيســتي و  ضدكمونيســتي  ب ــه از طري ــدر هــم ك ــي هرچق ــوع احــزاب و جنبش هــا را مي ســازد. ليرباليســم بورژواي ــن ن اي
نگــرش دولــت ليربال)كمينه دولــت يــا دولــت مينيمــم( برخيــزد، امــا يــك فريــب كاري كامــل را پيشــه مي منايــد. هــم مــادر و هــم پــدر دولــت ـ ملــت، خــود 
ــن  ــده آل ليرباليســم مي باشــد. بنابراي ــت اي ــوغ خــود، شــكل دول ــه ي بل ــش و هــم در مرحل ــت هــم در شــكل گريي خوي ــت ـ مل ليرباليســم مي باشــد. دول

واقعيــت كاپيتاليســمي كــه زاينــده ي فاشيســم اســت بــا واقعيــت سوسياليســم دولتي)سوسياليســم رئــال( آن، در مقولــه ي دولــت ـ ملــت يــي اســت.

خونريــزي، به بــارآوردن قتل عــام و نســل كيش اي بســيار بيشــر از كل تاريــخ متــدن كــه جنــگ ملت هــا در پانصــد ســال اخــري و به ويــژه صــد ســال نزديــك 
ــراي جامعــه  ــال منجــر بدان هــا شــد، آشــكارا و به صــورت جالبــي نشــان مي دهــد كــه دولــت ـ ملــت و فاشيســم نه تنهــا ب ــه روزگار مــا در ســطح گلوب ب

راه حــل نيســت بلكــه هفتمــن منشــأ معضــالت را در حجمــي بــزرگ و بــا يب رحمــي و ســتم عظيمــي تشــكيل مي دهــد.
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ــا  ــه هموژن]ي ــد جامع ــدرت، هامنن ــان برداشــته می شــوند. ق ــاوت از مي سياســی متف
ــه ی قــدرت همــوژن   يكدســت[ گردانيــده می شــود. جامعــه ی همــوژن  شــده، به منزل
شــده مســتحكم  گردانيــده می شــود. دولتــی فاشيســتی نيــز بيانگــر حداكــر وحــدت 
جامعــه ی همــوژن و دولــت می باشــد. شــعار اساســی آن چنــن اســت: تــك  زبــان، تــك  
وطــن، تــك  فرهنــگ، تــك  پرچــم و تــك ملــت. آشــكار اســت كــه ايــن ســاختاربندی نيــز 
بــرای واقعيتــی نظــري طبيعــت اجتامعــی كــه دارای پيچيدگــی و تنــوع بســياری اســت، 
ــت  ــردد. مرحله ايس ــاز می گ ــی مسئله س ــبت عظيم ــه نس ــه ب ــوده بلك ــل نب ــك راه ح ي
كــه رسطانی شــدن اجتامعــی ناميــده می شــود. يــا متامــی جامعــه را خواهــد بلعيــد و 

يــا هامننــد يــك غــده ی اجتامعــی بريــده شــده و دور انداختــه خواهــد شــد. 

حيــات همه نــوع فرهنــگ، اتنيســيته، زبان، تشــكل سياســی، انديشــه و اعتقــاد متفاوِت 
ــه رو می شــود. هنگامــي كــه  ــد روب ــا تهدي ــخ اجتامعــي، ب انباشته شــده در طــول تاري
ــد،  ــرح می مناين ــش را مط ــت خوي ــان واقعي ــت  و تفاوت مندي هايش ــا مقاوم ــا ب اين ه
ــی  ــش و حزب ــت، جنب ــر دول ــردد. ه ــدا مي گ ــت هوي ــت ـ مل ــتی دول ــيامی فاشيس س
ــی  ــزد، حت ــی برخي ــدی اجتامع ــوع و تفاوت من ــا تن ــت ب ــه مخالف ــيوه ب ــن  ش ــه بدي ك
اگــر خويــش را به صــورت سوسياليســت بازتــاب دهــد نيــز ناگزيــر فاشيســتی خواهــد 
گشــت. دولــت ـ ملــت يــا از طــرف چنــن جنبش هــا و احزابــی ســاخته مي شــود و يــا 
خــودش ايــن نــوع احــزاب و جنبش هــا را می ســازد. ليرباليســم بورژوايــی هــر چقــدر 
ــرش  ــاع از نگ ــه دف ــتي  ب ــتی و  ضدكمونيس ــعارهای ضدفاشيس ــق ش ــه از طري ــم ك ه
ــا دولــت مينيمــم( برخيــزد، امــا يــك فريــب كاري كامــل  دولــت ليربال)كمينه دولــت ي
را پيشــه می منايــد. هــم مــادر و هــم پــدر دولــت ـ ملــت، خــود ليرباليســم مي باشــد. 
ــكل  ــود، ش ــوغ خ ــه ی بل ــم در مرحل ــش و ه ــكل گريی خوي ــم در ش ــت ه ــت ـ مل دول
ــده ی  ــه زاين ــمی ك ــت كاپيتاليس ــن واقعي ــد. بنابراي ــم مي باش ــده آل ليرباليس ــت اي دول
فاشيســم اســت بــا واقعيــت سوسياليســم دولتی)سوسياليســم رئــال( آن، در مقولــه ي 

دولــت ـ ملــت يكــی اســت.

خونريــزی، به بــارآوردن قتل عــام و نسل كشــی ای بســيار بيشــر از كل تاريــخ متــدن كــه 
جنــگ ملت هــا در پانصــد ســال اخــري و به ويــژه صــد ســال نزديــك بــه روزگار مــا در 
ســطح گلوبــال منجــر بدان هــا شــد، آشــكارا و به صــورت جالبــی نشــان می دهــد كــه 
دولــت ـ ملــت و فاشيســم نه تنهــا بــراي جامعــه راه حــل نيســت بلكــه هفتمــن منشــأ 

معضــالت را در حجمــی بــزرگ و بــا بی رحمــی و ســتم عظيمــی تشــكيل می دهــد.
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آ
ــه  ــداران« ب ــپاه پاس ــود را در شکل واره ی»س ــده دارد؛ خ ــر عه ــن کار را ب ــه ی ای ــه وظیف ک
منایــش می گــذارد و اقــدام بــه طرح ریــزی و اجــراء برنامه هــای بــرون مــرزی را دارد. ســپاه 
در دوران پســابرجام و بعــد از گذشــت دو هفتــه از برگــزاری دو انتخابــات مجلــس شــورای 
ــه  ــرد خــود را ب ــد و موشــک های دورب اســالمی و خــربگان، رزمایــش موشــکی برگــزار می کن
ــی ـ  ــه ی نظام ــدای از مداخل ــن ج ــد. ای ــر می کش ــای دیگ ــه ای و دولت ه ــای منطق رخ رقب

ــی مســتقیم در بحــران عــراق و ســوریه و کشــمکش های منطقــه ای اســت. امنیت

قــدرت نظامــی نقــش موثــر و غیرقابــل انــکاری در مناســبات قدرت هــای بین املللــی دارد. امــا 
دیــری اســت کــه اهمیــت مرزهــای رسزمینی)جغرافیایــی( تحت الشــعاع مرزهــای اقتصــادی 
و فرهنگــی قــرار گرفتــه اســت. پیرشفــت تکنولــوژی، دنیــای مجــازی ، اطالعــات و فــن آوری 
ارتباطــات، فرآینــد مزبــور را بــا مترکــز بــر حضــور موثــر و مفیــد در افــکار عمومــی جهــان 
ترسیــع کــرده اســت. نــه تنهــا قــدرت اقتصــادی، کــه بضاعت هــای فرهنگــی 
و پتانســیل تبلیغــی و تــوان اقنــاع افــکار عمومــی را بــا تکیــه بــر شــبکه های 
اطالع رســانی جهانــی، عرصــه سیاســت بین امللــل و دنیــای دیپلامســی از 
خــود متأثــر کــرده اســت. اتــکا بــه قــدرت ســخت افزاری و نیروهــای نظامــی 
ــزاری، فرهنگــی و  ــر قــدرت نرم اف ــده تحــت تأثی ــی به شــیوه ای فزآین و امنیت
هنجــاری قــرار گرفتــه اســت. از ایــن زاویــه، پیشــربد سیاســت و دیپلامســی 
بــا موشــک، گلولــه، نظامی گــری و مدیریــت کشــور بــدون اعتنــا بــه افــکار 
ــی،  ــطح جهان ــه در س ــی و چ ــطح داخل ــه در س ــرات آن چ ــی و تاثی عموم
ــت  ــا سیاس ــی ب ــرد روحان ــود. رویک ــوار می ش ــی و دش ــش منتف ــش از پی بی
ــف  ــای ظری ــت و در تالش ه ــه اس ــش گرفت ــه در پی ــد ک ــی هدفمن دیپلامس
ــت  ــی، در جه ــای غرب ــامد طرف ه ــب اعت ــرای جل ــی او ب ــپ دیپلامس و اکی
ــرای برونرفــت از  ــود مناســبات و تعمیــق روابــط تجــاری و اقتصــادی، ب بهب
ــردان  ــا نیروهــای بازی گ ــت ســایه و ی ــرد. دول ــی صــورت می گی بحــران کنون
پنهانــی؛ بــا اســتفاده از بــازوی بــرون مــرزی خویــش بــه نــام ســپاه قــدس ، و 
در پیــش گرفــن رویکردهــای کــه نــگاه و خــط  مشــی خویــش را از رأس هــرم 
نظام-سیاســی طلــب و می گیرنــد، در صــدد در معــرض آســیب پیوســته قــرار 

ــد. ــر آمده ان ــی ب ــت روحان ــی سیاســت های دول ــت و ناکام دادن و شکس

ــت مجــری سیاســت های کالن  ــی در   نهای ــت روحان ــر امــور خارجــه دول وزی
ــه توســط شــخص اول  ــوری اســالمی و محورهــای مشــخص  شــده ای ک جمه
ــر  ــورهای دیگ ــا کش ــل ب ــی و تعام ــبات بین امللل ــد در مناس ــن گردی نظام)ولی فقیــه( تعیی
ــی  ــش و عمل گرای ــی مصلحت اندی ــران سیاس ــف و بازیگ ــاوت، ظری ــگاه متف ــا ن ــت. ام اس
همچــون روحانــی بــا رسان ســپاه پاســداران از نگاه هــا  پنهــان بــوده و نیســت. ســپاه 
پاســداران نــه نتهــا سیاســت و اقتصــاد را در داخــل ایــران فرســوده و نابــود ســاخته اند، بلکــه 
ــای  ــیده اند. توهم پردازی ه ــذال کش ــه ابت ــود ب ــی خ ــات جنجال ــا اقدام ــز ب ــی را نی دیپلامس
ظریف)وزیــر امــور خارجــه( مبنــی بــر عادی ســازی اوضــاع نابســامان اقتصــادی- دیپلامســی 
ایــران، تنهــا مقطعــی بــوده و فراتــر از رسآب بــرای مــردم ایــران چیــزی بــه ارمغــان نخواهــد 

آورد. 

ــا  ــر آن ب ــم ب ــی  حاک ــای امنیت ــداران و نیروه ــپاه پاس ــان رسان س ــکاف می ــا ش ــه ی و ی فاصل
ــادار اســت. طیــف حامیــان و جــذب شــدگان در والیــت  سیاســت دیپلامتیــک روحانــی معن
ایــران و منطقــه تعقیــب  فقیــه، نــه تنهــا پروژه هــای تخریبــی سیاسی ـــامنیتی را در 
ــی را  ــت و دیپلامس ــپهر سیاس ــک، س ــی ایدئولوژی ــه عزیمت ــا نقط ــگام ب ــه هم ــد، بلک می کنن
از منظــر خــود می کاونــد. هزینــه  انســانی و مــادی در ســوریه را از زاویــه ی تــداوم و بقــای 
نظــام توجیــه می کننــد و نســبت بــه تشــدید رقابــت خطرنــاک و پــر هزینــه بــا عربســتان در 
منطقــه بی توجهــی نشــان می دهنــد. اعــدام شــیخ منــر را بهانــه ای بــرای تعمیــق منازعــه بــا 
ریــاض می کننــد و همــگام بــا ایــن موضــوع؛ مستمســک گردیــدن جمهــوری اســالمی ایــران 
بــه ماجــرای ســلب تابعیــت شــیخ قاســم، ابــزاری بــرای فشــار بــر کشــور بحریــن گردیــد. بــا 
توجــه بــه اوضــاع پیچیــده و شــکنندهی روابــط سیاســی - دیپلامتیــک ایــران بــا کشــورهای 
منطقهــای و همچنیــن اوضــاع نابســامان اقتصــادی و اجتامعــی کشــور، بــرون رفــت از ایــن 

معضــل بــا سیاســت محافظه کارانــه ظریــف و کرشــمه وار روحانــی امکان پذیــر 
ــر  ــید. دیگ ــق خــود خواهــد رس ــه عم ــران ب ــا زود بح ــر ی ــود و دی ــد ب نخواه
ــی در سیاســت  ــرات روبنای ــان و تغیی ــر اشــخاصی چــون امیرعبداللهی ــا تغیی ب

ــد.  دیپلامتیــک، مشــکالت سیاســی و دیپلامتیــک برطــرف نخواهــد گردی

ــاز  ــی ب ــاد جهان ــه اقتص ــه ب ــت ک ــار داش ــق 5+1انتظ ــای تواف ــا امض ــران ب ای
گــردد. روشــن بــود کــه رفــع تحریم هــا و آزادســازی پول هــای بلوکــه شــدهی، 
جاه طلبی هــای ایــران را تقویــت مــی  کنــد. همزمــان فشــارهای امنیتــی 
ــای  ــالت منطق ه ــد و مداخ ــش می بخش ــران افزای ــوب را در داخــل ای و رسک
ــلیم  ــه تس ــر ب ــکا( ب ــل )آمری ــرف مقاب ــد. ط ــد ش ــتاخانه تر خواه ــران گس ای
ــی حســاب  ــل رسمایه گذاری هــای بین امللل ــران در مقاب وادار منــودن اقتصــاد ای
ویــژه ای کــرده اســت. در واقــع گشــودن دروازه هــای اقتصــاد ایــران نیازمنــد 
آن اســت کــه ایــران بــه صــورت بنیادیــن قوانیــن داخلــی خــود را بــرای 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــه ب ــد ک ــکا می دان ــد. آمری ــر ده ــا تغیی ــن رسمایه ه ــذب ای ج
ــذاری و  ــزرگ رسمایه گ ــای ب ــم از رشکت ه ــی اع ــبکه های بین امللل ــا ورود ش ب
رشکت هــای بین املللــی، معــادالت اقتصــادی ایــران را بــه گونــه ای تغییــر دهــد 
کــه بــه ســود سیاســت آمریــکا متــام شــود. بــه ایــن ترتیــب روشــن اســت کــه 
ــز می شــوند و  ــر معــادالت سیاســی نی ــر معــادالت اقتصــادی باعــث تغیی تغیی

مهره هــای وابســته بــه رسمایــه ی جهانــی قــدرت سیاســی را در دســت می گیرنــد. ایــن دقیقــا 
هــامن چیــزی اســت کــه سیاســت اوبامــا از آغــاز فرآینــد مذاکــرات تــا رســیدن بــه توافــق، 
هدفمندانــه و بــا مامرســت آن را پیگیــری منــوده اســت. طــی گذشــت نزدیــک بــه یــک ســال 
از توافــق هســته ای، معلــوم گشــته کــه انتظارهــای ایــران بــه رونــق اقتصــاد و بــرون رفــت از 
آن بــه محــض امضــای توافــق هســته ای چنــدان واقعــی نبــوده اســت. ایــران انتظــار داشــت 
کــه توافــق هســته ای روابــط خــود را بــا نظــام مالــی جهانــی احیــاء منایــد. هــامن طــور کــه 
ــون  ــا اکن ــل گــردد. ام ــی تبدی ــی مهــم از رسمایه گذاری هــای بین امللل ــه جزئ انتظــار داشــت ب

فاصلــه ی و یــا شــکاف میــان رسان 
ســپاه پاســداران و نیروهــای امنیتــی  
حاکــم بــر آن بــا سیاســت دیپلامتیــک 
طیــف  اســت.  معنــادار  روحانــی 
حامیــان و جــذب شــدگان در والیــت 
فقیــه، نــه تنهــا پروژه هــای تخریبــی 
سیاسی ـــامنیتی را در ایــران و منطقه 
ــا  ــد، بلکــه همــگام ب ــب می کنن تعقی
نقطــه عزیمتــی ایدئولوژیــک، ســپهر 
سیاســت و دیپلامســی را از منظــر 
ــانی و  ــه  انس ــد. هزین ــود می کاون خ
مــادی در ســوریه را از زاویــه ی تداوم 
و بقــای نظــام توجیــه می کننــد و 
نســبت بــه تشــدید رقابــت خطرنــاک 
و پــر هزینــه بــا عربســتان در منطقــه 

بی توجهــی نشــان می دهنــد.

روابــط  حتــی  دیگــر  طــرف  از    
از  جــدای  نیــز  روســیه  و  ایــران 
سیاســت های البــی ارسائیــل نیســت. 
ــا  مســکو آمادگــی تقلیــل روابطــش ب
ارسائیــل را بــه ســود حفــظ رابطــه بــا 
ایــران  را نــدارد. احتــامال مســکو بــه 
بــازی خــود بــا فاکتــور و کارت ایــران 
ادامــه  منطقــه ای  بحران هــای  در 
ایــن را هــم  خواهــد داد. روســیه 
ــد کــه طبیعــت روابــط ایــران  می دان
متضــادی  وضعیــت  در  آمریــکا  و 
ــرای  ــرد. ب ــه رس می ب ــود ب ــرای بهب ب
کــه  دارد  انتظــار  مســکو  همیــن 
تضادهایــی در چارچــوب توافقــات 

ــد ــش بیای ــا پی ــان آنه می
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خــالف آن را شــاهد هســتیم. پیوســن ایــران بــه نظــام مالــی جهانــی بــه دلیــل ادامــه تحریم هــای 
آمریــکا در مســائلی جــدای از برنامــه هســته ای ایــران، معــوق گشــته و بدیــن خاطــر نیــز بــر 
اســاس برنامه هــای ایــران پیــش نرفتــه اســت. ایــن تحریم هــا معطــوف بــه جریمه هــای آمریــکا 
بــه بانکهــای خارجــی طــرف معاملــه بــا ایــران اســت کــه باعــث شــده بانک هــای بین املللــی از 

تعامــل بــا ایــران بــا وجــود توافــق هســته ای بــا تردیــد عمــل کننــد.

آمریــکا توافــق را بــه منزلــه نفــوذ بیشــر بــر ایــران در تعدیــل رفتارهــای منطقــه ای خــود مــد  
نظــر داشــت. دولــت اوبامــا امیــد داشــت بــا توافــق هســته ای بتوانــد رفتارهــای منطقــه ای ایــران 
را تعدیــل کنــد و از سیاســت های کلــی آن در خاورمیانــه بهره بــرداری کنــد. در واقــع نتیجــه ي 
توافــق هســته ای ایــن بــود کــه طرف هــای منطقــه ای کــه هنــوز بــه صــورت آشــکار بــه جبهــه  
و جنــاح رویــاروی بــا ایــران نپیوســته اند امــا در حــال دســت بــه کار شــدند و علیــه ایــران وارد 
ــا وجــود همــه ی اختالفــات ماهیتــی در روابــط  ــم کــه ب عمــل شــدند می باشــند. حــال می دانی
ترکیه-ارسائیل-اعــراب متامــی آنهــا بــا مخالفــت گســرده بــا ایــران هم داســتان هســتند. از طــرف 
دیگــر حتــی روابــط ایــران و روســیه نیــز جــدای از سیاســت های البــی ارسائیــل نیســت. مســکو 
ــامال  ــدارد. احت ــران  را ن ــا ای ــه ســود حفــظ رابطــه ب ــل را ب ــا ارسائی ــل روابطــش ب آمادگــی تقلی
مســکو بــه بــازی خــود بــا فاکتــور و کارت ایــران در بحران هــای منطقــه ای ادامــه خواهــد داد. 
روســیه ایــن را هــم می دانــد کــه طبیعــت روابــط ایــران و آمریــکا در وضعیــت متضــادی بــرای 
بهبــود بــه رس می بــرد. بــرای همیــن مســکو انتظــار دارد کــه تضادهایــی در چارچــوب توافقــات 
ــان عربســتان  ــری منطقــه ای ســختی می ــز منی خواهــد درگی ــکا نی ــد. آمری ــش بیای ــا پی ــان آنه می
ــر  ــا و زی ــای اوبام ــاس تعریف ه ــر اس ــار دارد ب ــه انتظ ــد؛ بلک ــود آی ــه وج ــران ب ــعودی و ای س
ســایه ی آمریــکا، دو کشــور قــدرت و نفــوذ در منطقــه را در میــان خــود تقســیم مناینــد. شــاید 
سیاســت اوبامــا متایلــی بــه فعالیــت و عملکردهــای عربســتان در مقابــل ایــران نداشــته باشــد؛ 
ــه رســمیت  ــای ب ــه معن ــه تفســیر شــود کــه توافــق هســته ای ب ــن گون امــا قطعــا منیخواهــد ای

شــناخن نفــوذ ایــران در منطقــه باشــد.

علیرغــم اختالفــات ترکیــە و ایــران بــر رس هژمونــی منطقــەای، همگرایــی و همســویی آنهــا در 
مقابــل ملت هــای منطقــە بخصــوص ملــت کــورد ، در بوتــە ی آزمایــش قــرار دارد. ایــران ســعی 
در رسپــوش گذاشــن مســئلە دارد. ترکیــە درگیــر، جنگــی خامنان ســوز گشــتە و عاجــز از حــل و 
ــا  ــون ب ــە، اکن ــح در ترکی ــە انحــراف کشــیدن پروســە صل ــات اســت. بعــد از ب ــی اختالف چاره یاب
نقشــه ی بــە میــدان آوردن ایــران بــە جنــگ بــا » کوردهــای روژهەالت)ایــران( » ســعی در بغرنــج 
کــردن مســئلە دارد؛ تــا بتوانــد هم پیامنــی اســراتژیک و همســویی در کشــتار کوردهــا در ایــن 
برحــە زمانــی بیابــد. بــا توجــە بــە مشــکالت اقتصــادی و سیاســی_دیپلامتیک ایــران کــە ذکــر شــد 
ــە  ــرار گرفت ــر ق ــی و برگشــت ناپذی ــر رس دو راهــی حیات ــران ب و همزمــان بحــران اجتامعــی، ای
اســت. کوردهــا نیــروی پیــرشو و انقالبــی در تغییــرات سیســتم منطقــە بــه حســاب می آینــد و 
هــر نیــرو و قــدرت منطقــه ای و فــرا منطقــه ای بایــد ایــن واقعیــت را درک و بپذیــرد. در آینــدەای 

نــە چنــدان دور شــاهد تغییراتــی بنیــادی بیشــر از پیــش خواهیــم بــود. 

ــونت های  ــانات، خش ــاهد نوس ــی ش ــای سیاس ــر جغرافی ــه از نطقه نظ ــمرد ک ــه  ای برش ــا منطق ــه را تنه ــوان خاورمیان منی ت
ــد،  از  ــی چن ــا فکت های ــت. ام ــوده اس ــر ب ــده ی اخی ــک س ــول ی ــوص در ط ــی علی الخص ــیع سیاس ــرات وس ــدید و تغیی ش
جملــه تغییــرات رسیــع در موازنــه  قــدرت و منابــع عظیــم انســانی و مــادی بــدان چهــره ای منحرصبــه  فــرد بخشــیده اســت. 
ــان برمی شــمرند  ــدی جه ــای کلی ــی از هارتلنده ــه برخــی از صاحب نظــران آن را یک ــه ک ــن منطق ــک ای از منظــر ژئوپولتی
در طــول یــک صــد ســال اخیــر هرگــز بــه یــک ثبــات سیاســی دســت نیافتــه اســت. عوامــل بســیاری در ایــن عــدم ثبــات 
دخیلنــد کــه در راس آنهــا می تــوان بــه شــکافهای عمیــق تاریخــی،  گســل های ایدئولوژیــک در داخــل و خــارج و وابســتگی 
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ــدودی  ــا ح ــاحلی و ت ــای س ــده،  اروپ ــاالت متح ــه ای ــن جمل ــه  اول م ــای درج ــه قدرت ه ــدید ب ش
ــای  ــی جغرافی ــه س ــک ب ــول در نزدی ــر و تح ــه تغیی ــل هرگون ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــاره ک ــیه اش روس
سیاســی موجــود در منطقــه توازنــات قــدرت در ســطح جهــان را بــه شــدت متاثــر می کنــد. همیــن 
ــای  ــوی نیروه ــه از س ــرای مداخل ــوی ب ــتداللی ق ــد اس ــک می توان ــی و اکونومی ــری سیاس تاثیرپذی

درجــه اول در جهــان را فراهــم ســازد. 

اگرچــه بــه هیــچ وجــه منی تــوان وضعیــت شــکننده ی اکنونــی خاورمیانــه را بــدون در نظــر گرفــن 
تاریخیــت آن بــه خصــوص تاریــخ یــک ســده ی اخیــر ارزیابــی کــرد امــا نوشــتار پیــش رو در پــی آن 
ــه میکرومــدل درگیری هــا  ــی امــور نگاهــی ب ــت در پیش بین ــروی از اصــل عــدم قطعی ــا پی اســت ب
در خاورمیانــه یعنــی ســوریه و نــوار فوق العــاده شــکننده آن، چالش هــای موجــود و نقــش ایــران،  
ــدی کردهــا در  ــات منطقــه داشــته باشــد و دســت آخــر نقــش کلی ــه و عربســتان در عــدم ثب ترکی
دموکراتیزاســیون منطقــه و برقــراری دوبــاره ی یــک شــبکه ی همپــاس 
ــی آن  ــد سیاس ــا بع ــه کرده ــیون ک ــن دموکراتیزاس ــق ای ــه ای از طری منطق
ــد.  ــی منای ــد، ارزیاب ــوان می کنن ــه عن ــک خاورمیان را کنفدراســیون دموکراتی
ــا  ــوان در رابطــه ب ــت می ت ــی از قطعی ــزان باالی ــا می ــه ب ــه ی مهمــی ک نکت
ایــن منطقــه پیــش بینــی و عنــوان کــرد ایــن اســت کــه خاورمیانــه همچنــان 
منطقــه ی درگیــری و منازعــات و تغییــر همپیامنی هــا خواهــد بــود و 
حداقــل تــا یــک دهــه ی آینــده منی تــوان چشــم انداز مثبتــی نســبت بــدان 
داشــت. اگــر کــه پــس از پایــان جنــگ جهانــی اول مســاله ی اعــراب ـ ارسائیل 
و رویکردهــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای بــدان نقــش محــوری در تحــوالت 
ــوالت  ــل تح ــز و ثق ــه مرک ــه ب ــه ک ــون آنچ ــرد اکن ــا می ک ــه را ایف خاورمیان
ــه  ــرد ـ خاورمیان ــه ی ک ــدل شــده تحــوالت ســوریه و دوگان ــه مب ــن منطق ای
می باشــد. ارزیابــی تحــوالت ســوریه هــم بــدون مدنظــر قــرار دادن نقــش 
کلیــدی کردهــا در ایــن کشــور جنــگ زده کــه جــزو اساســی ترین نیروهــای 
ــر از آن بایســتی  ــند ســکندری خواهــد خــورد. فرات ــتیز می باش تروریسم س
اذعــان داشــت کــه ارزیابــی کردهــا در گســره ی یــک اپوزســیون قدرمتنــد 
در ســوریه ناکافــی بــوده و بایســتی آنــان را جــزو یــک رقیــب جــدی 
ــران و  ــه، ای ــای ترکی ــی حکومت ه ــد و حت ــت اس ــرای حکوم ــه ای ب منطق
عــراق ارزیابــی کــرد. حامیت هــای اخیــر ایــاالت متحــده و روســیه از کردهــا 
بــدون درنظــر گرفــن یــک رسی مالحضــات منطقه ای)بــرای مثــال می تــوان 
بــه همپیامنــی آمریــکا و ترکیــه اشــاره کــرد( رویکردهــای فوق العــاده 
غیرمنطقــی کشــورهایی کــه جمعیــت قابــل مالحضــه ای از کردهــا در آنهــا 
ــان شــبکه ی پیچیــده ای از روابــط را  ــد و نگرش هــای تاکتیکــی چن موجودن

ــد.  ــر می دهن ــی تغیی ــدک  زمان ــا را در ان ــه ارزیابی ه ــان آورده ک می

ــک رسی  ــاالی ی ــالت از ب ــه ی مداخ ــه نتیج ــوریه ک ــکننده ی س ــد ش ــش از ح ــر بی ــال بس ــرای مث ب
نیروهــای هژمــون جهانــی و منطقــه ای بــدون مدنظــر قــرار دادن فکت هــای موجــود در ایــن کشــور 
ــه  ــی را ارائ ــدان مثبت ــق چن ــدت اف ــد در میان م ــش باش ــدت نتیجه بخ ــر در کوتاه م ــی اگ ــت حت اس
منی دهــد. انتظــار اینکــه مداخــالت از بــاال بتواننــد چاره یــاب باشــند منــود درکــی ســطحی از مســایل 
ــوریه  ــه در س ــالت ترکی ــه مداخ ــند. ب ــی می باش ــی و سیاس ــت تاریخ ــی و جهال ــه ای و جهان منطق
ــن کشــور در ســوریه را  ــروا و گســتاخانه ی ای ــن همــه مداخــالت بی پ ــد؛  چــه کســی حــق ای بنگری
صــادر کــرده اســت؟ چــرا بایســتی ترکیــه بــه یکــی از بازیگــران اساســی مذاکــرات ژنــو و گفتگوهــای 

ــد کــه دارودســته ی اردوغــان  ــه جایــی پیــش برون ــا ب مربــوط بــه صلــح در ایــن کشــور مبــدل گــردد؟ چــرا بایســتی امــور ت
از قــدرت غیررســمی وتــوی مربــوط بــه مســایل ســوریه برخــوردار باشــند؟ در هــر صــورت بــه نظــر می رســد کــه ترکیــه و 
ــان در  ــه ای نقشش ــاالری خاورمیان ــان در غوغاس ــش از اندازه یش ــی  بی ــم توانای ــعه علی رغ ــت و  توس ــزب عدال ــخصا ح مش
تحــوالت مربــوط بــه منطقــه هرگــز بــه ماننــد ســابق نخواهــد بــود. نبایــد موفقیــت اردوغــان در رسکــوب کودتــای نافرجــام 
اخیــر موجــب اشــتباه محاســباتی از ســوی مــا گــردد. ترکیــه مــدرن شــاهد دو کودتــای نافرجــام بــوده کــه هــر دوی آنهــا از 
ــا  ــن کودت ــد. آخری ــره  بوده ان ــون بی به ــت پنتاگ ــدم حامی ــی ع ــال های ۶0، ۷0 و 80 یعن ــای س ــر کودتاه ــی ترین کاراک اساس
نیــز علی رغــم ضداطالعاتــی کــه از ســوی دســتگاههای رســانه ای و اطالعاتــی وابســته بــه کاخ ریاســت جمهــوری منتــرش شــد 

چنــدان غیرمنتظــره نبــود و دولــت و حــزب عدالــت و توســعه از قبــل آمادگــی مقابلــه بــا آن را داشــتند. 

مداخــالت عربســتان ســعودی در منطقــه مناســبت چندانــی بــا قــد و قــواره سیاســی ایــن کشــور در منطقــه  ندارنــد. عربســتان 
نه تنهــا از منابــع انســانی و مــادی متوازنــی بــرای مداخلــه در منطقــه برخــوردار نیســت بلکــه خــود پتانســیل باالیــی بــرای 
مبــدل شــدن بــه یــک نــوار شــکننده در آینــده ای نزدیــک را داراســت. آل ســعود هــم بــه خوبــی از ایــن وضعیــت شــکننده ی 
خویــش آگاه اســت و دقیقــا هامننــد جمهــوری اســالمی متامــی تالشــش را رصف دور نگــه داشــن جنــگ و درگیــری از حوضــه ی 
اســراتژیک خویــش منــوده اســت. هرچنــد نگارنــده بــر ایــن بــاور اســت کــه بــرای سیاســتمدار ایرانــی تــرسی جنــگ بــه خــارج 
از مرزهــای سیاســی کنونــی از جنبــه ای کامــال اســراتژیک برخــوردار اســت و ایــن امــر نیــز ناشــی از فضــای اســراتژیک ایــران 
و خوانشــی اســت کــه ایرانیــان از ژئواســراتژی منطقــه و کنــش و برهم کنــش بازیگــران موجــود دارنــد و  پوشــش ایدئولوژیــک 

نیــز بــدان حــال و هوایــی دگرگونــه بخشــیده اســت. 

بــه بــاور نگارنــده ورود داعــش بــه صحنــه ی درگیریهــای خاورمیانــه و تســلط بــر بخــش عمــده ای از عــراق و شــامات ادامــه ی 
هــامن پــروژه ای بــود کــه از دهــه ی نــود میــالدی و بــا اولیــن جنــگ خلیــج آغــاز شــده بــود. ایــن آغــازی بــود بــر پایــان نظــام 
ــه  ــه، همچنانک ــان و خاورمیان ــی در جه ــر عــرص دولت ـ ملت گرای ــی ب ــل ســده ی بیســتم و فصــل ختام ــه در اوای شــکل گرفت
گیوتیــن و مــرگ لویــی شــانزدهم پایانــی بــود بــر عــرص مونارشــی در اروپــا، مــرگ صــدام حســین و فروپاشــی عــراق در دومیــن 
جنــگ خلیــج دوره  ی گــذاری را در خاورمیانــه رقــم زده کــه بــا برخــورداری از متامــی خصوصیــات کاراکرســتیک یــک دوره ی 
کائوتیــک رسشــار از دردهــا و رنج هــای ناشــی از گــذار می باشــد. اگــر داعــش و ظهــور خونینــش در خاورمیانــه را بــه منزلــه ی 
آخریــن حملــه ی جهان فتحــی نظــام جهانــی ارزیابــی مناییــم ـ کــه چنیــن نیــز می منایــدـ آنــگاه شــاید اداراکامتــان از تحــوالت 

سیاســی موجــود نیــز بــا تغییراتــی مواجــه شــود. 

 بــر ایــن بــاورم کــه مغــز متفکــر و نیــروی اجرایــی داعــش حتــی بــرای یــک روز هــم خــارج از حــوزه ی از پیش برنامه ریــزی 
شــده  گام ننهاده انــد. از ایــن نظــر بــا یقیــن می تــوان برســاخت داعــش را یکــی از موفقیت آمیزتریــن پروژه هــای دســتگاه های 
اطالعاتــی و اتــاق فکرهــای صــد ســال اخیــر عنــوان کــرد. داعــش رســالتی را بــه جــای آورد کــه نظــام جهانــی از دهــه ی نــود 

میــالدی بدیــن ســوی درصــدد انجــام آن بــوده امــا در ایــن امــر نــاکام بــوده اســت.  

تــن نحیــف و بی رمــق خاورمیانــه بیــش از ایــن تــاب درگیری هــا را نخواهــد آورد. در رشایــط و مقطــع فوق العــاده حســاس 
ــوع  ــن ن ــدگان راســتین ای ــه ی مناین ــه منزل ــد. کوردهــا ب ــا منای ــد نقشــی حیات بخــش ایف ــکال می توان ــی دموکراســی رادی کنون
ــده در ایجــاد شــبکه ی  ــد نقشــی ارزن ــش در روژآوا می توانن ــی خوی ــو نظــری و عمل ــا برخــورداری از آلرناتی از دموکراســی ب
دموکراتیــک ـ همپــاس خاورمیانــه ای ایفــا کننــد. کوردهــا آموخته انــد کــه عــدم برخــورداری از یــک دولــت کــوردی نــه یــک 
ــه  ــک خاورمیان ــک و کنفدراســیون دموکراتی ــت دموکراتی ــتای برســاخت مل ــم در راس ــه شانســی عظی ــری تاریخــی بلک بی مه
ــر نیســت.  ــک ســده ی اخی ــخ ی ــخ تاری ــا ناشــی تجــارب تل ــه رصف ــر خــط مشــی ســوم در خاورمیان ــا ب می باشــند. ارصار آنه
ــرای  ــی ب ــالتی تاریخ ــا رس ــد. کورده ــی منی باش ــدان غریب ــای چن ــان پدیده ه ــوی برایش ــی و فرانس ــی، روس ــت آمریکای سیاس

ــود. ــد ب ــاز خواهن ــون تاریخــی و رسنوشت س ــن آزم ــروز ای ــد و بی شــک پی ــش قایلن خوی

ــان نظــام  ــر پای ــود ب ــازی ب ــن آغ ای
اوایــل ســده ی  در  گرفتــه  شــکل 
ــر عــرص  بیســتم و فصــل ختامــی ب
و  جهــان  در  دولت ـ ملت گرایــی 
گیوتیــن  همچنانکــه  خاورمیانــه، 
و مــرگ لویــی شــانزدهم پایانــی 
بــود بــر عــرص مونارشــی در اروپــا، 
ــی  ــین و فروپاش ــدام حس ــرگ ص م
عــراق در دومیــن جنــگ خلیــج 
خاورمیانــه  در  را  گــذاری  دوره  ی 
رقــم زده کــه بــا برخــورداری از 
متامــی خصوصیــات کاراکرســتیک 
یــک دوره ی کائوتیــک رسشــار از 
دردهــا و رنج هــای ناشــی از گــذار 

می باشــد.
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بــه نفــع زن رقــم نخــورد در دنیــای مدرنیتــه  ی   کاپیتالیســم جنگ هــای متــامدی و طوالنــی کــه 
ــمی،  ــات جس ــرین رضب ــان بیش ــت زن ــوده اس ــراه ب ــام هم ــارت و قتل ع ــتعامرگری و غ ــا اس ب
ــانه   های  ــوژی و رس ــت تکنول ــه پیرشف ــگار ک ــدند، ان ــل ش ــی را متحم ــی و جنس ــی – روان روح
  جهانــی بــرای ســهل منــودن تجــارت ســکس و بــه بــرده کشــاندن هــر چــه بیشــر زنــان بــوده 
ــر  ــن براب ــته، چندی ــال گذش ــدت 200 س ــه در م ــرده ای ک ــان گس ــاد چن ــم در ابع ــت آن ه اس
5000 ســال حاکمیــت مردســاالری، خشــونت، تجــاوز و تجــارت بــر زن صــورت گرفتــه اســت.  
ــک  ــوان ی ــه عن ــده ب ــازماندهی ش ــم و س ــورت منظ ــه ص ــف ب ــه عن ــاوز ب ــه تج ــا ک مخصوص
تاکتیــک جنگــی مــورد اســتفاده قــرار  می  گیــرد. تجــاوز نوعــی رفتــار خشــن و تحقیرآمیــز اســت 
کــه از طریــق اعــامل جنســی و بــرای ابــراز قــدرت و خشــم صــورت  می  گیــرد در چنیــن مــواردی 
رابطــه  ی   جنســی بــه نــدرت موضــوع اصلــی  می  باشــد. تجــاوز جنســی بــه صــورت فزآینــده و از 
روی عمــد بــرای  ایجــاد رعــب و وحشــت بــه کار بــرده  می  شــود. بــرای منونــه در جنــگ ویتنــام 
 ایــن روش بــه شــکل بســیار گســرده ای اجــرا گشــت بــه طــوری کــه یکــی از مترینــات اموزشــی 
ارتــش آمریــکا در جنــگ ویتنــام  ایــن بــود:  ایــن تفنــگ مــن اســت: »رسبــاز آمریکایــی تفنــگ 

ام16 را بــاال  می  گیــرد«  ایــن اســلحه  ی   مــن اســت:« رسبــاز امریکایــی دســتش را 
ــت  ــلحه اس ــاز دارای دو اس ــک رسب ــی ی ــذارد« یعن ــلی اش  می  گ ــت تناس روی آل
ــام  ــردن و قتل ع ــذت ب ــرای ل ــری ب ــمن و دیگ ــی دش ــن فیزیک ــرای کش ــی ب یک
ــوده اســت.  در جنــگ  ــف ب ــان و جامعــه  ی   جبهــه  ی   مخال ــوی زن روحــی و معن
رصب ها)رصبســتان( در بوســنی و هرزگویــن، طــی ســال های 1991تــا 1994 
ــه شــکل وحشــیانه و ســازماندهی شــده، در ســطح  ــان و دخــران مســلامن ب زن

بســیار وســیعی مــورد تجــاوز قــرار گرفتنــد کــه بتواننــد:

 مــردم بوســنیایی دچــار رعــب و وحشــت شــوند و رسزمیــن اجــدادی 	
خــود را رهــا ســازند و بگریزنــد 

 ــد و 	 ــا بیاورن ــه دنی ــال رصب ب ــده و اطف ــه ش ــنیایی حامل ــان بوس زن
ــد.  ــا آورن ــژاد رصب بدنی ــنی از ن ــدی در بوس ــل جدی نس

ــروزی در  ــروی دشــمن از پی ــرای نی ــان ب ــه منــودن زن ــن تجــاوز کــردن و حامل ای
جنــگ نظا مــی   باارزش تــر و مهم تــر اســت. بــه طــوری کــه انــگار جنگ هــا 
بــرای تحقیــر زنــان و بــه غنیمــت گرفــن آنــان بــه پــا شــده اند. حتــی بــه معنــای 

ــه از آن اســتفاده  می  شــود. ــه جامع ــارت شــدید ب حق

ــرده و  ــری ک ــاس برت ــان احس ــی قربانی ــر و آزار جنس ــا تحقی ــاوز ب ــردان متج م
ــدرت  ــه ق ــند ک ــا  می  اندیش ــد آنه ــاء  می  کنن ــود را ارض ــودن خ ــم ب ــه مه ــاز ب نی
آنــان کاهــش یافتــه و از امتیــازات اجتامعــی محــروم مانده انــد لــذا بــه دنبــال 

اثبــات برتــری خــود هســتند و بــا انگیــزه  ی   تحقیــر جنــس مخالــف اقــدام بــه تجــاوز  می  کننــد. 
حتــی در مــواردی مردانــی کــه در کودکــی مــورد تجــاوز قــرار گرفته انــد؛ تالفــی و برون ریــزی 
ــری  ــه دیگ ــد را ب ــوده بودن ــل من ــی تحمی ــان در کودک ــه آن ــه ب ــی ک ــای و حقارت های عقده ه
ــه  ــرسان جــوان تخلی ــودکان و پ ــا ک ــان و ی ــر رس زن ــارت را ب ــن احســاس حق ــد.  ای ــال دهن انتق
می کننــد و بدیــن وســیله در پــی رفــع عقــده  ی   حقــارت در درون خــود برمی آینــد و مردانگــی 
خــود را کــه گــامن  می  کردنــد از دســت داده انــد، بــه اثبــات  می  رســانند. تــرس از بــی کفایتــی 
ــا تجــاوز جنســی بــه  ــاز بــه تحمیــل ســلطه پذیری بــرای ارضــای میــل قــدرت را ب جنســی و نی
زنــان رفــع  می  مناینــد. در واقــع قــدرت منایــی یکــی از عوامــل موثــر در ارتــکاب تجــاوز جنســی 
ــرد  ــری ف ــت برت ــراز قــدرت و تثبی ــرای اب ــه وســیله ای ب ــاالی تجــاوز جنســی ب اســت، درصــد ب

     

    در  ایــران نیــز تجــاوز بــه زنــان و حتی 
مــردان جــوان از جملــه راهکارهایــی 
مقاومــت  و  اراده  شکســن  بــرای 
نیروهــای مخالــف مــورد اســتفاده قــرار 
ــر  ــا فرات ــران پ می  گیــرد. حتــی رژیــم  ای
از آن گذاشــته و بــرای اعــرتاف اجبــاری 
و بــه عنــوان نوعــی شــکنجه از تجــاوز 
بــه زندانیــان ســود  می  بــرد.  منــودن 
نــوع  واقــع  می  تــوان  ایــن  در  کــه 
تجــاوز را بــا علــل سیاســی توضیــح داد. 
هنگامــی کــه فتــوای تجــاوز بــه زنــان و 
مــردان زندانــی کــه در طــی اعرتاضــات 
و راهپیامیی هــا بــر ضــد نظــام دســتگیر 
شــده بودنــد، در ســال 88 در  ایــران 
داده  شــیعه  قــدرت  مراجــع  توســط 

 می  شــود

ی سلحها ا
بهنام

ز و تجــا

         بــرای آغــاز بحــث بایــد ایــن نکتــه را بیــاد داشــت و بازخوانــی منــود کــه در واقــع تجــاوز ابعــاد گســرده ای 
ــا  ــی را ب ــر ارزش ــد ه ــان  می  کن ــر طغی ــت تجاوزگ ــی ذهنی ــدارد، وقت ــق ن ــی تعل ــکان خاص ــان و م ــه زم دارد و ب
ــی از  ــوان یک ــه عن ــد و ب ــدا  می  کن ــود پی ــز من ــری نی ــاالری، تجاوزگ ــت مردس ــور ذهنی ــان ظه ــد. از زم ــود  می  بلع خ
ــر روی  ــاوز ب ــدا تج ــد. در ابت ــدار رخ  می  منای ــرد قدرت م ــتثامر م ــتاوردهای زشــت و اساســی اســتعامرگری و اس دس
بــدن زن و بــر ذهنیــت و ارزش   هایــی  کــه زن در عــرص الهــه ای خــود آفریــده بــود، صــورت  می  گیــرد.  آنــگاه تجــاوز 
بــر طبیعــت و در نهایــت بــر همــه  ی   جامعــه و هنجارهــای اجتامعــی و مبانــی و اصــول   جامعــه  ی   اخالقــی اعــامل 
گرفــت. تجاوزگــر، غارتگــر و ویرانگــر فکــر، احســاس، میهــن، بــدن و اخــالق انســانی اســت. در حقیقــت مردســاالران، 

تجــاوز بــه زن را بــه عنــوان زیربنــا و حتــی مترینــی بــرای هــر نــوع تجــاوز دیگــری اســاس گرفتنــد.   

از دوران گذشــته، تاکنــون تجــاوز بــه زنــان، بــه عنــوان پــاداش و تفریــح فاتحیــن جنــگ محســوب  می  شــود و زنــان بــه 
عنــوان  کاال و غنیمــت جنگــی اغلــب مــورد تجــاوز رسدمــداران جبهــه  ی   مخالــف و ســایر رسبــازان قــرار  می  گرفتنــد و 
بعــد بــه مراکــز خریــد و فــروش زنــان بـَـرده و کنیــزکان بــرده  می  شــدند. البتــه کــه پیرشفــت تکنولــوژی و علــم  هرگــز 
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آ
ــردد.  ــر  می  گ ــم ب مهاج

در اغلــب جنگ هــا تجــاوز و خشــونت جنســی علیــه زنــان بــه عنــوان یــک حربــه  ی   نظا مــی   و 
بــه مثابــه  ی   یــک اســراتژی نظا مــی   و خشــونت علیــه زنــان در نظــر گرفتــه  می  شــود؛ زیــرا غالبــا 
بــدن زنــان بخشــی از زمیــن جنگــی محســوب  می  شــود کــه نیــروی متخاصــم بــر رس آن و یــا بــر 
روی آن  می  جنگــد. بــه عنــوان مثــال برهنــه کــردن زنــان در مقابــل رسبــازان و تجــاوز بــه آنــان 
بــه عنــوان بخشــی از اســراتژی نیروهــای نظامــی علیــه نیروهــای مقابــل پیــرشوی خــود در جنگ 
ــا  محســوب  می  شــود. در تجــاوز بــه زنــان و یــا وادار کــردن آنــان بــه در آوردن لباس هایشــان ب
قصــد تجــاوز و آزار جنســی بــه آنــان در واقــع کل جامعــه را در مــن خشــونت و تجــاوز، آســیب 
ــی  ــای نظا م ــط نیروه ــیم توس ــام درس ــال 1938 در قتل ع ــد. در س ــاع   می  مناین ــی دف ــر و ب پذیرت
  آتاتــرک، هــزاران زن کــورد درســیمی   را لخــت کــرده و در برابــر چشــامن مردهــای شــهر بــه آنــان 
تجــاوز کردنــد و ســپس آنــان را بــا شــیوه   های   وحشــیانه بــه قتــل رســانند. تاکنــون نیــز رسبــازان 
ترکیــه بــا جنــازه  ی   زنــان گریــال چنیــن برخــوردی  می  کننــد در مقابــل رسبــازان 
جنــازه  ی   آنــان را لخــت کــرده و بــا آن فیلــم و عکــس  می  گیرنــد و در رســانه ها 
پخــش  می  کننــد و بــه عنــوان پیــروزی در جنــگ و نشــان دادن قــدرت خــود و 

تحقیــر منــودن خلــق کــورد بــه  کار  می  گیرنــد. 

در  ایــران نیــز تجــاوز بــه زنــان و حتــی مــردان جــوان از جملــه راهکارهایــی برای 
ــرد.  ــرار می  گی ــتفاده ق ــورد اس ــف م ــای مخال ــت نیروه ــن اراده و مقاوم شکس
حتــی رژیــم  ایــران پــا فراتــر از آن گذاشــته و بــرای اعــراف اجبــاری و بــه عنــوان 
ــع  ــه در واق ــرد. ک ــود  می  ب ــان س ــه زندانی ــودن ب ــاوز من ــکنجه از تج ــی ش نوع
 می  تــوان  ایــن نــوع تجــاوز را بــا علــل سیاســی توضیــح داد. هنگامــی کــه فتــوای 
ــا  ــات و راهپیامیی ه ــی اعراض ــه در ط ــی ک ــردان زندان ــان و م ــه زن ــاوز ب تج
ــع  ــط مراج ــران توس ــال 88 در  ای ــد، در س ــده بودن ــتگیر ش ــام دس ــد نظ ــر ض ب
ــی  ــک جنگ ــک تاکتی ــوان ی ــه عن ــت ب ــود، در حقیق ــیعه داده  می  ش ــدرت ش ق
ــدم  ــاس ع ــت و احس ــب، وحش ــاد رع ــرای  ایج ــد ب ــه از روی عم ــی ک و سیاس
ــه  ــی از ب ــدف نهای ــد. ه ــه  ش ــه کار گرفت ــان ب ــهروندان و زندانی ــت در ش امنی
ــروی  ــت اراده و نی ــانیت، شکس ــدور از اخــالق و انس ــار ب ــن رفت ــری چنی کارگی
مقاومــت جوانــان و مبــارزان اســت. از  ایــن طریــق مــردم را از انقــالب اجتامعــی 
ــه  ــا را ب ــاوز در زندان ه ــن رو تج ــازد از  ای ــور دور س ــل کش ــی در داخ و سیاس
ــف نیروهــای نظا مــی   و انتظا مــی   و ســپاه  ــز مختل ــان در مراک ــه جوان تجــاوز ب
پاســداران جایگزیــن می مناینــد. ایــن نیــز یــک یــک حربــه بــر ضــد روح 
ــال آن از هــر  ــه دنب ــدل  می  شــود و ب ــارز جامعــه ب ــروی مب آزادی خواهــی و نی
ــی- ــی و امنیت ــاد ناامن ــر،  ایج ــرش فق ــا، گس ــاعه  ی   فحش ــا اش ــرد، مخصوص ــره می گی ــی به روش

ــرای بســیج  ــی ب ــزه( در شــهرها و روســتاها، حت نظامــی منــودن فضــای زیســتی جامعه)میلیتاری
کــردن و مزدورســازی جوانــان از تجــاوز و تهدیــد بــه پخــش تصاویــر ویدیویــی آنــان، پــرسان و 
دخــران جــوان و نوجــوان را بــه دام خیانــت بــه ارزش هــای اخالقــی و اجتامعــی و ملــی خــود 
 وا مــی دارد. قربانی هایــی هامننــد فرینــاز خرسوانــی کــه بــه خاطــر عــدم تســلیمیت در  برابــر 
مامــور اطالعــات کــه در برابــر دوربین هــای هتــل تــارا در مهابــاد  می  خواســت او را مــورد تجــاوز 
قــرار دهــد، خــود را از طبقــه  ی   چهــارم هتــل پــرت  می  منایــد و تجاوزهــای گروهــی درشــهرهای 
ــر  ــا اهــداف سیاســی مخصوصــا در ســال های اخی ــم ب ــات رژی ــه  ی   جنای ــران از جمل ــف  ای مختل
اســت. بــا تجــاوز بــه جوانــان خانواده   هــای   میهــن دوســت و انقالبــی و بــا ضعیــف منــودن اراده 
و شکســن غــرور  آنــان و در نهایــت بــا تهدیــد بــه پخــش فیلــم گرفتــه شــده از آنــان در هنــگام 

تجــاوز در حقیقــت فرمــان اراده ی  جوانــان را بــه دســت  می  گیــرد و بــه هــر شــیوه   ای کــه 
بــه  خواهنــد از آنــان سوءاســتفاده قــرار می دهنــد. در همیــن راســتا یکــی از کارهایــی کــه 
ــق  ــی خل ــش آزادیخواه ــه جنب ــت ب ــازی و خیان ــد، مزدورس ــام  می  دهن ــتان انج در کوردس
کــورد در رشق کوردســتان اســت در واقــع افزایــش تعــداد بســیجیان و مــزدوران "جــاش" در 
رشق کوردســتان نشــان دهنــده  ی   افزایــش تجــاوز بــه جوانــان دخــر و پــرس در  ایــن مناطــق 
ــن هــدف انجــام  ــا  ای ــز ب ــان نی ــه تن فروشــی واداشــن جوان ــاد کــردن و ب اســت حتــی معت
 می  گیــرد. در ایــن راســتا هوشــیاری خانواده هــا و جوانــان و دفــاع از ارزش هــای جامعــه از 
ــتیبانی  ــود. پش ــام محســوب  می  ش ــی نظ ــن سیاســت های غیراخالق ــا  ای ــات برخــورد ب الزام
ــی  ــه از اهمیت ــواده و جامع ــان از خان ــرد آن ــدم ط ــاد و ع ــردان معت ــان و م ــاع از زن و دف
ــاد کشــیده شــده اند  ــه فســاد و اعتی ــه ب ــه ک ــی برخــوردار اســت.  آینده ســازان جامع حیات
ــن  ــه دســت فراموشــی و توهی ــی   ب ــا بی احرا م ــد در پارک هــا و خیابان هــای شــهر ب را نبای
ســپرده شــوند. در حقیقــت آنــان غــرور جامعــه هســتند کــه پایــامل گشــته اند و بایــد دســت  

ایــن غــرور و اراده را گرفــت و دوبــاره بــه آنــان جســارت بخشــید و 
ــا  ــت خانواده ه ــه دس ــا ب ــز تنه ــم نی ــر مه ــن ام ــد.  ای ــده گردانی آن را زن
ــت  ــار داش ــم انتظ ــد از رژی ــز نبای ــد و هرگ ــد ش ــرس خواه ــه می و جامع
کــه مراکــز و خانه   هــای   فحــوش را کــه روزانــه صدهــا و هــزاران زن 
ــر  ایــن موضــوع از  در آن مــورد تجــاوز قــرار  می  گیرنــد را جمــع کنــد زی
اولویت هــای سیاســی نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی نیســت!؟ زیــرا هــر 
زمــان جوانــان، بیشــر بــی اراده گردنــد بــه هــامن نســبت از فکــر مبــارزه 
ــر  ــود در براب ــی خ ــی و برابری خواه ــم و روح آزادی خواه ــد رژی ــر ض ب
سیاســت های نظــام دور خواهنــد شــد و نظــام اســتعامرگر و مســتبد نیــز 

ــد.        ــش  می  افزای ــر خوی ــه عم ب

ــره  ی  ــران باک ــران دخ ــالمی  ای ــم اس ــای رژی ــا و قصاب خانه ه در زندان ه
  محکــوم بــه اعــدام را پیــش از اجــرای حکــم، مــورد تجــاوز قــرار  می  دهنــد 
بــا  ایــن اســتدالل مذهبــی کــه خــدا در قــرآن فرمــوده کــه دخــران باکــره 
بــه هــر شــیوه ای کــه مبیرنــد و یــا کشــته شــوند جایــگاه  آنــان در بهشــت 
ــن  ــد؛ بنابرای ــه حســاب می آورن ــاه ب ــره  بی گن اســت و چــون دخــران باک
ــن  ــانس رف ــان ش ــه آن ــاوز ب ــا تج ــران، ب »پاســداران بهشــت خــدا« در  ای
ــد و  ــان  می  گیرن ــه بهشــت از آن ــه اعــدام را ب دخــران باکــره  ی   محکــوم ب

ــد. ــوده  می  کنن ــاه خویــش آل ــه گن ــان را ب آن

ــرآن  ــر چــه ق ــد. اگ ــه مذهــب مــرشوع منوده ان ــا توجی ــز ب ــوارد را نی ــن م ــه ی  ای ــه هم البت
ــون  ــه تجــاوز ســاکت اســت و روحانی ــی در زمین ــد ول ــا مشــخص می کن ــرای زن ــی ب مجازات
ــان  ــه پلیــس و نظامی ــاره تجــاوز داده انــد و  ایــن ســکوت ب هــم بنــدرت حکــم رشعــی درب
در  ایــران اجــازه داده کــه بــا خیــال آســوده، دســت بــه تجــاوز بزننــد؛ از جملــه منونه هــای 
آن هــم می تــوان از تجــاوز بــه پــرسان نوجــوان در زنــدان توســط توابیــن نــام بــرد. قــرآن 
بصــورت روشــنی اجــازه  ی   مبــدل کــردن زنــان اســیر بــه بــرده  ی   جنســی را می دهــد و  ایــن 
توجیــه مذهبــی، زمینــه  ی   تجــاوز در زنــدان را فراهــم کــرده  اســت در  ایــران بــه زندانیــان 
ــتند  ــدا هس ــا خ ــگ ب ــال جن ــه در ح ــرادی ک ــی االرض و اف ــد ف ــوان مفس ــه عن ــی ب سیاس
نــگاه  می  کننــد، و اســتدالل می کننــد کــه  ایــن افــراد در  ایــن جنــگ اســیر آنهــا شــده اند و 

ــل کــرد.  ــرده جنســی خــود تبدی ــه ب ــان ب ــد زن ــوان آنهــا را هامنن بنابرایــن می ت

             در زندان ها و قصاب خانه های 
ــران دخــرتان باکــره  ی  ــم اســالمی  ای رژی
ــش از اجــرای  ــدام را پی ــه اع ــوم ب   محک
حکــم، مــورد تجــاوز قــرار  می  دهنــد 
بــا  ایــن اســتدالل مذهبــی کــه خــدا 
ــره  ــرتان باک ــه دخ ــوده ک ــرآن فرم در ق
بــه هــر شــیوه ای کــه مبیرنــد و یــا 
کشــته شــوند جایــگاه  آنــان در بهشــت 
ــاه  ــره  بی گن اســت و چــون دخــرتان باک
بنابرایــن  می آورنــد؛  حســاب  بــه 
»پاســداران بهشــت خــدا« در  ایــران، بــا 
ــان شــانس رفــن دخــرتان  ــه آن تجــاوز ب
بــه  را  اعــدام  بــه  باکــره  ی   محکــوم 
بهشــت از آنــان  می  گیرنــد و آنــان را 

ــد. ــوده  می  کنن ــش آل ــاه خوی ــه گن ب

سنگســار  افغانســتان  در  زنــی  اگــر   
دار  بــه  در ایــران  زنــی  اگــر  و  شــود 
آویختــه شــود و یــا در آمریــکا زنــی 
مــورد تعــرض قــرار گیــرد و زنــی در 
شــنگال بــه فــروش برســد و زنــی در 
اروپــا تصویــرش روی کاالهــا چســبانده 
شــود و زنــی در کوردســتان بــه بهانــه  ی 
  ناموســی کشــته شــود و یــا مجبــور بــه 
خودســوزی گــردد و... بایــد همــه  ی   مــا 
زنــان در رسارس جهــان  ایــن حقیقــت 
ــه  ــر لحظ ــر روز و ه ــه ه ــم ک را بدانی
خــود مــا هســتیم کــه سنگســار و اعــدام 

 می  شــویم....
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در قــرآن، رعایــت موازیــن پوشــش، جهــت حفــظ امنیــت، آرامــش و آســایش زنــان ســفارش شــده اســت: »ای 
پیامــرب بــه همــرسان و دخرانــت و زنــان مؤمــن بگــو بــا جلبــاب، گــردن و ســینه خــود را بپوشــانند تــا بدیــن 
وســیله معلــوم شــود کــه  اینــان اهــل عفــت و ســداد و صــالح هســتند تــا از آزار و اذیــت اوبــاش در امــان 
مباننــد«. و  ایــن بــدان معنــا اســت کــه زنــان دیگــر کــه مســلامن نیســتند و حجــاب ندارنــد در امــان نخواهنــد 

بــود و حتــی حملــه بــه آنــان را نیــز بــه نوعــی مــرشوع خواهنــد منــود. 

بــه طــور کلــی هــر نــوع تجــاوز بــه زنــان بــا هــر هدفــی کــه  باشــد بــه ذهنیــت مردســاالری و اقتدارطلبــی 
ــورد  ــر شــیء انگاری در م ــف، تفک ــه عن ــه تجــاوز ب ــدام ب ــر در اق ــل موث ــه یکــی از عوام ــردد و  اینک بر می  گ
زنــان  می  باشــد. امــروزه بــا پیرشفــت مدرنیتــه  ی   رسمایــه داری و پرسفــت معیارهــای اخالقــی – وجدانــی در 
رسارس دنیــا، زن بــه صــورت کاالیــی مطلــوب و جــذاب بــه تصویــر کشــیده  می  شــود کــه همــه  می  تواننــد و 
حــق دارنــد طالــب آن باشــند آن هــم بــا هــر قیمتــی و در هــر جایــی کــه باشــد. جذابیــت تصویــری و جنســی 
زن را برجســته منــوده و بــرای خریــد و فــروش هــر چیــزی و حتــی بــدون ارتبــاط آن کاال بــا زن نیــز بــا شــهوت 
غیرقابــل کنرلــی بــه تجــارت تبدیــل  می  کننــد. بــا فــروش هــر کاالیــی بــاز  ایــن زن اســت کــه مــورد تجــاوز 
قــرار  می  گیــرد و بــا خریــد هــر کاالیــی بــاز  ایــن اراده و بــدن و فکــر زن اســت کــه فــرو  می  ریــزد و مــورد 
معاملــه قــرار  می  گیــرد. همزمــان  ایــن تصــور را در مــورد زنــان  ایجــاد  می  منایــد کــه آنــان بایــد نظــر مــردان را 
بــه خــود جلــب کننــد و همچنیــن جامعــه را نیــز بــه  ایــن امــر مهــم واقــف  می  گرداننــد کــه مــردان از نظــر 
جنســی فعــال، متجــاوز و اســیر امیــال جنســی مردانــه شــان هســتند و حــق دارنــد و بایــد بــه دنبــال زنــان و 
کســب لــذات جنســی از زنــان باشــند و زنــان را بــا حیلــه و تزویــر و یــا بــا زور و رسقــت تصاحــب مناینــد و 
ســپس هامننــد کاالیــی مــرصف شــده دور بیاندازنــد،  ایــن تصــور در واقــع توانســته اســت موجــب افزایــش 
تجــاوز جنســی علیــه زنــان در ســطح جهانــی شــود و بــا گســرش مدرنیتــه  ی   رسمایــه داری  ایــن طــرز تفکــر 
روز بــه روز در همــه  ی   عرصه هــا توســعه یافتــه و زن بــودن را از معنــا وجــودی خویــش تهــی ســاخته اســت. 

بنابرایــن جهــان هــر روز شــاهد تجــاوز، خشــونت، جفــا و ســتم بیشــری علیــه زنــان خواهــد بــود.         

آنچــه مهــم اســت  ایــن اســت کــه بایــد زنــان بــا ســازماندهی و مبــارزه ای همــه جانبــه و برنامه ریــزی شــده 
بــر ضــد نظــام رسمایــه داری کــه از ذهنیــت مردســاالری نشــات گرفتــه و مســتقیام از آن تغذیــه  می  منایــد، 
متحــد و یکپارچــه گردنــد. آگاهــی و درک مســئله  ی   آزادی زنــان و مبــارزه در  ایــن راســتا و ســپس ســازماندهی 
منــودن همــه  ی   نیروهــای فعــال زنــان و فعــال منــودن پتانســیل زنــان در جوامــع از اهمیــت بســزایی برخــوردار 
اســت. تــا مــا زنــان  ایــن واقعیــت را بــا متــام وجودمــان درک نکنیــم کــه هــر روز همــه  ی   مــا در هــر جایــی 
از دنیــا کــه باشــیم مــورد تجــاوز در عرصه هــای اراده، افــکار و جنســی بــه طــور آشــکارا و پنهانــی، مســتقیم 
ــا غیرمســتقیم قــرار  می  گیریــم، نخواهیــم توانســت بــه آگاهــی درســتی از زن بــودن و معنــای خویــش و  ی
حقیقــت زندگــی آزاد پــی بربیــم. اگــر زنــی در افغانســتان سنگســار شــود و اگــر زنــی در ایــران بــه دار آویختــه 
شــود و یــا در آمریــکا زنــی مــورد تعــرض قــرار گیــرد و زنــی در شــنگال بــه فــروش برســد و زنــی در اروپــا 
تصویــرش روی کاالهــا چســبانده شــود و زنــی در کوردســتان بــه بهانــه  ی   ناموســی کشــته شــود و یــا مجبــور 
بــه خودســوزی گــردد و... بایــد همــه  ی   مــا زنــان در رسارس جهان ایــن حقیقــت را بدانیــم کــه هــر روز و هــر 
ــا  لحظــه خــود مــا هســتیم کــه سنگســار و اعــدام  می  شــویم و مــورد تجــاوز و تعــرض قــرار  می  گیریــم و ی
ــن موضــوع، مــا  ــه فــروش  می  رســد. درک  ای ــر روی کاالهــا در جهــان ب ــم و تصویرمــان ب خودســوزی  می  کنی
ــن احســاس وظیفــه  ــد و ای ــرا  می  خوان ــه داری ف ــر نظــام مردســاالری و رسمای ــارزه ای جــدی در براب ــه مب را ب
را در مــا بــر  می  انگیــزد کــه بایــد بــا هــر شــیوه و راهــکاری کــه  می  توانیــم بــه مبــارزه و تــالش بــرای  ایجــاد 
دنیایــی برابــر و آزاد برخیزیــم و بــا شکســت دادن نظــام مردســاالری کــه هرگونــه اقتــدار و اقتدارطلبــی از 
آن رسچشــمه  می  گیــرد  ایــن بــار بــا ذهنیــت زن آزاد، دنیایــی آزاد را بســازیم و مطمــن هســتیم کــه رهایــی 
یــک زن بــه معنــای رهایــی یــک جامعــه اســت و زنــان آزاد  می  تواننــد  دنیایــی آزاد را بیآفریننــد و همچنیــن 

مردانــی دمکراتیــک و آزاد را نیــز  می  آفریینــد و  ایــن آزادی را بــه جهــان تقدیــم  می  کننــد.       

   مقــدهم   اورمیــه یکــی از شــهرهای بــزرگ و مهــم رشق کوردســتان بــه حســاب می آیــد. اهمیــت ایــن شــهر دالیــل مختلفــی 
دارد کــه اهــم آن را می تــوان چنیــن توصیــف کــرد

اول آنکــه منطقــه ی آذربایجــان غربــی بــه مرکزیــت اورمیــه جــزو مناطــق بینافرهنگــی و بیناملیتــی بــه شــامر می آیــد. بــه 
ایــن معنــی کــه ملیت هــای کــورد،  آذری، ارمنــی و فرهنگ هــا و ادیانــی همچــون مســیحیت،  اســالم،  یهودیــت، بهاییــت بــا 
تعامــل و همزیســتی در کنــار یکدیگــر در حــال زیســت مشــرک می باشــند. ایــن نتیجــه ای اســت کــه در طــول چنــد صــد 

ســال گذشــته از طریــق هم جوشــانی و داد و ســتدهای فکــری و فرهنگــی بــه دســت آمــده اســت. 

ــن  ــت. ای ــوردار اس ــژه ای برخ ــگاه وی ــران از جای ــت ای ــی حکوم ــی و امنیت ــت گذاری های نظام ــه در سیاس ــه اورمی دوم آنک
اهمیــت در رونــد تاریــخ معــارص، خــود را بــه دفعــات منایــش می گــذارد؛ امــا اورمیــه در حــال حــارض و در حکومــت جمهــوری 
اســالمی از جایــگاه مهم تــری نســبت بــه گذشــته را از لحــاظ اجــرا و اعــامل جنــگ نــرم و هویت ســتیزی خلق هــای ســاکن 

در ایــن شــهر نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد.

آسیب شناسی بر آسیب های اورمیه

کاریازکمیتهیمطالعاتاستراتژیکپژاک
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آ

پرسشــی را کــه می تــوان مطــرح کــرد ایــن اســت کــه چــه دالیــل و عواملــی باعــث 
اهمیــت دوچنــدان اورمیــه شــده اســت؟ 

دالیــل وجــودی ایــن موضــوع بــاز می گــردد بــه ظهــور نیــرو و جنبــش آزادی خواهی 
و انقالبــی کــه در قالــب حــزب حیــات آزاد کوردســتان ـ پــژاک خــود را منایــان 
ــورد  ــق ک ــش آزادی خواهــی خل ــت جنب ــا فعالی ــان ب ــع همزم منــوده اســت. در واق
کــه در راســتای آگاهی بخشــی و تحکیــم فضــای فکری ـ زیســتی،  دموکراتیــک و 
ــورد آزاد در گســره ی خلق هــای ســاکن  ــت انســان ک اشــاعه ی هرچــه بیشــر هوی
ــزان عمــق  ــای تشــخیص می ــر مبن ــز ب ــران نی در روژهــالت کوردســتان حکومــت ای
ــه  ــه،  دســت ب ــردم منطق ــان آحــاد م ــش در می ــن جنب ــت ای و گســردگی و مقبولی
حمــالت شــدید و بــه دور از اخــالق و انســانیت بــر ضــد خلق هــای منطقــه و بــه 

خصــوص خلــق کــورد منــود. 

ــامل   ــای اع ــا و راهربده ــی از روش ه ــه برخ ــوان ب ــا می ت ــن مبن ــر ای ب
ــرد؛ ــاره ک ــران اش ــالمی ای ــوری اس ــط جمه ــده توس ش

برساخت سیاست زمین سوخته در کوردستان؛

هــامن گونــه وصف شــد حکومــت جمهــوری اســالمی ایران در ســال های 
سیاســت های  وحشــیانه ترین  و  بیرحامنه تریــن  بــه  دســت  اخیــر 
ــد.  ــتان زده ان ــق رشق کوردس ــخ در مناط ــول تاری ــتیزانه در ط انسان س

ــا  ــگ ب ــاد و جن ــه،  عن ــات خصامن ــن اقدام ــا از ای ــده ی آنه ــدف عم ه
کــورد  خلــق  آزادی خواهــی  جنبــش  خلقــی  رهای بخــش  تفکــرات 
می باشــد. سیاســت جنــگ بی رحامنــه و غیرانســانی بــا اجــر و اعــامل و 
گســرش سیاســت زمیــن ســوخته در ســاحت انســانی و زیســت محیطی 
کوردســتان اقــدام منــوده اســت. سیاســت زمیــن ســوخته،  نــوک پیــکان 
و روی حمــالت رژیــم را معطــوف بــه اورمیــه کــرده اســت. در حقیقــت 
اورمیــه تبدیــل بــه آزمایشــگاهی بــرای تجربــه  انــدوزی دولــت و 
ارگان هــای اطالعاتــی و نظامــی خویــش در حــوزه ی جنــگ ویــژه و 
ــات  ــت. تجربی ــته اس ــران گش ــق ای ــر مناط ــتان و دیگ ــرم در رشق کوردس ــگ ن جن
مکنت بــاری کــه در قتل عــام و نسل کشــی های اعــامل  شــده کــه از طریــق آزمــون 
و خطــا بــه دســت رژیــم جمهــوری اســالمی آمــده اســت،  بــه صــورت گســرده تر 
و نظامندتــری بــر مابقــی خلق هــای ایــران اجــرا و اعــامل می شــود. بایــد دانســت 
کــه سیاســت زمیــن ســوخته عمیــق و پیرشونــده می باشــد و برمتامــی عرصه هــای 
زیســتی و فکــری و جهــان احساســی و معنــوی ســلطه ی خــود را اعــامل می کنــد. 
ــا  ــه ت ــد انســانی گرفت ــردن نیروهــای مول ــان ب ــا از می ــان از جــذب و ی ــن می در ای
تــاراج منابــع زیــر و زبــر زمیــن و نابــودی محیــط زیســت مناطقــی کــه در گســره ی 
ایــن سیاســت وحشــتناک قــرار می گیرنــد؛ را می تــوان بــه رشح،  تفصیــل و ســند در 

همیــن راســتا بیــان و قلمــداد منــود. 

امــا ســوال دیگــری کــه در اینجــا بــه ذهــن خطــور می کنــد ایــن اســت کــه وظیفــه ی 

ــیدن  ــای رس ــر مبن ــده ب ــاد ش ــروژه ی ی پ
بــه حداکــر قــدرت و تســلط مطلــق و 
تفاومتنــدی  برداشــن هرگونــه  میــان  از 
فکــری و اعتقــادی در رسارس ایــران بنــا 
شــده اســت. مفــاد ایــن پــروژه ی کثیــف 
و ضدانســانی را چنیــن می تــوان توصیــف 
سیاســت  از  منــودن  اســتفاده  کــرد؛ 
مدیریــت فقــر در ســطح جامعــه یــا هامن 
ــا و  ــرتل درآمده ــا کن ــه ب ــت قدرت ک زیس
بهــره گرفــن از اشــاعه ی هرچــه فزون تــر 
ــان  ــرتده  در می ــکاری گس ــه ی بی و عامدان
بــه خصــوص رشق  و  ایــران  خلق هــای 

کوردســتان بــه آن نیــل پیــدا می کنــد

مغــز متفکــر و بدنــه ی اجرایــی کــه چنیــن جنــگ وحشــیانه و دهشــتناکی 
کــه در عرصــه ی جنــگ نــرم و جنــگ نظامــی در کوردســتان اجــرا و اعــامل 

ــده ی کیســت؟ ــد،  برعه می گردان

جــواب ســاده و جانــکاه اســت؛ امــا نیــاز بــه کمــی دقــت و حساســیت خــاص 
دارد. بیاییــد ســاده تر موضــوع را بیــان و در نظــر بگیریــم:

ــویم.  ــک می ش ــاوره ای نزدی ــات مح ــان و ادبی ــه زب ــی ب ــن کار کم ــرای ای ب
بیاییــد فــرض را برایــن واقعیــت بنــا کنیــم کــه حکومــت مســتبد جمهــوری 
اســالمی ایــران کــه براســاس انــکار و رسکــوب ملیت هــای ســاکن در جغرافیای 

ــای،  ــوان کارفرم ــه عن ــت، را ب ــاده اس ــود را نه ــان خ ــران بنی ای
پــروژه ای کــه در اتــاق  هــای فکــر تاریــک و منحــوس خــود در 
اداره ی اطالعــات تنظیــم و برنامه ریــزی شــده اســت پیش فــرض 

بگیریــم. 

ــدرت و  ــر ق ــه حداک ــیدن ب ــای رس ــر مبن ــده ب ــاد ش ــروژه ی ی پ
تســلط مطلــق و از میــان برداشــن هرگونــه تفاومتنــدی فکــری 
و اعتقــادی در رسارس ایــران بنــا شــده اســت. مفــاد ایــن 
پــروژه ی کثیــف و ضدانســانی را چنیــن می تــوان توصیــف کــرد؛ 
اســتفاده منــودن از سیاســت مدیریــت فقــر در ســطح جامعــه 
یــا هــامن زیســت قدرت کــه بــا کنــرل درآمدهــا و بهــره گرفــن 
ــکاری گســرده  در  ــه ی بی ــر و عامدان از اشــاعه ی هرچــه فزون ت
میــان خلق هــای ایــران و بــه خصــوص رشق کوردســتان بــه 
آن نیــل پیــدا می کنــد؛ را در واقــع انســان ها را در وضعیــت 
گرســنگی و فقــر مطلــق نــگاه مــی دارد. کارکــرد ایــن سیاســت 
ــادی از  ــده ی زی ــه ع ــردد ک ــکار می گ ــی آش ــانی هنگام غیرانس
ــت  ــه دامــن دول ــرار از گرســنگی دســت ب ــه خاطــر ف ــردم  ب م
ــازادگان می گردنــد.  ــت وابســته و بــرده ی اوامــر آق و در نهای
تــراژدی ای کــه در حــال جریــان اســت، بدیــن قــرار اســت؛ عــادی 
و روزمــره گشــن ســنت مــزدوری و توابی گریــی در میــان خلــق 

ــت.  ــران اس ــای ای ــر خلق ه ــورد و دیگ ک

ــت  ــده از سیاس ــراوش ش ــا و م ــر مجموعه ه ــزو زی ــه ج ــری ک ــه ی دیگ نکت
مناســبات  اخالقــی،  فضــای  برداشــن  میــان  از  زیســت قدرت می باشــد، 
ــه طــوری کــه  ــان اعضــای جامعــه، ب واعتــامدات و تعامــالت بیناانســانی می
مــردم بــه یکدیگــر بــه دیــده ِ شــک و بی اعتــامدی می نگرنــد. ریشــه ی 
ــات  ــا تبلیغ ــپاه ب ــیج و س ــه بس ــرد ک ــاء می گی ــا رسمنش ــرس از اینج ــن ت ای
ــوع را در  ــن موض ــد ای ــعی دارن ــود س ــه ی خ ــرد منافقان ــای عملک جنون آس
ــر  ــه نف ــر ده نفرن ــه از ه ــد ک ــای بیاندازن ــکل ج ــن ش ــی بدی ــان عموم اذه
ــق  ــردگی و عم ــت، گس ــه در واقعی ــند. البت ــپاه می باش ــیج و س ــزدور بس م

ــد. ــاس منی باش ــدازه و مقی ــن ان ــا بدی ــوذ آنه نف

ایــن نــوع تیــپ شــخصیتی در 
مقابــل دولــت و دســتگاه های 
فرمان بــردار  و  بــره  اطالعاتــی 
امــا در عیــن حــال در  اســت 
مقابــل خلــق گــرگ و متهاجــم 
و بی رحــم اســت. ویژگی هــای 
ایــن تیــپ شــخصیتی مــزدور، 
نــان بــه نــرخ روزخــور، ترســو و 
در هــامن حالــت قلــدر، متجــاوز 
نیــز می ّباشــد. ایــن تیــپ بــه 
عنــوان منونــه ی اســتاندارد بــرای 
و  فعــال  بســیج  در  عضویــت 
الزهــرا  و  عاشــورا  گردان هــای 

می گردنــد.  قلمــداد 
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      تقسیم بندی مناطق و استان های ایران به مناطق به اصطالح آلوده و غیرآلوده

در ایــن نــوع نظــرگاه منظــور از مناطــق آلــوده؛ مکان هــای و جغرافیاهــا و ملیت هایــی اســت کــه دارای 
ــه  ــی ک ــوع در مناطق ــند. در مجم ــران می باش ــزی ای ــت مرک ــه دول ــبت ب ــه نس ــاوت و جدایگان ــی متف خوانش
ــذار  ــوده دام گ ــت، آن مناطــق را، مناطــق آل ــه ی آن بیشــر باشــد، حاکمی فعالیت هــای سیاســی و آزادی خواهان
می منایــد. در نتیجــه متامــی هــم و غــم خــود را بــر ای پاکســازی ایــن مناطــق آلــوده از آلودگی هایــی همچــون 
ــن مناطــق  ــش در ســطح ای ــت اشــخاص دگراندی ــتقل و در نهای ــنفکران مس ــال، روش ــران فع دانشــجویان، گارک

بکارمی بــرد. 

ــا اســتفاده از ارگان هــای  ــن شــخصیت هایی ب ــردن چنی ــگ ملپنیســم و بیســج ک ــردن فرهن ــه ک ــج و نهادین تروی
اطالعاتــی ســپاه و بســیج بــه انجــام می رســاند. در واقــع نقــش اساســی بســیج گــردآوری و ترویــج و ســاماندهی 
ــان،   ــاش،  قمه کش ــون اراذل و اوب ــانی چ ــده اند. کس ــی ش ــای اجتامع ــب بزهکاری ه ــه مرتک ــت ک ا شــخاصی اس

الت هــا و چاقوکشــان، معتادیــن و فحــوش را در زیــر چــر بســیج خــود قــرار می دهــد. 

ــج  ــن اشــخاص در گســره ی جامعــه و تروی ــی ای ــرای اســتفاده از ویژگی هــای منف ــن گردآوری هــای بســیج ب ای
ــت های  ــتقیم سیاس ــه ی مس ــا نتیج ــه ملپن ه ــت ک ــد دانس ــرد. بای ــورت می گی ــی ص ــی و خلق ــنت ضدانقالب س
ــه شــده از تضادهــای اقتصــادی و  ــاز گرفت ــه ب ــت در چرخــه ای بلندمــدت هســتند ک اقتصــادی ـ اجتامعــی دول

ــت.  ــی اس ــای اجتامع نابرابری ه

بنیــان نهــادن بــر پایــه چنیــن افــرادی کــه ماالمــال از عقده هــای جنســی و دارای تفکــرات ضداجتامعی می باشــند 
ــد بســیج و خشــونت در جامعــه اســت و خــود را باروکشــی از مذهــب در  ــای وجــودی بازتولی یکــی از ارکانه
قالــب بســیج و ســپاه تطهیــر می منایــد. مشــخصا می تــوان ایــن نــوع تیــپ افــراد را در قالــب نهــاد بســیج بــه 
ــران  ــی ای ــگ در متام ــاعه ی ضدفرهن ــی و اش ــای فرهنگ زدای ــی ترین نهاده ــزو اساس ــه ج ــاهده ک ــوح مش وض
ــه  ــد ک ــزول کرده ان ــی ن ــان جایگای ــه چن ــراد ب ــپ اف ــوع تی ــن ن ــد. ای ــه حســاب می آی ــتان ب و باالاخــص کوردس

پیشــاپیش دشــمن خویــش حارضنــد تیشــه بــر ریشــه موجودیــت و هویــت خلقــی خویــش وارد آورنــد. 

ترویج و پاسداشت تیپ شخصیتی برده ـ گرگ در میان عموم مردم ایران

ــن  ــا در عی ــربدار اســت ام ــره و فرمان ــی ب ــت و دســتگاه های اطالعات ــل دول ــوع تیــپ شــخصیتی در مقاب ــن ن ای
ــه  ــان ب حــال در مقابــل خلــق گــرگ و متهاجــم و بی رحــم اســت. ویژگی هــای ایــن تیــپ شــخصیتی مــزدور، ن
نــرخ روزخــور، ترســو و در هــامن حالــت قلــدر، متجــاوز نیــز می ّباشــد. ایــن تیــپ بــه عنــوان منونــه ی اســتاندارد 

ــد.  ــرای عضویــت در بســیج فعــال و گردان هــای عاشــورا و الزهــرا قلمــداد می گردن ب

ــح و کالبدشــکافی  ــل ترشی ــا دلی ــن مبن ــر ای ــه ب ــان شــکل گرفت ــون پرســش هایی در ذهــن مخاطب ــامال تاکن احت
بســیج و ســپاه بــه عنــوان ســازمانی بــا درون مایــه و طعــم فرقــه ای و تروریســتی کــه ســعی بــر شستشــوی مغــزی 

ــران را دارد در چیســت؟ متامــی خلق هــای ای

هــامن گونــه کــه گفتیــم بســیج و ســپاه بــه عنــوان پیامنــکار،  دســتورات و اوامــر دولــت و حاکمیــت ایــران را 
ــردد. آشــکارتر  ــه داری محســوب می گ ــن شــویه یکــی از ارکان رسمای ــده دارد. ای ــه عه ــف ب در عصه هــای مختل
اگــر بیــان کنیــم دولــت و نظــام ایــران ضدغــرب و ضدرسمایــه داری می منایــد. در واقــع بــه متامــی از شــیوه ها و 
مدل هــای مرســوم توســط رسمایــه داری اعظــم بهــره و گرته بــرداری ناشــیانه ای می کنــد. ایــن موضــوع در بحــث 
مهندســی فکــری و فرهنگــی کــه در قالــب طراحــی و طــرح پــروژه از جانــب کارفرمــا یــا دولــت و نهایــت ابــالغ 

ــد مــد  ــه ای را بای ــا نکت ــرد. ام ــه در اینجــا بســیج و ســپاه می باشــد صــورت می گی ــکار اجــرای طــرح ک ــه پیامن آن ب
نظــر داشــت بــرای ایــن اجــرای ایــن پروژه هــا و در حلقــه ی نهایــی اجــرای آنهــا مــزدوران بومــی یــا جاش هــا جــای 
می گیرنــد کــه از جانــب بســیج بــه اصطــالح گزینــش و کشــف اســتعداد می شــوند. بایــد دانســت کــه بــدون ایــن 
ــه  ــران ب ــد حکومــت مرکــزی ای ــان و فرهنــگ مــردم آشــنا می باشــند و صحبــت می کنن ــه زب مــزدوران بومــی کــه ب
صــورت تاریخــی توانایــی اســتیال و مقابلــه بــا خلقهــای ایــران را نداشــته و نــدارد. ایــن دنبالــه ی سیاســت تاریخــی ای 

اســت کــه بــر اصــل و اســاس ایــن مفهــوم می گــردد کــه تنهــا املــاس اســت کــه املــاس را می شــکند.

سیاست آبنبات چوبی
هامنگونــه کــه رشح دادیــم دولــت بــرای اجــرای پروژه هــا بــه نیــروی انســانی مــزدور بومــی احتیــاج دارد کــه بــه 
ــل  ــه در مقاب ــردد. البت ــی آن می گ ــت و نیروهــای نظام ــالی دول ــپر ب ــی و جــذب شــده در سیســتم س ــوان فدای عن
چندصدهــزار تومــان و میــزان کمــی از خاروبــار ایــن عمــل انجــام مــی پذیــرد. توجیحــات ایــن مــزدوران در جــای 
خــود بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد. تچنیــن اســت، او بــه خاطــر فقــر مالــی و فرهنگــی ای کــه از جانــب حاکمیــت 
ــف  ــی را در چارچــوب بســیج خــود را تعری ــامن وذهبی منای ــن زیســت-قدرت اعــامل می کردد،دژخی براســاس دکری

ــد. ــداد می کن ــش قلم ــت خوی ــوان ولی نعم ــه عن ــد؛ را ب می مناین

امــا بایــد بــه کســانی کــه در حــال مــزدوری و یــا در رشف آن هســتند و راه  دژخیمــی در مقابــل ملــت و خلــق خــود 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــد جمه ــه ای هامنن ــتبد و رسمایه داران ــای مس ــه حاکمیت ه ــارت داد ک ــد بش ــد، بای برگزیده ان
بــه دیــد و هدفــی ابــزاری و فرزندخوارانــه بــه آنهــا نــگاه می کننــد.  در حقیقــت از آنهــا بــه شــدت سو   ء اســتفاده 
ــا بــدور می اندازنــد.  می منایــد و هــرگاه تاریــخ مــرصف آنهــا بــرای سیســتم بــرس آیــد، آنــان را از بیــن می برنــد و ی
بایــد آنــان از منونه هایــی چــون ســعید امامی هــا و ســعید عســگرها و هیــوا تاب هــا و صدهــا منونــه ی دیگــر درس 
عــربت بگیرنــد کــه حکومــت چگونــه آنــان را، همچــو باقی مانــده ی آبنبــات چوبــی کــه شــیرینی خــود را از دســت 
داده بــه ســطل زبالــه پــرت خواهنــد کــرد. ایــن نهایــت شــفقت نظــام بــه ظاهــر اســالمی ایــران بــه  حســاب می آیــد.

بــرای روشــن شــدن هرچــه بیشــر گفته هــای ابــراز شــده، در ایــن مرحلــه از افشــاگری دســت بــه معرفــی مــدارک و 
اســنادی محکــم و انکارناپذیــر کــه یــک شــاهد و مــزدور بلنــد  ســپاه کــه در حــال حاظــر در دســتان رئــوف و نیرومنــد 

جنبــش و حرکــت آزادی خواهــی قــرار دارد. 

ــو  ــع شهرســتان ماک ــون از تواب ــد 13۶0 در روســتای قره قوی ــود متول ــد محم ــدی فرزن عیســی عجمــی ده رسخــی کن
می باشــد. 

عیسی کیست؟
 جــواب ایــن ســوال بســیار دشــوار اســت. چــرا کــه شــخصیت عیســی بــا توجــه بــه اینکــه از افــراد مخصــوص و آموزش 
ــه آموزش هــای تخصصــی  ــد. البت ــت می کن ــی حکای ــک و پنهان ــده ی ســپاه پاســداران می باشــد، از الیه هــای تاری  دی
ــا سیاســت های  ــرای آشــنایی هرچــه بیشــر ب ــد ب ــان می شــود. امــا بگذاری و نحــوه و مــکان آن در ادامــه بحــث بی
دولــت و مــزدوران نــاآگاه و ســودجوی حامــی آن از جزییــات بــه کلیــات وجــودی و عملکــردی او اربابانــش بپردازیــم.

ــد. عیســی در  ــه فرقــه ی تروریســتی ســپاه می پیوندن عیســی 3۶ ســاله کــه در ســال 1385 و در ســن 24 ســالگی ب
ــن صــورت کــه در 138۶  ــد. بدی ــی را کســب می کن ــاه در عرصــه ی مــزدوری و خوش رقصــی مراتــب عال ــی کوت مدت
یعنــی یــک ســال بعــد دســت بــه ایجــاد گروهکــی 34 نفــره از اغفال شــدگان کم ســواد و بــدور از ادراکات انســانی 
ــر  ــرد دیگ ــا ف ــراه صده ــه هم ــراد ب ــن اف ــد. ای ــام می نه ــی( ن ــان خمین ــره را )فدایی ــن گروهــک 34 نف ــد. ای می منای
ــام  ــزی انج ــتای سشتشــوی مغ ــه در راس ــی ک ــه آموزش های ــه اصطــالح عامیان ــا ب ــی ی ــی و نظام ــای سیاس آموزش ه
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می پذیــرد را می گذرانــد. وظیفــه  آنهــا مقابلــه و درگیــری بــا گریالهــای جنبــش آزا دیخواهــی خلــق 
کــورد و افــراد میهن دوســت هــوادار آن در منطقــه ماکــو تعییــن و دستنشــان می شــود.هزاران فــرد 
در دوره هــای آموزشــی ایدئولوژیــک ســپاه در اردوگاه هــای نظامــی مالــک اشــر واقــع در اورمیــه و 
در مرحلــه ی دیگــر در اردوگاه هــای نظامــی واقــع در مهابــاد آمــوزش تخصصــی می بیننــد کــه متامــی 
آموزش دهنــدگان آن از مرکــز یــا تهــران بــه مهابــاد فرســتاده می شــوند. متامــی ایــن پروژه هــا بــرای 
مداخلــه و واکنــش و تقویــت نیروهــای مــزدور ســپاه در منطقــه در منطقــه خاورمیانــه بــرای انحــام 
عملیــات برون مــرزی صــورت میگیــرد. پــروژه ی فــاش شــده توســط عیســی پــرده از ایــن حقیقــت 
برمیــدارد کــه ســپاه و بســیج در ســالهای 85ـ8۶ باتوجــه بــه جنــگ ســی وســه روزه ی حزب اللــه بــا 
ارسائیــل دســت بــه جــذب نیــروی جنگــی بــرای عملیــات در لبنــان منــود. در ایــن راســتا بــه هــر 
فــردی کــه بــه لبنــان بــرود چهــل میلیــون تومــان پرداخــت می شــد. عیســی دادن ایــن مقــدار مبلــغ 
ــز  ــف نی ــرای مناطــق مختل ــا ای دوره هــای آموزشــی،  گزینشــی ب ــد. ام ــول خــون می نام ــول را پ پ
بــود. بــرای مثــال نیروهایــی کــه بــرای غــرب ایــران انتخــاب می گردیدنــد بــرای مقابلــه و هجــوم 
بــه گریالهــا جنبــش آزادیخــواه آمــاده میشــدند و نیروهایــی نیــز در عیــن حــال بــرای سیســتان و 

بلوچســتان نیــز آمــوزش داده میشــدند. 

سیاســت اساســی آنهــا بــر محوریــت ســاماندهی و بســیج روســتاییان بومــی هــامن مناطــق 
پایه گــذاری شــده اســت. ایــن اصلــی اساســی در پیرشفــت سیاســت مخربســازی و توابی گــری 

ــت. ــوده و اس ــالمی ب ــوری اس جمه

ــن عملیات هــا  ــه متامــی ای ــات مشــارکت کــرده اســت ک ــش از ده عملی عیســی در مجمــوع در بی
بــر ضــد پــژاک بــوده اســت. بایــد توجــه داشــت پــروژه ای کــه در ســال 8۶ کلیــد خــورد،  پــروژه ای 
گســرده در ســطح ایــران بــوده اســت کــه در اســتان های حاشــیه ای ایــران نیروهــای خویــش را از 
میــان افــراد بومــی نــاآگاه برمی گزیــد. در ایــن راســتا افــرادی چــون عیســی عجمــی،  هیــوا تــاپ و 
... در کوردســتان بــه نیابــت از ســپاه دســت بــه تشــکیل،  ســاماندهی گروهک هــای مــزدور منودنــد. 
ــر کار  ــه از ه ــد ک ــت می زدن ــود دس ــان خ ــرای ارباب ــای ب ــان خوش رقصی ه ــه چن ــربده ب ــراد نام اف
ــا دســتور قبلــی،  اقــدام  ــال عیســی ب ــد. بــه طــور مث غیرانســانی و غیراخالقــی فروگــذاری منی کردن
بــه نزدیــک شــدن بــه دخــر یکــی از خانواده هــای میهــن دوســت کــه تعــدادی از فرزندانــش جــزو 

نیروهــای پــژاک بودنــد، 

 

اولیــن عملیاتــی کــه عیســی در آن رشکــت کــرد، در چالــدران و در منطقــه ای تحــت عنــوان ملحمــی بــر 
ــداد  ــات تع ــن عملی ــود. در ای ــورد ســازماندهی شــده ب ــق ک ــش آزادی خواهــی خل ضــد گریال هــای جنب
ــه در راه  ــوند. ک ــته  می ش ــران کش ــی ای ــتگاه های اطالعات ــدارن و دس ــپاه پاس ــای س ــادی از نیروه ه زی
بازگشــت بــا یکــی از گروه هــای ضــد گریالیــی )کنــرا گریــال( ســپاه کــه بــا رسپرســتی علــی یاسین پرســت 
کــه او هــم یکــی از مــزدوران بلنــد پایــه ی ســپاه اســت، بــه اشــتباه درگیــر شــدند و تعــدادی از نیروهــای 
همدیگــر را کشــتند. نکتــه ی قابــل توجــه ایــن اســت کــه ســپاه پاســداران جهــت رسپوش گــذاری بــر روی 

ایــن خــود درگیــری و کشــتار، گریالهــای پــژاک را در اذهــان عمومــی متهــم گردانــد.  

مردمیا
ه نشگا دا

در

مقابل،
کنار

    مقــدهم  بــا نــگاه بــه درون مایــه ی سیســتم آمــوزش عالــِی ایــران، بــه وضــوح می تــوان مشــاهده 
منــود کــه محتــوای متامــی آموزش هــا ارائــه شــده از جانــب حاکمیــت، تولیــد نیــروی مولــد مطیــع 
می باشــد. بیاییــد بــه تعریــف دانشــگاه و جایــگاه آن نگاهــی اجاملــی بیاندازیــم. از هــر فــردی 
کــه پرســیده شــود کــه فلســفه ی وجــودی دانشــگاه چیســت، بــه ســادگی می توانــد توضیــح دهــد 
ــرای وجــود  ــرای فراگیــری دانــش اســت. ایــن یــک تعریفــی پوششــی و ســطحی ب کــه مکانــی ب
مراکــزی تحــت عنــوان دانشــگاه ا ســت. همــه بــه خیــال خــود دانشــگاه را مکانــی جهــت آمادگــِی 
ــع  ــدگاه در واق ــوع دی ــن ن ــه ای ــد. البت ــه می انگارن ــال در جامع ــی فع ــه صورت ــان ب حضــور جوان
بســیار هــم در تقابــل بــا ایــن موضــوع نیســت. امــا چــه شــده کــه امــروزه دیدگاه هــا و تعابیــر 
؟بســیار متفاوتــی از دانشــگاه ها اســتنباط می گــردد. در واقــع بــه علــت وجــود عظیم تریــن 

هیژابریوان
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ــف  ــاد مختل ــن محیطــی و شــکل گیری ابع ــان در چنی ــی جوان ــه یعن پتانســیل های جامع
شــخصیتی افــراد در دانشــگاه ها، ایــن اماکــن حائــز اهمیــت  بســزایی می باشــند. در واقــع 
هــر کســی بــه ظــن خویــش خواهــان تســلط بــر فضــای فکــری موجــود در دانشــگاه ها 
می باشــد؛ از افــکار و ایدئولوژی هــای چــپ و آزادی خــواه گرفتــه تــا سیســتم های 
حکومتــی و مذهبــی. هــر کــدام از آنهــا خواســتار اعــامل نفــوذ بیشــر بــر فضــای فکــرِی 
موجــود در دانشــگاه ها می باشــند. چــرا کــه ایــن قــرش از جامعــه بــه هــر ســمتی گرایــش 
داشــته باشــد، آن ســمت  و ســو یکــی از برگ هــای برنــده را در اختیــار خواهــد داشــت. 
ــه ی دانشــگاه و قــرش  ــه بــه مقول ــا ایــن نــوع نگــرش، نگاهــی ابزارگون حــال ایــن  کــه آی
ــرده ی  ــرش تحصیل ک ــجوها و ق ــرد دانش ــوع عملک ــه ن ــد، ب ــجو می باش دانش
جامعــه دارد کــه چــه نقشــی را در رونــد تکامــل اجتامعــِی جامعــه ی خویــش 

ایفــاء مناینــد.

در مقاطــع حســاس از تاریــخ اکنــون ایــران دانشــگاه ها همــواره نقشــی تعیین 
کننــده را ایفــاء منوده انــد و ایــن ســبب گردیــده کــه امــروزه هــم نگاه هــا بــه 
ایــن ســمت بیشــر معطــوف گــردد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه امــروزه بــا 
توجــه  بــه سیاســت گذاری های عظیمــی کــه از طــرف جمهــوری اســالمی بــر 
روی مراکــز دانشــگاهی اعــامل می گــردد، بــه رصاحــت می تــوان گفــت کــه از 
تاثیرگــذاری شــگرف دانشــگاه ها بــر روی فضــای سیاســی-اجتامعی جامعــه ی 
ایــران تــا حــد زیــادی کاســته شــده  اســت. البتــه شــایان ذکــر اســت کــه ایــن 
کاهــش تاثیرگــذاری در حالــی ا ســت کــه هم اکنــون نیــز مراکــز دانشــگاهی از 
اهمیــت وافــری برخــوردار هســتند؛ البتــه از جنبــه ی معکــوس مبحــث فــوق. 
ــر  ــه نحــوی کــه شــدید ترین حمــالت ایدئولوژیــک جهــت تســلط بیشــر ب ب

روی جامعــه از ایــن مراکــز آغــاز می شــود.

ــه شــیوه ای مختــرص نگاهــی  ــر آن شده اســت کــه ب ــن نوشــته ســعی ب در ای
ــای  ــز جنگ ه ــه مراک ــگاه ها ب ــدن دانش ــل ش ــد تبدی ــه رون ــیم ب ــته  باش داش

ــران.  ــه جامعــه در ای ــک علی ایدئولوژی

تهدیدات:

از  یکــی  می تــوان  را  دانشــگاه ها  کردیــم،  بیــان  کــه  طــور  هــامن 
راهربدی ترین)اســراتژیک( مراکــز ســازندگی جوامــع عنــوان کــرد. در نتیجــه مراکــز 
دانشــگاهی از اهمیــت خاصــی برخــوردار می باشــند. بــه خاطــر وجــود همیــن اهمیــت 
نیــز همــواره مــورد تهدیــد قــرار دارنــد. بدیــن معنــی کــه همــواره هجمــه ی فراوانــی از 
ــگاهی و  ــز دانش ــد. مراک ــی دارن ــز آموزش ــگاه ها و مراک ــح دانش ــر فت ــعی ب ــرات، س تفک

ــتند.  ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ــم از ای ــران ه ــی در ای ــوزش عال آم

از طرفــی می تــوان گفــت کــه جمهــوری اســالمی انتقــال مفاهیــم بنیادگرایانــه ی مطلقــه ی 
خویــش بــه بطــن جامعــه را از طریــق دانشــگاه ها بــه انجــام می رســاند. در اینجــا 
دانشــگاه، نقــش دروازه هایــی را بــرای حکومــت ایــران ایفــا می کنــد، کــه از ایــن طریــق 
ســعی بــر ســلطه ی فکــری بــر جامعــه را دارد. الزم بــه توضیــح اســت کــه ایــران در ایــن 

خصــوص از ارزش هــای اخالقــی، اجتامعــی، فرهنگــی، سیاســی و مذهبــِی مردمــی سوءاســتفاده کــرده و بــه عنــوان یــک 
ــن  ــر ای ــعی ب ــران س ــش در ای ــی و طرفداران ــه ی جهان ــر سیســتم مدرنیت ــی دیگ ــرد. از طرف ــره می گی ــا به ــش از آن ه پوش
ــش،  ــال خوی ــی و گلوب ــه اصطــالح جهان ــکار ارزش هــای اخالقی-اجتامعــی خلق هــا، آن هــا را در دهکــده ی ب ــا ان ــد ب دارن
ــران و وابســتگی شــدیداً  ــت سیســتم  آموزشــی ای ــل محدودی ــه دلی ــه ب ــوان گفــت ک ــادی می ت ــا حــدود زی ــد. ت حــل کنن
ــه ی  ــده دار شــده اند. نکت ــد را عه ــن فرآین ــزور در ای ــش کاتالی ــی، دانشــگاه ها نق ــوزش جهان ــه نظــام آم ــه ی آن ب یک طرف
جالــب اینجاســت کــه هیــچ کــدام از ایــن دو طیــف فکــری نتوانســته اند بــه طــور کامــل در نیــل بــه اهدافشــان موفــق 
عمــل  مناینــد. متاســفانه  فضــای موجــود در ایــران از تلفیقــی بســیار نامرتبــط از ایــن طیف هــا شــکل گرفتــه اســت کــه در 
ادامــه بــه تاثیــرات وجــود چنیــن فضایــی خواهیــم پرداخــت. بــه نحــوی امــروزه در نســل جــوان شــاهد کاراکرهــای چنــد 
شــخصیتی ای هســتیم کــه از طرفــی کامــالً بــا معیارهــا و اصــول مــورد نظــر رژیــم جمهــوری اســالمی مطابقــت دارنــد و 
هــامن افــراد توامــان افــرادی بــا شــخصیت های لیــربال مــدرن جهانــی هســتند. متاســفانه ایــن نــوع تیــپ شــخصیت های 
ــه  ــوان ب ــوند، را می ت ــار می ش ــه آن دچ ــی خــود ب ــات اجتامع ــه در حی ــدیدی ک ــیار ش ــی بس ــت رسدرگم ــه عل ــی ب تلفیق
ــودات در  ــه موج ــه ی این گون ــه نطف ــت ک ــوان گف ــوی می ت ــه نح ــه ب ــود ک ــوان من ــدی عن ــیار ج ــل بس ــک معض ــوان ی عن

دانشــگاه ها شــکل می گیــرد. 

در حقیقــت هجمه هایــی کــه دانشــگاه ها و نســل دانشــجو را مــورد هــدف قــرار می دهنــد، آســیب های بســیار شــدیدی 
ــام  ــروی محرکــه ی جامعــه ن ــوان نی ــه ی جامعــه وارد می ســازد. چــرا  کــه نســل جــوان و قــرش دانشــجو را می ت ــر بدن را ب
نهــاد.  ایــن نیــرو را بــه نوعــی می تــوان انــرژی کنش منــد و فعــال  جامعــه عنــوان منــود. آســیب ها، در حوزه هــای 

ــی، فرهنگــی، سیاســی و ... متوجــه جامعــه ی دانشــگاهی می گــردد. مختلفــی چــون اجتامعــی، اخالق

یکــی از آســیب هایی کــه در حــوزه ی اجتامعــی از طریــق آســیب پذیری بــر پیکــره ی شــخصیتی دانشــجویان وارد 
ــکاف  ــار ش ــت، دچ ــه داراس ــی ک ــنی خاص ــت س ــیت موقعی ــل حساس ــه دلی ــجو ب ــرد دانش ــه ف ــت ک ــن اس ــردد، ای می گ
ــخصیت  ــد و ش ــل می رس ــه تکام ــنی ب ــازه ی س ــن ب ــنی در ای ــری و س ــی، فک ــوغ اجتامع ــه ی بل ــردد. مرحل ــی می گ عظیم
افــراد و جایــگاه اجتامعی شــان در ایــن مرحلــه بــه نحــوی از انحــاء مشــخص خواهــد گشــت. بــه همیــن دلیــل یکــی از 
خطــرات و آســیب هایی کــه بــروز تزلــزالت مختلــف شــخصیتی در ابعــاد مختلفــی اســت کــه بعدهــا در حیــات اجتامعــی 
موجــب بــروز مشــکالت خاصــی می گــردد. بیشــر مشــکالت و معضــالت اجتامعــی موجــود پایــه در ایــن موضــوع دارنــد. 
بــه گونــه ای فــرد پــس مدتــی کــه بــه صورتــی واقعــی و رو در رو وارد حیــات اجتامعــی گردیــد بــا یــک رسدرگمــی مواجــه 
ــه  ــودن انســان ایــن مشــکل ب ــور اجتامعــی ب ــل فاکت ــد. بدلی ــا چــه هدفــی زندگــی می کن ــد ب خواهــد گشــت کــه منی دان
شــیوه ای مســتقیم بــر وضعیــت جامعــه تاثیــر می گــذارد و جامعــه را بــا بحــران روبــرو خواهــد کــرد. بــدون شــک می تــوان 
ــی  ــای اجتامع ــکالت و بحران ه ــل در مش ــای دخی ــن فاکت ه ــی ترین و تاثیرگذارتری ــی از اساس ــورد یک ــن م ــه ای ــت ک گف
ــن  ــادی و همچنی ــایل و معضــالت اقتص ــی و شــخصیتی، مس ــای روان ــی و بحران ه ــی، ضدفرهنگ ــر مســایل ضداخالق نظی
بحــران اعتیــاد و ده هــا مــورد دیگــر می باشــد. بــه عنــوان مثــال وقتــی بــه دنبــال پاســخی بــه پرســش هایی از قبیــل »علــل 
ازدیــاد اعتیــاد در جامعــه چیســت؟« و یــا »عوامــل شــیوع فســاد اخالقــی چیســت و چــرا جوانــان دچــار انحرافــات اخالقــی 
می گردنــد؟«، بگردیــم، می تــوان بــه رسنخــی برســیم کــه مــا را بــه وجــود یــک خــالء شــخصیتی متصــل می منایــد و آن هــم 

ــا ضعــف در هدف گــذاری در زندگــی ا ســت.  ــود و ی نب

حــال اینکــه ایــن معضــالت و مشــکالت چــه تاثیــری بــر روی جامعــه و رونــد تکامــل حیــات اجتامعــی می گذارنــد، جــای 
ــب  ــری واج ــود، ام ــای موج ــز از بحران ه ــت گری ــه جه ــن زمین ــی در ای ــد آسیب شناس ــر می رس ــه نظ ــه ب ــث دارد؛ ک بح
ــیل های  ــی از پتانس ــگاهیان یک ــجویان و دانش ــژه دانش ــوان و به وی ــرش ج ــد ق ــان ش ــه بی ــور ک ــت. هامن ط و رضوری اس
بنیادیــن هــر جامعــه ای محســوب می گردنــد و هنگامــی کــه ایــن قــرش دچــار بحــران گــردد بــدون شــک تاثیــری مســتقیم 
بــر جامعــه خواهــد داشــت. بــه عنــوان منونــه وقتــی وضعیــت روحی-روانــی جوانــان در حالتــی طبیعــی نباشــد،  آن جامعــه 

کــه  هجمه هایــی  حقیقــت  در 
دانشــگاه ها و نســل دانشــجو را مــورد 
قــرار می دهنــد، آســیب های  هــدف 
ــه ی جامعــه  ــر بدن بســیار شــدیدی را ب
ــوان  ــل ج ــه نس ــرا  ک ــازد. چ وارد می س
و قــر دانشــجو را می تــوان نیــروی 
ایــن  نهــاد.   نــام  محرکــه ی جامعــه 
نیــرو را بــه نوعــی می تــوان انــرژی 
عنــوان  جامعــه  فعــال   و  کنش منــد 
حوزه هــای  در  آســیب ها،  منــود. 
مختلفــی چــون اجتامعــی، اخالقــی، 
متوجــه   ... و  سیاســی  فرهنگــی، 

می گــردد. دانشــگاهی  جامعــه ی 
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ــوده اســت. از تیغه هــای خون چــکان  ــه خــون ظاملــان و مظلومــان آل        مقــدهم  جنگ هــای خامنان ســوز، پیکــر همــه ی صفحــات تاریــخ را ب
گذشــتگان تــا مــوج انفجارهــای هولنــاک امروزیــن. هنــوز هــم یکــی از شــومرین و وحشــیانه ترین پدیده هایــی اســت کــه بــرش بــا آن رویــارو 

بــوده و خواهــد بــود، جنــگ اســت. در بنیــاد فلســفی جنگ هــا در ســویی مقاومت هــای خلقــی جــای می گیــرد و در طــرف مقابــل ســایه ی 

شــوم اقتدارگرایــی. در واقــع "جنــگ میــان قدرت  هــا" مقولــه ی جداگانــه ای اســت کــه خــود جــای تامــل و تحلیلــی جامــع دارد. آنچــه مــورد 

نظــر اســت جنگ هــای نابرابــر و ظاملانــه ای بــوده کــه بــه درازای تاریــخ شــالق نسل کشــی را بــر تــن خلق هایــی زده اســت کــه در پــی حفــظ 

اخــالق و هویــت تاریخــی، جغرافیایــی و اجتامعــی خــود بــوده و در نهایــت خواســتار حقیقــت وجودیشــان می باشــند.   

بیامر گونــه بــه حیــات خویــش ادامــه خواهــد داد.

متاســفانه در جامعــه ی ایــران، یکــی از مشــکالت عدیــده ای کــه جامعــه بــا آن دســت  و پنجــه نــرم می کنــد، مشــکالت ناشــی 
از انحرافــات دانشــگاهی اســت. بــه عنــوان منونــه یــک شــهر را در نظــر بگیریــد کــه یکــی از مراکــز دانشــگاهی بــزرگ در آن 
وجــود داشــته باشــد. بــه دلیــل وجــود معضــالت و مشــکالت مختلفــی کــه در محیــط دانشــگاه ها پدیــدار می شــوند،  حیــات 
اجتامعــی آن شــهر دچــار بحــران خواهــد شــد. آســیب های دانشــگاهی تخریبــات فراوانــی بــر پیکــره ی جامعــه وارد خواهــد 
ــر وضعیــت  ــد. بــدون شــک تاثیرگــذاری قــرش دانشــجو ب ــه ای بی وفقــه را می طلب ســاخت کــه جــربان آن هــا، تــالش و مجادل
جامعــه و آینــده ی هــر جامعــه ای غیــر قابــل اغــامض اســت. بنابرایــن پرداخــن بــه ایــن موضــوع و تــالش جهــت رفــع آن ّهــا 

امری رضوری اســت.

نتیجه

جهــت مقابلــه بــا مشــکالتی کــه بیــان شــد، قبــل از هــر چیــز خوانــش و درکــی از مســاله الزم اســت. خوانشــی صحیــح کــه 
ــه جهــت حــل آن هــا  ــات اولی ــن جهــت، ریشــه یابی مشــکالت یکــی از اقدام ــردد. بدی ــح گ ــه درکــی صحی بایســتی منجــر ب
می باشــد. جهــت نیــل بــه ایــن مهــم ابتــدا بایســتی منشــاء اصلــی هــر یــک از مشــکالت را یافــت. بنابرایــن الزم اســت کــه هــر 
جامعــه ای بــا خوانشــی صحیــح از مســایل تاریخــی، فرهنگــی، سیاســی و اجتامعــی مختــص بــه خویــش، وضعیــت کنژکتــوری 
موجــود را درک منایــد؛ کــه می تــوان ایــن را یــک رســالت اجتامعــی هــر فــردی عنــوان کــرد. طبیعتــاً ایــن ادراک بــدون مطالعــه  
ــد ناقــص اســت.  ــه وجــود آی ــر و تحــوالت و کســب آگاهــی میــرس منی گــردد و اگــر هــم ادراکــی ب ــری مســتمر تغیی و پیگی
ــه  ــود. البت ــته تر می ش ــش برجس ــش از پی ــایل بی ــل مس ــت و تحلی ــی در تثبی ــره ی مطالعات ــت گس ــت اهمی ــن جه ــه همی ب
نکتــه ی قابــل توجــه ایــن اســت کــه بــر طبــق چــه اصولــی و بــر چــه اساســی مطالعــات و داده هــای دریافتــی را در ذهــن 
ســازماندهی و طبقه بنــدی منــود. هامنطــور کــه در ابتــدا بحــث کردیــم، بــا توجــه خطــوط فکــری موجــود  )البتــه بــا در نظــر 
گرفــن انشــعابات آن هــا( بایســتی داده هــای دریافتــی از طریــق مطالعــات را بــه گونــه ای برســاخت کــه منجــر بــه تحلیلــی 
بــا دورنگاهــی وســیع باشــد. بدیــن معنــی کــه بایــد متامــی فاکتورهــا و عوامــل موثــر و برهم کنش هــای موجــود اجتامعــی را 
بــه دقــت زیــر ذره بیــن تجزیــه و تحلیــل قــرار دهیــم. اینجاســت کــه اهمیــت پدیــده ا ی بــه نــام شــناخت بــرای مــا محرزتــر 

می گــردد. 

شــناخت در پــی یــک وســعت فکــری عظیــم کســب می گــردد و بســر توســعه ی فکــر و بســط نگرشــی توســط دغدغه هــای 
هــر انســانی شــکل می گیــرد. اینجــا پرســش »دغدغه هــا چــه بایــد باشــند؟« مطــرح می گــردد. در رابطــه بــا موضــوع مــورد 
نظــر مــا ایــن دغدغه هــا  بســتگی بــه نــوع نگرشــی دارد کــه قــرش دانشــجو بــرای خویــش در نظــر می گیرنــد. اگــر هــر فــرد 
دانشــجو بــه دنبــال پاســخ ایــن پرســش بــرود، بــدون شــک در مســیر یافــن پاســخ، دروازه هــای تفکــر و تعمــق روی موضوعــات 
ــاه و  ــه دغدغه هــای کوت ــردی  اســت ک ــات اجتامعــی و ف ــه اهــداف حی ــه روی انســان گشــوده می شــود. چــرا ک و مســایل ب

ــد.  ــزه و جهت دهــی می کن ــدت انســان را کانالی بلندم

ــش رو  ــایل پی ــل مس ــم و ح ــت فه ــه در جه ــت ک ــی اس ــن اصل های ــی از مهمری ــی« یک ــی و آگاهی بخش ــد آگاهی یاب »فرآین
ــی  ــالت اخالقی-اجتامع ــای آوردن رس ــیر به ج ــادن در مس ــرای گام نه ــازی ب ــوان آغ ــل را می ت ــن اص ــد. ای ــده می باش یاری دهن
ا ســت. بدیــن معنــی از  طریــق طــی ایــن مســیر می تــوان مســایل را فهمیــد و تفهیــم منــود. ایــن کار اقدامــی بنیادیــن در جهــت 
گســرش و بســط ِخــرد جمعــی اســت. چــرا کــه در لــوای خــرد جمعــی  اســت کــه مشــکالت و معضــالت مربــوط بــه جامعــه 
بــا هــر موضوعیتــی کــه دارنــد، در مســیر چاره یابــی قــرار می گیرنــد. در نتیجــه بــه عنــوان قــرش دانشــجو کــه در ابتــدای راه 
ایفــای نقشــی مانــدگار در برســاخت آینــده ی جامعــه قــرار دارنــد،  رســالت آگاهی یابــی و آگاهی بخشــی را بــه می تــوان بــه 

عنــوان بزرگریــن و مهم تریــن رســالت اجتامعــی و فــردی آن هــا قلمــداد منــود. 

 سفید

نسلکشی

.
هژاررِبین
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آ( مفاهیم نسل کشی و سبب وقوع آن 

ــات  ــه ای کــه ســاختارهای حی ــی بــرشی آغــاز می گــردد. هــامن زمین ــف و بنیادهــای معنای ــز از تعاری هــر چی

بــرشی بــر اســاس آن شــکل گرفتــه اســت. داد و ســتدها و رخدادهایــی کــه بــه دســت خــود انســان نام گــذاری 

و ارزش گــذاری شــده اند. در حــول پیدایــش مقولــه ی فرهنــگ کــه در واقــع متامی بازخوردهــا، عکســالعمل ها و 

تصمیــامت اجتامعــی در برابــر پدیده هــای گوناگــون را در بــر می گیــرد، همــه ی ویژگی هــای جامعــه ی بــرشی، 

متایــزات و همچنیــن تشــابهات آنهــا در باالتریــن ســطوح پدیــدار گشــته اســت. هامنــا پــس از ایــن، معیارهــای 

ارتباطــی میــان خلق هــا و فرهنگ هــا شــکل می گیرنــد. رصف نظــر از ارتباط هــای ســازنده، آنچــه کــه بایســت 

ــی  ــای غیراجتامع ــش ویژگی ه ــرب و پیدای ــای مخ ــردد، ارتباط ه ــی گ ــرد و آسیب شناس ــرار گی ــث ق ــورد بح م

چــون اقتــدار، تصاحــب، تجــاوز، نسل کشــی و از ایــن دســت مــوارد اســت. 

گــروه فرادســت کــه در موضــع اقتــدار و قــدرت قــرار می گیــرد، در واقــع در پــی بقــاء 

و گســرش قلمــرو و قــدرت خویــش، دســت بــه هــر گونــه تقالیــی خواهــد زد. در ایــن 

راه بســی از ارزش هــای اجتامعــی و اخالقــی خویــش و فرهنگ هــای فرودســت را نیــز 

لگــد مــال می کنــد. خلق هــا و فرهنگ هــای مــورد هجــوم در برابــر مســئله ی بردگــی 

و تســلیم شــدن قــرار می گیرنــد. چــرا کــه تنهــا راه آنکــه بــه پیوســت و دنبالــه ی بــی 

چــون و چــرای اقتــدار درآینــد همیــن اســت. بــردگان چــون اجســام تصاحــب شــده  بــا 

متــام متعلقــات مــادی و معنویشــان در خدمــت جبهــه ی فرادســت قــرار می گیرنــد.

ــه  ــت ک ــا آن اس ــدن خلق ه ــت و برده گردان ــای شکس ــن راهکاره ــه رایج تری  از جمل

از لحــاظ هویتــی در تنگنــا قــرار گیرنــد. در ادامــه ی ایــن پــروژه  از هرگونــه ویژگــی 

ــی  ــق و انحــراف هویت ــد گشــت. تعلی ــی و ســاختاری( تهــی خواهن فرهنگــی) معنای

موجــب می شــود مردمــان بــرای یافــن هویــت و اثبــات موجودیــت معنایــی و حتــی 

ــه رس از  ــی ک ــون موجودات ــد و چ ــگ بیاندازن ــامن چن ــر ریس ــه ه ــش ب ــادی خوی م

تن هایشــان جــدا گشته اســت، دســت و پــا بزننــد. قاعدتــاً دســتگاه های اقتــدار مایــل 

ــی  ــادی و معنای ــیل های م ــی  پتانس ــن متام ــت گرف ــه خدم ــان تر ب ــه آس ــر چ ــه ه ب

خلــق و جغرافیــای مــورد نظــر خویــش می باشــند. لــذا بــرای دســت  یافــن بــه ایــن 

ــتفاده  ــورد اس ــای م ــن راهکاره ــیون( از مهم تری ــالل فرهنگی)آسمیالس ــور، انح منظ

حکومت هــای حاکــم اســت. بــه ویــژه پــس از پیدایــش دولت_ملت هــا بازتــاب 

ــت  ــه هوی ــود را ب ــات خ ــتین رضب ــن راه نخس ــد. از ای ــه اوج می رس ــه ب ــن مقول ای

جوامــع وارد می آورنــد. چنــان کــه ســنت ها، معیارهــا و انتخاب هــای هوشــمندانه ی 

اجتامعــی، تحقیــر و بــی ارزش می گردنــد. از راه تبلیغــات گوناگــون، پدیده هــای 

فریبنــده ای را ابــالغ می کننــد کــه رفتارهــای جامعــه ی هــدف را بــا معیارهــای خــود همگــون ســازند. پــس از آن 

نشســت و برخاســت های روزانــه و در باالتریــن ســطح ها، حتــی طــرز تفکــر و ذهنیــت مردمــان را نیــز چنــان 

ربات هایــی کنــرل شــده در دســت می گیرنــد. هامن گونــه کــه گفتــه شــد فــرد و جامعــه در حالتــی کُــام ماننــد 

قــرار می گیرنــد؛ نــه تــوان تحلیــل وضعیــت کنونــی و رهایــی از آن را دارنــد و نــه قــادر بــه بازســاخت بنیان هــای 

فرهنگــی خــود می باشــند. بــه عبــارت دیگــر نــه می داننــد کــه چــرا هســتند و بــرای چــه مالحظه گــر زنــده ی 

ــن  ــش تعیی ــا رسمشــق های از پی ــا ب ــد. تنه ــا را جهت دهــی می کن ــد چــه کســی آنه ــه می دانن ــد و ن لحظه هاین

ــه  ــد ک ــت می کنن ــه صحب ــد. آن گون ــت می کنن ــده( حرک ــاز و جــذب کننده)آســمیله کنن ــده ی همگون س ش

الگوهایشــان ایجــاب می کنــد؛ آنگونــه لبــاس بــه تــن می کننــد کــه ایشــان تعییــن کننــد و در نهایــت آن گونــه 

می اندیشــند و می زینــد کــه از اطــاق فکرهــای دولتــی اشــاعه و تحمیــل می گــردد. هــدف دســتگاه های 

قــدرت نیــز ســاختاری اینگونــه بی هــدف و نــاآگاه اســت کــه همــه ی فاکتورهــای بردگــی در آن هویــدا باشــد.

بــه ســخنی ســاده، اگــر در برابــر تبلیغــات مخــرب و اســتحال های رژیم هــای مقتــدر، از طــرف خلــق و جامعــه هــدف مقاومــت بــه عمــل 

آیــد، رویکــرد اقتدارگــران نســبت بــه آن جامعــه، روی بــه مرحلــه ی تــازه و ویرانگرتــری مــی آورد. مکانیســم وحشــیان های کــه بــه اصطــالح 

ــد. ــی مینامن آن را نسل کش

نسل کشی شیوه ای است که برای ناپدید و تارومار کردن جوامع به کار گرفته می شود. اساسا به دو بخش تقسیم می گردد؛ نسل کشی فرهنگی 

 و فیزیکی. 

نسل کشی)ژینوساید( فیزیکی را در برابر مردمانی به راه می اندازند که در اثر هیچ کدام از حمالت و یورش های ضدفرهنگی قدرمتداران از 

پای در نیامده و تسلیم نشده اند. همچنین غنا و توسعه یافتگی فرهنگ آنها از نظام فرادست به مراتب واالتر است. این مرحله، آخرین 

راه چاره ی دولت ها است برای ساخن برده های مطیع و گوش به فرمان است. البته در تاریخ هیچ قدرتی  قادر به نسل کشی کامل و از میان 

بردن متام موجودیت مادی و معنایی جامعهای نبوده است. تنها راه هراسی بزرگر است برای آنکه در نهایت خلق را تسلیم کنند. حمالت 

مغول بر آسیای میانه، قتل عام یهودیان، ارامنه و کوردها از آن دسته حمالت تاریخی است که موجب تغییر مسیر طبیعی و انحراف خلق ها 

شدند.

ــار خشــونت و  ــق دچ ــی بخشــی از خل ــوع فیزیک ــه در ن ــی اســت. چــرا ک ــر، نسل کشــی فرهنگ ــر و مهلک ت ــی مهیب ت از نسل کشــی فیزیک

ــرای مقاومــت  ــه ای باشــد ب ــده ی خلق هــا ســمبلیک می گــردد و ممکــن اســت جرق ــان باقیامن ــت در می ــد و در نهای کشــتار فیزیکــی می آین

بیشــر گــردد. همیــن طــور اثــرات مخــرب آن بعــد از چنــد نســل بســیار کــم رنــگ خواهــد شــد. امــا در نسل کشــی فرهنگــی، هــدف نــه تنهــا 

بعــد فیزیکــی جامعــه بلکــه ابعــاد تاریخــی و حافظــه ی اجتامعــی، زبــان، وضعیــت سیاســی، اقتصــاد، هــر و صنایــع، آمــوزش و پــرورش و در 

انجــام ذهنیــت و آینــده خلق هــا را مــورد تجــاوز و تعــدی قــرار داده و بــه متامــی  از بیــن می برنــد. ارزش هــا، معیارهــا و شــیوهی حیاتــی 

را کــه بــا خودآگاهــی ســاخته و پرداختــه بوده انــد بــر ایشــان حــرام می دارنــد. حتــی آزادانــه فکــر کــردن هــم ممنــوع می شــود. این گونــه 

ــت را  ــتگاه های فرادس ــی دس ــه ی فیزیکی-اجتامع ــد هجم ــر گزن ــت در براب ــارای مقاوم ــه ی ــود ک ــرا می ش ــی اج ــر روی جمع ــی ب نسل کش

نداشــته و از ســوی دیگــر نیــز فرهنــگ آنهــا در مقایســه بــا فرهنــگ جمــع فرادســت ضعیف تــر باشــد و توســعه نیافتــه اســت. چنــان کــه 

اقتدارگرایــان بتواننــد ارزش هــای ســاختگی خــود را بــر  آنهــا تحمیــل گرداننــد و وادارشــان کننــد کــه در قفــس تعاریــف و مفاهیــم اربــاب و 

بردگــی ایشــان دســت از همــه ی فاکتورهــای هویتــی، شــخصیت اجتامعــی و مبانــی مــادر مــادی و معنــوی خویــش دســت بردارنــد و بــا آن 

بیگانــه گردنــد. اگــر بــه گونــه ای کــه اســتثامرگران می گوینــد زندگــی کننــد حــق زندگــی ای پســت و بردهــوار دارنــد و اگــر اینگونــه نباشــد در 

آتــش آنهــا خواهنــد ســوخت.

ب( ارزش گذاری مسئله ی فرهنگ و ارتباط آن با رخدادهای تاریخی و رسنوشت اجتامعی، جغرافیایی و دیگر خصوصیات خلق ها        

ــگ را  ــد. فرهن ــکل می گیرن ــی ش ــای فرهنگ ــق معیاره ــا تواف ــز، ب ــی نی ــای اجتامع ــن عملکرده ــاده تری ــا افت ــش پ ــن و پی ــی کوچک تری  حت

می تــوان چــون چگونگــی آگاهانــه ی زندگــی خلقــی دانســت کــه بــر اســاس رشایــط زیســت محیطــی و ابزارهــای تکامــل انجــام می گــردد. 

ــن  ــود در متعالی تری ــات خ ــه ی حی ــرای ادام ــدام ب ــه م ــت ک ــه اس ــی جامع ــی پیاپ ــای اجتامع ــل و تحلیل ه ــی عق ــگ زاده ــده ی فرهن پدی

حالت)کــه اکنــون آن را آزادی و جامعــه ی سیاســی اخالقــی می نامیــم( انجــام می گــردد. بــرای هــر خلــق، فرهنــگ نردبانــی بــه درازای هــزاران 

هــزار پلــه ی تاریخــی وجــود دارد کــه راه رســیدن بــه اوج و تعالــی جامعــه را می پیامیــد. حــال تصــور کنیــم خلقــی کــه در مرحلــه ی هــم 

عــرص مــا مــورد هجــوم فرهنگــی قــرار می گیــرد، در چــه رشایطــی بــه رس خواهــد بــرد. متــام حافظــه ی فرخنــده ی تاریخــی او تحقیــر گشــته 

ــه منــو  ــر آن ک ــه دیگــر ســخن متــام پلکان هــای پشــت رسش را در هــم می شــکنند و بناب اســت و چــون ضــد ارزش نشــان داده می شــود. ب

و پویایــی فرهنــگ بــه اســاس بنیــاد تاریخــی جامعــه بســته اســت، راه از ادامــه ی روال حرکــت طبیعــی اجتــامع خلقــی گرفتــه می شــود. بــا 

ــه نوعــی فــرد و  ــوان رشــد دادن فرهنــگ خــودی و طبیعــی، ب فقــدان تاریــخ و فرهنــگ و ارزش هــای سیاســی و اخالقــی جامعــه و عــدم ت

ــرای تصاحــب و تجــاوز هــر  ــه ای حــارض و بی صاحــب، ب ــد. هم چــون لقم ــه وجــود می آی ــگ ب ــا شناســنامه ای گن ــت و ب ــه ای بی هوی جامع

قدرتــی آمــاده اســت. 

بدیهــی اســت کــه پروســه ی یــاد شــده تنهــا هــدف نابودگــر اقتدارطلبــان اســت. ارزش هــای اجتامعی–خلقــی و فرهنــگ جامعــه خــودی در 

در  را  فیزیکــی  نسل کشی)ژینوســاید( 

می اندازنــد  راه  بــه  مردمانــی  برابــر 

کــه در اثــر هیچ کــدام از حمــالت و 

یورش هــای ضدفرهنگــی قدرمتــداران 

از پــای در نیامــده و تســلیم نشــده اند. 

یافتگــی  توســعه  و  غنــا  همچنیــن 

ــه  ــت ب ــام فرادس ــا از نظ ــگ آنه فرهن

مراتــب واالتــر اســت. ایــن مرحلــه، 

اســت  دولت هــا  راه چــاره ی  آخریــن 

بــرای ســاخن برده هــای مطیــع و گــوش 

بــه فرمــان اســت. البتــه در تاریــخ هیچ 

ــه نسل کشــی کامــل و  ــادر ب ــی  ق قدرت

از میــان بــردن متــام موجودیــت مــادی 

و معنایــی جامعهــای نبــوده اســت.

ب

آ
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ــر هجــوم  ــزان مقاومــت در براب ــخ جامعــه، می ــگ و تاری ــوای فرهن ــا و محت ــزان غن ــه می ــد. ب ــاع کرده ان ــر هجمه هــای خارجــی دف براب

ــان خلق هــا(.  ــادالت و داد و ســتدهای ســازندهی می ــه رصف نظــر از تب ــن می شــود )البت ــه تعیی ــز فیزیکــی بیگان فرهنگــی و نی

 از ارتبــاط تنگاتنــگ میــان فرهنــگ و بــرش و همچنیــن میــان انســان و جامعــه میتــوان اســتنباط کــرد کــه در واقــع پاســداری از اصالــت 

فرهنگــی بــا پاســداری از اجتــامع انســانی در ترادفــی معنــادار و آگاهانــه اســت. اصالــت بــه معنــی راکــد مانــدن در مرحلــه ی قدیــم 

نیســت. بلکــه حفاظــت از مبانــی تاریخــی و بــه وســیله ی آن گســرش همه جانبــه ی فرهنــگ اســت؛ آنچنــان کــه رشایــط آزادانــه ی حیــات 

اجتامعــی ایجــاب مــی دارد تعییــن خــط مشــی جامعــه بــه دســت خــود جامعــه اســت. چــون خــود بــودن، چــون خــود اندیشــیدن و 

چــون خــود زیســن هــامن ارزش هایــی هســتند کــه بــرای آن مبــارزه می شــود و در اصــل مبییــن مقولــه ی فرهنــگ، اخــالق و سیاســت 

جامعــه ا ی ســامل اســت. در واقــع آیندهــی اجتامعــی و رشایــط زیســت محیطــی هــر خلقــی بــه میــزان پاسداشــت از اصالــت فرهنگــی و 

شــیوه و راهکارهــای بقــاء و حیــات رقــم خواهــد خــورد.

پ( پیشینه رژیم های حاکم بر ایران و در راس آنها، جمهوری اسالمی ایران، در اجرای نسل کشی فرهنگی

هرچنــد کــه رونــد نسل کشــی از زمــان هخامنشــیان تــا بحــال )در دولت-ملــت جمهــوری اســالمی( تغییــرات بســیار زیــادی را بــه خــود 

دیــده اســت، امــا بــاز هــم انــدک نیســتند نقــاط مشــرکی کــه میــان آنهــا وجــود دارد. از هــامن آغــاز آنــان کــه بــر ایــران مســلط بودنــد 

ســعی بــر آن داشــتند کــه مبــدا فرهنــگ و تاریــخ را تاســیس حکومت هــای فارســی زبــان ابــالغ دارنــد. گرچــه در آن زمــان شــگردهای 

آسمیالســیون و نســل کشــی فرهنگــی آن چنــان پیرشفتــی نداشــت امــا دگربــار رد پــای فرهنــگ خلقهــای تحــت ســلطه در ســاخت و 

بنــای فرهنــگ تحمیلــی حکومت هــای فــارس ایرانــی دیــده می شــود. در زمــان حکومــت پهلــوی نیــز ایــن راهــکار قدیمــی  بــه صــورت 

مــدرن شــده، بــار دیگــر روی خلق هــای ایــران اجــرا شــد. عــالوه بــر آن دوران پهلــوی دروازهــی اساســی ورود مدرنیتــه ی رسمایــه داری 

ــران ارزش هــای  ــل ای ــخ مل ــوده اســت. در دوران رضاخــان و محمدرضــا شــاه، بیــش از هــر زمــان در تاری ــران ب ــان خلق هــای ای ــه می ب

غربــی بــر مــردم تحمیــل گشــت. بــه طــوری کــه در آن عــرص تعاریــف فرهنگــی وارداتــی بــه کلــی بــا نحــوه حیــات اجتامعــی جوامــع 

ــل همراهــی خلق هــا و  ــد، امــا یکــی از دالی ــوی مداخــالت خارجــی می آی ــران ب ــود. اگرچــه از انقــالب اســالمی  ای ــر ب ــه مغای خاورمیان

توده هــای مــردم بــا رونــد انقــالب هــامن فاکتورهــای فرهنــگ تحمیلــی بــود. 

بعــد از پیدایــش اســالم و ورود و حاکــم شــدن حکومــت اســالمی در ایــران، ســلطه گران دیــن را کــه گونــه ای از فرهنــگ و هدایتــی بــرای 

زندگانــی خردمندانــه اســت، چــون ابــزاری بــرای گســرش اقتــدار خویــش بــه کار بردنــد. حــال آن کــه بــرای ایــن منظــور بســی تحریــف 

ــن آن جمهــوری  ــه نوی ــه منون ــی ک ــد. اســالم و مذاهــب دولت ــم منودن ــو تنظی ــن آن را از ن ــش موازی ــرده و نفــع خوی ــن ایجــاد ک در دی

اســالمی  ایــران اســت، نــوع دیگــری از هویــت ســاختگی و انکارگــری اســت کــه بــرای تبدیــل جوامــع انســانی بــه بــردگان و نوکــران مطیــع 

بــه وجــود آمــد. چشــم بنــدی از تعصــب تاریخــی کــه اجــازه دیــدن حقایــق و راســتی ها را بــه هیــچ کــس منی دهــد.

جمهــوری اســالمی  ایــران، تلفیقــی اســت از حکومــت ملی گــرای فــارس مرکــز و متعصــب مذهبــی شــیعی. نقطــه ی رشوع ایــن حکومــت 

مصــادف اســت بــا حیله گری هــای سیاســی و انــکار هویت هــای اجتامعــی و سیاســی در ایــران. هرچنــد دم از مخالفــت بــا نظام هــای 

جهانــی می زننــد و از شــعار فرمالیتــه ی " نــه رشقــی، نــه غربــی، جمهــوری اســالمی " دســت بــر منی دارنــد؛ امــا بایــد گفــت نظــام جمهــوری 

اســالمی  از هــامن آغــاز کار، هــم غربــی و هــم رشقــی بــوده و منونــه ی متــام و کاملــی از سیاســت های رسکوبگــر و ویرانکننــده ی دولتــی 

ــه از  ــار و قتل عام هــای بی رحامن ــدان و شــکنجه های مرگب اســت. خفقــان فرهنگــی، سیاســی، اجتامعــی، اعدام هــای دســته جمعــی، زن

ارمغان هایــی هســتند کــه ایــن نظــام در راه ثبــات و ســلطه سیاســی خــود در هــامن اوایــل انقــالب بــه مــردم هدیــه داد. بــا گــذر زمــان 

و جایگزیــن شــدن نظــام و نظــر بــه مقاومت هــای نســبی مــردم، دولــت بــه سیاســت های جنــگ ویــژه و انــکار و امحــاء روی آورد. 

ــه  ــی  را ب ــان عموم ــه ی اذه ــه هم ــت های نرمی ک ــت. سیاس ــا اس ــر خلق ه ــی دامن گی ــی فرهنگ ــه نسل کش ــت ک ــال ها اس ــران س  در ای

صــورت ظاهــری راضــی می کننــد. هویــت اجتامعــی و سیاســی افــراد را بــه مرحلــه ی  حقیــر قومیــت تقلیــل داده و فاکتورهــای قومیــت 

را نیــز دگــر بــار چــون شــهروندی تحــت رکاب ارزش هــای ایرانی-شــیعی کــم می کننــد . نحــوه ی زندگــی و ارزش هــای اخالقــی را منحــرف 

ــود،  ــی و کمب ــب ماندگ ــد عق ــه مانن ــان دادن ب ــینی و نش ــتا نش ــی و روس ــی طبیع ــر زندگ ــت های تحقی ــال سیاس ــرای مث ــد. ب می دارن

هنــوز هــم ادمــه دارد. در دوران هخامنشــیان ســعی رژیــم حاکــم بــر آن بــود کــه فرهنــگ اشــراکی و اصیــل آریایــی از راه کشــتار و 

قتل عــام و رسکــوب فیزیکــی از میــان رود و متــام نیروهــا و ثروت هــای منطقــه طابــع و دنبالــه ی آنــان باشــند. امــا در نتیجــه می بینیــم 

کــه فرهنــگ آریایــی بعــد از گذشــت 2500 ســال هنــوز در سلســله های رسبلنــد زاگــرس و برخــی مناطــق دیگــر جــاری اســت و تنهــا 

ــوری اســالمی  ــد. حــال نظــام جمه ــه ارث برده ان ــان را ب ــی آن زم ــرا و بی اخــالق دولت ــگ اقتدارگ ــه فرهن دولت هــا و ســالطین دوران ک

 راهــکاری را در بــر می گیــرد کــه هیــچ نشــانی از فرهنــگ آریایــی و زاگرس نشــینی باقــی منانــد. چنــان کــه خلق هــای منطقــه را از اصــل 

و هســتی خــود نفــرت ورزنــد و خــود نشــانه های موجودیــت و هویــت هــزاران ســاله ی خــود را بــا احســاس حقــارت مدفــون کننــد. 

ــد  ــاری و رشافــت و اخــالق انســانی را چــون فاکتورهــای عقــب ماندگــی ابــالغ می دارن ــان، ی ــم حیاتــی خــاک، میهــن، مــادر، زب مفاهی

ــا تیغه ایــی کــه بــه دســت  ــا پاشــیدن تخــم فســاد و بی اخالقــی در نهایــت فــرد و جامعــه ی از هــم گســیخته ی بینــام و نشــان را ب و ب

خودشــان داده شــده گــوش تــا گــوش رس بربنــد. پــس از آن نیــز بدیهــی  اســت کــه معنــا، نهــاد و ســاختارهای انســانی دســت و پــا زنــان 

ــای  ــون ربات ه ــه چ ــت ک ــرک اس ــای متح ــد الش ه ــی می مان ــه باق ــه ک ــد و آنچ ــرو می رون ــی ف ــای نسل   کش ــرداب بی انته ــق م ــا عم ت

ــوند . ــرل می ش ــان کن بی ج

ت( آخرین نشانه های حیات و رهایی از مرداب نسل کشی فرهنگی

در برابــر آشــوبگری های چنــد هــزار ســاله ی اقتدارگرایــان کــه گمراهــی از مســیر حقیقــت اســت، راه نجــات تنهــا پرســش های پیرامــون 

حقیقــت راســتی ها اســت و در جــواب ایــن پرســش ها بــه هــر قیمتــی کــه باشــد، تعــادل حیــات انســانی و آزادی وجــود دارد. در برابــر 

خــط خیانــت بــه ارزش هــای اجتامعی-خلقــی در تاریــخ، همــواره ایثــار و مقاومــت مردمــان وجــود داشــته اســت. هنــوز هــم لبخندهــا، 

دســتگیری ها، شــجاعت ها و فداکاری هــا در قلــب خلق هــا نقــش مؤثــر دارد. آنچــه بــرای پیــروزی حــق بــر باطــل نیــاز اســت، مفهــوم 

متــام و کــامل انقــالب اســت. انقــالب تخریــب همــه ی کاخ هــا و دژهایــی اســت کــه در چنــد هــزار ســال در حافظــه ی تاریخــی خلق هــا 

ســاخته شــده اســت. حقیقــت جویــی از مؤلفه هــای نخســتین انقــالب اســت. بــرای آنکــه موشــکافانه آثــار باقیامنــده از حقیقــت را در 

جامعــه و تاریخــامن بازیابیــم، بایســتی ارزش هــای فرهنــگ انقــالب را بــه رســتاخیز وا داریــم. نــه گفــن بــه دشــمن های بیگانــه و نــه 

گفــن بــه دژخیم هــای درونــی و خیانتــکار و نیــز پویــا ســاخن ذهنیتــی بــا معیارهــای خــودی و فرهنــگ خــود بــودن، چارچــوب فراهــم 

کــردن بســر آزادی اجتامعــی اســت.

ــتبد  ــای مس ــر دولت ه ــا در براب ــق خلق ه ــئله ی عمی ــل مس ــوی ح ــیک جواب گ ــت های کالس ــیوهی سیاس ــر ش ــه دیگ ــت ک ــد دانس  بای

دوران نیســت. مبــارزه و راهکارهــای نــو سیاســی مســاوی اســت بــا تعالــی تعاریــف و مفاهیــم اجتامعــی و فرهنگــی جامعــه بــرشی 

و تعالــی دادن آنهــا تــا ســطح بیکــران حقیقــت جامعــه ی آزاد و طبیعــی انســانی. بایــد از نــو بــه بنیادهــای اخالقــی و معنایــی حیــات 

جــان بخشــید و اســاس و هــدف مبــارزات قــرار داد. هــدف از انقــالب جابجایــی قــدرت میــان فرادســتها و فرودســتها نیســت. انقــالب 

محتوایــی گردونــی دارد کــه در آینــه ی جامعــه ی طبیعــی انســانی دیــده می شــود. هــدف از مبــارزات آزادی خواهانــه، رســیدن بــه اوج 

کــامل در مفاهیــم خلقــی و درک حقیقــت از جانــب مردمانــی  اســت کــه بخشــی از آن هســتند. 

ت
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ب- کــودکان کار در بیــرون از خانــه: مشــغول دست فروشــی، شــاگردی  و یــا کار در کارخانجــات و 
تولیدی هــا و ... 

ج- کــودکان کار یــا خیابانــی: ایــن دســته از کــودکان بــه اصطــالح کــودکان کارتن خــواب کــه بــر روی 
ــادان شــب را آنجــا  ــگاه معت ــه و جای ــل، پارک هــا و خانه هــای مخروب ــر پ ــاده، زی ــر پی پل هــای عاب
ــه  ــی ب ــد و بیشــر توســط باندهــای مافیای ــی می کنن ــا روشــن شــدن هــوا،  گدای ــد و ب مــی گذرانن
کارهایــی مثــل فــروش مــواد مخــدر و رسقــت مبــادرت می کننــد. بیشــرین صدمــات جانــی و روحــی 
ــر بیــامری، رسمــا و گرمــا زود جــان کوچــک خــود را  ــر اث ــا ب ــد ی ــن دســته از کــودکان می بینن را ای
ــم  ــا از طــرف رژی ــد ی ــرار می گیرن ــا مــورد تعــرض جنســی ق ــر می شــوند( ی از دســت می دهند)پرپ

ــران جمــع آوری و دســتگیر می شــوند. ای

ــودکان  ــته از ک ــن دس ــالمی: ای ــم اس ــگاه های رژی ــم در پرورش ــا یتی ــت ی ــودکان کار بی رسپرس د- ک
از هــامن بــدو امــر فرزنــدان ناخوانــده ی دولــت می شــوند و در مکان هــای 
بــرای منونــه  مخصوصــی تحــت شستشــوی مغــزی قــرار خواهنــد  گرفــت، 
بیشــر نیرو هــای رسکوب گــر خواهــران زینب)فاطــی کامندوهــا( و یــا لبــاس 
ــد از  ــوب می کنن ــراض را رسک ــوع اع ــر ن ــه ه ــت ک ــه دس ــامق ب ــخصی های چ ش

ــد. ــاب می آین ــه حس ــته ب ــن دس ای

کــودکان کار محصــول کارهــای ســبک رسانــه ی و ســودجویانه ی دولــت و نا آگاهــی 
والدیــن می باشــند. اگــر نیــم  نگاهــی بــه ادیــان بیندازیــم، تاکیــد آنــان بــر کمــک 
ــی در  ــا حت ــن! ی ــرای والدی ــه کار ب ــدان شــده و ن ــن از طــرف فرزن ــردن، والدی ک
]بــه اصطــالح[ قوانیــن دولتــی در ایــران مــاده ی ۷9  قانــون کار، اشــتغال بــه کار 
کــودکان زیــر 15 ســال ممنــوع می باشــد. امــا آیــا بــه راســتی قوانیــن دولتــی کــه 
ــا چــه  حــد پشــتوانه ی  ــر جامعــه اســت ت هــامن اخــالق دولتــی تحمیــل شــده ب
جــدی اجرایــی و الزم االجــرا اســت؟ قوانیــن دولتــی چــون خــارج از اخــالق 
وجــودی انســان ها اســت بــه جــز اســتثامر و انباشــت رسمایــه و منافــع شــخصی 
ــا  ــت انجــام داده  اســت؟ و ام ــه ســود برشی ــی ب ــده ی معلوم الحــال، چــه عمل ع
متأســفانه دیــدگاه بســیاری از شــهروندان کــه آن نیــز برگرفتــه از منطــق دولــت 
ــد. در  ــی می باش ــیار غیراخالق ــی)کار( بس ــودکان خیابان ــه ک ــبت ب ــد، نس می باش
اســاس پیکــری اخالقــی و واکنشــی جامعــه در ایــران مریــض می باشــد. در واقــع 
طــرز نــگاه اکریــت جامعــه نســبت بــه یکدیگــر نیــز بیامرگونــه می باشــد. 
پایین شــهری،  نامــرشوع،  رابطــه ی  محصــول  عقب افتــاده،  را  کار  کــودکان 
ــد. در حقیقــت دیگــر  ــا شهرســتانی، درجــه 2و3 و ... قلمــداد می کنن روســتایی ی

بــه ایــن منی اندیشــند کــه پدیــد آورنــده ی ایــن وضعیــت بغرنــج ریشــه در ماهیــت وجــودی دولــت 
و ســکوت معنــادار آنــان بــه عنــوان جامعــه ی مدنــی دارد کــه بــا نفــس برابــری و اخالقیــات در ایــن 
امــر در تقابــل اســت. البتــه بایــد دانســت کــه ایــن موضــوع تنهــا مختــص بــه دولــت ایــران نیســت 
ــده ی  ــد و هــدف پدیدآورن ــن شــکل می باش ــان بدی ــی جه ــت در متام ــت وجــودی دول ــه ماهی بلک

ــر اســاس تضــاد طبقاتــی می باشــد. ــر ایــن مبنــی اســت. جوهــر وجــودی دولــت ب دولــت ب

ــوند. در  ــگر می ش ــدی پرخاش ــا ح ــه گیر و ت ــده ای، گوش ــده عق ــودکان کار در آین ــی ک ــر روان از نظ
ــر  ــه مــوارد زی ــوان ب ــران می ت ــده ی، افزایــش کــودکان کار در ای بحــث آسیب شناســی دال هــای پدی

اشــاره کــرد:

ــد.  ــه کارهــای ســخت می گامرن ــا را ب ــن کــه آنه ــدان توســط والدی ــزاری از فرزن  1- سوء اســتفاده اب
کارهــای از قبیــل کارگاه هــای خانگــی و شــاگردی بــرای اســتادکار بــا کمریــن حقــوق و مزایــا، از آن 
جملــه هســتند. ایــن نیــز ریشــه در اخــالق دولتــی کــه همیشــه و در هــر حــال ســود را بــا توســل 
ــر در  ــد ســال اخی ــگاه در چن ــوع ن ــن ن ــد یافــت؛ ای ــرد بای ــزاری منــودن افــراد در نظــر می گی ــه اب ب

کــودکان زیباتریــن و معصوم تریــن موجــودات هســتی هســتند. احــرام بــه آنهــا احــرام بــه اصــل انســان و انســانیت 
اســت. بی نقابانــی کــه در میــان نقــاب داران می زینــد! چقــدر غم انگیــز اســت کــه در طــول تاریــخ همیشــه 
ــوند.  ــال می ش ــران لگدم ــک  ضمی ــای تاری ــر پاه ــه داری، زی ــه ای رسمای ــاک در جامع ــک و پ ــان های کوچ ــن انس ای
ــگاه کشــانیده  اســت. بیــش از 800 میلیــون گرســنه در  ــه لبــه ی پرت خودخواهــی و زیادخواهــی بزرگرهــا آنهــا را ب
جهــان کــه بیشــر آنــان را کــودکان تشــکیل می دهنــد.  215 میلیــون کــودک کار در جهــان وجــود دارد، کــه در حــال 
انجــام حرفه هــای پرخطــر هســتند. هــر روز بــا عبــور از خیابان هــای کالن شــهرها؛ شــاهد کودکانــی زیبــا و معصومــی 
هســتیم کــه مشــغول گدایــی بــر روی پل هــای عابــر پیــاده، پارک هــا، داخــل مــرو و یــا بــا فــروش گل ، فــال حافــظ، 
دســتامل کشــیدن ماشــین های شــهروندان! مغــرور و بی تفــاوت می باشــند، زندگــی خــود را بــا اندکــی پــول گــذران 
ــاک دالن  ــن پ ــب ای ــا فری ــا می نشــینند و ب ــن آنه ــی در روز در کمی ــگام و حت ــد. گرگ هــای گرســنه شــب هن می کنن
ــده ی  ــه آین ــزرگ ک ــان ب ــردان و کوچک زن ــن کوچک م ــد. ای ــی جنســی می کنن ــی و حت ــتفاده ی اخالق ــا سوء اس از آنه
هســتی بخــش موســیقی زندگــی هســتند در رشایــط غیرانســانی بــه رس می برنــد. در واقــع ایــن مقالــه ایــن پرســش 

را پیــش می کشــد کــه چــرا کــودکان مجبــور بــه چنیــن کارهایــی شــده اند؟ 

ــه  ــدار ب ــداوم و پای ــورت م ــه ص ــه ب ــود ک ــه  می ش ــری گفت ــودکان کارگ ــه ک ــودکان کار« ب ــی، »ک ــف جهان در تعری
ــازار کار می شــوند  ــد وارد ب ــی کار، ناگذیرن ــه ســن قانون ــن کــودکان پیــش از رســیدن ب ــه می شــوند ای خدمــت گرفت
و کار در ســنین آنهــا مانــع رشــد طبیعــی، اجتامعــی، روانــی و جســامنی آنهــا می شــود یــا بــه زبــان ســاده کــودکان 
ــر اثــر فشــار خانوادگــی و فقــر؛ تــن بــه کارهــای ســخت  ــار و ب کار بــه کودکانــی اطــالق می شــود کــه از روی اجب
ــی  ــه می گــردد، 2 میلیــون اســت ول ــزان کــودکان کار ارائ ــد. آمــاری کــه توســط دولــت از می و طاقت فرســا می دهن
آمــار غیردولتــی ایــن میــزان را 7 میلیــون گــزارش داده انــد. هــامن طــور کــه می دانیــد آمــار رســمی چنــدان قابــل 

ــد.  ــامد منی باش اعت

کودکان کار به 4 گروه تقسیم می شوند: 

الــف- کــودکان کار در خانــه: ایــن کــودکان از طــرف پــدر و مــادر بــه کار در کارگاه هــای خانگــی و مــزارع و... گــامرده 
می شــوند ماننــد قالی بافــی، کشــاورزی و ...

تا

عمقخیابانمیسوزند

کودکانکار

جانیــان  و  قاتــالن  از  بســیاری 
حرفــه ای که دســت بــه تجــاوز علیه 
کــودکان و حتــی زنــان می زننــد بعد 
از دســتگیری خــود اعــرتاف کرده اند 
کــه آنهــا بــه کودکــی مــورد بی مهری 
ــی  ــاوز جنســی و اخالق ــی تج و حت
ــزرگ  ــده اند؛ ب ــه ش ــرف جامع از ط
ــار  ــن ب ــان های خش ــوند، انس می ش
ــه عقده هایشــان  ــد و اینگون می آین
می کننــد.  خالــی  دیگــران  بــر  را 
نوعــی انتقــام بــر علیــه زندگــی 

می باشــد.

هیمننوپلدا
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ــه و قــدرت  ــه  اشــراک گذاردن رسمای ــوع ب ــه و قــدرت، هــر ن ــوان مرکــز تجمــع رسمای ــه  عن ــت ب  دول
خــود را بــا خلق هــای تابعــه ی خــود منی پســندد و بــا آن بــه  صــورت فکــری و فیزیکــی در مخالفــت 
ــان  ــران از زم ــاکن در ای ــای س ــی از خلق ه ــل عظیم ــوان خی ــه  عن ــان ب ــران و زحمت کش ــت. کارگ اس
ــرار داشــته اند؛ چــرا  ــان ق ــوب بی ام ــورد رسک ــران م ــت در ای ــه داری دولت- مل تشــکیل سیســتم رسمای
کــه رسمایــه داری دولت گــرای ایــران بــه  خوبــی می دانــد کــه بــا تشــکیل اتحادیه هــای کارگــری 
مســتقل، در رساشــیبی نابــودی و رونــد دموکراتیزاســیون قــرار می گیــرد. ایــن بــا ماهیــت و مرکزگرایــِی 
قــدرت و رسمایــه ی دولــت در تضــاد بــوده و بــه  هیــچ وجــه ســازگار نیســت. در حالــت کلــی نظــام 
حاکــم بــر ایــران را بایــد بــه  لحــاظ سیاسی ـــاجتامعی یــک حکومــت و رژیــم دولت- ملت گــرا نامیــد 

ــردد.  ــوب می گ ــی محس ــه داری بین امللل ــدنی از رسمای ــدا نش ــه ای ج ــاس نحل ــه در اس ک

ــده اســت. ــان خانواده هــا ریشــه دوانی می

2- فتــوای خامنــه ای و مراجــع تقلیــد جهــت تشــویق خانواده هــا بــه تولیــد مثــل زیاد]فرزنــد بیشــر[ بــه بهانــه ی پیــر شــدن جمعیــت 
ــون  ــرز 140 میلی ــه م ــیدن آن ب ــران  و رس ــت ای ــش جمعی ــان افزای ــان خواه ــد. آن ــت روی ده ــن اس ــه ممک ــده ب ــه در آین ــران ک ای
می باشــند!! بــا کدامیــن منطــق حکومــت مســتبد جمهــوری اســالمی ایــران چنیــن ســخنی را بــر زبــان می رانــد؟ جــواب ســاده اســت، بــا 
منطــق ســودجویانه دولتــی ایــن اوامــر قابــل بررســی اســت آنــان احتیــاج بــه نیــروی کار جــوان دارنــد. در وضعیــت آشــفته ی ایــران و بــا 
آمــار بیــکاران 35 درصــدی در جامعــه و مشــکالت اجتامعی-اقتصــادی موجــود چنیــن ایــن درخواســت بــا واقعیــت هم خوانــی نــدارد و 

منجــر بــه فاجعــه ِ ی زیســتی دوچنــدان خواهــد  شــد.

3- فقــر: هرچقــدر فقــر در جامعــه بیشــر باشــد بــر نحــوه ی زیســت کــودکان تأثیــرات مخربــی خواهــد  داشــت. از  جملــه والدینــی کــه از 
فقــر اقتصــادی و فقــر فکــری، رنــج می برنــد، کمبودهــای و فشــارهای بیــرون از خانــه را بــه درون خانــه آورده و بــر رس کــودکان خویــش 
خالــی می کننــد، یــا آنهــا را بــه کار اجبــاری وادار می کننــد. متأســفانه تنبیــه بدنــی کــودک و بدرفتــاری بــا آنــان در خانواده هــا رو بــه 

گســرش اســت و در آینــده پرخاشــگری و عقــده ای شــخصیتی را بــه بــار مــی آورد.

ــد و بدیــن خاطــر از بســیاری از آموزش هــا محــروم  ــاری وادار می کنن ــه کار اجب ــاد، ب ــدان والدیــن معت ــاد پــدر و مادرهــا؛ فرزن 4- اعتی
می شــوند و در واقــع احتــامل اینکــه آنــان نیــز در آینــده معتــاد شــوند، بســیار زیــاد اســت.

ــه 381 زوج از  ــی روزان ــوع پیوســته اســت. یعن ــران وق ــران 150هــزار و 324 طــالق در ســال 1391 در ای ــار طــالق در ای 5- طــالق؛ آم
یکدیگــر جــدا شــده اند. هامنگونــه کــه می دانیــد ایــن آمــار مربــوط بــه ســال 1391 می باشــد و بایــد دانســت کــه ایــن آمــار پیرشونــده 
اســت، پــس بــا ســپری گردیــدن 4 ســال از ایــن آمــار بایــد اطمینــان داشــت کــه ایــن آمــار بــه شــدت زیادتــر شــده اســت. ایــن موضــوع 
بدیــن خاطــر اســت کــه رابطــه ی ســاختاری و بنیادینــی میــان فقــر و طــالق وجــود دارد. فرزنــدان طــالق نیــز از آســیب های اجتامعــی 
بــدور و بی بهــره نیســتند. پــس بــا ایــن توضیــح بایــد گفــت کــه دولــت بــه صــورت غیرمســتقیم مســبب پنهــان ایــن پدیــده ی مخــرب 

ــران تحــت حاکمیــت او می  باشــد.  اجتامعــی می باشــد؛ چــرا کــه کل سیاســت گذاری هــای اقتصــادی ای

۶- ازدواج ســفید؛ ازدواج ســفید ازدواجــی اســت بــدون عقــد و عروســی و مراســامت و خــارج از همجارهــای اجتامعــی اســت. فرزنــدان 
حاصــل از ایــن نــوع ازدواج توســط خــود والدیــن کشــته یــا در خیابــان رهــا می کننــد و یــا آنــان را می فروشــند.

ــان می زننــد بعــد از دســتگیری خــود اعــراف  ــه کــودکان و حتــی زن ــه تجــاوز علی ــان حرفــه ای کــه دســت ب بســیاری از قاتــالن و جانی
ــوند،  ــزرگ می ش ــده اند؛ ب ــه ش ــرف جامع ــی از ط ــی و اخالق ــاوز جنس ــی تج ــری و حت ــورد بی مه ــی م ــه کودک ــا ب ــه آنه ــد ک کرده ان
ــه زندگــی می باشــد. ــر علی ــام ب ــد. نوعــی انتق ــی می کنن ــر دیگــران خال ــه عقده هایشــان را ب ــد و اینگون ــار می آین انســان های خشــن ب

ــد. از  ــه می گردن ــان جامع ــامد ی در می ــزدوری و بی اعت ــرد م ــوزی، باعــث رویک ــاد بســیج دانش آم ــا ایج ــران ب ــدارس ای ــفانه در م متأس
طرفــی دیگــر باعــث ایجــاد نفرت پراکنــی نســبت بــه افــراد دیگــر و کارویــژه ی بســیج دانش آمــوزی، شستشــوی مغــزی نوجوانــان و بــه 

مــرور زمــان از میــان بــردن اراده و آزادگــی انســانی در وجــود آنــان می گــردد.

سیســتم کنفدالیســم دموکراتیــک مخصوصــاّ بــر روی آمــوزش و پدیــد آوردن اراده  ی آزاد در میــان کــودکان کــه آینــده ســازان جامعــه 
ــازه  ــرد اج ــأ می گی ــه رسمنش ــن جامع ــه از بط ــاد ک ــردم نه ــازمان های م ــکیل س ــا تش ــردد. ب ــزی می گ ــتا برنامه ری ــن راس ــد و در ای تاکی
بــه بی حرمتــی و پایــامل کــردن حقــوق کــودکان نخواهــد داد. در واقــع بــا برنامه ریــزی و آمــوزش درســت،  کــودکان را طــوری تربیــت 
می کننــد کــه در آینــده در قبــال جامعــه مســئولیت پذیر و در خدمــت برشیــت و طبیعــت باشــند نــه تخریــب کننــده ی آن. هــدف آن 
بــاز آفرینــی جامعــه  ای اخالقی-سیاســی کــه همزیســتی میــان انســان  و طبیعــت وجــود داشــته باشــد. در ســاختار وجــودی دولــت ســود، 
رسمایــه و رســیدن بــه آن بــه هــر قیمتــی اســاس کار و در صــدر اهــداف اســت، امــا در کنفدرالیســم اخــالق و وجــدان و سیاســت اســاس 
قــرار گرفتــه می شــود. ایــن سیســتم، بــا مشــارکت مســتقیم خــود مــردم در صــدد رفــع مشــکالت بــر آینــد. بــه شــکلی کــه آســیب های 
پیــش آمــده در فضــای برابــر و آزاد کــه برآمــده از خــود مــردم اســت بــه بحــث، گفت وگــو بگذارنــد، و در نهایــت آنهــا را حــل بــه انجــام 
درســت برســانند. درایــن سیســتم نظــر متامــی اقشــار و هویت هــای اجتامعــی مــورد احــرام اســت و در تصمیم گیری هــا از آن اســتفاده 
ــرای حــل و  ــد؛ بلکــه رای مســتقیم مــردم ب ــری منی کن ــت تصمیم گی ــام دول ــه ن ــروه خاصــی از طــرف ب می شــود. در حقیقــت دیگــر گ
چاره جویــی مســائل اســاس کار قــرار می گیــرد. سیســتم کنفدالیســم دموکراتیــک؛ دموکرســی رادیــکال را بنیــان اصلــی و بیرونــی خــود 
قــرار می دهــد. بایــد آگاهــی فلســفی و سیاســی افــراد جامعــه را بــاال بــرد تــا بتواننــد افــراد جامعــه بیشــر بــا تصمیــامت و اراده خویــش 

رشــد کننــد، تنهــا بــا ایــن راهــکار و نظــرگاه اجتامعــی اســت کــه می تــوان امیــدی بــرای حــل مســائل پیچیــده ی اجتامعــی داشــت.

دولت
با
کارگران

جنــگ

بیستونایالمدولت و نقش کلیدی آن در سرکوب و واگرایی کارگران
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رسمایــه داری دولت ملت گــرای ایــران بــر مبنــای بیشــینه ی ســود بــه  هــر قیمتــی اســتوار اســت. 
بــه  لحــاظ اقتصــادی ـ اجتامعــی یــک سیســتم رسمایــه داری کمپــرادور یــا وابســته)یا مســتعمره ای 
تجارت محــور( را می تــوان بــر آن نــام نهــاد کــه بــر پایــه ی فــروش نفــت و تبدیــل آن بــه ارز و 
خریــد کاالهــای رضوری و غیــر رضوری )لوکــس( و توزیــع آن در بازارهــای داخلــی اســتوار اســت. 
به همیــن خاطــر می تــوان اقتصــاد ایــران را یــک اقتصــاد تک محصولــی نامیــد کــه همــواره یکــی 

از مشــخصه های اصلــی اقتصادهــای مســتعمره ای یــا کمــربادور )وابســته ( به شــامر مــی رود. 

ــر قیمــت در داخــل بــه   کاالهــای وارداتــی را نیــز دولــت و عوامــل وابســته ی آن بــه چنــد براب
ــوان  ــران به عن ــارکت کارگ ــد و مش ــه تولی ــت ک ــد گف ــاً بای ــند. اساس ــران می فروش ــای ای خلق ه
تولیدکننــدگان اصلــی، اولویــت نظــام دولت- ملــت ایــران نبــوده و نیســت. نظــام ایــران بــا اقتصاد 
کمــربادور در واقــع بیشــرین ســود را بــه رسمیــه داری بین املللــی )تراســت ها و کارتل هــا و 
ــه  ــز درصــد کمــی از ســود را ب ــد و خــود نی ــم می کن ــم اقتصــادی و...( تقدی کمپانی هــای عظی
ــران  ــاد ای ــده در اقتص ــربادور عم ــوان کم ــه به عن ــتگاهی ک ــی(. دس ــق دالل ــی آورد )ح ــگ م چن
ــد، ســپاه پاســداران و نیروهــای امنیتــی  ای می باشــند کــه به صــورت رســمی  ــازی می کن نقــش ب
ــران را در دســت داشــته و کاالهــای قاچــاق را از  ــر رســمی نبــض اقتصــاد ای و غی

ــد.  ــور می کنن ــادی وارد کش ــکله های اقتص ــادر و اس بن

ساختار و نحوه ی اعامل رسکوب رسمایه داری دولتی در ایران:

و  اعراضــات  آن  به موجــب  کــه  تجمعــات  و  اجتامعــات  قانــون  تصویــب   -
اجتامعــات بایــد بــا هامهنگــی و مجــوز وزارت کشــور صــورت پذیــرد.  

ــالمی  ــورای اس ــد: ش ــری مانن ــوراهای کارگ ــندیکاها و ش ــبه  س ــردن ش ــت   ک - درس
کار، خانــه ی کار و ... کــه در واقــع همچــون ســتون پنجــم، ضعیف کننــده و 

می کننــد.  عمــل  کارگــران  مطالبــات  و  درخواســت های  کانالیزه کننــده ی 

- امتیــزه کــردن اتحــاد کارگــران توســط دولــت بدیــن صــورت کــه دولــت صنــف 
و صنفــی کــردن کارگــران و کار را بیشــر ترجیــح می دهــد. بدیــن خاطــر کــه در 
بحــث صنــف و اصنــاف جوهــره ی مشــرکی کــه باعــث اتحــاد کارگــران می شــود، 
پوشــیده و در نظــر گرفتــه منی شــود. و کارگــران را بــه  نــام تخصصــی کــردن و در 
نظــر گرفــن کارویژه هــا و مهارت هایشــان از حقیقــت مشــرک متــام کارگــران کــه 
هــامن کار و فــروش نیــروی  کار اســت، دور می کنــد. و در نهایــت باعــث تصاحــب 

کل دســرنج آن هــا می شــود. 

ــوان شــاخه ی ایدئولوژیــک  - تشــکیل نهادهــا و تشــکل های بســیج کارگــری به عن
ــن  ــاید ای ــد. ش ــل می کن ــران عم ــالمی ای ــوری اس ــه داری جمه ــت رسمای دولت- مل
مســئله در بررســی روبنایــی زیــاد مهــم به نظــر نیا یــد؛ ولــی بــا نگاهــی زیربنایــی 
ــت گیری  ــوان در دس ــری ت ــیج های کارگ ــه بس ــرد ک ــاهده ک ــی مش ــوان به خوب ــر می ت و عمیق ت
اراده ی دولــت  ایــران را بــرای ســازمان دهی و تولیــد ملپــن پرولتاریاهــای طرفــدار نظــام را دارنــد 

و در واقــع بــه چنیــن کاری نیــز مشــغول می باشــند.

- تعییــن  مــرز و آســتانه ی گرســنگی بــرای کارگــران؛ بدیــن معنــی کــه تعییــن حداقــل دســتمزد 
ــر  ــود ب ــادی موج ــی و اقتص ــت اجتامع ــدور از واقعی ــی و ب ــورت غیرواقع ــران به ص ــرای کارگ ب
ــرای  ــران ب ــه ی کارگ ــتمزد ماهیان ــل دس ــال حداق ــور مث ــت. به ط ــران اس ــه ی ای ــای تابع خلق ه
ســال )1394( هفتصــد و ده  هــزار تومــان در نظــر گرفتــه  شــده اســت. در صورتــی کــه بانــک 
مرکــزی خــط زنــده مانــدن )و در اصطــالح عامیانــه ی آن بخــور و منیــر( بــرای یــک خانــواده ی 
چهــار نفــره  مبلــغ دو میلیــون و پانصــد هــزار توامــن تعییــن منــوده  اســت کــه در ایــن وضعیــت 
معیشــتی جایــی بــرای زندگــی و زنــده مانــدن و برخــورداری از اصــول اولیــه ی زندگــی وجــود 

نــدارد.

- تصویب و اجرای قوانین ضدکارگری توسط دولت

- تصویــب و اجرایــی کــردن قانــون معافیــت بیمــه ای و تحــت پوشــش قــرار نــدادن کارگاه هــای زیــر 
ــم 98% از حجــم  ــه بدانی ــی آشــکار می شــود ک ــون زمان ــن قان ــری ای ــر. هــدف ضدکارگ ــر کارگ ده نف
صنعتــی اقتصــادی ایــران را کارگاه هــای کوچــک و بنگاه هــای زودبــازده به خــود اختصــاص می دهنــد. 
در نتیجــه حجــم و شــامر زیــادی از کارگــران و زحمت کشــان تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتامعــی 

ــد.  ــرار منی گیرن ق

ــر پیکــره ی  ــر خصوصی ســازی، ســهم منفــی خــود را ب ــی ب ــون اساســی مبن ــاده ی 44 قان - اصــل و م
ــت  ــه سیاس ــت ب ــره وری دس ــازی و به ــام خصوصی س ــه ن ــه ب ــی ک ــن معن ــران دارد. بدی ــری ای کارگ
ــل قراردادهــای ســفید امضــاء، کم کــردن امنیــت شــغلی و مــواردی  ــرو، تحمی ــل نی بیکارســازی، تعدی
از ایــن دســت را بــه  همــراه داشــته  اســت. بایــد خاطــر نشــان  کــرد کــه خصوصی ســازی به شــیوه ای 
کامــالً ایرانــی انجــام می پذیــرد و بیشــر ظاهــری، فرمالیتــه و شــکلی صــورت پذیرفتــه و در اصطــالح 

بیشــر شــبه دولتی  می باشــد. 

ــای  ــیس رشکت ه ــازه ی تأس ــر اج ــی ب ــه ی مبن ــردن الیح ــی ک ــب و قانون - تصوی
خدماتــی و پیامنــکاری خدماتــی بــه خــورده رسمایــه داران )خرده بورژواهــا(. 
در ایــن قانــون بــه شــخصیت های حقیقــی و حقوقــی اجــازه داده می شــود 
رشکت هایــی را تأســیس کننــد تــا بتواننــد بخشــی از وظایــف خدماتــی را 
به صــورت قــراردادی بیــن دولــت و ارگان هــای وابســته  بــه  آن را به عنــوان 
کارفرمــا، پیامنــکار و رشکــت خدماتــی ِ خصوصــی به عهــده بگیــرد. در واقــع 
ــه در  ــرد ک ــف ک ــی توصی ــرده داری نوین ــوان ب ــی را می ت ــکاری خدمات ــن پیامن ای
شــکلی شــبه دولتی صــورت اجرایــی می یابــد. چــرا کــه صاحبــان رشکت هــا 
کســانی هســتند کــه یــا مدیــران بازنشســته ی دولتــی بوده انــد و یــا اینکــه 
ــن  ــه گرف ــق ب ــی موف ــتگاه های دولت ــود در دس ــوذ خ ــروت و نف ــطه ی ث به واس
ــا  ــود آن ه ــه س ــت ک ــوان گف ــع می ت ــده اند. در واق ــرارداد ش ــن ق ــوز و بس مج
از اســتثامر کامــل نیــروی کارگــرِی خدماتــی به چنــگ می آیــد. روش کار نیــز 
بدیــن شــیو ه اســت کــه آن هــا بــرای هــر شــخص کارگــر بنــا بــه قــرارداد، حقوقــی 
ــل دســتمزد مصــوب خــود  ــر اســاس حداق ــه ب ــد ک ــت دریافــت می کنن را از دول
ــگام پرداخــت  ــی به هن ــان رشکت هــای خدمات ــی صاحب شــورای کار می باشــد. ول
ــود را  ــکلی خ ــت کاذب و ش ــرارداد و مدیری ــن ق ــق بس ــران ح ــه کارگ ــوق ب حق
ــود.  ــل داده می ش ــر تقلی ــی کارگ ــص دریافت ــان خال ــن س ــد. بدی ــب می کنن کس
ایــن نــوع رشکت هــا را می تــوان دالالن مــدرن در عرصــه ی رسمایــه داری دولتــی 
ایــران قلمــداد کــرد. معلــامن پیامنــی خدماتــی یکــی از صدهــا مــواردی بــود کــه 
ــی چــون  ــد. کارگران ــی ش ــی علن ــی ـ پیامن ــامن خدمات بواســطه ی اعراضــات معل
ــوان  کارگــران خدماتــی در شــهرداری، کارگــران خدماتــی در ادارات دولتــی به عن

ــا  ــل و ی ــن قبی ــی از ای ــی خدمات ــان فضاهــای ســبز و کارهای نامه رســان، پســت چی، آبدارچــی و باغب
کارگــران خدماتــی در بیامرســتان در نقــش کمــک پرســتار، کارگــران ســلف رسویس و رختشــورخانه ی 
بیامرســاتن را مــورد اســتثامر مضاعــف قــرار می گیرنــد. در حالــی کــه ایــن کارگــران توانایــی و اراده ی 
بــه  زبــان  آوردن آن را ندارنــد. از ایــن قانــون رضبــه ی شــدیدی دیده انــد؛ چــرا کــه اگــر کارگــران مذکــور 
اعراضــی نیــز داشــته باشــند، دولــت حامــِی صاحبــان رشکت هــای خدماتــی کــه بــا نــام »کارفرمایانــم« 

شناســانده می شــوند، می باشــد.

- در بخش کشاورزی نیز رسمایه داری دولتی ایران سیاست هایی را دنبال می کند که از جمله ی آن 
 می توان به مورد حساس و دقت  برانگیز زیر  توجه  کرد. 

کشاورز در سیاست مذبور به  هیچ وجه منی تواند حاکمیتی بر  نوع کشت و مقدار سطح زیر کشت 

اساســی  قانــون   اصــل و مــاده ی 44 
ســهم  خصوصی ســازی،  بــر  مبنــی 
منفــی خــود را بــر پیکــره ی کارگــری 
ــام  ــه ن ــه ب ــی ک ــن معن ــران دارد. بدی ای
دســت  بهــره وری  و  خصوصی ســازی 
تعدیــل  بیکارســازی،  سیاســت  بــه 
ســفید  قراردادهــای  تحمیــل  نیــرو، 
و  شــغلی  امنیــت  کم کــردن  امضــاء، 
مــواردی از ایــن دســت را بــه  همــراه 
نشــان  خاطــر  بایــد  داشــته  اســت. 
به شــیوه ای  کــه خصوصی ســازی   کــرد 
و  می پذیــرد  انجــام  ایرانــی  کامــالً 
شــکلی  و  فرمالیتــه  ظاهــری،  بیشــرت 
ــرت  ــالح بیش ــه و در اصط ــورت پذیرفت ص

شــبه دولتی  می باشــد

بــه  نظــر می رســد که بهرتیــن راهــکار در 
مقابــل چنیــن مشــکالتی کــه بــه  صــورت 
بــا  و زحمت کشــان  کارگــران  روزمــره 
آنهــا مواجــه هســتند، گــذار از تفکــرات 
و نگرش هــای ســنتی کارگــری پیــش از 
خــود کــه راه چــاره  را تنهــا در دولــت 
و رفورم های)اصالحــات( درون دولتــی 
نیــز  می باشــد.  می کردنــد،  دنبــال 
اهمیــت  دادن بــه ایــن موضــوع کــه 
و  خودآگاهــی  در  نهایــی  چاره یابــی 
اتــکاء بــه قــدرت ذاتــی و اراده ی جمعی 
خــود کارگــران می باشــد و نــه داشــن 

ــت. ــدرت دول ــه ق ــد ب امی
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َپهَکهَکه
محصول داشته باشد. چرا که اداره ی کشاورزی به عنوان بازوی دولت نقش "خان" و "فئودال" قدیم را برای کشوارزان و زحمت کشان 

بازی می کند و از راه دادن وام های کشاورزی به مانند پدر نقش خود را بر کشاورزان گوشزد می کند. 

رسمایــه داری دولتــی  ـ مذهبــی ایــران کــه در قالــب دولت- ملــت خــود را ارائــه می دهــد، علی رغــم متامــی ژســت های استعامرســتیزی و 
اســتقالل طلبانه ی خــود، عمــالً خــود در عرصــه ی اقتصــادی دارای کارکــرد و طرح ســاختی وابســته و مســتعمره بــه اقتصــاد و رسمایــه داری 
ــا یکدیگــر به صــورت  ــار و عمــل  ایشــان ب ــر ایــن واقــف شــوند کــه رفت ــد ابتــدا بــه ســاکن ب امپریالیســتی می باشــد. پــس کارگــران بای
جــدی تناقــض دارد و رویکردهایشــان بــه مشــکالت و حقــوق خلق هــای تابــع ایــران و به خصــوص کارگــران و زحمت کشــان رویکــردی 
ــا منافــع و حقــوق کارگــران در تضــاد مســتقیم می باشــد. بــر اســاس ایــن  پوپولیســتی و عوام فریبانــه می باشــد. امــری کــه بــه کلــی ب
ــکار  ــه راه ــرده و ب ــتجو نک ــران جس ــالمی ای ــت اس ــل دولت- مل ــد در داخ ــاره را بای ــش راه  چ ــای زحمت ک ــران و خلق ه ــی، کارگ آگاه
مؤثــر دیگــری متوســل شــوند. از جملــه ی ایــن راهکارهــا و رهیافت هــای غیردولتــی می تــوان بــه مــوارد و راهکارهــای زیــر اشــاره کــرد: 

- اقدام به تشکیل شوراهای مستقل کارگری و غیردولتی حامیت از اعتصابات دیگر کارگران و تشکالت و اتحادیه ها

- بیــرون آمــدن از خواســته ای رصِف مــادی و صنفــی کــه کارکــردی محــدود و ناقــص دارنــد و روی آوردن بــه گرفــن حــق و جایــگاه در 
عرصــه ی سیاســی

- کنــار گذاشــن حالــت تدافعــی کــه در ســی و هشــت ســال اخیــر جامعــه ای کارگــری بــه آن دچــار شــده اند. بدیــن معنــی کــه کارگــران 
همیشــه در تنگناهــای شــدید و موقعیت هــای بحرانــی اعراضــات خــود را عنــوان داشــته اند.

ــوق و  ــع حق ــه تشــکیالت مداف ــه این گون ــد ک ــن دی ــا ای - چشم پوشــی از رشکــت  در انجمن هــا، شــوراها و اتحادیه هــای اســالمِی کار ب
ــد.  ــدا می کنن ــران می باشــند و عمــالً در هیبــت ضدکارگــری منــود پی ــی ای ــه دارِی مذهب ــالت دولــت رسمای متای

نتیجه :

بــه  نظــر می رســد کــه بهریــن راهــکار در مقابــل چنیــن مشــکالتی کــه بــه  صــورت روزمــره کارگــران و زحمت کشــان بــا آن هــا مواجــه 
هســتند، گــذار از تفکــرات و نگرش هــای ســنتی کارگــری پیــش از خــود کــه راه چــاره  را تنهــا در دولــت و رفورم های)اصالحــات( درون 
ــدرت  ــه ق ــکاء ب ــی در خودآگاهــی و ات ــی نهای ــه چاره یاب ــن موضــوع ک ــه ای ــت دادن ب ــز اهمی ــد، می باشــد. نی ــال می کردن ــی دنب دولت
ذاتــی و اراده ی جمعــی خــود کارگــران می باشــد و نــه داشــن امیــد بــه قــدرت دولــت. چــرا کــه بــا ایــن رویکــرد چنــان خودبــاوری ای 
ــن  ــد.  در ای ــل می کن ــود حم ــه داری را در درون خ ــتم رسمای ــه سیس ــو درآوردن هرگون ــی به زان ــی توانای ــه به راحت ــد ک ــود می آی به وج
راســتا بایــد بــا تکیــه بــر نیــروی ذاتــی و جوهری خــو، شــوراهای دموکراتیــک مســتقل خــود را تشــکیل دهنــد و هیــچ گاه ایــن نکتــه ی 
ــی  ــوان رهیافت ــد به عن ــِی کار منی توان ــیون های کاذب و دولت ــزات و فرماس ــر متای ــه ب ــه تکی ــد ک ــاد نربن ــم را از ی ــاس و مه ــیار حس بس
مطلــوب و کارامــد مــورد اســتعامل قــرار گیــرد. واضــح اســت کــه اگــر اســاس کار تنهــا بــر محــور مشــرک کار و ماهیــت زحمــت و کار 
ــد. شــوراهای دموکراتیــک کارگــری بایــد خــود را از  ــج نائــل آی ــه بهریــن و مطلوب تریــن نتای ــد ب فکــری ـ فیزیکــی قــرار گیــرد می توان
بروکراتیــزه کــردن و از نظــام سلســله مراتبــی و مرکزگــرا بــودن در تصمیم گیــری ِ شــورایی دور ســاخته و تــالش  ویــژه ای را بــر روی آن 
معطــوف دارنــد؛ چــرا کــه ایــن رونــد باعــث مترکــز قــدرت در یــک فــرد و یــا گــروه در رأس شــورا و تشــکیالت ایــن  چنینــی می گــردد. 
مســئولیت ها و جایگاه هــای اجرایــی افــراد در ایــن شــوراها بایــد انتخابــی و موقــت باشــد و از انتصــاب افــراد جــداً جلوگیــری بــه  عمــل 
آیــد. شــورای رهــربی بایــد بــا رأی مســتقیم خــود کارگــران انتخــاب و تشــکیل شــود. بایــد مکانیســم انتقــاد و خــود انتقــادی را بــرای 
جلوگیــری از فســاد و درگیری هــای شــخصی همــواره گســرش داده و پاس داشــت. بــه  لحــاظ مالــی شــوراهای دموکراتیــک کارگــری بایــد 
خودکفایــی و اســتقالل مالــی را اصــل اساســی بــرای جلوگیــری از نفــوذ دولــت ایــران و رسمایــه داران وابســته بــه آن در پیــش بگیرنــد. 
و در راســتای خودکفایــی مالــی صنــدوق کارگــری را تأســیس کــرده و مســئوالنی از خــود کارگــران کــه بــا رأی مســتقیم خــود کارگــران 
انتخــاب شــده اند را بــر ایــن صندوق هــا بگامرنــد. بایســت برابــری کامــل بیــن کارگــران زن و مــرد به صــورت جوهــری و اساســی وجــود 
داشــته باشــد و خــود را در کمیتــه ی رهــربی و رهــربی مشــرک شــوراهای دموکراتیــک کارگــران نشــان دهنــد. کارگــران بایــد مبــارزات 
و خواســته های صنفــی مالــی خــود را ارتقــا دهنــد و خواســتار حــق و حقــوق سیاســی و برابــری اجتامعــی و جامعــه ی دموکراتیــک را 
هرگــز در مبــارزات خــود از یــاد نــربده و به عنــوان یــک اصــل اساســی همــواره بــر آن تکیــه کننــد. شــوراهای دموکراتیــک کارگــری الزم 
اســت کــه بــا دیگــر شــوراها و تشــکیالت کارگــری و NGO هــای مدنــی و و محیــط زیســتی و زنــان و... در ارتبــاط و گفتگــوی مــداوم 
باشــد و همــواره بــه یکدیگــر ارجــاع کننــد. بخــش آمــوزش و دفــاع ذاتــی نیــز بــرای آگاهــی و ایدئولوژیــزه کــردن افــکار کارگــران و هــم  

چنیــن آمــوزش دفــاع ذاتــی بــرای حفــظ منافــع و دســتاوردهای کارگــران بایــد بــه عنــوان رکنــی اساســی همــواره در بــر گرفتــه شــود.

در فرهنــگ و زبــان هنــد و آریایــی، جنــگ بــه معنــی جلــو رفــن یــا پیــش رفــن اســت. در زبــان سیاســی و 
اجتامعــی، جنــگ عملــی مبتنــی بــر زور اســت کــه دشــمنان را مجبــور بــه انجــام درخواســت های خویــش 

می کنــد. 

جنگ بر دو اساس است:

1-جنگ سخت افزاری

2-جنگ نرم افزاری

در جنــگ ســخت افــزاری، ابزارهــای جنــگ تــوپ، تانــک، موشــک، اســلحه و ... اســت و رسبــازان ایــن جنــگ 
معمــوال ژنرال هــا، فرمانده هــا و ... هســتند. معمــوال خســارت های مالــی و جانــی دارد. 

ــانه های  ــه رس ــک نیســت؛ بلک ــوپ و تان ــی از ت ــر بحث ــژه، دیگ ــگ وی ــا هــامن جن ــزاری ی ــگ نرم اف در جن
صوتــی،  تصویــری، ماهواره  هــا و اینرنــت هســتند کــه در حــال جنگ انــد و رسبــازان هــم دیگــر ژنرال هــا 
ــانه ای  ــور رس ــاالن ام ــدان و فع ــا، هرمن ــران، کارگردان ه ــگاران، بازیگ ــه روزنامه ن ــتند؛ بلک ــرسان نیس و اف
هســتند کــه ایفــای نقــش می کننــد. مفهــوم جنــگ نــرم یــا قــدرت نــرم ایــن اســت: "تحوالتــی کــه موجــب 
دگرگونــی در هویــت فرهنگــی و الگــوی رفتــاری مــورد قبــول یــک نظــام اجتامعــی – سیاســی می شــود." 
ــت  ــف مقاوم ــای مختل ــه جنبه ه ــر علی ــگ ب ــدد جن ــای متع ــکل از راهکاره ــی متش ــژه نظام ــگ وی جن
ــده ی  ــچ قاع ــه از هی ــت ک ــرشی اس ــه ی ب ــه جامع ــگ علی ــن جن ــن و کریه تری ــت. پلیدتری ــی اس اجتامع

جنِگ
نرمتراز

عگیدبانه
سخت
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ــد.   ــروی منی کن ــی پی ــی و ارزش اخالق

ــادی و  ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــی، اجتامع ــای سیاس ــون عرصه ه ــی همچ ــای متفاوت ــکل از عرصه ه ــژه متش ــگ وی جن
ــه می خواهیــم هــدف جنــگ ویــژه ای کــه جمهــوری اســالمی ایــران بــر خلق هــای  نظامــی می باشــد. در ایــن مقال

ــم. ــی قــرار دهی ــد را مــورد ارزیاب ــق کــورد اعــامل میکن ــران و به خصــوص خل ای

می تــوان گفــت فرهنــگ مقاومــت در طــول تاریــخ و در میــان جامعــه ی  کــورد نقــش اساســی داشــته  اســت. همیــن 
فرهنــگ موجــب بــه روز شــدن مقاومــت سیاســی، اجتامعــی و فرهنگــی گشــته  اســت. آنچــه نظــام در جنــگ ویــژه 
ــان  مــورد هــدف قــرار می دهــد، خشــکاندن فرهنــگ مقاومــت و بــه وجــود آوردن خیانــت و تســلیم شــدن در می
جامعــه می باشــد. اعــامل کننــدگان ایــن جنــگ، دولت هــای اســتعامرگر هســتند کــه بــرای بــه دســت گرفــن جامعــه 
ــا اعــامل شــدن  ــد. ب ــره می برن ــا از آن به ــام حوزه ه ــج روی  فرهنگــی در مت ــه ســوی تســلیمیت و ک و انحــراف آن ب
جنــگ ویــژه بــر خلق هــای ایــران و بــه خصــوص خلــق کــورد پدیده هــای مخربــی هم چــون خیانــت، آســیب های 
اجتامعــی، فحشــا و اعتیــاد در جامعــه رشــد چشــمگیری داشــته   اســت. متامــی ایــن پدیده هــا در ارتبــاط مســتقیم 
بــا مراکــز جنــگ ویــژه و گرداننــدگان آن اســت و از ایــن مراکــز بــه شــیوه ای هامهنــگ و سیســتامتیک در جامعــه ی 
ــام و  ــاوزات نظ ــی تج ــدگان اصل ــی، توجیه کنن ــزدوران بوم ــژه و م ــگ وی ــارص جن ــردد. عن ــاعه می گ ــتان اش کوردس
ــردم  ــرشوع م ــاع م ــه، دف ــه بی رشمان ــانی ک ــتند. کس ــه هس ــدن در جامع ــلیم ش ــال و تس ــت، انفع ــان شکس مبلغ
ــه نظــام را  ــالش هســتند ک ــرده و در ت ــرور قلمــداد ک ــر و رسکــوب را ت ــر اعــدام، شــکنجه، تحقی کوردســتان در براب
عــاری از گنــاه و بســیار مــرشوع وامنایــی کننــد. عملکــرد جنــگ ویــژه، جامعــه ی مــا را در میــان بــرزخ  جنــگ و صلــح 

قــرار می دهــد کــه در انتخــاب میــان مانــدن و از میــان رفــن ، دفــاع و تســلیمیت منجمــد گشــته اســت. 

ــردن ارزش هــای  ــان ب در ایــن راســتا سیاســت های جمهــوری اســالمی کــه جهــت بی هویــت منــودن جامعــه و از می
اخالقــی آن مــورد اســتفاده قــرار می دهــد را ارزیابــی می مناییــم. اگــر کمــی فکــر کنیــم و بــه جامعــه ی امــروز ایــران 
بنگریــم، بســیاری از مقولههــا برایــامن تضــاد بــه وجــود می آورنــد. بــرای مثــال از خودمــان بپرســیم دولتــی کــه ایــن 
همــه از مبانــی اســالمی خویــش، خدمــت کــردن بــه جامعــه، دفــاع از جامعــه و ارزش هــای آن بحــث می منایــد، چــرا 
بدیــن شــکل گســرده انحرافــات اخالقــی در جامعــه  بــه  صــورت هنجــار در آمــده اســت و هــر روز نیــز ایــن پدیــده 
بیشــر و بیشــر می شــود؟ چــرا هــر روز بــه میــزان فقــر و بیــکاری مــردم افــزوده می شــود؟ چــرا خودکشــی در میــان 
جوانــان و زنــان بــه امــر عــادی و طبیعــی تبدیــل شده اســت؟ و هــزاران چــرای دیگــر... . اگــر در جامعــه ی امــروز 
مــا خانــواده ای را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم، دیــده میشــود کــه رسپرســت خانــواده بــرای امــرار معــاش بایــد کار 
پیــدا کنــد و خانــواده ای چنــد کســی را مدیریــت کنــد . بــرای کســب درآمــد بایــد مطیــع سیســتم و نظامــی باشــد کــه 
جمهــوری اســالمی بــرای جامعــه تعریــف کــرده و می خواهــد بــرای او کار کنــد و تســلیم او شــود. چــرا کــه در حــال 
ــه آن مراجعــه می کننــد  ــواده ی خــود ب ــرای معیشــت خــود و خان ــه و مکان هــای کــه مــردم ب حاظــر بیشــر کارخان
در زیــر ســلطه ی رسمایــه داران و کارگرداننــدگان نظــام جمهــوری اســالمی هســتند. رسپرســت خانــواده مجبــور اســت 
کــه هــر گونــه هتــک حرمــت و دســتور و اوامــر کســانی کــه بــر ایــن مکان هــا مدیریــت می کننــد را تحمــل کنــد. 
ــی  ــال کارهــای کاذب ــه دنب ــد ب ــرد بای ــی را نپذی ــور حقارت هــای اعامل شــده توســط سیســتم دولت ــرد مزب چنانچــه ف
ــور  ــرد مزب ــواده ی ف ــد. خان ــن منی کن ــی او را تامی ــای زندگ ــه نیازه ــرود ک ــری و ... ب ــی، بارب ــون دست فروش همچ
بی پولــی و بیــکاری را منی پذیــرد؛ چــون در جامعــه رسپرســت خانــواده مســئولیت اول را نســبت بــه خانــواده دارد 
ــه مــواد مخــدر روی  ــا ب ــد ی ــا خودکشــی می کن ــد ی ــول کن ــت را قب ــن وضعی ــد ای ــواده منی توان و رسانجــام مــرد خان

مــی آورد یــا تســلیم میشــود .

مــادر نقــش اساســی در آمــوزش فرزنــدان و کارهــای درون خانــه دارد. مــادر هــم بــرای مدیریــت خانــواده و معیشــت 
ــرون از  ــای بی ــه کار ه ــد ب ــردان منی توانن ــل م ــان مث ــران زن ــنتی ای ــه ی س ــت. در جامع ــوش اس ــی در جنب  وج زندگ
خانــه بپردازنــد و دولــت نیــز بــه ایــن ذهنیــت بــا توســل بــه قانــون اساســی پــر و بــال می دهــد. ایــن نیــز یکــی از 
ــا ذهنیــت جنســیت گرای خــود کــه مــرد  سیاســتهای جنســیت گرایانه ی نظــام می باشــد. نظــام جمهــوری اســالمی ب

را باالتــر و واالتــر از زن می دانــد در میــان جامعــه وضعیــت وخیمــی را بــرای زنــان به وجــود آورده اســت و دیدگاهــی 
کــه زن نبایــد از خانــه بیــرون بــرود و در عرصه هــای کاری بیــرون از خانــه مشــغول تامیــن احتیاجــات خانــواده باشــد را 
به وجــود آورده اســت. از ایــن منظــر نگریســته میشــود کــه اگــر زن از خانــه بیــرون بــرود دچــار آســیب های اجتامعــی 
ــران  ــه ی ای ــان در جامع ــه زن ــود دارد ک ــری وج ــض کثی ــای نق ــه مثاله ــال آنک ــود. ح ــی می ش ــد اخالق ــکالت عدی و مش
می تواننــد تــا حــدی پیــش برونــد. امــا در چارچــوب محدوده هایــی کــه دولــت از پیــش تعیــن کــرده اســت و در بیشــر 
مــوارد از آن فراتــر منیرونــد. بــه عنــوان مثــال زنــان می تواننــد در مشــاغلی همچــون معلمــی، پرســتاری و مــواردی از 

ایــن دســت فعالیــت کننــد. 

ــه  ــد و ب ــال مســائل جنســی می رون ــه دنب ــه ب ــردان جامع ــی از م ــد بزرگ ــرا درص ــه چ ــش جاریســت ک ــن پرس ــال ای ح
ــد ایــن مســئله را آســیب شناســی  ــد؟ بای ــد، تجــاوز می کنن ــول، تن فروشــی می کنن ــرای به دســت آوردن پ کســانی کــه ب
ــس  ــه مجال ــه مســاجد و ب ــا، ب ــه کارگاه ه ــه دانشــگاه ها، ب ــه مدرســه ها، ب ــر ب ــرد. اگ ــدا ک ــرد و رسچشــمه ی آن را پی ک
ــرو  ــیتی روب ــک جنس ــی تفکی ــا پدیده ــم، ب ــگاه ها و ... بنگری ــتادیوم ورزش ــا و اس ــا و تاالره ــی و میهامنی ه خانوادگ
میشــویم کــه در مــکان هــای نامــربده و جامعــه دیــده می شــود. یکــی از دالیــل اساســی به وجــود آمــدن مشــکالت و 
عقدههــای جنســی در ایــران، تفکیــک جنســیتی اســت . چگونــه ایــن امــر موجــب چنیــن مشــکالتی می شــود؟ مــردان یــا 
جوانــان از دوران مدرســه دچــار جدایــی جنســیتی می شــوند و از جنــس مخالــف خــود شــناختی بــه دســت منی آورنــد. 
ایــن مســئله در طــرف مقابل)زنــان( هــم همینطــور می باشــد. ایــن سیاســت تبعــات منفــی بــه همــراه خواهــد داشــت. 
باعــث کشــش بیشــر جنســیتی، کشــف کــردن جنســیت مخالــف و تحریــک حــس کنجــکاوی، روابــط پنهــان و پــر خطــر 

ــان دخــران و پــرسان، رفتارهــای پرخطــر جنســی و آســیب های عمیــق اجتامعــی می گــردد. می

اگــر در خانــواده  وضعیــت جوانــان را ارزیابــی کنیــم بدیــن شــیوه اســت: در هــر جامعــه ای جوانــان انــرژی و پتانســیل 
ــت.  ــی اس ــه زندگ ــا ب ــرش آن ه ــرز نگ ــده اند، ط ــش ش ــان روبه روی ــه جوان ــکالتی ک ــی از مش ــتند. یک ــه هس آن جامع
تعریــف جوانــان از زندگــی ایــن اســت کــه الگوهــای مــادِی تعریــف شــده از ســوی سیســتمهای رسمایــه جهانــی را بــه 
هــر قیمــت و در هــر ســطحی کــه بــوده، فراهــم ســازند. سیاســت هایی کــه دولــت بــر روی جوانــان اعــامل می کنــد 
عمومــا پدیده هایــی ماننــد بیــکاری، اعتیــاد، بی خالقیــت کــردن، عــدم تامــل صحیــح در خصــوص زندگــی و... می باشــد. 
ــان  ــه خصــوص جوان ــه و ب ــر روی جامع ــه ب ــوری اســالمی اســت ک ــی از سیاســت های جمه ــان یک ــردن جوان ــیج ک بس
ــعی  ــت س ــود. دول ــوزی رشوع می ش ــیج دانش  آم ــه و بس ــردن از دوران مدرس ــیج ک ــه ی اول بس ــود. مرحل ــامل می ش اع
دارد جوانــان را زیــر اســم دفــاع از کشــور و ملــت ایــران بــه درون بســیج بکشــاند. دانش آمــوز بســیجی از هــامن دوران 
کودکــی بایــد بــرای حاکمیــت ایــران نقــش ســتون پنجــم را ایفــا منایــد. در واقــع حاکمیــت ایــران بــا ترویــج و تشــویق 
فرهنــگ جاسوســی در میــان فــرد فــرد اعضــای جامعــه باعــث از میــان رفــن بنیادهــای اخالقــی جامعــه کــه بــر مــدار 
ــه صــورت  ــان ب ــدی جوان ــرو و توامنن ــتفاده از نی ــرد باعــث اس ــن رویک ــردد. ای ــا شــده  اســت، می گ ــل بن ــامد متقاب اعت

ــردد. ــودجویانه می گ ــزاری و س اب

ــرای  ــر اج ــر اث ــورد، ب ــه ی ک ــوص جامع ــه خص ــران و ب ــع ای ــه جوام ــکالتی ک ــه مش ــم ک ــعی کردی ــه س ــن مقال در ای
ــوری اســالمی  ــه نظــام جمه ــادی ک ــی کاری و اعتی ــی چــون بســیج و ب ــی و عارضه های سیاســت های نسل کشــی فرهنگ
بــرای خلق هــای ایــران بــه ارمغــان آورده اســت را مــورد ارزیابــی قــرار بدهیــم. بازهــی تاثیرگــذاری ایــن سیاســتها بــه 
گســره ی متــام اقشــار و الیه هــای اجتامعــی بــوده و بی وقفــه در حــال اجراســت. امــا بایــد پرســید کــه چگونــه می تــوان 
در برابــر ایــن سیاســت ها مقاومــت کــرد؟ در نتیجــه ی بایــد ابزارهــای محاربهــی نظــام بــا خلق هــا را شــناخت و نیــز 
دانســت کــه هــر شــخص قســمتی اســت از بســر حمــالت فرهنگــی، اجتامعــی و سیاســی ســاختار دولــت اســت. بدیــن 
شــکل در وهلــه اول تــوان تشــخیص و بعــد انگیــزه ایســتادگی در برابــر هجــوم بی رحامنــه ی نظــام دولتــی در جامعــه 

ــردد. ــکوفا می گ ش



45 سال   دهمـ  دوره ی  اولـ  شامره ی 58خرداد 1395 

.لترانتیو
PJAK ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

.Oragana
ALTIRNATIV58PJAK44

آ

در ایــن مقالــه ســعی بــر آن گردیــده کــه در مــورد 
ــه ی  ــژه ی آن در جامع ــش وی ــانه و نق ــگاه رس جای
ــاوری، در خدمــت  ــن فن مخاطــب و ابزارشــدگی ای
دولــت  به االخــص  و  رسمایــه داری  دولت هــای 
جمهــوری اســالمی ایــران بپردازیــم. در ایــن راســتا 
ابتــدا دســت بــه تعریــف رســانه ؛ چیســتی و 
کیســتی مخاطــب و انــواع آن و ســپس تاثیــرات آن 
بــر نهادهــای اجتامعی-فــردی مــی پردازیــم. بــرای 
ــی در  ــد پویش ــش بای ــن پرس ــه ای ــت ب ــخ درس پاس
جزئیــات ریزنهادهــای ســازنده ی اجتــامع و هویــت 
ــه ی  ــوان جامع ــه عن ــانه ب ــه رس ــردی ک اجتامعی-ف
هــدف آن را مخاطــب می  گیــرد؛ انجــام دهیــم. کــه 
ــر  ــش های زی ــه پرس ــوان ب ــان می ت ــن آن از مهم تری

اشــاره منــود:

تاثیرات رسانه ها و یادگیری اجتامعی

زنــان و جوانــان در رســانه جمهــوری  وامنایــی 

ایــران اســالمی 

رسانه یا Medium به معنی رساندن و رساننده

یکــی از بنیادی تریــن فاکتورهایــی کــه باعــث ارتبــاط و پدیــد آمــدن تجربیــات و همچنیــن ادراک محیطــی در انســان 
ــان و پوســت کــه  ــی، زب ــد از چشــم، گــوش، بین ــوران می  باشــد؛ مجموعــه  ای از اندام هــای رســاننده کــه عبارتن و جان
ــر پیرامونــی را  ــد. داده هــای محیطــی و تصاوی ــزار رســانه ای را  ایفــاء می مناین ــا اب در واقــع نقــش انتقــال دهنــده  و ی
بــه مغــز رســانده و در نهایــت جمــع آوری و طبقه بنــدی ایــن داده هــا و نگاره هــا در مغــز را بــه عهــده دارنــد. ایــن 
عملکــرد در چارچــوب و توســط قــرش مغــزی )کورتکــس( و بــه خصــوص لــوب پیشــانی کــه کنــرل کننــده و تنظیــم 
ــت؛  ــاط اس ــی در ارتب ــر انتزاع ــتدالل و تفک ــزی، اس ــرل، برنامه ری ــا اتوکن ــی ی ــا خودلگام ــی و ب ــع اجرای ــده ی تواب کنن

ــرد. ــورت می پذی ص

نکتــه ای کــه مهــم اســت و در رونــد تحقیــق مــا مثمرمثــر محســوب می گــردد، بدیــن قــرار اســت کــه بخشــی از قــرش 
مغز)مــخ( کــه ویــژه ی بینایــی اســت بــه میــزان زیــادی در نــوع انســان، بزرگ تــر از مابقــی قســمت های دیگــر مغــز 
ــری را در  ــن بخــش حجــم بزرگ ت ــه اینکــه ای ــا توجــه ب ــن خاطــر اســت کــه ب ــن موضــوع بدی ــودن ای اســت. مهــم ب
تاثیرپذیــری از محیــط آن دارد ، از دیگــر ابزارهــای رســانه ) Media( بیشــر، قدرت مندتــر و قابــل ملس تــر می باشــد.  

ــه اجــامع آنهــا »ابزارهــای رســانه ای   ــن اندام هــا »رســانه Medium« اطــالق می گــردد. ب ــه هــر یــک از ای در واقــع ب
ــانه در طبیعــت و  ــش رس ــد نق ــد، ســعی گردی ــراد ش ــه ای ــواردی ک ــای بحــث در م ــا اینج ــود. ت ــه می ش Media«گفت
ارگانیســم ارتباطی-انتقالــی انســان و پیرامــون خویــش ابــراز گــردد. در ایــن قســمت بــه معرفــی رســانه های دیگــر کــه 
جــزء  دســتاوردها و ناقــالن، تجــارب، احساســات، آداب و رســوم و خواســته های مــادی و معنــوی در روابــط بیناانســانی 

می باشــد، می پردازیــم.  

برخی از ابزارهای رسانه را می توان به  صورت زیر نام برد:

• منرب, تریبون	

• عکس, کتاب, روزنامه	

• رادیو, تلویزیون, سینام	

• اینرنت	

سوال اینجاست؛ رسانه چه چیزهایی)سوژه هایی( را انتقال می دهد؟

در اینجــا بایــد یــادآور شــد کــه رســانه در ماهیــت خویش)خودی-خــود( خنثــی قلمــداد می گــردد. ایــن بدیــن معنــی 
نیســت کــه ایــن رونــد تــا بــه انتهــا نیــز چنیــن اســتمرار دارد. در حقیقــت ابزارهــای رســانه ای بــا توجــه بــه ایــن  کــه 
تابــع و زیــر نفــوذ کدامیــن و چــه اهــداف، مقاصــد، نیــات ]چهارگانــه ی فردی-جمعــی و مادی-معنــوی[ قــرار می گیرند 
ــد( می گــردد.  ــن راســتا دارای عملکــرد و شــکل واره ی منفی)مــر( و مثبت)مفی و دچــار دگردیســی می شــوند. در ای
هــامن گونــه کــه گفتیــم، رســانه نقــش شمشــیر داموکلــس)Damocles( را بــازی می کنــد کــه بــا مــوی نازک)اســب( 

بــر رس اســتفاده  کننــده و مخاطــب خویــش، هــر آن ممکــن اســت فــرود آیــد.

در میــان رســاناهایی کــه در بــاال نــام بردیــم، رســانه  های دیــداری و شــنیداری از درجــه ی اهمیــت فراوان تــری 
برخــودار می باشــد بــه دو دلیــل:

  طبــق تحقیقــات انجــام گرفتــه انســان یــا جانــور 90 درصــد تغییــرات محیــط پیرامونــی خــود را 	 
بــا توســل بــه دو انــدام › چشــم‹ و ›گــوش‹ بــه مغــز منتقــل می کنــد.

زاگروسمانی

ونقشویژهی

آن؟!

رسانه
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ــی 	  ــز از توانای ــری در مغ ــی و تصوی ــزرگ بخــش حافظــه ی صوت ــه خاطــر حجــم ب انســان ب
ــای  ــی بخش ه ــت و از مابق ــوردار نیس ــری برخ ــری بیش ــپاری و یادگی ــه یادس ــت و ب بازیاف
رســانه ای همچــون بینــی، زبــان و پوســت بهره منــد می باشــد. تاثیرپذیــری ، یادگیــری و 
ــر و  ــا مشــاهده ای راحت ت ــداری و ی ــق دی ارتباطــات انســانی و ارتباطــات اجتامعــی از طری
رسیع تــر صــورت می گیــرد. ایــن موضــوع بــه خاطــر قابلیــت رســانه ی دیــداری و شــنیداری،  
ــق  ــث عم ــن باع ــزد. ای ــر می انگی ــب ب ــداری را در مخاط ــی و همزادپن ــات این هامن احساس

ــود.  ــب می ش ــری در مخاط ــوذ بیش نف

ــری  ــری و الگوپذی ــی یادگی ــی از ارکان اساس ــاهده، یک ــر مش ــی و ام ــر دریافت ــا تصاوی ــن گفته ه ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــنیداری  ــداری و ش ــانه ی دی ــث رس ــه بح ــت ب ــن محوری ــردد. در ای ــوب می گ ــانی محس ــامع انس ــان و اجت در انس
ــون  ــه مختــرصی در خصــوص تلویزی ــه ب ــش کشــیده می شــود. در اینجــا جــای دارد ک ــه پی ــون ب همچــون تلویزی

ــم. ــگاه بیندازی ن

ــر            ــی ب ــه ی برخــی از صاحــب نظــران مبن ــه گفت ــه ب ــن عکاســی ک ــس از اخــراع دوربی ــه پ ــوان گفــت ک شــاید بت
»جهــان و انســان را بایــد قبــل و بعــد از اخــراع دوربیــن عکاســی مــورد بررســی قــرار داد«. ایــن نشــان از عمــق 
ــی را وادی  ــن مقطــع زمان ــذارد. ای ــخ می گ ــده در تاری ــک پدی ــه ی ــی ک ــت جمع ــردی و هوی ــت ف ــر هوی ــر ب تاثی
ــام تالبــوت،  ــا گــذار از ایــن مقطــع )181۶ جــوزف نییپــس، ویلی ــاد کــرد. ب مشــرک تکنولوژی-اجتــامع می تــوان ی
مخرعــان دوربیــن عکاســی بــه شــکل امــروزی آن( بــه زمــان حاکمیــت پــرده ی ســفید و مســحورکننده ی ســینام پــای 
می گذاریــم. بــرادران لومیــر در ســال 1895 ســینامتوگراف )اولیــن دوربیــن فیلــم بــرداری( را اخــراع کردنــد. ســینام 
ــان دوران کالســیک و مــدرن دانســت.  ــوان شــکنگاه می ــن دوران را می ت ــد. ای را معجــزه ی قــرن بیســتم می خوانن

ــام نهــاد. ــان دو جهان بینــی را بایــد  ساکن-ایســتا و پویا-متحــرک ن تفــاوت می

آغاز امپراتوری سینام و تلویزیون

ظهــور ســینام آغــازی بــر پایــان ســکون و عکس هــای تــک مــن، تــک پیــام، تــک تاویــل و حقیقــت منجمــد شــده 
دانســت.  امــا آغــاز بــر چــه چیــز؟ 

 توهم واقعیت پندارِی، امر مجاز 	

 دیــدن جهــان رویدادهــا و معناهــا از دیــدگاه و پنجــره ی فــرد یــا گروهــی دیگــر، ایــن باعــث 	
تاثیرپذیــری و الگوپذیــری از تصاویــر دریافتــی 

 در واقــع توهــم حرکــت را در بیننــده بوجــود می آورنــد، تصویــر متحــرک )ســینام، تلویزیــون( 	
از مجموعــه ای از قاب هــای انفــرادی تشــکیل شــده اند کــه زمانــی کــه بــه رسعــت و پشــت 

رسهــم منایــش داده می شــوند، حــس و تصــور حرکــت را مخاطــب پدیــد مــی آورد.

 اساســا از ســینام می تــوان بــه عنــوان هــر هفتــم یــا اجــامع هرهــا می تــوان یــاد کــرد. بنــا 	
برایــن دارای گســره و عمــق معنایــی و ادراکــی نســبت بــه دیگــر هرهــا دارا می باشــد. ایــن 
موضــوع باعــث ایــن پدیــده می گــردد کــه مخاطــب بــا توجــه بــه ایــن گســره  و زمینه هــای 
فکــری خویــش دســت بــه بــاز معنادهــی بــه مــن تصویری)فیلــم( می شــود، ایــن را تاویــل، 

تفســیر و ادراک شــخصی را پدیــد مــی آورد. 

 همزادپنــداری و احســاس این هامنــی بــا مطالــب موجــود در تصاویرپخــش گردیــده، باعــث 	
ــن  ــر ای ــام  تاثی ــوذ پی ــق نف ــردد. منظــور از عم ــده در آن می گ ــوذ پیام هــای گنجان ــق نف عم
مفاهیــم بــه ضمیــر ناخــودآگاه انســان و بــه کنــرل گرفــن احساســات، باورهــا و ادراکات بــه 

صــورت غیرمســتقیم  

ــتاری،  ــداری، نوش ــنیداری، دی ــر من)ش ــه ه ــردد، ک ــوب می گ ــات محس ــث ارتباط ــن در بح ــه ای بنیادی ــن نکت ای
رفتــاری( دارای معانــی و پیام هــای مختــص بــه خــود می باشــند. در اینجــا بــرای توضیــح کامل تــر بایــد بــه گفتــه  
یکــی از صاحــب نظــران ارتباطــات اشــاره کنیــم» پیــام شــامل هــر نوشــته، تصویــر و حتــی صــدا اســت و هــر پیــام 
پدیــده ای منحــرص بــه فــرد اســت؛ اگرچــه پیــام واحــدی بارهــا خلــق گــردد، چراکــه یــک پیــام منی توانــد دقیقــا از 

هــامن راه قبــل یــا بــا زمینــه پیشــین ارســال، تکــرار و دریافــت شــود«.

کشف شوکران؛ جادوی تصویر

ــطح  ــه س ــا ب ــاء آنه ــرده  تر و ارتق ــر و گس ــا تصاوی ــینام ی ــوه درون س ــتعدادهای بل الق ــف اس ــت کش در حقیق
تاثیرگــذار و فلج کننــده ای کــه در خدمــت دولت هــا و حکومت هــای رسمایــه داری و متامیت خــواه بــاز می گــردد  
ــی و  ــت زمان ــن موقعی ــردد. در ای ــاز می گ ــازی ب ــان ن ــا آمل ــوم ی ــش س ــت رای ــان حکوم ــان 1933 و در زم ــه آمل ب
مکانــی بــود کــه حــزب نــازی بــه قــدرت و عمــق نفــوذ رســانه و خــواص پیام رســانی ایــن پدیــده ی جــوان و تــازه 
ظهــور پــی بــرد. در ایــن راســتا در ســدد برســاخت ســازمانی بســیار مرکزگــرا کــه وظیفــه وجــودی و خــط مشــی 
آن بــر اســاس تســلت و نظــارت کامــل و فراگیــر بــر متامــی حوزه هــای فکــری و زیســتی جامعــه ی آملــان گــردد، 
 Reichsministerium für((کردنــد. ایــن کارکــرد در بنیــان نهــاد و ســازمان وزارت رایــش ســوم، مــردم و پروپاگانــدا
Volksaufklärung und Propaganda کــه دکــر پــاول یــوزف گوبلــز را در رأس خــود داشــت و مســئول نظــارت 
بــر مطبوعــات و فرهنــگ آملــان بــود. در ایــن میــان چنــد نکتــه در اهــداف طرح ســاخت ایــن ســازمان رســانه ای و 

تبلیغاتــی مهــم اســت کــه بــه رشح زیــر می باشــد:

 ــه 	 ــا توســل ب ــه ب ــا جامع ــن ی ــد تقاضــا در مخاطبی ــر اســاس اصــل تولی ــا ب ــد برنامه ه تولی
ــتانه ی  ــژاد پرس ــداف ن ــرات و اه ــق تفک ــودن و تزری ــه عرضه من ــات و در ادام ــرم تبلیغ اه

ــده ــاخته ش ــای س ــه و فیلم ه ــب برنام ــش در قال خوی

 ــاخت 	 ــد و س ــتی در تولی ــعاری و فرمالیس ــرد ش ــذار از رویک ــاهد گ ــا ش ــن دوران م در ای
ــه  ــر ب ــی کــه مفهــوم و هــدف اث ــه دوران ــدات فرهنگــی هســتیم و ورود ب فیلم هــا و تولی
ــر گنجانــده شــده اســت. ایــن رویکــرد بیشــر  ــن اث ــده و در الیه هــای زیری شــیوه ای پیچی
در تولیــد برنامه هایــی کــه جامعــه ی هــدف و مخاطــب  آنهــا مشــخص بــود روی داد. منــون 
ــی در وزارت  ــای آملان ــرای خانواده ه ــه ب ــی ک ــد برنامه های ــوع را در تولی ــن موض ــی ای عین
تبلیغــات آملــان نــازی مشــاهده کــرد. تولیداتــی کــه درون مایــه ی بیشــر آنــان بــا محوریــت 

ــد. ــا خالصــه  می گردی نســتالوژی و حــرست زندگــی روســتایی منطقــه ی باواری

 اشــاعه ی تفکــر و امتســفر ذهنــی تــرس از دیگــری یــا بیگانــه معرفــی قومیت هــا همچــون 	
یهودیــان و دیگــر قومیت هــای آملــان و همچنیــن دگراندیشــان و کمونیســت ها بــه عنــوان 

خائــن و نفــوذی 

 اســتیال، تحکیــم و بســت هــر چــه بیشــر اقتــدار هیتلــر و حــزب نــازی و گســرش ذهنیــت 	
دولت-ملت»یــک دولــت، یــک ملــت، یــک پرچــم« 

 ظرفیت ســازی در راســتای تاثیرگــذاری و تاثیرپذیــری بلنــد مــدت و عمیــق بــر متامــی 	
عرصه هــای زیســتی و روانــی مــردم 

 پدید آوردن ذهنیت و تفکر یکسان و همگون مردم یا توده سازی جامعه	

بــرای روشــن شــدن بیشــر موضــوع منونــه ای را در ایــن رابطــه می آوریــم، تولیــد فیلــم تبلیغاتــی بــه نــام پیــروزی 
ــازی در ســال 1934  ــت کنگــره حــزب ن ــا محوری ــاره و ب ــی ریفنشــتال درب ــی لن ــه ســاخته فیلم ســاز آملان اراده ک
در نورنــربگ می باشــد. درون مایــه ی ایــن فیلــم در بــر دارنــده ی ســخرانی عــده ای از رسان حــزب نــازی از جملــه 
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آدولــف هیتلــر می باشــد. پیــروزی اراده در ســال 1935 اکــران شــد. ایــن فیلــم جنبه هــای هــری، تبلیغاتــی، خــربی و 
ــز بــه صــورت غیرمســتقیم مفاهیــم مــورد  ــا نظــارت گوبل ــه کــه گفتیــم تولیــدات رایــش ب سیاســی اســت و هامن گون
ــه داری و فاشیســتی  ــق می منــود. متامــی هزینه هــا و تالش هــای کــه دول رسمای ــه آحــاد مــردم تزری نظــر سیســتم را ب
در راســتای کنــرل و بــه کارگیــری رســانه بــرای الگوپــردازی فرد گرایانــه اعــامل می گــردد. در واقــع بــرای همراســتایی و 
یکــی  منــودن فضــای فکــری و زیســتی جامعــه انســانی بــا مطالبــات و خواســته های آنــان کــه بــر اســاس ســود و قــدرت 
بیشــر پایــه ریــزی شــده اســت. البتــه الزم بــه توضیــح اســت کــه ایــن اســتفاده ی ابــزاری از رســانه تنهــا مختــص بــه 
دولــت فاشیســتی رایــش ســوم منی باشــد. پیــش از آملــان دولــت بریتانیــا اقــدام بــه بهره گیــری و سوءاســتفاده از ابــزار 

ــد.  ــوان دی ــز در بی بی ســی می ت ــن بحــث را نی ــد ای ــرم گردی ــام خــود در قالب هــای ن ــق پی رســانه و تزری

 The British(»ــدود ــئولیت مح ــا مس ــا ب ــخن پراکنی بریتانی ــت س ــام »رشک ــا ن ــال 1922 ب ــرب س ــی در 18 اکت بی بی س
Broadcasting Company Ltd( بنیــان گذاشــته شــد. در 192۷ تحــت عنــوان »بنــگاه ســخن پراکنی بریتانیــا« بــا 
دریافــت پروانــه ســلطنتی تبدیــل بــه یــک رشکــت دولتــی، وابســته و زیــر نظــر وزارت امــور خارجــه ی بریتانیــا رشوع 
ــه  ــی ظرفیت ســازی در ســاختار فکــری جامع ــن و وجــودی بی بی ســی ، بیشــر در پ ــرد. هــدف بنیادی ــت ک ــه فعالی ب
ــن رســانه  ــه ای ــی ک ــن معن ــش می باشــد. بدی ــان خوی ــاری در مخاطب ــع رفت ــا ایجــاد رویکردهــای رسی هــدف اســت ت
مزبــور رویکــردی بلنــد مــدت در راســتای عمــق نفــوذ هــر چــه بیشــر در میــان متامــی اقشــار و الیه هــای اجتامعــی در 
پیــش گرفتــه اســت. ایــن راهــکاری بــر تســلت متــام عیــار و دراز مــدت و ماندگارتــر در میــان جوامــع اســتعامری هــدف، 
محســوب مــی گــردد. ایــن هــدف بــه صــورت آشــکاری بــا  اهــداف دیگــر رســانه های رسمایــه داری متفــاوت اســت. ایــن 
نظــرگاه در ارتباطــات رســانه ا ی بریتانیایــی؛ بــدور از شــعارزدگی، عمیــق و پیرشونــده اذهــان عمومــی و مانایــی داداه هــا 

در ایــن نــوع برخــورد رســانه ای بیشــر از دیگــر بنگاه هــا و رشکت هــای خــربی اســت. 

ــگ  ــول جن ــه در ط ــت یافته هایی ک ــاره ی دس ــری درب ــع نظ ــه تجمی ــح ب ــی دوم دول  فات ــگ جهان ــان جن ــس از پای پ
ــه از وزارت تبلیغــات و مــردم  ــی و یادگیرهــای ک ــری و بازخوان ــن نتیجه گی ــع در ای ــد رســیدند. در واق گــرد آورده بودن
آملــان نــازی کســب منودنــد نقــش بســزایی در ایــن رونــد داشــت. آنهــا  بازخوانی هــا را همــراه بــا ارتقــاء همه جانبــه ی 
آن عرصه هــا و حوزه هــا فکــری و زیســتی بر آمدنــد. پایــان دولــت رایــش ســوم، رسمایــه داری بین امللــل را بــه نتیجــه ی 
گــذار از الگــوی مدرنیتــه کــه شکســت خورده، خشــک و بــی روح بــود رســانید و رفــن بــه طــرف پســت مدرن یــا فــرا 

ــاز می گــردد. مــدرن منــود. ایــن رویکــرد از تبعــات سیســتم برتــون وودز )Bretton Woods system( 1942 ب

پــس از ایــن دوران رسمایــه داری بــه دوران امپریالیســم-رسمایه داری دخــول می کنــد. امپریالیســم بــه قــدرت جهان گســر 
و اســتیالی)هژمونی( کامــل و غالــب بــر جهــان فکــری و عملکــردی متــام جهــان تبدیــل گشــت. ایــن اســتیال از طریــق 
ــرای شــکل دهی  ــن اســتیال ب ــرد. ای ــار شــاخه کــه شــامل اقتصــادی، اجتامعــی، فرهنگــی و نظامــی  صــورت می گی چه
هویــت فــردی و اجتامعــی جهــان می باشــد. اختــه منــودن فکــری و ناتوانــی فیزیکــی و در نهایــت از خــود  بیگانگــی از 

خویــش، جامعــه و جهــان پیرامونــی، در هدفــگاه اســراتژیک رسمایــه داری می باشــد. 

بحــث رســانه در زیــر گــروه عرصــه ی فرهنگی-اجتامعــی قــرار می گیــرد. منــون بیرونــی آن بــروز مقطــع پســت مدرنیتــه 
کــه زیــر چــر امپریالیســم اســت. نشــانه های هویتــی پســت مدرنیتــه بــه ســه فــرم بــروز می کنــد، از جملــه 

• 	 )Bell, 1976( )رنگ باخن عقیده و ایامن به تبیین های عقالنی )علمی

• افــول اهمیــت و مرکزیــت کار در زندگــی روزمــره و پیدایــش جامعــٔه پســاصنعتی کــه مبتنــی بــر مرصف گرایی 	
 )Featherstone, 1991( .و فراغت اســت

• قــدرت رو بــه افزایــش رســانه هــا در بــه گــردش در آوردن کرتــی از تصاویــر و متــون در میــان مخاطبــان 	
 )Kellner ,1995; Ang 1996( جهانــی

هــامن طــور کــه می دانیــد یکــی از ارکان و شناســه های دوران اکنــون، رســانه اســت و قــدرت و نفــوذ آن در خدمــت 

رسمایــه داری جهانــی و بخصــوص آمریــکا قــرار دارد. بــا پیرشفــت تکنولــوژی و ظهــور ماهــواره و در نهایــت روی کار 
ــی  ــر متام ــه ب ــی ک ــن معن ــر بدی ــد. تنگ ت ــر ش ــر و تنگ ت ــانه ای کامل ت ــازل رس ــت پ ــام اینرن ــه ن ــده ای ب ــدن پدی آم
عرصه هــای زیســتی، ســاحت خــودآگاه و ناخــودآگاه جامعــه تاثیــر دارد. ایــن تاثیرگــذاری از طریــق مببــاران اطالعاتــی 
و تبلیغاتــی بــرای کانالیــزه منــودن رفتارهــای مخاطبــان و همچنیــن بــرای تاثیرگــذاری هرچــه بیشــراقدام بــه آمارگیــری 
ــادی  ــی زی ــا ی مال ــالش و هزینه ه ــن راه  ت ــد و در ای ــان خــود می کنن ــی مخاطب ــل بیرون ــودن عکس العم ــل من و تحلی
رصف می منایــد. صاحبــان رســانه، ایــن عمــل را  از طریــق شناســایی جامعــه ی هــدف و مخاطبــان تشــکیل دهنــده ی 
ــانه ای  ــای رس ــان رشکت ه ــرای ارباب ــرا ب ــت؟ و چ ــب کیس ــت مخاط ــن اس ــن ای ــوال بنیادی ــد. س ــام می دهن آن انج

ــم اســت؟ ــان مه ــودن آن ــایی من ــی( شناس ــه ای و بوم ــی، منطق رسمایه داری)بین امللل

مخاطب کیست؟

 مخاطــب شــام هســتید؛ هــر روز، هــر دقیقــه و هــر لحظــه شــام را بــه عنــوان مخاطــب قلمــداد می کننــد. شــام هیــچ 
اراده ای بــرای قبــول یــا عــدم قبــول ایــن سوژه شــدگی نداریــد. 

در واقــع هــر متنی)هــری، شــنیداری، تصویــری، نوشــتاری( کــه از جانــب فــرد یــا گروهــی پدیــد می آیــد، هنگامــی 
ــا اجتامعــی آن را مشــاهده کننــد و  ــا اثرهــری و مثمرمثــر و تاثیرگــذار خواهــد شــد، کــه فــرد ی ــام و ی ــه پی تبدیــل ب
ــن راســتا  ــد. در ای ــام رشکت هــای رســانه ی را مخاطــب می نامن ــده ی پی ــرار دهــد. در حقیقــت گیرن ــش ق مــورد خوان
بــرای تاثیرپذیــر منــودن هــر بیشــر مخاطــب یــا مخاطبــان، مــن یــا پیــام نهفتــه در اثــر بایــد بــر اســاس فاکتور هــا و 

ــردد. ــزی گ ــان طرح ری ــای مخاطب ویژگی ه

ــی)Hartley( در  ــت. هارتل ــرده اس ــف ک ــر توصی ــه ای دیگ ــه گون ــی را ب ــب ذهن ــن مخاط ــک ای ــات آکادمی مطالع
کتاب شــناخت خــرب )Understanding News1982( هفــت نــوع مشــخصه در مــورد ایــن مخاطــب ذهنــی بــر 
می شــمرد کــه بــه تولیدکننــدگان رســانه ها کمــک می کنــد موقعیــت اجتامعــی مخاطــب خــود را تعریــف کــرده و بــا 

ــراه شــوند: او هم

 تصویر از خود	

 جنسیت	

 گروه سنی	

 خانواده	

 طبقه	

 ملیت	

 قومیت	

ــت  ــن هف ــه ای ــر ب ــخصه دیگ ــار مش ــون )Television Culture1987( چه ــگ تلویزی ــک )Fiske( در کتاب فرهن فیس
مشــخصه اضافــه مــی کنــد:

 تحصیالت	

 دین	

 عقاید سیاسی	
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 موقعیت )جغرافیایی( 	

ــا هــم در  ــا ب ــب شــوند ی ــا یکدیگــر ترکی ــن مشــخصه ها ب ــه گاهــی ممکــن اســت برخــی از ای ــرد ک ــد ک ــی تاکی هارتل
تعــارض قــرار داشــته باشــند؛ بــه طــور مثــال، برخــی مفاهیــم مربــوط بــه ملیــت و برخــی از انــواع قومیت هــا )هارتلــی 
1982:69( همچنیــن مشــخص نیســت ایــن مشــخصه ها تــا چــه حــد بــا هــم برابــر هســتند و در موقعیت هــای خــاص 

کــدام یــک بــر دیگــری برتــری دارد.

ــا،  ــا، رسیال ه ــار، فیلم ه ــا، اخب ــد برنامه ه ــه تولی ــدام ب ــانه ای اق ــان رس ــا ارباب ــوارد و فاکتوره ــن م ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــش  ــه ی پی ــا در مرحل ــن فاکتور  ه ــردن ای ــاظ ک ــد. لح ــانه ای می مناین ــوالت رس ــد محص ــک کالم تولی ــا و در ی موزیک ه

ــم: ــوع بیاوری ــودن موض ــی  من ــرای عین ــه  ی ب ــت منون ــر اس ــا به ــرد. در اینج ــورت می گی ــد ص تولی

در دهــه 1980 مجریــان کارآمــوز در رادیــو محلــی ایندیپندنــت)Independent Local Radio( یــک شــنونده فرضــی 
بــه نــام »دوریــن« داشــتند. بــه آن هــا گفتــه مــی شــد کــه او را بــه عنــوان شــنونده منونــه در نظــر بگیرنــد. بــه آنهــا 
همچنیــن در مــورد ســن، عالیــق، عادت هــا، خانــه و همــرس دوریــن توضیــح داده مــی شــد. او فــردی تحصیــل کــرده 
و باهــوش اســت کــه ممکــن اســت بــه هنــگاه گــوش دادن بــه رادیــو متــام حواســش بــه برنامــه رادیویــی هــم نباشــد. 
دوریــن ممکــن اســت لزومــا اصطالحــات طوالنــی و پیچیــده را نیــز متوجــه نشــود؛ البتــه ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه 
دوریــن کــودن اســت یــا بایــد بــا وی در ســطح پاییــن صحبــت کــرد امــا آن هــا بایــد مطمــن شــوند او آنچــه در رادیــو 
ــورد  ــه ای در م ــه گون ــا خواســته می شــد، ب ــد. از آنه ــرار کن ــاط برق ــا آن ارتب ــد ب ــد و می توان ــه می شــود را می فهم گفت

دوریــن و همــرس او صحبــت کننــد؛ گویــی کــه آن دو را مــی شناســند.

هــامن طــور کــه ســعی بــر ابــراز آن شــد، می تــوان بیــان منــود کــه پــس از 1945 میــالدی رســانه های رسمایــه داری از 
رویکــرد توده محورانــه ی کــه بــر اصــل توده-مخاطــب تاکیــد داشــت و منــون برونــی خــود را در وزارت پروپاگانــدا آملــان 
نــازی می شــود، مشــاهده کــرد؛ گــذار کــرد و رویکــرد و جامعــه ی هــدف خــود را بــه شــکلی هدفمندتــر و نقطه ای تــر 
انتخــاب و در همیــن مبنــا اقــدام بــه تحقیقــات پیش تولیــد و پــس از آن رشوع بــه تولیــد برنامــه می مناینــد. در واقــع 
ــی از  ــی فرهنگ ــن را مهندس ــد. ای ــد می کنن ــه تولی ــت ب ــده دس ــذاری ش ــی و هدف گ ــده و تخصص ــاب ش ــیار حس بس
ــر روی کلمــه ی  ــات رســانه ای دولت هــا ب ــه در ادبی ــادآور منــود ک ــد در اینجــا ی ــه را بای ــد. نکت ــق رســانه می گوین طری

هنجارپذیــری و بخصــوص فرهنــگ پذیــری فــرد فــرد جامعــه تاکیــد فراوانــی می گــردد. 

استوارت ازکمپ، در کتاب  روانشناسی اجتامعی کاربر به رصاحت بیان می مناید که:

ــدن  ــاری، و دی ــت ارزش هــا، باورهــا، ســنت ها و معیارهــای رفت ــا و تقوی ــد الق ــارت اســت از فرآین ــری عب ــگ پذی فرهن
واقعیتــی کــه توســط اعضــای یــک فرهنــگ خــاص پذیرفتــه شــده  اســت.

پرسشــی کــه بایــد پرســید ایــن اســت کــه  کــدام و چــه نــوع  فرهنگــی؟ در اینجــا بــا توجــه بــه محدودیت هــای ایــن 
مقالــه بــه لحــاظ موضوعــی پاســخ بــه ایــن پرســش را بــه زمــان دیگــری محــول می کنیــم. امــا تنهــا یــک نکتــه وجــود 
دارد فرهنــگ در بــازه ی زمانــی بلندمــدت بــا توجــه بــه مــکان زیســت انســانی شــکل گرفتــه و مــورد قبــول و مرشوعیــت 
اجتــامع انســانی قــرار می گیــرد. پــس بنــا بــه ایــن تعریــف عملکردهــا و بحث هــای کــه در چارچــوب فرهنگ پذیــری 
و هنجارپذیــری  منــودن مــردم انجــام می پذیــرد زیرمجموعــه ی مهندســی فرهنگــی اســت. ماهیــت ایــن امــر در ذات 
ــاال اســت کــه  ــگاه از ب ــاال نتیجــه ی ن ــر از ب ــن تغیی ــد. ای ــه حســاب می آی ــاال ب ــر از ب ــز و تغیی ــر انگی ــه ب اشــتباه و فتن
در جوهــر آن نوعــی از ســلطه و تابعیــت نهفتــه اســت. در واقــع دولت هــا و رشکت هــای رســانه ای وابســته بــه آنهــا 
ــد.  ــج و ســعی در اشــاعه ی آن دارن ــد؛ تروی ــان کمــک منای ــدرت و ســود  آن ــردن ق ــزون ک ــه در خدمــت ف ــی را ک هویت
ــم  ــای عظی ــا رشکت ه ــود. اساس ــان داده منی ش ــی مخاطب ــی جمع ــرد و آگاه ــا، خ ــه باوره ــی ب ــیوه اهمیت ــن ش در ای
چندرســانه های رسمایــه داری )دولتــی و بین املللــی( سیاســتی ضدفرهنگــی و جامعه گریزانــه دارنــد ایــن کارویــژه را بــا 
اســتفاده از جاذبه هــای دیــداری و شــنیداری یــا هــامن جلــوه ویــژه و وارونــه نشــان دادن واقعیــت و تبلیــغ فرهنــگ 
مرصف گرایــی و کاالوارگــی جنســی انســان و بخصــوص زنــان ایــن کار را انجــام می دهــد. در حقیقــت نــوام چامســکی 

معتقــد اســت کــه »بخشــی از عملکــرد ســیادت طلبانه یــا هژمونیــک رســانه ها ایــن اســت کــه بــا خــوراک رســانه ای 
خاصــی کــه شــامل شــایعات زندگــی افــراد معــروف، مطالــب ورزشــی، رسیال هــای عامه پســند و رسگرمی هــای ســبک 
کــه مخاطــب بــدون زحمــت زیــاد بتوانــد بخوانــد و متاشــا کنــد، 80 درصــد بقیــه جمعیــت را شــاد نگهــدارد؛ بــه قــول 

ــد«. ــن کن ــان و ســیرک« مردم را تأمی معــروف، »ن

گذار

ــی  ــه نوع ــه آن ب ــته ب ــانه ای وابس ــای چندرس ــه داری و رشکت ه ــم رسمای ــح دادی ــر توضی ــه در پیش ــه ک ــامن گون ه
تغییــر رفتــار را پــس از دهــه  ی 50 میــالدی انجــام دادنــد. در واقــع  از سیاســت پخــش و نحــوه ی ارتباطــی 
ســخن پراکنی)broadcasting( در برخــورد بــا مخاطبــان گــذار منــود و محدودفرســتی )narrowcasting( را جایگزیــن 
ــش از 1945  ــای پی ــدید در دهه ه ــرده و ش ــکلی گس ــه ش ــخن پراکنی ب ــیوه ی س ــد. ش ــین گردی ــانه ای پیش ــار رس رفت
ــق  ــرای تزری ــادی ب ــزان زی ــه می ــن شــیوه ارتباطــی ب ــش ســوم از ای ــت رای ــت. دول ــرار گرف ــورد اســتفاده ق ــالدی م می

ــرد.  ــره ب ــش به ــتانه ی خوی ــم نژادپرس مفاهی

 ســخن پراکنی یــا همه فرســتی)broadcasting( پخــش و انتشــار پیام هــای شــنیداری و یــا دیــداری بــه مخاطــب اســت. 
ــان اســت.  ــا جوان ــودکان ی ــالً ک ــر مجموعــه ی نســبتاً بزرگــی از کل، مث ــا زی ــد عمــوم مــردم باشــد ی مخاطــب می توان
ســخن پراکنی بخــش بســیار بزرگــی از رســانه های گروهــی را می ســازد. ســخن پراکنی بــرای یــک دامنــٔه بســیار باریــک 

ــد. ــا باریک فرســتی )narrowcasting( می گوین ــان را محدودفرســتی ی از مخاطب

محدودفرســتی اکنــون در مرحلــه ی پیــش تولیــد و تولیــد متامــی برنامه هــای پخــش شــده از رســانه  از جایــگاه مهمــی 
برخــودار اســت. بدیــن صــورت کــه جامعــه را بــه الیه هــا و گروه هــای قومــی و جنســیتی جــدای از یکدیگــر تقســیم 
می کننــد و در نتیجــه ی آن اقــدام بــه تولیــد و مخاطب یابــی در گــروه هــدف می  کننــد. در ایــن راســتا جوانــان، زنــان 

و کــودکان از اهمیــت زیــادی برخوردارنــد.

ــت  ــل محب ــه مث ــی و اولی ــد و امــوری ابتدای ــون دارن ــق مشــاهده تلویزی ــری بیشــری از طری ــودکان یادگی ــع ک در واق
کــردن یــا تنــازع و پرخاشــگری از ایــن طریــق آموختــه می شــود. از طــرف دیگــر چــون برخــالف کــودکان کــه نظــارت 
بیشــری بــر رفتــار ارتباطــی و رســانه ای آنهــا اعــامل می شــود؛ نوجوانــان ممکــن اســت کمــر مــورد نظــارت قــرار گیرنــد 
و نیازهــای جدیــدی هــم بــه اقتضــای ســن در آنهــا پیــدا می شــود. رفتارهــای پرخاشــگرانه را ممکــن اســت از طریــق 
تلویزیــون یــا فیلــم بیاموزنــد بــه ویــژه اینکــه در محیــط واقعــی مدل هــای رفتــار پرخاشــگرانه کمــر قابــل مشــاهده 
اســت. در مــورد افــراد میانســال ممکــن اســت تلویزیــون بــه صــورت منبــع یادگیــری مشــاهده ای، رفتارهــای بهداشــتی، 

ایمنــی یــا سیاســی دیــده شــود.

ســوالی کــه اینجــا بــه ذهــن خطــور می کنــد ایــن اســت کــه نقــش و جایــگاه ایــران در عرصــه ی رســانه ای بــه چــه 
شــکل اســت؟ 

 ایــن موضــوع را می بایســت بــا توجــه بــه رشایــط سیاســی حاکــم بــر ایــران مــورد بررســی قــرار داد. بــر همیــن اســاس 
ــا  ــه دو دوره ی ــی ب ــه صــورت کل ــران ب ــوری اســالمی ای ــدگاه و سیاســت راهــربدی پخــش رســانه ای جمه ــوان دی می ت

ــوان منــود: مقطــع زمانــی تقســیم می ت

• دیدگاه و سیاست راهربدی پخش رسانه ای از دهه ی 20 دهه ی ۷0 خورشیدی	

• تغییــر زیربنــای در سیاســت و راهــربد رســانه های دیــداری و شــنیداری خــود را پــس از دهــه ی 	
۷0  خورشــیدی می تــوان بررســی کــرد
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تاریــخ رســانه در ایــران در دوران معــارص بــاز می گــردد. بــه افتتــاح  »رادیــو ایــران«  در 4 اردیبهشــت 1319 بــه مدیریــت 
ــو برنامه هایــی همچــون  ــران در طــول روز 5 ســاعت برنامــه داشــت. ایــن رادی ــو ای ــاز می گــردد. رادی عیســی صدیــق ب
ــن اقتصــادی و سیاســی  ــی و ورزشــی و همچنی ــی، بحث هــای مذهب ــی و خارجــی(، موســیقی ســنتی و غرب اخبار)داخل
ــا  ــران ب ــو در ســطح ای ــزان شــنونده ی رادی ــران در ســال 1355 می ــار ای ــز آم ــن مرک ــه تخمی ــا توجــه ب ــرد. ب پخــش می ک
ــتایی  ــت روس ــهری و 45% جمعی ــت ش ــدود ۷۶% جمعی ــه ح ــود ک ــرار ب ــن ق ــتای بدی ــهری و روس ــت ش ــک جمعی تفکی
ــود، چــرا کــه یکــی از ویژگی هــای  ــان مــردم ب ــو در می ــر و نفــوذ رادی ــن نشــان از تاثی ــو دسرســی داشــتند. ای ــه رادی ب
رســانه ای رادیــو ایــران در آن زمــان بــه لحــاظ رفتــاری برســاخت امتســفر فــرا خلقــی و در هــامن حالــت بــه شــیوه ای 
روبنــای اقــدام بــه معرفــی فرهنــگ خلق هــای دیگــر ایــران منــود، البتــه بــا طعــم غالــب فرهنــگ فارســی ایــن امــر را 
ــن 134۶ رســامً  ــران در روز 1 فروردی ــی ای ــون مل ــه ای 27 ســاله؛ تلویزی ــا فاصل ــو ب انجــام مــی داد. پــس از تاســیس رادی
افتتــاح گردیــد. دوران تصویــر در ایــران بیشــر بــرای اشــاعه ی فرهنــگ و تبلیغــات کاال هــای مرصفــی تولیــد غربــی در 
ــال در  ــور مث ــه ط ــورت داد. ب ــران ص ــای ای ــودآگاه خلق ه ــه در ناخ ــتانه و ملی گرایان ــکار وطن پرس ــق اف ــران و تزری ای
ایــن مقطــع زمانــی بــه لحــاظ میــزان تولیــد و پخــش داخلــی می تــوان گفــت کــه در حــدود 40% برنامه هــای تلویزیــون 
خارجــی و وارداتــی بودنــد و برنامه هــای ســاخت داخــل نیــز عمدتــاً از برنامه هــای خارجــی الگوبــرداری شــده بودنــد. 
ایــن خــود نشــان از هــدف و سیاســت فــرا رســانه ای ایــن مقطــع اســت. نکتــه ای را بایــد دانســت ایــن اســت کــه ایــن 
ــوع  ــن موض ــد. ای ــه داده ش ــران ادام ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــران و در دوران حاکمی ــالب ای ــس از انق ــت در پ سیاس
بدیــن معنــی نیســت کــه تغییــری در ایــن سیاســت ها داده نشــد. در واقــع پــس از 1357 دســت بــه تولیــد محصــوالت 
ــر  ــر و ترکیبی ت ــن نرفــت بلکــه پیچیده ت ــا از بی ــه نتنه ــوژی ملی گرایان ــق ایدئول ــی زده شــد. امــا سیاســت های تزری داخل
ــع دو  ــد. در واق ــه ش ــی اضاف ــی مذهب ــگ و بوی ــش از 1357 رن ــه پی ــث ملی گران ــه بح ــه ب ــورت ک ــن ص ــد. بدی گردی
ایدئولــوژی ناسیونالیســتی و مذهبــی را همزمــان تحــت نــام ایدئولــوژی اســالمی-ایرانی بــه تــوده ی مــردم تزریــق منودنــد. 
ــامن  ــانه ای، گفت ــه ی رس ــیدی در عرص ــا  70  خورش ــای 20 ت ــه ی دهه ه ــب در میان ــامن غال ــه گفت ــت ک ــد دانس ــا بای ام
ــوذ،  ــرای نف ــش را ب ــالش خوی ــر ت ــد و بیش ــه منی باش ــع مخاطب محوران ــه در واق ــود ک ــخن پراکنی)broadcasting( ب س
تاثیرگــذاری و ظرفیت ســازی بــر مخاطــب اختصــاص می دهنــد. در واقــع در ایــن نــوع تفکــر احساســات، خــرد و آگاهــی 
مخاطــب جایگاهــی در نحــوه ی تولیــد و پخــش نــدارد. ایــن سیاســت تعاملــی منی باشــد، بــه صــورت جــاده ای رســانه ای 
یــک طرفــه اســت و فقــط نقــش دهنــده ی اوامــر و خواســته های دولــت را دارد. در ایــن نــوع نــگاه تــوده مــردم اســاس 
کار قــرار می گیــرد، در پیــش از انقــالب بــه ایــن تــوده بــه ظاهــر همگــون )ایرانشــهری( بــا هــدف ترســیم ذهنیــت ایــران 
ــدا کــرد و خــود را در قالــب  ــن ذهنیــت ادامــه  پی ــران؛ پــس از انقــالب ای ــزرگ در ناخــودآگاه جامعــه و خلق هــای ای ب
گفتــامن )امت گرایــی( بــه منایــش گــذارد. پــس در هــر دو ســییتم سیاســی یــک سیاســت رســانه ای اعــامل و اجــرا گردیــد 

کــه بــا محوریــت کتــامن مخاطــب و تــوده متصــور منــودن آنهــا شــکله بندی گردیــده شــده بــود. 

در دوران دوم یعنــی از اوایــل 13۷0 مــا شــاهد گــذار ایــن رویکــرد و سیاســت گذاری های توده محــور صــورت گرفــت. ایــن 
موضــوع را می تــوان در تاســیس شــبکه های جدیــد، در صــدا و ســیام جمهــوری اســالمی ایــران مشــاهده منــود. تاســیس 
شــبکه ی ســوم ســیام مثــال بیرونــی ایــن گــذار اســت. شــبکه ســه در 4 آذر 13۷2 بــا رویکــرد جــذب مخاطــب جــوان و 
تاثیرگــذاری تاســیس گردیــد. برنامه هــای شــبکه ســه در شــش گــروه برنامــه ســاز، تولیــد می شــود. ایــن گروه هــا عبارتنــد 
از: گــروه سیاســی، گــروه فرهنــگ و معــارف، گــروه ورزش و تفریحــات ســامل، گــروه اجتامعــی و اقتصــادی، گــروه دانــش و 
گــروه فیلــم و رسیــال پایه گــذاری گردیــد. در حقیقــت تاســیس ایــن شــبکه را نقطــه عطفــی در حــوزه ی رســانه ای ایــران 
دانســت. در واقــع تاســیس ایــن شــبکه نشــان از وارد شــدن بــه رویکــرد، برگزیــدن مخاطــب و تعییــن جامعــه ی هــدف و 
همچنیــن مخاطب ســازی اســت. ایــن موضــوع را می تــوان یــک محدودفرســتی )narrowcasting( هــامن طــور پیش تــر 
ــه ویژگی هــای فــردی  ــن از هــم مخاطب ســازی می شــود و هــم مخاطب محــوری می شــود. ب ــم در ایــن شــکل نوی گفتی
و گروهــی بیشــر اهمیــت داده می شــود؛ در ایــن راســتا بــه جنســیت)زن، مــرد(، گــروه ســنی)نوجوان، جوانــان، بزرگســال 
ــا بهــر  ــن اســتفاده و ی ــاور و آیی و میانســال(، گروه هــای فکری)دانش آمــوزان، دانشــجویان، روشــنفکران....( ملیــت  و ب
بگویــم سوءاســتفاده می گــردد کــه مفاهیــم و ایدئولــوژی دولتــی و رسمایه دارانــه ی خویــش را در قالــب و شــکلی زبــان 
ــد و فــراوان و قارچ آســای  ــل تاســیس شــبکه های جدی ــوان دلی ــد.  ایــن موضــوع را می ت ــه مخاطــب تزریــق کن بومــی ب

صــدا و ســیامی جمهــوری اســالمی ایــران قلمــداد کــرد. بــه طــور مثــال در طرح ســاخت شــبکه ی چهــار اســاس 
ــالمی  ــوری اس ــیامی جمه ــرد. س ــی ک ــوان ارزیاب ــد و می ت ــنفکر می باش ــه و روش ــان دانش آموخت ــذب مخاطب ج
ــتانی  ــه اس ــبکه ها ب ــی اســت. تقســیم ش ــبکه محل ــی و 34 ش ــبکه بین امللل ــی، 10 ش ــبکه مل ــران دارای 22 ش ای
ــن  ــات ای ــرای اثب ــای  اســراتژی باریک فرســتی )narrowcasting( اســت. ب ــر مبن ــز ب ــی نی و کشــوری و بین امللل
ــام متامــی شــبکه ها و هــدف و جامعــه  ی هــدف آنهــا را نیــز آورده ایــم)الزم بــه توضیــح اســت کــه  موضــوع ن
ــران  ــوری اســالمی ای ــن رســانه ای و پخــش، صــدا و ســیامی جمه ــه شــده از دکری ــر گرفت ــاد شــده ب ــب ی مطال

می باشــد(.

•  شبکه یک - شبکه ملی و رسارسی	

• شبکه دو - شبکه اجتامعی	

• شبکه سه -  شبکه ورزش، تفریحات و رسگرمی	

• شبکه چهار - شبکه علم و فرهنگ	

• شبکه پنج - شبکه اقتصاد	

• شبکه خرب - اخبار ایران و جهان	

• شبکه آموزش - آموزش عالی، فنی و حرفه ای، عمومی و پایه	

• شبکه قرآن و معارف - گزارش قرآنی و برنامه های دینی	

• شبکه مستند - برنامه های مستند	

• شبکه شام - شبکه ملی استان ها و گردشگری	

• شبکه بازار - معرفی کاال و خدمات ایرانی	

• شبکه منایش - فیلم و رسیال )ادغام با شبکه متاشا(	

• شبکه ورزش - اخبار و مسابقات ورزشی	

• شبکه پویا - شبکه پویامنایی	

• شبکه سالمت - بهداشت و سالمت جامعه	

• شبکه نسیم - نشاط، رسگرمی، یادها و مسابقه	

• شبکه افق - فرهنگ و انقالب اسالمی	

• شبکه HD - شبکه عمومی	

• شبکه کشاورزی - پخش دو ساعته از شبکه بازارف	

 شبکه های برون مرزی 

• آی فیلم - فیلم و رسیال )فارسی، عربی و انگلیسی(	
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• شبکه الکوثر - شبکه معارف به زبان عربی	

• هیسپان تی وی - شبکه اسپانیایی زبان	

• پرس تی وی - شبکه خربی انگلیسی	

• شبکه العامل - شبکه خربی عربی	

• شبکه جام جم 1 - ویژه ایرانیان مقیم اروپا	

• شبکه جام جم 2 - ویژه ایرانیان مقیم آمریکا	

• شبکه جام جم 3 - ویژه ایرانیان مقیم آسیا و اقیانوسیه	

• شبکه سحر 1 - به زبان های آذری، فرانسوی و بوسنیایی	

• شبکه سحر 2 - به زبان های انگلیسی و اردو	

• شبکه سحر 3 - به زبان  کردی	

ــاز هــم مــا شــاهد آن هســتیم کــه رســانه های ایــران توانایــی جــذب  ــازه تاســیس، ب ــا متامــی ایــن شــبکه ها ت البتــه ب
مخاطــب را ندارنــد، دال هــای وجــودی ایــن امــر بدیــن قــرار اســت:

• ــوری 	 ــام جمه ــوژی نظ ــی و ایدئول ــول کل ــه اص ــردد ب ــاز می گ ــوع ب ــن موض ــده ی ای ــش عم بخ
ــان فکــری نظــام کــه  ــگاه زن در بنی ــدگاه و جای ــه طــور مشــخص در مــورد دی ــران ب اســالمی ای
ــه ی  ــه در مقدم ــد ک ــوان دی ــه وضــوح می ت ــذارد ب ــش می گ ــه منای ــون اساســی ب خــود را در قان
ــی  ــانه های دولت ــد بســیار شــده اســت. رس ــاره و تاکی ــادری اش ــه ی م ــه وظیف ــون اساســی ب قان
بــه عنــوان متولیــان عرصــه ی فرهنگــی، کارویــژه ی اصلــی خــود را در ســخن و ایدئولــوژی 
ــی و مهندســی  ــد و در راســتا اجرای ــف می کنن ــران تعری ــم ای ــی خط مشــی های نظــام حاک پراکن
ــه و  ــر پای ــام ب ــه نظ ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــی دارد، ب ــر م ــدم ب ــه ق ــری جامع ــاحت فک ــودن س من
اصــول مردســاالری بنــا شــده اســت؛ بــر همیــن مبنــا نیــز بشــدت جنســیت گرا می باشــد. مجــری 
ــن  ــر عهــده ی صــدا و ســیام می باشــد کــه منــون ای اجــرای اســراتژی جنســیت گرایانه ی نظــام ب
رویکرد هــا را می تــوان در تولیــدات آن دیــد. در واقــع شــخصیتی)کاراکر( کــه از زن بــه عنــوان 
الگــوی رفتــاری و مشــارکتی زنــان در ســطح اجتــامع  از جانــب رســانه های دولتــی بــه مخاطبــان 
ــردان  ــان از م ــر نشــان  دادن زن ــردان، کوتاه ت ــان از م ــربداری زن ــه شــکل، فرمان ــردد ب ــه می گ ارائ
ــارکت  ــدی کار و مش ــث رتبه بن ــذارد و در بح ــی گ ــش م ــه منای ــر و... را ب ــت، تفک ــر قام از نظ
ــی  ــی و وامنای ــپزخانه معرف ــه داری و در آش ــاص خان ــط در کار خ ــان را فق ــان، آن ــی زن اجتامع

می کنــد.

• بــه خاطــر نداشــن جایگزیــن در عرصــه ی اجتامعی-سیاســی و ضعــف فلســفی در ارائــه ی ایــن 	
مــورد، مــا شــاهد آن می باشــیم کــه رســانه های جمهــوری اســالمی ایــران از هــامن ابتــدای امــر 
ــن  ــت. ای ــی اس ــورهای غرب ــای کش ــوالت و برنامه ه ــیانه از محص ــرداری ناش ــه گرته ب ــدام ب اق
باعــث تشــدید خــربی و برنامــه ای بــه رســانه های دیگــر شــده اســت. بیشــر ایــن تقلیدهــا بــدون 
توجــه بــه تفاوت هــای ارزشــی خلق هــا صــورت می گیــرد، خــود ایــن موضــوع باعــث دوگانگــی 
فکــری و زیســتی در گســره ی جامعــه می گــردد. در حقیقــت اربابــان فرهنگــی ایــران، خواســته 

یــا ناخواســته اقــدام بــه الگوســازی و پــرورش رفتــاری جامعــه بــر اســاس الگوهــای رسمایــه داری 
بین املللــی و گرته بــرداری از آن هــا در تولیــدات خــود می کنــد. ایــن رویکــرد ســبب دوگانگــی 

ارزشــی و خودباختگــی فرهنگــی جامعــه و بحــران می گــردد.  

• ــن 	 ــان رف ــبب از می ــیدی س ــه ی 70 خورش ــس از ده ــون پ ــو و تلویزی ــبکه های رادی ــش ش افزای
کیفیــت پخــش رســانه ای گردیــد. ایــن رویکــرد کمــی حکومــت ایــران بــرای مقابلــه بــا تهاجــم 
فرهنگــی غــرب اعــامل شــد، امــا در عمــل نتیجــه ی معکــوس داد. در حــال حاظــر تعــداد ایــن 

ــدارد. ــی ن ــران هم خوان ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــری و عمل ــای فک ــا قابلیت ه ــبکه ها ب ش

• اعــامل سیاســت راهــربدی ضدخلقــی در قالــب شــبکه های بومِی)اســتانی(، ضــد بومــی 	
ــه  ــطحی ب ــیار س ــته ای و بس ــی پوس ــه صورت ــده ب ــه ش ــای ارائ ــد. برنامه ه ــی می کن خودمنای
ــی و مضحــک از دیگــر  ــی شــخصیت  کارتون ــردازد. وامنای ــران می پ ــر ای ــی خلق هــای دیگ معرف
ــردد. ــه کار گ ــی ب ــب دولت ــای مذه ــق باوره ــا، تزری ــق آنه ــی از طری ــان فارس ــج زب ــا، تروی خلق ه

• در حــوزه ی جوانــان بــه خاطــر اعــامل سیاســت های تنبیهــی و جزم اندیشــانه، شــاهد آن هســتیم 	
کــه توانایــی جــذب مخاطبــان جــوان را نداشــته و متایــل ایــن گــروه ســنی بــه رســانه های بیــرون 
از ایــران بــه شــدت رو بــه افرایــش اســت. ایــن موضــوع بــا تاســیس شــبکه های چــون شــبکه ی 

ســوم، متاشــا، نســیم، ورزش نیــز چاره یابــی نشــد.

• گــذار ننمــودن از تفکــر شــعاری و عوام فریبانــه باعــث جدایــی جامعــه و حکومــت شــده اســت 	
چــرا کــه توانایــی بــه منایــش و بازگویــی واقعیــات اجتامعــی را نــدارد.

• در  حــوزه ی اقتصــادی بــا تاســیس شــبکه ی جدیــدی بــه نام»بــازار« مــا شــاهد پدیــده ای جدیــد 	
در عرصــه ی اجتامعی-اقتصــادی می باشــیم ایــن نشــان از گــذار از فرهنــگ ســنتی مــرصف)کاال( 
ــر  ــکل عمیق ت ــه ش ــی آن ب ــات اجتامع ــت. تبع ــد اس ــی رصف گردی ــه ی مرصف گرای ــه عرص ب
گردیــدن شــکاف های موجــود طبقاتــی، تبلیــغ و ترویــج مدگرایــی و مرصف گرایــی و کاالوارگــی 

ــردد. ــان می گ ــا و جوان خانواده ه

ــی  ــه داری بین امللل ــا رسمای ــل ب ــا در تقاب ــه تنه ــران ن ــم ای ــانه ای رژی ــای رس ــه رفتاره ــت ک ــوان گف ــوع می ت در مجم
ــه از دوران  ــدا ک ــون, پروپاگان ــای همچ ــد. ابزاره ــل از آن می باش ــری کام ــی و تاثیرپذی ــه در هامهنگ ــد، بلک منی باش
هیتلــر بــاب شــد، سیاســت مخاطب ســازی و مهندســی الگوهــای رفتــاری و فکــری جامعــه را از تجربیــات دول هــای 
رسمایــه داری فــرا گرفتــه و اجــرا می کنــد. ایــن نوشــتار در راســتای اثبــات ایــن موضــوع بــود. نویســنده ی ایــن گفتــار 
ــع  ــود مناب ــه خاطــر مجــال کــم و کمب ــن کاســتی ها ب ــه آگاه اســت. شــاید بیشــر ای ــن مقال از کــم و کاســتی های ای

ــد. ــران می باش ــانه ای ای ــه ی رس ــد در عرص ــاری و کلیت من ــی و آم تحقیق
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ــگای کوردســتانە . ئــەم شــەڕە كــە  ــە بەرامبەركۆمەڵ شــەڕی تایبــەت، شــەڕی تۆكمــە و هەمەالیەنــەی دەوڵــەت ل
ــی  ــە نوێنەرایەت ــازادی ب ــەری ئ ــەڵ تەڤگ ــی لەگ ــروژەی دژایەت ــوەی پ ــاو چوارچێ ــە ن ــران ل ــالمی ئێ ــاری ئیس كۆم
ــازادی  ــی ئ ــی ژیان ــۆدار( » و » پارت ــتان )ک ــی کوردس ــازادی ڕۆژهەاڵت ــک و ئ ــگای دیموکراتی ــتەمی » کۆمەڵ سیس
کوردســتان )پــەژاک( »دا بــە رێــوەی دەبــات، دزێوتریــن شــێوازی شــەڕ لــە دژی كۆمەڵــگای مرۆڤایەتییــە كــە هیــچ 
پێــوەر و نرخێكــی ئەخالقــی ناگرێتــە بــەر چــاوان. داســەپاندنی فەرهەنگــی شكســت و بێهیوایــی لــە كۆمەڵــگا دا و 
هەروەهــا تێكدانــی بنەماكانــی نــرخ و ئەخاڵقــی كۆمەڵــگا ئامانجــی پــروژەی »دژە کــۆدار« و پێکهاتەکانیــە. ئــەوەی 
كــە رژیــم لــە شــەڕی دژی گەلــی کــورد دا چاوەڕوانــی دەكات ، بنبــڕ كردنــی فەرهەنگــی بەرخــۆدان و ژەهرخــوارد 

كردنــی كۆمەڵــگا بــە ژەهــری خەیانــەت و تەســلیم بوونــە.

شــەڕی تایبــەت بــە دیاردەگەلێكــی رووخێنــەر وەكــوو خەیانــەت، مرۆڤكــوژی، بەســیج، فەحشــا، تووشــكردن بــە 
مــادەی هۆشــبەر و بێــکاری لــە كۆمەڵــگا دا پانتاییەكــی بەرچــاوی بــە خۆیــەوە گرتــووە  هەمــووی ئــەم دیاردانــە، 
پەیوەنــدی راســتەوخۆی لەگــەڵ ناوەندەكانــی ئەمنیەتــی رژیــم بــە واتــای كارگێڕانــی ئــەو پرۆژەیــە هەیــە . ئــەم 
ناوەندانــە کــە بریتیــن لــە ســوپای پاســداران، وەزارەتــی ئیتیاڵعــات، بەســیج و ... ، بــە شــێوەیەكی هاوئاهەنــگ و 

سیســتەماتیك لــە كۆمەڵــگای كوردســتاندا پیــالن و بەرنامەکانــی شــەڕی تایبــەت بەڕێــوە دەبــن. 

سیاســەتەكانی كۆمــاری ئیســالمی هــەر لــە ســەرەتای هاتنــە ســەر دەســەاڵتەوە هەتــا ئەمــڕۆ، بــۆ بێناســنامە كــردن 
ــە  ــەردەوام دەكات.  هەروەهــا کــە ل ــە شــێوازێكی سیســتەماتیك ب ــگای گــەالن ب ــی بنەماكانــی كۆمەڵ و لەناوبردن
ژوورەوە ئاماژەمــان پــێ کــرد ، شــەڕی تایبــەت ، زۆر الیەنــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی لــە نێــو خــۆ دەگرێــت. بۆیــە 
گرینگــە کــە ئــەو کردەوانــەی رژیمــی کۆمــاری ئیســالمی لــە کوردســتاندا پەیــڕەوی دەکات بخردرێتــە بــەر باســەوە 

و بە وردی لە بواری ئابووریدا هەڵسەنگاندن و روونکردنەوەی بۆ بکردرێت . 

شەڕی تایبەتی

دەوڵەت

شــەڕی تایبــەت، سیســتەمێكی پێكهاتــووە لــە رێبازگەلێكــی جۆربەجــۆری شــەڕ لــە دژی رەهەنــدە جیاوازەكانــی 
بەرخۆدانــی كۆمەاڵیەتییــە . ئامانجــی ئــەو شــەڕە، ســەپاندنی تەســلیمیەتی تــەواو و چۆكدادانــی هەتاهەتایــی 
ــە  ــی كوردســتان ب ــگای رۆژهەاڵت ــوێ كۆمەڵ ــی تێكۆشــانی ن ــەدوای خۆنواندن ــە دواب ــەم گەاڵڵ ــە .ئ ــە كۆمەڵگای ب
رێبەرایەتــی تەڤگــەری ئاپۆیــی و بوژانــەوەی فەرهەنگــی بەرخــۆدان لــە كۆمەڵــگای كــورددا و بێچارەیــی رژیمــی 
ــاراوە.  ــە ئ ــازە هەمیشــەییەكانی هاتۆت ــە رێب ــەم تێكۆشــانە، ب ــە خشــتەبردنی ئ ــواری ل ــە ب ــاری ئیســالمی ل كۆم
شــەڕی تایبــەت كــە لــە هــەر كەلێنێــك بــۆ كەوتنــە نــاو كۆمەڵــگا و تێكدانــی بنەمــا ئەخالقــی و ئیرادەییەكانــی 
ئــەو كۆمەڵگایــە كەڵــك وەردەگرێــت، لــە راســتیدا جەســتەیەكی پێكهاتــوو لــە توندوتیــژی، دەســتدرێژی، 
خوێرێــژی و رەشــەكوژی فەرهەنگــی و كۆمەاڵیەتییــە. هەمــوو شــێوازەكانی كوشــتاری جەســتەیی، فەرهەنگــی، 
كۆمەاڵیەتــی و ئابــووری وەكــوو پراكتیكــی ســەرەكی شــەڕی تایبــەت لــە رۆژەڤــی كاری كارگێــڕان و ناوەندەكانــی 

شــەڕی تایبەتــی ڕژیمــی کۆمــاری ئیســالمی ئێراندایــە. 

سیاسەتی بیۆدەسەاڵت 

سیســتەمی كۆمــاری ئیســالمی ئێــران بــە شــێوازێكی شۆڤێنیســتانە، بــە بەردەوامــی هەوڵــی ئــەوەی داوە كــە بــە 
حاشــاكردن لــە هەبوونــی پرســی كــورد و بــە لــە بەرچاونەگرتنــی داخوازیــە سیاســی – كۆمەالیەتییەكانــی گەلــی 
كــورد، ئــەم پرســە تەنیــا لــە چوارچێــوەی هــەژاری و نەبوونــی گەشــەی ئابــووری لــە كوردســتاندا پێناســە بــكات. 
لەالیەكــی تــرەوە رژیــم هــۆكاری ســەرەكی هــەژاری لــە كوردســتاندا، هەبوونــی تێكۆشــانی ئازادیخوازانــەی گەلی 
ــە كــە هــەژاری  ــەاڵم راســتی ئەوەی ــووری نیشــان دەدات. ب ــۆ ســەرمایەگوزاری ئاب كــورد و نەبوونــی ئاســایش ب
ــە  ــاری ئیســالمی ب ــگای كوردســتانە.  ڕژیمــی کۆم ــە دژی كۆمەڵ ــم ل ــووری سیاســەتێكی سیســتەماتیكی رژی ئاب
درێژایــی تەمەنــی خــۆی رەوتــی پەرەپێدانــی هــەژاری بــە شــێوازێكی بەرچــاو بــەردەوام کــردووە. دەبــێ بڵێیــن 
ــە. بەڵكــوو سیاســەت و پرۆژەیەكــی داڕێــژراوە  ــگای كوردســتان نیی کــە هــەژاری دیاردەیەكــی رسوشــتی كۆمەڵ
كــە   بــە ئامانجــی درووســت كردنــی پێكهاتــەی »بیــۆ دەســەاڵت« لــە دژی گەلــی كــورد و بــە مەبەســتی تەســلیم 

وەرگرتنــی گەلــی كوردســتان پێــک هاتــووە.

سیاســەتی برســی كــردن و چــاو لــە دەســت هێشــتنی كۆمەڵــگا، یەكێــك لــە دزێوتریــن رێبازەكانــی دەســەاڵتە 
كــە بناخــەی سیاســەتی دژایەتــی لەگــەل گــەالن لــە الیــەن كۆمــاری ئیســالمیەوە پێكدێنێــت. رژیــم دەیهەوێــت 
ــە نیشــاندانی تێكۆشــانی  ــگای كوردســتان و ب ــاو كۆمەڵ ــە ن ــی برســی« دزە بكات ــراوە و زك ــازی »زاری ك ــە رێب ب
ئازادیخوازانــەی گەلــی کــورد وەكــوو هــۆكاری هــەژاری، ڕای گشــتی رووبــەڕووی چەواشــەكاری بکاتــەوە. بۆیــە 
ــە  ــۆی ل ــەی خ ــانی ئازادیخوازان ــۆدان و تێكۆش ــە بەرخ ــتان ب ــگای كوردس ــە كۆمەڵ ــن ک ــەم باوەڕەی ــەر ئ ــە س ل
ــە  ــورد ل ــی ک ــی گەل ــكاندنی بەرخۆدان ــۆ ش ــەاڵتە ب ــی دەس ــووری گورزێك ــەژاری ئاب ــەوە و ه ــێ ماوەت ــەر پ س
ــت،  ــر بێ ــتان الوازت ــە كوردس ــۆدان ل ــان و بەرخ ــدە تێكۆش ــالمیدا. چەن ــاری ئیس ــرکاری کۆم ــە داگی ــەر ب بەرامب
ــە ئاكامــی  ــت. ل ــر دەبێ ــی هــەژاری بەرفراوان ــی سیاســەتی پەرەپێدان ــم، بەتایبەت ــی رژی سیاســەتە داگیركارەكان
سیاســەتی بیۆدەســەاڵتی کۆمــاری ئیســالمی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا بێجگــە لــە چینێکــی بچووكــی كۆمەڵــگا، 
خەڵكــی ئاســایی كوردســتان رۆژ لــە دوای رۆژ هەژارتــر بــوون. سیاســەت، یــان بــە زمانێکیــر »شــەڕی تایبــەت« 
ــە  ــتاندا ئاوەڵ ــە کوردس ــم ل ــەتەکانی ڕژی ــۆ سیاس ــگا و دەرگای ب ــتاندا ڕێ ــە کوردس ــەژاری ل ــوەی ه ــە چوارچێ ل
کردوەتــەوە. شــەڕی تایبەتــی هــەژاری بــە دوای خۆیــدا دەیــان کێشــە و گرفتــی کەســایەتی لــە بــواری ڕەوانــی و 
الیەنیــرەوە وەکــوو پەنــا بــردن یــان پەیوەســت بــوون بــە جەســتەی ئابــووری – برۆكراتیكــی رژیــم، کۆچبەربوون 
ــادی  ــە فەس ــوون ب ــووش ب ــان، ت ــوی ژی ــتنی بژی ــت خس ــە دەس ــوای ب ــە هی ــران ب ــی ئێ ــارەکانیری واڵت ــۆ ش ب
ئەخالقــی و مــادە هۆشــبەرەکان و هەروەهــا بــە بەربەســت كردنــی هەمــوو رێگاكانــی نــان دەرهێنــان و بێــکاری. 

لێــرەدا دەمانهەوێــت ئامــاژە بــە سیاســەتی هــەژاری و بــە تایبــەت بێــکاری لــە کۆمەڵــگای کوردســتاندا بکەیــن 
تاکــوو باشــر بۆمــان ڕوون ببێتــەوە کــە لــە ســااڵنی ڕابــردوودا ڕژیمــی کۆمــاری ئیســالمی سیاســەتەکانی خــۆی 

چــۆن لــە کوردســتاندا پەیــڕەو کــردووە.

ــاوی  ــەوە« ن ــاوەدان کردن ــوو دەورەی »ئ ــە وەک ــەنجانیدا ک ــمی ڕەفس ــاری هاش ــەروک کۆم ــەردەمی س ــە س ل
لێدەکــردرا، نــە تەنیــا ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان گەشــەی ئابــوری و خزمەتگــوزاری بــە خۆیــەوە نەبینــی، بەڵکــوو 
بــە هــۆی سیاســەتی بیۆدەســەاڵت ڕژیــم لــە دژی گەلــی کــورد لــە کوردســتاندا بــە جێــگای بونیادنانــی ژێرخانــە 

کاوهئاواالن
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ــە بــواری  ــاوادان کردنــەوە هــەم ل ئابوریــەکان وەکــوو کارخانــە و کارگا و فەراهــەم کردنــی زەمیــن و دەرفەتــی ئ
کشــت و کاڵــەوە و هەمیــش لــە بــواری پیشــەییەوە بــۆ بنربکردنــی هــەژاری و بێــکاری، تــۆی سیاســەتی هــەاڵواردن 

لــە الیــەن کۆمــاری ئیســالمی ئێــران لــە کوردســتاندا چێنــدرا.  

هاتنــە ســەر دەســەاڵتی محەمــەد خاتەمــی لــە دوای هاشــمی ڕەفســەنجانی بــۆ ســەروک کۆمــاری لــە واڵتــی ئێــران، 
ــەوە  ــواری ئابوریی ــە ب ــورد ل ــی ک ــی کوردســتان سیاســەتی بیۆدەســەاڵت و هــەژار هێشــتنەوەی گەل ــە ڕۆژهەاڵت ل
بــوو بــە هــۆکاری ئــەوە کــە تــۆی سیاســەتی هــەاڵواردن گــوڵ بــکات و بــۆ دەســەاڵتدارانی کۆمــاری ئیســالمی لــە 
ســەردەمی ســەروک کۆمــاری محەمــەد خامتــی بەرهــەم بداتــەوە. شــاهیدی ئــەوە بوویــن کــە زۆرینــەی کۆچبــەری 
خەڵکــی کــورد بــۆ شــارەکانیری ئێــران و بــە تایبــەت بــۆ ژیــان کــردن لــە شــاری تاران لــە ســەردەمی ســەرک کۆماری 
محەمــەد خامتــی هاتــە ئــاراوە. ناوبــراو کــە بــە دروشــمی »گفتوگــۆی شارســتانیەکان« هاتــە ســەر دەســەاڵت و لــە 
درۆشــمی هەڵبژاردنەکانــی لــە کوردســتاندا ڕایگەیاندبــوو کــە هیــچ قەومێــک ئێرانیــر لــە قەومــی کــورد نیــە، بــەاڵم 
ــەری  ــەردەوام ک ــەت ب ــان زهنی ــە هەم ــش ب ــتان و ئەوی ــووە کوردس ــورد هاتب ــی ک ــی گەل ــۆ خەڵەتاندن ــامن ب بینی
ــورد و  ــی ک ــتنەوەی گەل ــەژار هێش ــواری ه ــە ب ــالمی ل ــاری ئیس ــی کۆم ــەڕی تایبەت ــەاڵت و ش ــەتی بیۆدەس سیاس
بێــکار بوونــی خێڵێکــی زۆر لــە خەڵکــی کوردســتان و بــە تایبــەت جەوانــان بــوو. نــە تەنیــا وتووێــژی شارســتانیەت 
ــاراوە، بەڵکــوو  ــە ئ ــوری نەهات ــی، سیاســی و ئاب ــی فەرهەنگــی، کۆمەاڵیەت ــە بوارەکان ــران ل ــی ئێ ــوان گەالن ــە نێ ل
گــەالن بێبــەری کــران لــە دەستنیشــانکردنی چارەنــووس و مافــە ڕەواکانیــان. لــە هەمــان کاتــدا کــەش و هەوایەکــی 
لیربالیــزە لــە ژێــر نــاوی دەورەی ڕێفــۆرم بــە گشــتی لــە واڵتــی ئێرانــدا هاتــە ئــاراوە. ســەردەمی ســەرۆک کۆمــاری 
ــتە  ــدا خس ــزی بەرنامەکانی ــە ڕی ــی ل ــی جەوانان ــەر کردن ــردن و بێکاریگ ــیڤ ک ــەتی پاس ــەردەمی سیاس ــراو س ناوب
بــواری کردارییــەوە. هیــوای گەالنــی ئێــران هەمــوو ئــەوە بــوو کــە ئــەو نابەرابــەری و هەاڵوردنانــە کــە ڕژیــم بــە 
گشــتی لــە هێنــدێ شــوێن وەکــوو بەلوچەســتان،ئەهواز و کوردســتان بەڕێــوەی دەبــات، کۆتایــی پــێ بێــت؛ بــەاڵم 
نەتەنیــا هــەاڵواردن و نابەرابــەری کۆتــای پــێ نەهــات بەڵکــوو ڕێــژەی دەستبەســەری کردنــی جەوانانــی خوێنــدکار 
و چاالکــی مافــی مــڕۆڤ و وەکووتــر پــەرەی ســەند. کــە دەتوانیــن ئامــاژە بــە ڕۆژی 18 تیــر مانگــی ســاڵی 1377ی 
هەتــاوی بکەیــن کــە خوێنــدکاران لــە کــۆی زانکــۆی تارانــدا خڵپانــی خوێــن کــران. بــە هەمــان شــێوە نــە تەنیــا 
سیاســەتی ســەرکوت و بێکاریگەرکردنــی جەوانــان لــە ڕیــگای دەوڵەتــی ناوبــراو بەڕێــوە دەچــوو، بەڵکــوو خێڵێکــی 
زۆر لــە جەوانانــی خوێنــدکار و ئــەو کەســانەی کــە بــەدوای ئیــش و کار دەگــەران بــۆ بەردەوامــی بژیــوی ژیانیــان 
لــە کوردســتاندا نەیانتوانــی بــن بــە خاوەنــی ئیــش و کار بەڵکــوو هێندێکیــان تووشــی نەخۆشــیە ڕەوانیــەکان بــوون 
و هێندێکــی تریشــان تووشــی بــێ هیوایــی لــە ژیانــدا و بڕێکــی تریــان تووشــی مــادە هۆشــبەرەکان کــران. ئیــدی 
لــەوەو بــەدوا  هــەژار هێشــتنەوەی خەڵکــی کوردســتان و بێــکاری بــۆ ئــەم گەلــە  تەنیــا کیشــە و گرەفــت نەبــوو 
ــرد  ــد خاڵێکــی ک ــە چەن ــان ب ــە ئاماژەم ــی و کەســایەتی ک ــی کۆمەاڵیەت ــان کێشــە و گرەفت ــە و دەی ــەو بابەتان و ئ

هەڵقــواڵوی سیاســەتی بیۆدەســەاڵتی کۆمــاری ئیســالمی ئێــران بــووە لــە کوردســتاندا. 

ســەردەمی ســەرۆک کۆمــاری مەحمــودی ئەحمەدینــژاد، نێــوان ســااڵنی 1384 هەتــا 1392 دا، پەیــڕەوی دەوڵەتــی 
پادگانــی یــان هەمــان دەوڵەتــی ســەربازی بــوو. ناوبــراو بــە دروشــمی بەرابــەری کۆمەاڵیەتــی و ئابورییــەوە  هاتــە 
سەردەســەاڵتەوە؛ بــەاڵم بینیــامن لــە ســەردەمی ســەۆک کۆمــاری ئــەودا، لــە یەکەمینــی پــالن و پرۆژەگەلێــک کــە 
پێکهێنــدرا، گوشــاری کۆمەاڵیەتــی و سیاســی باڵــی بــە ســەر کۆمەڵــگای ئێــران و بــە تایبــەت ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا 
ــایەتی  ــڕۆڤ، کەس ــی م ــی مافەکان ــەزاران چاالک ــە ه ــژاد ب ــەاڵتی ئەحمەدین ــی دەس ــی هاتن ــا کۆتای ــا و هەت کێش
ــی  ــی و چاالک ــایەتی سیاس ــان کەس ــە دەی ــران و ب ــەر ک ــی دەستبەس ــگای مەدەن ــی کۆمەڵ ــیەکان و چاالکان سیاس
ــتان،  ــە کوردس ــەپێندرا. ل ــەریاندا داس ــە س ــیدارەدان ب ــە س ــزای ل ــەت س ــدان و تەنان ــی زین ــزای گران ــی س مەدەن
ئەهــواز و بەلوچەســتان دەیــان چاالکــی سیاســی و مەدەنــی بــە تۆمەتــی بێبنەمــا لــە ســێدارەدەران. هاوئاهەنــگ 
ــەووە،  ــتانی گرت ــی کوردس ــران و ڕۆژهەاڵت ــگای ئێ ــە کۆمەڵ ــە ک ــی و کۆمەاڵیەتیان ــارە سیاس ــەم گۆش ــەڵ ئ ــە گ ل
ڕژیــم دەیهەویســت تــرس و دڵەراوکــێ لــە دڵــی مرۆڤەکانــی کۆمەڵــگا بهێنێتــە ئــاراوە، تــا هەمــوو ئــەو زەخــت 
و گۆشــارانەی کــە لــە بــواری ئابــوری، کۆمەاڵیەتــی و سیاســی لــە زەمیــن و زهنیەتــی کۆمەڵــگا لــە بەرامبــەر بــە 
ــە  ــران ل ــی ئێ ــی گەالن ــی کۆمەاڵیەت ــە ناڕەزایەت ــت ک ــکات و نەهێلێ ــەوە ســەرکوت ب ــم کۆبووەت دەســەاڵت و ڕژی

ــە کۆمەڵــگای ئێرانــدا پێــش بکــەوێ. چوارچێــوەی خۆپێشــاندان ل

بۆیــە گۆشــارەکان لــە کوردســتان بــە رادەی شــارەکانیری واڵتــی ئێــران زۆرتــر بــوو. هۆکاریشــی ئەویــە 
ــازادی کوردســتان  ــی ئ ــی ژیان ــاوی پارت ــر ن ــە ژێ ــی ل ــە فەرم ــی کوردســتان ب ــە ڕۆژهەاڵت ــی ل ــە تەڤگــەری ئاپۆی ک

)پــەژاک( دەســتی بــە تێکۆشــانی ئــازادی خوازنــە کردبــوو، و دەیهەویســت ئــەو بۆشــاییە کــە لــە ڕەوتــی تێکۆشــانی 
ئازادیخــوازی گەلــی کــورد کــە بــە هــۆی شکەســتی پارتــە کالســیکەکانی کــورد و پاشەکشــیان لــە گۆرەپانــی خەباتــدا 
ــی چارەنووســی  ــی دەستنیشــان کردن ــەڕ ماف ــە م ــی ل ــورد و جەوانان ــی ک ــی گەل ــێ هیوای ــۆکاری ب ــە ه ــۆ ب ــاراوە و ب ــووە ئ هاتب
 خۆیــان و بــە ڕوانینــی نــوێ لــە ســەر تێکۆشــانی ئــازادی خوازنــە و بــە هەمــان شــێوە لــە سیاســەتدا پــڕ بکاتــەوە. 
ــی  ــە خۆڵقاندن ــوو ب ــکات بەڵک ــەر ب ــی چارەس ــازادی گەالن ــی ئ ــی ژیانێک ــورد و ماف ــی ک ــە پرس ــت ک ــا نەیدەویس ــم نەتەنی ڕژی
ــی  ــووی نەبوون ــە بیان ــژاد ب ــە ســەردەمی ســەرۆک کۆمــاری ئەحمــەدی ن ــر ل کــەش و هەوایــی ســەربازی و ئاسایشــی ئەوەندەت
ئاسایشــی کۆمەاڵیەتــی و ئابــوری پــەرەی بــە سیاســەتی هــەژاری و بێــکاری لــە کوردســتاندا کــرد و بــۆ ئەویــەک کــە گەلــی کــورد 
چاوترســێن بــکات بــە دەیــان ڕۆڵــەی گەلــی کــوردی لــەو ســەردەمەی دەســەاڵتی ناوبــراودا لــە ســێدارە دا و بــە ســەدان تریشــی 
ــی و  ــەری کۆمەاڵیەت ــمی بەراب ــە دروش ــژاد ب ــە ئەحمەدین ــرد ک ــێ ک ــان پ ــەپاند. ئاماژەم ــەردا داس ــە س ــدان ب ــی زین ــزای گران س
ئابــوری هاتــە سەردەســەاڵت و بــەاڵم بینیــامن کــە  لــە پێکهاتــەی سیســتەمی دەســەاڵتی ناوبــراو دا گەندەڵــی سەرســووڕهێنەر 
لــە نێــوان دەســەاڵتداران و وەزیــرەکان و کاربەدەســتانی پێکهاتــەی دەوڵــەت هاتــە ئــاراوە. جگــە لــەوەی کــە ڕژیــم نەیدەویســت 
لــە کوردســتاندا سیاســەتی بیۆدەســەاڵت کــەم بکاتــەوە و یــان بــە گشــتی بنبــڕی بــکات، بەڵکــوو بــە سیاســەتی کۆمەاڵیەتــی و 
پرۆپاگەنــدە لــە کۆمەڵــگادا ئاماژەیــان بــە بەرزکردنــەوەی هەژمــاری خەڵکــی واڵتــی ئێــران بــە واتــای زاوزێ کــرد. بینیــامن کــە 

پــاش ماوەیــەک هەژمــاری خەڵکــی هــەژار و بێــکار لــە ئێــران زیــادی کــرد. 

دەبینیــن و ڕوونــە کــە کۆمــاری ئیســالمی ئێــران لــە کوردســتاندا سیاســەتی خــۆی لــە مــەڕ دەژایەتــی کردنــی گەلــی کــورد بــێ 
ــە ســەر سیاســەتەکانی هەاڵواردنــی فەرهەنگــی، ئابــوری و سیاســی. هــەر بۆیــە  ــێ دەدات و پێداگــرە ل پســانەوە بەردەوامــی پ
ــم و هــاوکات  ــە ئامانجــی هێرشــەکانی ڕژی ــوو بوارێکــەوە دەبێت ــە هەم ــی کوردســتان ل ــگای ڕۆژهەاڵت ــە دوای ڕۆژ کۆمەڵ ڕۆژ ل
ڕژیمیــش بــە هەمــوو ڕێ و ڕێبــاز و شــێوازی شــەڕی تایبــەت دەیهەوێــت کــە شــیرازەی فەرهەنگــی، نەتەوەیــی، سیاســی و بــە 
تایبــەت کەســایەتی مــڕۆڤ کــورد لــە کاکڵــەی خــۆی دەربخــات و تووشــی بــێ هیــوای و بــێ ناســنامەایی سیاســی و نەتەوەییــان 
بــکات. بــۆ ئــەم مەبەســتەیش لــە کوردســتاندا شــەڕی تایبەتــی لــە ڕیــزی بەرنامــە و پرۆژەکانــی خــۆی بــۆ تێکشــکاندنی کۆمەڵــگای 
کــورد بــە هەمــوو ئاییــن و باوەڕیەکانیــەوە خســتووتە بــورای جێبەجــێ کردنــەوە. کــە دەبینیــن و ڕاســتەیەکی حاشــا هەڵنەگــرە 
کــە سیاســەتی بیۆدەســەاڵتی ڕژیــم کــە لــە لــە کوردســتان بــە ڕێــوەی دەبــات بووتــە هــۆکاری ئــەوەی کــە نرخــە ئەخالقییــەكان 
ــت.  ــند بکرێ ــووس پەس ــکات و وەك چارەن ــدا ب ــی پەی ــدا ڕەوایەت ــی تێی ــنە كۆیلەیەت ــەر چەش ــت . ه ــرێ و الواز بێ ــێل بک پێش
ــوان و  ــی پێ ــەر رووخان ــتاندا و ئەگ ــگای كوردس ــە كۆمەڵ ــە ل ــە كۆیالیەتیی ــی دان ب ــی، رەوایەت ــتیاری ئەخالق ــی هەس ــاو بردن لەن
نرخــە ئەخالقیەكانــی کۆمەڵــگا بــەم شــێوە ڕوو لــە بەردەوامــی بنێــت، توانــای بەرخــۆدان و كاردانــەوەی لەبەرامبــەر هەرچەشــنە 
مەترســییەك کــەم دەبێتــەوە، یــان لــە نــاو دەچێــت. ئەگــەر ئەخــالق لــە چوارچێــوەی روانگــەی نەریتــی و دۆگامتیســتیدا نەبینیــن 
ــەو  ــن، ئ ــگا پێناســە بكەی ــازادی كۆمەڵ ــژاردن و دەرفــت)ی ئ ــزی )هەڵب ــگا و هێ ــە وەكــوو ویژدانــی گشــتی كۆمەڵ ــە پێچەوان و ب
كاتــە هەســتیاری و كاردانــەوەی ئەخالقــی كۆمەڵــگا دەتوانیــن وەكــوو مێكانیزمێكــی رسوشــتی بــۆ پاراســتنی ناســنامە و ئــازادی 

كۆمەڵــگا لێــك بدەینــەوە. 

بــە دەیــان منوونــەی وەکــوو سیاســەتی بەكارهێنانــی بەكرێگیــراوان )جاشــایەتی( لــە دژی گەلــی كــورد، تــووش کردنــی جەوانانــی 
ــوو  ــەکان وەک ــی و دەرونی ــیە ڕەوان ــتان، نەخۆش ــە کوردس ــەندنی ل ــدز و پەرەس ــی ئەی ــبەرەکان، نەخۆش ــادە هۆش ــە م ــورد ب ک
ــۆ دەســەاڵتی  ــا ناڕاســتەوخۆی سیاســەتی بی ــی ڕاســتەوخۆ ی ــان و ... بەرهەم ــوان جەوان ــە نێ ــێ ل ــرس و دڵەڕاوەک ــێ و ت خەمۆک
ڕژیمــی کۆمــاری ئیســالمی لــە کوردســتاندا. بۆیــە دەتوانیــن هــەر کام لــەم مژارانــە کــە ئاماژەمــان پێکرد هەڵســەنگاندن و شــیکاری 
و خەسارناســی لــە ســەری ئەنجــام بدەیــن و الیەنەکانــی شــەڕی تایبــەت کــە بەشــێکی ئەساســی سیاســەتی بیۆدەســەاڵتی ڕژیمــە 

بــە شــێواز و ڕێبــازی دژە ئینســانی لــە کۆمەڵــگای کــورد پەیــڕەوی دەکات، بوومــان ڕوون بێتــەوە. 

بۆیــە ناکرێــت کــە سیاســەتی هــەژاری و بێــکاری لــە کوردســتاندا جیــاواز لــە بەشــەکانیری شــەری تایبــەت بگرینــە دەســت و 
بێگۆمــان کاریگــەری سیاســەتی بیۆدەســەاڵتی ڕژیــم لــە کۆمەڵــگای کوردەواریــدا کاریگــەری ڕاســتەوخۆی لــە ســەر بەشــەکانیری 

شــەڕی تایبــەت ڕژیــم کــە لــە بــواری کۆمەاڵیەتــی، فەرهەنگــی، سیاســی و کەســایەتی دادەنێــت.
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ماوەیەكــی دڕێــژ پێكــەوە ژیامنــان كــردووە . تایبەمتەنــدی و كەســایەتی ئــەو مرۆڤــە زۆر تایبــەت بــوو  و رەنگــە مــن نەتوانــم بــە تــەواوی 
ــش  ــە مرۆڤی ــێت ، ن ــت بینوس ــووس دەتوانێ ــە پێن ــن ، ســەختە . ن ــك باســی شــەهیدێك دەکەی ــەم . كاتێ ــە بك ــە مەزن ــەو مرۆڤ ــاس ل ب
دەتوانێــت واتــای تــەواو بداتــە ئــەو بابەتــە . بۆیــە بــۆ مــن دوو جــار قــورس دەبــێ  یەكــەم وەک هاوژیانێــك و دووهــەم وەك هەڤاڵێــك.

“شەهید كەمال” لە تەمەنی الوێتی خۆیەوە دەستی كردووە بە خەبات و تێكۆشان بۆ ئازادی گەلەكەی.

ــە بەتناوەكانــی باشــووری  ــە ڕیزەكانــی “ یەکیەتــی نیشــتامنی کوردســتان” دا بووەتــە پێشــمەرگە . لــە دوای ئەنفال  لــە ســاڵی 1983 ل
كوردســتان ، یەكێــك بــووە لــەو پێشــمەرگە پارتیزانانــە كــە باشــووری كوردســتانی چــۆڵ نەكــردووە و بــەردەوام بــووە لــە خەبــات . هــەر 
لــەو خەباتــەدا لــە ســاڵی 1989 لــە الیــەن ڕژێمــی “بعــس”ەوە دەســتگیر دەكرێــت . لــە زیندانەكانــی ئەمنــی ســلێامنی ، ئەبووغرێــب 

و بــادوش لــە موســاڵ زیندانــی كــراوە . لــە زیندانیــش دا بێ دابــڕان لــە خەبــات بــەردەوام دەبێــت.

“شەهید كەمال”

ــە  ــوو . هــەر بۆی ــوون نەب ــە شــەهید ب ــەی دا ترســی ل ــەل و واڵتەك ــاو گ ــە پێن ــز ل ــە هەرگی ــوو ك ــال وەهــا ب ــاڵ كەم كەســایەتی هەڤ
زیندانــی كردبــوو بــە مەیدانــی تێكۆشــان .  لــە ســاڵی  1992دا لــە پرۆســەی “دیــل بــە دیــل” دا ئــازاد دەبێــت و هەمیســان لــە نــاو گــەل 

دا دەســت بــە تێكۆشــان دەكاتــەوە.

 لە ساڵی 1993 ژیانی هاوبەشامن پێك هێنا . لەو كاتەوە تا شەهید بوونی هەڤاڵ کەمال بە قۆناغی زۆردا ژیامنان تێپەڕاندووە.

“شەهید كەمال” تا بڵێی مرۆڤێكی بوێر و دڵسۆزی گەل و واڵتەكەی بوو.

لــە ســەرەتای هاوســەرگیریامن دا تــا ســاڵی 2007 ، واتــا پێــش ناســینی فكــر و ئایدۆلۆژیــای ڕێبــەر ئاپــۆ ، لــە بەرامبــەر بنەماڵەكــەی دا 
كەســایەتییەكی پیاوســاالر و دەســەاڵتدار بــوو.

هــەر لــە بــەر ئــەوەی لــە نــاو تەڤگــەری ئاپۆیــی تێكۆشــانی دەســت پێ كــرد ، لــە الیــەن دەســەاڵتی باشــووری كوردســتانەوە چەندیــن 
جــار ســزای سیاســی درا ، زیندانــی كــرا و ســوكایەتی زۆریــان پــێ  كــرد. بــۆ منوونــە لــە ئاسایشــی ســلێامنی مــاوەی چەنــد ڕۆژ زیندانــی 

كــرا .

 ڕۆژ بــە ڕۆژ كەســایەتییەكی نــوێ  لــە شــەهید كەمال ــدا دروســت دەبــوو و لــە هەمــوو بوارەكانــی ژیان ــدا گۆڕانــكاری تێ ــدا ئــاوا دەبــوو 
. خۆشەویســتی و عەشــقی بــۆ گەلەكــەی زیاتــر دەبــوو و بــۆ ســاتێكیش دوودڵ نەدەبــوو . هەمــوو هەڕەشــە و پیالنێکیــان بــۆ دانــا ؛ 

بــەاڵم یــەك هەنگاویــش بــۆ دواوە نەدەهــات.

هــەر ڕۆژ پێشــكەوتن لــەودا دەردەكــەوت . بــە باوەڕتــر دەبــوو بــە یەكێتــی و یەك ڕیــزی گەلــی كــورد و چارەســەری پرســی واڵتەكــەی 
. تێگەیشــن لــە ڕێكخســن و تەڤگــەری شۆڕشــگێری لــەودا زیاتــر و زیاتــر دەبــوو.

ــەی  ــە بنەماڵ ــە هــۆكاری گۆڕانــكاری گــەورە ل ــازادی ژن بــوو كــە ئەمــەش ببــوو ب ــە ئ ــڕوا ب ــە ، ب ــەو تێگەیشــن و باوەڕمەندیان یــەك ل
ــوو . وەكــوو بنەماڵەیەكــی واڵتپارێــز  ــوکەوتی نوێــی ئێمــە سەرســام ب ــە هەڵس  ــە ئــەو خێزانــەی كــە هــەر كــەس ل ئێمــەدا . بوویــن ب
ــە  ــوو ل ــڕ ب ــان پ ــر . ژیامن ــە یەك ــاوەڕ ب ــتنی و بەب ــی رێكخس ــە  بنەماڵەیەك ــن ب ــن .بووی ــدا بووی ــاو كار و خەبات  ــە ن ــان ل ، هەمووم

ــر .  ــەر یەك ــە بەرامب ــتگۆیانە ل ــە و ڕاس ــتییەكی هەڤااڵن خۆشەویس

 شــەهید كەمــال هەمــوو كات وەكــوو هاوژینێــک لــە ئەركــی نێــو ماڵ ــدا هــاوكاری مــن بــووە تــا مــن بتوانــم كار و ئەركــی ڕێكخســن 
بــە ســەركەوتوویی پێــك بێنــم . هاوكاری كردنــی ئــەو دەبــووە مایــەی پێشخســتنی فكــری بــۆ مــن . هەمــوو كاتــێ دەیگــوت : ) ئێســتا 

تێدەگــەم كــە ڕێبــەر ئاپــۆ بــۆ دەڵــێ هەتــا ژن ئــازاد نەبێــت كۆمەڵــگا ئــازاد نابێــت(.

شــەهید كەمــال دەیگــوت : “ لــەو كاتــەوەی بــە فكــری ڕیبــەر ئاپــۆ ئاشــنا بــووم ، ژیانــم گــۆڕاوە و بــووم بــە مرۆڤێكــی خۆش ــبەخت 
لــەم ژیانــەدا.”

هەمیشــە پێــی دەگوتــم كــە دەبینــم تــۆ وەك هاوژینێــك خــۆت پێش ــدەخەیت و مــن شــانازیت پێــوە دەكــەم . هــەر كات مــن كارێكــم 
نەكردبایــە ، ئــەو هانــی دەدام و ورەی بــەرز دەکردمــەوە  بــۆ ڕاپەڕاندنــی ئەركەكانــم.

ــاو  ــە ن ــەت ل ــە هاوژینەك ــە ك ــەركەوتن ئەوەی ــان و س ــتی تێكۆش ــوت : )ڕاس ــی دەدا و دەیگ ــتنی من ــی پێش خس ــوو كات هەوڵ هەم
ــت(. ــاندا بێ تێكۆش

 “شــەهید کەمــال” هــەردەم باســی لــەوە دەکــرد کــە کــە لــە هاوفكــر و تەواوكــەری یەكربــوون لەگــەڵ مــن لــە خەبــات و تێكۆشــان دا 
هێــز دەگــرێ .

لــە ژیانــی بنەماڵەکەمان ــدا باوكێكــی دڵســۆز بــوو . بیــری وەهــا دەردەبــڕی : ) باوكایەتــی ئــەوە نییــە بــە بەردەوامــی لــە الی منداڵەكــەت 
بیــت ؛ باوكایەتــی ئەوەیــە كــە تێكۆشــان بكەیــت تــا داهاتــووی منداڵەكــەت گــەش بێــت و لــە واڵتێكــی ئــازاددا بژی(.

 منداڵەكانی وا فێركردووە كە هەردەم لە سەرپێی خۆیان ڕاوەسن و چاوەڕوانی دەستی كەس نەبن و پشت بە خۆیان ببەسن.

لــە كۆتایی ــدا دەتوانــم بڵێــم وەك هاوژینێــك شــانازی بــە ڕابــردووم دەكــەم كــە لەگــەڵ شــەهید كەمــال ژیــام. لــە ئێستاش ــدا ســەربەرزم 
بــەو مرۆڤــە تێكۆشــەرە خۆنەویســتە كــە هیــچ كات دوودڵ نەبــوو لــە تێكۆشــان دا تــا گەییشــتە ئاســتی پیــرۆزی شــەهادەت .

وەك هاوژین و هاوڕێبازێكی 

 هەڤاڵ چنوور
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ئاسمانو
ئازادی

ئەویندارە

قانوونی
خوای

زیالن پەپوولە 
شههید

ــاوەن  ــدا خ ــەری ئاپۆیی ــی تەڤگ ــورد و بەتایبەت ــی ک ــانی گەل ــژووی تێکۆش ــە مێ ــە، ل ــی حوزەیران ــە مانگ ــەو مانگ ئ
ــری  ــران خۆڕاگ ــی حوزەی ــتان مانگ ــەی کوردوس ــوار پارچ ــەر چ ــە ه ــار زۆرە. ل ــی یەکج ــدی و گرینگییەک تایبەمتەن
و شــەهادەمتان بەبیردێنێتــەوە. لــەو مانگــەدا شــەهیدانی زۆر گــەورە وەکــوو »هەڤــاڵ زەینــەب کناجــی« و 
ــردووە.  ــت ک ــازادی بەخ ــە ئ ــن ب ــتەم و گەش ــە س ــاو ڕزگاری ل ــە پێن ــان ل ــی خۆی ــە« گیان ــالن پەپوول ــاڵ زی »هەڤ
ڕۆژی 30 حوزەیــران ڕۆژی شــەهادەتی هــەردوو هەڤــاڵ زیــالن لــە دوو بەشــی جیــاوازەوە و هەروەهــاش شــێوازی 

ــار زۆرە. ــەی یەکج ــاوەن و گرینگییەک ــە خ ــۆ ئێم ــان ب چاالکیەکانی

ــووە.   ــێ لەدایکب ــاری ورم ــە ش ــتان ل ــی کوردس ــە ڕۆژهەاڵت ــز ل ــی واڵتپارێ ــە بنەماڵەیەک ــە ل ــالن پەپوول ــاڵ زی هەڤ
بنەماڵەیەکــی دڵســۆز و نیشــتامن پــەروەر کــە لــە هەمــوو کاتێکــدا تێکۆشــان بــۆ ڕزگاری یــان بــە بنەمــا وەرگرتــووە. 
ــااڵنی  ــە س ــتان » ل ــی کوردس ــە ڕۆژهەاڵت ــورد ل ــی ک ــوازی گەل ــەوەی ڕزگاریخ ــانی بزووتن ــەرەتای تێکۆش ــە لەس وات
1994_1996 » بــە دەیــان کــچ و کــوڕی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هەســت بــە پێویســتی بەشــدار بوونــی تێکۆشــانی 
ــەم  ــال. بێگوومــان ئ ــی گێری ــە ڕیزەکان ــوون ب ــە ســەدان گەنجــی کــورد پەیوەســت ب ــە ب ــان کــرد. بۆی ــی کوردی گەل

ــوو. ــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا ب قۆناخــە وەکــوو قۆناخــی ســەرەتایی تێکۆشــانی تەڤگــەری ئاپۆیــی ل

لــە ســاڵی 1997دا کاتــێ هەڤــااڵن لــە ناوچەیەکــدا کار و خەباتــی ڕێکخســتنی خۆیــان بەڕێــوە دەبــرد، زۆر بنەماڵــە 
بــوون کــە بــە هەمــوو شــێوازێ یــاری دەری هەڤــااڵن دەبــوون. یــەک لــەو بنەمااڵنــە کــە هەمــوو کاتێــک دەرگایــان 
ئــاوەاڵ بــوو، بنەماڵــەی هەڤــاڵ زیــالن پەپوولــە بــوون. واتــە هەڤــاڵ زیــالن لــە نێــو بنەماڵەیەکــدا مــەزن بــوو کــە 
ــی زۆر بچــووک  ــە تەمەن ــالن پەپوول ــوو. گەرچــی هەڤــاڵ زی ــدا هەب ــان لەگــەڵ هەڤااڵن ــک پەیوەندی هەمــوو کاتێ
بــوو بــەاڵم لــەو تەمەنــەدا بــەو قەناعەتــە گەیشــتبوو کــە ئیــدی ناتوانێــت وەکــوو کچێکــی ئاســایی لــە نێــو ئــەو 
کۆمەڵگایــەدا بژیــت. بۆیــەش بڕیــاری پەیوەســتبوون بــە تەڤگــەری ئاپۆیــی دا. هەڤــاڵ زیــالن لــەو باروودۆخــەی کــە 
دەوڵەتــی ئێــران بەســەر کۆمەڵــگا و بــە تایبەتــی ژنانــی به رێوه ده بــرد، ئــاگادار بوو.له بــه ر ئــه وه ش وه کــوو ژنێکــی 

ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان بڕیــاری  دا کــه بــه تێکۆشــانی خــۆی کۆتایــی بــه و باروودۆخــه بهێنێــت .

سه ره تا که ده یهه ویست به شداری شۆڕەش ببێت، هه ڤااڵن ئیزنی به شدار بوونییان پێ نه دا. به و هۆی ئه وه  که 
ته مه نی هه ڤاڵ زۆر که م بوو. هه ڤاڵ زیالن له سااڵنی 1995تا 1997 به شداری شۆڕش نابێت.به اڵم هه ڤاڵ زیالن 

وه کوو کچێکی ڕۆژهه اڵتی کوردستان به تێکۆشانی رزگاری ئازادی ژنان به پێشه نگاتی ڕێبه ر ئاپو ده کات. بۆیه ش 
له سه ر تێکۆشان پێداگری دەکات. هه ڤاڵ زیالن له و ڕه نجه ی کوو ژنی کورد له و باروودۆخه ی ئێران دا دوچاری 

دەبوو، ئاگادار بوو. ده یهه ویست وه کوو ژنێکی ئازاد ببێت به پێشه نگی ئازادی ئه و ژنانه و هیوایه ک که بتوانێت 
ده نگ و ڕه نگی ژنان له کوردستان و ئێراندا ده ربڕێت. ته نیا ڕێگاشی به شدار بوون له رێزه کانی گریال ده دی تا 
له به رامبه ر  عه قڵییەتی پیاوساالرانه تێکۆشان بکه ن و ناسنامه یه کی نوێ بۆ ژنان ساز بکه ن.ئه وکاته که هه ڤاڵ 

زیالن به شدار بوو، بۆ ماوه یکی له گه ڵ ئێمه له هه رێمی پاراستنی میدیا مایەوە. گه ر چی هه ڤاڵ زیالن منداڵ بوو 
و له  هەلومه رجی زستاندا بەشدار ببوو؛ به اڵم نه ته نیا یه ک خولەک لە ژياندا ڕانه ده وه ستا، به ڵکوو هه ر وه کوو 

پاشناوی خۆی )په پوله( هه موو کاتێک له جموجوڵ دا بوو. له دڵی هه موو هه ڤااڵندا جێگای خۆی کردبووەوە. هه ڤاڵ 
هیچ کاتێک نه یده گووت »من ناتوانم«. ئه مه ده بوو به سه رچاوه ی مۆڕاڵ بۆ هه موو هه ڤااڵن لە ژیان، خەبات و 
تێکۆشان. هه ڤاڵ زیالن خاوەن  هه ستێکی هونه ری بوو ، هەروەها دەست و قه ڵه مێکی بە کاریگەری و تایبەتی 
هەبوو . وا ده ینوسی که مرۆڤ هه ستی به قوواڵی شۆڕش ده کرد. یەک لە هەڤااڵنی هەرە بە هێز و بە باندۆری 

رۆژهەاڵتی کوردستان بوو...

 ده مه وێ بیره وه ریه کی خۆم لە گەڵ هەڤاڵ دا بگێڕمەوە:                                                                                                                                        
 ئه وکاته که هه ڤاڵ زیالن له الی ئێمه  ده ماوە، یه کێک له گەنجرین ئه ندامانی ئه و به شه ده ژمێردرا. سه ره ڕای 

هه موو سه رما و سه ختیه کانی زستان ،  فڕۆکه کانی دوژمنیش بە سه ر ئێمه دا له هاتوو چوو دا بوون. هه ڤاڵ زیالن 
له و ته مە نه دا نه ته نیا نه ده ترسا به ڵکوو بوو به سه رچاوه ی مۆڕاڵ و خۆشحاڵی بۆ هه موو هەڤااڵن.

هەڤاڵ زیالن بە القیدا ڕژابوو،القی سووتابوو لەالیەکی دیکەشەوە بە تۆپباران برینداربووبوو. ئێمە داربەستامن بۆ 
هەڤاڵ دروست کرد تا بتوانین بیبەین. جار و باریش لەگەڵ هەڤاڵ گاڵتەمان دەکرد. من پێم دەگوت : »هەڤاڵ گیان 

تۆ القت سووتاوە، قەڵەوی، برینداریش بووی، ئێمە ئاخر چۆن تۆ ببەین!« ئەویش وەها واڵمی دەدایەوە : »من 
 ڕۆحم وەکوو پەپوولەیە، سووکە، داربەستەکە بۆ ئێوەش سووک دەبێت.«

هەتا هەڤاڵامن گەیاند بە جێگایەکی گونجاو، هەڤاڵ چەن جار داوای لێبووردنی دەکرد. ئێمە زۆر کات بە الیەوە 

 شەرڤین مەزلۆم

ل
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بووین. پێامن دەگوت: »بەسە ئێدی. زستان تەواو بوو. بەهار هات. بێگوومان بەهار بۆ گێریال خاوەن تایبەمتەندی جیاوازە. بەهار خاوەن 

مۆسقایێکی تایبەتە و گوێ گرتن لە دەنگی چۆلەکەکان لە بەهار دا، ڕۆحێکی تایبەت دەبەخشێ بە گێریال.«

ئــەو 3 مانگــە کــە هەڤاڵــامن لــە ال بــوو، بــۆ مــن زۆر درێــژ گــوزەرا. مــن هەمــوو کاتێــک دەمپرســی: »هەڤــاڵ زیــالن تــۆ هەمــوو کاتێــک لــە 
حرەکــەت و جــم و جووڵــدا بــووی. چــون دەتوانــی 3 مانــگ لــە یــەک جێــگا ڕاوەســتاوی؟! دەیگــوت: »هیــچ باســی مەکــە. لەبــەر ئــەوەی 
زۆر عــەزاب دەبینــم.« منیــش بەگاڵتــەوە دەمگــوت: »وابزانــە کــە پیربــووی!« ئەویــش لــە واڵمــدا دەیگــوت: »هیــچ کاتێــک بیــر لــەوە ناکــەم 
کــە پیرببــم. مــن هەمــوو کات گەنــج دەمێنمــەوە! هــەر مرۆڤێــک لــەم فەلســەفەدا قــووڵ بێــت، هەمــوو کاتێــک لــە گۆڕانــکاری و جوانبــوون 

دایــە!

ــم کــە  ــم بڵێ ــێ وچــان. دەتوان ــی ب ــە خەبات ــارە دەســتی کــرد ب ــووەوە، دووب ــاش ب ــواری تەندرووســتی دا ب ــە ب ــالن ل پاشــان کــە هەڤــاڵ زی
ــوو... ــەت ب ــش تایب ــتێکی بچووکی ــانی لەســەر هەرش ــێعر نووس ــتی ش هەس

ماوەیــەک لــە یــەک دابڕایــن دووبــارە لــە ســاڵی 2009 لــە هەرێمــی پاراســتنی مەدیــا جارێکیــر هەڤاڵــم بینییەوە.لــە بڕیارگــەی پەژاک! 4 ســاڵ 
بــوو کــە مــن نەمدیبــوو. گەرچــی تەمەنــی زۆرتــر بووبــوو، بــەاڵم ڕۆحــی هــەر وەک منــداڵ پــاک بــوو! زســتانی 2006 ئێمــە لەگــەڵ یەکــدا 
بوویــن ! هەڤــاڵ زیــالن شــانۆگەر بــوو. 2006 بــوو کــە مــن تــازە لــە زینــدان هاتبوومــە دەرەوە! کۆمەڵێــک هەڤــاڵ بەیەکــەوە بوویــن! هەڤــاڵ 
ــامن  ــوو! یەکجــار دی ــادە کردب ــالن ســورپرایزێکی ئام ــدا دانیشــتبووین! هەڤــاڵ زی ــە مەکتەب ــرد! هەمــوو ل ــی دەک ــادەکاری مۆراڵ ــالن ئام زی
هەڤــاڵ زیــالن خــۆی کردبــوو بــە بابانوئێــل! هەمــوو هەڤــااڵن ســەریان ســووڕما! لــە هەمــان کاتــدا، پێشکەشــوانیش بــوو! ئێمــە بەدەنگیــدا 

زانیــامن هەڤــاڵ زیالنــە! هــەر ئــەم کارانــە دەبــووە بــە هــۆکار کــە هەمــوو کــەس لــە هەڤــاڵ زیــالن حەزبــکات و بــە دڵ خۆشــیان بــوێ!

ئامادەکارییــەکان بــۆ ڕۆژهــەاڵت زیاتــر دەبــوو. هەڤــاڵ زیــالن لــە بەشــی ڕاگەیاندنــدا بــوو! بــە تایبەتــی لەســەر گۆڤــاری »ژن« ڕادەوەســتا. 
ــە  ــێ ب ــەر! دەیگــوت: »دەب ــە ب ــی دەگرت ــی ڕۆژهەاڵت ــی ژنان ــەکان و بەتایبەت ــەواوی کێشــە کۆمەاڵیەتی ــوو. ت ــی زۆر دەوڵەمەندب بەرنامەکان
خەباتــی خۆمــان ئــەم کێشــە کۆتایــی بێنیــن.« بۆیــەش دەســتی بــە نووســینی  برووشــورێک کــرد ســەبارەت بــە کێشــەی ژن! بۆیەش پێشــنیاری 

کــرد و هەڤاڵنیــش زۆر پێیــان خۆشــبوو! دەتوانیــن بڵێیــن کــە ئــەو بروشــورە لــە بــەش بەشــی خەبــات تــا ئێســتاش بەکاردێــت!

ــە  ــاڵ ل ــە هەڤ ــااڵن دەیانهەویســت ک ــەاڵم هەڤ ــۆی ڕۆژهــەاڵت. ب ــۆ ناوخ ــڕوات ب ــرد ب ــالن پێشــنیاری ک ــاڵ زی ــار دا، هەڤ ــە قۆناخــی بەه ل
چاپەمەنیــدا مبێنێتــەوە و خەباتــی خــۆی بەرفــراوان بــکات! بــەاڵم هەڤــاڵ زیــالن پێداگــری کــرد کــە بــروات و لــە ناوخــۆ تێکۆشــان بــکات 
ــی  ــە الیەک ــوان. ل ــی مەری ــۆ هەرێم ــوو ب ــۆی  چ ــی خ ــە خەبات ــدان ب ــۆ درێژەپێ ــالن ب ــاڵ زی ــەش هەڤ ــەر ئەم ــەی ژن.  لەس ــەر کێش لەس
دیکەشــەوە ئێمــە دەزانیــن کــە لــە ســاڵی 1996 پیالنگێڕیەکــی مــەزن لەســەر رێبــەری گەلــی کــورد هەبــوو. هەڤــاڵ زیــالن )زەینــەب کناجــی( 
ــەی  ــورا پارچ ــۆ هەرچ ــالن ب ــاڵ زی ــام دا! هەڤ ــەی ئەمج ــی فیداییان ــەورەی داوە! چاالکیەک ــی زۆر گ ــە واڵمێک ــەو پیالنگێڕی ــەر ب ــە بەرامب ل
کوردســتان بــوو بــە ســمبوولی خۆڕاگــری. پێویســتە هەموومــان ئــەو کەســایەتیە مەزنــە بــاش بناســین و بیکەیــەن بــە منونەیەکــی زۆر گرنــگ. 
ــەوەی  ــێنێ،بۆ ئ ــەاڵت بناس ــی ڕۆژه ــۆ خەڵک ــی( ب ــەب کناج ــالن )زەین ــال زی ــایەتی هەڤ ــەوەی کەس ــەر ئ ــە 2006 لەب ــالن پەپول ــاڵ زی هەڤ

ــە خەڵــک نیشــان بــدات. ــرادەی ژن ب ئی

کۆبوونەوەیەک بۆ خەڵکی گوندێکی مەریوان دروست دەکات؛ لە گەڕانەوە کە لەشوێن کۆبوونەوە دوور دەکەونەوە،دوژمن هەڤااڵن دەخاتە 
بۆسەوە. هەڤااڵنی دیکە خۆیان ڕزگار دەکەن،بەاڵم هەڤاڵ زیالن بریندار دەبێت!هەڤااڵنی دیکە زۆر هەوڵ دەدەن کە هەڤاڵ زیالن لە 

 شوێنێکی جێگیر بکەن و بچن دەرمان بهێنن. بۆ ئەوەی چارەسەری زامەکەی بکەن. بەاڵم دوژمن ئۆپەراسیۆن دەست پێدەکات. 
هەڤاڵ زیالن بەبرینداری دەکەوێتە دەست دوژمن. هەر وەک چۆن لە ساڵەکانی 1980-1990 دوژمن لە باکور دا بە هەموو شێوازێک 

وەحشیانە، هەڤااڵنی بە پشت تانکەوە دەبەست تا گەل بیبینێت. ئێران بۆ هەڤاڵ زیالن پەپوولە هەمان کار دەکات و لە شاری مەریوان 
هەڤاڵ زیالن بە پشتی سەیارەیەکەوە دەبەستێ و لە بەرچاوی خەڵک، لە ناو شار دا هەڤاڵ زیالن بە برینداری دەسورێننەوە! هەڤاڵ زەینەب 

کناجی لە 30 حوزەیراندا چاالکی کرد، هەڤاڵ زیالن پەپوولەش 30 مانگ شەهید بوو.

هەڤــاڵ زیــالن یەکەمیــن شــەهیدی یەکیەتــی ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان  YJRK بــوو. تــا ئێســتاش لەســەر کاریگــەری کەســایەتی بــەرزی 
ــی  ــە ڕۆژهەاڵت ــی هەڤــاڵ زیالن،باندۆربوونێکــی زۆر ل ــە شــەهید بوون ــا ب ــوو. وات ــات درووســت ب ــۆ خەب ــەو، پەرەپێدانێکــی زۆر گــەورە ب ئ

کوردســتان لــە نــاو گەلــدا ســاز بــوو.

بەڵکو هەڤاڵ زیالن وەکوو جەستە لەالی ئێمە نییە،بەاڵم بەڕۆح، هەزاران زیالن پەیوەستی ڕیزەکانی گێریال بوون. هەڤاڵ زیالن 
 پەپوولە،پێشەنگی خەبات بوو.

هەڤاڵ زیالن تەمەنی زۆر نەبوو، بەاڵم لەناخی دڵەوە هەستی بە هەموو ڕەنجەکانی کۆمەڵگا و بەتایبەتی ژنان دەکرد. شەهید بوونی هەڤاڵ 
زیالن لەو تەمەنە بچوکەدا، بۆ ئێمە واتایەکی گرنگی هەیە. بەرپرسیاریەتی هەڤاڵ زیالن بۆ نووسینی مێژووی ژن، پەیامی گرینگی هەیە کە 
تێکۆشان پەرە بستێنێت. بێگومان توانیم دڵۆپێک لە هەموو بیرەوەرییەکان باسبکەم.هیوادارم ئەم بابەتە بە دڵتان بێت،بۆ هەڤااڵنی شەهید 

بیاتهنر وهشهەرچەندە بەس بکەی تەنیا بە تێکۆشن دەتوانی ببیت بە وەاڵم. د ا

هش
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آنتــون پاولوویــچ ِچخــوف )29 ژانویــه 18۶0 - 15 ژوئیــه 1904( داســتان نویس و منایش نامه نویــس برجســته ی روس 
ــامرند و در  ــس برمی ش ــتان کوتاه نوی ــن داس ــد. او را مهم تری ــی آفری ــر ادب ــش از ۷00 اث ــش بی ــان حیات ــت. او در زم اس
زمینــٔه منایش نامه نویســی نیــز آثــار برجســته ای از خــود بــه جــا گذاشته اســت و وی را پــس از شکســپیر بزرگریــن منایــش 

نامه نویــس می داننــد. چخــوف در چهــل و چهــار ســالگی بــر اثــر ابتــال بــه بیــامری ســل در گذشــت.

ــار ایشــان  ــاره ی یکــی از آث ــی دوب ــل آن ســعی در بازخوان ــن تحلی ــاه و همچنی ــا انتشــار داســتانی کوت ــن شــامره ب در ای
داریــم.

سبکشناسی
مشخصات کلی آثار داستانی چخوف را می توان در این محورها خالصه کرد. 

• خلق داستان های کوتاه بدون پیرنگ 	

• ایجاز و خالصه گویی در نوشن 	

• خلق پایان های شگفت انگیز برای داستان ها با الهام از آثار »گی دوموپاسان« )نشان افتخار(	

• خلق پایان »هیچ« برای داستان با الهام از آثار »ویکتور شکلوفسکی« )منتقم(	

• بهره گیری از جنبه های شاعرانه و منادین در آثار که از ابداعات خود چخوف در دورٔه نویسندگیش بود.	

• نگاه رئالیستی به جهان و قهرمان های داستان برخالف نگاه فرمالیستی رایج آنزمان	

• استفاده از مقدمه ای کوتاه برای ورود به دنیای داستان )امتحان نهایی(	

• استفاده از تصویرپردازی های ملهم از طبیعت و رشح آن برای پس زمینٔه تصویری داستان )شکارچی(]16[	

موضوع و تم آثار 

• فرصت های ازدست رفته زندگی	

• آدمهایی که حرف همدیگر را منی فهمند	

• حمله به ارزشهای غلط اما رایج اجتامع	

• تضاد طبقاتی 	

• عدم مقاومت در مقابل رش و مهار خشم )تحت تاثیر آثار لئو تولستوی(	

• ماهیت خوار کننده فحشا	

چند داستان کوتاه 

• 1883 - از دفرچه خاطرات یک دوشیزه	

• 1884 - بوقلمون صفت	

• 1889 - بانو با سگ ملوس 	

• - نشان شیروخورشید	

منایش نامه ها 

• ایوانف	

• خرس	

• عروسی	

• مرغ دریایی )کتاب(	

• سه خواهر	

• باغ آلبالو	

• دایی وانیا	

• در جاده بزرگ	

آنتونپاولوویچ

ِچخوف
انسانیکهجز
حقیقــتچیزی
نگفت...........
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داستان کوتاه “ متشکرم )زورگویی(”

داستانکوتاه“متشکرم)زورگویی(”

همین چند روز پیش، »یولیا واسیلی    اِونا « پرستار بچه   هایم را به اتاقم دعوت کردم تا با او تسویه 

 حساب کنم .به او گفتم:

-بنشینید»یولیا واسیلی      اِونا«! می    دانم که دست و بالتان خالی است اّما رودربایستی دارید و آن 

را به زبان  منی   آورید. ببینید، ما توافق کردیم که ماهی سی   روبل به شام بدهم این طور نیست؟

 - چهل روبل .

- نه من یادداشت کرده    ام، من همیشه به پرستار بچه  هایم سی روبل می   دهم. حاال به من توجه 

کنید. شام دو ماه برای من کار کردید .

 - دو ماه و پنج روز

- دقیقاً دو ماه، من یادداشت کرده   ام. که می  شود شصت روبل. البته باید نُه تا یکشنبه از آن کرس 

کرد. هامن طور که می     دانید یکشنبه   ها مواظب »کولیا« نبودید و برای قدم زدن بیرون می  رفتید. 

 سه تعطیلی . . . 

»یولیا واسیلی     اونا« از خجالت رسخ شده بود و داشت با چین  های لباسش بازی می   کرد ولی 

صدایش درمنی   آمد .

- سه تعطیلی، پس ما دوازده روبل را می   گذاریم کنار. »کولیا« چهار روز مریض بود آن روزها از 

او مراقبت نکردید و فقط مواظب »وانیا« بودید فقط »وانیا«! و دیگر این که سه روز هم شام 

دندان درد داشتید و همرسم به شام اجازه داد بعد از شام دور از بچه   ها باشید. دوازده و هفت 

 می  شود نوزده. تفریق کنید. آن مرخصی   ها ؛ آهان، چهل و یک   روبل، درسته؟

چشم چپ »یولیا واسیلی     اِونا« قرمز و پر از اشک شده بود. چانه   اش می  لرزید. رشوع کرد به 

رسفه کردن    های عصبی. دماغش را پاک کرد و چیزی نگفت .

- و بعد، نزدیک سال نو شام یک فنجان و نعلبکی شکستید. دو روبل کرس کنید .فنجان قدیمی   تر 

از این حرف   ها بود. ارثیه بود. اّما کاری به این موضوع نداریم. قرار است به همه حساب    ها 

رسیدگی کنیم. موارد دیگر! بخاطر بی    مباالتی شام »کولیا « از یک درخت باال رفت و کتش را پاره 

کرد. 10 تا کرس کنید. همچنین بی    توجهیتان باعث شد که کلفت خانه با کفش   های »وانیا « فرار 

کند شام می  بایست چشم  هایتان را خوب باز می    کردید. برای این کار مواجب خوبی می   گیرید .

پس پنج تا دیگر کم می  کنیم .

 در دهم ژانویه 10 روبل از من گرفتید…

 »یولیا واسیلی       اِونا« نجواکنان گفت: 

 -من نگرفتم. 

- اّما من یادداشت کرده   ام  .

 - خیلی خوب شام، شاید …

- از چهل ویک بیست و هفت تا برداریم، چهارده تا باقی می   ماند .

چشم   هایش پر از اشک شده بود و بینی ظریف و زیبایش از عرق می   درخشید.. طفلک بیچاره  !

 - من فقط مقدار کمی گرفتم .

 در حالی که صدایش می   لرزید ادامه داد: 

 -من تنها سه روبل از همرستان پول گرفتم . . . ! نه بیشرت.

- دیدی حاال چطور شد؟ من اصالً آن را از قلم انداخته بودم. سه تا از چهارده تا به کنار، می   کنه به 

عبارتی یازده تا، این هم پول شام سه   تا، سه   تا، سه   تا . . . یکی و یکی . 

یازده روبل به او دادم با انگشتان لرزان آنرا گرفت و توی جیبش ریخت .  به آهستگی گفت: 

 -متشکّرم!

جا خوردم، در حالی که سخت عصبانی شده بودم رشوع کردم به قدم زدن در طول و عرض اتاق 

. پرسیدم: 

- چرا گفتی متشکرم؟

 - به خاطر پول

- یعنی تو متوجه نشدی دارم رست کاله می  گذارم؟ دارم پولت را می   خورم؟ تنها چیزی می   توانی 

 بگویی این است که متشّکرم؟

 - در جاهای دیگر همین مقدار هم ندادند. 

- آن  ها به شام چیزی ندادند! خیلی خوب، تعجب هم ندارد. من داشتم به شام حقه می  زدم، یک 

حقه   ی کثیف حاال من به شام هشتاد روبل می    دهم. همشان این جا توی پاکت برای شام مرتب 

چیده شده .

 ممکن است کسی این قدر نادان باشد؟ چرا اعراض نکردید؟ چرا صدایتان در نیامد؟

 ممکن است کسی توی دنیا این قدر ضعیف باشد؟ 

لبخند تلخی به من زد که یعنی بله، ممکن است . 

بخاطر بازی بی  رحامنه   ای که با او کردم عذر خواستم و هشتاد روبلی را که برایش خیلی غیرمنتظره 

بود پرداختم .

 برای بار دّوم چند مرتبه مثل همیشه با ترس، گفت: 

 -متشکرم  !متشکرم! 

پس از رفتنش مبهوت ماندم و با خود فکر کردم :

در چنین دنیایی چقدر راحت می  شود زورگو بود. 



71 سال   دهمـ  دوره ی  اولـ  شامره ی 58خرداد 1395 

.لترانتیو
PJAK ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

.Oragana
ALTIRNATIV58PJAK70

آ

برداشتآزاد

سالو،نشانهشناسیمرگ
جسی مرلنین

 
 )Pier Paolo Pasolini( چکیــده: در نوامــرب 1975، فیلــم ســاز و نویســنده انقالبــی پیــر پائولوپازولینــی

ــا رسحــد مــرگ مــورد رضب و شــتم قــرار  ــه ای ت ــی رحامن ــه طــور ب درآســتیا)Ostia( در نزدیکــی رم، ب

ــاد. ســه هفتــه  ــه شــده واز شــکل افت گرفــت. بدنــش بــه طــرز وحشــتناکی توســط اتومبیــل خــودش ل

ــالو)salo( : 120 روز در  ــد؛ س ــش باش ــن فیلم ــا آخری ــت ت ــی رف ــه م ــه ک ــن آنچ ــش، تدوی ــل از مرگ قب

ســودوم را بــه پایــان بــرده و تکمیــل کــرده بــود. ســالو بــه آخریــن تاثیرگذاریــش در دنیــا بــدل گشــت و 

متامــی انــگاره هــای قبلــی پیرامــون ماهیــت دامئــا اضطــراب آلــود هــرورزی و ایدئولــوژی او را از هــم 

گســیخت. در ایــن فیلــم، پازولینــی، معنــا شناســی خویــش از نشــانه – تصویــر هــا را خلــق مــی منایــد تــا 

» قانــون مــرگ«) theorem of death( متعلــق بــه خــود را بازمنایانــد. مطابــق نظــر پازولینــی، سادیســم، 

از رهگــذر فاشیســم بــه رسمایــه داری جدیــد منتهــی مــی شــود.

 )Pier Paolo Pasolini( پائولوپازولینــی  پیــر  انقالبــی  نویســنده  و  ســاز  فیلــم   ،1975 نوامــرب  در 

ــا رسحــد مــرگ مــورد رضب و شــتم قــرار  ــه ای ت ــی رحامن ــه طــور ب درآســتیا)Ostia( در نزدیکــی رم، ب

ــاد. ســه هفتــه  ــه شــده واز شــکل افت گرفــت. بدنــش بــه طــرز وحشــتناکی توســط اتومبیــل خــودش ل

ــالو)salo( : 120 روز در  ــد؛ س ــش باش ــن فیلم ــا آخری ــت ت ــی رف ــه م ــه ک ــن آنچ ــش، تدوی ــل از مرگ قب

ســودوم را بــه پایــان بــرده و تکمیــل کــرده بــود. ســالو بــه آخریــن تاثیرگذاریــش در دنیــا بــدل گشــت و 

متامــی انــگاره هــای قبلــی پیرامــون ماهیــت دامئــا اضطــراب آلــود هــرورزی و ایدئولــوژی او را از هــم 

گســیخت. در ایــن فیلــم، پازولینــی، معنــا شناســی خویــش از نشــانه – تصویــر هــا را خلــق مــی منایــد تــا 

» قانــون مــرگ«) theorem of death( متعلــق بــه خــود را بازمنایانــد. مطابــق نظــر پازولینــی، سادیســم، 

از رهگــذر فاشیســم بــه رسمایــه داری جدیــد منتهــی مــی شــود.

 ســالو اقتباســی اســت از رمــان تاریخــی مارکــی دو ســاد)Marquis de Sade(، 120 روز در ســدوم، در 

روزهایــی کــه ســاد در باســتیل زندانــی بــود تکمیــل شــد: حکایتــی کــه از لحــاظ توصیــف آشــکار زندگــی 

مشــحون از هــرزه گــی، فســاد و عیاشــی، بــی همتاســت. روزهــای ســدوم در هیاهــوی باســتیل ناپدیــد 

و تــا ســال 1935 منتــرش نشــد. تــا ایــن تاریــخ ، یکــی از بحــث برانگیزتریــن متــون باقــی مانــد و و از 

هنرمنــدیکــه
ــه ــهشــدب مثل

دســت
هرمندی که مثله شــد به دســت فاشیســم

ــهمربــوط ــدمجل تصویــررویجل
بــهجســدمثلــهشــدهیپازولینــی

میباشــد.

فاشیســم

هژارریبین

دردناک تریــن نکتــه آنجاســت کــه هــر واکنشــی از »یولیــا واســیلی       اِونــا« بــه بغــض بغرنجــی بــدل می گــردد کــه مســبب 

ــا اعــراض  ــده انتظــار می کشــد ب ــه خوانن ــاً آنجــا ک ــت می شــود. دقیق ــن روای ــات جــاری در ای ــی اتفاق تحمــل غیرمنطق

ــا«  ــا واســیلی       اِون ــاری، »یولی ــگ و شــاید نســبتاٌ اجب ــر نوعــی از محافظــه کارِی گن ــر تاثی ــر اث ــه رو شــود، ب ــان روب و عصی

ــوان چخــوف اشــاره  ــه فرودســتی، هامن¬طــور کــه آنت ــخ عــادت ب ــد. مفهــوم تل ــه عــرض تشــکر می بین خــود را وادار ب

مــی دارد، چنــان قبــح مقولــه ی مظلومیــت را می شــکند کــه مردمــان از اصــل خویــش دور گردانیــده شــده، خودخواســته 

ــا  ــه تنه ــت ک ــی اس ــن پیام ــاوی چنی ــتان ح ــاس داس ــد. در اس ــم می آورن ــی فراه ــرای زورگوی ــر را ب ــن بس حاصل خیزتری

عامــل زورگویــی، صاحبــان قــدرت نیســتند. بلکــه کســانی هــم کــه مــورد ســتم قــرار می گیرنــد در ایــن مســئله ســهیم 

هســتند. از اساســی ترین دالیــل ایــن امــر فقــدان خودشناســی و اراده بــوده کــه ایــن هــم ســبب می شــود ســتم دیدگان 

و رنجــربان جامعــه در چاره یابــی ایــن گونــه اتفاقــات خــود را بی تاثیــر دیــده و دچــار قــدر یــا رسنوشــت احســاس کننــد.  

زاناپشکو

چخــوف بــه پیــروی از ســبک امپرسیونیســم یــا دریافت گــری آثــاری خلــق کــرد کــه ناشــی از دریافــت و برداشــت مســتقیم 

ــان  ــر عی ــه بیش ــر چ ــت ه ــن واقعی ــوق ای ــن ف ــه م ــاه ب ــی کوت ــا نگاه ــند. ب ــی او می باش ــره ی زندگ ــم زورم از مفاهی

می گــردد. در داســتان کوتاه فــوق چخــوف ســعی بــر برجســته منــودن زمینه هــای بــروز شــخصیت های مســتبد در 

ــیلی  ــا واس ــه ی » یولی ــه مجادل ــرد ک ــی ب ــوع پ ــن موض ــه ای ــتان ب ــدای داس ــوان در ابت ــد. می ت ــان می ده ــه را نش جامع

    اِونــا « در مقابــل صاحــب کارش تــا جایــی ادامــه پیــدا می کنــد و پــس از مدتــی دخــرک تســلیم می شــود و بــه کمریــن 

قانــع می شــود، در حالــی کــه حــق او خیلــی بیشــر اســت. چخــوف در ایــن داســتان کوتاه ســعی بــر آن دارد بــه ضعــف 

بــروز واکنــش از ســوی جامعــه در برابــر ظلــم اشــاره منایــد. یکــی از نــکات بســیار قابــل توجــه داســتان فــوق ســادگی و 

رســایی زبانــی و مفهومــی مــن اســت و هــدف نویســنده بــه ســادگی هرچــه متام تــر و بــا بیانــی مســتقیم و واضــح ابــراز 

ــه  ــیدن ب ــتمرار در رس ــف در اس ــه ضع ــری ب ــعی دارد از منظ ــتان س ــن داس ــوف در ای ــد چخ ــر می رس ــه نظ ــود. ب می ش

حقــوق اشــاره منایــد و از دیدگاهــی دیگــر تلنگــری بــه جامعــه وارد منایــد تــا در برابــر ظلــم و زورگوئــی ســکوت نکننــد. 
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ــا همیــن اواخر]ســال  ــر قانونــی بــود و ت ــه هــا مــورد سانســور واقــع شــد. همچنیــن در بســیاری از کشــورها غی جانــب بســیاری از کتابخان

نوشــن ایــن مقالــه 1997 اســت. م[ در بــازار کرایــه ای ویدئــو در ایــاالت متحــده موجــود نبــود. پازولینــی حکایــت دو ســاد از زندگــی غیــر 

اخــال قــی در قــرن هیجدهــم را اخــذ منــوده و آن را بــا  ایتالیــای فاشیســت 1944-1943 هامهنــگ منــوده اســت؛ کــه تحــت عنــوان » جمهــوری 

ســالو« شــناخته مــی شــود. 

 فیلــم بــه گونــه ای فــرح بخــش آغــاز مــی شــود؛ بازیگــران فیلــم، موزیــک رقــص کلوپ هــای شــبانه ســال های دهــه چهــل را مــی نوازنــد. 

اولیــن منــای فیلــم، منایــی زیبــا و شــبه نئورئالیســتی اســت کــه ویالیــی را در کنــار دریــا بــه تصویــر مــی کشــد. بــا ایــن حــال فیلــم نســبتا 

رسیــع خصلتــی تاریــک و ســیاه بــه خــود مــی گیــرد. بــه چهــار شــخصیت فاشیســت فاســد معرفــی مــی شــویم کــه قصــه را دیکتــه مــی کننــد: 

یــک دوک، یــک دادرس، یــک بانــک دار و یــک اســقف. تحــت فرامیــن آنهــا، پیــش مــرگان ورسبــازان فاشیســت تعــدادی از پــرسان و دخــران 

ــازان  ــد. تعــدادی از آنهــا بــه رسب ــوم اســت در مکانــی گــرد مــی آورن ــه دلیلــی کــه ظاهــرا نامعل جــوان مابیــن چهــارده و نــوزده ســال را ب

ســپرده مــی شــوند؛ امــا اغلــب آنهــا بــه ســالنی بــرده مــی شــوند تــا اشــخاص هــرزه )libertines(  آنهــا  را« تفتیــش«)inspect( مناینــد. آنهــا 

بــا مــردان جــوان بحــث مــی کننــد؛ بــه برخــی از آنهــا دســتور مــی دهنــد تــا لخــت شــوند؛ و نــام برخــی از پــرسان را کــه مــی پســندند بــر 

روی ورقــه هایــی یادداشــت مــی کننــد تــا بــا آنهــا بــه گونــه ای دموکــرات برخــورد شــود. پازولینــی نزاعــی طبقاتــی را بــه تصویــر مــی کشــد؛ 

چیــزی کــه در رمــان  دو ســاد از آن خــربی نیســت؛ در رمــان، جوانــان از فرهیختگاننــد در حالیکــه در فیلــم، اغلبشــان از طبقــه پرولتاریــا مــی 

باشــند. ایــن امــر انتخابــی کلیــدی در گســرش نظــام رمــزگان پازولینــی محســوب مــی شــود. فراینــدی مشــابه بــرای زنــان جــوان نیــز اتفــاق 

مــی افتــد و عیاشــان بــه کمــک فواحشــی پــا بــه ســن گذاشــته، دخــران و پــرسان را بــرای مقاصــد شــنیع خویــش بــر مــی گزیننــد. فواحــش 

آن هنــگام کــه زنــان جــوان را بــه عنــوان بــرده مــی فروشــند؛ بســیار بــه دالالن و واســطه هــا شــبیه هســتند. در ایــن هنــگام، روح نئورسمایــه 

داری خــود را آشــکارتر مــی ســازد. 

جمــع همــراه- چهارعیــاش و هــرزه، چهــار فاحشــه، چهــار محافــظ، نــه پــرس و نــه دخــر-  بــه رسزمینــی ارسارآمیــز، محصــور در سلســله ای 

از کوههــا گســیل مــی شــوند. از زمــان حضــور در ویــال ، قربانیــان خوانشــی هســتند از  رمــز صــوری  اختــالالت جنســی و قوانینــی کــه زیــن 

پــس مابقــی ایــام نکبــت بــار آنهــا را پیــش خواهــد بــرد. از اینجــا بــه بعــد فیلــم بــر اضمحــالل کنایــه آمیــز ایــن جوانــک هــای نگــون بخــت 

در عــذاب بــی نهایــت دوزخــی کــه رس رشــته اش در دســتان عیاشــان اســت؛ مترکــز مــی کنــد. 

 در ســاختار ســالو، پازولینــی حلقــه هــای جهنــم را آن گونــه کــه در دوزخ دانتــه بــه تفصیــل تبییــن شــده؛ تحلیــل مــی کنــد. لــذا تــا بــه حــال 

از ایــن فیلــم تحــت عنــوان » دوزخ منتظــر« )ANTINFERNO(، یــا اتــاق انتظــار جهنــم نیــز یــاد مــی شــده اســت. بــه هنگامــی کــه بــه 

ــا  ــا آغــاز مــی شــود. حلقــه تحــت اســتیالی بازگویــی تفصیلــی ی ــا مانی ویــال وارد مــی شــوند؛ » حلقــه عصبیــت« )circle of obsessions( ی

مبســوط تجربیــات جنســی منحــرف اســت؛ کــه بــا اپیزودهــای خشــن اختــالل جنســی نشــان گــذاری مــی شــود و اســتیال توســط منحرفــان 

کــه بــر بالیــن پــرسان و دخــران جــوان حارضنــد؛ تضمیــن مــی شــود. حلقــه بعــدی » حلقــه پلشــتی« )circle of shit( اســت. ایــن حلقــه بــا 

تصاویــری ازخــود- مدفــوع خــواری ) coprophagy( جلــوه گــر مــی شــود. فیلــم بــه » حلقــه خــون« )circle of blood(ختــم مــی شــود. کــه 

بــا تصاویــری از شــکنجه و مــرگ مشــخص شــده اســت. هــر کــدام از ایــن حلقــه هــا بــه وســیله فاحشــه ای جــذاب معرفــی مــی شــوند کــه 

زندگیــش را مــرصوف خدمــت بــه متایــالت بنیادیــن هــوس رانــان کــرده اســت. 

 هــر زن در ارتبــاط بــا حلقــه اش افســانه ای شــهوانی را بــه درازا نقــل مــی کنــد؛ از ایــن جهــت کــه عیاشــان را تهییــج منــوده و عملــی مشــابه ] 

بــا افســانه اش[ برانگیــزد. ایــده زایــش کنــش هــا کــه در داســتان هــا بیــان مــی شــود؛ کلیــدی اســت: فیلــم پازولینــی حکایتــی از امیــال رسکــوب 

شــده اســت؛ حکایتــی از اکاری جنســی کــه انتقامــش را از طبقــات پاییــن بــی نــوا مــی گیــرد. عطــش جنســی هــرزه گــران بــه انکشــاف پایــدار 

اروتیسیســم تخیلــی و اغلــب گروتســک نیــاز دارد. داســتان رسایــی، هیــزم ایــن آتــش را فراهــم مــی آورد. در خــالل داســتان هــا زن چهــارم 

 Jerome ــر ــکال اث ــری موزی ــوان تات ــق » )showboat( ] عن ــش در قای ــی از » منای ــا نغمــه های ــوازد. او ب ــو مــی ن ــوده و پیان همــواره حارضب

Kern در ســال 1917 م .[ آغــاز مــی کنــد و بــه ســوی آهنــگ ســازان رمانتیکــی همچــون شــوپن پیرشفــت مــی کنــد. و در نهایــت بــا قطعاتــی 

از موســیقی تجربــی مغشــوش و نــا مــوزون اســکریابین)Scriabin( و هیندرمیــچ )Hindermith( بــه کار خــود پایــان مــی دهــد. پیرشفــت 

موســیقایی درجهــت تکمیــل رمزشناســی بــرصی انحطــاط کابــوس گونــه، ســاختار یافتــه اســت. حضــور مــداوم موســیقی در بطــن داســتان هــا 

حیاتــی اســت. وبــه عیاشــان و عشــق بــازی هاشــان تعمــدا خصلتــی بــورژا مــی بخشــد. 

در صحنــه پایانــی فیلــم، تئــوری پازولینــی یعنــی ماهیــت » ذهنــی غیــر مســتقیم آزاد«  )free indirect subjective( فیلــم ســازی اش کامــال 

مشــهود اســت. پازولینــی از » منــای نقطــه نظــر غیــر مســتقیم آزاد« بهــره مــی بــرد؛ و ســبب مــی شــود تــا آنچــه را کــه شــخصیت فیلــم مــی 

بینــد؛ بیننــدگان نیــز دیــده و مجبــور شــوند تــا بــا بازیگــر فیلــم هامننــد ســازی مناینــد. بــه هنگامــی کــه هرکــدام از منحرفــان بــه نوبــت و از 

طریــق دوربیــن دو چشــمی از پنجــره ای مــرشف بــه یــک محوطــه بســته بــه آن مــی نگــرد؛ دیگــر منحرفــان را مــی بینیــم کــه بــا همراهــی 

محافظــان و برخــی از قربانیــان کــه بــه » همــکاری« وادار شــده انــد؛ بــه تجــاوز، شــکنجه و جنایــت بــا مترکــز بــر انــدام هــای حســاس و آالت 

جنســی، مشــغول هســتند. چنیــن تصاویــر تــکان دهنــده ای کاربــرد دیــداری واضحــی دارد؛ لیکــن داللــت کننــده نیــز هســت چــرا کــه هیــچ 

گونــه صدایــی از محوطــه بــه گــوش منــی رســد. بــه هنگامــی کــه آخریــن منحــرف از روی صندلــی بــه محوطــه نــگاه مــی کنــد؛ منــای کوتاهــی 

از ســه نفــر دیگــر مــی بینیــم کــه همچــون دخــران همــرسای کلیســا در یــک خــط ایســتاده و هلهلــه مــی کننــد. 

 جهــت بهریــن توضیــح بــرای تدابیــر ســینامیی و کنایــی کــه پازولینــی بــرای گســرش » قاعــده ی  مــرگ » خــود بــه خدمــت مــی گیــرد؛ راجــع 

ــه همــراه  ــازی اســت از منحرفــان کــه ب ــر، منــای ب ــم. اولیــن تصوی ــه ای بخصــوص و عجیــب از » حلقــه عصبیــت« بحــث مــی کن ــه صحن ب

محافظــان و فواحــش در انتهــای اتاقــی کــه بــه صــورت هندســی کامــال مرتــب شــده اســت؛ ایســتاده انــد. تصویــر بعــدی از راه پلــه ای کــه 

بــه اتــاق مــورد نظــر ختــم مــی شــود؛ پــرسان و دخــران غــل و زنجیــر شــده ای را نشــان مــی دهــد کــه لخــت بــوده؛ پلــه هــا را بــه صــورت 

چهــار دســت و پــا و در حالیکــه افســار شــده انــد؛ طــی مــی کننــد و ماننــد ســگ زوزه مــی کشــند.آنها بــه اتاقــی راهنامیــی مــی شــوند کــه 

در آنجــا اشــخاص منحــرف بــه آنهــا پــس مانــده هایــی از گوشــت فاســد را مــی خوراننــد. قربانیــان همگــی از نتیجــه عــدم فرمانــربداری کامــال 

آگاه هســتند؛ بنابرایــن نقــش ســگ هــای گرســنه را ایفــا مــی کننــد. هنگامــی کــه دادرس، کاســه ای گوشــت پرتــاب مــی کنــد؛ بــه دو نفــر از 

پــرسان دســتور مــی دهــد کــه آن را بخورنــد؛ یکــی مــی خــورد و دیگــری از ایــن کار امتنــاع مــی کنــد. دادرس فریــاد مــی زنــد : بخــور! بخــور! 

ــا اســقف دارد؛ در  ــاه ب ــه مــی زنــد تاجاییکــه بیهــوش مــی شــود. دوک مکاملــه ای کوت ــا تازیان بخــور! آنــگاه پــرسک را بنحــو وحشــیانه ای ب

حالیکــه دادرس، کــه هنــوز خشــمش فــرو ننشســته اســت؛ ســوزن هایــی را درون تکــه ای کیــک گذاشــته و بــه دخــری جــوان مــی خورانــد؛ 

و او هــم مطیعانــه آن را مــی خــورد. لحظــه ای بعــد، جیــغ وحشــتناکی کشــیده کــه ســبب مــی شــود اســقف لبخنــد بزنــد. آن گاه خــون از 

دهــان دخــر جــاری مــی شــود. 

 پازولینــی آشــکارا سادیســم را بــا فاشیســم در ســالو تعریــف کــرده- بــه طوریکــه هــر کــدام اســتعاره ای بــرای دیگــری اســت. آنچــه زمانــی 

حکایتــی رصف از سادیســم و فلســفه الحــادی افراطــی بــود بــه نحــو ناامیدکننــده ای بــا جــای دادن فیلــم در بســر ایتالیــای فاشیســت، بــه 

جوهــره فاشیســم پیونــد خــورده اســت. ایــن خصلــت منایــی هــامن چیــزی اســت کــه انتقــادات فراوانــی را از فیلــم موجــب گشــته اســت. حتــی 

تــا جاییکــه تاتــر را نیــز بــه انتقــاد واداشــته تــا بگویــد: » خوشــبختانه، او را کشــتند.«

جهــت فهــم مترکــز پازولینــی بــر ایــن مفاهیــم ارسارآمیــز، الزم اســت تــا در نوشــته هــای نظــری اش پیرامــون ســینام در مقالــه او تحــت عنــوان 

» ســینامی شــعر« کاوش مناییــم. پازولینــی فراینــد آفرینــش گــری فیلــم ســاز را اینگونــه تعریــف مــی کنــد:

 در درون آدمــی جهانــی بــه متامــی وجــود دارد کــه در وهلــه نخســت خــود را از طریــق نشــانه هــای معنــی دار بیــان مــی دارد) آیــا مــی 

ــا بهــره گیــری از قیــاس، اصطــالح تصویر-نشــانه هــا را ابــداع مناییــم؟(: ایــن جهــان رویاهــا و خاطــرات اســت.... عمــل نویســنده  توانیــم ب

ســینامتوگرافیک .....یــک عمــل واحــد نیســت؛ بلکــه دوگانــه اســت...او بایســتی ابتــدا تصویر-نشــانه را از اغتشــاش بــی معنایــی از بیانــات 

ــان کــه گویــی در یــک فرهنــگ لغــت متشــکل از  ــه( برگزینــد؛ هســتی فــردی خویــش را ممکــن ســاخته؛ و ســپس آن را چن محتمــل )هاوی

تصویر-نشــانه هــای معنــی دار)اشــاره هــا و ایــام هــا، محیــط، رویــا، خاطــره( جایگاهــی دارد در نظــر آورد. و دوم اینکــه عمــل نویســنده را 

انجــام دهــد؛ بدیــن ترتیــب کــه ایــن نشــانه ی رصفــا لغــوی را بــا بیــان شــخصی خــود غنــا بخشــد. بــه عبــارت دیگــر درحالیکــه نویســنده تنهــا 

بــه بــه ابــداع زیباشــناختی دســت مــی زنــد؛ عمــل فیلــم ســاز در ابتــدا زبــان شــناختی و ســپس زیباشــناختی اســت. )1(

ــاط  ــا هــامن واژه. تصویر-نشــانه اســاس شــیوه ارتب ــان اســت؛ ی ــم شــده ی نشــانه- زب ــادل فیل ــر- نشــانه، مع ــک تصوی ــی، ی ــرای پازولین  ب

ســینامیی پازولینــی وار را شــکل مــی دهــد. و گواهــی اســت بــر اینکــه هــر تصویــر در ســالو معنــای کامــال ســاختار یافتــه ای را در بــر مــی 

گیــرد. 

 اگــر بخواهیــم تعبیــری از دریچــه ایــن نظریــه ارایــه دهیــم؛ صحنــه قبلــی کــه بــه صــورت« کیفیــت  بیانــی فــردی« توصیــف شــد؛ بــه فراســوی 

منونــه آشــکار فاشیســم/ نازیســم گام مــی نهــد. » نشــانه ریخــت شناســی  رصف« از قربانیــان عریــان و خامــوش کــه بــا خشــونت بــا آنهــا 

برخــورد مــی شــود؛ از لحــاظ بافتــاری مشــخص کننــده تاکیــد صحیــح و مجــددی بــر نــزاع طبقاتــی اســت. در خــالل صحنــه، اشــخاص فاســد و 

فواحــش بــا دیــد یــک رسگرمــی لطیــف بــه صحنــه نــگاه مــی کننــد؛ پازولینــی تصویــر- نشــانه ای از انحطــاط شــدید بــورژوازی خلــق کــرده 

اســت تــا اینکــه تصویر-نشــانه مســتقیمی از زوال فاشیســم. از طریــق« اشــاره« ی رابطــه بــی رحــم آنهــا بــا قربانیــان آشــکارا پرولــر، پازولینــی 

قیــاس مســتقیم دردناکــی از سادیســم بــه فاشیســم و آنــگاه بــه ســوی رسمایــه دار ی نویــن خلــق مــی کنــد؛ اصطالحــی کــه در نقــد پازولینــی 

بــه معنــی فاشیســم مــرصف گــرای دموکراســی دروغیــن اســت. مــرصف اجبــاری گوشــت فاســد کــه بعــدا بــه مــرصف اجبــاری چهــره هــای 

انســانی بــدل مــی شــود. پــرسان و دخرانــی کــه بــه نحــوی تخیلــی بــه صورتــی مســتقیم و غیــر مســتقیم و اجبــارا بدتریــن محصــول بــرشی 

بــه آنهــا خورانــده مــی شــود. بــه معنــای دقیــق تــر، آنهــا مجبــور مــی شــوند کــه مدفــوع بخورنــد و از لحــاط ایدئولوژیکــی افــکار و کــردار 

پــوچ فاشیســت ها را مــرصف کننــد. پازولینــی از تصویر-نشــانه هــا بهــره مــی بــرد تــا نقــد خویــش را بــا مترکــز بــر تــوازی لفظــی- ایدئولوژیکــی 
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قیلوله ی ناگزیر 

در طاق طاقِی حوضخانه،

تا سال ها بعد

                 آبی را 

مفهومی از وطن دهد.

                     امیرزاده ی تنها

                     با تکرار چشم های باداِم تلخش 

                     در هزار آینه ی شش  گوش کاشی.

الالیی نجواواِر فواره ای ُخرد

که بر وقفه ی خوابالوده ی اطلسی ها

                                          می گذشت

تا سال ها بعد 

آبی را

           مفهومی

                        ناگاه 

                             از وطن دهد.

                     امیرزاده ی تنها

                     با تکرار چشم های بادامی تلخش

                    در هزار آینه ی شش گوش کاشی.

روز 

بر نوک پنجه می گذشت

از نیز ه های سوزاِن نقره

                      به کج ترین سایه ،

تا سال ها بعد 

ترانهیآبی پیــش بــرد. تاویــل تصویــر- نشــانه بــدون آنالیــز دیالــوگ کوتاهــی کــه میــان دوک و اســقف بعــد از اینکــه دادرس، پــرس جــوان را تازیانــه مــی 

زنــد؛ شــکل مــی گیــرد؛ ناقــص خواهــد بــود. 

 دوک: )بــه دادرس( برتــری، آیــا راضــی شــدی؟ کســانی را مــی بینــم کــه از آنچــه میکنــم؛ لــذت منــی برنــد؛ و بــه شــدت رنــج مــی برنــد؛ ایــن 

باعــث مــی شــود تــا بــا اشــتیاق بــه خــود بگویــم: مــن از آن تفالــه هایــی کــه مــردم مــی نامندشــان شــادترم. هــر جاییکــه مــردم مســاویند و 

تفــاوت وجــود نــدارد؛ شــادی منــی توانــد وجــود داشــته باشــد. 

اسقف : منظورتان این است که نه حقارت و نه اندوه؟

دوک:  )به اسقف( در دنیا هیچ شهوترانی نیست که از متلق مفاهیمی همچون برتری اجتامعی بیشر باشد. 

 پازولینــی در اینجــا چــه مــی گویــد؟ از یــک نظــر او« عبــث- عقــل گرایــی« سادیسم/فاشیســم را مســتقیام بــه عقــل گرایــی ســاده بــورژوازی 

ماننــد مــی کنــد. و ایــن دقیقــا هــامن چیــزی اســت کــه دوک مــی گویــد » هیــچ شــهوترانی فراتــر از متلــق مفاهیمــی همچــون برتــری اجتامعــی 

نیســت.« همزمــان اســقف میــخ هایــی را در کیــک گذاشــته و بــه قربانیــش مــی خورانــد. همزمانــی ایــن اشــاره تصویــر- نشــانه ای وحشــتناک 

بــا آنچــه گویــا عقــل گرایــی ســاده بــورژوازی اســت؛ بــر انــگاره مرکــزی پازولینــی » قانــون مــرگ » داللــت دارد: سادیســم، در بطــن ماســک 

فاشیســم ایتالیایــی برابــر اســت بــا ســبعیت رسمایــه داری نویــن. اثــر انبوهشــی فیلــم ازایــن هــم آزاردهنــده تــر اســت؛ بیــان پازولینــی حتــی 

افراطــی تــر مــی باشــد. آن چنــا ن کــه نائومــی گریــن)Naomi Greene( قاطعانــه مــی گویــد: 

بــه طرقــی، »رســوایی« ســالو از سیاســت، ایدئولــوژی و وحشــت جنســی فراتــر مــی رود... بیننــدگان ســالو بــی وقفــه در شــبکه پیچیــده ای 

از عیاشــان حیــوان صفــت گرفتــار مــی شــوند؛ شــبکه دهشــتناکی کــه آنهــا وادار مــی شــوند هــم خــود و هــم پازولینــی را بــه عنــوان یکــی از 

خواســته هــای عیاشــان نظــاره کننــد )2(. از ایــن رو بیننــدگان وادار مــی شــوند تــا بــا عیاشــان هامننــدی کننــد.  

پازولینــی در بحــث پیرامــون قانونــش اثربخشــی مضاعــف دارد. فراتــر از وحشــت شــخصی یــک تجربــه فــردی، بیننــدگان بــه طــور مســتقیم 

در عقایــد، ســبک هــای زندگــی و امــور جنســی شــان بــه چالــش کشــیده مــی شــوند. 

ــد.  ــه کاراکــر پازولینــی کســب مــی کن ــرد، بینشــی عمیــق نســبت ب ــا کار ابتدایــی پازولینــی قــرار مــی گی ــل ب ــگام کــه در تقاب ســالو آن هن

فیلمهــای قبلــی پازولینــی در تصویرگــری نــزاع طبقاتــی، انقالبــی و چالــش برانگیــز، همچنیــن بــه نحــو بــارزی تغزلــی، آمیختــه بــا اشــعاری 

تخیلــی و برخــی اوقــات در ترســیم شــأن ذاتــی فقــرا، تصدیــق کننــده زندگــی و مثبــت بودنــد.  بــه فاصلــه کوتاهــی قبــل از مرگــش،  وداعیــه 

 Decameron، Canterbury ــد از ــارت بودن ــن فیلم هــا عب ــد نوشــت. ای ــه زندگــی« معــروف بودن ــه » ســه گان ــه ب ــرای ســه فیلمــی ک ای ب

Tales، و Arabian Nights. در ایــن وداعیــه، پازولینــی بیــان مــی دارد کــه » حتــی » واقعیــت« بــدن هــای بــی گنــاه بــه نحــو حرمــت شــکنانه 

ای مــورد تعــرض قــرار مــی گیــرد؛ و توســط قــدرت مــرصف طلــب بــه اســارت گرفتــه مــی شود....فروپاشــیدگی حــال بــر فروپاشــیدگی گذشــته 

ــه خوانایــی بیشــر،  ــز... مــن تعهــدم را ب ــه آمی ــد. زندگــی چیــزی نیســت جــزء کومــه ای از تباهــی هــای بــی معنــی و کنای داللــت مــی کن

بازتعدیــل مــی کنم)ســالو؟(«

ــا آزاردهنــده تریــن تغییــر در ایدئولــوژی اش بــه پایــان رســید. معــام گونــه اســت کــه  زندگــی خــود- انــکار)self-abnegation( پازولینــی ب

 great(»پازولینــی، یــک سوسیالیســت، قهرمــان فقــرا و محرومیــن، گذشــته و حیــات رضوری انســانیت را بــه ازای » بازخوانــش پذیــری بیشــر

legibility( رهــا کــرد. شــاید ایــن امــر نتیجــه ناخشــنودی شــخصی آمیختــه بــا ناامیــدی جنســی او بــود- آنچنــان کــه در قالــب ضعــف جنســی 

احمقانــه عیاشــان بــه تصویــر درآمــد - کــه چنیــن خشــونت در هــم بافتــه بــا ایده هــا را ســبب شــد. او ممکــن اســت بــه ســادگی، بــه نظــرگاه 

مبــارزه جویانــه ی جامعیــت بــی رحمــی بــرشی آن چنــان کــه توســط رشــد بالقــوه رسمایــه داری نویــن بیــان شــد؛ تــن در داده باشــد.  

بــا ســالو ، زندگــی هرمندانــه او بــه پایــان رســید. او حتــی یکبــار بیــان منــود کــه » ســالو از محدودیت هــا بســیار فراتــر مــی رود؛ بطوریکــه 

آنهــا کــه راجــع بــه مــن بــد مــی گوینــد؛ اصطالحــات جدیــدی را در آن خواهنــد یافــت. پخــش ایــن فیلــم در ســایه عکســهای جســد متالشــی 

ــه شــود کــه پازولینــی  ــود. ممکــن اســت گفت شــده او قــرار گرفــت؛ و بــی حرمتــی طبقــه روشــنفکر در بســیاری از ســطوح، زائدالوصــف ب

خواســته اســت تــا بــا فــدا کــردن خویــش » قانــون مــرگ« خــود را بــه اثبــات برســاند؛ امــا در هــر حــال مــن بــر ایــن عقیــده ام کــه مــرگ او 

انگیــزه ای توطئــه آمیــز داشــته اســت؛ او خــود احتــامال از واقعیــت آگاه بــوده اســت. آنچنــان کــه خــود گفتــه اســت« بــدون مــرگ، زندگــی 

هیــچ معنایــی نــدارد.« ســالو و مــرگ پازولینــی بــه گونــه ای ناگشــوده بــه یکدیگــر پیونــد خــورده انــد؛ چنــان کــه دو قطعــه هارمونیــک بــر 

پایــان شــعر آهنگیــن پایــان زندگــی او محســوب مــی شــوند. مفهــوم مــرگ او و بــی میلــی بــی حــدش بــه زندگــی، بیــان نهایــی خــط ســیر 

کامــل کار زندگانــی اوســت.

.1988© ,Pasolini, Pier Paolo. »Heretical Empiricism,« Indiana University Press .1

.1991© ,Greene, Naomi. »Cinema As Heresy; The Films of Pasolini,« Pantheon .2
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تکراِر آبی را

             

    عاشقانه

مفهومی از وطن دهد

                        طاق طاقی های قیلوله

به نجوای خوابالوده ی فواره ای مرَدد

بر سکوت اطلسی های تشنه،

و تکرار ناباور هزاران بادام تلخ 

در هزار آینه ی شش گوِش کاشی

سال ها بعد 

سال ها بعد

            به نیمروزی گرم 

                                ناگاه 

خاطرره ی دوردست حوضخانه.

                                آه امیرزاده ی کاشی ها 

                                 با اشک های آبیت!

 

بر گرفته شده از کتاب

 دشنه در دیس، احمد شاملو

هارشوارش
شعرمازندرانی

پی ر بوردآ کوها، مه ن ماِزرون

پی ره دشت تییم، بِیمو نشا

نَدیمه ِشامره.

آی مار مهِ ن بی  ته،  پیته داِر مه

مه ن بی  ته،  لووِچمه.

ِشفت بیمه 

ِپاله رِس، ده که ن خرشت

مِناشون ِممون داره می

هارش مه ن گه د بومه

هارش وارش َخه له بیه مو

وارشیه

ته بووتی نکش وه که

مه ن وچه ی نه دومه

ته به هوتی واش، ممون بینجه کاریه 

توو به زن لینگه 

َچکا گه ل؛ ممون اینجه هنیشته ن

حه ره سیم بینجه تاشی

بی مون کوییه.

رفیقشاهانالبرز
تقدیمبهتماممادرانزحمتکش
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خیاوان پەتی
 شار ئیمە، مانگەشەو، گوم کردگە

رەنگ عشق، نیمەشەو گوم کردگە

 یە خیاوان
 وە خیاوان
 هە خیاوان

 خیاوانە
 خیاوان پەتی

خوەێ دە نام قیلتاو،گوم کردگە

 بەس ک هووکارەس وە دەنگ بایەقوش
ورشەورش خوەرهەتاو گوم کردگە

 لێو جادە ،
 جوور داوڵ، شیش واش

دارتەیلە بەرقەراو گوم کردگە

 لەش، دەبان لەش، کەفێ، بێ شوون و نوون
هەر شەهیدێ دەیرە ناو گوم کردگە

 خوەم خراو و خوەت خراو، شارێ خراو
جام و جەمخانە شەراو، گوم کردگە

 ئەر بخوازی ئەڵوەسی گۆرانیێ
 لێو،
 بااڵ،
 برم،

چاو، گوم کردگە

 بێ سەر شوون،
 وەرد خوەم بێ سەرنوشت

چارەنووسێ رووژ و شاو گوم کردگە

 الونێ هەر شەو،
 وە سووزەو عاشقێ:

ئی واڵتە، مانگەشەو، گوم کردگە ...

مسەفا بەیگی، ئیاڵم-وەهار 9٢

فەرمان
 رایەخێکیان بۆ راخستم

 قەڵەمێکی دەستەمۆیان دایە دەستم!
 وتیان: بنووسە شەوەزەنگ

لەم واڵتە رسووشتیە...

 بۆنی گوڵ و تیشکی هەتاو دەمار ئەگرێ
 ئەوەی بەرەو ئاسامن ئەفرێ ئەشقیایە

 عومری باڵندەی بەرزەفڕ
 کورتە بە قەد تەمەنی گوڵ

هەر زوو ئەمرێ!

 وتیان: بنووسە ئاسامن
 قەڵەمڕەوی یاسای داڵە

 ئەوین، چیای یاخی بوونە 
 بۆنی گوڵ و بێنی رۆژ و پەڕپەڕووچکەی ئاسامنی بەرز

خەونە،خولیایە،خەیاڵە!

 وتیان: بنووسە یاسای داڵ
 یاسای خوایە

 چی باڵندەو پەلەوەرن بێ سام و سڵ
 هەتا بن مێچی ئەوڕکەی تێیدا دەژین...

 دەتوانن دەنگیان هەڵبڕن
 ناو بە ناویش بە رستە رست
 قام و حەیران بۆداڵ بچڕن

 ئەتوانن لە شەقەی باڵ دەن
تا بەر دەرکی قەفەز بفڕن...

...

 لقی شکاوی گوڵێکم کرد بە قەڵەم
بە خوێناوی بولبولێکی کوژراو نووسیم:

 نووسیم: ئاسامن قەڵەمرەوی باڵندەیە
 نووسیم: ئەوین یاسای بێخەوشی دڵدارە

 گوڵ و ئاسامن و ئازادی
قانوونی خوای ئەویندارە ...

جەالل مەڵەکشا – ساڵی ٦7
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شعراز

اگوستینونِتو
شاعرورهبرآنگوال

شعر از

برگرفته از مجله ی جمعه 

شامره ی 3
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qedandinê  bû.  her  tişt  û  her  kes  li  gorê  berxwedanê  amade  bibûn.  Bi  
zihmetî be  jî  muxbîrên  şah,  şah  xistibun  nav  tevgerê.

   Ji  her  derê  hêz  hatibun  komkirin.  “Qelaya  Dimdimê”  xistibûn nav  
çemberêke mezin. şerên  dijwar  hatibun destpêkirin û  bê  navber  bi  me-
han  domandibû. Şah dixwest berxwedanê  serkut  bike. Şerwanên kurd bi  
berxwedanîyekî  bê  hempa  li  ber  xwe  didan  û  destanan  dinivîsandin.  bê  
cudahî  jin, mêr,  pîr  û  ciwan  li  hember  dijminên  xwe  pêk  ve  şer  dikirin.

   Di  encama  şer  de  bi  sedan û hezaran  mirov  kû li  hember  hovîtiyê  şer  
kiribûn,  bi  pêşengê  xwe,  Emîrxanê  Lepzêrîn  ve  Şehîd  bibun.  bi  sedan  jin  
û  keçên  ciwan  ji  bo  nekevin  destên  dijminên  xwe  bi  rûmet  û  îradeya  
wan  neyê  lîstin,  bixwe  xwe  şehîd  dixistin.  heta  hinek  ji  wan  zarokên  
xwe  didan  hemêza  xwe û xwe  li  ser  çiyayan  de  diavêtên û  dawî  li  jiyana  
xwe  dianîn.  her  wiha  keçek  bi  navê  “Qumrî” ,  heft  keziyên  xwe yê  dirêj  
jê dike û  bi  hev  ve  girêdide.  xwe  dadiliqîne.  bi  wî  şêwazê  şehîd  dibe  û  
wekê  wî  bi  sedan  kes  bi  şêwazên  cuda  Şehîd  dibin.  bi  jiyana  xwe  dîrokê  
dixemlînin.  Lê mixabin êdî  behsa  wan  nayê  kirin.  êdî  Qela  Dimdimê  jî  
hatibû  wêrankirin.  bi  hezaran û dehhezaran mirovên  li  wî  herêmê  jiyan  
dikirin  hatibûn  dûr xistin  (tebît).  bi  hezaran  jî  hawara  xwe  gihandibun  
çiyayên  xwe  yên  kû  her  tim  di  demên  zihmetî  de  bibûn  stargehên  wan.  
lewma  wanên  di  çiyayan  de  jiyan  dikirin  ji  ber  şert  û  mercên  çiyayan,  
birsîbun  û  tî bunê  gelek  kes  jiyana  xwe  ji  dest  didan.  ji  neçariyê  ji  bo  
bikaribin  xwe  li  jiyanê  bigirin  malên  dewletê  û  yên  hevkarên   wan  
didizîn.  ji  bo kû careke  din  jiyanê  hembêz  bikin  di  nav  hevdu  de  par  ve  
dikirin  kû  ew  jî  mafê  wanê  herî  rewa bû.

   Dema  sal  dihatin  1639’an  her  du  hêzên  zilhêz  kû  Kurd  û  Kurdîstanê  
bi  hemû  dewlemendiyê  wî  ve  bi  kar  dianîn  li  Qesra  Şirîn  bi  peymanekî  
reşê  nemerdane  zerbeya  herî  mezin  li  Kurda  didin  û  Kurdîstanê  dixin  
du  beş.  Bi  wî  şêwazê  xwestin  bi  dabeşbûna  Kurdîstanê  hêza  Kurdan  
lawaz  bikin.  Lewma  Rojhilatê  Kurdîstanê  ev  377  salin  ji  beşên  dinê  qut 
bûye.  di  nav  xerîbiyê  de  hîştin.  Her  wiha  dewleta  navendî  ya  Îranê  di  
hindirê  Rojhilat  de  jî  Kurdan  parçe parçe  kirine.  bi  sîstema ustanan  wan  
ji  hevdu  cuda  kirine.  yek  ji  wan  ustanan  jî,  ustana  Urmiyê  bû.  bajar  û  
bajerokên  wekê  Selmas,  Kotol,  Xoy  û  Makuyê  jî  digre  nav  xwe.  zimanê  
wan  bi  kurmanci  ye.  lê  ji  ber  eşîra  Şikakî  bi  îsyana  “Simko  Şikak“  ve  bi  
nav  û  deng  bun,  di  nav  zaravayên  dinê  yê  Rojhilat  de  hemî  Kurmanc  
wekê  Şikak  tên  bi  nav  kirin.

Her  çiqas  Kurdîstan  perçe  jî  bibe  li  beşên  din  yê  Kurdîstanê  dema  

berxwedanek  Kurda  ru  dida  ji  berxwedanê re  dibun  alîkar.  Ev  di  îsyanên  
wekê  Babanzade,  Bedirxan,  Şêx  Ubeydulahê  Nehîrî  û  îsyanên  di  ss  20’ 
mîn  de  jî  xwe  da  diyarkirin.

 Dema  Simko Şikak  dest  bi  wî  berxwedanê  kir  Kurmancên  
wî  heremê  bi hêz  û coşekî  mezin  beşdarê  wî  berxwedanê  bûn.  lewma  
Simko Şikak di  demekî  kurt  de  gelek  bojarên  Rojhilat  bi  dest  xist.  lê  
di  nav  vî  şerî  de  gelek  xeletî  jî  rû  dan,  yek  ji  wan  xeletiyan  jî  şerê  di  
navbera  Kurd  û  azeriyan  de  bû  kû  bi  dehan  hezar  kesî  ji  hevdu  qetil  
kirin.  ruxmê  kû  tevgera  azadiyê  dixwaze  wî  dijminahiyê  ji  holê  rake  jî,  
heta  astekî  ew  nakokî  hîn  xwe  diparêzin.  
 Kurdên  li  herêma  Urmiye,  Salmas,  Kotol,  Xoy  û  Makuyê  her  tim  
bi  kîn  û  nefreta  xweya  li  hember  degirkerên  li  ser  Kurd  û  Kurdîstanê  
zal  bûne  parastine.  ciwanên  wan  her  tim  evîna  Kurdîstanekî  xweser  di  
dilên  xwe  de  xemilandine.  lewma tim dema di  Kurdîstanê  de  tekoşîn  
li  beramber  degirkeran  pêş  dikeve,  diherikin  nav  tekoşînê  û  berxwedanê  
dikin.  Her ji lewre jî  rejîma  Îranê  wî  herêmê  wek ustana  “Azerbaycana xer-
bî“  bi nav kirine.  ji  bo  kû  nakokîyên  di  navbera  Kurd  û  Azeriyan  de  kûr  
bikin  kû  ew her du  gelana  ji  ber  nakokîyên  nav  xweyî  li  hember  rejîmê  
serî  ra nekin.  rejîm  jî  bi  rehetî  bikaribe  siyaseta  xwe  ya  krêd  bide  
meşandin.  ew  pîlangêrî  heta  astekî  rolê  xwe  lîstiye.  lê  êdî  ew  pîlanên  
çepel  pûç  bûne.  her  du  netew  wekê  goşt  û  hestî , bi  biratî  fêrê  bi hev 
re  jiyan  kirinê  bûne.  nakokî  hatine  asta  tinebunê. 

 Şêwaza jiyana Kurdên kû li  wî  herêmê dene  bi  şeklê  eşîrgerayî	
ye.  ji  ber  li  ser  sînoran  jiyan  dikin  debara  xwe  ya  jiyanî  piranî  ji  karên  
ser  sînor  ango  qaçaxçitiyê  derdixin.  ji  ber  kû her tim bi  rihên  xwe  yê  
berxwedaniyê  tevgeriyane,  ev  38  salên  dawiyê  rejîm  siyaseta  xwe  ya  li  
wî  herêmê  taybet tir  kiriye.  sîxwirî,  ceşayetî,  besîcî,  birsîbun û  muhtacê  
xwe  kirin  zêdetir  kiriye.  êdî  wisa  lêkiriye kû bira bi  bira  bawer  nake.  
yên  serê  xwe  li  hember  wî  siyasetê  netewînin û  kêmek  berxwedanî  bi-
kin,  mafê  wanê  jiyan  kirinê  di  wî  welatê  de  namîne.  neçarê  koçberî,  
dûr xistin  û  zîndanê  dibin.  lêbelê  ruxmê  ewqas  êrişan  jî  her  nesil  dema  
kû  pêş  dikeve,  beşdarê  tevgerên  kû  wî  serdemê  li  hember  zulm û 
deselatiyê  tekoşîn  dikin dibin û  bi her rihekî  bexwedan û  tekoşîn  dikin. 
Tim û tim  ala  ejdadên  xwe  berz  dikin  û  bedel  çi  dibe  bila  bibe  rûmeta  
xwe  zindî  dihêlin.          
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Beriya  şerê  Çaldiranê  yê  di  navbera  dewleta  Osmanî  û  Sefewiyan  
de,  Osmanî  Kurdên  Sunî  û  Sefewiyan  jî  Kurdên  Elewî  û  Şîî  li  hem-
ber  hevdu  bi  kar  dianîn.

Ji bo mînak, şerê  Çaldiran  yê  di  salên  1514’yan  de  yê  qaşo  di  
navbera  Osmanî  û  Sefewiyan  de  rû  dabû.  Osmanî  wekê  serwer  
hatibû  bi  navkirin.  Di  rastiyê  de  eşîrên  kurd  şer  kiribun  û  bibun  
serwer.  lê  ji  ber  li  ser  navê  Osmaniyan  şer  dikirin  serkeftinên  bi  
dest  dixistin  li  ser  navê  Osmaniyan  dihatin  bi navkirin.  Her  du  
hêzên  zilhêz  ji  bo  xwe  Kurdan  wek  mertal  bi  kar  dianîn.  Di  warê  
aborî û serbazî  de  her  tim  kêmahiyên  xwe  di  nav  Kurd  û  Kurdîs-
tanê  de  çareser  dikirin.  Jixwe  raste rast  li  hember  Kurdan  şer  ne-
dikirin,  lê  her  du  mil  baweriyên  wan  li  hember  wan  bi  kar  dianîn  
û  didan  şerkirin.  bi  wî  şêwazê  Kurd  dihatin  qetil  kirin.  welatê  wan  
jî  wekê  her  tim  heta  salên  jî  dihat  talan  kirin.
  Di  wan  salan  de  fermandarekî  Sefewi  yê  bi  navê  “Emîrxanê  
Lepzêrîn”  hebû  kû  kurd  bû.  li  ser  navê  wan  ketibû  gelek  cengan 
û  serkeftinên  mezin  bi  dest  xistibûn.  di  wan  şeran  de  destek  wî  
jî  jê bibû.  lewma  “Ebbas  şahê ll’  ji  hezkirina  xwe  jê  re  lepek  zêr 
dabû  çêkirin.
   Emirxanê  Lepzêrîn  êdî  gihîştibû  wî  rastiyê  kû  êdî  ji  bo  dewleta  
Sefewîyan  xizmet  neke. pêşengiya civaka  xwe  bike  bikeve  bin  
xizmeta  wan.  ji  kurdan  re  pêşengayetî  bike.  Lewma  li  herêma  Ur-
miyê  Qeleya  Dimdimê  li  gorî  şert  û  mercên  berxwedanekî  mezin  
li  hember  Ebbas  şahê  Sefewî  ava kir.   sîxwirên  Sefewî  di  nav  çêki-
rina  qelayê  de  dihatin  peydakirin  û  çirke  bi  çirke  agahî  didan  
Ebaas  şah,  lê  şah  destpêkê  bawer  nedikir.  Êdî  Qela  ber  bi  

Xebat  Sozdar  Rojhilat       

Dîrokek Ji Berxwedan
rmiyeÛ
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