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     سیاســت یکــی از پرکاربردتریــن مفاهیــم از پدیده هــای اجتامعــی  اگــر چــه تداعی  گــر هــم قــدرت و هــم مدیریــت بــوده امــا مفهــوم اصلــی آن کــه رشــد و بالندگــی جامعــه از طریــق مدیریــت آزادنــه و توســعه  ی هویت مــدار  اجتامعی ســت، 

در آشــوب زد گِی قــرن سیاســت زده مســتور مانده اســت. اگــر تعبیر منــودن سیاســت بــه حــوزه ی آزادی جامعــه و عرصــه ی آفرینشــی کــه در آن پیرشفــت و توســعه از طریــق معنــا و اراده پدیــد می آیــد، واقعیــت ماهــوی سیاســت بــه شــامر می آیــد، 

می تــوان سیاســت را حتــی بــا آزادی یکــی دانســت. روابــط میــان قــدرت، مدیریــت و سیاســت زمانــی کــه ســاختار مند گشــته و در فرم هــای سیاســی منــود می یابــد، اگــر در حــوزه  ای خــارج از آزادی بــه عرصــه ی عمــل برســد، آشــفتگی مفهومــی را 

بــا خــود بــه همــراه داشــته، بی گــامن سیاســت و فــرم ســاختارمند آن نیــز دچــار رویــه ای قدرت محــور می گــردد. یکــی از مولفه هایــی کــه در تعریــف هویــت  اجتامعــی همــواره فاکتــوری اصلــی بــه شــامر مــی رود، سیاســت و میــزان سیاســی بودن یــا 

هــامن رشــد و بلــوغ ذهنیتــی جامعــه اســت. هویــت سیاســی نیازمنــد فــرم و شاکله  ای ســت تــا محتــوا و مضمــون سیاســت منجــر بــه کنــش و بالندگــی اجتامعــی در مدیریــت آزادانــه و مشــارکت برابــر جامعــه گــردد. حــزب بــه عنــوان فــرم و ســاختاری 

از جهان فکــری مشــرتک افــراد و اجتامعــات انســانی کــه هدف شــان تحقــق بالندگــی و هویــت اجتامعــی  و سیاسی ســت، یکــی از مولفه هــای کنش منــدی و پویایــی جامعــه بــه شــامر مــی رود. 

  رشق کوردســتان تاریخــی از حــزب، حزب اندیشــی و حزب گرایــی دارد، امــا بســیار بیشــرت و نهادینه تــر از آن تاریخــی از سیاســت، سیاســت ورزی و کنش سیاســی  دارد. ایــن یعنــی احــزاب رشق کوردســتان بــا هــر گرایــِش  فکــری و هــر نــوع رویکــرد 

سیاســی و اجتامعــی از یــک خاســتگاه اجتامعــی بــا متامــی خصلت هــای فرهنگــی و مطالبــات آن پدیــد آمده انــد. در واقــع جامعــه در کنــش ِ هویتــی خــود درک می منایــد کــه مطالبــات و اندیشــگی اش را شــاکله بندی منایــد. یــک رابطــه ی هســتی مند 

میــان جامعــه و حــزب وجــود دارد کــه بسرت ســاز، عامــل کنــِش سیاســی و ســاختاری بــرای تحقــق ایده هــای جهــان ِ فکــری جامعــه اســت. تنهــا در صورتــی ایــن رابطــه ی هســتی مند منحــرف می گــردد کــه هــم جامعــه و هــم حــزب بــه دلیــل نگرش هــای 

قدرت محــور روابــط میــان قــدرت، مدیریــت و سیاســت را بــه نفــع ســلطه بــر هــم می زننــد. آنجــا کــه احــزاب خــود را بــه جــای آنکــه مولــود هــامن بطــِن جامعــه و رضورت هــای آن بداننــد، بیشــرت رویکــردی منجی مــدار بــه خــود گرفتــه، جامعــه را از 

نقــش کنش گــری بــه نقــش اطاعت پذیــِر سیاســی تقلیــل می دهنــد و زمانــی کــه جامعــه نیــازی بــه کنش گــری سیاســی و اجتامعــی ندیــده و خــود را فــارغ از مســئولیت پذیری اجتامعــی بازتعریــف می منایــد، حــزب را تنهــا یــک ایــده آل و فانتزیایــی 

جهــت ارگاســم سیاســِی مد شــده ی معــارص بازتعریــف می منایــد. در ایــن حالــت جامعــه دارای حــزب اســت امــا سیاســی  نیســت، و حــزب دارای مــردم  اســت امــا مردمــی  نیســت. 

   احــزاب رشق کوردســتان تاریخــی از قهرمانــی، شــکوِه مقاومــت، سیاســت، مبــارزه و بســیاری از مفاهیــم انقالبــی دارنــد، حتــی فرهنــگ سیاســی و خصلت هــای اجتامعــی و ادبیــات سیاســی هویت منــدی در جامعــه ی رشق کوردســتان را آفریده انــد، 

امــا هنــوز نتوانســته اند جامعــه ای بیافریننــد کــه در آن بلــوِغ هویت منــد و اراده منــدی در حــوزه  ی آزادی، بازتعریفــی سیاســی داشــته باشــد. شــاید بتــوان عوامــل مهمــی را در آسیب شناســی مقولــه ی تحــزب در رشق کوردســتان اعــم از ایدئولوژیــک، 

ــرد. روِح  ــام ب ــوان ن ــدن« را می ت ــودن و انقالبی مان ــی »انقالبی ب ــل یعن ــن عام ــا مهم تری ــود، ام ــوان من ــا و اصطالحــات مرســوم عن ــی و بســیاری از واژه ه ــری و عمل ــذاری و وابســتگی های فک ــا هدف گ ــازماندهی و ی ــازمانی و س ــه ی سیاســی، س برنام

جهــاِن بــی روِح سیاســت کــه همــواره در البــه الی انگاره هــای مرســوم دنیــای سیاســت پوشــیده  مانده اســت. »انقالبی بــودن و انقالبی مانــدن« هــامن جهــان ِ فکــری مردمانی ســت کــه تحقــق ایده هایشــان را در شــکل فــرم حــزِب انقالبــی می آفریدنــد. 

زمانــی کنــش سیاســی در حــوزه ی تحــزب، مبــارزه ای حقیقت مــدار بــر پایه هــای عدالــت، آزادی و آفرینــش بــود نــه گرفتار آمــدن بــه توازنــات نتیجه بخــش جهانــی یــا منطقــه ای و یــا سیاســت ورزی دیگرانــی کــه کوردهــا و احــزاب کوردســتانی را تنهــا 

ــی هــامن  ــدن یعن ــد. حزب مان ــد دی ــش روی خــود نخواهن ــر را پی ــه ای دیگ ــدن و انقالبی  شــدن گزین ــان حزب مان ــه می ــی احزابی ســت ک ــون رشق کوردســتان نقطــه ی تالق ــد. اکن ــف می مناین ــه شکســت تعری ــوم ب ــام محک جنبش هــای رهایی بخــِش حت

انــگاره ی منجی  شــدِن کوردستانی ســت کــه بیشــرت از هــر وقــت دیگــری نامعلــوم اش گردانده انــد و هنــوز بهانــه ای بــرای حزب مانــدن اســت؛ و انقالبی شــدن یعنــی آفرینــش و خلــق جامعــه ای کــه از بلــوغ هویت منــد و اراده منــدی آزادانــه  اش حــزب، 

سیاســت و آزادی می آفرینــد. شــعارهایش واقعــی می منایانــد و روایت گــِر جهــان معنایــی تازه ای ســت کــه نامــش را می تــوان هویــت نویــن کــورد در رشق کوردســتان نامیــد.

  گفتــامن پــژاک مبــارزه و تــالش بــرای تحقــق و آفرینــش هویــت ِ اراده منــد سیاســی و اجتامعــی در رشق کوردســتان اســت. در کنگــره ی پنجــم ایــن حــزب بیشــرت از هــر مقولــه ی دیگــری بــه ایــن امــر پرداخته شــد. گفتامنــی کــه از رهگــذر برنامه هــای 

ــژاک  ــه پ ــد. چــرا ک ــت سیاســی خــود می دان ــدن را اولوی ــه و انقالبی شــدن و انقالبی مان ــت  یافت ــز هوی ــژاک نی ــژاک و جامعــه،  پ ــه از رابطــه ی هســتی مند پ ــد و بدیهی ســت ک ــر می منایان ــش را تحقق پذی ــن آفرین ــژاک، ای ــی آن و سیاســت ورزی پ عمل

ــه انگاره هــای مرســوِم اتوپیایــِی تحقق ناپذیــر را بــه جــای سیاســت و آزادی قلمــداد منی کنــد.  آفریــده ی آن جامعــه ی کنشگری ســت کــه رجعــت تاریخــی ب
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یــک نیــروی موثــر اســت بــا مبــارزان بســیاری کــه در راه دفــاع  ذاتــی دارد و شــهدای بســیاری کــه در ایــن راه تقدیــم منوده اســت. بــرای خلــق 

همچنــان منبــع امیــدی رسزنــده و پرنشــاط اســت. نهادهــای دموکراتیــک ملــی کــه از طریــق میــراث تاریخــی ـ فرهنگــی مثبــت خلــق و در 

پرتــو مفاهیــم و نظریــات مــدرن دموکراتیــک تشــکیل شــوند، بــرای کوردهــای ایــران و رشق کوردســتان می توانــد یــک ظهــور انقالبــی حقیقی 

باشــد. گام پیرشونــده ی حــزب حیــات آزاد کوردســتان چونــان آتــش همیشــه شــعله ور، در دامنه هــا و قله هــای بلنــد زاگــرس در طــول تاریــخ 

ایــران بــرای متــام منطقــه  و ایــران هم چنــان پرتو  افشــان و گرما بخــش خواهدبــود. همچنــان در موقعیــت یکــی از نیروهــای قــوی کنگــره ی 

دموکراتیــک ملــی باقــی خواهد مانــد. 

حزب حیات آزاد کوردستان 
PJAK 

PJAK 

عبدالله اوجاالن ــ مانیفست متدن دموکراتیک . کتاب پنجم 
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هه ڤال عەبدۆلرەحامن حاجی ئەحمەدی
بۆکۆنگرەی پەنجەمی پژاک

ده قی په یامی

pjak بۆ پێنجەمین کۆنگرەی پارتیامن

هەڤااڵنی هێژا؛

ــۆ، ســەرجەم شــەهیدان،  ــەر ئاپ ــە ڕێب ــژاک ل ــن کۆنگــرەی پ ــزی شۆڕشــگێڕانە، بەســتنی پێنجەمی ــڕای ســاو و ڕێ وێ
ــەم. ــی دەک ــرە پیرۆزبای ــوو بەشــداربوانی کۆنگ ــان و هەم گەلەکەم

لــە کاتێکــدا ئــەم کۆنگــرە دەبەســرتێت کــە ڕۆژهەاڵتــی ناویــن تووشــی زەلزەلەیەکــی بەهێــز بــووە. ئــەم 
زەلزەلەیــە وێــڕای مەترســیەکانی، هەلومەرجێکــی لەبــاری بــۆ وەدەســتهێنانی دەســکەوتی مێژویــی بــۆ گەلــی کــورد 
ــا  ــی وەه ــە بارودۆخێک ــتیان ک ــان ویس ــدی خۆی ــڵەحەت و بەرژەوەن ــۆ مەس ــەکان ب ــزە جیهانی ــاندووە. زلهێ ڕەخس

بخولقێنــن. بێگومــان گەلــی کوردیــش لــەم بارودۆخــەدا بــە فەلســەفەی ڕزگاریخــوازی ڕێبــەر ئاپــۆ و فیــداکاری و گیانفەدایــی شــەهیدەکامنان توانیویەتــی دەســکەوتی مێژویــی بــۆ خــۆی 
تۆمــار بــکات. دەســکەوتەکان مێژویــی و گــەورەن، بــەاڵم مەترســی و خەتەرەکانیــش گــەورەن. پێویســتە زۆر لــە ڕابــردوو هۆشــیارتر و زاناتــر بیــن، پێویســتە لــە هــەرکات زیاتــر بــە بڕیــار 
و لــە ڕابــردوو زیاتــر ئامــادەی فیــداکاری بیــن. دە خەباتــی ڕزگاریخوازیــدا هەڵســەنگاندنی هــەردوو فاکتــەری ناوخۆیــی و دەرەکــی خــاوەن گرینگــی تایبەتــن. لــە بــواری ناوخۆیــی دا 
هەرچەنــدە هەســتی نەتەوەیــی بەهێــز بــووە و هەنــگاو بــۆ یەکیەتــی نەتەوەیــی بــە کزیــش بێــت نراوەتــەوە بــەاڵم هێشــتا بــە پێــی پێویســت هۆشــیاری نەتەوەیــی پێــش نەکەوتــووە. 
گەلێــک کــە خــاوەن هۆشــیاری نەتەوەیــی بێــت، هەڵوێســتەکانی لــە بەرانبــەر خەنــدەق و ڕووداوەکانــی شــەنگال و گەمــارۆی بەشــێک لــە واڵتەکــەی و قەتڵوعــام لــە بەشــێکی تــری واڵت 
ــە بــواری دەرەکیــدا هەرچەنــدە هێرشــەکان بــۆ ســەر گەلەکەمــان زۆر بەرفراوانــە بــەاڵم  و ... بەهێزتــر دەبــوو. پێویســتی بــە خەباتێکــی بەرفراوانــرت و چڕوپڕتــر لــەم پێنــاوەدا هەیــە. ل
دەرفــەت و دەرەتانــی مێژوییــش ڕەخســاوە. هێرشــەکانی داعــش بــۆ ســەر گەلەکەمــان هەرچەنــدە بــۆ گەلــی کــورد گــران تــەواو بــوو، بــەاڵم لــە ســایەی قارەمانیەتــی شــەهیدان و وشــیاری 
ــە تایبەتــی گەالنــی جیهــان  ــە تــەواوی نــارساوە، بەڵکــو تــەواوی واڵتانــی جیهــان و ب ــدا ب ــە جیهان بزاڤەکەمــان دەســکەوتی مێژویــی خولقــا. ئیــرت ئیمــڕۆ نــەک هــەر مەســەلەی کــورد ل
پشــتیوانی لــە داخــوازە ڕەواکانــی گەلــی کــورد دەکــەن. ئــەوەی جێــگای مەترســیە داگیرکەرانــی کوردســتانن. داگیرکەرانــی کوردســتان ســەرەڕای ســەرجەم ناکۆکیەکانیــان لــە دژی گەلــی 
کــورد و بــۆ ئاســتەنگ کردنــی پرۆســەی دیموکراتیزاســیۆنی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، لــە هەوڵــی ڕێکخســتنەوەی هەڵوێســتەکانیان و پێــک هێنانــی یەکیەتــی ناموقەدەســی نێوانیــان دان. 
لــە هەمــوان گەمارتــر بنەماڵــەی بارزانیــن کــە بــە جێگرتــن لــە بــەرەی داگیرکەرانــدا لــە هەوڵــی پەرەپێدانــی چەمکــی خیانەتــدان. بۆیــە بەهێزکردنــی ڕیزەکانــی تێکۆشــان و گرتنەبــەری 
ــگێڕیەکان  ــە شۆڕش ــەوەی پێوان ــەت و بەرزکردن ــی خیان ــەر چەمک ــە بەرانب ــتی ل ــەک هەڵوێس ــاوکات ی ــەران و ه ــەی داگیرک ــەوەی گەم ــتی پووچەڵکردن ــە مەبەس ــە ب ــەتێکی عاقان سیاس

حاشــاهەڵنەگری ئــەم قۆناخــەن.

هەڤااڵنی هێژا؛

  بەداخــەوە لەبــەر کەمــی کات بــۆ نووســینی ئــەم مەکتووبــە، نەمتوانــی رشۆڤەیەکــی گشــتگیر و گەلێــک ڕەخنــە لــە ئیــش و کاری ڕابــردوو بنوســم و پێشــنیارەکان بــۆ پێشــەڕۆژی کار و 
چاالکــی پارتیــامن پێشــکەش بکــەم. هیــوادارم کــە لــە داهاتوویەکــی نزیکــدا بتوانــم بیروبۆچوونەکانــم بنووســم. لــەو بــاوەڕەدام کــە بــەم کۆنگرەیــە و نرخاندنەکانــی ئــەم کۆنگرەیــە بتوانیــن 
خۆمــان نــوێ بکەینــەوە و دەرس لــە هەڵەکانــی ڕابــردوو وەربگریــن و بــۆ چارەســەری کێشــە و گرفتــەکان هەوڵــدان بکەیــن و بــۆ گەیشــن بــە ئارمانجــە پیرۆزەکامنــان الپەڕەیەکــی نــوێ 

لــە تێکۆشــانی ئازادیخــوازی گەلەکەمــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئێــران بــە ســەرکەوتوویی تۆمــار بکەیــن.

 ساڵو و ڕێزی شۆڕشگێڕی

٢016/9/10

هەڤاڵتان حاجی ئەحمەدی
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   پێنجەمیــن کۆنگــرەی پارتــی ژیانــی ئــازادی کوردســتان-PAJK، بــە دروشــمی '' بــە پارتــی بــوون و گــەل بــوون بــەرەو شۆڕشــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئێــران ''، بــە بەشــداری کردنــی 

ئەندامانــی هەڵبژێــردراوی کۆنگــرەی پێنجــەم لــە رێکەوتــی پانــزدە و شــازدەی ئۆکتۆبــر هاوکاتــی ٢٤ و ٢٥ رەزبــەڕ، پێــک هــات. ئــەو کۆنگرەیــە وێــڕای وەبیــر هێنانــەوی یاد و بیــرەوەری 

هەمــوو هەڤااڵنــی شــەهید بــە تایبەتــی شــەهیدانی هێــژا ''بێریڤــان و کەمــال''، بەڕێوەبردنــی کۆنگــرەی پێنجــەم لــە رێبــەر ئاپــۆ، گەلــی بەروومەتــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئێــران و 

هەمــوو هەڤــااڵن پیــرۆز دەکات.

پێنجەمیــن کۆنگــرەی پــژاک لــە هەلومەرجێکــدا پێــک هــات کــە رەوشــی سیاســی لــە رۆژهەاڵتــی ناویــن و هاوســەنگیە سیاســیە ناوچەییــەکان کەوتوونەتــە قۆناغێکــی نــوێ، کــە ئەمەش 

پێویســتی پەیــڕەو کردنــی سیاســەتێکی ئیســرتاتێژیکی نــوێ، زۆر زیاتــر لــە پێشــو دەگەیێنێــت. قەیــران و ئاڵــۆزی ناوچەیــی کــە لــە ئاســتی هــەرە بــەرزی خــۆی دایــە، هــاوکات خــاوەن 

رێــکاری چارەســەریش هەیــە. شــەڕی جیهانــی ســێهەم لــە ناوچەکــە بــە هەمــوو بــوارە جیهانیەکانیــەوەو بــە هاتنــی هێــزە ناوچەییــەکان و دەرەکیــەکان لــە ناوەنــدی ئــەو قەیرانــە 

واتــە ســوریا گەێشــتووەتە ئاســتی ژووری خــۆی. هــەر یەکــە لــە هێــزە داگیرکــەرەکان لــەم شــەڕەدا لــە الیەکــەوە دەیانهــەوێ پێگــەی خۆیــان ســەقامگیر بکــەن و لــە الیەکــی تریشــەوە 

هــەر لــەوان بەشــێک لــە ناوەڕۆکــی قەیرانەکــەن. رۆڵــی هــەر یــەک لــە هێــزە ناوچەیــەکان و بــە تایبەتــی دەوڵەت-نەتــەوەی ئێــران و تورکیــا لــە رەوشــێکە وەهــادا، قــووڵ کردنــەوەی 

قەیرانەکەیــە. هەروەهــا دەیانهــەوێ کــە هێــزە دیموکراتخــوازەکان کــە زۆربەیــان ئــەو نەتەوانــەن کــە لــەم جوغرافیایــا قەیراناوەیــەدا دەژیــن؛ الواز بکــەن. لــەو نــاوەدا کوردســتان وەک 

النکــەی توانابوونــی گۆڕانــکاری دیموکراتیــک لــە ناوچەکــەدا، لــە الیەکــەوە خــاوەن زۆرتریــن بنەمایــە بــۆ پێشــەنگی ئــەو قۆناغــە و پەرەپێدانــی دیموکراتیــک و لــە الیەکــی تریشــەوە 

زۆرتریــن مەترســی سیاســەتەکانی ئــەو دوو واڵتــەی لەســەرە. ئێــران و تورکیــا وێــڕای کێبەرکێەکــی ناوچەیــی کــە خــاوەن بنگەیەکــی مێــژووی و ئایدیالۆژیکــە و وێــڕای ناکۆکــی قووڵــی 

سیاســی، ســەبارەت بــە دۆخــی کــورد خاڵــی هاوبەشــیان هەیــە و هاومەیلــی لــە سیاســەتی دژە کــورد، هاوبەشــی ناوچەیــی ئــەوان زیاتــر لــە جــاران پــەرە پێــدەدا. بــەاڵم سیاســەتی 

پەرگالــی جیهانــی بــۆ پێکهاتنــی ئامانجــە ئیســرتاتێژیکەکان لــە مۆدێلــی نــوێ رۆژهەاڵتــی ناویــن و ســنووربەندیە نوێە سیاســیەکان، ئێــران و تورکیاش جــێ دەگــرن.  روون و ئاشــکرایە ئەو 

واڵتانــە خۆیــان ئامانجــن و ئیحتاملــی دەرکەوتنــی ئــەوان لــە بازنــەی قەیرانــی رۆژهەاڵتــی ناویــن زۆر کەمــە. ئــەو دیاردەیــە بەتایبەتــی بــە کۆمــاری ئیســالمی ئێــران نزیکــرتە. لــە وەهــا 

رەوشــێکدا بازنــەی هەڵبــژاردەی بــەردەم ئێــران تەنگــە کــە ئــەو واڵتــە وا لێــدەکا ناچــار بێــت رێکارێــک هەڵبژێرێــت کــە لەنــاو هاوســەنگیە جیهانــی و ناوچەیــەکان بــەردەوام هەبوونــی 

هەبێــت. ئێــران پێویســتە یــان تەســلیمی سیاســەتەکانی پەرگالــی جیهانــی بەتایبەتــی لــە بــواری قەیرانــی رۆژهەاڵتــی ناویــن بێــت و خــۆی لەنــاو پەرگالــی جیهانــی بتوێنێتــەوە، یــان دژ 

بــەوە راوەســتێت. لــە وەزعیەتێکــی بەمشــێوە ئیمکانــی کێبەرکێەکــی ســەقامگیر بــۆ ئێــران نیــە و وێــڕای قوواڵیــی قەیرانــە ناوخۆییــەکان و هەروەهــا الوازی لــە ناخــی ئیســرتاتێژیکی 

ــکاری  ــەوە و گۆڕان ــان کران ــە هەم ــژاردە، ک ــە باشــرتین هەڵب ــران ل ــە ئێ ــدەدا. وێدەچــێ ک ــر هان ــاو چــوون و گۆشــەگیری سیاســی زیات ــەرەو لەن ــە ب ــەو واڵت ــان ئ ــێ گوم ــی، ب ناوچەی

دیموکراتیکــە خــۆی دور رادەگرێــت. هەڵبژاردەیەکــی کــە دەتوانــێ ئێــران بکاتــە هێزێکــی بــە کاریگــەر لــە ناوچەکــەدا. بــەاڵم سیاســەتەکانی ئــەم دەوڵەتــە تــا ئێســتا تــرس و دڵەراوکــێ 

لــە ویســتی دیموکراتیکــی گــەالن و هێــزە کۆمەاڵیەتیەکانــە کــە هــەر ئەمــەش بازنــەی قەیرانــە ناوخۆییــەکان گەورەتــر دەکاتــەوە.  هەرچەنــد کــە ئێــران لــە هاوســەنگیە ناوچەییــەکان 

و لــە بەکارهێنانــی رێــکاری گونجــاو بــۆ چارەســەری پرســە ناوخۆییــەکان، بــە شــێوەیەکی زۆر خودمیحــوەر هەڵســوکەوت دەکات، بــەاڵم لــە گەمــەی سیاســی رۆژهەاڵتــی ناویــن و لــە 

قەیرانــی ئێرانــی خــۆی، زیاتــر قەیــران میحــوەرە کــە هــەر ئــەم چەمکــەش دەبێتــە هــۆکاری خێرابــوون لــە دۆڕانــی ئێــران.

لــە وەزعیەتــی سیاســی بەمجــۆرە، پێکهاتنــی کۆنگــرەی پێنجەمــی حیــزب، خــۆی نیشــانەی خوێندنەوەیەکــی راســت و ئیســرتاتێژیکە لــە قەیرانــە ناوچەیــی و جیهانیــەکان. دیارکردنــی 

هێلــە سیاســی و دورئەندیشــی سیاســی لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئێــران، میحــوەری ســەرەکی کۆنگــرەی پێنجــەم بــووە کــە دوای هەڵســەنگاندن و گفتوگــۆی بەرفــراوان لــە کۆنگــرەدا، 

بڕیارگەلێکــی گرینــگ بــە شــێوەی خاڵەکانــی ئەنجامنامــەی کۆتایــی لــە الیــان ئەندامانــی کۆنگــرەی پێنجــەم پەســەند کــراوەو وەک سیاســەتی ئیســرتاتێژیکی پــژاک بــەم شــێوەیەیە:

          

ــی  ــەوی کــوردە، وەک میحــوەر و رســاڵەتی خەبات ــی نەت ــن و بەتایبەت ــی ناوی ــی رۆژهەاڵت ــم لێکراوەکان ــەوە زوڵ ــە ســەمبولی راســتەقینەی ئازادیخــوازی نەت ــۆ ک ــەر ئاپ ــازادی رێب ١. ئ

ئازادیخــوزی، بــۆ بەرقــەراری ئاشــتی و دیموکراســی لــە ناوچەکــەدا، ســەرەکیرتین بوارەکانــی خەباتــی پژاکــن کــە لــەم چوارچێوەیــەدا پەرەپێــدان، باوکــردەوە و دەروونــی کردنــی ڕامــان و 

ئەندیشــەکانی عەبدوڵــا ئۆجــاالن لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتا و ئێــران لــە گرینگرتیــن خەباتەکانــی سیاســی و ئایدیالۆژیکــی پەژاکــن.

٢. پــژاک هەمــوو بوارەکانــی خەباتــی خــۆی لــە چوارچێــوەی ئەندیشــە و عەمەڵــی شۆڕشــگێڕی '' هێڵــی ســێهەم'' بــە بنەمــا وەردەگــرێ و وەک ســەرەکیرتین ئامانجــە ئیســرتاتێژیکەکانی 

خــۆی پــەرەی پێــدەدا و پێکیــان دێنێــت. لەســەر ئــەم بنەمایــە نــە دەبێتــە بەشــێک لــە سیاســەتەکانی پەرگالــی جیهانــی و نــە لــە پێنــاو ئامانجەکانــی دەوڵەت-نەتەوەکانــی ناوچەیــی 

پێنجەمین کۆنگرەی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان 
ئەنجامنامەی کۆتایی 

PJAK 

خاڵەکانی ئەنجامنامەی کۆتایی پێنجەمین کونگرەی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان

PJAK 
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هەڵســوکەوت دەکات. هێڵــی ســێهەم، رێبــازی خەبــات بــۆ پێکهاتنــی نەتــەوەی دیموکراتیــک لە ســەر بنەمــای پارادایمی کۆمەڵــگای ئەخالقی-سیاســی لە ئێــران و رۆژهەاڵتی کوردســتانە.

٣. پــژاک خــۆی لــە چوارچێــوەی پێناســەی '' حیزبێکــی تەنیــا کوردســتانی'' ناهێڵێتــەوە و لەســەر بنەمــای سیاســتی دیموکراتیــک، یەکێتــی و هاوپەیامنــی لەگــەڵ هێــز و گەالنیــرتی ئێــران 

وەک فــارس، ئــازەری، عــەرەب، بەلــوچ، مازەنــی و ... وەک ســەرەکیرتین بەرنامــە سیاســیەکان بــۆ دیموکراتیــزە کردنــی ئێــران نــاوزەد دەکات. لەســەر بنەمــای ئــەم خوێندنەوەیــە کــە 

شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی لــە ئێــران بــە بــێ هاوپەیامنــی لەگــەڵ هێــزی گۆڕانخــواز و دیموکراتیکــەکان مســۆگەر نابێــت، پــژاک تێکۆشــان و خەبــات بــۆ مســۆگەر بوونــی یەکگرتنــەوەی 

تــەواوی ئــەم هێزانــە لــە ژێــر نــاوی '' بــەرەی دیموکراتیکــی گەالنــی ئێــران'' بــە پێویســت و زەرور دەزانــێ.

٤. لــە پێنــاو وەدی هاتنــی دیموکراتیزاســیۆنی ئێــران، کوردســتان وەک دڵــی گۆڕانخــوازی و ســەرچاوەی هەڵقوالنــی سیاســی لــە ئێــران پێناســە دەکــرێ، ئێســتاکە رەخســاوترین زەمینــەی 

هاوپەیامنــی هێــزە سیاســی و کۆمەاڵیەتــی کوردســتانیە. لەســەر ئــەم بنەمایــە پــژاک هەمــوو هێــزە سیاســی و کۆمەاڵیەتیەکانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان بانگهێشــتی دروســت کردنــی '' 

بــەرەی دیموکراتیکــی هێــزەکای رۆژهەاڵتــی کوردســتان'' دەکات و بــۆ وەدی هاتــی ئەمــەش، پــژاک بــە پێویســت دەزانــێ تێکۆشــان خــۆی بەرفراوانــرت و پێشــەنگایەتی بــکات.

٥. پــژاک وەدی هاتنــی خۆبەڕێوەبــەری سیاســی-کۆمەاڵیەتی لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان وەک ئاســاییرتین داخــوازی گەلــی کــورد لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان پێناســە دەکات. ئەمــەش 

پێویســتی بــە گۆڕانــکاری لــە تێگەیشــن و روانگــەی سیاســی پێکهاتــەی کۆمــاری ئیســالمی هەیــە و هەنــگاوی کــرداری پێویســتە کــە دەبــێ پرســی کــورد و گەالنیــرتی ئێــران قبــووڵ بکات 

و وەک ناســنامەیەکی سیاســی-کۆمەاڵیەتی بیانناســێت. زۆر روونــە کــە دەرەوەی ئەمــە، پــژاک پێشخســن و وەدی هێنانــی ئــەم بابەتــە بــە شــێوازی یــەک الیانــە و لــە هەمــوو بوارەکانــی 

خەبــات، مافــی پاراســتنی رەوا و خەباتــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و ... وەک مافــی گــەل دەزانــێ و لــە پێنــاو ئەمــەش، تێکۆشــانی خــۆی بەرفــراوان دەکات.

٦. ئــازادی ژن لــە کۆمەڵــگا یەکێــک لــە بنەمــا ئایدیۆلۆژیکەکانــی پژاکــە کــە پێشــەنگی خەباتــی بــۆ ئــازادی ژن لــە هەمــوو بوارێکــەوە خســتۆتە ڕادەی کــردارەوە. لــەو چوارچێوەیــەدا 

لەنــاو ســاختاری حیزبــی پژاکیــش ئەمــە وەدی هاتــووە کــە دەتوانرێــت پــژاک وەک یەکەمیــن حیــزب لــە ئێــران و رۆژهەاڵتــی کوردســتان پێناســە بکرێــت، کــە بەشــداری یەکســان و 

بەرابــەری ژنــان و پیــاوان لــە هەمــوو ئاســتەکانی بەڕێوەبەرایەتــی پێکهێنــاوە. لــە کۆنگــرەی پینجەمــی حیــزب بەشــداری کردنــی یەکســان و بەرابــەری ژن و پیــاو لــە تــەواوی بــوارەکان 

و ئاســتەکاندا، پەســەند کــرا و پێکهێــرا.

٧. پێشخســتی خەبــات و تێکۆشــانی کاریگــەر لەمــەڕ سیاســەتەکانی کۆمەڵکــوژی وەک کۆمەڵکــوژی سیاســی، کولتــوری، کۆمەاڵیەتــی کــە دەتوانرێــت لەنــاو سیاســەتی ســێدارە، گرتــن، 

باوکردنــەوەی دژە کولتــوری بەســیج، زۆر کردنــی ئێعتیــاد و ئالــۆزی کۆمەاڵیەتــی، زۆر بوونــی فەحشــا، رەوا کردنــی ســیخۆری، دژیایەتــی لەتــەک ژن و سیاســەتی بیۆدەســەاڵت لــە ئێــران 

و رۆژهەاڵتــی کوردســتان دەبیرێــت و بــە ئامانجــی دژایەتــی لەگــەڵ رۆحــی ئازادیخــوازی و بیرمەنــدی هێــزە کۆمەاڵیەتیــەکان لەالیــان کۆمــاری ئیســالمیەوە بــە شــێوازگەلێکی جیــاواز 

بەڕێــوە دەچێــت؛ پــژاک خەباتێکــی هەمەالیانــەی لەنــاو بەرنامــەی ئیســرتاتێژیکی خــۆی پەســەند کــردووە کــە سیاســەتی ســەرەکی نــوێ پــژاک لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتانە.

ــەوە، و  ــاری ئیســالمی دەبێت ــی کۆم ــەرووی سیاســەتە دژە مرۆڤایەتیەکان ــە هــەرکات رووب ــگا ک ــی کۆمەڵ ــان و رووناکبیران ــی چاالکوان ــی مەدەن ــی سیاســی و چاالک ٨. بەشــداری کردن

دەسبەســەر کردنــی سیاســیەکانی کۆمەڵــگا کــە دەتوانرێــت وەک کۆمەڵکــوژی سیاســی نــاوزەد بکرێــت، لــە کۆنگــرەی پێنجەمــی حیــزب هەڵســەنگێندرا؛ لــەم بــوارەدا پــژاک ئــازادی بــێ 

مەرجــی زیندانیانــی سیاســی وەک گۆڕەپانــی خەباتــی سیاســی خــۆی دەناســێ و بەرخۆدانــی زیندانیانــی سیاســی لــە پێنــاو خەباتــی دیموکراتیــک و گەیشــن بــە مــاف و ئــازادی گــەالن 

بەنــرخ دەزانــێ. ئــازادی زیندانیانــی سیاســیش لــەم خااڵنەیــە کــە بــۆ کرانــەوەی دیموکراتیــک لــە ئێــران پێویســت و زەروورە.

٩. لقــی ژنــان و جەوانانــی حیــزب، تــەواوی چاالکیەکانــی دوو ســاڵی رابــڕدوو و هەروەهــا ســاختاربەندی نــوێ خۆیــان لەنــاو پژاکــدا هەڵســەنگاند و لــە ســاختاری نوێــدا بــە کــرداری 

کردنــی هەمــوو بەرنامەکانــی حیــزب و تێکۆشــان لــە پێنــاو رێخســن کردنــی شۆڕشــی سیاســی-کۆمەاڵیەتی لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئێــران، خەبــات و تێکۆشــانی خۆیــان زیاتــر لــە 

جــاران قــووڵ بکەنــەوە و پــەرەی پێبــدەن.

ــی سیاســەتەکان و  ــرداری کردن ــە ک ــۆ ب ــڕدوود ب ــە دوو ســاڵی راب ــەکان ل ــوو کەمووکڕی ــە هەم ــن ســەبارەت ب ــڕای رەخنەدایی ــژاک وێ ــی پ ــی کۆنگــرە و کادرەکان ــوو ئەندامان ١٠. هەم

ــەم  ــان ئەندامانــی کۆنگــرەوە هەڵســەنگێندرا و ل ــە الی ــەری و ســاختاری پژاکیــش ل ــکاری بەڕێوەب ــان بەرپرســیار دەزانــن؛ هەروەهــا گۆڕان پەســەندکراوەکانی کۆنگــرەی پێنجــەم خۆی

چوارچێوەیــەدا هەڤــااڵن '' ســیامەند موعینــی'' و '' زیــالن وەژیــن '' وەک هاوســەرۆکانی پــژاک لــە هەڵبژاردنــی جڤاتــی گشــتی کۆنگــرە، هەڵبژێــردران. بەرنامــە و ئەساســنامەی کۆنگــرەی 

چــوارەم لەبــەر چــاو خشــێراوەو بەرنامــە و ئەساســنامەی کۆنگــرەی پێنجەمــی حیــزب بــە لەبــەر چاوگرتنــی گۆڕانکاریــەکان، لەالیــان ئەندامانــی کۆنگــرەوە پەســەند کــرا.

سێی گەاڵڕێزانی ٢716 کوردی بەرانبەر بە بیست و چواری ئۆکتۆبری ٢016 زایینی 

PJAK-پارتی ژیانی ئازادی کوردستان
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   پنجمیــن کنگــره ی حــزب حیــات آزاد کوردســتان PJAK، بــا پیــام کنگــره ی پنجــم تحــت عنــواِن »بــا تکویــن حزبــی و پیشــاهنگی خلقــی بــه ســوی انقــالب دموکراتیــک رشق کوردســتان و 

ایــران«، بــا مشــارکت اعضــای منتخــب کنگــره ی پنجــم در روزهــای پانزدهــم و شــانزدهم اکتــر برابــر بــا بیســت   و چهــار و بیســت و پنجــم مهرمــاه ســال جــاری برگــزار گردیــد. ایــن کنگــره 

ضمــن گرامی داشــت یــاد و خاطــره ی متامــی رفقــای شــهید بــه ویــژه شــهیدان گرانقدر»بریــوان و کــامل« برگــزاری کنگــره ی پنجــم پــژاک را بــه رهــر آپــو، ملــت مبــارز رشق کوردســتان و 

ایــران و نیــز متامــی رفقــای حــزب تریــک می گویــد.

 پنجمیــن کنگــره ی پــژاک در رشایطــی برگــزار گردیــد کــه وضعیــت سیاســی در خاورمیانــه و توازنــات سیاســی منطقــه ای وارد مرحلــه ای نوینــی گردیــده کــه ایــن خــود اتخــاذ سیاســت 

اســرتاتژیک نوینــی را بیــش از پیــش رضوری می گردانــد. بحــران و کائــوس منطقــه ای کــه در آســتانه ی شــدیدترین حالــت خویــش قــرار دارد، بــه همیــن میــزان نیــز برخــوردار از راهــکار 

برون رفــت از آن نیــز هســت. جنــگ  جهانــی ســوم در منطقــه  بــا متامــی ابعــاد جهانــی آن و بــا ورود نیروهــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای هم اینــک در کانــون ایــن بحــران یعنــی ســوریه 

بــه اوج خــود رسیده اســت. هــر یــک از نیروهــای متخاصــم در ایــن جنــگ از ســویی خواهــان تثبیــت موقعیــت خویــش بــوده و از ســوی دیگــر هــر یــک از آنــان نیــز خــود بخشــی از 

ــز ســهم خواهی  ــق بحــران و نی ــت موجــود، تعمی ــه در وضعی ــران و ترکی ــت ـ ملت هــای ای ــژه  دول ــه وی ــه ای و ب ــک از نیروهــای منطق ــد. نقــش هــر ی ــه شــامر می آین ــت بحــران ب ماهی

ناشــی از فرســایش نیروهــای دموکراتیــک بــوده کــه هامنــا تضعیــف ملت هــای درون ایــن جغرافیــای بحــران زده  را بــا خــود بــه همــراه خواهــد داشــت. در ایــن میــان کوردســتان بــه عنــوان 

خاســتگاه و بســرت توامننــدی تحــول دموکراتیــک در منطقــه، هــم دارای بیشــرتین زمینــه جهــت پیشــاهنگی مرحلــه و توســعه ی دموکراتیــک بــه شــامر آمــده و هــم در معــرض بیشــرتین 

آســیب از سیاســت های موجــود ایــن دو کشــور قــرار دارد. ایــران و ترکیــه علیرغــم رقابــت منطقــه ای کــه دارای ریشــه های تاریخــی و ایدئولوژیــک می باشــد و بــه رغــم اختالفــات شــدید 

سیاســی، در موضــوع کوردهــا دارای نقــاط اشــرتاک بــوده و هم گرایــی در سیاســت کورد ســتیزی، رشاکــت منطقــه ای آنــان را بیــش از پیــش گســرتش می بخشــد. امــا سیاســت نظــام جهانــی 

جهــت تحقــق اهــداف اســرتاتژیک در طــرح واره ی خاورمیانــه ی نویــن و مرز بندی هــای سیاســی جدیــد، ایــران و ترکیــه را نیــز شــامل گشــته؛ بدیهی ســت کــه خــود ایــن کشــورها نقطــه ی 

هــدف بــه شــامر آمــده کــه احتــامل رهایــی از دامنــه ی بحــران خاورمیانــه بــرای آنهــا احتاملــی بســیار ضعیــف اســت. ایــن امــر بــه ویــژه در مــورد جمهوری اســالمی ایــران مصداقیــت و 

قرابــت بیشــرتی دارد. در ایــن رشایــط گزینه هــای پیــش روی ایــران گزینه هایــی محــدود بــوده کــه ایــن کشــور را ناگزیــر بــه انتخابــی می منایــد کــه بتوانــد در توازنــات جهانــی و منطقــه ای 

همچنــان حضــور موثــر داشــته باشــد. ایــران می بایســت یــا تســلیم سیاســت های نظــام جهانــی بــه ویــژه در موضــوع بحــران خاورمیانــه گشــته و خــود بــه طــور کامــل در نظــام جهانــی 

مســتحیل گــردد یــا بــه مقابلــه بــا آن بپــردازد. در وضعیــت موجــود نیــز امــکان مقابلــه ای پایــدار بــرای ایــران وجــود نداشــته و بــا توجــه بــه عمــق بحران هــای داخلــی و نیــز تضعیــف در 

عمق هــای اســرتاتژیک منطقــه ای، بــدون شــک ایــن کشــور را بــه ســوی زوال و احتضــار سیاســی بیشــرتی ســوق خواهــدداد. بــه نظــر می رســد کــه ایــران از مناســب ترین گزینــه کــه هامنــا 

گشــایش و تحــول دموکراتیــک  اســت ، همچنــان خــود را برحــذر مــی دارد. گزینــه ای کــه می توانــد ایــران را بــه نیــروی موثــر منطقــه ای بــدل منایــد. امــا سیاســت های ایــن دولــت تاکنــون 

هــراس از مطالبــات دموکراتیــک خلق هــا و نیروهــای اجتامعی ســت کــه همیــن  امــر بــر دامنــه ی بحران هــای داخلــی می افزایــد. اگــر چــه ایــران در توازنــات منطقــه ای و هــم در اتخــاذ 

راهــکاری مناســب بــرای چاره یابــی مســائل داخلــی، بســیار خود محورانــه می منایانــد، امــا در بــازی سیاســی خاورمیانــه و در کائــوس ایرانــِی خویــش، بحران محــور بــوده کــه ایــن رویکــرد، 

ــد.  ــش را مســجل می گردان ــع در بازنده شــدن خوی ترسی

در وضعیــت موجــود سیاســی برگــزاری کنگــره ی پنجــم حــزب، خــود منــوِد خوانــش راســتین و اســرتاتژیک از بحــران منطقــه ای  و جهانی ســت. تعییــن خطــوط سیاســی و دور نگــری سیاســی 

در رشق کوردســتان و ایــران، محــور اصلــی کنگــره ی پنجــم بــوده کــه پــس از ارزیابی هــا و گفتگوهــای مفصــل در کنگــره، تصمیــامت مهمــی بــه رشح مفــاد قطعنامــه ی پایانــی از ســوی 

اعضــای کنگــره ی پنجــم بــه تصویــب رســید کــه بــه عنــوان سیاســت  اســرتاتژیک پــژاک بــه رشح ذیــل می آیــد. 

١. آزادی رهــر آپــو کــه منــود راســتین آزادی خواهــی ملت هــای تحــت ســتم خاورمیانــه و بــه ویــژه  ملــت کــورد بــه شــامر  می آیــد، بــه عنــوان محــور و رســالت مبــارزه ی آزادی خواهــی 

جهــت برقــراری آشــتی و تحقــق دموکراســی در منطقــه ، اولویــت متامــی ابعــاد مبارزاتــی پــژاک بــه شــامر آمــده کــه در ایــن راســتا گســرتش، نــرش و نهادینه منــودن افــکار و اندیشــه های 

عبداللــه اوجــاالن در رشق کوردســتان و ایــران از اهــم مبــارزات سیاســی و ایدئولوژیــک پــژاک می باشــد. 

٢. پــژاک متامــی ابعــاد مبارزاتــی خویــش را در چارچوبــه ی اندیشــه و عمــل انقالبــی »خــط ســوم« محوریــت بخشــیده و بــه عنــوان اولویــت اهــداف اســرتاتژیک خــود توســعه و تحقــق 

ــد. خــط ســوم، خط مشــی  ــه ای عمــل می منای ــت ـ ملت هــای منطق ــه در راســتای اهــداف دول ــدل گشــته و ن ــی مب ــه بخشــی از سیاســت های نظــام  جهان ــه ب ــا ن ــن مبن ــر ای می بخشــد. ب

پنجمین کنگره ی حزب حیات آزاد کوردستان
قطعنامه ی پایانی

PJAK 

مفاد قطعنامه ی پایانی پنجمین  کنگره  ی حزب حیات آزاد کوردستان

PJAK 
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مبــارزه بــرای تحقــق برســاخت ملت دموکراتیــک بــر اســاس پارادایــم جامعــه ی اخالقــی ـ سیاســی در ایــران و رشق کوردســتان اســت. 

٣. پــژاک خــود را در چارچوبــه ی تعریــِف »حزبــی رصفــا کوردســتانی« محــدود ننمــوده و بــر مبنــای سیاســت  دموکراتیــک، اتحــاد و هم پیامنــی بــا دیگــر نیروهــا و خلق هــای ایــران اعــم از 

فــارس، آذری، عــرب، بلــوچ، مازنــی و . . . را بــه عنــوان اولویــت برنامه  هــای سیاســی جهــت دموکراتیزه منــودن ایــران بــه شــامر مــی آورد. بــر مبنــای ایــن خوانــش کــه انقــالب اجتامعــی در 

ایــران بــدون هم گرایــی و هم پیامنــی بــا نیروهــای تحول خــواه و دموکراتیــک میــرس نخواهــد بــود، پــژاک خــود را ملتــزم بــه تــالش و مبــارزه ای نویــن بــرای همبســتگی متامــی ایــن نیروهــا 

تحــت عنــوان ایجــاد »جبهــه ی دموکراتیــک خلق هــای ایــران« می دانــد. 

ــن  ــون مهیاتری ــه شــامر مــی رود، هم اکن ــران ب ــش سیاســی در ای ــده ی تحول خواهــی و خاســتگاه کن ــب  تپن ــوان قل ــه عن ــه ب ــران، کوردســتان ک ــق دموکراتیزه منــودن ای ٤. در  راســتای تحق

بســرت جهــت هم گرایــی و هم پیامنــی نیروهــای سیاســی و اجتامعــی کوردستانی ســت. بــر ایــن مبنــا پــژاک متامــی نیروهــای سیاســی و اجتامعــی رشق کوردســتان را بــه ایجــاد »جبهــه ی 

ــد.  ــزم می دان ــن مهــم، مل ــه تــالش وافــر و مهیا منــودن ای ــژاک خــود را ب ــن امــر پ ــده و جهــت تحقــق ای دموکراتیــک نیروهــای رشق کوردســتان« فرا خوان

ــن امــر  ــق کــورد در رشق کوردســتان بر می شــامرد. تحقــق ای ــه ی خل ــن مطالب ــی سیاســی ـ اجتامعــی دموکراتیــک در رشق  کوردســتان را همچــون حداقلی تری ــژاک تحقــق خود مدیریت ٥. پ

ــی  ــوان هویت ــه عن ــه و ب ــران را پذیرفت ــورد و دیگــر خلق هــای ای ــه می بایســت مســئله ی ک ــدام عملی ســت ک ــوری اســالمی و اق ــر در خــرد و نگــرش سیاســی ســاختار جمه ــد تغیی نیازمن

سیاســی ـ اجتامعــی بــه رســمیت بشناســد. بدیهی ســت در غیــر ایــن صــورت پــژاک پیشــرد و تحقــق ایــن مســئله را بــه صــورت یک جانبــه و در متامــی ابعــاد مبارزاتــی، بکارگیــری حــق 

دفــاع مــرشوع، اعــم از مبــارزه¬ی سیاســی و اجتامعــی و ... را، حــق مســلم خلــق  دانســته و در راســتای تحقــق آن، مبــارزات خویــش را گســرتش می بخشــد. 

٦. تحقــق آزادی زن در جامعــه از اصــول و مبانــی ایدئولوژیــک پــژاک اســت کــه پیشــاهنگی مبــارزه بــرای تحقــق ایــن امــر نیــز در ابعــاد مختلــف مبارزاتــی منــود عملــی یافتــه اســت. در 

ایــن راســتا در ســاختار حزبــی پــژاک نیــز ایــن امــر تحقــق یافتــه کــه می تــوان پــژاک را نخســتین حــزب ایــران و رشق کوردســتان دانســت کــه در آن مشــارکت یکســان و برابــر زنــان و مــردان 

در متــام ســطوح مدیریتــی عملــی گشــته اســت. در کنگــره ی پنجــم حــزب مشــارکت یکســان و برابــر زن و مــرد در متامــی ابعــاد و ســطوح، مــورد تصویــب قــرار گرفــت و عملــی گردیــد. 

ــج  ــدان، تروی ــارز آن در سیاســت های اعــدام، زن ــل سیاســت  های نسل کشــی اعــم از نسل کشــی های سیاســی فرهنگــی، اجتامعــی کــه منــود ب ــر در مقاب ــارزه و فعالیــت موث ٧. پیشــرد مب

ضدفرهنگ هــای بســیج، گســرتش اعتیــاد و ناهنجاری هــای اجتامعــی، گســرتش فحشــا، مرشوعیت بخشــی بــه سیاســت مزدورســازی، زن ســتیزی و سیاســت های بیواقتــدار در ایــران و رشق 

کورســتان، بــا هــدف مقابلــه بــا روح آزادی خواهــی و خــرد ورزی نیروهــای اجتامعــی از ســوی جمهــوری اســالمی بــه شــنیع ترین متدهــا صــورت می گیــرد؛ پــژاک مبــارزه ای همه جانبــه را در 

برنامــه ی اســرتاتژیک خــود بــه تصویــب رســانیده کــه اولویــت سیاســت نویــن پــژاک در رشق کوردســتان بــه شــامر می آیــد. 

ــردد و زندانی منــودن سیاســیون  ــوری  اســالمی مواجــه می گ ــرشی جمه ــا سیاســت های ضد ب ــواره ب ــه هم ــه ک ــران و روشــنفکران جامع ــی کنش گ ٨. مشــارکت سیاســی و فعالیت هــای مدن

جامعــه کــه می تــوان آن را منــود عینــی نسل کشــی سیاســی نامیــد، در کنگــره ی پنجــم حــزب مــورد  ارزیابــی قرارگرفــت؛ در ایــن خصــوص  پــژاک آزادی بی قیــد و رشط زندانیــان سیاســی 

را همچــون عرصــه ی مبــارزه ی سیاســی خویــش قلمــداد منــوده و مقاومــت زندانیــان سیاســی در راســتای مبــارزه ی دموکراتیــک و احقــاق حقــوق و آزادی خلق هــا را ارج می نهــد. آزادی 

زندانیــان سیاســی نیــز از جملــه مــوارد غیر قابــل اجتنــاب در راســتای گشــایش دموکراتیــک در ایــران بــه شــامر می آیــد. 

٩.  شــاخه ی زنــان و جوانــان حــزب، متامــی فعالیت هــای دو ســاالنه ی خــود و نیــز ســاختار بندی نویــن خــود در پــژاک را مــورد ارزیابــی قــرار داده و در ســاختار نویــن بــه عملی منــودن 

متامــی برنامه هــای حــزب و اهتــامم در راســتای ســازماندهی انقــالب سیاســی ـ اجتامعــی در رشق کوردســتان و ایــران، مبــارزات خویــش را بیــش از پیــش عمــق بخشــیده و گســرتش می دهــد. 

ــی منــودن سیاســت ها و  ــه عمل ــه متامــی کاســتی های موجــود در دو ســال گذشــته، خــود را موظــف ب ــراز خود انتقــادی نســبت ب ــژاک ضمــن اب ١٠. متامــی اعضــای کنگــره و کادرهــای پ

مصوبــات کنگــره  ی پنجــم دانســته؛ همچنیــن تغییــر مدیریتــی و ســاختاری پــژاک نیــز مــورد ارزیابــی اعضــای کنگــره قــرار گرفــت و در ایــن راســـتا رفقــا »ســیامند معینــی« و »زیــالن  وژیــن« 

بــه عنــوان روســای مشــرتک حــزب در انتخابــات مجمــع عمومــی کنگــره برگزیــده شــدند. برنامــه و اساســنامه ی کنگــره ی چهــارم مــورد بازبینــی قــرار گرفــت و برنامــه  و اساســنامه ی کنگــره ی  

پنجــم حــزب بــا لحــاظ تغییــرات، مــورد تصویــب اعضــای کنگــره قــرار گرفــت.     

سوم آبان ماه 1395 خورشیدی برابر با بیست وچهارم اکترب سال ٢016 میالدی
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یو کنگــره ی پنجــم پــژاک شــاهد تغییــری مهــم در ســطح مدیریتــی بــود آن  هــم انتخــاب شــام بــه عنــوان ریاســت مشــرک 
رنات
آلت

  

حــزب اســت. یکــی از مــواردی کــه همــواره بــه عنــوان یــک ســنت حزبــی در احــزاب کوردســتانی و بــه ویــژه رشق مطــرح 

اســت، نوعــی تــرس از تغییــر و تحــول در ســطوح رهــربی  حزبــی و مدیریتــی یــا بــه عبارتــی دیگــر ضعــف یــا فقــدان نگــرش 

دموکراتیــک در ســازمان  های سیاســی ـ انقالبی ســت. بــه نظــر شــام ایــن امــر کــه پــژاک  قائــل بــه ایــن تحول اســت، چــه تاثیرات 

سیاســی را بــا خــود بــه همــراه خواهــد آورد؟

       یکــی از مقوالتــی کــه در حــوزه ی تحــزب در کوردســتان و بــه ویــژه  احــزاب رشق کوردســتان همــواره مطــرح بــوده 

یو
نات

لرت
ی آ

ژه 
وی

ی 
گو

فت
گ

ِپـژاک

از زباِن رئیس مشرک

سیامندمعینی
  رئیس مشـرتک پـژاک
منتخب کنگره ی پنجم

             پــژاک بــه پنجمیــن کنگــره ی خــود رســید؛ حزبــی کــه   در فــراز و نشــیب های سیاســی موجــود در کوردســتان و بــه ویــژه رشق، خوانشــی نویــن از سیاســت و مفاهیــم کــوردی دارد. نزدیــک بــه  چهارده ســال از 
موجودیــت و هویــت سیاســی پــژاک می گــذرد و اکنــون یکــی از تعیین کننــدگان اصلــی در حــوزه ی سیاســت ورزی رشق کوردســتان بــه شــامر مــی رود. از جنبــش دانشــجویان دموکراتیــک، تــا تاســیس پــژاک و حضــور جوانــان 
انقالبــی و گریالهــای ایــن حــزب در متامــی رشق، مقاومــت زندانیــان سیاســی و خلــق حامســه ی زنــدان، شــهادت  جوانــان مبــارز و انقالبــی در فعالیت هــای سیاســی و عملیات هــای نظامــی در رشق کوردســتان تــا حامســه ی 
قندیــل و پــس از آن تحــول ســاختاری و تاســیس کــودار و اکنــون نیــز پیشــاهنگی بــرای حســاس ترین مرحلــه ی سیاســی در کوردســتان، از ایــن حــزب یــک ســاختار منســجم ســاخته کــه قائــل بــه بازتعریفــی نظــری و عملــی 
ــه امر سیاســی ایــن حــزب را وارد فــاز نوینــی از فعالیــت مبارزاتــی خویــش  ــرای توســعه ی سیاســت دموکراتیــک و عمــل ب ــوده و برخــوردار از هویــت معنامنــد حزبــی گشته اســت. نقــد ناسیونالیســم، تــالش ب ــم ب از مفاهی

منوده اســت. ســازماندهی های گســرتده ی ایــن حــزب در رشق و نیــز در گســرته ی ایــران و نیــز تحــوالت درون ســازمانی نشــان از پویایــی و تــالش بــرای توســعه ی هویت مــداِر انطبــاق عملــی حــزب و خلــق دارد. 
یکــی از مهم تریــن کنگره هــای پــژاک، کنگــره ی پنجــم اســت. کنگــره ای کــه در آن شــاهد تحــول در ســطوح رهــری ایــن حــزب بودیــم. نهــاد ریاســت مشــرتک کــه از کنگــره ی چهــارم ایــن حــزب بــه عنــوان خوانــش و عمــل 
پارادایمیــک، عملــی گردیــد، در کنگــره ی پنجــم بــه بلــوغ خویــش رســید. ارزیابــی کنگــره ی پنجــم و تحــوالت اســرتاتژیک پــژاک را از زبــان ســیامند معینــی رئیــس مشــرک پــژاک، در گفتگــوی ویــژه ی آلرتناتیــو بــا ایشــان 

را می خوانیــم.

ه اشار

یو
رنات
آلت

پـنجم
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و حتــی می تــوان گفــت کــه از نقــاط ضعــف بــه شــامر مــی رود، فقــدان نگــرش دموکراتیــک در خــود احــزاب اســت. ایــن امــر ناشــی از نوعــی واهمــه از تغییــر و تحــول در 

احــزاب اســت. نــه تنهــا عــدم تغییــر در ســطوح مدیریتــی بلکــه فقــدان تحــوالت اســرتاتژیک و نوزایــی در سیاســت ورزی نیــز در احــزاب کــوردی دیده  می شــود. نگــرش ســنتی 

بــه سیاســت در کوردســتان و خوانــش کالســیک از مطالبــات جامعــه ســبب گشــته کــه در حــوزه ی راهــردی نیــز بــه صــورت کالســیک و ســنتی عملکــرد صــورت گیــرد. هنــوز 

هویــت حزبــی بیشــرت جریانــات سیاســی در کوردســتان از بازتعریفــی نویــن برخــوردار نگشــته اســت.

محوریــت و رویکــرد احــزاب رشق کوردســتان بیشــرت از بسرت ســازی یــا ظرفیت ســازی در زمینــه ی بلــوغ سیاســی و تحقــق هویــت سیاســی نویــن در جامعــه و یــا تــالش بــرای 

ــواره ای  ــب و ق ــران در قال ــا نظــام حاکــم در ای ــه اپوزیســیون ماندن ب ــه ادامــه ی سنتی ســت ک ــی فرهنــگ سیاســی در کوردســتان، معطــوف ب ــه ی گفتامن فراهــم آوردن زمین

ــن  ــد طــرح ای ــوده چــرا کــه نیازمن ــه ای دشــوار ب ــی تلقــی می شــود. از همین روســت کــه تحــول نگرشــی در احــزاب مقول ــه حــزب و تحزب گرای ــی، موجودیت بخــش ب حزب

پرســامن اســت کــه آیــا یکــی از اولویت  هــای هــر حــزب در برآورده منــودن مطالبــات اجتامعــی و تحقــق اهــداف، مبــارزه بــرای ایــن نیســت کــه جامعــه هویــت سیاســی 

نوینــی کســب کنــد؟ آیــا زمــان آن فــرا نرســیده کــه گفتــامن احــزاب رشق کوردســتان، بسرتســازی بــرای گفتــامن هویــت نویــن سیاســی باشــد؟ خــب بی گــامن پاســخ بــه ایــن 

ــه مبداهــای اندیشــه ی سیاســی و  ــز قائل گشــن ب مســائل نیازمنــد عمــل سیاســی و نی

آن جهان فکری ســت کــه بــه آن پایبنــد هســتیم. اگــر دموکراســی و تحول خواهــی 

دموکراتیــک بــرای یــک جامعــه رضورت بــه شــامر مــی رود، بــرای حــزِب هــامن جامعــه 

رضوری تــر و واجب تــر اســت. اگــر معتقــد بــه دموکراســی هســتیم و بــه عنــوان 

مبــارزان و پیشــاهنگان جامعــه آن را بــرای جامعــه می خواهیــم، پــس می بایســت 

در اندیشــه، عمــل، ســاختار و رویکــرد حزبــی نیــز بــه آن معتقــد بــوده و آن را نشــان 

دهیــم. تحــول در ســطوح مدیریتــی یکــی از مــوارد و یکــی از نشــانه های قائل گشــن 

ــا  ــای کامــل تحقــق دموکراســی ی ــه معن ــد ب ــه دموکراســی درون حزبی ســت، منی توان ب

گــذار کامــل از اندیشــه ی ســنتی در سیاســت کــوردی بــه شــامر آید؛ امــا امیــدوارم کــه 

تحــول نگرشــی در احــزاب مقولــه ای 

دشــوار بــوده چــرا کــه نیازمنــد طرح 

ــا یکــی  ــن پرســامن اســت کــه آی ای

در  حــزب  هــر  اولویت  هــای  از 

ــات اجتامعــی  برآورده منــودن مطالب

و تحقــق اهــداف، مبــارزه بــرای ایــن 

نیســت که جامعــه هویت سیاســی 

نوینی کســب کنــد؟ آیــا زمــان آن فرا 

نرســیده کــه گفتــامن احــزاب رشق 

کوردســتان، بسرســازی برای گفتامن 

هویــت نویــن سیاســی باشــد؟
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بتوانیــم دیگــر ابعــاد سیاســت دموکراتیــک را نیــز عملــی مناییــم. در کنگــرە ی پنجــم پــژاک مــن و رفیــق »زیــالن وژیــن« بــە عنــوان ریاســت مشــرتک حــزب انتخــاب شــدیم، ایــن انتخــاب بــرای مــن افتخــار بزرگــی اســت و 

امیــدوارم لیاقــت آن را داشــته باشــم کــه راه ارزشــمند شــهیدان و رنــج رفقایــم را بیــش از پیــش ارج نهــاده و ارز ش آفریــن باشــم. حــزب بــە شــکل یــک سیســتم ادارە می شــود و همــە ی اعضــای رهــری بــر مبنــای ســاز و 

کارهایــی موجــود در حــزب، در ادارە و مدیریــت حزبــی ســهیم هســتند. عملکــرد حزبــی نشــان از پایبنــدی بــه اصــول و پرنســیپ های دموکراتیــک در بدنــە تشــکیالتی دارد و بــر اســاس آیین نامــە ی حزبــی هــر عضــو حــزب 

می توانــد خــود را بــرای کاندیــدای ریاســت مشــرتک نامــزد منایــد. یــا اینکــە اعضــای حــزب می تواننــد عضــو دیگــری را پیشــنهاد مناینــد، مــن از طــرف رفقــا پیشــنهاد شــدم و در ایــن کنگــرە بــا رای اکرثیــت اعضــا ایــن انتخــاب 

صورت گرفــت. هــر انســان انقالبــی کــە بــە دموکراســی و آزادی معتقــد باشــد و اصــول دیالکتیــک را قبــول داشــتە باشــد، از تغییــرات در حــزب واهمــەای نخواهــد داشــت و بــرای پیشــرد مبــارزەی ســامل گام بر مــی دارد و بــرای 

خدمــت بــە جامعــە هــر مســئولیتی را کــه بــر عهــدەاش بگذارنــد، خــود را متعهــد دانســته و بــرای رســیدن بــە آزادی و احیــای جامعــەای دموکراتیــک از همــە پتانســیل ها اســتفاد می منایــد. تغییــر و تحــول در مدیریــت حزبــی 

قبــال هــم در احــزاب دیگــر موجــود بــودە و پدیــدەای جدیــد نیســت، مهــم اینســت کــە ایــن تغییــرات بتوانــد مثمــر مثــر واقــع شــود و رونــد مبارزاتــی را بــە شــکلی کانالیــزە کنــد کــە روح انقالبــی و شــور مبارزاتــی را برجســتەتر 

منایــد. مهم تریــن بُعــد مقولــه ی ریاســت  مشــرتک انتخــاب شــخص یــا فــرد نیســت بلکــه گــذار از ایــن ســنت اســت کــه ریاســت یــا رهــری حزبــی بــه جــای فرد محــوری بــه صــورت نهــادی بازتعریــف شــود. نهاد بــودن رهــری 

ــع قــدرت در شــخص و در عین حــال توامنند شــدن رهــرِی نهــادی در حــزب و توامنند شــدن حــزب اســت.  ــری از تجمی ــرای جلوگی ــه دموکراســی راســتین، تــالش ب در حــزب، قائل گشــن ب

یو ایــن موضــوع تــا چــه انــدازه در تحقــق هــدف اســراتژیک پــژاک کــه هم گرایــی سیاســی احــزاب رشق کوردســتان اســت موثــر واقــع می افتــد؟ آیــا می تــوان امیــدوار بــه یــک چشــم انداز مثبــت و یــا یــک تعامــل و 
رنات
آلت

هم ســویی سیاســی احــزاب رشق کوردســتان بــود؟

       یکــی از اهــداف اســرتاتژیک پــژاک هم گرایــی سیاســی احــزاب و توســعه ی سیاســت دموکراتیــک در کوردســتان اســت. تعامــل احــزاب یــا هم ســویی آنــان نیازمنــد خوانــش نویــن از مطالبــات اجتامعــی و سیاســت ورزی 

ــا روابــط  ــه ی تعارفــات سیاســی و ی ــان احــزاب رشق کوردســتان وجــود دارد امــا محدودمنــودن ایــن تعامــل و هم ســویی تنهــا در چارچوب ــه ویــژه رشق  اســت. هم اکنــون تعامــل و هم ســویی مناســبی می در کوردســتان و ب

ــق کــورد در رشق کوردســتان نقــاط اشــرتاک  ــارزه ی خل ــد مب ــان بســیار بیشــرت اســت. رون ــان احــزاب در رشق، از نقــاط افــرتاق آن ــه امر سیاســی تعریــف گــردد. اشــرتاکات سیاســی و ایدئولوژیــک می ــد ب دیپلامتیــک منی توان

عظیمــی را میــان احــزاب رشق کوردســتان پدیــد  آورده اســت. مقولــه ای کــه در رونــد توســعه ی ایــن هم گرایــی و رســیدن بــه امــر سیاســی مشــرتک، عامل بازدارنــده بــه شــامر مــی رود، عــدم خوانــش نویــن از مطالبــات سیاســی ـ 

اجتامعــی و گــذار از سیاســت ورزی ســنتی در رشق کوردســتان اســت. منی تــوان تنهــا بــا تکیــه بــر کهن الگوهــای سیاســی، هویــت نویــن سیاســی را رقــم زد. امــر سیاســی در رشق کوردســتان نیازمنــد ایــن شــناخت اســت کــه از 

خویــش ایــن پرســش را مطــرح مناییــم کــه آیــا مــا بــه عنــوان احــزاب رشق کوردســتان توانســته ایم گفتــامن و فرهنــگ سیاســی در رشق را بــه خــرد  جمعــی و بلــوغ  فکــری اجتامعــی مبــدل مناییــم؟ یــا تــا چــه انــدازه  در مقایســه 

بــا گفتــامن غالــب هژمونیــک جمهــوری  اســالمی، زبــان و گفتــامن سیاســی خــود را بــه عنــوان کــورد آزادی خــواه و مبــارز توســعه داد ه ایــم. امیدوار بــودن بــه یــک چشــم انداز مثبــت و تعامــل و هم ســویی سیاســی میــان 

احــزاب رشق کوردســتان نیازمنــد بــه عمــل سیاســی و ارائــه ی پــروژه ی مشــرتک در توســعه ی سیاســت دموکراتیــک احــزاب رشق اســت؛ و ایــن امیــدواری وجــود دارد. هم  اکنــون ســطح روابــط و نیــز خوانــش نویــن احــزاب در 

موضــوع رشق و ورود بــه مرحلــه ا ی نویــن بــا توجــه بــه وضعیــت منطقــه ای بی گــامن نوید بخــش چشــم اندازی مثبــت اســت. مــا بــرای ایــن کار کوشــش خــود را خواهیــم منــود. همچنانکــە می دانیــد خاورمیانــە در مرحلــەای 

تاریخــی بــه رس می بــرد و هم گرایــی احــزاب کوردســتان و به ویــژه رشق می توانــد در ایــن رونــد، مهــم و تاثیرگــذار باشــد. ایــن رســالت تاریخــی را بایــد درک منــود و گام عملــی نیــز برداشــتە شــود. در ایــن زمینــە از طــرف 

مــا کوشــش هایی صــورت گرفتــە اســت و در ایــن ارتبــاط بــا همــە ی احــزاب گفتگــو منــودە و راهکارهایــی نیــز بــرای هم پیامنی هــای سیاســی ارائــە منودەایــم. مــا انتظــار داریــم همــە ی احــزاب سیاســی موقعیــت حســاس 

تاریخــی را درک منــودە و در ایــن زمینــە گامــی مثبــت بردارنــد. تواضــع و ســعه  ی صدر دور از دگــامی حزبــی می توانــد راهگشــا باشــد.   

رفتــار سیاســی جمهــوری اســالمی در موضــوع خلق هــای ایــران بــه ویــژه کــورد، نوعــی از تقلیل دهــی ســطح مطالبــات و نادیده انگاشــن دموکراســی و آزادی ســت کــه بــه صــورت بســیار آشــکاری دیــده می شــود. نوعــی از انتظــار  یو
رنات
آلت

       یکــی از اهــداف اســراتژیک پــژاک هم گرایــی سیاســی 

احزاب و توســعه ی سیاســت دموکراتیک در کوردستان است. 

تعامــل احــزاب یــا هم ســویی آنــان نیازمنــد خوانــش نویــن 

از مطالبــات اجتامعــی و سیاســت ورزی در کوردســتان و بــه 

ویــژه رشق  اســت. هم اکنــون تعامــل و هم ســویی مناســبی 

میــان احــزاب رشق کوردســتان وجــود دارد امــا محدودمنودن 

ــات  ــه ی تعارف ــا در چارچوب ــویی تنه ــل و هم س ــن تعام ای

سیاســی و یــا روابــط دیپلامتیــک منی توانــد بــه امر سیاســی 

ــردد تعریف گ

یو
رنات
آلت
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در گشــایش سیاســی و تحــول دموکراتیــِک خود بــه خــودی از ســوی اپوزیســیون ایرانــی و حتــی احــزاب رشق کوردســتان بــه جــای ارائــەی پــروژه  ی سیاســی و راهــکار عملــی نیــز دیــده می شــود. ایــن 

موضــوع بــر یــاس  و رسخوردگــی سیاســی ملت هــای درون ایــران افــزوده و بــا خــود بی اعتــامدی بــه اپوزیســیون را نیــز بــه همــراه آورده اســت. آیــا پــژاک برخــوردار از یــک پــروژه ی راهــربدی در ایــن 

زمینــه هســت کــه رویکــردی متفــاوت را نویــد دهــد؟

     جمهــوری اســالمی ایــران از بــدو بــە دســت گرفــن قــدرت، سیاســت رسکــوب و اختنــاق را اســرتاتژیک ترین برنامــه ی سیاســی خــود می دانــد و همــواره در دســتور کار خــود قــرار  داده  اســت. 

هــزاران انســان آزادی خــواه و انقالبــی را اعــدام کــرد، نیروهــای سیاســی را بــە انــواع اَشــکال دشــمن نامیــد و بــه توســعەی فضــای اختنــاق و طــرد نیروهــای دیگــر جامعــە دامــن زد. کوردســتان کــە 

در بــدو انقــالب، مهــد تحول خواهــی و مکانــی بــرای حضــور همــە ی نیروهــای سیاســی بــود از ســوی حاکــامن وقــت ایــران غیر قابــل تحمــل گشــتە و هنــوز هــم مــورد هــدف و هجــوم اســت. 

جمهــوری اســالمی ســعی در ذوب  سیاســی، اقتصــادی و اجتامعــی کوردســتان داشــته و در بکارگیــری حیلەهــا و عوام فریبی هــای متفــاوت بــرای دســتیابی بــه هــدف دریــغ نکرده اســت.  چــرا 

کــه پویایــی و خــرد سیاســی در کوردســتان را بــه خوبــی درک منــوده، امــا هیــچ گاه بــه طــور کامــل نیــز نتوانســته اند اراده منــدی و مبــارزه ی سیاســی در کوردســتان را از میــان بردارنــد. نیروهــای 

سیاســی به دلیــل فقــدان اســرتاتژی موثــر در مقابلــه بــا نظــام جمهــوری اســالمی و نیــز عــدم پذیــرش سیاســی یکدیگــر و هم گرایــی الزم، تــوان مبــارزە ای جــدی در مقابــل هجــوم وحشــیانە ی 

جمهــوری اســالمی را نداشــتند و بــرای مدتــی از صحنــە خــارج شــدند. انتظــار خودبه خــودی تغییــر و گشــایش سیاســی وهمــی بیــش نیســت و فقــط احزابــی کــە در بحــران ایدئولوژیــک و سیاســی 

بــه رس می برنــد و اســرتاتژی مشــخصی بــرای مبــارزە ندارنــد این چنیــن در توهــم باقــی می ماننــد. تحــول دموکراتیــک خــود بــە خــود انجــام منی پذیــرد. بــدون مبــارزەای انقالبــی، امــکان تحــول 

دموکراتیــک امــکان پذیــر نیســت. انتظــار و انفعــال سیاســی دور از شــیوەی عمــل یــک فــرد و حــزب انقالبی ســت. پــژاک در رشایطــی بــە صحنــە ی مبــارزە وارد شــد کــە بــە قــول مناینــدگان 

حاکمیــت ایــران، کوردســتان آرام تریــن منطقــە بــودە، حــال پــژاک در طــول ایــن ســال ها نشــان دادە اســت کــە بــە شــکلی بنیادیــن مبــارزەای را آغــاز کــردە کــە نقــش سیاســت ورزی آن به وضــوح 

بــر مبــارزات منطقــە دیــدە می شــود و همچنیــن در همــە ی مراحــل سیاســی دارای پروژەهــای مشــخصی بــودە اســت.

یو در قطعنامــه ی پایانــی کنگــره ی پنجــم حــزب از تــالش و مبــارزه ی نویــن پــژاک بــرای همبســتگی متامــی نیروهــای تحول خــواه و دموکراتیــک ایــران جهــت ایجــاد »جبهــه ی دموکراتیــک خلق هــای 
رنات
آلت

ایــران« بحــث بــه میــان آمــده و حتــی خــود را در چارچــوب حزبــی ایرانــی نیــز بازتعریــف منوده ایــد. آیــا ایــن مبــارزه ی نویــن یــک برنامــه ی اســراتژیک بــه شــامر مــی رود یــا تنهــا نوعــی نگــرش اتوپیــک 

و آرمانــی بــه موضــوع خلق هــای ایــران اســت؟ چــرا کــه ایــن نــوع خوانــش از ســوی بســیاری احــزاب رشق کوردســتان وجــود دارد امــا سیاســت ها و حتــی دامنــه ی فعالیت هــا رصفــا کوردستانی ســت. 

     همچنانکــە شــام هــم اشــارە فرمودیــد در کنگــرە ی پنجــم پــژاک بحث هــای مختلفــی بــە میــان آمــد کــە راهکارهــای مناســب نیــز ارائــە شــد. موضــوع حقــوق و آزادی  خلق هــای ایــران 

بــا توجــە بــە ذهنیــت انکار گرایانــه ی حکومت هــای ایــران نســبت بــە ایــن مهــم، شــکل معضــل را بــە خــود گرفتــە اســت و تــا حــال ایــن حاکــامن بــا ذهنیــت سیســتم دولــت- ملــت ظرفیــت 

ــارز و تحول خــواه و  ــە ی نیروهــای مب ــوب هم ــان رسک ــد. هم چن ــش گرفتەان ــی را در پی ــوب و نف ــتەاند و راهکارهــای رسک ــا را نداش ــک خلق ه ــات دموکراتی ــن مطالب ــت حــل ای ــی جه رویاروی

ــا ایــن ذهنیــِت نفــی و رسکــوب، رضورت اتحــادی ســامل بــر اســاس احــرتام بــە اصــول و موازیــن دموکراتیــک و شــکل  دموکراتیــک ایــران در دســتور کاری ایــن سیســتم اســت. بــرای مبــارزە ب

ــرای احقــاق حقــوق ملت هــا و آزادی  ــارزە ب ــد. قطعــا ایــن رویکــرد مب ــران را ســازماندهی منای ــە ســتم و خفقــان در ای ــارزە علی ــرای مب ــد راهکارهــای منســجم تری ب ــارزەای هم گــرا می توان مب

آنهــا و نیــز برســاخت جامعــە ای دموکراتیــک در ایــران را پایە گــذاری خواهــد منــود. در موقعیــت کنونــی مبــارزەی همەگیــر، هم ســو و هم راســتای متامــی نیروهــای دموکراتیــک و آزادی خــواه 

 اگــر دموکراســی و تحول خواهــی دموکراتیک 

بــرای یــک جامعه رضورت به شــامر مــی رود، 

بــرای حــزِب هــامن جامعــه رضوری تــر و 

واجب تــر اســت. اگــر معتقــد بــه دموکراســی 

هســتیم و به عنــوان مبــارزان و پیشــاهنگان 

جامعــه آن را بــرای جامعــه می خواهیــم، پس 

ــاختار و  ــل، س ــه، عم ــت در اندیش می بایس

رویکــرد حزبــی نیــز به آن معتقــد بــوده و آن 

را نشــان دهیــم.
آلترناتیو
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می توانــد راهگشــای پروســەای نویــن بــرای مبــارزە بــا اســتبداد موجــود باشــد و بســرتی جهــت برســاخت جامعــەای دموکراتیــک 

فراهــم منایــد.

ــارف  ــک تع ــا ی ــا تنه ــت دارد. آی ــدازه اهمی ــن ان ــرای شــام ای ــتان ب ــان احــزاب رشق کوردس ــی سیاســی می ــرا هم گرای چ یو
رنات
آلت

سیاســی دیپلامتیــک اســت کــه در مقاطــع مختلــف از ســوی احــزاب بــروز می منایــد یــا نــه تحقــق اهــداف اســراتژیک مطــرح 

اســت؟ اگــر آن هم گرایــی سیاســی مطلــوب میــان احــزاب رشق کوردســتان شــکل نگیــرد، نحــوه ی  تعامــل شــام بــا احــزاب رشق 

بــه چــه صــورت خواهــد بــود؟ 

     درک رشایــط حســاس تاریخــی و خوانــش صحیــح مبتنــی بــر واقعیــت، و نیــز ســیر تحــوالت در منطقــە مــا را بــرای مبــارزەای 

ــر  ــە گام برداشــتە شــود. ب ــع بینان ــا برخــورداری از کنشــی واق ــزم مــی دارد کــە بایســتی ب ــر و عمومــی در کوردســتان مل فراگی

همیــن اســاس ســعی مــا بــر ایــن بــودە کــە بــرای هم گرایــی همــە ی نیروهــای رشق کوردســتان اقــدام منــودە و در فضایــی ســامل 

و دور از ســکتاریزم حزبــی و دگامتیــزم فکــری بــا نیروهــای رشق کوردســتان همــکاری مناییــم. هم گرایــی احــزاب می توانــد بــر 

ارتقــاء و شــکوفا منــودن روح مبارزاتــی خلق مــان تاثیــر مثبــت داشــتە باشــد. قطعــا بــا ایــن تغییــر در فضــای سیاســی بــر میــزان 

تعالــی روح مبارزاتــی خلق مــان افــزودە خواهــد شــد. در واقــع ایــن یــک مطالبــه ی مــرشوع خلــق در رشق کورســتان اســت کــه 

احــزاب رشق کوردســتان در یــک هم ســویی سیاســی عمــل مناینــد. اگــر تاکنــون نیــز تحقــق کامــل آن عملــی نگشــته، بــه عملکــرد 

احــزاب مربــوط می شــود. رســالت حزبــی مــا در خوانــش از مطالبــات خلــق در رشق کوردســتان و تحقــق و برآورده ســازی آن را 

رســالتی تاریخــی و انقــالب می دانیــم و بــا متــام تــوان سیاســِی خــود، آن را عملــی خواهیــم ســاخت.

مــا بــرای بدســت آوردن حقــوق دموکراتیــک خلق مــان مبــارزە ی خــود را بــدون وقفــە ادامــە می دهیــم و هم زمــان در 

ــم و  ــاد داری ــک اعتق ــەای دموکراتی ــاخِت جامع ــە برس ــا ب ــود. م ــم ب ــا خواهی ــان کوش ــای حزبی ـ خلقی م ــودن پروژەه اجرایی من

بــر همیــن اصــل بــا هــر نیــروی آزادی خواهــی کــە در ایــن راســتا مبــارزە منایــد، همــگام و همــکار خواهیــم بــود. اگــر دیگــر 

احــزاب، شــیوه ای غیــر از هم گرایــی و همــکاری سیاســی در ایــن زمینــە را اتخــاذ مناینــد مــا در انتظــار نخواهیــم نشســت و بــا 

تــوان و نیــروی سیاســی و مبارزاتــی خــود و  بــا روحــی انقالبــی و ایــامن بــه اراده ی خلــق، در راه تحقــق مطالبــات آنــان گام 

عملــی برخواهیــم داشــت.   
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زیالنوژین
رئیس مشـرتک پـژاک
منتخب کنگره ی پنجم

هویتدموکراتیک
یو کنگــره ی  پنجــم پــژاک در رشایــط ویــژه ی بحــران منطقــه ای برگــزار شــد. مطابــق بــا اساســنامه ی مصــوب کنگــره ی چهــارم نیــز می بایســت پــژاک در بــازه ی زمانــی سه ســاله 

رنات
آلت

    

کنگــره ی پنجــم خــود را برگــزار می منــود. آیــا تنهــا وضعیــت سیاســی و تغییــر و تحــوالت منطقــه ای عامــل اصلــی در برگــزاری زودهنــگام کنگــره ی پنجــم بــه شــامر مــی رود یــا 

فاکتورهــای دیگــری در ایــن امــر موثــر هســتند؟

ــه ای  ــات سیاســی منطقــه ای وارد مرحل ــه و توازن ــِت سیاســی در خاورمیان ــد کــه وضعی ــژاک« در رشایطــی برگــزار گردی ــات آزاد کوردســتان »پ ــن کنگــره ی حــزب حی  پنجمی

          سیاســت ورزی در کوردســتان بــه ویــژه در رشق نیازمنــد خوانشــی نویــن از مطالبــه ی سیاســی و نیــز کســب هویتــی  سیاسی ســت کــه در آن گــذار از نگرش هــای ســنتی سیاســت در کوردســتان صــورت گیــرد. آن 
نگــرش ســنتی کــه در آن احــزاب دانــای کل سیاســت بــوده و جامعــه بایســتی بــه اطاعــت ورزی از متامــی برنامه هــای حزبــی موظــف باشــد. پــژاک در طــول چهارده ســال مبــارزه ی سیاســی و اجتامعــی خویــش در رشق 
کوردســتان خــود را بــه ســنت ها و کهن الگوهــای سیاســی در رشق معطــوف و محــدود نکــرد؛ حتــی پــا را فراتــر نهــاده و در نقــد نظــری و عملــی ایــن ســنت ها، گــذاری عملــی صــورت داد و رویکــردی متفــاوت را در 
پیش گرفتــه اســت. پــژاک بــه ایــن امــر قائــل اســت کــه در توســعه ی سیاســت دموکراتیــک، هویــت نویــن سیاســی را بــرای خویــش و خلــق  اش می خواهــد. تاکنــون رویکــرد پــژاک در ایــن موضــوع ســبب گردیــده کــه 
پــژاک را حزبــی آفرینش گــر در حــوزه ی سیاســت بــه شــامر آورد کــه از تحــول هــراس نداشــته و می توانــد نقــش پیشــاهنگی انقالبــی را ایفــا منایــد کــه در آن مشــارکت مردمــی در امــر سیاســی و سیاسی گشــن جامعــه 
بــرای تحقــق مطالبــات را از منافــع و مصالــح حزبــی مهم تــر می دانــد. تــالش بــرای کنش گــری سیاســی جامعــه و رشــد آگاهــی اجتامعــی از رهگــذر ســازماندهی های اجتامعــی کــه پــژاک آن را در رشق کوردســتان در 
متامــی ســال های فعالیــت خــود اولویــت بــه شــامر آورده، ســبب گشــته کــه ایــن حــزب را پیشــاهنگ سیاســت ورزی نویــن کــوردی و هویــت نویــن سیاســی رشق نشــان دهــد. در کنگــره ی پنجــم تحــوالت منطقــه ای و 

کوردســتانی و نیــز برنامه هــای اســرتاتژیک ایــن حــزب در رشق کوردســتان مــورد بحــث قرار گرفــت. زیــالن وژیــن رئیــس مشــرک پــژاک، منتتخــب کنگــره ی پنجــم، از پــژاک و آینــده ی سیاســی ایــن حــزب می گویــد. 

ه اشار

یو
رنات
آلت

گفتگوی ویژه ی آلرتناتیو با
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نوینــی گردیــده و دســتخوش تغییــر و تحوالتــی گشــته اســت کــه هنــوز نیــز برخــی از آنــان در جریاننــد. نیروهــای 

بســیاری در ایــن جنــگ ـ جنــگ جهانــی ســوم ـ رشکــت منوده انــد. بســیاری از دولــت ـ ملت هــای منطقــه ای بــه رغــم 

ــش  ــی خوی ــوده و هم گرای ــاط اشــرتاک ب ــک، در موضــوع کوردهــا دارای نق ــات شــدید سیاســی و ایدئولوژی اختالف

در سیاســت کورد ســتیزی را بیــش از پیــش گســرتش می بخشــند. کوردســتان بــه کانــون جنگ هــای در حــال جریــاِن 

منطقــه مبــدل گشــته و متامــی نیروهــای حاکــم در منطقــه ی کوردســتان، خلــق کــورد را مــورد هــدف قــرار داده انــد. 

از یــک ســو کامــال بــر ایــن موضــوع واقفنــد کــه هیــچ نیرویــی  جــز خلــق کــورد قــادر بــه مقابلــه بــا سیاســت های 

ســلطه گرانه ی نیروهــا و دولت هــای منطقــه ای نیســت و از ســوی دیگــر رصفــا جهــت آنکــه خلــق کــورد بــه نیــروی 

ــد.  ــکار می گیرن ــرای تضعیــف آن ب ــزار و روش هــای جنگــی و سیاســی را ب اصلــی منطقــه مبــدل نگــردد همــه ی اب

امــا علیرغــم سیاســت های صــورت گرفتــه، کوردهــا به عنــوان نیــروی سیاســی، ایدئولوژیــک و نظامــی، پیشــاهنگ  مبــارزات و 

ــز پیــرو همیــن اندیشــه و تفکــر  ــان مبــدل گردیده اســت. »پــژاک« نی ــه الگویــی بــرای جهانی مقاومت هایــی گشــته اند کــه ب

ــارزه ی خویــش را در رشق کوردســتان آغــاز منــوده؛  ــران مب ــا محوریــت حــل مســئله ی کــورد و ســایر خلق هــای ای اســت و ب

ــه  ــی ک ــوالت سیاس ــر و تح ــی تغیی ــت. در پ ــرار داده اس ــا ق ــش مبن ــکاری نتیجه بخ ــوان راه ــک را به عن ــی دموکراتی چاره یاب

ــرار  ــی ق ــورد بازبین ــش را م ــاح و ســازمانی برنامه هــای خوی ــد، هــر جن ــه صــورت می پذیرن ــع در منطق ــی و بســیار رسی پیاپ

ــاد  ــه در مف ــزار منــود. هامن طــور ک ــی برگ ــت کنون ــن وضعی ــا در نظرگرف ــش را ب ــره ی پنجــم خوی ــژاک کنگ ــذا پ می دهــد. ل

اساســنامه ی پــژاک مصــوب کنگــره ی چهــارم نیــز آمــده کنگــره هــر ٣ ســال یــک بــار، و یــا ٦ مــاه زودتــر و یــا دیرتــر از زمــان 

ــن امــر کامــال طبیعی ســت. ــد برگــزار گــردد و ای مقــرر می توان

یو چــرا کــودار نیــز در فاصلــه ی زمانــی کوتاهــی پــس از کنگــره ی پــژاک اقــدام بــه برگــزاری کنگــره  ی خــود می منایــد؟ ایــن 
رنات
آلت

   

موضــوع در کنگــره ی دوم کــودار، همچنیــن  در ســال ٢014 و بــا تاســیس کــودار نیــز صــورت پذیرفــت. یعنــی هم زمانــی برگــزاری 

ــب سیاســی  ــوان یــک هویــت غال ــه عن ــژاک ب ــان پ ــا همچن ــد ی کنگره هــا را نشــان از هم ســویی سیاســی و اســراتژیک می دانی

مطــرح اســت کــه می توانــد تاثیر گــذاری بیشــری بــر کــودار داشــته باشــد؟

ــژاک  ــد. پ ــزار گردیدن ــم، برگ ــرس می بری ــه در آن ب ــی ک ــات رشایط ــات و مقتضی ــای مطالب ــودار برمبن ــژاک و ک ــره ی پ  کنگ

ــه ی  ــه مثاب ــودار ب ــی دارد. ک ــک و سیاس ــعه ی ایدئولوژی ــی در توس ــز اهمیت ــش حائ ــاهنگ، دارای نق ــزب پیش ــوان ح به عن

ســاختار اجتامعــی دموکراتیــک عمــل منــوده و بــا توجــه بــه وضعیــت سیاســی و تغییــر و تحــوالت منطقــه  بــه ویــژه 

بــا محوریــت وضعیــت سیاســی در ایــران، بازبینــی فعالیت هــای خویــش را در حوزه هــای مختلــف یــک رضورت بــه 

شــامر مــی آورد. هرجریــان و ارگانــی جهــت ســازماندهی بهــرت و همچنیــن توســعه ی فعالیت های خویــش، جلســات، 

کنگــره و کنفرانــس خویــش را در زمــان تعییــن شــده و یــا پیش تــر انجــام می دهــد. پــژاک نیــز بــه مثابــه ی حزبــی 

کــه بــه عضویــت کــودار درآمــده اســت و هــم راســتا بــا سیاســت های اســرتاتژیک کــودار خــط مشــی حزبــی خویــش 

ــر  ــد، ب ــودار صــورت می پذیرن ــژاک و ک ــه در پ ــی ک ــر و تحوالت ــن تغیی ــد. بنابرای را مشــخص ســاخته، عمــل می منای

دیگــری تاثیرگــذار خواهنــد بــود. از همیــن رو هــر یــک در گســرتش  فعالیت هــای یکدیگــر و هم ســویی اســرتاتژیک 

و توســعه ی سیاســت دموکراتیــک دارای مســئولیت هســتند. اتفاقــا همیــن موضــوع می توانــد بــه عنــوان نقطــه ی 

ــاختار  ــک س ــت ی ــیل و ظرفی ــز پتانس ــد و نی ــاختار نظام من ــک س ــزب در ی ــی ح ــک و هویت یاب ــت ورزی دموکراتی ــف سیاس عط

دموکراتیــک بــرای سیاســت ورزی حــزب بــه شــامر آیــد. می توانــد در نگــرش نویــن بــه امــر سیاســی در رشق کوردســتان و بــه ویــژه 

گــذار از نگــرش هویــت غالــب حــزب، منــودی از امــر سیاســی و خــرد ِ دموکراتیــک را نشــان می دهــد. کــودار نیــز بــه عنــوان یــک 

سیســتم اجتامعــی و سیاســی دموکراتیــک، خــود را مکلــف و متعهــد بــه بجــای آوری مســئولیت های خــود در زمینــه ی مدیریــت 

ــد.   ــه می دان جامع

یو  اگــر تغییــر و تحــوالت سیاســی در منطقــه فاکتــوری مهــم در برگــزاری زودهنــگام کنگــره ی پنجــم پــژاک اســت عمده تریــن نوگرایــی 
رنات
آلت

 

اســراتژیک یــا اتحــاذ موضعــی سیاســی نســبت بــه کنگــره ی چهــارم بــا توجــه بــه همیــن تغییــر و تحــوالت چــه بوده اســت؟

ــر خلــق کــورد، نهادهــای اجتامعــی،     در هــر ســه بخــش کوردســتان و به ویــژه در باکــور کوردســتان، تهاجــامت دولــت تــرک ب

ــان  ــتان جری ــون در کوردس ــه هم اکن ــی ک ــوب و جنگ ــه آش ــت ک ــی از آن اس ــردم حاک ــدگان م ــتمداران و مناین ــازمان ها، سیاس س

ــتی  ــالت فاشیس ــیانه ترین حم ــورد وحش ــا م ــت کورده ــت و هوی ــه موجودی ــت بلک ــی نیس ــا حزب ــی ی ــالف سیاس ــک اخت دارد، ی

قــرار گرفته اســت. امــروزه ســطح روابــط میــان ترکیــه و ایــران، بــر محوریــت کورد ســتیزی امــری بدیهــی  و آشــکار اســت. جهــت 

محافظــت و توســعه ی سیاســت های نژادپرســتانه و مذهب گرایانــه ی خویــش، در مســیر همــکاری و سازشــی تاریخــی قــرار دارنــد. 

سیاســت مشــرتک هرچــه  بیشــرت دولــت ـ ملت هــای ترکیــه و ایــران، بــه معنــای افزایــش سیاســت کوردستیزانه شــان در بخش هــای 

ــد  ــا برآمده ان ــان خلق ه ــی می ــاد تفرقه افکن ــدد ایج ــورد، درص ــق ک ــی خل ــخ مبارزات ــه درازای تاری ــت. ب ــتان اس ــف کوردس مختل

ــزب،  ــازمان  و ح ــی، س ــر اراده ی سیاس ــر ه اگ

مســئولیت خویش در حــوزه ی آزادی جامعه را 

بــه درســتی انجام دهنــد، جامعه نیــز می تواند 

مبــدل  هویت منــد  سیاســی  اراده ی  بــه 

گــردد. جامعــه ای کــه نیروهــای دموکراتیــک و 

تحول خــواه آن حــارض بــه تعامــل، گفتگــو و یا 

پیشــربد یک مبارزه ی مشــرک نباشــند، بســیار 

ــود.  ــد ب آســیب پذیر خواهن

آلترناتیو
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ــر ســازند. از  ــش را محکم ت ــدار خوی ــی پایه هــای اقت ــه راحت ــد ب ــا بتوان ت

همیــن رو توســعه ی رسکوب گــری و مقابلــه بــا هویــت کوردهــا ضامنتــی 

بــرای سیاســت  اســتعامر گری ایــن دو دولــت بــه شــامر مــی رود. یگانــه راه 

مقابلــه بــا ایــن وضعیــت همبســتگی و اتحــاد ملــی کوردهــا در سیاســت، 

ــای  ــی از بنده ــوان یک ــوع به عن ــن موض ــت. ای ــت اس ــارزه و مقاوم مب

ــن موضوعــات مطــرح شــده  ــز از مهم تری ــارم و نی مصــوب کنگــره ی چه

در کنگــره ی پنجــم پــژاک، مــورد بحــث قــرار گرفــت. در کنگــره ی پنجــم 

ــه  ی  ــودن زمین ــم من ــرای فراه ــژاک ب ــوی پ ــی از س ــه ی برنامه های ــر ارائ ب

اتحــاد خلق هــا ، تاکیــد گردیــد. همچنیــن اجــرای سیاســت دموکراتیــک را 

بــرای خلق هــای کوردســتانی مبنــا قــرار داده اســت. به خوبــی می دانیــم 

ــد،  ــود می آی ــا به وج ــان کورده ــه در می ــی ک ــت و خالی ــر گسس ــه ه ک

زمینــه را بــرای نفــوذ اســتعامر و حاکمیــت نیروهــای هژمون گــرا فراهــم 

مــی آورد. اگــر هــر اراده ی سیاســی، ســازمان  و حــزب، مســئولیت خویــش 

ــد، جامعــه  ــه درســتی انجــام دهن در حــوزه ی تحقــق آزادی جامعــه را ب

ــه ای  ــردد. جامع ــدل گ ــد مب ــه اراده ی سیاســی هویت من ــد ب ــز می توان نی

کــه نیروهــای دموکراتیــک و تحول خــواه آن حــارض بــه تعامــل، گفتگــو و 

یــا پیشــرد یــک مبــارزه ی مشــرتک نباشــند، بســیار آســیب پذیر خواهنــد 

بــود. 

ــه اهمیــت ایــن موضــوع اســت کــه هم گرایــی و هم ســویی  ــا توجــه ب ب

ــز در  ــه نی اســرتاتژیک احــزاب رشق کوردســتان و تــالش مــا در ایــن زمین

ــر  ــث و تبادل نظ ــورد بح ــم م ــه ای مه ــوان مقول ــه عن ــم ب ــره ی پنج کنگ

قرارگرفــت. از ســوی دیگــر در کنگــره ی پنجــم برنامه هــا و ســاختار 

درون حزبــی جهــت توســعه ی فعالیــت وســیع تر گردیــد. در کنگــره 

پنجــم توانســتیم میــزان مشــارکت زنــان را در متامــی ســطوح  بــه ســطح 

مشــرتک یعنــی ۵۰% تغییــر دهیــم. به عبارتــی برابــری زن و مــرد در 

ــز در  ــی و نی ــی و نظام ــی، مدیریت ــی، سیاس ــای اجتامع ــی حوزه ه متام

ــه اســت.  ــق یافت ــی تحق ــام ســطوح مدیریت مت

یو یکــی از مهم تریــن محور هــای سیاســت  ورزی پــژاک در موضــوع 
رنات
آلت

یکــی از اهــداف مهــم و راهــربدی خــود 

را بــر اســاس اتحــاد و هــم گرایــی احزاب 

ــالت  ــی در روژه ــای سیاس ــاح ه و جن

قــرار  منطقــه  ســطح  و  کوردســتان 

داده ایــم و تــالش بــرای تحقق ایــن امر را 

وظیفــه ی تاریخــی خــود و دیگــر احزاب 

یومی دانیــم. 
رنات
آلت
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چاره یابــی مســئله ی کــورد در ایــران، لــزوم چاره یابــی دموکراتیــک ایــن مســئله  اســت. شــاهد 

ــز  ــژاک نی ــم و پ ــه نبوده ای ــن زمین ــوری  اســالمی در ای ــی از ســوی جمه ــدام عمل ــه اق هیچ گون

همــواره بــر ایــن امــر ارصار دارد. امــِر واقعــی کــه هیچ گونــه   گشــایش، تغییــر وتحــول و نتیجه ای 

سیاســی را تاکنــون بــه همــراه نداشــته اســت. پــس از کنگــره ی پنجــم آیــا هنــوز ایــن موضــوع 

یکــی از محورهــای سیاســت های شــام خواهــد بــود؟

ــز کامــال  ــارزه اش نی ــد و خــط مشــی مب ــارزه می منای ــژاک حــدود چهــارده ســال اســت مب  پ

شــفاف و روشــن اســت. دولــت ایــران، بــا راه انداخــن جنــگ ویــژه  علیــه جامعــه، درصــدد 

ــت  ــا وضعی ــد. ام ــش بیفزای ــای خوی ــر بق ــد ب ــا بتوان ــده ت ــه برآم ــف  اراد ه ی جامع تضعی

بحرانــی موجــود نشــان دهنده ی آن اســت کــه دولــت قــادر بــه اســتمرار موجودیــت خویــش 

مطابــق بــا سیاســت های پیشــین نخواهــد بــود و ناكارآمــدی ایــن نــوع رفتــار سیاســی بیــش 

ــد راهــکار  ــژاک و سیاســت دموکراتیــک می توان ــارزه ی پ ــان شده اســت. امــا مب از پیــش منای

ــران را  ــورد و دیگــر خلق هــای ای ــون جمهوری اســالمی مســئله ی ک ــن مســئله باشــد. تاکن ای

بــه عنــوان یــک هویــت کــه دارای مطالبــه ی سیاســی و اجتامعــی هســتند، منی پذیــرد و بــه 

عنــوان هویتــی سیاســی ـ اجتامعــی آن هــا را بــه رســمیت منی شناســد؛ پــژاک بــا درک از ایــن 

موضــوع بــه سیاســت ورزی و در اصــل مبــارزه  ی فراگیــر خــود اقــدام منوده اســت. یگانــه راه 

ــارزه   ــد، مب ــد می دان ــا نظامــی کــه جامعــه، موجودیــت و هویــت آن را یــک تهدی ــارزه ب مب

ــر  ــاد سیاســی، فرهنگــی و اجتامعی ســت. اگ ــر در ابع ــدی هــر چــه عمیق ت ــرای هویت من ب

ــه ســبب  ــدل گشــته، ب ــق کــورد مب ــرای خل ــدی ب ــه امی ــژاک امــروزه در رشق کوردســتان ب پ

خوانــش واقعــی از  مطالبــات جامعــه و تــالش بــرای کســب هویتــی نویــن اســت کــه در آن 

ــردد.   ــل آن گ ــه فاع ــت زده و ب ــت مدارانه دس ــش سیاس ــی و کن ــه امرسیاس ــود ب ــه خ جامع

اگــر امــروزه جمهوری اســالمی ناچــار بــه دم زدن از سیاســت، قانــون و حقــوق خلق ها ســت، 

اگــر چــه بــه امــر واقــع یــا عمــل سیاســی و یــا گشــایش نرسیده اســت امــا بی گــامن نتیجــه ی 

هــراس از آینده ای ســت کــه کوردهــا یگانــه امیــد در آفرینــش آن هســتند. تحقــق اســتاتوی 

ــی  ــف و فروپاشــی ذهنیت ــل تضعی ــورد در رشق کوردســتان عام ــق ک ــی خل سیاســی و هویت

ــی  ــکار جامعــه می دانــد. حت ــت کــه بقــای خویــش را در ان و عملــی پایه هــای  دولتی س

سیاســت های راهــردی خارجــی ایــن نظــام نیــز نشــان از ایــن موضــوع دارد. همــکاری غیــر 

انســانی بــا نیروهــای مخالــف کــورد و اعــزام نیروهــای نظامــی بــه روژاوا، همگــی نشــانه ی 

ــتان اســت. هــم  ــرای روژهــالت کوردس ــی ب ــن وضعیت ــاد چنی ــت از ایج ــر دول ــرس و تدبی ت

اکنــون کــه بــه فضــای انتخاباتــی نیــز نزدیــک می شــویم، دولــت دوبــاره ســعی منــوده کــه از 

تغییــرو تحــوالت دم بزنــد، امــا خــوِد دولــت نیــز واقــف اســت کــه جامعــه از سیاســت های 

دولــت آگاه اســت و قــادر بــه تــداوم و تکــرار آنهــا نخواهد بــود. 

یو تشــکیل جبهــه ی مشــرک احــزاب روژهــالت کوردســتان یــا حداقل یــک  هم گرایی سیاســی 
رنات
آلت

میــان احــزاب هم ســو نظیــر احــزاب چــپ روژهــالت کوردســتان، موضوعی ســت کــه از ســوی 

پــژاک همــواره مطــرح بــوده اســت و در ایــن راســتا نیــز در فراخوان هــای مختلــف آمادگــی خود 

را اعــالم منــوده اســت. از ســوی دیگــر پــژاک ابعــاد مبارزاتــی  خــود را در چارچوبــه  وعمل انقالبی 

»خــط ســوم« محوریــت می بخشــد، یعنــی گــذار از ناسیونالیســم ریشــه دار احــزاب روژهــالت 

کوردســتان، مبدل نشــدن بــه بخشــی ازسیاســت های نظــام  جهانــی و نیــز در راســتای اهــداف 

ــک از  ــن و دموکراتی ــش نوی ــی خوان ــه نوع ــی ب ــن. حت ــه ای قرارنگرف ــت  ـ  ملت هــای منطق  دول

موضــوع چــپ و مبــارزه از ســوی پــژاک مطــرح اســت. بــه نظــر شــام ایــن موضوعــات می توانــد 

در هم گرایــی سیاســی احــزاب روژهــالت مفیــد واقــع شــود یــا نــه تنهــا یــک پــروژه ی سیاســی 

ــراق بیشــر و عــدم  ــد ســبب اف ــا اینکــه می توان ــردد؟ ی ــا تاکتیکــی محســوب می گ ــژاک و ی پ

تشــکیل جبهه گــردد؟

ــرای  ــالش ب ــه داری در ت ــه  ی رسمای ــت و مدرنیت ــت ـ مل ــام دول ــت و یکم نظ ــده ی بیس  در س

بقــای خویــش سیاســت  را بــه شــکلی انحصار گرایانــه و قدرت محــور بازتعریــف منوده اســت. 

در ایــن بــاره، پــژاک نــه بــه بخشــی از سیاســت های نظــام  جهانــی مبــدل می گــردد و نــه در 

راســتای اهــداف دولــت ـ ملت هــای منطقــه ای عمــل می منایــد. ابعــاد مبارزاتــی خویــش را در 

چارچوبــه ی اندیشــه و عمــل انقالبــی »خــط ســوم« محوریــت بخشــیده و بــه عنــوان اولویــت 

اهــداف اســرتاتژیک خــود، بــدان توســعه و تحقــق می بخشــد. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع 

ــا  ــه تنه ــد، ن ــرار ده ــش ق ــای کار خوی ــتی را مبن ــه نژادپرس ــوژی ک ــر و ایدئول ــر تفک ــه ه ک

پایــدار نخواهــد نشــد، بلکــه بــه ورطــه ی نابــودی کشــیده می شــود. پــژاک در برابــر سیاســت 

نژادپرســتی و اقتدارگرایــی، در راســتای تحقــق برســاخت ملت دموکراتیــک بــر اســاس پارادایــم 

ــد. در کنگــره  ــارزه می منای ــران و روژهــالت کوردســتان مب جامعــه ی اخالقــی ـ سیاســی در ای

بــر همبســتگی و هم گرایــی احــزاب، جریان هــا و ســازمان ها تاکیــد گردیــد. متامــی احــزاب 

ــرتک  ــاط مش ــای نق ــیده و برمبن ــرتک رس ــامن مش ــک گفت ــه ی ــد ب ــتان می توانن رشق کوردس

فعالیــت مناینــد. مــا یکــی از اهــداف مهــم و راهــردی خــود را بــر اســاس اتحــاد و هم گرایــی 

ــم و  ــرار داده ای ــه ق ــطح منطق ــتان و س ــالت کوردس ــی در روژه ــای سیاس ــزاب و جناح ه اح

ــرای  ــم. ب ــر احــزاب می دانی ــه  تاریخــی خــود و دیگ ــر را وظیف ــن ام ــق ای ــرای تحق ــالش ب ت

ــارزات  ــخ مب ــت. در تاری ــی در کنگــره صــورت گرف ــک خلق هــا، بحث های ــه ی دموکراتی جبه

ایــران و روژهــالت کوردســتان و در ســطح جهانــی نیــز ســازمان ها و جریانــات سیاســی چــپ، 

بزرگرتیــن مخالفیــن بــا نظــام هژمون گــرا بوده انــد. امــا از آن جهــت کــه در راهکارهایشــان 

بازبینــی نداشــتند، پــس از مدتــی متوقــف و در برخــی مــوارد تجزیــه گشــته اند. اگــر 

ــه ی چــپ ســهل تر  ــرد، ایجــاد جبه ــورد صــورت پذی ــق ک ــان خل ــی می همبســتگی و هم گرای

می گــردد.

یو   هنــوز در ایــران هویت خواهــی، تحول خواهــی و کنــش سیاســی بــه ویــژه در 
رنات
آلت

  

کوردســتان همچنــان کــه از ســوی نظــام یــک مطالبــه ی اجتامعی و سیاســی محســوب منی شــود، 

یــک تهدیــد جــدی نیــز بــه شــامر مــی رود و قائــل بــه حقــوق و آزادی هــای خلقــی و هویتــی 

نیســت. پــژاک تحقــق یــک خــود  مدیریتــی دموکراتیــک را نیازمنــد تغییــر در خــرد و نگــرش 

سیاســی و ســاختار موجــود جمهــوری اســالمی می دانــد. اگــر در انتخابــات ریاســت جمهــوری 

اســالمی در ســال 1396 هیچ گونــه تغییــر در ایــن خــرد و نگــرش صــورت نپذیــرد و گشــایش و 

فرصتــی سیاســی بــرای نیروهــای اجتامعــی شــکل نگیــرد، اقــدام عملــی  پــژاک در ابعــاد مختلف 

مبارزاتــی بــه چــه صــورت خواهــد بــود؟ مــوردی کــه در قطعنامــه ی پایانــی کنگــرهـ  بنــد پنجمـ  

از آن بــه عنــوان اقــدام یــک جانبــه ی  توســعه ی مبارزاتــی نــام برده ایــد.

 هامنطــور کــه در بــاال نیزبــدان اشــاره منــودم، مــا نیــز بــر ایــن باوریــم کــه تنهــا رهیافــت 

ــت.  ــک اس ــت دموکراتی ــی سیاس ــوم یعن ــِط س ــر خ ــدن ب ــا ارصار ورزی ــرای آزادی خلق ه ب

تاکنــون نیــز علیرغــم متامــی تهاجــامت صــورت گرفتــه از ســوی دولــت، خلــق کــورد هیــچ گاه 

ــاهنگ  ــخ، پیش ــول تاری ــد.. در ط ــته و منی دان ــی ندانس ــام دولت ــه نظ ــق ب ــش را متعل خوی

بســیاری از مبــارزات بــوده اســت. شــاید در برخــی از برهه هــای زمانــی در انتخــاب راهــکار 

ــر  ــه در براب ــوده ک ــن ب ــت ای ــز اهمی ــا موضــوع حائ ــم و کاســتی هایی رخ داده اســت، ام ک

ــت.  ــع بوده اس ــی قاط ــه دارای موضع ــته، بلک ــلیم نگش ــا تس ــه تنه ــی  ن ــت های دولت سیاس

ــایش  ــهروندی، گش ــوق ش ــالمی از حق ــات، جمهوری اس ــان انتخاب ــه زم ــدن ب ــک ش ــا نزدی ب

ــار ناشــی از  ــان مــادری ســخن می گویــد. ایــن نــوع رفت نهادهــای مردمــی و آمــوزش بــه زب

ــز هــراس  ــه از آن نی ــر رویه ای ســت ک ــودن از تغیی ــه ناگزیر ب گشــایش سیاســی نیســت بلک

ــای  ــداران و جناح ه ــان رسم ــی و سیاســی می ــالف عقیدت دارد. هــم نشــان از شــکاف و اخت

مختلــف سیاســی در بدنــه ی نظــام بــوده و هــم نتیجــه ی ایســتار و مقاومــت خلقی ســت کــه 

ــورد  ــق ک ــم مقاومــت منوده اســت. خل ــن رژی ــه ی ای ــام سیاســت های انکارگرایان ــر مت در براب

ــه رویکرد هــا  ــت از این گون ــه اهــداف دول ــه ک ــه ســحطی از آگاهــی سیاســی دســت یافت ب

ــم و مرشوعیــت سیاســت های آن از ســوی نیروهــای  ــن رژی ــت ای ــد. موجودی ــل منای را تحلی

ــی  ــه ی چاره یاب ــد در زمین ــر نتوان ــت اگ ــیده  شده اســت. بدیهی س ــش کش ــه چال ــی ب اجتامع

مســائل و بحران هــا گام هــای عملــی بــردارد، خــود نیروهــای اجتامعــی موجــود بــه صــورت 

ــق  ــش را ح ــت خوی ــت و موجودی ــاع از هوی ــی، دف ــاد مبارزات ــی ابع ــه و در متام یک جانب

مســلم خویــش دانســته و بــرای آن تــالش می مناینــد. رشق کوردســتان مهیا تریــن و پویاتریــن 

بســرت سیاســی در ایــران بــه شــامر مــی رود و بیــداری و خرد جمعــی ملــت کــورد پیشــاهنگ 

ــی  ــش سیاس ــت و کن ــن موجودی ــود؛ و ای ــی  خواهد ب ــی و سیاس ــات اجتامع ــق مطالب تحق

ــا  ــه هــم گام و هم ســو ب ــد ک ــی احــزاب رشق کوردســتان را مجــاب می منای ــا و متام ــق م خل

مطالبــات خلــق خویــش فعالیــت مناییــم و پیشــاهنگ سیاســی آنهــا گردیــم. ایــن موضــوع 

ــات ١٣٩٦ نیســت بلکــه در هــر زمانــی و مکانــی یــک وظیفــه و  ــه انتخاب تنهــا معطــوف ب

ــد.  ــه شــامر می آی رســالت اخالقــی احــزاب ب



..تیولترآ ان نرشیه ی ایدئولوژیک،سیاسی، اجتامعی وفرهنگی
ـ   پژاک حزب حیات آزاد کوردستانـ 

36
.

ان ..تیولترآ ویژه نامه ی
 کنگره ی پنجم پژاک
آبان و آذر 1395

37

.

هویـتساز
شیرزادکمانگر
عضو مجلس پژاک

یو  هــامن گونــه کــه می دانیــد، رابطــه ی بنیادینــی میــان حــزب و اجتامعــات انســانی وجــود دارد. گاه احــزاب بازگرداننــده ی هیــکل فکــری و اجتامعــی یــک ملت می گــردد و گاه 
رنات
آلت

  

منــودی بیرونــی از آالم و ســوداهای عــده ای خــاص و محــدود اســت کــه تصاویــر و ســاختارهای فکــری، ذهنــی، وابســتگی ها و منافــع حزبــی خــود را در قــواری خواســته های خلــق 

وامنایــی می کننــد. بــه نظــر می رســد شــکل دوم  کــه ذکــر شــد در میــان احــزاب ایــران و رشق کوردســتان شــایع تر اســت، یعنــی  در حالــت کلــی  برخــی احــزاب محتویــات ذهنــی 

خــود را بــه خواســت و نیــاز ملــت تعمیــم می دهند.آیــا اتخــاذ ایــن رویکــرد، بــه شــکل نیافتگی سیاســی جامعــه ی مبــداء بــاز می گــردد؟ بدیــن معنــی جامعــه ی مــا خواســته های 

اجتامعــی دارنــد، امــا درخواســت سیاســی ندارند.

     در طــول تاریــخ جوامــع مختلــف در راســتای برآورده منــودن نیازهــا و مطالبات شــان خــود را بــه شــیوه های گوناگــون ســازماندهی منوده انــد کــه منــاد آن در دنیــای مــدرن 

ــای تحقــق برنامه هــای سیاســی خویــش  ــر مبن ــات جامعــه را ب ــان برخــی از احــزاب و ســازمان ها مطالب ــن می امــروز احــزاب، ســازمان ها و نهادهــای مدنــی هســتند. در ای

بازتعریــف می کننــد و بدیــن گونــه در عمــل از خواســته های واقعــی جامعــه فاصلــه می گیرنــد. ایــران و روژهــالت کوردســتان هــم از ایــن امــر مســتثنی نیســتند. نگاهــی بــه 

رونــد تاســیس و مبــارزه ی احــزاب و ســازمان ها بیانگــر ایــن امــر اســت کــه اغلــب احــزاب و یــا جریان هــای سیاســی در گفتــار بــا خواســت های جامعــه هم خوانــی داشــته  

امــا رویکــرد و امــر سیاســی آنــان از گفتــامن و شــعارهای اولیــه  دور بــوده و بــا آن فاصلــه گرفته انــد. برخــی از ایــن احــزاب حتــی از ایــن نیــز فراتــر رفتــه و کســب نیــرو از 

ن گفتـــما
پــــــژاکــــ

یو
نات

لرت
ی آ

ژه 
وی

ی 
گو

فت
گ

پنجمیــن کنگــره ی پــژاک، پــژاک را بــه مرحلــه ای حســاس از مبــارزه ی سیاســی خــود در رشق کوردســتان وارد منوده اســت. برنامه هــای اســراتژیک و رویکــرد پــژاک از ســال 2004 تــا 2016 و اکنــون نیــز مصوبــات کنگــره ی 

پنجــم، ایــن حــزب را از دیگــر احــزاب رشق متفاوت تــر نشــان داده اســت. ادبیــات سیاســی پــژاک و تــاش بــرای عملی منــودن پروژه هــای سیاســی، نویدبخــش نوعــی دیگــر از سیاســت ورزی در کوردســتان اســت. حزبــی 

کــه خوانــش راســتین از مطالبــات خلــق را رسلوحــه ی فعالیت هــای خویــش می دانــد، قائــل بــه توســعه ی سیاســت دموکراتیــک در ایــران و رشق کوردســتان اســت و هــم بــا نقــد رویکــردی از اپوزیســیون، پیشــاهنگ 

عملی منــودن ایــن برنامــه  اســت کــه جبهــه ی دموکراتیــک نیروهــای رشق کوردســتان و حتــی فراتــر از آن جبهــه ی دموکراتیــک خلق هــای ایــران را تحقــق بخشــد. اگــر بــه برنامه هــای اســراتژیک پــژاک بــا عملکــرد ایــن 

حــزب از زمــان تاســیس تــا بــه امــروز نگاهــی بیاندازیــم، کمریــن دســتاورد ایــن حــزب، تــاش نظــری و عملــی در راســتای تحــول بنیادیــن و بازتعریــف مفاهیــم در حــوزه ی سیاســت و جامعــه  اســت. گفتــان پــژاک تــاش 

بــرای کســب هویتی ســت کــه در آن سیاســت محــدود بــه تحــزب نگشــته و بتوانــد بسر ســاز کســب هویــت نویــن سیاســی جامعــه ی رشق گــردد. بــا نگاهــی بــه عملکــرد پــژاک از زمــان تاســیس تــا بــه امــروز و بــا توجــه 

بــه متامــی تغییــر و تحــوالت سیاســی چــه در ســطح منطقــه ای و چــه در ســطح کوردســتانی، ایــن تــاش و دســتاوردهای معطــوف بــه آن، از یــک ســو پــژاک را بیــش از پیــش گســرش بخشــیده، از ســوی دیگــر تعهــد بــه 

رســالت ها و به جــای آوری وظایــف انقابــی در تحقــق مطالبــات اجتاعــی و سیاســی، انتظــار از پــژاک را نیــز بیشــر منوده اســت. شــیرزاد کامنگــر عضــو مجلــس پــژاک در یــک گفتگــوی ویــژه بــا نرشیــه، ابعــاد 

برنامه هــای پــژاک بــا محوریــت کنگــره ی پنجــم را ارزیابــی منوده اســت. 
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بطــن جامعــه را بــه کار گرفته انــد تــا بــه وزنــه ای تبدیــل گشــته و در تقابــل بــا قــدرت حاکمیــت خــود نیــز مبــدل بــه قــدرت شــوند یــا حتــی ســهم خواهی 

ــوع  ــا هم ن ــی ب ــدرت موجــود، حت ــا ق ــز ب ــن هــدف نی ــه ای ــل ب ــرای نی ــد. ب ــی خــود می دانن ــت و نظــام سیاســی موجــود را هــدف غای ــدرت حاکمی از ق

خــود وارد نوعــی جنــگ قــدرت شــده و بدین گونــه میــان خــود و جامعــه کــه در اصــل میــان گفتــامن اولیــه و آرمان هــای انقالبــی و مطالبــات جامعــه، 

شــکاف ایجــاد کرده انــد. از ایــن رو می تــوان گفــت احــزاب درگیــر جنــگ قــدرت بــوده و در مســیر خواســت جامعــه گام برنداشــته اند؛ بدیهی ســت کــه 

در نهایــت خــود و جامعــه را نیــز  قربانــی جنــگ اقتــدار منوده انــد. هرچنــد جامعــه همــواره بــه دنبــال نــو آوری و یــا راهــکار جایگزیــن بــوده، امــا از 

ــه  ــان در این گون ــا بخشــد، هم چن ــش سیاســی خــود را ارتق ــدی منــوده و دان ــه الزم اســت صورت  بن ــه ک ــات خــود را آن گون ــه نتوانســته مطالب ــی ک آن جای

احــزاب بــه دنبــال پاســخ و آلرتناتیــو می گــردد. بــا بــه بن بســت رســیدن یــک حــزب، تاســیس حــزب و یــا ســازمانی دیگــر را یگانــه  راهــکار می دانــد. غافــل 

از اینکــه مســئله در شــیوه ی نگــرش بــه کارکــرد حــزب اســت و درک و راهــکار موجــود تنهــا تکــرار هــامن تجــارب و نتایــج را بــه دنبــال خواهــد داشــت. 

درنتیجــه جامعــه بــه جــای مشــارکت سیاســی و تــالش بــرای اراده منــد گشــن، خــرد ورزی و تعییــن رسنوشــت خویــش، آن را بــه احــزاب می ســپارد. شــاید 

ایــن ســؤال مطــرح گــردد کــه آیــا رقابــت بــی معناســت واحــزاب نبایــد بــرای ســازماندهی 

ــر در جامعــه ای  ــه اگ ــد؟ کامــالً واضــح اســت ک ــالش کنن ــدرت ت ــرو و کســب ق و جــذب نی

رقابــت از نــوع ســامل وجــود نداشــته باشــد، پیرشفــت و توســعه ای هــم در کار نخواهــد بــود. 

سیاســت بــه معنــی مدیریــت جامعــه، نیازمنــد ارتقــا و تولیــد نیــروی فکــری بــرای جهــت 

دهــی نیــروی جامعــه در راســتای تحقــق مطالبــات خــود اســت. پــس جامعــه پیــش از هــر 

چیــز بــه ســازماندهی بــا دانــش سیاســی توســط پیشــگامان و احــزاب پیــرشو و ارتقــاء مــداوم 

آن دانــش نیازمنــد اســت. امــا عملکــرد برخــی احــزاب و ســازمان ها هرچنــد بطــور مقطعــی 

در راســتای تحقــق منافــع جامعــه بــوده، امــا در دراز مــدت در خدمــت منافــع حزبــی قــرار 

گرفتــه اســت. کــام اینکــه ایــن احــزاب به جــای مترکــز بــه روی نقــش ِ منایندگــی منافــع مــردم، 

 تعیین گــر اصلــی نــگاه و 
ــه  ــت، ن ــردم اس ــاوت م قض
احزابی که درگیــر رقابت های  
ســطحی هســتند. رقابت در 
ــده  ــت، پدی ــه ی سیاس عرص
ــه  ــا ب نامأنوســی نیســت، ام
رشطــی کــه بــه دشــمنی 
سیاســی مبدل نشود و منجر 
بــه ایــن نگــردد که دشــمن را 
فرامــوش کنیــم و بــه تقابل با 

یکدیگــر بپردازیــم
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بــه برآورده منــودن نیازهــای حزبــی خــود پرداختنــد. رســالت تاریخــی احــزاب پیــش از هــر اولویــت دیگــری، کســب نقش ویــژه ی پیــرشو 

و پیشگام گشــن اســت و بنابــه خاســتگاه  اجتامعــی، منافــع بخش هــای گوناگــون جامعــه را منایندگی منــودن اســت. تاریــخ معــارص ایــران 

و روژهــالت کوردســتان گــواه ایــن امــر اســت کــه احــزاب سیاســِی مــا ایــن رســالت تاریخــی را آن گونــه کــه شایســته ی آن اســت صــورت 

نداده انــد. بــه عنــوان مثــال طــی انقــالب ٥٧  برخــی احــزاب بــا داشــن تحلیــل ســطحی و حتــی غلــط از ماهیــت سیاســی ـ  ایدئولوژیــک 

جمهوری اســالمی و شــخص خمینــی، بــه موقــع بــا قدرت گیــری او مقابلــه نکردنــد و بدیــن گونــه جامعــه را تســلیم جمهــوری اســالمی 

منودنــد. برخــی دیگــر از احــزاب بــه جــای مترکــز در مبــارزه بــا دیکتاتــوری نوپــای جمهــوری اســالمی، وارد رقابــت و جنــگ بــا یکدیگــر 

شــدند و بدیــن گونــه فرســایش نیــرو در مســیر ناصحیــح صــورت گرفــت. اگــر چــه شکســت سیاســی احــزاب پــس از انقــالب، نتیجــه ی 

رسکــوب و عنــان گســیخته گی رژیــم جمهوری اســالمی بــود، امــا نــکات مذکــور در ایــن رسنوشــت موثــر بودنــد. از ایــن رو بســیاری از 

احــزاب اپوزیســیون جمهوری اســالمی متأســفانه نتوانســتند به عنــوان پیشــگامان جامعــه، در راســتای تحقــق منافــع مــردم گام بردارنــد.

یو   ایــن عــدم درخواســت سیاســی از جانــب جامعــه ســبب گردیــده کــه احــزاب از بطــن جامعــه رس در نیاورنــد و از خواســته و فضــای 
رنات
آلت

 

ذهنــی اجتــامع بــه دور باشــند. بــه نظــر شــام دال یــا دال هــای بــروز ایــن انقطــاعِ  فکــری و زیســتی کــه میــان احــزاب ایــران در کل و روژهالت 

کوردســتان در جــزء پدیــد آمــده اســت، بــا توجــه بــه تاریــخ احــزاب و تاریــخ سیاســی ـ اجتامعــی ایــران بــه چــه مــواردی بــاز می گــردد؟

     در  اینکــه احــزاب و ســازمان های سیاســی تشــکیل شــده در ایــران و روژهــالت از بطــن همیــن جامعــه برآمده انــد، شــکی نیســت. 

ضمنــاً ایــن موضــوع کــه متــام احــزاب در عملکــرد و یــا رویکــرد  سیاسی شــان از جامعــه فاصلــه گرفتــه انــد، اشــتباه بــوده و بی انصافــی 

در حــق احــزاب اســت. تشــکیل احــزاب و خاستگاه شــان نتیجــه ی نیازهــای جامعــه و رضورت هــای سیاســی ـ اجتامعــی در دوره هــای 

مختلــف تاریخــی اســت. تغییــرات سیاســی ســده ی گذشــته در خاورمیانــه و رضورت آفرینــش افــکار و اندیشــه های مختلــف، همچنیــن 

جنــگ قدرت هــای منطقــه ای بــا یکدیگــر، در مقاطــع تاریخــی خــاص بــه تشــکیل برخــی احــزاب و جریانــات سیاســی انجامیــد. نیروهــا 

و دولت هــای منطقــه بنــا بــه مرحلــه و چگونگــی رقابت هــا و جنــگ قــدرت بــا یکدیگــر در مبــارزات احــزاب ایــران تأثیــر گذاشــته، آن 

را جهــت دهــی منــوده و بعضــا در شکســت ایــن مبــارزات به دســت حکومــت مرکــزی نقــش ایفــا کردنــد. به عنــوان مثــال می تــوان از 

حــزب تــوده در زمــان شــاه، قیــام میــرزا کوچــک خــان و جمهــوری مهابــاد نــام بــرد. از آنجایــی کــه برخــی از احــزاب بــه لحــاظ سیاســی 

بــه دولت هــای منطقــه وابســته بودنــد، در عمــل از منافــع مــردم فاصلــه گرفتــه و منافــع حزبــی خودشــان و دولتــی کــه وابســته بــه 

آن بودنــد را در اولویــت عملکــرد سیاســی خــود قــرار می دادنــد. بهرتیــن منونــه در ایــن رابطــه حــزب تــوده ی ایــران اســت. در مــواردی 

حتــی احزابــی بــا ایــن هــدف تشــکیل شــدند کــه بــه تقســیامت منطقــه ای یــا بیــن املللــی مرشوعیــت ببخشــند. در ایــن رابطــه می تــوان 

از حــزب دموکــرات کوردســتان ایــران، عــراق، ترکیــه و ســوریه نــام بــرد. ایــن احــزاب و ســازمان ها برنامه هــا و سیاســت ها ی دولت هــا و 

یــا قدرت هــای حاکــم را بــر مطالبــات جامعــه ترجیــح داده و وارد بــازی قــدرت شــدند؛ غافــل از اینکــه احــزاب بــدون پشــتوانه ی مردمــی، 

از آنجایــی ایدئولــوژی و نظــرگاه  فکــری پــژاک 

هــرم قــدرت را وارونــه می بینــد، فعالیــت مــا بر 

اســاس ســازماندهی مردمــی و آمــوزش جامعــه 

بــرای اراده منــد منــودن و رضورت اهمیــت 

ــه دســت خــود  ــن رسنوشــت خــود ب ــه تعیی ب

اســت. مــا بــا اعتقــاد بــه اصــل خود مدیریتــی 

دموکراتیک، ســازماندهی مردم و مشارکت شــان 

ــی را  ـ اجتامع ــی  ــای سیاس ــه ی عرصه ه در هم

ــم. ــی می دانی ــه  ی انقالب ــک وظیف ی

آلترناتیو

توانایــی جنــگ و بــازی قــدرت در ایــن ســطح را ندارنــد.

 

یو   بــرای جــربان ایــن انقطــاع فکری-زیســتی کــه بــه آن اشــاره کردیــم، حــزب حیــات آزاد کوردســتان بــه عنــوان یــک حــزب جــوان و 
رنات
آلت

 

پیــش رو کــه خــود را براســاس انباشــت و تجربــه آموخــن از آزموده هــای پیشــین سیاســی و تاریخــی تعریــف می کنــد و انــگاره ی هویتــی 

خــود را چــِپ نــو ابــراز می منایــد، آیــا توانایــی برون رفــت از ایــن دایــره ی معیــوب را داشــته اســت و اگــر چنیــن اســت چگونــه و بــا چــه 

راهکارهــا و چــه عمقــی ایــن امــر را محقــق کــرده اســت و موانــع ســاختاری و زیرســاختی پیــش روی گفتــامن میان مــردم و حزب چیســت؟

ــات  ــدی مطالب ــه و صورت بن ــی جامع ــازماندهی سیاس ــرای س ــر ب ــزاب دیگ ــا و اح ــارب جنبش ه ــن از تج ــا درس گرف ــا ب ــزب م    ح

ــژاک  ــوژی و نظــرگاه  فکــری پ ــی ایدئول ــرد. از آنجای ــاز ک ــت در عرصه هــای اجتامعــی و فرهنگــی آغ ــا فعالی ــارزه ی خــود را ب آن، مب

هــرم قــدرت را وارونــه می بینــد، فعالیــت مــا بــر اســاس ســازماندهی مردمــی و آمــوزش جامعــه بــرای اراده منــد منــودن و رضورت 

اهمیــت بــه تعییــن رسنوشــت خــود بــه دســت خــود اســت. مــا بــا اعتقــاد بــه اصــل خود مدیریتــی دموکراتیــک ســازماندهی مــردم 

و مشارکت شــان در همــه ی عرصه هــای سیاســی ـ اجتامعــی را یــک وظیفــه ی انقالبــی می دانیــم. در فاصلــه ی زمانــی کوتــاه 

ــف  ــزاب تعری ــر اح ــود دیگ ــدم وج ــود را در ع ــود خ ــه وج ــزاب ک ــیاری از اح ــالف بس ــم. برخ ــب منوده ای ــز کس ــی نی موفقیت های

ــا دیگــر احــزاب، بلکــه ســازماندهی بــرای تحقــق خواســتها و مطالبــات مــرشوع مــردم از جملــه  می کننــد، هــدف مــا نــه رقابــت ب

آزادی و دموکراســی اســت. از بــدو تشــکیل پــژاک، برخــی از احــزاب و ســازمان های سیاســی روژهــالت بــا مــا بــه مخالفــت برخاســته و 

تــالش کردنــد مــا را بــه زمیــن رقابــت بکشــانند تــا شــاید بــه لحــاظ سیاســی حــذف گردیــم. از آنجایــی کــه مجــرای ورودی بــه عرصــه ی 

رقابت هــا و جنــگ قــدرت، گرفتارآمــدن در هــامن تسلســل باطــل اســت کــه بــه آن اشــاره کــردم، از پاســخ دادن بــه برخــی حمــالت 

ــا کســی رقابــت منی کنیــم، بلکــه همــواره تــالش منوده ایــم امــکان همــکاری و همبســتگی سیاســی را  ــه تنهــا ب ــم. ن خــودداری کردی

فراهــم ســازیم. بــا ســازماندهی مردمــی تــالش کرده ایــم شــکاف ایجادشــده میــان احــزاب و جامعــه را برطــرف مناییــم؛ اگــر چــه راه 

درازی در پیــش بــوده و بــا هــدف غایــی هنــوز فاصلــه داریــم. چــرا کــه جامعــه بــر مبنــای تجربــه ی عملکــرد احــزاب در گذشــته، 

ــا ســازماندهی مردمــی و مشــارکت دادن مــردم  ــوان ب دچــار نوعــی رس خوردگــی سیاســی شــده اســت. شــکاف موجــود را تنهــا می ت

ــر اســاس ســازماندهی متــام اقشــار جامعــه بــوده و ســهیم کــردن  در تعییــن رسنوشــت خودشــان برطــرف منــود. فعالیت هــای مــا ب

ــد.   ــان آن را توسعه می بخش ــان و جوان ــژه ی زن ــیل وی پتانس

یو   بــه نظــر می رســد کــه یکــی از راهکارهایــی کــه بــرای برون شــد از وضعیــت واگــرای موجــود میــان احــزاب وجــود دارد، فراهــم 
رنات
آلت

   

آوردن فضــای گفتگــو، انتقــال داده هــا، تجربیــات، انتقــادات و در نهایــت دســت یافن بــه سیاســتی عملی ســت کــه واقعیــت وجــودی، نظام 

حاکــم و ســاختارها و زیرســاخت فکــری و زیســتی ملت هــای ســاکن در ایــران را در نظــر بگیــرد؛ و راه بــرون رفــت و فــردای پــس از انقــالب 

    برخــالف بســیاری از احــزاب کــه وجــود 

خــود را در عــدم وجــود دیگــر احــزاب 

تعریــف می کننــد، هــدف مــا نــه رقابــت 

بــا دیگــر احــزاب، بلکــه ســازماندهی بــرای 

تحقــق خواســت ها و مطالبــات مــرشوع 

مــردم از جملــه آزادی و دموکراســی اســت.

یو
رنات
آلت
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را بــرای خــود و مخاطبــان خلقــی خــود بــه تصویــر بکشــد. پــژاک در ایــن راه پــروژه ای بــه نام»جبهــه ی دموکراتیــک خلق هــا« را بــرای احــزاب ایــران و رشق کوردســتان پیشــنهاد منــوده اســت. امــا هامن گونــه کــه می دانیــد، واگرایــی میــان برخــی احــزاب 

بســیار عمیــق و ایدئولوژیــک اســت. بــه نظــر شــام بــه چــه میــزان بــه موفقیــت ایــن پــروژه بایــد خوش بیــن بــود؟ و موانعــی کــه از موفقیــت ایــن گام تاریخــی جلوگیــری می کننــد چــه مــواردی اســت؟

    در طــول تاریــخ، رژیم هــا و حکومت هــای مختلــف بــا ایجــاد اختــالف در ســطوح مختلــف جامعــه توانســته اند اقتــدار خــود را حفــظ منــوده، بــر مــردم حکمرانــی کــرده و همــواره بــا ایجــاد تنــش و اختــالف کــه حتــی منجــر بــه جنــگ و 

خونریــزی نیــز شــده، توانســته اند کنــرتل امــور را بدســت بگیرنــد. بــه عنــوان مثــال می تــوان از اختــالف میــان کوردهــا و آذری هــا نــام بــرد. در خاورمیانــه خلق هــا و باورداشــت های مختلفــی توانســته اند ســالیان متــامدی در یــک جغرافیــا 

ــار یکدیگــر همزیســتی مســاملت آمیــزی داشته باشــند. تنهــا راه پایــان دادن بــه جنگ هــای قومــی و مذهبــی تحقــق پــروژه ی ملــِت  ــا وجــود  تفاوت مندی هــای فرهنگــی، دینــی و قومــی، بــدون وجــود اختالفــات قومــی و مذهبــی در کن ب

دمکراتیــک اســت کــه  تنوعــات ملیتــی، فرهنگــی، اتنیکــی و دینــی بــه هویــت راســتین خــود دســت می یابنــد. پــروژه ی مــا تحــت عنــوان »جبهــه ی دمکراتیــک خلق هــا« از یــک ســو تالشی ســت بــرای ایجــاد امــکان زندگــی آزاد و مســاملت 

آمیــز خلق هــای ایــران در کنــار یکدیگــر و از ســوی دیگــر پایانی ســت بــر سیاســت نظام هــای ســلطه گری کــه بــا تفکــر »تفرقــه بینــداز و حکومــت کــن« خلق هــا را بــه جــان یکدیگــر می اندازنــد تــا آنــان را از مبــارزه ی منســجم بــرای احقــاق 

آزادی و دموکراســی بــاز دارنــد. ناگفتــه منانــد کــه مســائل و مشــکالت زیــادی پیــش روی ماســت کــه عمدتــا نتیجــه ی تنــش حاصلــه از برخوردهــای ناسیونالیســتی برخــی خلق هــای ایــران بــا دیگــر خلق هاســت. ناسیونالیســم در طــول تاریــخ 

همــواره عامــل رسکــوب یــک خلــق توســط خلــق دیگــر بــوده اســت. بــرای ایجــاد و آفرینــش بســرت و فرهنــگ گفتگــو و همــکاری و همبســتگی میــان خلق هــا، بــا احزابــی کــه مناینــده ی خلق هــای مختلــف ایران انــد دارای تعامــل و ســطح 

روابــط مناســبی هســتیم. البتــه ایــن فقــط گام اول اســت، مهــم ایــن اســت کــه هــر خلــق و مناینــدگان هــامن خلــق ایــن اعتــامد و بســرت ســامل را پدید آورنــد کــه در چارچــوب همــکاری مشــرتک، جایــگاه برابــر دارنــد و هیچ کــس تحــت ســلطه 

ــر گام برداریــم. ــارزه بــرای خواســته های مان توامنند ت ــا آغــاز گفتگــو و تبادل نظــر می تــوان زمینه هــای اتحــاد را فراهــم منــوده و در مب و ســیطره ی دیگــری قــرار نخواهــد گرفــت. ب

یو  برخــی جریانــات و احــزاب، پــژاک را نیــروی هژمــون و وابســته بــه حــزب کارگــران کوردســتان توصیــف می کننــد. طــرح ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه پــژاک در برنامــه ی راهــربدی خویــش، مشــارکت سیاســی و اتحــاد بــا دیگــر احــزاب را در 
رنات
آلت

  

برنامــه ی خــود قــرار داده اســت. در واقــع پــژاک گفتــامن تعامــل را بــر تهاجــم مقــدم می دانــد. بــه نظــر شــام خاســتگاه چنیــن ادعاهایــی بــه کجــا بــاز می گــردد و بــا چــه اهدافــی بیــان می شــود؟

      پــژاک از بــدو تاســیس تــا بــه امــروز بــا حمــالت مســتقیم و غیرمســتقیم برخــی جریانــات سیاســی مواجــه بــوده کــه گویــا مبنــای فعالیت شــان به جــای مبــارزه بــا جمهوری اســالمی در راســتای برقــراری آزادی و دموکراســی، رقابــت بــا دیگــر 

احــزاب اپوزیســیون بــرای ایجــاد ســلطه ی خودشــان اســت. امــا سیاســت انــکار و تحریــف نتیجــه ای نــدارد؛ جــز تضعیــف صــف اپوزیســیون جمهوری اســالمی و تقویــت دشــمنان خلــق نتیجــه ای در بر نخواهد داشــت. برخــی از ایــن جریانــات 

مــا را بــه عنــوان رقیــب سیاســی و آلرتناتیــو خــود قلمــداد می کننــد. ولــی تفکــر و ایدئولــوژی مــا، سیاســت مان، و خــط  مشــی و متــِد  سیاســِی  مــا، آلرتناتیــو هیــچ حــزب دیگــری نیســت. در مقابــل تــالش  جریانــات مذکــور بــرای حــذف مــا از 

صحنــه ی سیاســت ایــران و کوردســتان، در کنــار دیگــر فعالیت های مــان مــا همــواره بــه دنبــال گفتگــو بــا دیگــر جریانــات سیاســی و ایجــاد زمینه هــای همــکاری بــوده و هســتیم. از ســوی دیگــر ایــن واقعیــت کــه عمــده فعالیت هــای مــا 

در جهــت منافــع خلــق کــورد صــورت می گیــرد، بــه مــزاج برخــی جریانــات سیاســی ســازگار نیســت. امــا اگــر جریانــات مذکــور، ایدئولــوژی، برنامــه و عملکــرد مــا را پیگیــری مناینــد، بی گــامن بــه ایــن شــناخت دســت خواهنــد یافــت کــه مــا 

آزادی خلــق کــورد را در گــرو آزادی متــام خلق هــای ایــران می دانیــم و مبارزات مــان در راســتای تحقــق دموکراســی و آزادی در رسارس ایــران اســت. بســیاری از اتهامــات وارده بــه مــا شایســته ی پاســخگویی نیســتند چــرا کــه احــزاب سیاســی، 

هویــت و مرشوعیــت خــود را از مبارزات شــان و جامعــه ای کســب می کننــد کــه خــود را بخشــی از ایــن مبــارزات می داننــد. مرشوعیــت سیاســی نــه بــر مبنــای شــعارها بلکــه از رهگــذر نتیجــه ی عملکــرد سیاســی احــزاب معنــای راســتین 

مرشوعیــت خواهــد بــود. مــردم مــا را از خودشــان و سیاســت مان را در راســتای منافــع خودشــان می داننــد. ایــن بــرای مــا مهم تریــن و ارزشــمند ترین اصــل و مبناســت. تعیین گــر اصلــی نــگاه و قضــاوت مــردم اســت، نــه احزابــی کــه درگیــر 

رقابت هــای ســطحی هســتند. رقابــت در عرصــه ی سیاســت، پدیــده نامأنوســی نیســت، امــا بــه رشطــی کــه بــه دشــمنی سیاســی مبــدل نشــود و منجــر بــه ایــن نگــردد کــه دشــمن را فرامــوش کنیــم و بــه تقابــل بــا یکدیگــر بپردازیــم. مبــارزات 

آزادی خواهانــه تنهــا در صورتــی بــه نتیجــه خواهنــد رســید کــه همــه ی احــزاب و جریانــات سیاســی اپوزیســیون، اصــل اتحــاد، همــکاری و همبســتگی در زمینــه ی مبــارزه بــا جمهوری اســالمی و تــالش بــرای برقــراری دموکراســی و آزادی را مبنــای 

کار خــود قــرار داده و بــه جــای برجســته منودن اختالفــات، به دنبــال نقــاط مشــرتک در صــف اپوزیســیون گشــته و زمینه هــای تشــکیل یــک جبهــه ی متحــد را فراهــم کننــد.

ــعارها  ــای ش ــر مبن ــه ب ــی ن ــت سیاس      مرشوعی

بلکــه از رهگــذر نتیجــه ی عملکــرد سیاســی احزاب 

معنــای راســتین مرشوعیــت خواهد بــود. مــردم ما 

را از خودشــان و سیاســت مان را در راســتای منافــع 

ــن و  ــا مهم تری ــرای م ــن ب ــد. ای ــان می دانن خودش

ارزشــمند ترین اصــل و مبناســت. 

آلترناتیو

     بــرای ایجــاد و آفرینــش بســر و فرهنــگ گفتگــو و 

همــکاری و همبســتگی میــان خلق هــا، بــا احزابــی کــه 

ــل  ــد دارای تعام ــف ایران ان ــده ی خلق هــای مختل مناین

و ســطح روابــط مناســبی هســتیم. البتــه این فقــط گام 

اول اســت، مهــم ایــن اســت کــه هــر خلــق و مناینــدگان 

هــامن خلــق ایــن اعتــامد و بســر ســامل را پدید آورند که 

در چارچــوب همــکاری مشــرک، جایــگاه برابــر دارنــد و 

هیچ کــس تحت ســلطه و ســیطره دیگری قــرار نخواهد 

گرفت.

آلترناتیو
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پدیده

    واژه ی پدیــده کــه معــادل التیــن آن  Phenomenon اســت واژه ای ســت یونانــی کــه در اصــل بــه  معنــای 

ــه  ــی از واژه ی پارســی میان ــده صورت ــت اســت. واژه ی فارســی پدی ــل روی ــه ظاهــر می شــود و قاب ــزی ک چی

ــد )بــه( + دیــَدگ )دیــده( گرفتــه شــده و بــه معنــای دیدارپذیــر اســت.  »پددیــدگ« اســت کــه از دو جــزء پَ

در علــوم انســانی نیــز پدیــده بــه آنچــه اطــالق می شــود کــه دارای واقعیتــی مــدرک و یــا قابــل 

ادراک باشــد.]١[در زبــان جامعه شناســی کلمــه ی پدیــده بــه یــک واقعیــت اجتامعــی بــه هــر 

شــکل و صــورت کــه باشــد و رصفــا بــا توجــه بــه مســلم بودنش بــرای همــگان، عینــی بــودن و 

پدیدهیاپایبندی حزبسیاسی
زاگرس مانی

ــری اش، اطــالق می شــود.]٢[ ــد ناپذی تردی

ــِن  ــا هــر امــر اجتامعی ســت کــه قابــل توصیــف و تبیی ــا حــوادث و ی منظــور از پدیده هــای اجتامعــی وقایــع ی

ــی  ــی، طبقات ــی، خانوادگ ــی ناشــی از خصلت هــای جمع ــناس پدیده هــای اجتامع ــرای جامعه ش ــی باشــد. ب علم

و یــا ملّــی هســتند و در حکــم نتایجــی از اعــامل متقابــل افــراد و نفــوذ اجتامعــات بــر افــراد تلقــی می شــوند. 

نکتــه  ی اساســی کــه بایــد در نظــر داشــت ایــن اســت کــه پدیــده یــا پدیده هــای سیاســی ـ اجتامعــی بــا توجــه 

ــور  ــه ظه ــی ک ــن معن ــد. بدی ــی و زمینه هــای فکــری و ادراکــی مــردم شــکل می گیرن ــی و مکان ــط زمان ــه رشای ب

ــه آرزوهــا و یاس هــا، کمبودهــای اجتامعــی و فــرد، کارا نبــودن ســاختارهای اجتامعــی- یــک پدیــده وابســته ب

سیاســی پیشــین اســت. شــاید بتــوان گفــت کــه اصــل کنــش و واکنــش در بــه وجــود آمــدن آن نقــش بســزایی 

دارد. امــا بــروز یــک پدیــده تنهــا یــک واکنــش در برابــر کنــِش پیشــین نیســت. چــرا کــه اگــر پدیــده ی روی داده 

را تنهــا واکنشــی بــه کنــِش سیاســی ـ اجتامعــی پیشــین کــه کارایــی و کار ویــژه ی خــود را در عرصــه ی اجتامعــی از 

دســت داده قلمــداد منایــم در ایــن حالــت آن را منی تــوان پدیــده نامیــد. دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه ســاختار و 

ماهیتــی نویــن را بــه وجــود نیــاورده در واقــع بــاز تعریفــی از ســاختار پیشــین اســت. یکــی از ویژگی هــای مهــم 

ــا  ــه ب ــر ایــن صــورت گفتامنی ســت در میــان گفتامن هــای پیشــین، البت پدیــده نو ظهــور بــودن آن اســت، در غی

کمــی تغییــر در شــکل بیرونــی. 

در طــول تاریــخ معــارص احــزاب و نیروهــای موجــود در ایــران و رشق کوردســتان شــاهد پدیــده ای حزبــی کــه 

ــرات شــکلی در  ــم. بیشــرت شــاهد تغیی ــر َرَود، نبوده ای از قواعــد و معیار هــای نظــری و عملکــردی گذشــته فرات

تاســیس احــزاب هســتیم. بــه نوعــی واکنــش در مقابــل احــزاب پیشــین ســبب تولــد یــک حــزب می گردیــد. بــه 

عنــوان مثــال پــس از کودتــای ٢٨ مــرداد ١٣٣٢ خورشــیدی کــه بــر علیــه حکومــت دکــرت مصــدق روی داد، بــرای 

جامعــه و دگراندیشــان ایــن پرســش پیــش آمــد کــه چــرا حــزب تــوده علی رغــم توانایــی نظامــی و ســازماندهی و 

در راســتای پیونــددادن و کاهــش دوگانگی هــای 

موجــود در فضای سیاســی حاکم، پــژاک کل جامعه ی 

انســانی را بــه عنــوان ســوژه ی آگاه قلمــداد می کنــد. 

ــژه گسســت  ــوری و عمــل و به وی ــان تئ تفــاوت می

میــان خلــق و حــزب، پــژاک خلــق را بــه ســوژه بودن 

هــر فــرد در جامعــه ی کوردســتان مبدل منــوده و روی 

سیاســت های خــود را خطــاب بــه ایــن ســوژه منــوده 

ــی و  ــمندی سیاس ــته، اندیش ــرد، خواس ــه دارای خ ک

آگاهــی از تاریــخ دارد.

آلترناتیو

در ایــن مقالــه ســعی بــر آن اســت کــه لــزوم تشــکیل و پدیــد آمــدن حــزب حیــات آزاد کوردســتان پــژاک را بــا توجــه بــه 
ــژاک را یــک  ــوان پ ــا می ت ــن اســت کــه آی ــی کــرد. در واقــع ســوال محــوری ای ــل و ارزیاب ــخ سیاســی تحلی بســر های تاری

پدیــده ی نویــن در حــوزه ی فرهنــگ سیاســی در ایــران و میــان احــزاب دیگــر قلمــداد منــود؟
ــده و مولفه هــای شــناختی  ــوم پدی ــاه از مفه ــدا توضیحــی کوت ــش رو ابت ــه پرســش پی ــرای پاســخگویی ب ــن راســتا ب در ای
ــا پــژاک در ســاخت سیاســی-اجتاعی یــک پدیــده بــه شــار  آن می دهیــم. ســپس بــه ایــن موضــوع می پردازیــم کــه آی

ــدا کــرده از ســاختارهای حزبــی کالســیک اســت.  ــر پی ــه تنهــا شــکلی تغیی ــا ن ــد ی می آی
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نفــوذ گســرتده ای کــه در میــان خلــق داشــت، هیچ گونــه تالشــی بــرای مقابلــه بــا کودتــا ننمــود. پرســش هایی از ایــن دســت ســبب بازخوانــی و تغییراتــی در فضــای ذهنــی و در نهایــت 

منــود  آنهــا در احــزاب جدیــدی گردیــد کــه در دهــه ی ٤٠ خورشــیدی تاســیس گردیدنــد. احــزاب تــازه تاســیِس چــِپ دهــه ی ٤٠ واکنشــی بودنــد بــه وابســتگی شــدید حــزب تــوده بــه 

اتحــاد جامهیــر شــوروی و همچنیــن خفقانــی کــه پــس از کودتــای ١٣٣٢ از جانــب حکومــت پهلــوی و وابســتگی حکومــت بــه ایــاالت متحــده ی آمریــکا بــه وجــود آمــده بــود. 

ــد بیــش  ــا تاکی ــد. چــرا کــه آنهــا ب ــرون رفــت از وضعیــت موجــود را نیافتن ــز راه ب ــد گفــت کــه ایــن احــزاب نی ــا متامــی تالش هــا و شــهادت هایی کــه در ایــن راه به وجــود آمــد، بای ب

ــت  ــش، ناخــودآگاه از هــامن الگــو و عقالنی ــات و عقالنیــت سیاســی خوی ــف مــردم، در ادیب ــرار دادن ســازماندهی اقشــار مختل ــِت دوم ق ــر خط مشــی مســلحانه و در اولوی از حــد ب

ــرای خلــق می پنداشــت.  پیشــین تبعیــت کردنــد. الگــو و عقالنیتــی کــه جایــگاه واالیــی در عرصــه ی عمــل و فکــر بــرای حــزب در نظــر می گرفــت. عقالنیتــی کــه حــزب را رسَور و فَ

ــا دولــت،  ــه عنــوان حــزب ی ــای مطلــق بــودِن خــود ب ــر پایــه و اصــل شــبان پنداری، پدرخواندگــی، دان در حقیقــت باز تعریفــی از ســاختارهای ذهنــی و عملکــردِی قدیمی ســت کــه ب

برساخته شــده اند. در مقابــل، نقــش و جایــگاه خلــق در حــد تــوده ای بــی ادراک و بــه دور از تعقــل کــه احساســی، نــاآگاه و بــه دور از عقالنیــت می باشــند، در نظــر گرفتــه شــد. بــر 

همیــن مبنــا احــزاب رفتــار و عملکردهــای پدرمآبانــه ی خــود را موجــه و روا می پنداشــتند. ایــن چنیــن دیــدگاه در واقــع افــق غالــب بیشــرت احــزاب در ایــران بــه حســاب می آیــد، تفاوتــی 

در چــپ یــا راســت بــودن آنهــا وجــود نداشــت. 

در مــورد احــزاب در رشق کوردســتان بایــد بیــان کــرد کــه اغلــب آنهــا بــه نوعــی وابســته ی فکــری احــزاب مرکــز بودنــد، البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه در برخــی از احــزاب قضیــه ی حــزب 

بــا ناسیونالیســم کاذب و یــا عشــیره گرایی تلفیــق گردیــده کــه خوانــش خــاص سیاســی، خــط مشــی مشــخص، راهــکار بــرای بــرون رفــت و جایگزیــن در صــورت تغییــر حکومــت را در 

خــود نداشــت. 

ــه  ــا نگاهــی ب ــد آمــد. ب ــان خلــق و احــزاب پدی ــد، جدایــی ســاختارینی اســت کــه می ــروز یــک پدیــده  در حــوزه ی حزبــی نگردی ــه نظــر می رســد کــه یکــی از دالیلــی کــه ســبب ب ب

تاریــخ تحــزب در ایــران درخواهیــم یافــت کــه بــا برخــورد سیاســیون و تجــار ایرانــی بــا غــرب بــه نوعــی عقــده ی حقــارت و حــس خــود کم بینــی در میــان آنهــا شــکل گرفــت. ایــن 

موضــوع بعدهــا تبدیــل بــه نوعــی ادبیــات وابســتگی و رسخوردگــی در میــان سیاســیون شــد. در ایــن بســرت و فضــای ذهنــی بــود کــه اولیــن احــزاب شــکل گرفتنــد. نکتــه اینجا ســت کــه 

شــکل گیری تحــزب در ایــران نــه در راســتای آگاهــی طبقاتــی، اجتامعــی و پدیــد آوردن و گســرتش ســوژه  و جامعــه ای خردمنــد و خــودآگاه، بلکــه بــه نوعــی گرته بــرداری ناقصــی بــود 

کــه از مــدل غربــی صــورت گرفــت. هــدف اصلــی آنهــا مهندســی اجتامعــی، سیاســت و اقتصــاد خلق هــای ایــران بــه ســبک اروپایــی بــود. در ایــن راســتا حــزب را ماننــد متامــی کاالهــای 

وارداتــی دیگــر از خــارج وارد کردنــد. تفکــر و ذهنیــت حاکــم بــر احــزاب در برخــورد بــا مــردم، آمرانــه، پنــدوار و دســتوری بــود. ایــن تلقــی بــه وجود آمــد کــه به نوعــی خــود را مغــز 

متفکــر و خلــق را بدنــی فــرض منودنــد کــه هیــچ عقالنیتــی از خــود نــدارد. بدیــن صــورت رابطــه ای بــه شــکل ســلطه و تابعیــت در ادبیــات سیاســی احــزاب به وجــود آمــد. ایــن موضــوع 

بعدهــا باعــث گسســت فکــری و ایدئولوژیکــی میــان احــزاب و مــردم شــد. شــکاف آن چنــان عمیــق شــد کــه احــزاب بــه جــای آنکــه پاســخی بــه خواســته های خلــق  شــوند و در هــامن 

حالــت بــه بــار معنایــی و خــرد سیاســی آنهــا بیفزاینــد، موجبــات نادیــده گرفــن، تزریــق و اشــاعه ی خواســته های حزبــی خــود آنهــا گردیدنــد. 

ــه و گســل  ــه نظــر می رســد یکــی از دالیلــی کــه پــس از انقــالب ١٣٥٧ و تاکنــون ســبب بن بســت و انــزوای سیاســی احــزاب ایــران و رشق کوردســتان گردیــده اســت، همیــن فاصل ب

میــان حــزب و خلــق اســت. ایــن گسســت از شــهروندان و خلــق علت العلــل آن شــد کــه احــزاب در انتظــار بــروز رخــداد و یــا دخالــت خارجــی در ایــران باشــند و ایــن احــزاب نیــز بــا 

مداخلــه ای رسیــع، ســهمی از قــدرت را بــه خــود اختصــاص دهنــد. در ایــن نــوع برخــورد جایــی بــرای ســازماندهی خلقــی و آگاهی بخشــی بــه آنهــا وجــود نــدارد. 

پژاک یک پدیده نوین

  هــدف از بازگــو کــردن موضوعــات و آســیب هایی کــه در حــوزه ی تحــزب در ایــران و رشق کوردســتان بیــان ایــن موضــوع بــود کــه بــرای مقابلــه بــا جمهــوری اســالمی ایــران دیگــر بــا 

راهکارهایــی کــه فاقــد توانایــی گشــایش در عرصــه ی سیاســی ـ  اجتامعی انــد، منی تــوان متوســل شــد. در حقیقــت در ایــن بســرتها بــود کــه حــزب حیــات آزاد کوردســتان )پــژاک( پدیــد 

آمــد. پــژاک بــا ارشاف بــر تاریــخ تحــزب در ایــران و رشق کوردســتان و تحلیــل وضعیــت موجــود منطقــه ای و تغییــرات و نقــش  رسمایــه داری بین املللــی در گســرته ی جهــان امــروز و 

منطقــه، پــا بــه عرصــه ی پــر تالطــم سیاســی-اجتامعی گــذارد. پــژاک بــر ایــن امــر واقــف بــود کــه بــا گفتــامن ســنتی منی تــوان پاســخ گوی مســائل و مشــکالت امــروز شــد.  بــر ایــن اســاس 

نقطــه ی پــرگار نقــد خــود را حــول محــور تاریــخ تحــزب و آسیب شناســی احــزاب مختلــف گــذارد. در ایــن چارچــوب پــژاک بــا دقــت نظــر متوجــه مشــکالتی بنیادیــن در ســاختارهای پیشــین 

حزبــی گردیــد کــه ســبب انحرافــات بزرگــی در مســیر تکویــن سیاســی-اجتامعی جامعــه شــده اند. بــر همیــن مبنــا در صــدد رفــع آنهــا بــر آمــد. شــاید بتــوان مــوارد زیــر را بــه عنــوان عمــده  

مســائلی نــام بــرد کــه در نگــرش ســنتی امــر سیاســی آسیب شناســی نگــرش 

١. انقطاع عاطفی و زیستی با خلق و درپیش  گرفن تفکر حزِب خدایی و رسوریت بر مردم )رعایای سیاسی(

٢. عدم اعتقاد به خرد و آگاهی  و ادراکات جمعی که باعث بروز این توهم گردید که یک حزب می تواند گفتامن غالب و فصل الختامی برای متامی تنوعات باشد.

ــرو و  ــه نی ــکا ب ــای ات ــه ج ــیک ب ــزاب کالس ــه اح ــد ک ــب گردی ــران موج ــای ای ــی خلق ه ــای اجتامع ــالت و روند ه ــته ها، متای ــت ها، خواس ــخ، باورداش ــح از تاری ــش صحی ــدم خوان ٣. ع

توانایی هــای با لقــوه ی خلــق  بــه دنبــال یاری گرفــن از دولت هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای باشــند. ایــن موضــوع باعــث وابســتگی شــدید بــه دولت هایــی گردیــد کــه چنیــن احزابــی بــه 

آنهــا اتــکا منوده بودنــد. انحــراف از اینجــا آغــاز شــد کــه خواســته های قــدرت و دولت هــای رسمایــه داری بــر منافــع خلقــی ارجحیــت پیــدا می کــرد و حــزب مربوطــه نیــز بــه تدریــج و بــا 

گــذر زمــان رفتــار، داد و ســتدهایی الهــام گرفتــه از دولــت بــا مــردم را رسلوحــه ی کار خویــش قــرارداد.

٤. در  نظر نگرفن نقش عامل انسانی به عنوان عامل تعیین کننده که برسازنده  و گسرتش دهنده ی فضاهای فکری-زیستی دموکراتیک در متامی عرصه ها است. 

  در راســتای پیونــددادن و کاهــش دوگانگی هــای موجــود در فضــای سیاســی حاکــم، پــژاک کل جامعــه ی انســانی را بــه عنــوان ســوژه ی آگاه قلمــداد می کنــد. تفــاوت میــان تئــوری و عمــل 

و به ویــژه گسســت میــان خلــق و حــزب، پــژاک را بــر آن داشــت کــه خلــق را بــه ســوژه بــودن هــر فــرد در جامعــه ی کوردســتان مبــدل منــوده و روی سیاســت های خــود را خطــاب بــه 

ایــن ســوژه منــوده کــه دارای خــرد، خواســته، اندیشــمندی سیاســی و آگاه منــد از تاریــخ اســت. در واقــع پــژاک متامــی خلــق کوردســتان را بــه مثابــه ی ســوژه ی آگاه و کنش گــر در نظــر 

گرفــت. ایــن چنیــن دیدگاهــی ســبب می شــود کــه حــزب و عملکــرد و رفتــار حــزب در دایــره ی نقــِد مــداوم خلــق قــرار گیرنــد. در ایــن مرحلــه ی نویــن هــم حــزب پیش برنــده اســت و 

هــم خلــق پیــرشان. خلــق و انســان کــورد دیگــر بــه عنــوان ابــزار تولیــد مرشوعیــت و ابــزاری بــرای بــه دســت آوردن قــدرت و یــا نفــوذ قلمــداد منی شــوند. در واقــع ســوژه ی آگاِه کــورد 

ــه  ــود، ب ــه واســطه ی گفتامنــی کــه پــژاک حامــل آن ب ــان حــزب، خلــق و انســان زیرمجموعــه ی اجتــامع ب ــه او منی دهــد. پــس رابطــه ی متقابــل و تعاملــی می دیگــر چنیــن اجــازه ای را ب

وجــود آمــد. البتــه ایــن مناســبات بــه واســطه ی آگاهی بخشــی بــه جامعــه میــرس می گــردد. بایــد دانســت کــه جامعــه ی مخاطــب دارای توازنــی نابرابــر در حــوزه ی ذهنیتــی و خودآگاهــی 

اســت. بنابرایــن پــژاک بــرای ترسیــع در ایــن امــر و در بر گرفــن متامــی اقشــار، باورداشــت ها و  جنســیت ها اقــدام بــه ارائــه ی برنامــه  و سیســتمی شــد کــه رونــد آگاهــی و آگاه ســازی، 

راه بــرون رفــت و مشــارکت مســتقیم مــردم را در راســتای تبلــور اندیشــه و عقالنیــت سیاســی ـ اجتامعــی بــه نــام سیســتم جامعــه ی آزاد و دموکراتیــک رشق کوردســتان )کــودار( بــه خلــق 

کوردســتان و دیگــر خلق هــای ایــران ارائــه داد.

پــژاک در راســتای تکــرار ننمــودن و پرهیــز از باز آفرینــی تجربــه ی گذشــته ی احــزاب ســنتی کــه بــه دلیــل باور داشــن بــه اعــامل تغییــر از بــاال در دام اقتدارگرایــی و گسســت فکری-زیســتی 

از خلــق و نادیــده گرفــن توانایــی خلــق گردیدنــد؛ اســرتاتژی خــط ســوم را مطــرح منــوده و در برنامــه ی اجرایــی خــود قــرار داده اســت. خط ســوم بــر ایــن امــر تاکیــد دارد کــه نبایــد بــه 

قدرت هــای رسمایــه داری بین الدولــی و دولت هــای مســتبد منطقــه ای اتــکا منــوده و طلــب پشــتیبانی کــرد، بلکــه بایــد خط ســوم یــا هــامن قــدرت مردمــی و عامــل انســانی خــودآگاه را 

اســاس و منشــاء اتوریتــه ی سیاســی و سیاســت ورزی قــرار داد. در پیــش گرفــن ایــن راهــرد ســبب ترمیــِم انحــراف تاریخــی در حــوزه ی سیاســی می گــردد. اتخــاذ چنیــن موضوعــی انقالبــی 

در مقابــل رسمایــه داران و اقتدارطلبانــی کــه بــه واســطه ی تحلیل گــران، مفــرسان و احــزاب وابســته، عقالنیــت و توانایــی سیاســی جامعــه را بــه رســمیت منی شــناختند و انســان و جامعــه ی 

ــر اســتنباط می کردنــد و خــود را فاعــل و کنش گــر سیاســی می پنداشــتند، محســوب می گــردد. ــه عنــوان مفعــول و کنش پذی انســانی را ب
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»در راســتای تحقــق دموکراتیــزه منــودن ایــران، کوردســتان کــه بــه عنــوان قلــب تپنــده ی تحول خواهــی و خاســتگاه کنــش سیاســی در ایــران بــه شــامر مــی رود،  هــم اکنــون مهیاتریــن 

بســر جهــت هم گرایــی و هم پیامنــی نیروهــای سیاســی و اجتامعــی کوردستانی ســت. بــر ایــن مبنــا پــژاک متامــی نیروهــای سیاســی و اجتامعــی رشق کوردســتان را بــه ایجــاد جبهــه ی 

دموکراتیــک نیروهــای رشق کوردســتان فراخوانــده و جهــت تحقــق ایــن امــر پــژاک خــود را بــه تــالش وافــر و مهیــا منــودن ایــن مهــم ملــزم می دانــد.«

   ایــن عبــارات بنــد چهــارم قطعنامــه ی پایانــی پنجمیــن 

کنگــره ی حــزب حیــات آزاد کوردســتان، پــژاک اســت. 

ــژاک در  ــرد پ ــه عملک ــی ب ــی اجامل ــته نگاه ــن نوش در ای

احــزاب و جریانــات رشق  تحقــق هم گرایــی  زمینــه ی 

ــم. ــتان داری کوردس

ــژاک  ــک پ ــس از کنگــره ی پنجــم، فعالیت هــای دیپلامتی پ

در ایــن راســتا رسعــت بیشــرتی گرفــت . امــا در ایــن 

ــای  ــن فرآینده ــا ای ــت. آی ــرح اس ــوال مط ــد س ــان چن می

دیپلامتیــک کــه پــژاک نقــش کاتالیــزور آن  بــه شــامر 

مــی رود، تــا چــه انــدازه می تواننــد محصــوالت سیاســی و 

اجتامعــی مدنظــر خلــق را بــه همــراه داشــته باشــند؟ آیــا 

بســرت و زمینه هــای همــکاری و هم گرایــی اســرتاتژیک 

میــان احــزاب و جریانــات سیاســی رشق کوردســتان مهیــا شده اســت؟ پیشــینه ی احــزاب رشق کوردســتان و روابــط میــان آنهــا بــر پیرشفــت چنیــن رونــدی چــه تاثیــری خواهــد 

ــرد؟ ــر می گی ــایلی را در ب ــه مس ــد چ ــن فرآین ــوب ای ــی چهارچ ــه عبارت ــد؟ ب ــتان کدامن ــزاب رشق کوردس ــی اح ــوع هم گرای ــا در موض ــت؟ اولویت  ه داش

اینهــا ســواالتی هســتند کــه بی گــامن هــر شــهروند کــورد در رشق کوردســتان جویــای پاســخ آنهــا خواهد شــد. چــرا کــه یکــی از وظایــف هــر فــرِد متعهــد جامعــه ی مــا نظــارت 

و پیگیــری چنیــن فرآیند هــای سیاسی ای ســت تــا دچــار انحــراف نگردنــد. در صورتــی می تــوان آینــده ای منســجم از حیــات سیاســی ـ اجتامعــی رشق کوردســتان متصــور شــد 

کــه پاســخ چنیــن ســواالتی را بــا خوانشــی صحیــح و بینشــی عمیــق جســتجو منــود و ایــن امــر موجــب افزایــش هرچــه بیشــرت شــناخت مــا از جایــگاه هویت منــد سیاســی 

کاژپ هویتِهمگرا...
زانا پشکو
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پیــش محــرز می گــردد. جایــگاه سیاســی نویــن خلــق کــورد نیازمنــد عملکــردی نویــن از احــزاب اســت. در چنیــن وضعیتــی و بــا توجــه بــه پیشــینه ی سیاســی و مبارزاتــی رشق 

کوردســتان، ایــن پتانســیل دیــده می شــود کــه جامعــه ی رشق کوردســتان می توانــد نقــش تعیین کننــده و تکمیلــی ای را در آینــده ی سیاســی کوردســتان داشــته باشــد. بنابرایــن 

ــژه در رشق می باشــد، ایجــاد چنیــن جبهــه ای الزم و رضوری ســت. تالش هــا و  ــه وی جهــت تحقــق چنیــن جایگاهــی کــه درخــور واقعیــت وجــودی جامعــه ی کوردســتان ب

اقدامــات حــزب حیــات آزاد کوردســتان در ایــن زمینــه و بــا هــدف تشــکیل جبهــه ی دموکراتیــک نیروهــای رشق کوردســتان ایــن امیــد را بــه جامعــه می دهــد کــه می تــوان 

مطالبــات و خواســته های مــرشوِع اجتامعــی را از دروازه ی فعالیت هــای جریانــات سیاســی و احــزاب پیشــاهنگ محقــق گردانــد. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه اســتمرار بــر 

چنیــن رونــدی و ایجــاد جبهــه ای دموکراتیــک میــان نیروهــای سیاســی و اجتامعــی می توانــد آینــده ای روشــن از جایــگاه سیاســی ـ اجتامعــی رشق کوردســتان را نویــد بخشــد.

حــال کــه بــا قطعیــت می تــوان بــه رضورت وجــود جبهــه ای مشــرتک اشــاره منــود، ایــن ســوال مطــرح می گــردد، چــه بســرتی جهــت تحقــق ایــن امــر الزم اســت و آیــا ایــن 

بســرت جهــت یــک نــوع هم گرایــی اســرتاتژیک میــان احــزاب مهیــا شــده اســت؟ رضوری ســت کــه رشایــط الزم جهــت ایــن کار را بــه دقــت مــورد بررســی قــرار دهیــم. پیشــینه ی 

مبــارزات سیاســی و اجتامعــی در رشق کوردســتان ایــن واقعیــت را بــه روشــنی آشــکار می ســازد کــه خلــق کــورد در رشق کوردســتان بــا مفاهیمــی از ایــن دســت آشــنایی 

کاملــی دارنــد و حتــی می تــوان گفــت کــه جایــگاه فعلــی رشق کوردســتان از هــر لحــاظ و بــا هــر رشایطــی کــه داراســت، مدیــون مبــارزات و فعالیــت  نیروهــای سیاسی ســت؛ 

چــرا کــه متامــی احــزاب و نیروهــای رشق کوردســتان در طــی ســال ها فعالیت شــان و بــا شــهدایی کــه نثــار راه آزادی منوده انــد، توانســته اند تــا ایــن مرحلــه بــه پیــش آینــد. 

نکتــه ی قابــل توجــه این جاســت کــه همیــن  ارزشــمندی و گرانقــدری شــهیدان غیرقابل بحث تریــن مــوردی اســت کــه در میــان همــه ی احــزاب و جریانــات سیاســی نقطــه ی 

اتــکاء و مشــرتک مهمــی بــه شــامر مــی رود. می تــوان بــا اتــکاء بــه همیــن ارزش، بــه مهیــا منــودن بســرتهای مناســب جهــت ایجــاد جبهــه ای مشــرتک اندیشــید. جهــت ایجــاد 

ــد محصــوالت سیاســی-اجتامعی خلقــی منجــر  ــه تولی ــه ب ــد ک ــه شــیوه ای جهت دهــی گردن ــی ب ــه اولویت بندی هــای حزب ــاز اســت ک ــی، نی ــی ِ سیاســِی نوین ــن هم گرای چنی

گردنــد. زمانــی می تــوان ایجــاد جبهــه ای مشــرتک را در عرصــه ی عملــی شــاهد بــود کــه احــزاب و جریانــات سیاســی فعــال، منافــع و اهــداف حزبــی را در لــوای منافــع کالن 

خلقــی معنادهــی مناینــد. بدیــن معنــی کــه رضورت زمانــی اقتضــا می کنــد کــه شــکاف موجــود میــان احــزاب رشق کوردســتان بــا اتــکاء بــه هــدف هم ســویی و هم گرایــی بــه 

صورتــی ریشــه ای برطــرف گــردد. اینجاســت کــه بایســتی اهــداف کوتاه مــدت و بلند مــدت احــزاب را در ایــن رونــد بــا دقــت فراوانــی رصــد منــود. بــه هــر حــال پیشــاهنگی 

پــژاک در ایــن زمینــه رونــد تــازه ای را نشــان می دهــد و عملگــرا بــودن پــژاک را بیــش  از پیــش محــرز می گردانــد. پــژاک پــس از برگــزاری پنجمیــن کنگــره ی خــود، تحقــق 

هم گرایــی میــان احــزاب و نیروهــای سیاســی و اجتامعــی در لــوای ایجــاد جبهــه ی دموکراتیــک نیروهــای رشق کوردســتان را از اولویت هــا و برنامه هــای اســرتاتژیک خــود 

قــرار داد. دیدارهــای دیپلامتیــک پــژاک بعــد از کنگــره ی پنجــم و تالش هــای عملــی ایــن حــزب جهــت تحقــق ایــن امــر، نشــان از رویکــرد اســرتاتژیک و خوانــش صحیــح از 

وضعیــت موجــود دارد. خوانــش صحیــح از رضورت هــای موجــود و نیازهــای جامعــه، موجــب می شــود کــه در راســتای پاســخ گویی بــه ایــن نیــاز گام هــای عملــی درســتی 

برداشــته شــود. در نهایــت امــر ایــن اقــدام پــژاک در راســتای ایجــاد هم گرایــی و هم ســویی نیازمنــد پیگیــری مســتمر در همــه ی جهــات می باشــد تــا ایــن رونــد مثبــت بــه 

نتیجــه ی مثمرمثــری برســد. موضــوع پیگیــری و رصــد چنیــن فرآینــدی بایســتی بــه دغدغــه ای بــرای جامعــه  بــدل گــردد. هــر فــرد دارای  دغدغــه بایســتی بــا پیگیــری مســتمر 

رونــد پیرشفــِت فرآینــد هم گرایــی جریانــات سیاســی، ضامنــت اجرایــی آن هــا را میــرس گرداننــد؛ چراکــه تنهــا نظــارت خلقی ســت کــه احــزاب و جریانــات دخیــل را مجــاب 

می کنــد تــا در مســیر صحیحــی حرکــت مناینــد. 

هامن طــور کــه بیــان شــد مقتضیــات زمانــی و کنژکتــوری موجــود در منطقــه ایجــاب می کنــد کــه هویتــی نویــن و درخــور جایــگاه اصلــی خلــق در رشق کوردســتان شــکل 

ــی و هم ســویی، اهــداف  ــا راهــرد هم گرای ــق، و ب ــگاه سیاســی خل ــش از جای ــف خوی ــی تعاری ــا بازبین ــن الزم اســت احــزاب و نیروهــای رشق کوردســتان، ب ــرد. بنابرای بگی

اســرتاتژیک الزم جهــت ترســیم آینــده ای سیاســی و روشــن را بــه نتیجــه  ای مطلــوب برســانند.  

جامعــه می گــردد. قبــل از هــر چیــز بایســتی چرایــی و دالیــل وجــود هم گرایــی میــان احــزاب و جریانــات سیاســی را 

مــورد بررســی قــرار داد.

رضورت ایجاد جبهه ی دموکراتیک نیروهای رشق کوردستان چیست؟
     بررســی وضعیــت کنژکتــوری موجــود در خاورمیانــه ایــن واقعیــت را آشــکار می ســازد کــه »کــورد« بــه مثابــه ی یــک 

هویــت سیاســی ـ اجتامعــی در حــال طــی رونــدی رو بــه رشــد بــوده کــه آن  هــم دســتیابی بــه جایــگاه راســتین خویــش 

ــا ضعــف هویتــی را تنهــا  می باشــد. جایگاهــی کــه مــدت مدیدی ســت از آن ســلب شــده اســت. اگــر ایــن فقــدان ی

بــه عوامــل خــارج از جامعــه ی کوردســتان تقلیــل دهیــم بی شــک دچــار تنگ نظــری خواهیــم شــد. عوامــل زیــادی را 

می تــوان در ایــن مســئله دخیــل دانســت کــه یکــی از آن هــا عــدم تعریــف مناســب از جایــگاه و اراده ی سیاســی خلــق 

و جامعــه در پیکربنــدی جریانــات و نیروهــای سیاسی ســت. تحــوالت چنــد ســال اخیــر منطقــه ای موجــب شــکل گیری 

جریانــات نوینــی گشــته و بــه عنــوان فاکتور هــای نویــن، توازنــات جدیــدی را تشــکیل داده انــد. ظهــور چنیــن توازناتــی، 

رونــدی متفــاوت جهــت حــل بحران هــای ناشــی از آن هــا را ایجــاب می کننــد و نیازمنــد مناســبات و طــرح فرضیه هــای 

جدیدی ســت. نکتــه ی قابــل توجــه در ایــن برهــه ی زمانــی نقــش خلق هــا در چنیــن توازناتی ســت. چــرا کــه همــواره 

ــان گــود کشــیده  ــه می در طــول تاریــخ سیاســی،  فاکتورهــای خلقــی در حاشــیه بــوده، امــا امــروزه ایــن فاکتورهــا ب

شــده اند و نقــش تعیین کننــده ای را نیــز ایفــا می مناینــد. خلــق کــورد یکــی از ایــن فاکتورهــای موثــر اســت کــه دیگــر 

قابــل انــکار نیســت و بــدون در نظــر  گرفــن نقــش آن در معــادالت، منی تــوان راه حــل مناســب را یافــت. تعمــق در ایــن 

مســئله تــا انــدازه ای َشــامیی از جایــگاه کوردهــا را در منطقــه مشــخص می ســازد. ثبــات در نقش ویــژه و جایــگاه یــک 

جامعــه، نیازمنــد بــروز تغییراتــی بنیادیــن در نحــوه ی نگــرش و نظــرگاه سیاســی-اجتامعی آن جامعــه اســت و در صــدر 

ــگاه آن داشــته باشــند.  آنهــا پتانســیل ها و نیروهــای سیاســی و اجتامعــی کــه بازتعریفــی از مســئله ی جامعــه و جای

وضعیــت جامعــه ی کوردســتان امــروزه بیانگــر جایگاهی ســت کــه نشــان از ارتقــاء ســطح آگاهــی و خــرد سیاســی در 

ــکال مختلفــی مشــهود اســت.  ــه اَش سیاســت ورزی جامعــه دارد. جایگاهــی کــه در بخش هــای مختلــف کوردســتان ب

اینجاســت کــه احــزاب و جریانــات سیاســی بایســتی آن بازتعریــف را بــه منصــه ی ظهــور برســانند و هــم در نگــرش و 

هــم در عمــل بــرای اثبــات آن تــالش مناینــد. موضــوع هم گرایــی، همبســتگی و خوانشــی صحیــح از مبــارزه و متامــی 

عنــارص بنیادیــن حیــات اجتامعــی، از مطالبــات و خواســته های اولیــه ی هــر جامعه ای ســت کــه انتظــار تحقــق آن هــا 

ــراردادن آن  ــت ق ــات و در مرکزی ــن مطالب ــراردادن ای ــت ق ــن در اولوی ــات سیاســی پیشــاهنگ دارد. بنابرای را از جریان

ــراز  ــوان اب ــه ی اول می ت ــرد. در وهل ــزی احــزاب جــای  می گی ــگاه اول هدف گــذاری و برنامه ری به خــودی خــود در جای

داشــت کــه رضورت ایجــاد جبهــه ای مشــرتک میــان احــزاب و جریانــات سیاســی در کوردســتان بــا هــر عنوانــی بیــش  از 

    مقتضیــات زمانــی و کنژکتــوری موجــود در 

منطقــه ایجــاب می کنــد کــه هویتــی نویــن 

و درخــور جایــگاه اصلــی خلــق در رشق 

کوردســتان شــکل بگیــرد. بنابرایــن الزم اســت 

احــزاب و نیروهــای رشق کوردســتان، بــا 

بازبینــی تعاریف خویــش از جایگاه سیاســی 

خلــق، و بــا راهــربد هم گرایــی و هم ســویی، 

اهــداف اســراتژیک الزم جهــت ترســیم 

ــه نتیجــه  ای  ــده ای سیاســی و روشــن را ب آین

مطلــوب برســانند.  

آلترناتیو
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شکاف فرهنگی و اجتامعی میان احزاب سیاسی و مردم 

ــا بــه امــروز نیــز دیــده می شــود. خــوِد ســنت و فرهنــگ در ذات مقاومــت می گنجنــد. از آنجــا کــه بخــش       آنچــه تاکنــون خرده ملی گرایــی کــورد را بــه طــور کامــل بــه ورطــه ی نابــودی نکشــانده، ســنت و فرهنــگ  اســت و ایــن واقعیــت ت

بزرگــی از مبــارزات رهایی بخــش خلــق کــورد بــا رویکــرد حزبــی انجــام گرفتــه اســت، بایــد گفــت بنــای مبــارزات احــزاب نیــز بــر بســرت و پتانســیل ســنتی و فرهنگــی آبــاد گشته اســت. البتــه ایــن بــه معنــای تطابــق بی چــون و چــرای بنــای مبــارزات 

حزبــی بــا ســاختامن آمــال و خیال هــای اجتامعــی و خلقــی نیســت. بحــث بــر رس موضــوِع واکاوی میــزان تاثیرگــذاری و تاثیرپذیــرِی مثبــت یــا منفــی هــر دو ســوی قضیــه، یعنــی خلــق در هیئــت ســّنت و فرهنــگ، و احــزاب بــه عنــوان پیشــاهنگ 

در مبــارزه اســت. تحلیــل ایــن مطلــب تــا حــدودی پیچیــده اســت؛ چــرا کــه مســئله ی تحــزّب در کُردســتان سال هاســت از رویــه ای رصفــاً سیاســی و بخشــی از پروســه ی آزادی خواهــی گــذار منــوده و بــا همــه ی جوانــب ســاختارین و معنایــی زندگــِی 

اجتامعــی عجیــن گشــته و در حــوزه ی فرهنــگ معنــا می یابــد. بنــای مبــارزه ی احــزاب بــر بســرتهای فرهنگــی و ســنتی برپــا شــده اســت. بــدون شــک هــر ســاختار و بنایــی بــا بســرت و خاســتگاه خــود مرتبــط اســت. ســیر حرکــت احــزاب کُــردی نیــز 

در گذشــته و تــا حــدودی هم اکنــون بــا مبانــی ســنتی و فرهنگــی جامعــه ی کــورد مرتبــط بــوده و هســت. عکــس ایــن موضــوع نیــز صــادق اســت. 

هرچنــد کــه پــس از تاثیرپذیــری کُردســتان از مــوج سوسیالیســم و کمونیســم تالش هایــی بــرای مشــارکت همگانــی جامعــه  ی کُــرد در امــور سیاســی و تعییــن رسنوشــِت خــود انجــام گرفــت، امــا بــه دلیــل تحکــِم شــیوه و رژیــم فئودالــی و عشــیره ای، 

ایــن تالش هــا نیــز بــه انحــراف کشیده شــد. برخــورد عشــیره ای و قبیلــه ای بــا پدیــده ی سیاســت و جامعه شناســی سیاســی در کُردســتان ســبب گشــت تــا مــردم نــه در مقــام فاعــِل سیاســی، بلکــه در ســیامی مشــاهده گر در میــدان سیاســت ظاهــر 

شــوند. همچنیــن تــداوم ایــن شــیوه کــه در آن همــه ی تــواِن کنــِش سیاســی و حتــی اجتامعــی بــه قــرشی خــاص محــدود می گردیــد، وضعیــت را بــرای مترکــز قــدرت بــه بهرتیــن شــیوه ها فراهــم منــود. رسانجــام همــه ی ایــن مســائل جامعــه ی کــورد 

را بــه ســمتی ســوق دادنــد کــه دارای چنیــن خوانــش سیاســی ای باشــند: »ســطحی نســبتاً وســیع و عمقــی بســیار کــم« 

اهــامل و قبــول خواســته یــا ناخواســته ی کنش گــر نبــودِن سیاســی و عــدم مشــارکِت مســتقیم در سیاســت از طــرف جامعــه و نیــز راضی بــودن مــردم بــه اتخــاذ بخشــی ســطحی از خواسته هایشــان و دلخوش کــردن بــه ُشــعارهای کلی گویانــه ی 

احــزاب کار را بــه جایــی رســانید کــه خــالء بزرگــی در تعریــف مطالبــات هویتــی، سیاســی و اجتامعــی جامعــه کُــرد بــه وجــود آمــد. ایــن خــود یکــی از بزرگ تریــن انحراف هــای تاریــخ سیاســی کُردســتان اســت. در ایــن رونــد، هــم بــر مبنــای ســنت 

و فرهنــگ )برخوردهــای عشــیره ای و فئودالیســتی( ســیر حرکــت حزبــی بــه چالــش کشیده شــده و هــم بــه تبــع از ایــن انحــراف در مســیر احــزاب، ســنت و فرهنــگ منحــرف گشــت. ایــن واقعیــِت فرســاینده رفته رفتــه از اعتــامد و باورمنــدی جامعــه 

نســبت بــه احــزاب کاســت. بــه تاثیــر از ایــن کم اعتــامدی راه بــرای شــکاِف بیشــرت میــان جامعــه و احــزاب کُردســتانی همــوار گردیــد. دیگــر نــه مــردم احــزاب را چنــان یگانــه راه رهایــی و پیشــاهنِگ خویــش بــه شــامر آورده و نــه احــزاب منافــعِ 

ملــی، سیاســی و هویتــی مــردم را در جایــگاه نخســت از اولویت های شــان قرار می دادنــد. بــه تدریــج ســبب گردیــد کــه ســنت و فرهنــگ دچــار آســیب گشــته و  هم چــون گذشــته ایــن تــوان را نداشــت کــه در برابــر هجــوم دشــمنان نقــش ســپر 

را ایفــا منایــد. احــزاب و جنبش هــا نیــز دیگــر مردمــی و خلقــی نبــوده و متامــاً بــه بســرت اولیــه ی خــود پایبنــد مناندنــد و در مســیر دیگــری کــه جــدای از دغدغه هــای خلقی ســت قــرار گرفتنــد. منی تــوان گفــت در ایــن رشایــط جامعــه از اهــداف 

آزادی خواهانــه خــود دســت خواهدکشــید یــا دیگــر بــه هیــچ عنــوان ســنت و فرهنــگ را حفــظ نخواهدکــرد. جامعــه منی توانــد تــا ابــد در خفقــان دوام آَورَد و اهــداف و آمــال خــود را زیــر پــا گــذارَد. امــا به دلیــل فقــدان هیجــان و امیــِد راســتین 

انقالبــی و عــدم انطبــاق کامــل ســاختارین و معنایــی میــان مــردم و جنبش هــا و احــزاب، تــوان کافــی بــرای خیزشــی بــزرگ میــرس منی شــود. از ســوی دیگــر احــزاب نیــز همچنــان مدعــی پیشــاهنگی آزادی خواهــی و مبــارزه ای رهایی بخش انــد. 

امــا بــه ســبب عــدم حامیــت کامــل از طــرف خلــق و نیــز نبــود دغدغه هــای الزم و کافــی در راســتای منافــعِ هویتــی و سیاســی مــردم، تــا به حــال نتوانســته اند موفــق بــه ایجــاد ســازمان دهی ای جامــع میــان متامــی اقشــار جامعــه گردنــد.

نیازهــا و خالءهــای موجــود در پروســه ی آزادی خواهــی، هــم از ســوی خلــق و هــم از طــرف جنبش هــا واضــح و مرهــن اســت.  نیــاز بــه هم گرایــی همه جانبــه میــان جامعــه و احــزاب و رســیدن هــر دو ســوی قضیــه بــه ســطح نقش ویــژه ی 

اساســی خــود در اولویــت قــرار دارد. احــزاب بایــد در تعریــف و شــکل گیری دیــدگاِه صحیــح هویتــی و فرهنگــی پیشــاهنگ باشــند و ایــن نیــز نیازمنــد درک عمیقــی از خواســته های خلقی ســت. در برابــر ایــن، جامعــه نیــز می بایســت مطالبــات 

و خواســته هایش را بازســازی کــرده و در فعالیت هــای سیاســی و اجتامعــی احــزاب گام بــه گام همــراه بــوده و در نقــش کنش گــر ظاهــر شــوند. کنشگرانواقعیهژار ریبین
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   یکــی از مهم تریــن چالش هــای مــداوم پیــش  روی سیاســت ورزی جامعــه ی 

کــورد، مســئله ی هویــت اســت. مســئله ای کــه قیام هــای هویت خواهــی 

از ســوی  اســت.  آفریــده  امــروز  بــه  تــا  تاریــخ  در طــول  را  متعــددی 

روشــنفکران، سیاســیون و احــزاب کــورد تصاویــر متفاوتــی از هویــت کــوردی 

ــا بینش هــای متفــاوت تنهــا  ــه ای کــه هــر یــک ب ــه گون ــه شــده اســت؛ ب ارائ

بخــش یــا بُعــدی از موجودیــت کوردهــا را بــه عنــوان هویــت کــوردی معرفــی 

منوده انــد. گاه بُعــد دینــی ـ مذهبــی کوردهــا، گاه بعــد زبانــی و جغرافیایــی 

و گاه دســتاورد سیاســی جریانــات و جنبش هــای کــوردی، هویــت کوردهــا را 

بازتعریــف منوده اســت. هویــت از مفاهیــم اجتامعــی و دارای ابعــاد فلســفی، 

جامعه شناســی، روان شناســی و سیاسی ســت. هویــت واژه ای عربی ســت، کــه 

از کلمــه هـــو )او( گرفتــه شــده و به معنی حقیقت )شــی( یا شــخصیت ذاتی، 

وجــود و هستی ســت. بــرای شــناخت بیشــرت هویــت بایــد مفهــوم »خــود« را 

درک کــرد. »خــود« موجودیــت فــردی یــک شــخص اســت، کــه ویژگی هــای 

اساســی ایــن موجودیــت او را از دیگــران متامیــز می کنــد. مفهــوم هویــت بــر 

ــس  ــز دارد. پ ــک ســوژە مترک ــه ی ی ــه مثاب ــی تشــکیل دهنده ی »خــود« ب معان

هویــت بــه طورکلــی بــه ایــن موضــوع می پــردازد کــه یــک 

ــه او  ــران ب ــه خــود و دیگ ــی ک ــی متفاوت ــا معان شــخص ب

ــوان  ــاده تر می ت ــورت س ــه ص ــا ب ــت؟ ی ــند، کیس می بخش

ــات  ــردی و خصوصی ــل ف ــه خصای ــت، مجموع ــت هوی گف

ــا در  ــری از م ــاس آن تصوی ــر اس ــه ب ــت ک ــی ماس اجتامع

ــم  ــه گفتی ــور ک ــرد. هامن ط ــکل می گی ــران ش ــن دیگ ذه

ــوردی  ــت ک ــت. هوی ــت اجتامعی س ــک واقعی ــت، ی هوی

ــاس  ــای احس ــه معن ــت و ب ــت اجتامعی س ــک هوی ــز ی نی

فــداکاری  وفــاداری،  تعلــق،  همبســتگی، 

و آگاهــی نســبت بــه آن اجتــامع اســت. 

ــردی  ــت ف ــد هوی ــز مانن ــوردی نی ــت ک هوی

ــا،  ــه م ــبت ب ــران نس ــور( دیگ ــگاره )تص از ان

شــکل می گیــرد. در بحــث هویــت کــوردی از 

طــرف روشــنفکران کــورد ســعی می شــود تــا 

هویــت کــوردی قبــل از هرچیــز از جنبه هــای 

زبــان و فرهنــگ متفاوتــش بازتعریــف گــردد. 

ــوردی  ــت ک ــه ســبب اینکــه هوی ــن ب همچنی

ــی غالــب در  از طــرف حاکمیت هــای سیاس

کوردســتان، مــورد انــکار و نابــودی شــدید 

کوردهــا  هویــت  اثبــات  قرار می گیــرد، 

به شــکل مســئله  ای اولویــت دار بــه موضــوع بحــث تبدیــل 

ــت  ــح هوی ــی صحی ــی و ارزیاب ــرای بررس ــت. ب ــده اس ش

کــورد بایــد واقعیــت آن را در چارچــوب تاریــخ مــورد 

ــه  ــِی روزان ــت اجتامع ــرا واقعی ــم؛ زی ــرار دهی ــش ق پژوه

اگــر ســیر تاریخــی آنهــا بررســی نشــود، به صــورت بســیار 

ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــد گردی ــط درک خواهن ــص و غل ناق

وقتــی واقعیــات اجتامعــی   را بررســی می مناییــم، همیشــه 

هویتوآزادی
ــت.  ــت اجتامعی س ــک واقعی ــت، ی    هوی

هویــت  یــک  نیــز  کــوردی  هویــت 

احســاس  معنــای  بــه  و  اجتامعی ســت 

همبســتگی، تعلــق، وفــاداری، فــداکاری 

ــت.  ــامع اس ــه آن اجت ــبت ب ــی نس و آگاه

هویــت کــوردی نیــز ماننــد هویــت فــردی 

از تصــور )انــگاره( دیگــران نســبت بــه مــا، 

می گیــرد. شــکل 

آلترناتیو

رسبرز کرماشان
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ــه  ــا ب ــد تنه ــه منی گنج ــن مقال ــورد در ای ــخ ک ــوداث تاری ــام ح ــی مت ــه بررس ــا ک ــم. از آنج ــرار می دهی ــش ق ــورد پژوه ــان م ــن تاریخی ش ــا را در بط آنه

ــم.  ــنده می کنی ــالت بس ــای روژه ــورد کورده ــده ای از آن در م گزی

کوردهــای روژهــالت بــه عنــوان ســلول بنیادیــن هویــت کــوردی و مناینــدگان اصلــی ســنت زردشــتی، در شــکل گیری هویــت کــوردی دارای ســهم بســزایی 

هســتند. متدن هــای ســومر و پــارس محصــول فرهنــگ اجتامعــی موجــود در دامنه هــای زاگــرس هســتند. ایــن زاگرس نشــینان بودنــد کــه انقــالب نئولتیــک 

ــا ســقوط کنفدراســیون مــاد، موقعیــت مــاد را از  ــد. ب ــای آن کشــاورزی و دامــداری اســت را شــکل  دادن ــد و فرهنــگ اجتامعــی ای را کــه مبن را آفریدن

یــک حکومــت قدرت منــد بــر مبنــای قــدرت نظامــی، بــه مرکــزی بــرای اشــاعه ی فرهنــگ مــادی تغییــر می یابــد. در تاریــخ هــردوت، مادهــا به عنــوان 

مرتقی تریــن ملــت آن دوران تعریــف می شــوند؛  پارس هــا و یونانی هــای آن دوران در حکــم شــاگردانی هســتند کــه از مادهــا فرهنــگ می آموزنــد.  ایــن 

فرهنــگ مــاد اســت کــه بنیــان شــکل گیری متدن هــای پــارس، اژە، هلــن و روم را تــدارک دیــده اســت. میــراث فرهنگــی مادهــا، در زمینــه ی شــکل گیری 

فرهنــگ اســالمی نیــز نقــش مهمــی را ایفــا کــرده اســت. بــه صورتــی کــه بخــش بزرگــی از مقوله هــای اعتقــادی ـ اخالقــی قــرآن رسچشــمه  ی خــود را از 

آموزه هــای زردشــتی می گیرنــد. آییــن »یارســان« نیــز بخشــی از ایــن ســنت اســت کــه زمانــی حــوزه ی نفــوذ آن عــالوه بــر زاگــرس در ایــران و کشــورهای 

همســایه  و هنــوز در شــامل ایــران، تهــران، آذربایجــان رشقــی، نیــز در افغانســتان پیــروان و آثــار فرهنگــی آن دیــده می شــوند.

در تشــکیل هویــت ایــراِن شــیعی نیــز کوردهــا دخیــل بودنــد. »شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی« کــه، بنیانگــذار اولیــن خانــدان شــیعی ایرانــی بــود، خــود 

یــک کــورد اســت. کهن تریــن و تنهــا نوشــته دربــاره ی تبارنامــه ی خانــدان صفــوی ، کتابــی بــا نــام »صفــوه الصفــا« می باشــد کــه بــه پیــش از ســال ۱۵۰۱ 

میــالدی بــاز می گــردد. ایــن کتــاب توســط »ابــن بــزاز اردبیلــی« کــه از مریــدان شــیخ صدرالدیــن اردبیلــی پــرس شــیخ صفی الدیــن اردبیلی  ســت نوشــته 

ــن کاله می باشــد.« از  ــام فیروزشــاه زری ــه ن ــوادگان یــک نجیــب زاده ی کــورد ب ــن از ن شــده اســت. در قســمتی از آن آمــده اســت کــه »شــیخ صفی الدی

ســویی دیگــر خانــدان صفویــه در اصــل شــیعه نبودنــد بلکــه آنهــا پیــرو مذهــب شــافعِی اهــل ســنت بودنــد. شــیخ صفی الدیــن خــود یــک ســنی شــافعی 

بــود، آیینــی کــه امــروزه بیشــرت کوردهــا از آن پیــروی می کننــد. تغییــِر آییــن گــروه صوفیــان خانــدان صفــوی بــه گروهــی نظامی-سیاســی شــیعه گرا، در 

زمــان نــوه ی شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی، یعنــی خواجــه علــی آغــاز شــد. خاندان هــای غالبــا ترکمــِن شــیعی کــه بــا خانــدان ســنِی تــرک عثامنــی مخالــف 

بودنــد نیــز بــا گذشــت زمــان بــا صفویــان متحــد شــدند و تشــیع نیــز بــه بخشــی از ایدئولــوژی رســمی قــدرت جدیــد تبدیــل شــد. 

ــدف  ــت. ه ــا گذاش ــر کورده ــادی ب ــر زی ــد تاثی ــد گردی ــا منعق ــا و عثامنی ه ــان صفوی ه ــالدی می ــال  ١٦٣٩ می ــه س ــه ب ــیرین« ک ــه ی »قرصش پیامن نام

اصلــی ایــن پیامن نامــه جداســازی کوردهــای ســاکن زاگــرس از متامیــت کوردهــا و کاهــش نقــش سیاســی و فرهنگــی کوردهــا در منطقــه بــود. بــا وجــود 

اینکــه بخــش اعظمــی از کوردهــای روژهــالت شــیعه هســتند، فرهنــگ مســلط و رایــج موجــود در واقعیــت کوردهــای روژهــالت، بیشــرت از اینکــه دینــی 

و مذهبــی باشــد، کیفیتــی اتنیکــی و قومــی را داراســت. هرچنــد تالش هــای متمرکــزی در جهــت ذوب فرهنگــی و بی تأثیرگردانیــدن کوردهــای شــیعه از 

نظــر سیاســی صــورت گرفتــه، امــا آنهــا همچنــان بــر حفــظ فرهنــگ و هویــت خویــش ارصار می ورزنــد. بــه گونــه ای کــه بعــد از اســالم شــاهد ظهــور 

ــه در اســتان های کوردســتان، کرماشــان،  ــی مســتقل کــوردی توســط کوردهــای شــیعه هســتیم. سلســله ی حســنویه )۳۴۸-۴۰۵ق( ک حکومت هــای محل

همــدان، لرســتان، ایــالم تــا نزدیــک بــه خوزســتان فرمانروایــی کردنــد. بنــی عیــاران )۴۰۱ تــا ۵۱۱ ق( کــه بــر شــهرهای مهــم کوردســتان و بــالد دینــور، 

ــکان  ــا اتاب ــارس، سلســله ی هزاراســپیان ی ــا ۷۵۶ ق( در اســتان ف ــد. سلســله ی شــبانکاره ) ۴۴۸ ت ــا حــدود خوزســتان حکومــت کردن ــد ت همــدان و نهاون

ــد. حکومــت کلهرســتان  ــاری حکومــت کردن ــی از اســتان خوزســتان و چهارمحال وبختی ــی، بخش های ــر نواحــی لرســتان کنون ــا ۸۲۷ ق( ب ــر )۵۵۰ ت ل

)حکومــت کــورد عــراق( کــه بــا تســلط بــر بخشــی از کوردســتان، لرســتان، کرماشــان و ســپس متامــی عــراق عــرب بــه فرماندهــی ذوالفقارخــان کلهــر 

ــد.   ــزی ش پی ری

  اقدماتــی کــه از اوایــل ســده ی ١٩ آغــاز شــدند تأثیــر مهمــی در شــکل گیری هویــت معــارص کــوردی در روژهــالت کوردســتان داشــت. در ایــن ســده 

حکومــت مرکــزی بــرای تقویــت قــدرت خــود دســت بــه پاکســازی میــزان نفــوذ و قــدرت بیگ نشــین ها و ایــالت کــورد زد کــه بــا مقاومــت هــای 

ــو در ایــالم، شــورش داودخــان کلهــر در کرماشــان،  ــد شــورش رن ــه رو شــد؛ )مانن ــا هــدف کســب مجــدد قــدرِت ازدســت رفته خوانیــن روب ــادی ب زی

شــورش بابان هــا در منطقــه ی ســوران(.  هرچنــد در ایــن دوره قدرت هــای ســنتی کــورد پاکســازی شــدند، امــا آســیب چندانــی بــه فرهنــگ اجتامعــی 

کوردهــا وارد نشــد. بلکــه به نوعــی، هویــت کــوردی قدرت گــرا ضعیــف گشــت و هویــت اجتامعــی کــوردی نویــن پــا بــه عرصــه ی ظهــور گذاشــت. 

ــری« در ســال ١٨٧٨، »ســمکو« در ســال ١٩٢٠، »قاضــی محمــد« در ســال ١٩٤٥ و »احــزاب  ــه نه ــه پیشــاهنگی »شــیخ عبیدالل ــه ب ــی ک جنبش های

ــی و آزادی  ــت مل ــر موجودی ــی را ب ــات عمیق ــد، تخریب ــت انجامیدن ــه شکس ــد و ب ــورت گرفتن ــتان ص ــالت کوردس ــال ١٩٨٠ در روژه ــورد« در س ک

کوردهــا وارد ســاخت. هــر شکســت منجــر بــه یــک قتل عــام شــد، هــر قتل عــام نیــز نسل کشــی فرهنگــی را گامــی دیگــر بــه جلــو بــرد. شکســت و 

رسکوبــی هرچــه بیشــرت موجودیــت ملــی و آزادی را بیشــرت ضعیــف  می کنــد و موجــب ایجــاد نومیــدی می شــود. به طــوری کــه می تــوان گفــت ایــن 

شکســت ها تخریبــات عمیقــی بــر موجودیــت ملــی و آزادی کوردهــا وارد کردنــد. 

در قــرن ٢٠و ٢١ آشــکارا دیــده می شــود کــه هویــت کــوردی به عنــوان واقعیــت ملــی، رضبــات مرگبــاری را متحمــل گشــته اســت. دولــت ـ ملت هــا، 

نظام هــای همــوژن و نیــز عنــارص مــزدور بــرای برســاخت خــود در کوردســتان، درصــدد ایــن هســتند کــه بــا تقســیم کوردســتان، از هم گســیخته ماندن 

ــد  ــه کنن ــف تجزی ــاد مختل ــا را از ابع ــت کورده ــتان، هوی ــش از کوردس ــر بخ ــورد در ه ــی ک ــت مل ــل موجودی ــی  کام ــی و نسل کش آن، ذوب فرهنگ

ــن  ــد. ای ــگ اســت می پردازن ــان و فرهن ــه زب ــت ک ــودی جنبه هــای برجســته ی هوی ــه ناب ــن منظــور ب ــرای ای ــد. ب ــن برن ــا را از بی ــت آنه و موجودی

قتل عــام  فرهنگــی در سیاســت های دولــت ـ ملــت بازتــاب عمــده ای می یابــد. حتــی کوردهــا را لحــاظ اقتصــادی و حــق حیــات محــروم می ســازند. 

پیاده کــردن ایــن قانــون اســت: »اگــر در چارچــوب فرهنــگ خــود بــه زندگــی ادامــه بدهــی و تســلیم نشــوی، گرســنه و بیــکار باقــی خواهــی مانــد!« 

آری بــدون مشــارکت در فرهنــگ رســمی دولــت ـ ملــت، بــدون دست برداشــن از فرهنــگ خویــش و بــدون تســلیمیت، کســِب جایــگاه اجتامعــی و 

ترقــی، از طریــق هــزار و یــک مانعــی کــه بــر رس راهــت قــرار داده می شــود غیرممکــن اســت. بدیــن ترتیــب عضویــت در جامعــه ی همــوژِن رســمی، 

ــده می شــوند. از  ــه حاشــیه ران ــد، ب ــِت فرهنگــی رســمی زندگــی می کنن ــن ترتیــب متــام فرهنگ هایــی کــه خــارج از هوی ــر می گــردد. بدی گریزناپذی

طریــق روش هــای گوناگــون و فشــار غیرمســتقیم و یــا از راه سیاســت های هدف منــد دولــت ـ ملــت در راســتای آفریــدن جامعــه ی همــوژن رســمی، 

ــتند  ــرادی هس ــزدور اف ــارص م ــتند. عن ــزدور هس ــارص م ــی عن ــی فرهنگ ــای نسل کش ــن اهرم ه ــی از پلیدتری ــوند. یک ــه رو می ش ــی روب ــا نسل کش ب

کــه اکــرثا از روی ناآگاهــی، مــروج نوعــی هویــت کــوردی تقلبــی، ســاختگی و تحریف شــده هســتند کــه نظــام ســلطه تحــت نــام هویــت کــوردی 

بــه وجــود آورده اســت. نقــش ایــن کوردهــای ســاخته و خائــن، مرشوعیــت بخشــیدن بــه نسل کشــی فرهنگــی کوردهــا اســت. اینــان طــوری عمــل 

ــا آن صــورت نگرفتــه و منی گیــرد. ایــن هویــت ســاختگی،  می کننــد کــه گویــی هویــت کــوردی در قیــد حیــات اســت و هیــچ برخــورد نامناســبی ب

ــی  ــای نسل کش ــن اهرم ه ــی از پلیدتری یک

فرهنگــی عنــارص مــزدور هســتند. عنــارص 

ــرا از روی  ــه اک ــتند ک ــرادی هس ــزدور اف م

ــوردی  ــت ک ــی هوی ــروج نوع ــی، م ناآگاه

تقلبــی، ســاختگی و تحریف شــده هســتند 

کــه نظام ســلطه تحــت نــام هویت کــوردی 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ب

آلترناتیو
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  هــر برآینــد سیاســی بــرای اینکــه بتوانــد در مســیر تکویــن خــود قــرار گیــرد، رجعتــی بــه منشــا و چگونگــی پیدایــش خــود صــورت می دهــد. برآیندهــای 

ــد  ــن نوســانات می توان ــی می شــوند. ای ــراز و فرودهای ــک خــود دچــار ف ــاِت دیالتی ــه خــود زاده ی برآیندهــای اجتامعــی هســتند در طــول حی سیاســی ک

ناشــی از تغییــر و دگردیســی هایی باشــد کــه در درون ایــن برآینــد یــا توازنــات سیاســی ـ اجتامعــی روی مــی دهــد. حــزب از آن دســته برآینــد سیاسی ســت 

ــات و خواســته های  ــه برســاخت آن احســاس می گــردد. حــزب، تجمیــع مطالب ــاز ب ــوده کــه در یــک برهــه از زمــان، نی کــه حاصــل کُنش هــای اجتامعــی ب

گروهــی از مــردم اســت کــه در یــک ســاختار سیاســی منــود پیــدا می کنــد و بــر مبنــای ســازماندهی خلــق در راســتای تامیــن ایــن خواســته ها بــه فعالیــت 

ــردازد. ــارزه می پ و مب

مدعــی ایــن موضوع انــد کــه یکــی از  عنــارص موجودیــت ملــی کوردهــا هســتند و در راســتای محقق ســازی آن تــالش می کننــد. امــا خــود اصلی تریــن عامــل در از میان بــردن 

هویــت کــورد بــه شــامر می رونــد. 

ــدا ایــن اســت کــه موجودیــت خویــش را حفــظ کننــد  ــا نابــودی روبه روســت، اولیــن مســئله اش آزادی نیســت، بلکــه ابت در برهــه ی کنونــی، کوردهــا کــه موجودیتشــان ب

ــت  ــا موجودی ــا ب ــد. آزادی تنه ــته باش ــد آزادی داش ــت، منی توان ــت اس ــد موجودی ــه فاق ــد. آ نک ــط آزاد منای ــور مختل ــردد، آن را به ط ــرس گ ــر می ــن ام ــه ای ــبی ک ــه تناس و ب

ــان کــه در ایــن  ــر از نسل کشــی ارمنی هــا و یهودی ــد میــرس گــردد. در واقعیــت معــارص ملــت کــورد، جنبــه ی خــاص در همین جاســت. همچنیــن جنبــه ی متفاوت ت می توان

ــروه  ــک گ ــرتی دارد. ی ــت بیش ــی اولوی ــر ذهن ــی از نظ ــه ی فرهنگ ــا، جنب ــه در نسل کشــی کورده ــت ک ــن اس ــت، ای ــرتی داش ــت بیش ــی اولوی ــودی فیزیک نسل کشــی ها، ناب

فرهنگــی کــه از هویــت اش دســت کشــیده باشــد، بــدان معناســت کــه خــواه از لحــاظ فیزیکــی و خــواه از لحــاظ ذهنــی وارد رونــد نسل کشــی گردیــده و یــا نسل کشــی بــر 

روی آن تحقــق یافتــه اســت. بــه ســبب تقســیم کوردهــا بــه چهــار بخــش و اقدامــات نابودگرانــه ی متفاوتــی کــه در هــر بخــش علیــه موجودیت شــان صــورت گرفتــه، رونــد  

ــه  ــی ای ک ــژە ی نسل کش ــبب خصال وی ــه س ــت. ب ــه اس ــی گرفت ــش را از نسل کش ــهم خوی ــاوت س ــطحی متف ــش در س ــر بخ ــه و ه ــش رفت ــاوت پی ــورت متف ــی به ص نسل کش

علیــه کوردهــا صــورت گرفتــه اســت، ایــن پروســه هنــوز هــم ادامــه دارد. بایــد واقعیــت کوردهــا کــه از ایــن لحــاظ بــا اشــغال، اســتعامرگری، آسیمیالســیون رویــارو گشــته، در 

چارچــوب چنیــن پــروژه مــورد تفســیر واقــع گــردد: واقعیتــی کــه ســعی می مناینــد آن را از حالــت هویــت ملــی خــارج ســازند!

در پایــان بایــد گفــت ایــن برهــه ی معــارص کــه دویســت ســال اســت صــورت می پذیــرد و می تــوان آن را برهــه ی مبــارزه جهــت حفــظ موجودیــت ملــی و آزادســازی نامیــد 

ــک  ــی، سیاســی، اجتامعــی، اقتصــادی و دیپلامتی ــک، نظام ــت فرهنگــی کوردهــا در حوزه هــای ایدئولوژی ــه موجودی ــی دارد ک ــه آزادی گســیل م ــارزه ای آن را ب ــع مب در واق

صــورت عملــی و هویت منــد کســب منایــد. هــامن مبــارزه ای کــه نیروهــای آزادی خــواه و دموکراســی طلب از طریــق اســرتاتژی و تاکتیک هایــی همه جانبــه و بــا مبنــا گرفــن 

ــد. ــام می دهن ــکوه مند انج ــی ش مقاومت

پارتیزان   منگور

سازسیزدهسال
پ

پارتیزان منگور
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جامعــه و مفاهیــم اجتامعــی در خــود ایــن قوانیــن هســتیم. همیــن امــر ســبب گردیــده کــه روی گردانــی از رجــوع بــه قوانیــن مدنــی و اجتامعــی صــورت گرفتــه و توســل بــه آن 

جهــت تحقــق مطالبــات تنهــا رسخوردگــی و ناامیــدی عمومــی را بــه دنبــال داشته باشــد. چــرا کــه ایــن قوانیــن، نــه قوانیــن اجتامعــی یــا ســاز وکاری در راســتای تحقــق مطالبــات 

اجتامعــی یــا حفاظــت از حقــوق و آزادی هــای فــرد و جامعــه باشــد کــه قانونــی جهــت حفاظــت رژیــم و ابــزاری کارآمــد جهــت رسکوب گــری گســرتده تر و عمیق تــر جامعــه اســت. 

ایــن منایــی کلــی و تابلویــی واقع بینانــه از رابطــه ی ناســامل دولــت مرکــزی و جامعــه و نحــوه ی رفتــار سیاســی ســاختار نظــام بــا مطالبــات و خواســته های اجتامعی ســت. 

از ســوی دیگــر خــود احــزاب کــوردی نیــز بــا وجــود مبــارزات دیریــن و جانفشانی هایشــان، کاســتی هایی در راه رســیدن بــه گفتامنــی مشــرتک در راســتای اتحــاد و همبســتگی مــردم 

داشــته اند. فقــدان فرهنــگ  گفتگــو، انحصارگرایــی حزبــی و نگــرش منطقه  گرایانــه بــه مفهــوم میهــن، عوامــل مهمــی در دور گشــن احــزاب از آرمان هــای انقــالب بــوده و خالئــی 

مناســب جهــت رژیــم متامیت خــواه جمهوری اســالمی و نفــوذ هــر چــه بیشــرت ایــن رژیــم در راســتای دامــن زدن بــه تفرقــه و نقــاق در جامعــه  اســت. منونه هــای فراونــی را می تــوان 

ــروژه ی  ــدان پ ــز فق ــارزه و نی ــت سیاســی در مب ــارزه و فراگیر شــدن هوی ــی در مب ــاق مل ــدم وف ــه ای، ع ــه و منطق ــا نگرش هــای تقلیل گرایان ــرد احــزاب رشق کوردســتان ب از عملک

ســاختاری در رویکــرد احــزاب دیــد. همیــن عوامــل ســبب گردیــد کــه تفاوت مندی هــای زبانــی، قومــی، فرهنگــی و جغرافیایــی کــه بــه جــای هم گرایــی و هم بســتگی سیاســی و 

اجتامعــی کــه می توانســت هویت ســاز باشــد بــه شــکاف اجتامعــی بیشــرت جامعــه منجــر گشــت. هنگامــی هــم کــه مراکــز امنیتــی و رسبــازی رژیــم توانســتند قــدرت خــود را در 

رشق کوردســتان ســازماندهی کننــد، جنــگ متام عیــاری را در برابــر احــزاب رشق آغــاز منــود و فرصتــی حیاتــی کــه در آن احــزاب رشق قــادر بــه تحولــی عظیــم در کوردســتان بــوده 

و تــوان سیاســی نظامــی آنــان جمهوری اســالمی را دچــار بحــران منوده بــود، از دســت رفــت. 

ــر متامــی عرصه هــای زیســتی و اجتامعی ســت. محدود منــودن آزادی هــای  هــدف  و سیاســت   راهــردی جمهوری اســالمی در رشق کوردســتان برســاخت اســتیالی ذهنــی و عملــی ب

ــب حــزب و ســازمان سیاســی در کوردســتان را بسته اســت.  ــت سیاســی در قال ــه فعالی ــر هرگون ــدان و اعــدام راه  ب اجتامعــی و سیاســی، دســتگیری فعــاالن سیاســی، شــکنجه، زن

ــن نظــام  ــار دهــه ی عمــر ای ــژه سیاســت های فاشیســتی و هژمونیــک جمهــوری اســالمی در چه ــه وی ــه، ب ــز بحــران مــداوم در منطقــه  ی خاورمیان ــان و نی ــت سیاســی جه وضعی

خونین بار تریــن وضعیــت را بــرای فعالیــت سیاســی در ایــران بــه همــراه داشــته و شــاهد جنایت  هــای بی شــامری از ســوی ایــن رژیــم بوده ایــم. اعــدام فعــاالن سیاســی، اعضــای 

احــزاب سیاســی و نیــز جلوگیــری از هر گونــه کنــش سیاســی و اجتامعــی در گســرته  ی ایــران، فضــای متشــنج و اختناقــی را بــه وجــود آورده کــه نیروهــای اجتامعــی ناچــار بــه بازســازی 

ــد کــه کنشــگران عرصــه ی اجتامعــی از رهگــذر  ــاد شمســی و اوایــل دهــه ی هشــتاد ســبب گردی ســازماندهی خویــش و جامعــه گشــته اند. خــالء سیاســی در اواخــر دهــه ی هفت

ســازماندهی   دانشــجویان، جوانــان و زنــان جهــت تحقــق مطالبــات سیاســی و اجتامعــی یک بــار دیگــر احیــا گردنــد. 

حــزب حیــات آزاد کوردســتان »پــژاک« برآمــده از هــامن کنش گــری سیاســی خلــق کــورد اســت کــه تــداوم راه مبــارزه ی جامعــه و مثــره ی خون شهیدانی ســت کــه در تاریــخ انقالبــی 

و مملــو از پایــداری مقاومت گــر رشق کوردســتان حامســه آفرین بوده انــد. امیــد و افــِق  سیاســی ـ اجتامعــی دوبــاره بــرای جامعــه پویــای کوردســتان و ایــران اســت کــه می خواهــد 

بــه دور از تفرقه افکنی هــا، زمینه ســاز همزیســتی مســاملت آمیــزی خلق هــا و برســازنده ی جامعــه ی دموکراتیــک باشــد. در واقــع تجلی بخــش امیــد بــه تحقــق جامعه ای ســت کــه 

در آن انســان ها نــه بــر اســاس زبــان، مذهــب و نــژاد کــه بــر مبانــی آرمان هــای انســانی و اجتامعــی و هویــت  معیارمنــد دموکراتیــک و آزاد بــه حیــات عادالنــه، برابــر  و آزاد دســت 

یابنــد. اعتقــاد بــه همزیســتی مســاملت آمیز خلق هــای ایــران، اتحــاد احــزاب رشق کوردســتان، مشــارکت هم ســان زنــان و مــردان در متامــی نهادهــای سیاســی و اجتامعــی و تکیــه 

بــر قــدرت نیــروی دفــاع ذاتــی، پــژاک را بیــش از پیــش در مبــارزه بــرای تحقــق مطالبــات مــرشوع خلــق کــورد توامنند تــر منوده اســت. 

ــات  ــن مطالب ــف اســت، احــزاب نقــش مهمــی در تحقــق ای ــی مختل ــی و مذهب ــژادی، زبان در کوردســتان کــه خاســتگاه تنوعــات فرهنگــی، ن

ــا  ــه گــوش حکومــت مرکــزی برســاند عضویــت و ی ــات و نیازهــای خــود را ب ــرای اینکــه مطالب ــرد کــورد ب ــد. ف سیاســی ـ اجتامعــی مــردم دارن

هــواداری در یــک حــزب را ترجیــح داده اســت. بــه دلیــل اینکــه در طــول یــک قــرن اخیــر در تاریــخ سیاســی ایــران ـ چــه در دوره قاجــار و پــس 

از آن پهلوی هــای اول و دوم  مطالبــات سیاســی مــردم بــه حاشــیه رانــده شده اســت، رضورت و نقــش احــزاب برجســته تر گردیــد. به ویــژه پــس 

از روی ِ کار آمــدن رژیــم جمهــوری اســالمی به دلیــل ماهیــت غیر دموکراتیــک ایــن رژیــم، مطالبــات روای جامعــه و تحقــق آن به عنــوان یــک 

تهدیــد نگریســته شــد، بــا بــه انحراف کشــاندن مطالبــات و نیــز بــا الصــاِق برچســب های ســاختگی رایــج در ادبیــات سیاســی جمهوری اســالمی 

نظیــر تجزیه طلبــی، الحــادی و ضــد انقــالب، شــکاف میــان جامعــه و ســاختار سیاســی حاکمیــت بیشــرت گشــت. بــه تدریــج شــکاف عمیــق میــان 

جامعــه و رژیــم ســبب گردیــد کــه جامعــه جهــت تحقــق مطالبــات خویــش بــه کنش گــری سیاســی دســت زده و راهکارهــای دیگــری غیــر از 

حاکمیــت سیاســی را برگزینــد. رژیــم هــر چقــدر هــم کــه ســعی داشــت بــا القابــی نظیــر »کوردهــای دالور یــا مرزبانــان غیــور« مــردم کــورد را 

بــه ســوی خــود ســوق دهــد و این گونــه نشــان دهــد کــه مســئله  و مشــکلی تحــت عنــوان کــورد وجــود نــدارد، لیکــن مبــارزات ایــن مــردم در 

قالــب احزاب شــان خــود گویــای ایــن تنــش و تنازعــات مــداوم اســت. 

ــر  ــرن اخی ــک ق ــن ی ــی ای ــری در ط ــان دیگ ــر زم ــرت از ه ــه بیش ــد ک ــامر می رون ــی به ش ــای آریای ــرس و خلق ه ــن زاگ ــان کُه ــا از مردم کورده

همــواره بــا خطــر نابــودی فیزیکــی و هویتــی روبــرو گشــته اند. برخــورداری از زبــان، نــژاد، فرهنــگ و آییــن متامیــز از حکومــت مرکــزی خــود از 

دالیلــی بــوده کــه کوردهــا از داشــن یــک منطقــه ی خودگــردان محــروم گردانیــده؛ در عیــن حــال همــواره مشــتاق و رغبــت ایــن مطالبــه را نیــز 

داشــته اند. ایــن خواســت و مطالبــه ی اســتقالل و گریــز از قــدرت و دولــت، تنهــا در میــان کوردهــا نبــوده بلکــه در دیگــر خلق هــای جغرافیــای 

ایــران نظیــر آذری، عــرب، گیلکــی و بلــوچ نیــز وجــود داشته اســت. دولــت مرکــزی ایــن تالش هــا را در راســتای تجزیــه ی جغرافیــای ایــران تلقــی 

منــوده و بــه وحشــیانه ترین شــکل رسکــوب کرده اســت. کوردهــا همــواره در مطالبــات خــود از حــق برخــورداری از آزادِی بیــان، آزادی احــزاب 

ــژه مشــارکت در امــور سیاســی  ــه وی ــان مــادری و ب ــه زب ــر آمــوزش ب و برگــزاری تجمعــات، حقــوق و آزاد ی هــای فرهنگــی و اجتامعــی نظی

کشــور ســخن رانده انــد. حقوقــی کــه از ابتدایی تریــن نیازهــای بــرشی هــر جامعه ای ســت امــا در خوانــش ذهنیــت حاکــم بــر ســاختار  سیاســی 

ــن  ــه برداش ــارض ب ــچ گاه ح ــزی هی ــت مرک ــد. دول ــام می آی ــای نظ ــع و مصلحت ه ــا مناف ــاد ب ــه در تض ــوده ک ــارف ب ــی غیر متع ــزی حقوق مرک

ــتحاله منودن  ــه و اس ــازی جامع ــتار یکدست س ــواره خواس ــوده و هم ــات نب ــن مطالب ــک ای ــت دموکراتی ــر ماهی ــی ب ــاخته ی امنیت ــاب خودس نق

ــات و حقــوق  ــام دولــت کــه می بایســت متامــی مطالب ــه ن ــی ب ــوده اســت. هیوالی متامــی تفاوت مندی هــا و  تنوعــات اجتامعــی و فرهنگــی ب

ــه  ــارزات مســاملت آمیز جامعــه ب ــرود. یکــی از دالیــل عمــده  ای کــه در تبدیــل مب ــان ب و آزادی هــای اجتامعــی در آن هضــم گردیــد ه و از می

خشــونت نقــش موثــری داشــته، عــدم پاســخ گویی دموکراتیــک و برخــورد امنیتــی و ضد انســانی بــا آن از ســوی دولــت اســت. بــه گونــه ای کــه 

ــق پاک کــردن صــورت   ــی از طری ــه باشــد، خشــونت زایی دولت ــات مــرشوع جامعــه بیشــرت از آنکــه چاره جویان ــا مطالب ــت مرکــزی ب ــل دول تقاب

ــی مســائل اجتامعــی،  ــا چاره یاب ــات ی ــی در تحقــق مطالب ــه جــای ایجــاد بســرت و فضــای گفتامن ــت ب مســئله را موجــب گردیده اســت. حاکمی

رویــه ی رسکــوب اعرتاضــات مردمــی و کاربــرد زور و اســلحه را یگانــه راهــکار دانســته،  مــردم و احــزاب نیــز ناچــار بــه دفــاع از خــود و موضــع 

ارصار بــر تحقــق مطالبــات سیاسی شــان بوده انــد. جمهوری اســالمی ایــران اظهار مــی دارد کــه مــردم می بایســت مطالبــات خــود را از راه هــای 

ــا بند هــا و تبرصه هــای آن، شــاهد بــه بند کشــیدن آزادی،  ــا نگاهــی بــه ماهیــت قوانیــن سیاســی و اجتامعــی ب قانونــی پیگیــری مناینــد، امــا ب
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عشقبهبشریت
نفرتازمردماِنواقعی

 آفرینــش و خلــِق آن چیــزی کــه از دریافــت خودآگاهانــه پدیــد می آیــد، نیازمنــد حــس و اندیشه ای ســت تــا ادراک  و در اصــل ادراِک عاشــقانه را ممکــن منایــد. واال اندیشــی نیازی ســت کــه انســان را وامــی دارد تــا بهانــه ی حضــور و 

بــودن خویــش را توجیــه کنــد. بــه نوعــی در پــی اثبــات ایــن موضــوع اســت کــه اظهــار دارد و نشــان دهــد، فهمیــده اســت و یــا کشــف منــوده اســت. یعنــی آن چیــزی را کــه نبــوده، فهمیــده و بــه آن »بــودن« می بخشــد. جان بخشــی 

بــه حــس و دریافتی ســت کــه تــا پیــش از ایــن پنهــان مانــده یــا حداقــل نخســتین بــار اســت کــه پدیــد می آیــد. البتــه کــه هــر فــرد از مجموعــه ی دانــش و اندوختــه ی پیرامونــی خویــش بهــره بــرده ولــی در هــر حــال تجربــه ای 

پیرامونی ســت؛ امــا ادراِک آفرینش گــِر منجــر بــه شــناخت و معرفــت، از آنچــه کــه تــا پیــش از ایــن بــدان نیاندیشــیده بــود حاصــل می گــردد. انســان پیوســته خویــش را بــا جهــان پیرامــوِن خویــش پیونــد می دهــد و مملــو از اشــتیاق 

اســت کــه کــامل مطلــوب خــارج از وجــود خویــش را بشناســد و بــا آن یکــی شــود. کاملــی کــه آن را نوعــی مبــدأ اول میدانــد و معرفــت بــه آن تنهــا از راه شــهود امکان پذیــر اســت. ناممکــن بــودِن ایــن وصــال و بی کفایتــِی »مــِن« 

درون، رسچشــمه ی جاودانــی ناخرســندی و رنــج آدمی ســت. از ایــن روســت کــه همــواره در پــی آن وصــال و کــامل ِ مطلــوب و در واقــع نــه در آفرینــش عشــق کــه در اشــتیاق بــه وصــل، شــاعرانه گی خویــش را جشــن می گیــرد. او 

ــد. رنجــی  ــا مــِن درون خویــش، ناممکــِن وصــال را ممکــن می گردان ــه در خــارج از خویــش کــه در درون جهــاِن شــاعرانه گی انســان و ی ــج اســت؛ ن در مقــام مشــتاق، پی جــوی جاودانگــی ناخرســند خویــش اســت کــه بی گــامن رن

مــداوم و اشــتیاقی جاودانــه کــه ذاتــی گشــته و آن گاه عشــق بــدان بزرگ تــر خواهــد بــود. عشــق بــه معانــی و عشــق بــه مفاهیمــی کــه تداعی گــر انســاِن متعالــی خویــش بــوده یــا در خیال انگیــزی از دســت رفته میــان خویــش و از 

ــد.  ــا می یاب ــِت خــود، معن ــی شکســن مطلقی ــه در پ ــر انسانی ســت ک ــق و آفرینش گ ــرد، خال ــِج جســتجو می ب دســت رفتگی هایش رن

آنچه آزادی  نیست
   شــاید لحظــه ی آفرینــش، معنــای دیگــر یــا حداقــل یکــی از معانــی آن آزادی ســت. تجســم و در پــی آن آفرینــش، لحظه ای ســت کــه در آن آفرینش گــر در ســیالیت روح و ذهــن خویــش بــا زمــان و در زمــان وقــوع می یابــد. آفرینــش و 

چرایــی آنچــه اســت کــه هنــوز نیســت و راز آمیــزی کشــف و پاســخ بــه چرایی ســت. اگــر ادراک انســان از پیرامــون و از پدیده هــا فاقــد ســیالیت اندیشــگی و فاقــد تجســم خیال انگیــزی باشــد، هســتی و آفرینــش نیــز جنبــه ی رازآمیــزی 

خویــش را بــرای انســان از دســت خواهــد داد و شــهوِد آفرینــش و آن لحظــه ی نــاب اتفــاق نخواهــد افتــاد. آفرینش گــرِی انســان کــه می توانــد در متعالی تریــن بُعــد خویــش بــه هــر بیانجامــد، نــه فقــط کشــف راز و یــا ســیالیت اندیشــه 

اســت، کــه آزادی ســت؛ و نیــز پرســامن از موجودیــت و چرایی هــای دیگــر را مطــرح کــردن اســت. ســیر در حلقه هــای معانــی راز آلوده ای ســت کــه ناگزیــر بــه پاســخ اســت. اگــر قائــل بــه هم لحظه گــی آزادی و آفرینــش باشــیم و اگــر 

در تعریــف از آزادی تنهــا بــه مطلقیــِت خیال انگیــزی فرازمینــی و متافیزیکــی دچــار نشــویم، ناگزیریــم امــکاِن تجســمی و زمینــی آن را نیــز در نظــر بگیریــم. امــکان تجســم و عینیت  بخشــیدن بــه مفهومــی همچــون آزادی ســت کــه 

آزادی را معنامنــد می کنــد. حتــی آن گونــه کــه خــود ســبب معنامنــدی پیرامــون گردیــده و مفاهیــم دیگــر نیــز بــا آن معنــا می یابنــد. یعنــی رشط تجســم دیگــر معانــی نیــز هســت. وقتــی از آزادِی اندیشــه، آزادی بیــان، آزادی سیاســی 

و آزادی کوردســتان و . . . ســخن می گوییــم، در واقــع منظــور آزادی بــرای اندیشــه، آزادی بــرای بیــان، آزادی بــرای سیاســت، آزادی بــرای کوردســتان یــا آزادی بــرای هــر چیزی ســت کــه بعــد از آزادی می آوریــم؛ یــا بــا هــر چــه کــه 

قرار اســت هم نشــین شــود. امــا پســوند »بــراِی« بــا آزادی همیشــه امــکان تجســم و زمینی  منــودن یــا عینیت بخشــی بــه آزادی نیســت، بلکــه آزادی را در جــدال دامئــی انداخــن بــا چیزی ســت تــا آزادی نباشــد، بلکــه آن چیــز باشــد. 

در ایــن حالــت آزادی معنــا نیســت، جلــوه ای مجــازی از معنــای آزادی  ســت کــه بیشــرت در فــرم  یــک ایــده   می آیــد کــه انــگار بایســتی تحقق ناپذیــر نیــز بنامیانــد تــا هم چنــان مطلــوب و موجــه مبانــد. یعنــی می خواهیــم کــه هــر چــه 
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باشــد ااِل آزادی. در انــگاره ای کــه آزادی دور و تحقــق ناپذیــر جلــوه منایــد، اســتعداد و ظرفیــت طــرح پرســامن از موجودیــت و چرایــی را نیــز از دســت خواهــدداد. اینکــه 

آزادی بــا چــه می آیــد یــا بــا کــدام، آزادی هســت یــا آزادی  نیســت، مطــرح نیســت، در واقــع انتظــار تجســم و آفرینــش از آزادی ســت کــه می توانــد آزادی را معنامنــد منایــد. 

عجیب ترین جغرافیای سیاسی جهان
    در کوردســتان ایــن عجیب تریــن جغرافیــای سیاســی جهــان شــاید خــوِد فرازمینــی منــودن مفاهیــم نــه تنهــا یــک عــادت یــا یــک ســنت دیریــن، کــه ریشــه  در هــامن 

بی کفایتــی »مــِن« اجتامعــی درون جامعــه ی کــوری دارد کــه رسچشــمه ی جاودانــی ناخرســندی و رنــج کــورد اســت. گویــی می بایســت همــواره در پــی آن وصــال و کــامِل 

مطلــوب کوردســتانی و در واقــع نــه در آفرینــِش عشــق کــه در اشــتیاق بــه وصــل، کوردانه گــی خویــش را جشــن بگیــرد. او در مقــام مشــتاق، پی جــوی جاودانگــی ناخرســند 

خویــش اســت کــه بی گــامن رنــج اســت؛ نــه در خــارج از خویــش کــه در درون جهــاِن کوردســتانی انســاِن کــورد، ناممکــِن وصــال را ممکــن می گردانــد. رنجــی مــداوم و 

اشــتیاقی جاودانــه کــه ذاتــی گشــته تــا آن گاه عشــق بــدان بزرگ تــر باشــد. اگــر ایــن تطابــق یــا نگــرش هــری بــه مفهومــی همچــون کوردســتان صحیــح باشــد و یــا جایگزیــن 

ــا مفهومــی هم چــون آزادی در ایــن مبحــث یاری گــر درک بهــرت گــردد، آن گاه می تــوان گفــت کــه ایــن وضعیــت یعنــی هــامن اشــتیاِق جاودانــه ی ذاتــی بــه  منــودن آن ب

عشــقی بــزرگ ــــ کوردســتان ــ یــک خصلــت فرهنگــی  و تاریخــی جامعــه  ای اســت کــه امــروزه بــه نــام کوردســتان می شناســیم. منی تــوان ایــن خصلــت را یــک ارزش بــه شــامر 

آورد امــا حتــام و الزامــا ضــد ارزش نیــز نخواهــد بــود. خصلتــی کــه حامــل بــار معناگرایانــه ی کنــش و اشــتیاق بــوده و می توانــد و شــاید ارزش آفریــن نیــز گــردد. امــا در 

همیــن عجیب  تریــن جغرافیــای سیاســی جهــان، فقــدان سیاســت در مفهــوم جامعه شــناختی آن یــا حداقــل عــدم تعریــف سیاســت در حــوزه ی آزادی، ســبب می گــردد همــه 

چیــز و هــر پدیــده ای کــوردی گــردد تــا سیاســی شــود. عکــس آن نیــز مصــداق می یابــد یعنــی هــر پدیــده بــه رشط سیاسی شــدن فقــط کوردســتانی یــا کوردی ســت. یعنــی 

هــامن رنــج مــداوم و آن اشــتیاق جاودانــه بــه کوردســتان تــا آنــگاه عشــق بــه هــامن کوردســتان نیــز بزرگ تــر باشــد. و اگــر قائــل بــه هم لحظه گــی آفرینــش و آزادی باشــیم 

ناگزیریــم کــه بــه آفرینــش مفهومــی هم چــون کوردســتان نیــز بیاندیشــیم. امــا گویــی اشــتیاق بــه مانــدن در هــامن ناممکــِن وصــال، از آفرینــش و خلــق معنــا عاشــقانه تر، 

ــود  ــده منی ش ــتان آفری ــی کوردس ــه نوع ــدارد. ب ــود ن ــی وج ــم  و عینیت بخش ــا تجس ــری ی ــه آفرینش گ ــازی ب ــی نی ــد. یعن ــهل الوصول تر می منایان ــی تر و س ــر، سیاس کوردی ت

بلکــه تنهــا آرزو می گــردد. تجســم منی گــردد بلکــه تنهــا جلــوه ای از معنــای مجــازی در فــرم یــک ایــده می آیــد کــه بایســتی تحقــق ناپذیــر نیــز باشــد تــا همچنــان مطلــوب 

و موجــه مبانــد؛ یعنــی کوردســتانی کــه اســتعداد و ظرفیــت طــرح پرســامن از موجودیــت و چرایــی خــود را نیــز از دســت می دهــد. اینکــه کوردســتان بــا چــه می آیــد یــا 

بــا کــدام، کوردســتان اســت یــا کوردســتان نیســت،  موضــوع بحــث نیســت؛ در واقــع انتظــار تجســم و آفرینــش کوردســتان اســت کــه می توانــد کوردســتان را معنــا منایــد. 

ــا مرتادف گرایــی رصِف سیاســی نشــویم، و آن را در دایرةاملعــارف انگاره هــای مرســوم دفــن نکنیــم، آن وقــت  اگــر در تعریــف واژه ی کوردســتان دچــار لغــزش معنایــی ی

کوردســتان را می توانیــم جهــاِن فکــری مردمانــی بــه شــامر آوریــم کــه تاریخــی از زیبا زیســن و تاریخــی از نازیبازیســن را نیــز بــا خــود دارنــد. یعنــی تنهــا بــا فروکاســن 

و تقلیل دهــی کوردســتان بــه مفهومــی سیاســی ـ تاریخــی کــه حتــام مرزهایــش در فراخنــای ازلیــت و جغرافیایــش بهشــت موعــود ِ خداونــدگاران ابدیــت بــوده، تنهــا رنــِج 

اشــتیاق بــه ناممکــِن وصــال را رنج تــر می منایانــد و دیگــر متنایــی بــرای آفرینــش نیــز وجــود نخواهــد داشــت. چــرا کــه »عشــِق بــزرگ« وجــود دارد و شــاید بــا تجســم و 

عینیت بخشــی بــه آن، رنــِج اشــتیاق رنــگ ببــازد و آن عشــق بــزرگ، دیگــر عشــق یــا بــزرگ نباشــد. انــگار نیــازی بــه تجســم و جان بخشــی بــه کوردســتان واقعــی وجــود 

نــدارد، چــرا کــه عشــق بــزرگ همچنــان بــزرگ و شــکوه مند می منایانــد. یعنــی هرچــه بیشــرت در فــرم یــک ایــده ی تحقــق ناپذیــر باقــی  مبانــد، همچنــان مطلــوب و موجــه 

اســت و  کوردســتان تر اســت. در آن صــورت می توانــد هرچــه باشــد ااِل کوردســتان. کــامل مطلوبــی کــه اگــر چــه مشــتاقان تحقــق آن فراواننــد امــا آفرینش گــری عاشــقانه  

بــرای تحقــق آن نایــاب بــوده و یــک متنــا یــا نیــاز عاشــقانه نیســت، چــرا کــه در اشــتیاِق کــامل مطلــوب مانــدن، ســهل تر از شکســن مطلقیت هــا بــرای آفرینــش معنا ســت. 

بــه همیــن ســبب اســت کــه هنــوز کوردســتان تنهــا وطــِن سیاســی و آن نامعلــوم ازلــِی کوردهایــی بــه شــامر مــی رود کــه هــر چــه بیشــرت کوردســتان را تحقق ناپذیــر، ناممکــِن 

وصــال، دور و آن عشــِق بــزرگ تعریــف مناینــد. تــا نــه نیــاز بــه تجســم و آفرینــش، نیــاز و متنــا باشــد و نــه آفرینــش و آزادی، خالــق و پدید آورنــده ی معنــا گــردد. 

ــت ِ  ــوردی، دول ــوردی، آزادِی ک ــِق ک ــوردی، عش ــرِز ک ــوردی، م ــت ک ــا سیاس ــک ی ــتان دموکراتی ــتقل(، کوردس ــتان سه ربه خۆ )مس ــزرگ، کوردس ــتاِن ب ــتاِن آزاد، کوردس کوردس

ــه رســم  ــوع ب ــا ممن ــر ی ــم منک ــا مفاهی ــد ـ  تنه ــوه منای ــر جل ــا وطنی ت ــوردی آورد ت ــا پســوند ک ــر را ب ــام دیگ ــواع اســامی خــاص و ع ــوان ان ــوردی و ... ، ـ می ت ــوردِی ک ــوردی، ک ــوردی، حــزِب ک ک

زیســن در مرزهــای فاشیســم نیســتند. نــه اینکــه ارزش یــا ضــد ارزش نیــز بــه شــامر آینــد امــا اگــر بــار آفرینش گــری و تجســم عینــی و زمینــی آن بــه وقــوع نپیونــدد و اگــر 

هم لحظه گــی آفرینــش و آزادی، صــورت نپذیــرد، و اگــر فاقــد اســتعداد و ظرفیــت طــرح پرســامن از موجودیــت و چرایــی خــود باشــد، آنــگاه تنهــا بهانــه ی جشــن گرفن و 

پای کوبــی در وصــال خویــش بــه کــامِل مطلــوِب تحقق ناپذیــِر کــوردی و فخــر بــه هــامن فراخنــای مرزهــای ازلیــت و بهشــِت موعــود خداونــدگاران ابدیــت کوردستانی ســت. 

یعنــی نامعلوم تریــن و ناتصویرتریــن تصــوِر مضحــک کــه در کوردســتان از کوردســتان می گــردد. اگــر هــر آنچــه را کــه هســت تنهــا بــا پســوند »کــوردی« رصف مناییــم، گویــی 

ایــده و آرزوی آن نیــز بــه وقــوع پیویســته و نیــازی بــه آفرینــش یــا تکاپــوی آفرینندگــی آن نخواهــد بــود. انــگار در ایــن وطــن ِ سیاســی مقــدس!!، از جهــاِن فکــری مردمانــی 

کــه در پــی آفریــدن کــامل مطلــوب هســتند و آفرینش گرانــه در پــی وطن گشــتگی یــا میهن بودگــی اجتامعــی خویــش هســتند، خــری نیســت. زیســن در مفاهیــم مجــرِد 

مجــازی و آن انتــزاِع سیاســی مد شــده ی کــوردِی حــزِب کــوردی  ـ هنوز ایده آل تریــن فــرم در سیاســت ورزی کوردســتانی ـ را آن چنــان مطلــق و منــزه جلوه پذیــر منوده  انــد کــه 

دیگر اندیشــیدن سیاســی  یــا تجســم و آفرینش گــری  مفاهیــم، بی حرمتــی بــه صاحــت مقــدس آن عشــِق بــزرگ خواهــد بــود. هــر چــه پوشــیده تر و پرده نشــین تر بنامیانــد 

و هــر آنچــه اشــتیاق بــه کامل مطلــوب آن رنج آور تــر باشــد، شــکوه و فَــر هامیونــی آن و ســیل هدایــا و ثنا گویــی سیاســی زائــران و مشــتاقان کوردســتاِن بــزرگ، پــرده داران 

ــر نشــان می دهــد. ــرا  و ابدی ت ــتانی را نامی کوردس

مردماِن واقعی 
  آفرینــش و خلــِق آن چیــزی کــه از دریافــت خودآگاهانــه پدیــد می آیــد، نیازمنــد حــس و اندیشه ای ســت تــا ادراک  و در اصــل ادراِک عاشــقانه را ممکــن منایانــد. واال اندیشــی 

نیازی ســت کــه انســان را وامــی دارد تــا بهانــه ی حضــور و بــودن خویــش را توجیــه کنــد. بــه نوعــی در پــی اثبــات ایــن موضــوع اســت کــه اظهــار دارد و نشــان دهــد، فهمیــده 

اســت و یــا کشــف منــوده اســت. یعنــی آن چیــزی را کــه نبــوده، فهمیــده و بــه آن »بــودن« می بخشــد. جان بخشــی بــه حــس و دریافتی ســت کــه تــا پیــش از ایــن پنهــان 

مانــده یــا حداقــل نخســتین بــار اســت کــه پدیــد می آیــد. زیبا شــناختی و آفرینش گــری برســازنده ی هویــت و خالــق آن کــامل مطلــوب اســت. شکســن آن مطلقیــت اســت 

بــرای آفرینــش معنــا. سیاســت ورزِی معنامنــد و زیباشــناختانه، فرهنــگ سیاســی معنامنــد و زیبــا می آفرینــد. هویــت، روایــت و جهــان تــازه ای می آفرینــد بــا دایرةاملعــارف 

تــازه ای کــه در آن کوردســتان می توانــد دیگــر رسزمیــِن نفرین شــده  در آســامِن نامرئــی کوردهــای مشــتاق و مومــن بــه آن ناممکــِن وصــال نباشــد. می توانــد وطــِن معلــوم از 

جهان  هــای فکــری مردمــاِن معلــوم و آفرینش گــری باشــد کــه کــامل مطلــوب خویــش می آفریننــد. جایــی کــه در آن مثــال دیگــر تحــزب و حزب اندیشــی نــه کعبــه ی آمــال 

و نــه آن میــوه ی ممنوعــه خواهــد بــود کــه فرزنــدان کــوردی یــا محکــوم بــه پــرده داری آن باشــند یــا آنــان را از درک آن بایــد برحــذر داشــت. در ایــن دایرةاملعــارف تــازه، 

و در ایــن وطــن مملــو از عشــق بــه برشیــت!!!، حتــام مردمــاِن واقعــی، مشــتاق اند ایــن اصطــالح مرســوم در همیــن وطــن معلــوم را معنــا مناینــد: »احــزاب کوردســتانی یــا 

کوردســتاِن احــزاب«؛ اصطالحــی کــه انــگار مــی رود تــا مترک تــر و مقدس تــر از هــامن عشــق ِبزرگ، عشــِق بــزرگ شــود . »کوردســتان ِ احــزاب یــا احــزاب کوردســتانی« معنــا 

نیســت، اصطــالح اســت. مردمــاِن واقعــی در رسزمیــن عشــق بــه برشیــت!! می خواهنــد آن را درک مناینــد، کــامل مطلــوب بیافریننــد و آفرینش گــر معنــای تــازه ی آن باشــند ... 
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بەو سەرەوە،

باڵندەیەک بوورایەوە

وەختێ بە چاوی خۆی بینی

لە ئاسۆدا هەورێکیان کوشت...

لە شاخێکا

قەڵبەزەیەک بوورایەوە

وەختێ بە چاوی خۆی بینی

بەوبەرێوە

رەزێکیان کوشت..

لەو ماڵەشا کەمانچەی بوورایەوە

وەختێ بە چاوی خۆی بینی

لە خوارەوەو لە سەر جادە

شیعرێکیان کوشت...

شێرکۆ


