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82Armanc SaryaAPO، Jin u azadi

یکــی از مســائلی کــه همــواره در برابــر توســعه ی سیاســت و آزادی در کوردســتان مانــع بــه شــامر رفتــه، عــدم برخــورداری 

ــخ هــر گاه خواســته اند کــه از هویــت   ــه مســئله ی آزادی و هویــت اســت. کوردهــا در طــول تاری از نگــرش تاریخــی ب

کــوردی خــود صیانــت بــه عمــل آورنــد، بیشــرت از کنــش سیاســی بــه واکنــش سیاســی روی آورده انــد. واکنــش سیاســی 

ــع  ــه نف ــا ب ــازان ی ــع بازی س ــه نف ــا ب ــم زدن ی ــه ه ــازی  را ب ــا ب ــودن و ی ــران بازی من ــه ی دیگ ــت و برنام ــی در سیاس یعن

هیچکــس حتــی خودشــان. از سیاســِت مبارزاتــی  جنبش هــای رهایی بخــش کــوردی تــا قیام هــای محلــی در بخش هــای 

مختلــف کوردســتان، دســتاوردهای سیاســی و اجتامعــی بنیادینــی کوردهــا را از ســطح یــک ملــت قیام محــوِر معــرتض بــه 

ملــت خــرد ورز سیاســی بــا کنــش هویتــی مبــدل کرده اســت. شــاید اگــر بتــوان بــه مهم تریــن ایــن دســتاوردها اشــاره کــرد 

همیــن درک جامعه شناســانه از مفهــوم آزادی ســت. مقولــه ای کــه رهــربان سیاســی در کوردســتان بــه آن نیاندیشــیده یــا 

امــکان بــروز چنیــن تفکــر یــا ارائــه ی نظریــه ی سیاســی آن را بــه عنوان یــک اولویــت به شــامر نیاورده انــد. اکنــون کوردها 

بیشــرت از هــر دســتاوردی، دســتاورد فکــری و نظــری دارنــد. دســتاوردی کــه کوردهــای جنگجــو را بــه سیاســت مداران آگاه 

و ســاختارمند تبدیــل کرده اســت. تفــاوت نظــرگاه سیاســی کوردهــا بــا دیگــر ملت هــای مشــابه در خاورمیانــه را می تــوان 

ــه ی سیاســی و آزادی  دانســت. حــاال کوردهــا بیشــرت  ــودن مطالب ــن معلوم ب در بخش هــای مختلــف کوردســتان در همی

ــت.  ــازی  اس ــر از دولت س ــیار بزرگ ت ــان بس ــی آن ــاختار سیاس ــاخت س ــه ی برس ــده اند و مطالب ــت ش ــی، مل ــر ملت از ه

ــر  ــاید اگ ــده اند. ش ــه ش ــرای هم ــواه ب ــا همه چیز خ ــت. آنه ــت اس ــر از دول ــه بزرگ ت ــد ک ــزی می خواهن ــا چی کورده

توطئــه ی بین الدولــی پانزدهــم فوریــه در پنجــاه ســال پیــش روی مــی داد، جنبــش آزادی خواهــی آن نیــز بــا دســتگیری 

رهــرب آن پایــان می پذیرفــت. رابطــه ی هویت منــد رهــرب و جنبــش بــه ســبب برخــورداری از نگــرش تاریخــی و سیاســی 

ــه  ــادی ک ــی نه ــدن یعن ــت. رهربی ش ــد، رهربی س ــرب باش ــه ره ــرت از آنک ــاالن بیش ــه اوج ــه عبدالل ــه ک ــا یافت ــوری معن ط

در آن اراده منــدی جامعــه برخــوردار از اندیشــیدن و کنــش اســت. یعنــی همــه بایــد رهــرب باشــند. یعنــی حــاال دیگــر 

کوردهــا میــل دارنــد بیشــرت از بــازی سیاســی، سیاســت مند باشــد تــا در بــازی دیگــران بــه رسنوشــت محتــوِم باخــت دچــار 

ــه ای  ــود آزادی و جامع ــند. خ ــی از آزادی نباش ــان، ماکت ــِن واقعی ش ــرح واره ی آزادِی رسزمی ــد در ط ــد. می خواهن نگردن

گردنــد کــه در آن جنبــش آزادی خواهــی یــک غریبــه ی اجتامعــی و ناجــِی همــه دان سیاســی و اجتامعــی نیســت. تنهــا از 

رهگــذر شــعورمندی جامعــه و جنبــش اســت کــه رهــربی فقــط ســمبل یــک مبــارزه ی نظامــی نخواهــد بــود تــا جنگجــو 

بــودن کوردهــا یــک افتخــار نوســتالژیک بــرای آینــده  ترســیم گــردد. کوردســتان اکنــون بــه فهــم و درک و آن دســتاورد 

ــه آزادی و  ــه ب ــِش جامعه مداران فکــری رســیده کــه رهــربی یــک مفهــوم مجــرِد سیاســی نیســت بلکــه یــک درک و بین

کنــِش سیاسی ســت. وقتــی عبداللــه اوجــاالن بــه آپــوی انســان ها مبــدل می شــود، سیاســت تنهــا برنده شــدن در بــازی 

سیاســت مداران نیســت بلکــه آزادی و هویتی ســت کــه در آن انســان بــه اصــل متعالــی و آن انســان بودن خویــش همــت 

می گــامرد. 
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سرنوشت آزادی
ی 

ی ارزیاب
برگرفتــه از نوشــتار رهــر آپــو در زمینــه 

ی پانزدهــم فوریه
توطئــه ی  بین الدولــ

هنــوز هــم در ســلول تك نفــره ی زنــدان »بورســاـ امرالی«)زنــدان جزیــره ای در دریــای 

ــت  ــه دس ــنگین ُجرم را در آن ب ــهور و س ــان مش ــنتی زندانی ــورت س ــه به ص ــره ك مرم

ــل محاكمــه نیســت«  ــه قاب مــرگ می ســپارند( وضعیــت شــخصی كــه »به طــور عادالن

ــم.  ــه می ده را ادام

ــا قدم گذاشــن  ــه ب ــه متامــی پروســه ای ك ــداده ام ك ــه دل راه ن ــچ شــكی ب  شــخصاً هی

بــه اروپــا آغــاز گردیــد و بــه امرالــی ختــم شــد، بــا همــكاری مشــرتك ایاالت متحــده ی 

آمریــكا و اتحادیــه ی اروپــا تحقق یافتــه اســت. گامنــی نیــز بــه دل راه نــدادم كــه نقــش 

واگذارشــده بــه جمهــوری تركیــه، زندانبانــی اســت. درحالی کــه واقعیــت عریــان همیــن 

ــر  ــه نظ ــاید ب ــوند؟ ش ــوده می ش ــم آزم ــای پرپیچ وخ ــه راه ه ــرا این هم ــت، چ ــر اس ام

برخــی ایــن داوری مــن، قضاوتــی سفت و ســخت باشــد. تنهــا اگــر ایــن نكتــه را بگویــم 

كــه در 2 فوریــه ی ســال ١999 بــه دســتور ویــژه ی »ناتــو«  متامــی فرودگاه هــای 

ــودم بســته شــدند)در روزنامه هــای آن دوران  ــه در آن ب ــی ك ــر روی هواپیامی ــا ب اروپ

ــالم  ــوِد اع ــد. خ ــده باش ــی متقاعدكنن ــدازه ی كاف ــاید به ان ــد(، ش ــرب درآم ــورت خ به ص

ــرودگاه متامــی نامه هــا و  ــرار دهــی)در ف ــا و تحــت نظــارت ق ــم از كنی رســمی ربودن

ــرال  ــه از طــرف ژن ــه تركی ــم ب ــل دادن ــد( و تحوی ــف منودن ــرا توقی نوارهــای كاســت م

»گالتیــری«  مناینــده ی بیــل كلینتــون رئیس جمهــور ایاالت متحــده نیــز به انــدازه ی 

تصــور  بــه  خیانت هــای  بــه  اشــاره  درزمینــه ی  اســت.  روشنگر]مســئله[  كافــی 

درنیامدنــی مقامــات یونانــی)و در رأس آن هــا وزارت خارجــه، مأمــوران درجه یــک 

ســازمان اطالعــات ملــی و رسكنســولگری، مأمــور ویــژه رسگــرد كالندریدیــس  همچنیــن 

ــواردی  ــا، م ــم. این ه ــاس منی كن ــی احس ــی لزوم ــمیتیس ( حت ــت وزیر س ــود نخس خ

بســیار روشــن اند. 

ــق  ــك ح ــا ی ــوق اروپ ــتفاده ام از حق ــردی، اس ــوق ف ــا حق ــه ب ــه در رابط ــی ك مادام

ــتفاده  ــه اس ــم و حیله بازان ــی، مبه ــیوه های پنهان ــه ش ــرا از این هم ــن چ ــت، بنابرای اس

منودنــد؟ چــه چانه بــازاری و دادوســتدی در بطــن ایــن كار جریــان داشــت؟ چــه 

كســانی و درازای چــه چیــزی بــه معــرض معاملــه گذاشــته شــدند؟ از بیــن جنگ هــای 

ــی  ــاحره ها، از جنگ هــای مذهب ــوزاندن س اســتعامرگرانه ی دهشــتناك گرفتــه تــا س
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ه اشار
یو
رنات
آلت

تعاریــف ســنتی از سیاســت در ایــران همچنــان تعیین کننده ی کنش سیاســی و سیاســت ورزی  یو
رنات

آلت

   
ایرانی ســت. اندیشــه ی سیاســی ای کــه ریشــه در جهــان متافیزیکــی داشــته و ارتبــاط عمیقــی بیــن 
دیــن و دولــت برقــرار اســت. آیــا بــا وجــود ریشــه های ایــن نــوع اندیشــه ، می تــوان در پــی عنــارص 

دموکراتیــک آن  جهــت ایجــاد تحــول نظــر و عمــل سیاســی ایرانــی بــود؟ 

 بــرای پاســخ بــه پرسشــی کــه مطــرح منودیــد بایــد از چنــد منظــر بــه مســئله نظــر داشــت. قبــل 
از هــر  چیــز، اگــر در مســئله اغــراق ننامییــم، می خواهــم بگویــم کــه آنچــه بــه عنــوان کنــش 
در ایــران  ارزیابــی می گــردد، بیــش از آنکــه کنــش باشــد، واکنــش بــوده و یــا در بهرتیــن حالــت، 
کنشــی ســلبی اســت. البتــه چــون در ابتــدای بحــث هســتیم شــاید بررســی ایــن  موضــوع چنــدان 
ــِر موضــوع  ــرای واکاوی دقیق ت ــدا ب ــاند. ابت ــاری منی رس ــه اصــل موضــوع ی ــن ب ــا را در پرداخ م
ــوان  ــه عن ــرد؛ و ب ــک ک ــر را تفکی ــز از یکدیگ ــی متامی ــطح سیاس ــه دو س ــد ک ــاز باش ــاید نی ش
نســخه ی برون رفــت از ایــن مســئله بــه تقریــب دو ســطِح مانعه الجمــع در یــک ســطح التقاطــی 
دیگــر کــه در واقــع جمــع بیــن اضــداد اســت پرداخــت و آن را مــورد بررســی اجاملــی قــرار داد. 
در ادامــه  بــه ایــن ترکیبــات و اصطالحــات و الفاظــی کــه بــه کار بردیــم، خواهــم پرداخــت. چــون 
نپرداخــن بــه مضمــون و محتــوای ایــن کلــامت و تصاویــر مســترت در ورای آن و همچنیــن ادراکــی 
کــه از ماحصــل دریافــِت آن شــکل گرفتــه بــه یــک َدور تسلســلی آزمــون و خطاهــا در حــوزه ی 
اندیشــه و عمــل ایرانــی شــکل بخشــیده اســت. ایــن نقیصــه فعــل  و انفعــاالت سیاســی دوهــزار و 
چنــد صدســاله ی جغرافیــای سیاســی ـ  رسزمینــِی ایــران را دچــار رکــُود منــوده و آن را در یــک مــدار 

بســته ی دموکراســِی مقطعــی و دیکتاتــوری دوره ای قــرار داده اســت.

مازیار کارن

ی اخــالق و سیاست
ایـ

ن ز
رو

د

   کنــش سیاســی و اجتامعــی در ایــران نیازمنــد واکاوی جامعه شناســانه و بازتعریــف مفهومــی   آن  
اســت. آنچــه کــه بــه خــرد ورزی سیاســی و مشــارکت در تعییــن رسنوشــت بازتعریــف می گــردد 
اگــر در حــوزه ی آزادی و دموکراســی بــا نگرشــی تاریخــی واکاوی نگــردد َدور تسلســل و  آن 
شکســت دامئــی در سیاســت را بــا خــود بــه همــراه خواهــد آورد. یکــی از مقــوالت مهــم در ایــن 
ــد  ــده و نیازمن ــترت مان ــی مس ــخ سیاس ــایه ی تاری ــی در س ــه گوی ــت ک ــخ اجتامعی س واکاوی، تاری
شــناخت جامع تری ســت. گفتگــو بــا مازیــار کارن عضــو مجلــس حــزب حیــات آزاد کوردســتان را 
می خوانیــم. الزم بــه توضیــح اســت کــه گفتگــوی پیــرشوی در دو بخــش ارائــه می شــود. بخــش 

ــو منتــرش می گــردد.  دوم ایــن گفتگــو در شــامره ی بعــدی مجلــه ی آلرتناتی

گرفتــه تــا جنگ هــای ملــل، از درگیری هــای طبقاتــی گرفتــه تــا مبــارزات ایدئولوژیكــی كــه 

در تاریــخ قدرت]مــداری[ اروپــا و ایاالت متحــده ی آمریــكا جریــان داشــته اند، تجربــه ی مــن 

شــاید هــم در مــن خونین تریــن تابلوهــای تاریخــی، قطــره ای از اقیانــوس به حســاب آیــد. 

ــازی.  ــت اســت و مســتلزم شفاف س ــز اهمی ــا بازهــم حائ ام

پیــش از هــر چیــز بایســتی بگویــم تــن بــه پذیرفــن نگرشــی كــه فــرد را از هویــت 

ــه ارصار  ــه آن را ب ــد، منی دهــم. حــق »شــكایت شــخصی« ك ــی اش مجــرّد می گردان اجتامع

می راننــد.  ســخن  آن  از  كــه  نیســت  معنایــی  دارای  به هیچ وجــه  می مناینــد،  تحمیــل 

ــك سفســطه ی  ــت اجتامعــی اش«، ی ــرد مجــرّد گشــته از هوی ــر »ف ــی ب ــداره ی مبتن ــرا پن زی

معرفت شناســی  رســمی اروپامحورانــه اســت كــه خویــش را بســیار »علم گــرا« می منایانــد. 

ایــن در حالــی اســت كــه حتــی كــوران و كــران  نیــز شــنیده اند و می داننــد كــه مــرا تحــت 

ــدـ  ــان دارن ــای جه ــان خلق ه ــت را در می ــن وضعی ــه تراژیك تری ــا ـ ك ــده ی[  كُرده نام]مناین

محاكمــه می مناینــد.

حتــی همیــن واقعیاتــی كــه به صــورت بســیار خالصــه وار بــر زبــان رانــدم نیــز، معلوماتــی 

كافــی را دربــاره ی گســرته ی دعــوی ام بــه دســت می دهنــد. آشــكار اســت كــه مســئله ی مــن 

چنــان نبــود كــه مجهــول باقــی مبانــد. فــارغ از اینكــه نظــام متــدن مركــزی از چــه نیرویــی 

ــن  ــا(، ای ــه ی اروپ ــده  و اتحادی ــك ایاالت متح ــدرت هژمونی ــربی ق ــت)به ره ــوردار اس برخ

واقعیتــی انكارناپذیــر اســت كــه متامــی نیروهــای نظــام بی شــکلی غیرقابل انــکار در دعــوی، 

ــی  ــه، متام ــن بره ــه در ای ــد. حال آنک ــازی می كنن ــال ب ــی فع ــه ام نقش ــتگیری و محاكم دس

خلقــم به طــور پیوســته در برابــر ایــن دسیســه ی بــزرگ بــه قیــام برخاســتند، اعــرتاض كردنــد، 

ــه ای  ــن از آن هــا دســتگیر شــدند. خلقــم به گون ــد و هــزاران ت ــم منودن صدهــا شــهید تقدی

بســیار نیــك پیونــد دعــوی ام را بــا تــراژدی تاریخــی خویــش درك منودنــد و بــا علــم بــه اینكــه 

ــه ی  ــد. وظیف ــتیبانی پرداختن ــه پش ــذرد، ب ــراژدی می گ ــن ت ــم زدن ای ــی از بره ــیر رهای مس

رشافتمندانــه ی روشن ســازی این]مســئله[ نیــز بــر عهــده ی مــن قــرار گرفــت. 

واضــح اســت كــه بــدون شفاف ســازی متامــی ابعــاد هویــت اجتامعــی ام كــه شــكل دهنده ی 

واقعیــت خلق مــان ـ كــه شــاید هــم دچــار بزرگ تریــن ظلــم و اســتثامر طــول تاریــخ نظــام 

متــدن مركــزی حداقــل پنج هزارســاله شــده اســت، روشــن گردانیدن موضــوع دعــوی ام 

ــر  ــی در ام ــل چشم پوش ــای  غیرقاب ــردد. معیاره ــرح گ ــد و مط ــث باش ــد موردبح منی توان

تأمــل این گونــه ی مــن بــر روی دفاعیاتــم، در واقعیــات مذكــور نهفتــه اســت. ناگزیــرم یكــی 

ــان مــی آورم، مجــدداً تكــرار كنــم: »چنــان لحظاتــی پیــش  ــر زب از ســخنانم را كــه بســیار ب

می آینــد كــه تاریــخ در یــك شــخصیت، و شــخصیت در یــك تاریــخ نهفتــه اســت.« ایــن امــر 

ــاك طــی  ــن رشافــت شــخصیتی را ـ  علی رغــم اینكــه بســیار دردن ــه ای ــکار نیســت ك قابل ان

شــدـ نســبتاً تعمیــم  دادم و دیگــران را در آن ســهیم منــودم. تفــاوت مــن در ایــن نكته اســت: 

بســیار نیــك واقفــم كــه چــون در پــی ایفــای نقشــی فراتــر از یــك »قربانــی تقدیــر« ایــن 

ــن ســبب اســت كــه  ــه همی ــدم. ب ــی گردی ــن نیرنگ های ــك برآمــدم، آمــاج چنی ــخ تراژی تاری

شــعار ایــن دعــوی را بدین صــورت تعییــن منــودم: »آزادی، پیــروز خواهــد شــد«.
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چــرا تنهــا بــه برهــه ی زمانــی دوهــزار و چنــد صــد ســاله کــه اشــاره می مناییــد، در  یو
رنات

آلت

    
حالــی کــه ایــران جوامعــی بــا تاریــخ اجتامعــی چندیــن هــزار ســاله را در اندرونــه ی خویــش 
دارد. آیــا همیــن موضــوع منی توانــد خــود فاکتــوری مهــم در ارزیابــی بــه شــامر آیــد؟ یعنــی 
ــه تاریــخ ســلطه گردیــده و  اگــر ایــن تصــور کــه بینــش تاریخــی، تنهــا واکاوِی معطــوِف ب
تاریــخ اجتامعــی بــه صــورت ضمنــِی تاریــخ سیاســی در نظــر گرفته شــود، ممکــن اســت کــه 

تعریــف سیاســت و واکاوی آن نیــز دچــار تغییــر گــردد؟ 

ــی های اندیشــه ای ـ  عملی   از تاریــخ اجتامعــی یــاد کردیــد؛ فصلــی از یــاد رفتــه در بررس
ــد  ــه مانن ــر ب ــد. اگ ــه ی سیاســت را دارن ــک در زمین ــه ی پژوهــش آکادمی ــه دغدغ کســانی ک
ــل و مابعــد  ــه ماقب ــت خــط و نوشــتار ب ــر محوری ــخ را ب پژوهش هــای تاریخــی ســابق تاری
تقســیم ننامییــم و شــکل گیری جامعــه را منــوط بــه قــراردادی ندانیــم کــه اندیشــیدن و تعهــد 
بــه آن در فضایــی فراهــم آمــده باشــد منهــای بســرت الزمــه جهــت گردهم آیــی انســان های 
ســاکن در آن؛ کــه جــز ایــن بایــد بــه فــرود ناگهانــی متــدِن دولت محــور ایرانــی و اندیشــه ی 
سیاســی آســامنی آن اندیشــید و ایــن خــود بــر هــر صاحــب خــردی گــزاف خواهــد بــود؛ بایــد 
بــر وجــود جوامعــی سیاســی در ایــران ماقبــل متــدن دولت محــور ســه هــزاره ای اخیــر صحــه 
گــذارد. بایــد دچــار ایــن اشــتباه نشــد و وجــود سیاســت را رصفــا بــه دســتگاه دولــت و قــدرت 
ــتباهی  ــن اش ــت؛ ای ــدود ندانس ــی آن مح ــاالرانه و بروکراس ــکان دیوان س ــد در پل و آمدوش
ــان شــایع اســت. ایــن جوامــع از ایــن جهــت سیاســی  ــان مــا ایرانی اســت کــه بســیار در می
ــا نگه داشــن، اســتمرار موجودیــت و دفــاع از آن ناگزیــر از بحــث و  هســتند کــه بــرای رسپ
تصمیم گیــری الزامــی پیرامــون ایــن مســائل و خیــِر مشــرتک همگانــی خویــش بودنــد. جهــت 

ایــن امــر نیــز نیازمنــد ارزش هــا، هنجارهــا و مقــرراِت اخالقــی خویش انــد.

یو اخــاق امــری متافیزیکی ســت و خــود ایــن نظــاِم دولت محــور و اندیشــه ی آرمانــی ـ 
رنات

آلت

   
شــاهی آن نیــز همیــن دغدغــه را داراســت. آیــا ایــن اخــاق متافیزیــکال از جنــس متافیزیک 
مــورد بحــث در پرســش قبلــی مــا خواهــد بــود؟ چــرا کــه حضــور ایــن دغدغــه در سیاســت 
ایرانــِی ماقبــل متــدن دولت محــور دوهــزار و پانصــد ســاله می توانــد در نقــض ایــن نگــرش 

ید؟  بیا

البتــه کــه اخــالق امــری متافیزیــکال اســت. امــا از جنســی کــه شــام در پرســش خــود مطــرح 
کردیــد، منی باشــد. بــدِن سیاســی جوامــع ماقبــل ایــن متــدن دولتــی دوهــزار و چندصــد ســاله 
در یــک پروســه ی تکامــل طبیعــی و بــر مبنــای ادراکات و دریافت هــا و تجربیــات خودویژه ای 
کــه از نفــس خویــش داشــتند و بــا توجــه بــه نــوع رابطــه ای کــه بــا محیــط پیرامــون و ســایر 
انســان ها داشــند، بــر مبنــای نیازهــای مدیریتــی ـ  دفاعــی شــکل گرفتــه بــود. ناگفتــه منانــد 
کــه یکــی از رســالت های سیاســت، تهیــه و تولیــد همیــن مقــررات اخالقــی اســت. سیاســتی 
ــش  ــت خوی ــه و مرشوعی ــه گاه اتوریت ــد. تکی ــکل می دهن ــه آن ش ــانی ب ــوژه های انس ــه س ک
ــروی  ــچ نی ــه هی ــان ب ــد و هم زم ــتجو منی کن ــی جس ــامنی و فرازمین ــوِد آس ــچ موج را در هی
مــادی فــرا اجتامعــی نیــز وابســته نیســت. بــه اجــامل می تــوان گفــت کــه صاحــب اخالقــی 
ــم  ــدری مبه ــای بحــث ق ــن ج ــن اصطــالح در ای ــه طــرح ای ــش اســت. البت در  ـ جمعــی خوی
خواهــد مانــد. امــا بــا توجــه بــه محوریــت ســوال شــام بــر متافیزیک محــور بــودِن اندیشــه ی 

سیاســی رئــاِل ایرانــی ناچــار از طــرح آن بــودم. چــون ایــن ترکیــب را در 
برابــر اخــالِق نزول یافتــه ی آن جهانــی مــورد دغدغــه ی پادشــاه و ســلطاِن 
ســایه ی خــدا و اخــالق این جهانــی لیربال هــا و ناسیونالیســت های بــه 
اصطــالح ســکوالر مطــرح کــردم. البتــه ایــن اصطــالح از معصومیــت خاصی 
در میــان مخالفــان ایــده ی متافیزیکیــون برخــوردار اســت. از انقطــاع آن 
ــدم  ــاص و ع ــت خ ــرد اِلی ــه خ ــودن آن ب ــدود ب ــامع و مح ــرت اجت از بس
همگانی بــودن آن نیــز نوعــی متافیزیــِک بریــده از بدنــه ی جامعــه را 
شــکل بخشــیده اســت. در ادامــه بــه ایــن مهــم خواهــم پرداخــت. هــدف، 
ــر  ــدم اخــالق ب ــر معضــل تق ــه ب ــود ک ــی مجــزا خواهــد ب ــه ی تعریف ارائ
ــت سیاســت  ــر اولوی ــی ب ــن مســئله مبن ــدان ای ــه ی ناق سیاســت و دغدغ
بــر اخــالق فائــق آییــم. البتــه بــرای گــذار از ایــن بحــِث مدرســی و 
اسکوالســتیک می بایســت تعریفــی دیگــر از سیاســت ارائــه منــود. اگــر هــم 
ارجاعــی بــه سیاســت در مفهــوم یونانــی ایــن کلمــه داده می شــود بایــد 
نیــک دانســت کــه ایــن تعریــف ـ بــا اندکــی مســامحه ـ ارتبــاط و پیونــد 
چندانــی بــا حالــِت اجتامعــی و فرهنگــی یــا در معنــای کلــی بــا شــیوه ی 
زندگــی جوامــعِ ایرانــی ماقبــل متــدن دولت محــور، عمــل و نظــر آنــان در 

ــه ادامــه موکــول می کنیــم. ــدارد. ایــن بحــث را ب حــوزه ی سیاســت ن

یو پــس معتقــد هســتید کــه اندیشــه ی سیاســی ای وجــود دارد کــه 
رنات

آلت

  
ــت؟ ــع ایرانی س ــان جوام ــز در می ــی متامی ــازنده ی عمل برس

ــه موضــوع اخــالق  ــوط ب ــل از بحــث مرب ــی کــه قب ــه مطالب ــا توجــه ب  ب
ــات  ــن جامع ــگ ای ــر هــوش، خــرد و فرهن ــوان منک ــم، منی ت مطــرح کردی
ــخن  ــار و س ــان، گفت ــوِد زب ــه وج ــد ب ــوازات آن بای ــه م ــد. ب ــی ش سیاس
ــد  ــوال بای ــر همیــن من ــود. ب ــژه ی ایــن جوامــع معــرتف ب سیاســی خودوی
بــه ســاختارهای عینیت یافتــه ای نیــز اندیشــید کــه درصــدد خواهنــد بــود 
تجســدی باشــند از بافتارهــای ســوبژکتیِو ایــن نشــانه ها. بلــه بــه ابتــدای 
ــن دو  ــک از ای ــر ی ــه ه ــوبان ب ــران و منس ــا بازیگ ــم. قطع ــث برگردی بح
ســطح، دریافت هــای انتیــک و انتولوژیــک یــا هستی شناســانه ی متفاوتــی 
ــکار  ــش ب ــی خوی ــردی و جمع ــت ف ــت برســاخِت هوی از سیاســت را جه
ــود کــه متامــی  ــا شــام هــم رای ب ــوان ب ــه همیــن خاطــر منی ت ــد. ب می برن
ــی و سیاســی نقــش  ــای رسزمین ــن جغرافی ــرار اســت در ای ــه ق ــرادی ک اف
ــری و  ــخور نظ ــک آبش ــد از ی ــا مناین ــی را ایف ــی و اجتامع ــوژه ی سیاس س
اندیشــه ای تغذیــه می مناینــد. در بهرتیــن حالــت نیــز ایــن ِســزار )بخوانیــد 
خــرو یــا ســلطان و یــا ولی فقیــه و یــا هــر اســمی دیگــر( ایــران نبــوده که 
گرامــر سیاســت ورزی و هویت یابــی را از طریــق چیدمــان بــازی سیاســی 
ــوده اصطــالِح »تهــران  ــن ب ــن کــرده باشــد. اگــر چنی ــرای ســوژه ها تعیی ب
و ماملــک محروســه« تــا همیــن صدســاِل پیــش شایســته ی یدک کــش نــام 

ــود. ــیک منی ب ــد کالس ــوری رشق عه ــن امپراط برزگرتی

  

کمــرت کســی پیــدا می شــود ایــن 
ایــران  در  را  رهنمــود  و  پنــد 
نشــنیده باشــد، »النــاس علــی دیــن 
بایــد  حکمــت  ایــن  مولوکهــم.« 
قلمــرو  بــه  شــکل دهی  جهــِت 
ــی  ــاس عل ــه »الن ــی ب ــدرن سیاس م
ــن  ــد. ای ــر یاب ــهم« تغیی ــن انفس دی
شــکاف  ثقــِل  نقطــه ی  مســئله 
ــع  ــت و جوام ــان دول ــزون می روز اف
ایرانی ســت. چــون »النــاِس« ایرانــی 
مدت هــای مدیــدی اســت کــه در 
سیاســی  هســتِی  بــه  شــکل دهی 
بــه  خویــش  سیاســِی  دســتگاه 
اقتضــای موجودیــت خویــش دخیــل 

نبــوده اســت

یو
رنات
آلت
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ــد  ــه بای ــی را در چ ــتگاه سیاس ــی دس ــن تک افتادگ ــت ای ــب عل یو خ
رنات

آلت

 
جســت؟ آیــا تنهــا از نقطه نظــر مکانــی یــا ســاختاری ایــن تک افتادگــی و 

ــردد؟ ــاد می گ ــکاف ایج ش

ــِی  ــتگاه سیاس ــه دس ــی ک ــردد بــه تعریف ــاز می گ ــئله ب ــن مس ــه ای  البت
ــد  ــچ دســتگاه سیاســی ای منی توان ــد هی ــرو دارد. هــر چن ــران از قلم حکم
بــه ماننــد ســابق قلمــرو را از حیــث مکانــی رصف تعریــف منایــد، 
ــا  ــه و ی ــلطان، ولی فقی ــاه، س ــات ش ــه افاض ــی ک ــی جغرافیای ــی مکان یعن
ــِق  ــوده و از خالی ــر ب ــرد و تاثی ــس در آن دارای بُ ــور و مجل ــس جمه رئی
حــارض در ایــن محــدوده تنهــا و تنهــا گــوِش جان ســپاری را مطالبــه 
ــال و  ــِت مشــرتک، خی ــد؛ قطعــا قلمــرو هــر دســتگاه سیاســی را هوی مناین
ــام ســبک  ــه طــور ع ــا دهــی منســجم و ب ــد معن اندیشــه ی مشــرتک، رون
و ســیاق و زاویــه ی دیــِد مشــرتک ســوژه هایی شــکل خواهــد داد کــه 
ــی را  ــتگاه سیاس ــر دس ــه اگ ــند. البت ــی باش ــتگاه سیاس ــازنده ی آن دس برس
ــوژه های  ــوِع س ــرتِک مجم ــت مش ــت و ذهنی ــدیافته ی هوی ــت تجس حال
حــارض در یــک جغرافیــای رسزمینــی بدانیــم. البتــه مدت هاســت کــه 
ــت  ــای هوی ــه مرزه ــن ک ــه ای ــتیم. ن ــران نیس ــزی در ای ــن چی ــاهد چنی ش
سیاســی و ایدئولوژیــِک یــک رژیــم را بــه وجــود ســوژه ی غیــر ایــن جهانــی 
و یــا در صــورت این جهانی بــودن فرا اجتامعــی قلمــداد مناییــم. بــرای 
درِک بهــرت قضیــه از یــک رضب املثــل اســتفاده می کنــم. البتــه هــدف 
ــن به جــای هویــت  ــل از دی ــن مث ــا کمــی اغــامض در ای ــن اســت کــه ب ای
اســتفاده مناییــم تــا بهــرت بــه تغییــری کــه در ایــن رضب املثــل بایــد ایجــاد 
ــود را  ــد و رهنم ــن پن ــود ای ــدا می ش ــی پی ــرت کس ــم. کم ــود ارشاف یابی من
ــت  ــن حکم ــم.« ای ــن مولوکه ــی دی ــاس عل ــد، »الن ــنیده باش ــران نش در ای
بایــد جهــِت شــکل دهی بــه قلمــرو مــدرن سیاســی بــه »النــاس علــی دیــن 
انفســهم« تغییــر یابــد. ایــن مســئله نقطــه ی ثقــِل شــکاف روز افــزون میــان 
دولــت و جوامــع ایرانی ســت. چــون »النــاِس« ایرانــی مدت هــای مدیــدی 
ــه هســتِی سیاســی دســتگاه سیاســِی خویــش  اســت کــه در شــکل دهی ب
بــه اقتضــای موجودیــت خویــش دخیــل نبــوده اســت و جــز بــه صــورت 
ــر  ــود را ب ــانه ی خ ــداف هستی شناس ــه و اه ــوی برنام ــگ و ب ــی رن مقطع
آن ندیــده اســت. بــه همیــن خاطــر بــود کــه در بــدو امــر از دموکراســی 
مقطعــی بحــث کردیــم. »النــاِس« ایرانــی در ایــن چنــد هــزار ســال اخیــر 
از ســوی دســتگاه سیاســی بــا فاکتورهایــی نظیــر نظــم و امنیــت و اخــالق 
مصــادره بــه مطلــوب شــده اند. بــا نگاهــی بــه دغدغــه ی بدنــه ی اجتامعــی 
ــر  ــی نظی ــرد. انگاره های ــا پی ب ــن فاکتوره ــت ای ــه اهمی ــوان ب ــران می ت ای
آزادی و اســتقالل مســتقیام بــا مفاهیــم نظــم و امنیــت در ارتبــاط اســت 
ــگ و  ــعه ی فرهن ــه توس ــوان ب ــور منی ت ــن دو فاکت ــور ای ــدون حض ــرا ب زی

هــوش و عقالنیــت یــک جامعــه اندیشــید. و بــدون اخــالق منی تــوان بــه یکپارچگــی حیــات گروه هــای انســانی حــارض 
ــن  ــا آن روبه روســت، اندیشــید. ای ــا مســائل و معضــالت دوره ای متــدن کــه جامعــه ب ــن در مصــاف ب در یــک رسزمی
درحالــی اســت کــه دســتگاه سیاســی بــه خاطــر انقطــاع از افــِق دانایــی و نیازهــای هستی شناســانه ی جامعــه خــود 

ــت.  ــی اس ــر ایجاب ــات غی ــت و اخالقی ــدان امنی ــی و فق ــع بی نظم ــت و توزی ــاخت و پرداخ ــبب س مس

ــی   ـ  ــاهی آرمان ــه ی ش ــت در اندیش ــوم رعی ــر از مفه ــیار پیرشوت ــه بس ــاس« ک ــت از »الن ــه در دریاف ــد ک ــه منان ناگفت
ــوع  ــی و تن ــدرن و تکــر هویت ــع م ــا شــکل گیری جوام ــر ایجــاد منــود. چــون ب ــد تغیی ــز می بای ایرانشــهری اســت، نی
تعلقاتــی، بــرای افــرادی حتــی در جوامعــی کــه بــه لحــاظ زبانــی، مذهبــی و فرهنگــی یــک دســت هســتند نیــز آن 
وحــدِت جامعــه ی ارگانیــگ تکــرار نخواهــد نشــد چــه برســد بــه ایــراِن دارای تنوعــات ملــی و فرهنگــی ـ  عقیدتــی. بــه 
همیــن خاطــر صــورت رضب املثــل را اگــر امــروزی مناییــم بایــد بگوییــم: املجتمعــات )جوامــع( علــی دیــن انفســهن. 

یو با این تفاصیل گویی مسئله ی انسجام هنوز الینحل می منایاند؟ 
رنات

آلت

  

البتــه بایــد بــه رویه هایــی کــه بــه حفــظ وحــدت و رضورت انســجام در یــک جغرافیــای سیاســی کمــک می کننــد نیــز 
توجــه داشــت. بــه  همیــن  جهــت اگــر قــرار بــر ایــن باشــد کــه وجوهــات دموکراتیکــی را از یــک نظــرگاه اســتنباط 
کــرد، بایــد بــه مثابــه ی تاویل گــر یــا منونــه ی آشــناتر بــه مثابــه فقیهــی برخــورد کــرد کــه بــا یــک مــن دینــی رسوکار 
دارد و بــر آن اســت تــا احکامــی را از مــن یــا text دینــی بــرای پاســخگو بــودن بــه نیازهــای امــروز یــک جامعــه ی 
مســلامن اســتخراج کنــد و ناگزیــر از ایــن خواهــد بــود کــه بــه امکانــات خــود مــن نیــز توجــه کنــد. اگــر مــن ایــن 
فرصــت را فراهــم نکنــد، تفســیرها و تاویل هــای شــخصی بــدون یافــن زمینــه ای در مــن، گــذاره ای در خــارج یعنــی در 

اجتــامع دال بــر صــدق مدعــای خــود پیــدا نخواهــد کــرد. نظــرگاه سیاســی نیــز ایــن چنیــن اســت. 

ــتجوی  ــوان در جس ــه منی ت ــت ک ــت گف ــش اول می بایس ــه پرس ــخ ب ــم در پاس ــوال اول بازگردی ــه س ــد ب ــار بای ــن ب  ای
ــران  ــی در ای ــنِت دولت ــه س ــم اینک ــود. علی رغ ــی ب ــدار ایران ــی دولت م ــه ی سیاس ــک در اندیش ــات دموکراتی وجوه
ــرای  ــدرن ب ــی م ــت مل ــه دول ــتیابی ب ــای دس ــوز روی ــی دارد هن ــی و رشق ــت بیشــرتی از کشــورهای غرب بســیار قدم
خــود دســت اندرکاران ایــن پــروژه دور از ذهــن می منایانــد. حتــی در گامــی بــه عقــب بعــد از آزمون هــای قاجــاری، 
ــت  ــه دول ــکل دهی ب ــدد ش ــان آن درص ــی و بانی ــالم سیاس ــتمداد از اس ــا اس ــی ب ــاهی، حت ــا ش ــی و محمدرض رضاخان
ــتگاه  ــات دس ــن تجربی ــه ی ای ــب هم ــا و در قال ــن برهه ه ــه ی ای ــا در هم ــد، ام ــران برآمدن ــدرن در ای ــه ی م مطلق
حکمفرمایــی قــادر نبــوده تــا تجربــه ای فراتــر از شــاکله ی اســتبدادی حکومــت را بــه خــود ببینــد. ایــن درحالــی بــود 
کــه حتــی نتوانســتند از درومنایــه ی امت محــور و شــورا گــرای نظــرگاه سیاســی اســالمی کــه بــر روی مباحــث امــروزی 
زمامــداری امــور بازتــر اســت، اســتفاده بــه عمــل آورنــد. البتــه ناگفتــه منانــد کــه  خــود ایــن نظــرگاه نیــز هــامن بــار 
متافیزیکــی را بــا خــود دارد. امــا رسآغــاِز معضــل سیاســت چــه بــه لحــاِظ نظــری و چــه بــه لحــاظ عملــی را می بایــد 

در انقطــاع معرفت شناســانه یی از سیاســِت جامعه محــور ایرانــی دانســت. 

می بایســت گفــت کــه منی تــوان 
وجوهــات  جســتجوی  در 
اندیشــه ی  در  دموکراتیــک 
ایرانــی  دولت مــدار  سیاســی 
بــود. علی رغــم اینکــه ســنِت 
دولتــی در ایــران بســیار قدمــت 
بیشــرتی از کشــورهای غربــی 
رویــای  هنــوز  دارد  و رشقــی 
دســتیابی بــه دولــت ملــی مدرن 
بــرای خــود دســت اندرکاران ایــن 
پــروژه دور از ذهــن می منایانــد. 
حتــی در گامــی به عقــب بعد از 
ــی  آزمون هــای قاجــاری، رضاخان

و محمدرضــا شــاه،..............

یو
رنات
آلت
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      الف ( سوریه و عراق، ماراتونی از میدان جنگ تا دموکراسی:

١ـ بحران هــا هرچقــدر هــم ویرانگــر باشــند، می تــوان از درونشــان برون رفتــی تاریخــی رو بــه آزادی و دموکراســی انجــام 
ــان  ــراق از می ــوریه و ع ــر س ــون نفس گی ــتند. مارات ــت اندازی  هس ــال پوس ــگ، در ح ــش جن ــر آت ــراق زی ــوریه و ع داد. س
آوارهــای جنــگ جهانــی ســوم عبــور می کنــد امــا می توانــد بــه دموکراســی منتهــی  گــردد. »فدراســیون دموکراتیــک شــامل 
ســوریه« ســلول بنیادینــی اســت کــه بــا تکثیــر در رستــارس خاورمیانــه، از دل جنــگ و بحــران، تولــد تــازه ای را رقــم خواهــد 

زد.

ــن  ــراق ای ــوریه و ع ــده ی س ــر رس آین ــا ب ــود دارد، ام ــی وج ــه ی جهان ــری در جامع ــامع حداک ــک اج ــش ی ــه داع 2ـ علی
اجــامع هنــوز شــکل نگرفتــه. دربــاره ی بحــران ســوریه، ازاین پــس دو محــور وجــود دارد: موافقــان فدراســیون دموکراتیــک 
شــامل ســوریه و دشــمنان آن. ازآنجاکــه جــز پــروژه ی فدراســیون دموکراتیــک شــامل ســوریه و تشــکیل »جمهــوری فــدرال 
دموکراتیــک ســوریه« هیــچ پــروژه ی مشــخصی وجــود نــدارد، پــس نیروهــای موافــق ایــن پــروژه می تواننــد یــک ائتــالف 
قــوی تشــکیل دهنــد و از پشــتیبانی اکریــت جامعــه ی جهانــی نیــز برخــوردار گردنــد. دشــمن اصلــی ایــن پــروژه، رژیــم 

ــد. ــرای منطقه ان ــای واپس گ ــه و نیروه ــتی ترکی فاشیس

3ـ وضعیــت ســوریه و ســاختار سیاســی تــازه ای کــه در آنجــا شــکل گیــرد، قطعــا بــر ایــران و ســطح نفــوذش در خاورمیانــه 
تأثیــر مســتقیم خواهــد گذاشــت. به ویــژه بــا شکســت داعــش در پایتخــت خــود خوانــده اش رقــه، جســتجوی راهکارهــای 

سیاســی بــرای شــاکله بنــدی ســوریه ی نویــن رسعــت خواهــد گرفــت.

٤ـ اگرچــه آمریــکا و روســیه بــرای هــم عالیــم مثبتــی ارســال می  کننــد و آمریــکا فعــال ســنگربندی روســیه در حلــب ـ غــرب 
ســوریه را پذیرفتــه، امــا متــام ایــن رویدادهــا می تواننــد ناپایــدار قلمــداد شــوند. آمریــکا می کوشــد بــا ائتــالف ضدداعــش 

و عملیــات آزادســازی موصــل  ـ رقــه، موقعیــت خــود را علیــه روســیه قــوی کنــد.

5ـ نــربد آزادســازی موصــل از دســت داعــش، بــه رشوع دور تــازه   و حــادی از تنش هــا و مناقشــات سیاســی شــیعه ـ  
ســنی ـ کــورد در عــراق منجــر خواهــد شــد. وضعیــت آینــده ی موصــل، قطعــا بــر ســاختار فعلــی عــراق کــه نوعــی ســنگر 

ــرد. ــل خواهــد ک ــدی تحمی ــرات جدی ــه اســت، تغیی ــران در منطق اســرتاتژیک ای

ــدون  ــود کــه مــدل دموکراتیکــی در آنجــا ایجــاد شــود. ب ــی نتیجــه  بخــش خواهــد ب 6ـ آزادســازی موصــل از داعــش وقت
یــک سیســتم دموکراتیــک کــه همــه ی تنوعــات هویتــی موصــل، دشــت نینــوا، شــنگال و تلعفر)اعــم از ایــزدی،  کاکــه ای، 
شــیعه، ســنی، مســیحی، کــورد، عــرب، ترکمــن، آشــوری و...( در آن مشــارکت داشــته باشــند، منی تــوان پایــان خوشــی بــرای 
عملیــات موصــل پیش بینــی کــرد. زیــرا راه را بــر تنش هــای مذهبــی ـ ملــی تــازه ای خواهــد گشــود کــه ممکــن اســت بــه 

ســایر نواحــی، خاصــه کرکــوک و مناطقــی کــه مناقشــه برانگیز هســتند نیــز رسایــت کنــد.

ــک  ــی آن، تشــکیل سیســتمی دموکراتی ــگ داخل ــه جن ــراق و پایان بخشــی ب ــرای حفــظ یکپارچگــی ع ــه ب ــن گزین 7ـ بهرتی
اســت کــه متــام گروه هــای مذهبــی، فرهنگــی و اجتامعــی بتواننــد خــود را ازلحــاظ سیاســی ـ دفــاع ذاتــی مدیریــت مناینــد 

و در چارچــوب قانــون اساســی عــراق از جایــگاه رســمی برخــوردار باشــند.

8ـ ترکیــه بــا گســیل ارتــش اشــغالگر خــود بــه عــراق، ســازمان دهی حشــدالوطنی و پــروژه ی ســوداگرانه ی ایالــت موصــل ـ 
کرکــوک) اشــغال بــرای معاملــه ای سیاســی بــر رس آن هــا؛ دقیقــا هامننــد دورانــی کــه انگلســتان درازای دریافــت موصــل ـ 
ــا  ــا ب ــا مدت ه ــراق را ت ــای ع ــد خلق ه ــه داد(،  می توان ــا را در ترکی ــوب کورده ــازه ی رسک ــه وی اج ــورک، ب ــوک از آتات کرک
جنــگ و کشــتار مواجــه گردانــد. ترکیــه می خواهــد بــر رس مناطقــی بــا عــراق   معاملــه کنــد کــه اصــال بــه او تعلــق نــدارد.

جنــگ جهانــی ســوم کــه بــا شــدت در 

ــر  ــه ادامــه دارد، ب خطــوط مقــدم خاورمیان

فرهنگــی ـ  اجتامعــی ـ  سیاســی ـ  ســاختار 

مانــدگار  اثراتــی  جهــان   زیســت محیطی 

خواهــد نهــاد. کشــور ایــران و مســئله ی 

کــورد هــم، از تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری در 

ــوع را  ــتند. موض ــتثنی نیس ــگ مس ــن جن ای

بدیــن شــکل می تــوان واشــکافی کــرد:

سومین جنگ
 استراتژی کورد و سیمای آینده ی ایران

ریوار آبدانان
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ــیعه ـ  ــن ش ــدن بی ــه تجزیه ش ــی، ب ــگ کنون ــران و جن ــار بح ــر ب ــا زی ــراق ی 9ـ ع
ســنی ـ کــورد تــن خواهــد داد یــا از طریــق یــک پــروژه ی سیاســی دموکراتیــک، 
بــه عراقــی فــدرال دموکراتیــک مبــدل خواهــد شــد و نجــات خواهــد یافــت. پــس 
از آزادســازی موصــل، ایــن دو گزینــه به شــکلی ملمــوس در مقابــل خلق هــا 
و دولــت عــراق خودمنایــی خواهنــد کــرد. مداخــالت کشــورهای پیرامــون، 
ــازی خــود را در  ــه، ب ــژه ترکی ــر خواهــد ســاخت. به وی اوضــاع عــراق را بحرانی ت
ــدید  ــر تش ــد و ب ــام می ده ــراق انج ــای ع ــا و ترکمن ه ــا، عرب ه ــن کورده زمی

ــد. ــن می زن ــورد دام ــنی ـ ک ــیعه ـ س ــای ش درگیری ه

ــد:  ــره می کن ــان مخاب ــه جه ــام را ب ــن پی ــدام ای ــه م ــتی ترکی ــم فاشیس ١0ـ رژی
ــد  ــد می توانی ــه بخواهی ــدر ک ــد! هرچق ــت کنی ــه رشک ــه ی ترکی ــازار مناقص »در ب
ــود  ــت خ ــه خدم ــگان ب ــه را رای ــی ترکی ــادی ـ سیاس ــی  ـ اقتص ــای نظام ظرفیت ه
ــد«.  ــه در نسل کشــی کوردهــا مشــارکت کنی ــا ترکی ــه ب ــی اســت ک ــد، کاف درآوری
امــا مســئله اینجاســت کــه فقــدان »کوردهــا« در برابــر رژیــم ترکیــه، بــه معنــای 
تشــکیل امپراتــوری نوعثامنــی اردوغــان و مبــدل شــدن ترکیــه بــه پایــگاه 
نئونازیســم خاورمیانــه  اســت. آنــگاه نــه یــک داعــش ، بلکــه ده هــا داعــش دیگــر 

ــد آورد. ــر خواهن ــان رس ب ــه و جه ــای منطق ــه خلق ه علی

پایــان  منی تــوان  رقــه  موصــل ـ  در  داعــش  شکســت  باوجــود  حتــی  ١١ـ 
فاشیســم دینــی در خاورمیانــه را خیلــی زود رقــم زد. زیــرا عنــارص داعــش، 
جبهه النرصه)فتح الشــام(، احرارالشــام، القاعــده و... در ســطح عــراق، ســوریه 
تجدیــد  دیگــری  اشــکال  بــه  می تواننــد  و  پراکنده شــده  مناطــق  دیگــر  و 
ســازمان دهی کننــد. بــه همیــن دلیــل تــا وقتــی ســاختار سیاســی تــازه  و 
ــد ایــن گروه هــای تبهــکار  دموکراتیکــی در منطقــه شــکل نگیــرد،  منی تــوان تهدی

را به طــور کامــل برطــرف ســاخت.

١2ـ نگــرش کــور »یــا همه  چیــز، یــا هیچ چیــز« هــامن نگــرش متامیت خــواه 
اســت کــه صــدام را از طنــاب دار بــاال کشــید، داعــش را بــه قهقــرا بــرد و اردوغــان 
را دچــار جنــون کــرد. دیگــر بــا ایــن  نگــرش  ارتجاعــی منی تــوان جلــوی مبــارزه  و 
پیــروزی خلــق کــورد کــه ســتون فقــرات خاورمیانــه ی دموکراتیــک اســت را گرفت.

  ب ( تنور داغ تنش ایران ـ اعراب  ـ ارسائیل:

و  ســنی«  عربــی ـ  »ملی گرایــی  ایــران،  و  عــراق   هشت ســاله ی  جنــگ  ١3ـ 
»ملی گرایــی ایرانــی ـ شــیعی« را رویــاروی هــم قــرار داد. نیروهــای جهانــی، 
آشــکارا و پنهانــی هــر دو طــرف را تشــویق و حامیــت کردنــد. ایــن مترینــی پیــش 

ــود ــه ب ــی در خاورمیان ــی کنون ــگ مذهب ــی جن ــرای برپای ــت ب وق

١٤ـ هنــوز هــم ایــران از جنــگ عــراق، یمــن، ســوریه و بحــران موجــود در 
کل خاورمیانــه اســتفاده می منایــد و دایــره ی نفــوذش را در منطقــه گســرتش 
می بخشــد. به این ترتیــب ایــران عمــال به عنــوان یــک میهــامن ناخوانــده بــه 
حــوزه ی هژمونــی اعــراب و ارسائیــل وارد شــده اســت. بــه همیــن دلیــل اعــراب 

ــک  ــر اســرتاتژی »خــروج از الک مرزهــای خــود و نزدی ــد. در براب ــران برآمده ان ــه ای ــه ای علی ــی ضــد حمل ــل در پ و ارسائی
ــی  ــد در نزدیک ــعی می کنن ــز س ــراب نی ــل ـ اع ــد، ارسائی ــروی می کن ــران آن را پی ــه ای ــمنان« ک ــه دش ــری ب ــدن حداک ش

ــوند. ــتقر ش ــران مس ــی( ای ــای سیاس ژئوپولتیک)جغرافی

١5ـ از آنجــا کــه دولــت ایــران بــه دموکراســی روی خــوش نشــان نــداده، طیــف متنوعــی از نیروهــای مخالــف در داخــل 
ــا  ــد کــه ب ــز در منطقــه وجــود دارن و خــارج کشــور شــکل گرفته اند. همچنیــن طیفــی از نیروهــای دولتــی ـ شــبه دولتی نی
ایــران تضــاد منافــع شــدیدی پیداکرده انــد. ارسائیــل و اعــراب ســعی خواهنــد کــرد عــالوه بــر جمهوری خواهــان آمریــکا)و 
ــی ـ  ــد. جنگ هــای مذهب ــران اســتفاده کنن ــه ای ــز علی ــه نی ــی ـ شــبه دولتی منطق ــن نیروهــای دولت ــه ی ترامــپ(، از ای کابین

ــرای تحریــک آســان ایــن نیروهــا فراهــم آورده. ــه زمینــه ی الزم را ب ملی گرایان

ــی  ــاد اجامع ــدد ایج ــو درص ــپ(، نتانیاه ــدن ترام ــداران)پس از روی کار آم ــپاه پاس ــک پرانی های س ــا موش ــان ب ١6ـ هم زم
جهانــی علیــه ایــران برآمــد و دولــت آمریــکا مســتقیام بــه ایــران هشــدار داد کــه »عــزم ترامــپ را دربــاره ی ایــران محــک 
ــدان  ــوند و می ــر ش ــه حادت ــد هرلحظ ــود می توانن ــای موج ــه تنش ه ــد ک ــان می دهن ــل، نش ــات متقاب ــن  اقدام ــد«. ای نزنی
جنــگ، شــعاع گســرتده تری پیــدا کنــد. چه بســا پــروژه ی تشــکیل ارتــش مشــرتک عربــی و ســازمان »ناتــوی عربــی« بــرای 

مقابلــه بــا ایــران، خاورمیانــه را بــه یــک انبــار بــاروت واقعــی مبــدل ســازد.

ــی  ــا اولویت یاب ــی دارد. ام ــده ی نامعلوم ــی «،  آین ــروژه ی »دو دولت ــت و پ ــدار اس ــل، کش ــطین ـ  ارسائی ــه ی فلس ١7ـ قضی
مســئله ی ایــران، باعــث همگرایــی اعــراب  و ارسائیــل گردیــده. قضیــه ی فلســطین فعــال مســئله ی درجــه  اول اعــراب نیســت. 
آن هــا احســاس می کننــد پــس از دفــع خطــر ایــران، فرصــت کافــی بــرای پرداخــن بــه مســئله ی فلســطین خواهنــد داشــت. 
ــه  ــل را ب ــی، عربســتان ـ ارسائی ــالف ضــد ایران ــا مطــرح ســازی »انتفاضــه ی ســوم فلســطین«، می خواهــد ائت ــز ب ــران نی ای

چالــش بکشــد.

١8ـ به انــدازه ای کــه ایــران می خواهــد بــا اعــراب  ـ ارسائیــل ـ ترکیــه در دوردســت ها درگیــر باشــد، آن هــا نیــز می خواهنــد 
ایــن درگیــری را بــه درون مرزهــای ایــران بکشــانند. به خصــوص ارسائیــل ســعی می کنــد انــواع ملی گرایــی  را در پیرامــون 
ایــران تحریــک کنــد. محافظــه کاران نــو لیربالیســت آمریــکا، از هــر پــروژه ای کــه در تــازه ای بــه  روی گــردش آزاد رسمایــه ی 

جهانــی بگشــاید و دولت هــای بیش ازحــد بــزرگ و یاغــی خاورمیانــه را کوچــک و رام کنــد، اســتقبال خواهنــد کــرد.

١9ـ ایــران می خواهــد از طریــق رابطــه ی تاکتیکــی بــا برخــی کشــورهای خلیــج، از شــدت فشــارهای جهانــی کــه از مســیر 
ــان  ــان حامیــت هم پیامن ــز می خواهــد همچن ــه نی ــر خــود بکاهــد. ترکی ــران هدایــت می شــوند ب ــه ســمت ای عربســتان ب
ســابقش کــه در ســوریه بــه آن هــا خیانــت کــرد، یعنــی قطــر ـ عربســتان را جلــب منایــد تــا پروژه هــای توســعه طلبانه  اش 
را ادامــه دهــد. بــا اهــدای حلــب بــه روســیه  و ایــران، محــور عربســتان ـ قطــر بایســتی محتاطانــه بــه ترکیــه نزدیــک  شــود.

ــا و  ــث لطمه ه ــی  ، باع ــدار جهان ــدت ناپای ــات به ش ــتانه در توازن ــی منفعت پرس ــط تاکتیک ــه رواب ــد ب ــکای بیش ازح 20ـ ات
شکســت های اســرتاتژیک خواهــد شــد. ترکیــه بــه دلیــل اتــکا بــر چنیــن روابطــی امــروز یــک »بازیچــه  و کاالی ارزان قیمــت 
سیاســی« اســت.  دشــمنی بــا کوردهــا و فدراســیون دموکراتیــک شــامل ســوریه، ترکیــه را بــه چنیــن وضعــی درانداخــت. 

دنبالــه روی از رفتــار ترکیــه، بــرای هــر نیــروی سیاســی منجــر بــه شکســت خواهــد بــود.

ــد همچــون گذشــته  ــه ی سیاســی کوردهــا هســتند. آن هــا دیگــر منی توانن ــی متوجــه وزن 2١ـ نیروهــای منطقــه ای و جهان
متــام سیاســت های خــود را بــر مبنــای کوردســتیزی اســتوار ســازند. لــذا بــا ترکیــه ای فاشیســتی ارتبــاط »تــا ابــد اســرتاتژیک« 

ممکــن نیســت. ایــن آفــت دســت وپاگیر را در یکجایــی بایــد قطــع کــرد!

22ـ آمریــکا، روســیه  و اتحادیــه ی اروپــا به رغــم آنکــه جویــای تعامــل بــا کوردهــا هســتند امــا ایــن تعامــل را می خواهنــد 
در چارچــوب رفتارهــای منفعت طلبانــه  شــکل ببخشــند؛ بــه همیــن دلیــل ضمــن بــاز گذاشــن درهــای رابطــه بــا کوردهــا، در 

به انــدازه ای کــه ایــران می خواهــد 
ــه در  ـ ترکی ــل  ـ ارسائی ــراب   ــا اع ب
دوردســت ها درگیــر باشــد، آن هــا 
نیــز می خواهنــد ایــن درگیــری را 
به درون مرزهای ایران بکشــانند. 
ســعی  ارسائیــل  به خصــوص 
ــی  را در  ــواع ملی گرای ــد ان می کن
ــد.  ــک کن ــران تحری ــون ای پیرام
محافظــه کاران نــو لیربالیســت 
آمریــکا، از هــر پــروژه ای کــه 
ــردش آزاد  ــه  روی گ ــازه ای ب در ت
رسمایــه ی جهانــی بگشــاید و 
ــزرگ و  ــد ب ــای بیش ازح دولت ه
یاغــی خاورمیانه را کوچــک و رام 

کنــد، اســتقبال خواهنــد کــرد.

یو
رنات
آلت
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برابــر اقدامــات فاشیســتی ترکیــه ســکوت کرده انــد و هنــوز هــم از مشــارکت دهــی 
کوردهــا در نشســت های ژنــو و آســتانه جلوگیــری می کننــد. رشط کوردهــا بــرای 
ــت و  ــمی موجودی ــرش رس ــی، »پذی ــه ای و جهان ــای منطق ــا نیروه ــه  ب ــراری رابط برق
جایــگاه سیاســی کوردهــا« از طــرف ایــن نیروهاســت. بــدون مشــارکت دهــی کوردهــا 
ــو و  ــر ژن ــت ها نظی ــواع نشس ــزاری ان ــوریه، برگ ــامل س ــک ش ــیون دموکراتی و فدراس
ــل اســرتاتژی های  ــد. تحمی ــد مان ــرای حــل بحــران ســوریه بی نتیجــه خواهن آســتانه ب

ــا: شکســت قطعــی! سیاســی یک طرفــه بــر کوردهــا مســاوی اســت ب

23ـ هرچنــد روســیه موقعیــت رژیــم اســد را در ســوریه تــا حــد زیــادی تثبیــت کرد)بــا 
تســلیم گرفــن حلــب از ترکیــه( امــا ایــن بــه معنــای بازگشــت ســوریه بــه دوران پیــش 
از جنــگ نیســت. مداخلــه ی جنجال برانگیــز روســیه در بحــران ســوریه، پیچیدگی هــای 
ــازی های  ــز ائتالف س ــه مرک ــوریه ب ــه س ــل آنک ــه دلی ــرد. ب ــرت ک ــران را بیش ــن بح ای
جهانــی مبــدل شــده، بنابرایــن حضــور نیــروی مهمــی همچــون روســیه، نیــاز بــه یــک 
ــک روژآوا و  ــالب دموکراتی ــا انق ــازد. ب ــش رضوری می س ــی را بیش از پی ــدل چاره یاب م
تأســیس فدراســیون دموکراتیــک شــامل ســوریه، بازگشــت ســوریه بــه نقطــه ی صفــر و 

دوران جمهــوری بعــث عربــی، دیگــر ناممکــن گشــت.

ــی را  ــان جهادگرای ــوان پای ــادالت منی ت ــه ی مع ــش از گردون ــذف داع ــا ح ــا ب 2٤ـ رصف
ــه، حشدالشــعبی  ــرای آنکــه خطــر حزب الل ــالش کشــورهای غــرب ب جشــن گرفــت. ت
ــد،  ــراز خطــر گروه هــای جهــادی ســنی نشــان دهن و ســایر گروه هــای شــیعه را هم ت
می توانــد مقابلــه بــا افراطی گــری مذهبــی را ایــن بــار علیــه جبهــه ی شــیعی اســتارت 
ــرای آنکــه ســپاه پاســداران را  ــکا ب ــازه ی آمری ــد. از هم اکنــون تالش هــای دولــت ت بزن
در لیســت تــرور قــرار دهــد، آغازشــده و ایــن نشــان از یــک تحــرک جدیــد دارد. قطعــا 
ــال  ــیر فع ــن مس ــود را در ای ــای خ ــرد البی ه ــد ک ــالش خواهن ــل ت ــتان و ارسائی عربس
ســازند. ترکیــه نیــز بــرای جــربان رضبــات سیاســی ـ  نظامــی ـ اقتصــادی محکمــی کــه در 
خاورمیانــه دریافــت کــرده، تضعیــف ایــران و گروه هــای شــیعی وابســته بــه ایــران را 

فرصتــی می دانــد تــا بتوانــد نفســی تــازه کنــد.

25ـ هــالل شــیعی، بــه لحــاظ سیاســی یــک هــالل ناپیوســته اســت و همچــون جبهــه ی 
ــی از  ــف خاص ــنی و طی ــرب س ــورهای ع ــت. کش ــی اس ــمکش درون ــار کش ــنی دچ س
ملی گرایــی کــورد در عــراق نیــز روی تعمیــق ایــن اختالفــات و بهره بــرداری سیاســی 
ــور  ــی حض ــان سیاس ــته جری ــه دس ــراق، س ــیعی ع ــه ی ش ــد. در جبه از آن کار می کنن
دارنــد: گروه هــای وابســته بــه ایران)نظیــر مالکــی و حشدالشــعبی(، گرو ه هــای 
ــدا صــدر(، گروه هــای  ــر مقت ــی ـ ضد آمریکایی)نظی ــالت شــیعه گرایانه ی عرب دارای متای
ــراق  ــی در ع ــات سیاس ــادی(. اختالف ــت عب ــر حکوم ــه آمریکا)نظی ــل ب ــربال متامی لی
ــات ســنی و چــه  ــورد، چــه جریان ــرای ک ــات ملی گ ــان جریان ــم نیســت؛ چــه در می ک
ــه  ــات شــیعی. موضع گیری هــای مالکــی و تظاهــرات مســتمر گــروه صــدر علی جریان
حکومــت عبــادی کــه حالــت انتفاضه  آســا یافتــه و بــه خشــونت نیــز کشــیده شــده، 

ــه ی شــیعی را نشــان می دهــد. ــات در جبه عمــق اختالف

 ج ( ترکیه، خطری در بناگوش ایران:

ــای  ــعه( به ج ــت و توس ــزب عدال ــالم گرا)خصوصا ح ــات اس ــدن جریان 26ـ روی کار آم

ــا  ــی ب ــت رویاروی ــی جه ــر جهان ــای مداخله گ ــود. نیروه ــدرت« نب ــی ق ــی معمول ــک »جابه جای ــه، ی ــک ترکی ــزاب الئی اح
هــالل شــیعی، مــدل اســالم گرایی میانــه رو را در ترکیــه بــه قــدرت رســاندند. برخــالف پیش بینــی شــخصیت های جمهــوری 
اســالمی ایــران، اردوغــان »فرزنــد ناخلفــی بــرای انقــالب اســالمی« از آب درآمــد! او نورچشــمی القاعــده و اخوان املســلمین 

مرســی  اســت.

ــات  ــتفاده از برخــی جریان ــز اس ــرا و نی ــای ملی گ ــف  خاصــی از آذری ه ــان طی ــک پان ترکیســم در می ــا تحری ــه ب 27ـ ترکی
ملی گــرای کــورد، می خواهــد توســعه طلبی خــود را بــه عمــق خــاک ایــران بکشــاند. البتــه جمهــوری اســالمی نیــز بســیاری 
اوقــات بــه دام ایــن بــازی می افتــد: مثــال بــا اســتقبال از تشــکیل فراکســیون آذری در مجلــس ایــران و تعلیــق فراکســیون 
ــک رســانه ی رســمی از دیرینگــی حضــور کوردهــا در  ــک منــود؛ ســپس در ی ــه آذری تحری ــورد را علی ــی ک ــورد، ملی گرای ک
ــک  ــا تحری ــه کورده ــی آذری را علی ــار ملی گرای ــا این ب ــد ت ــث ش ــا بح ــا در آنج ــور آذری ه ــی حض ــی و تازگ آذربایجان غرب

 منایــد!

28ـ چــراغ ســبز و چــرت حامیتــی همچنــان افراشــته ی روســیه، ترکیــه را بــه تــداوم اشــغالگری در خــاک ســوریه)منطقه ی 
جرابلــس ـ شــهبا ـ بــاب( تشــویق می کنــد. امــا اردوغــان منی اندیشــد کــه در فــردای ســازش آمریــکا ـ روســیه یــا رویارویــی 
ــرای ائتــالف  ــاد، ب ــا داعــش اتفــاق افت ــر آنچــه در جنــگ ب ــه رقــم زده خواهــد شــد. نظی ــرای ترکی آن هــا، چــه آینــده ای ب
»ضــد اردوغــان« و نیروهایــی کــه بــا سیاســت های کنونــی رژیــم ترکیــه مشــکل  دارنــد نیــز اصلی تریــن نیــروی هم پیــامن، 

کوردهــا خواهنــد بــود. کوردهــا مصمم انــد کــه: »ترکیــه بایــد تغییــر کنــد«!

ــت.  ــک اس ــای دموکراتی ــام نیروه ــا مت ــی ب ــا و همگرای ــان کورده ــک در می ــازی دموکراتی ــا، ملت س ــرتاتژی کورده 29ـ اس
نیروهــای تحول خــواه منطقــه و جامعــه ی جهانــی بــر پایــه ی نقــاط مشــرتک خــود بــا کوردهــا، می تواننــد یــک اســرتاتژی 
بــرد ـ بــرد بــا کوردهــا تشــکیل دهند)نظیــر راهــربد ائتــالف ضدداعــش کــه بــا راهــربد کوردهــا نقطــه ی مشــرتک پیــدا کــرد(. 

ایــن اســرتاتژی می توانــد حــول مقابلــه بــا رژیــم فاشیســتی ترکیــه یــا هــر رژیــم مرتجعــی در خاورمیانــه شــکل بگیــرد.

ــل ـ  ــکا ـ ارسائی ــر ازنظــر آمری ــن ام ــت بدهــد، ای ــر جه ــران تغیی ــن ـ ای ــال به ســمت محــور روســیه  ـ چی ــه کام ــر ترکی 30ـ اگ
اروپــا جرمــی نابخشــودنی خواهــد بــود. بــه همیــن دلیــل تالش هــای خــود را چــه از راه تشــویق و چــه از راه تهدیــد بــرای 
بازگردانــدن ترکیــه بــه مســیر همیشــگی خواهنــد منــود. اگــر ترکیــه نخواهــد رسبــه راه شــود آنــگاه کودتــای نافرجــام ١5 
جــوالی 20١6 می توانــد ایــن بــار در ابعــاد گســرتده تر و نتیجه بخش تــری تکــرار شــود. اگــر بازهــم نتیجــه ی کافــی گرفتــه 
نشــود، آنــگاه اجــازه ی مداخلــه ی ســخت افزاری جهــت تغییــر ســاختار سیاســی ترکیــه صــادر خواهــد شــد)نظیر مداخلــه در 
عــراق و ســوریه(. بحــران اقتصــادی، سیاســی، نظامــی و امنیتــی ترکیــه پــس از اقــدام اردوغــان بــه متوقف ســازی پروســه ی 
چاره یابــی دموکراتیکــی کــه رهــرب آپــو آغــاز کــرده بــود، چنــان حــاد گردیــده کــه هرلحظــه ممکــن اســت طوفــان مرگبــار 
ســقوط، طومــار نظــام فاشیســتی آن کشــور را درهــم بپیچــد. رفراندوم)همه پرســی( قانــون اساســی فاشیســتی اردوغــان ـ 
باغچلــی در بهــار 20١7 و »نــه« بزرگــی کــه بــه آن گفتــه خواهــد شــد، می توانــد ایــن ســقوط را شــتاب ببخشــد. آری گفــن 
بــه رفرانــدوم مزبــور، بــه  معنــای قانونــی شــدن فاشیســم در ایــن کشــور خواهــد بــود. آنــگاه جــز جنــگ و کودتــا، هیــچ 

رسنوشــت دیگــری در انتظــار ترکیــه نخواهــد بــود.

3١ـ حتــی آمریــکا کــه بــا اتــکا بــر اپوزیســیون ســوری بــرای آینــده ی ســوریه طرح ونقشــه ریختــه بــود، عمــال دســتش خالــی 
مانــده. اســرتاتژی آمریــکا در ســوریه به واســطه ی رسکشــی ترکیــه، و اقــدام اردوغــان بــه هدایــت کــردن متــام ظرفیت هــای 
ــاد  ــی، من ــه شکســت دچــار گشــت. حامســه ی کوبان ــا، ب ــا کورده ــگ ب ــربال ســوری به ســمت جن ــدرو و لی اپوزیســیون تن
شکســت سیاســت کــورد ســتیزی در خاورمیانــه بــود. بنابرایــن گزینــه ی مناســب احتاملــی بــرای آمریــکا ایــن اســت: به جــای 
آنکــه منتظــر مبانــد ترکیــه ادلــب را نیــز بــه رسنوشــت حلــب دچــار کنــد، خــودش بــه مصــاف گروه هــای تنــدرو به ویــژه 
جبهه النــرصه ای کــه زیــر چــرت حامیتــی اردوغــان هســتند بــرود و نگــذارد ترکیــه میــدان ادلــب را نیــز بــرای عــرض انــدام 

روســیه خالــی ســازد.

ترکیــه بــا تحریــک پان ترکیســم 
از  خاصــی  طیــف   میــان  در 
نیــز  و  ملی گــرا  آذری هــای 
اســتفاده از برخــی جریانــات 
ملی گــرای کــورد، می خواهــد 
توســعه طلبی خــود را بــه عمق 
خــاک ایــران بکشــاند. البتــه 
جمهــوری اســامی نیز بســیاری 
بــازی  ایــن  دام  بــه  اوقــات 
بــا اســتقبال  می افتــد: مثــا 
آذری  فراکســیون  تشــکیل  از 
تعلیــق  و  ایــران  مجلــس  در 
ــی  ــورد، ملی گرای ــیون ک فراکس
ــک  ــه آذری تحری ــورد را علی ک

ــود من

یو
رنات
آلت
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ــه محکــم  ــای خــود را در تحــوالت خاورمیان ــکا اســتفاده کــرد و جــای پ ــا و خــأ سیاســی آمری 32ـ روســیه از بحــران اروپ
ــع  ــق مناف ــه را طب ــد خاورمیان ــیه می خواه ــده: روس ــاد ش ــی ایج ــه ی جهان ــن جامع ــور در ذه ــن تص ــی ای ــاخت. حت س
خــود شــاکله بندی کنــد. نشســت »آســتانه« ی قزاقســتان گام  متقابــل روســیه در برابــر نشســت ژنــو بــود: عملیاتــی بــرای 
»عقیم ســازی اپوزیســیون ســوری وابســته بــه ترکیــه« از جانــب روســیه و ایــران. بــدون مشــارکت فدراســیون دموکراتیــک 
شــامل ســوریه، پیداســت کــه ایــن نشســت هــر هدفــی می توانــد داشــته باشــد جــز چاره یابــی بحــران ســوریه. اگــر ترکیــه 
از محــور روســیه ـ ایــران چرخــش منایــد، اپوزیســیون ســوری بــه چنــان وضعــی درآمــده کــه دیگــر منی توانــد کار چندانــی 

ــل، ســیا از قطــع حامیت هــای خــود از ارتــش آزاد خــرب می دهــد. ــن دلی ــه همی ــربد. ب ــش ب از پی

33ـ حــزب حرکــت ملــی ترکیــه)م.ح.پ( از راه هم پیامنــی بــا حــزب عدالــت و توســعه)آ.ک.پ( بــر جنگ مذهبــی خاورمیانه 
ــه ســوریه و عــراق  ــی«، ب ــه ا ی ملی گــرا ـ نژادپرســتانه افــزود. لشگرکشــی اردوغــان در چارچــوب »جنــگ اســتقالل مل جنب
همچنــان ادامــه دارد. ایــن، اعــالن برتــری علیــه ملــت عــرب و هم زمــان ازهم گســیخن حــوزه ی نفــوذ ایــران ـ شــیعه هــم 

هســت. امــا محــور اصلــی جنگ افــروزی ترکیــه در منطقــه، نابــودی موجودیــت کوردهــا و مامنعــت از آزادی آن هاســت.

3٤ـ نــربد حزب اللــه بــا جبهه النــرصه و ارتــش آزاد ســوریه، متــام نــربد نیابتــی شــیعه ـ ســنی نیســت. ترکیــه رفته رفتــه ایــن 
ســتیزه جویی را بــه کل منطقــه رسایــت می بخشــد و بــه یــک جنــگ مســتقیم متام عیــار مبــدل می ســازد. همه چیــز 
ــرت  ــود. نف ــدل ش ــت ویکم مب ــرن بیس ــدران ق ــربد چال ــه ی ن ــه صحن ــوب ب ــه ی پرآش ــه ی خاورمیان ــر نقط ــا ه ــت ت مهیاس
آشــکار، جــای ژســت های دیپلامتیــک خنــدان را گرفتــه. اردوغــان آشــکارا از خطرآفرینــی ملی گرایــی مذهبــی ایــران 
ــه  ــتان ـ ترکی ــل ـ عربس ــات ارسائی ــه ی 20١7( مقام ــخ)در فوری ــی مونی ــت امنیت ــی نشس ــد. ط ــث می کن ــه بح در خاورمیان
دوشــادوش معــاون ترامپ)مایــک پنــس( بــا حمــالت تنــد لفظــی، ایــران را محــور فرقه گرایــی در خاورمیانــه و بزرگ تریــن 
دولــت تروریســم پرور جهــان معرفــی کردنــد. ایــران نیــز از ســودای نوعثامنی گــری ترکیــه و حامیــت مســتقیم اردوغــان از 
گروه هــای تروریســتی اســالم گرا پــرده برداشــت. ایــن  اســت دســتاوردهای درخشــان نشســت  آســتانه و توافقــات ترکیــه ـ 

ــا پادرمیانــی روســیه! ایــران ـ ســوریه، ب

35ـ اتصــال کانتون هــای کوبانــی ـ عفریــن، یــک خــط حائــل امــن بــرای جلوگیــری از تــردد گروه هــای تنــدرو از خاورمیانــه 
بــه ســایر مناطــق جهــان و بالعکــس، تشــکیل می دهــد. مامنعــت از ایجــاد چنیــن منطقــه  ی حفاظت شــده ی دموکراتیکــی، 
ــداوم  ــی اســت و ت ــرای امنیــت جامعــه ی جهان ــای ایجــاد ریســک ب ــه معن ــه، ب ــه ی عصبانیــت ترکی ــه بهان ــا ب آن هــم رصف
باج خواهــی ترکیــه. ولــی بــه رســمیت شــناخن فدراســیون دموکراتیــک شــامل ســوریه از ســوی جامعــه ی جهانــی یــک گام 
ــه را  ــود. به هرحــال، خاورمیان ــرای نابودســازی ارتجــاع و تروریســم گروه هــای تنــدرو خواهــد ب ــه ب جســورانه و خردمندان

کــه نبایــد قربانــی مــرد دیوانــه ای بــه نــام اردوغــان ســاخت!

د ( آمریکای عرص ترامپ و سناریوهای احتاملی اش برای ایران:

36ـ اگــر نفــوذ ایــران در خاورمیانــه و نــوع تــوازن شــیعه ـ ســنی طــوری باشــد کــه نظــر آمریــکا را بــرآورده نســازد )کــه 
رفتــار تاکنونــی ترامــپ گویــای همیــن واقعیــت اســت(، آنــگاه سیاســتی متفــاوت از دوران اوبامــا در قبــال ایــران شــکل 

خواهــد گرفــت.

37ـ برجــام، کفــه ی توازنــات را بــه نفــع ایــران و بــه زیــان کشــورهای عــرب کــج کــرد. همچنیــن مداخلــه علیــه گروه هــای 
تنــدرو، عمدتــا بــه نفــع ایــران بــود. بــه قــول خــود مقامــات ایرانــی، جمهــوری اســالمی ایــران »مــدل جهــادی بســیج« را 
در رستــارس کشــورهای اســالمی رشــد داده و از طریــق گروه هــای ســازمان یافته ی شــیعی ـ جهــادی کــه بازوهــای عملیاتــی 
ایــران هســتند، تــا حــد زیــادی پیوســتگی جغرافیــای نفــوذ خــود را از افغانســتان تــا آب هــای مدیرتانــه حفــظ کــرده اســت.

38ـ مطرح ســازی قضیــه ی فســخ قــرارداد برجــام، اهــرم فشــار ترامــپ بــر ایــران اســت تــا توازنــات سیاســی منطقــه را تغییــر 
دهــد. ایــن اهــرم فشــار می توانــد ایــران را تــا ســطح عقب نشــینی از توافــق هســته ای و بازگشــت بــه پروســه ی غنی ســازی 
ــران  ــه ای ــه لزومــا گســرتده( ب ــه ی موضعــی )و ن ــه ی حمل ــامال گزین ــه واکنــش وادار ســازد. در آن صــورت، احت ــوم ب اورانی
در دســتور کار آمریــکا قــرار گیــرد. یعنــی بــه برخــی تأسیســات حیاتــی ایــران )نظیــر مراکــز هســته ای و زیرســاخت های 
نظامــی( حملــه شــود تــا ایــران دیگــر نتوانــد بیــش از ایــن در جبهه هــای جنــگ نیابتــی در خــارج از مرزهــای خــود،  فعــال 

باشــد.

ــه  ــران را ب ــکا، ای ــای آمری ــر زیاده خواهی ه ــران در براب ــلیمیت ای ــدم تس ــورت ع ــرد در ص ــد ک ــعی خواه ــپ س 39ـ ترام
ــه عــراق و  ــا لشگرکشــی ب ــه ب ــرار گرفــن در موضــع تدافعــی« وادار ســازد. ترکی ــه درون مرزهــای خــود و ق »بازگشــت ب
ــران  ــه ای ــری علی ــز منتظــر سیاســت های تهاجمی ت ــل نی ــی ـ  ارسائی ــد؛ کشــورهای عرب ــن می زن ــد دام ــن رون ــه ای ســوریه ب

ــران وارد عمــل شــوند. ــا یکپارچــه برضــد ای هســتند ت

٤0ـ احتــامل دیگــر ایــن اســت کــه ترامــپ بخواهــد برجــام را طــوری بــاز تنظیــم کنــد کــه ایــران بــه معاملــه ی سیاســی  و 
اقتصــادی پرســودتری بــه نفــع آمریــکا تــن دهــد. در آن صــورت، درهــای اقتصــاد لیــربال بــه روی ایــران گشــوده می شــود 
و ایــران ازلحــاظ سیاســی ـ اقتصــادی ـ فرهنگــی فتــح خواهــد گردیــد و در نظــم جهانــی رسمایــه داری ادغــام خواهــد شــد. 
آنــگاه گزینــه ی تنش  افــروزی و جنــگ احتاملــی نیــز کنــار گذاشــته خواهــد شــد. ازهمیــن رو جریــان اصول گــرای جمهــوری 
ــه نظــام  ــه رسنوشــت شــوروی ســابق و ضمیمه شــدن ب ــران ب اســالمی آشــکارا واهمــه ی خــود را از »خطــر دچارشــدن ای

جهانــی« بیــان داشــته  اســت.

ــای میــز مذاکــره  ــام »فوایــد رفــع تحریم هــا«، دولــت ایــران به پ ــه ن ــا چــامق »تحریم هــای اقتصــادی« و مشــوقی ب ٤١ـ ب
بــا دولــت اوبامــا کشــیده شــد؛ اینــک موقــع آن اســت کــه در دولــت ترامــپ بــا چــامق ترســناک تری بــه نــام »گزینــه ی 
ــن وی در  ــوذ معی ــوزه ی نف ــرش ح ــی و پذی ــه ی جهان ــه رسمای ــران ب ــال ای ــر »اتص ــوق جذاب ت ــگ« و مش ــی جن احتامل
ــود را  ــای خ ــام البی ه ــران مت ــه ای ــت ک ــانند. پیداس ــودتری بکش ــب پرس ــره ی به مرات ــز مذاک ــای می ــران را به پ ــه«، ای منطق
ــه کار خواهــد بســت. امــا اینکــه  ــز ترامــپ« ب ــه ی نظامــی از روی می ــرای »برداشــن گزین ــا رصف پول هــای هنگفــت، ب ب
قیمــت سیاســی ای کــه ترامــپ بــرای ایــن معاملــه مشــخص می کنــد از طــرف دولتمــردان ایــران قابــل پرداخــت اســت یــا 

نــه هنــوز معلــوم نیســت.

بــرای واکنش هــای  بهانــه ی کافــی  ٤2ـ شــلیک موشــک های دوربرد)بالســتیک( توســط ســپاه پاســداران می توانــد 
ــراق را فراهــم آورد.  ــه ع ــه ب ــه ی حمل ــه زمین ــه ای ک ــذارد. هــامن بهان ــپ بگ ــار ترام ــران را در اختی ــه ای ــکا علی ــد آمری تن
ــکا  ــای آمری ــدن از خطرآفرینی ه ــرای دوری گزی ــه ای ب ــوان گزین ــا به عن ــا اروپ ــه ب ــه رابط ــران ب ــات ای ــردن مقام دلخوش ک
ــه  ــا چ ــران را ت ــه ای ــد ب ــی بیش ازح ــک نزدیک ــفته، ریس ــای آش ــه اروپ ــن اینک ــود. تخمی ــد ب ــه نخواه ــدان واقع بینان چن
ــه آســتانه ی خطــوط قرمــز  ــا شــاید جســارت نزدیــک شــدن ب ــدان زحمــت نیســت. اروپ ــد متقبــل شــود، چن حــد می توان
ابرهژمــون جهان)یعنــی آمریــکا( را در خــود ببینــد، امــا در عمــل هرگــز از آن خطــوط قرمــز عبــور نخواهــد کــرد. زیــرا نــه 
توانــش را دارد و نــه در وضعیتــی اســت کــه بتوانــد بــا چنیــن چیــزی کلنجــار رود. بــرای او در کمین نشســن و اســتفاده از 
فرصت هایــی کــه رابطــه   ـ تنــش بیــن آمریــکا و ایــران برایــش فراهــم مــی آورد، بهرتیــن گزینــه خواهــد بــود. ایــن چیــزی 

اســت کــه همیشــه در آن مهــارت داشــته اســت.

ــانه های  ــد. رس ــور می ده ــی مان ــام جهان ــا نظ ــه ب ــه رابط ــی ب ــام و عمق بخش ــت برج ــرا روی تقوی ــان اعتدال گ ٤3ـ جری
ــران  ــدرو در ای ــان محافظــه کاران تن ــا جری ــد. ام ــه ای تشــویق می کنن ــن برنام ــه چنی ــران را ب ــای ای ــز میانه روه ــی نی جهان
ضمــن اســتفاده از فرصت هــای اقتصــادی برجــام، بی محابــا از لــزوم فســخ برجــام و آمادگــی بــرای رویارویــی بــا آمریــکا 
ــد  ــود ندانن ــواه خ ــدان دلخ ــگ را چن ــز جن ــا نی ــوال آن ه ــد و اص ــک باش ــک تاکتی ــد ی ــن می توان ــه ای ــث می کنند)البت بح
ــه آمریــکا در روی میــز مذاکــره قــوی  ــرای امتیازدهــی کمــرت ب ــه، دســت خــود را ب ــا ژســت جنگ طلبان امــا می خواهنــد ب
ســازند(. بــه مــوازات ایــن رفتارهــای سیاســی، تــدارکات نظامــی ســپاه پاســداران، تغییــر بســیاری از فرماند هــان رده بــاالی 
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ــه  ــران و خاص ــای ای ــت مرزه ــظ امنی ــت حف ــدن مأموری ــلح«، سپرده ش ــای مس ــتاد کل نیروه ــیج و س ــپاه، بس ــش، س »ارت
حفاظــت امنیــت هوایــی شــهر تهــران بــه ســپاه پاســداران، حکایــت از آمــاده کاری هــای گســرتده ی نظامــی ایــران در ایــن 

مقطــع دارد.

٤٤ـ دولــت ایــران تاکنــون سیاســتی دو وجهــی داشــته: هــم موضع گیــری تنــد در مقابــل غــرب و هــم دادن امیــد ســازش 
بــه غــرب. امــا بــه نظــر می آیــد آمریــکا عزمــش را جــزم منــوده تــا ایــران را بــه اتخــاذ یکــی از گزینه هــای مزبور)جنــگ یــا 
ســازش( ناچــار کنــد و بــه ســمت قطعیــت سیاســی ســوق دهــد. زیــرا عــدم قطعیــت و نرمــش در سیاســت خارجــی، باعــث 

شــده کــه ایــران تاکنــون بتوانــد باالنس)تعــادل( سیاســی را در مقابــل غــرب حفــظ کنــد.

٤5ـ عــرص ترامــپ، عــرص خیــز برداشــن خــود رشکت هــای رسمایــه داری بــه ســمت فتــح بازارهــای جهانــی اســت؛ بــدون نیــاز 
ــه  ــزی و هدایــت می شــوند. ب ــون سیاســت های جهانی شدن)گلوبالیســم( توســط همیــن رشکت هــا طرح ری ــه نقــاب! اکن ب
ــرای طبقــات  ــازه ای خــورده و ب ــوری و فاشیســم همگــی جــالی ت ــی، دیکتات همیــن دلیــل راســت گرایی افراطــی، ملی گرای
فرادســت و رسمایــه دار، محبوبیــت و درخششــی جادویــی یافته انــد. ظهــور ترامــپ در عرصــه ی سیاســت جهانــی، نشــان از 
تــالش »پــول« بــرای حاکمیــت قاطــع بــر جهــان و آزادســازی لگام گســیخته ی »تجــارت و قیمت هــا« در بازارهــای جهانــی 
ــازی  ــع خصوصی س ــی، مان ــدل حکمران ــوع م ــن ن ــرا ای ــت. زی ــرا اس ــت مترکزگ ــت ـ مل ــدل دول ــذار از م دارد. رشط الزم، گ
گســرتده و آزادســازی قیمت هــا اســت و می خواهــد همه چیــز در انحصــار دولــت مرکــزی باقــی مبانــد. دولــت ـ ملت هــای 
ــه ی  ــر چرخــش آزاد رسمای ــال، مانعــی اساســی در براب ــا بازارهــای گلوب ــوان ســازش ناپذیرترین دولت هــا ب ــه به عن خاورمیان
ــت  ـ  ــن دول ــذار از ای ــای گ ــر مبن ــزرگ ب ــه ی ب ــروژه ی خاورمیان ــذا پ ــی هســتند. ل ــای چندملیت ــی رشکت ه ــی و هژمون مال
ملت هــای متعصــب، یاغــی و جاه طلــب طراحــی شــده اســت. تــا ایــن ســاعت)قبل از انتخابــات ریاســت جمهوری ایــران در 
ســال ١396( زبــان دولــت اعتدال گــرای ایــران در برابــر ترامــپ بســیار نــرم بــوده. روحانــی در جایــی گفــت: »جهانی شــدن 
فاصلــه ی مــا را کمــرت کــرده اســت؛ کســی امــروز منی توانــد بــا جهانی شــدن مبــارزه کنــد؛ امــروز روزی اســت کــه ازلحــاظ 
تجــارت بایــد بــه هــم نزدیک تــر شــویم«. یعنــی از منظــر روحانــی بایــد جهانی شــدن رسمایــه داری رشــد کنــد و کســی هــم 
جلــودارش نیســت و ایــران نیــز خواهــان یکــی شــدن بــا ایــن جهانی شــدن اســت. پیداســت کــه دغدغــه ی اصلــی جریــان 
ــال  ــی عم ــن گفته های ــا چنی ــی ب ــه داری اســت. روحان ــام  در جهانی شــدن رسمای ــارت و ادغ ــربال، تج ــاد لی ــرا اقتص اعتدال گ
پیــام ســازش کامــل بــا آمریــکا را می فرســتد. امــا کلیــت نظــام جمهــوری اســالمی چقــدر قــادر بــه هضــم چنیــن حادثــه ی 
ــوری اســالمی  ــه جمه ــدر  راحــت نیســت ک ــه داری، آن ق ــا جهانی شــدن رسمای ــرا همراهــی ب ــده ای اســت؟! زی ــرورو کنن زی
ــا  بتوانــد ماهیــت خــود را حفــظ کنــد و رصفــا از نعــامت بــادآورده ی سیاســی ـ اقتصــادی ایــن ســازش بهره منــد شــود. آی
جریــان محافظــه کار ریســک ایــن ســازش را می پذیــرد و جمهــوری اســالمی خــود را بــرای تغییــر ماهیــت آمــاده می ســازد؟! 
ــا ائتــالف جریــان اعتدال گــرا ـ اصالح طلــب دنبــال کودتایــی سیاســی اســت تــا از طریــق برجــام دو، ایــران را بــه شــکل  آی
جمهــوری اســالمی میانه رو)شــیعه گرایــی لیــربال( چیدمــان کنــد و بــه رقیــب جمهــوری ســنی گرای میانــه روی ترکیــه مبــدل 

ســازد؟ شــاید لحظــه ی آمــاده کــردن پاســخ ایــن پرســش ها نزدیــک شــده!

هـ (  اتحادیه ی اروپا و لقمه   های چرب اقتصادی ایران:

ــدگان جنگــی و  ــی ســوم)به ویژه مشــکل پناهن ــگ جهان ــا مســائل ناشــی از جن ــری ب ــا باوجــود درگی ــه ی اروپ ٤6ـ اتحادی
عملیات هــای تروریســتی(، هنــوز خــود را در حاشــیه نگــه داشــته و منی خواهــد بــه مــن ایــن جنــگ کشــیده شــود. امــا 
ــه و حضــوری  ــه خاورمیان ــن بازگشــت ب ــا گرفــت، در حــال متری ــه ی اروپ ــه خــروج از اتحادی ــم ب ــا کــه تصمی ــا بریتانی گوی
ــای  ــد گوی ــکای عــرص ترامــپ مســتحکم کن ــا آمری ــا می خواهــد ب ــه بریتانی ــرن گذشــته اســت. روابطــی ک ــر ق ــر نظی مؤث
ــا  ــا بــود و اینــک ب همیــن واقعیــت اســت. به ویــژه آنکــه معــامر اصلــی خاورمیانــه ی یک صــد ســال پیــش، خــود بریتانی
ایــن جنگــی کــه منجــر بــه چیدمــان نویــن خاورمیانــه می شــود، بریتانیــا احســاس نیــاز بــه مداخلــه می کنــد. فعــال شــدن 
ــه خــروج از الک خــود  ــز تشــویق ب ــا را نی ــه، ممکــن اســت اروپ ــژه خاورمیان ــی به وی ــا در تحــوالت سیاســی جهان بریتانی

منایــد.

٤7ـ اگرچــه برجــام، فرانســه، ایتالیــا، آملــان و دیگــر کشــورهای اروپــا را تشــویق بــه رســوخ در بازارهــای ایــران ســاخت امــا 
تــا وقتــی آینــده ی سیاســی ایــران در توازنــات منطقــه ترســیم نگــردد، ایــن روابــط اقتصــادی پایــدار نخواهنــد بــود. اکنــون 

»میــدان جنــگ و کارزار سیاســی«، گرانیــگاه تحــوالت جهانــی اســت.

٤8ـ نــوع رفتــاری کــه آمریــکا در قبــال ایــران اتخــاذ کنــد، بــا همــه ی کش وقوس هــا اروپــا را نیــز در هــامن مســیر دلخــواه 
آمریــکا قــرار خواهــد داد. البتــه کــه منافــع اروپــا بــا متــام آنچــه آمریــکا انجــام می دهــد، همپوشــانی نــدارد و تضــاد منافــع 
بیــن آن هــا بــه اشــکال مختلــف بــروز می کنــد. مســئله اینجاســت کــه وقتــی در یــک اســرتاتژی سیاســی  ـ نظامــی به طــور 
ــه ســکوت و ایفــای  ــن ب ــا ت ــا اروپ ــی، نهایت ــکا در نظــام جهان ــه علــت رسکردگــی آمری کامــل همگرایــی نداشــته باشــند، ب
ــا  ــات اروپ ــه ی بی ثب ــه اتحادی ــزی نیســت ک ــت شــدید چی ــار مخالف ــی اظه ــل می دهــد. ول ــا مکم ــیه ای ی نقش هــای حاش
بتوانــد در برابــر آمریــکا انجــام دهــد. مگــر آنکــه سیاســت های ترامــپ چنــان ساختارشــکنانه باشــد کــه اتحادیــه ی اروپــا 
را از این کــه هســت نیــز بیشــرت در بحــران فــرو بــربد. درآن صــورت احتــامل دوگانگــی میــان آن هــا وجــود خواهــد داشــت. 
بااین حــال فعــال شــاهد رفتــار متناقــض اروپــا و آمریــکا در قبــال ایــران نیســتیم؛ یعنــی اروپــا آگاهانــه نقــش تشــویق گر و 

آمریــکا نقــش تهدیدگــر را بــازی می کنــد تــا ایــران را در مســیر دلخــواه خــود هدایــت کننــد.

٤9ـ آمریــکا عالیــم افزایــش تنــش بــا ایــران را صــادر کــرده اســت. به عنــوان منونــه: اقــدام آمریــکا بــه اعــزام نــاو جنگــی امتــی 
بــه آب هــای خاورمیانــه جهــت رویارویــی بــا حوثی هــای یمــن و کاهــش نفــوذ ایــران در منطقه)به ویــژه در خلیــج(. ایــن 
حــوادث می توانــد زمینــه ی حضــور بیشــرت ناتــو در منطقــه را فراهــم آورد. اگــر  اتحادیــه ی اروپــا همراهــی الزمــه را نشــان 
ندهــد، احتــامال بریتانیــای بریــده از اتحادیــه بــا متــام تــوان ســعی در پــر کــردن جــای خالــی اتحادیــه منایــد و همراهــی 
الزمــه را بــا آمریــکا نشــان دهــد. کــام اینکــه اخیــرا بریتانیــا از حضــور هرچــه بیشــرت نیروهــای نظامــی اش در منطقــه ی 

خلیــج و تــداوم حضــور در افغانســتان بحــث می کنــد.

ــران در  ــاد ای ــای اقتص ــدن دره ــه »بازش ــری ک ــرب و دندان گی ــای چ ــه لقمه ه ــع ب ــا ول ــان ب ــا همچن ــه ی اروپ 50ـ اتحادی
ــث  ــد باع ــپ می توان ــی ترام ــناریوهای احتامل ــا س ــت. ام ــه اس ــم دوخت ــد، چش ــش کن ــد نصیب ــابرجام« می توان دوران پس
گیرکــردن ایــن لقمه هــا در گلــوی اروپــا شــود! بــه همیــن دلیــل اســت کــه رشکت هــای اروپایــی، بــه ناگزیــر محتاطانــه بــه 

ــد. ــگاه می کنن ــران ن ــا ای قراردادهــای تجــاری خــود ب

5١ـ دولــت ایــران تــالش می کنــد »مســئله ی حقــوق بــرش در ایــران« را بــه حالــت یــک موضــوع بحــث کشــدار بــا اتحادیــه ی 
ــه ی حقــوق بــرش، حامیــت  ــق برخــی اصالحــات شــکلی درزمین ــا شــاید از طری ــه ی هســته ای( ت ــر قضی ــا درآورد)نظی اروپ
ــر  ــا در نظ ــد، اروپ ــیه دارن ــکا و روس ــه آمری ــفید« ی ک ــگ »سیاه وس ــا رن ــاس ب ــاید در قی ــد. ش ــب کن ــا را جل ــبی اروپ نس
مقامــات ایرانــی »خاکســرتی« بــه نظــر بیایــد. امــا اتحادیــه ی اروپــا چنــان بحــران زده، آشــفته و محتــاط اســت کــه بعیــد 
ــرآورد و یــک اســرتاتژی کامــال متفــاوت در  ــکا و روســیه رس ب ــان آمری ــروی ســوم از می ــوان یــک نی ــد به عن ــد بتوان می منای

قبــال خاورمیانــه و ایــران اتخــاذ کنــد.

52ـ اروپــا آشــکارا نگــران چگونگــی عادی ســازی آشــفتگی هایی اســت کــه در نظــم نویــن جهانــی پدیــد آمــده و منی خواهــد 
متــام آنچــه را کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم از میــان آتــش و خــون، ســامل بیــرون آورده به یکبــاِر از کــف دهــد. آمریــکای 
عــرص ترامــپ، نشــانه های فروپاشــی ایــن نظــم جهانــی و حرکــت به ســمت بی نظمــی یــا نظــم کامــال متفاوتــی را از خــود 

نشــان می دهــد؛ اروپــا بــا دلهــره ایــن رونــد را پیگیــری می کنــد.

و ( ایران و دوگانه ی سیاست حامیتی ـ خطرآفرین روسیه:

53ـ رؤیــای حاکمیــت  بــر ژئوپولتیــک ایــران، به ویــژه دســت یابی بــه منابــع غنــی انــرژی  اش، همــواره باعــث کشــاکش بیــن 
روســیه ـ بریتانیــا و رقابــت شــوروی ـ  آمریــکا بــود. دیگربــار شــاهد ایــن تنــش و ســتیزه جویی هســتیم. زیــرا بعــد از چهــار 
ــر ایــران اســت و ایــن امــر به هیچ وجــه خوشــایند آمریــکا  ــار دیگــر روســیه در فکــر حاکمیت یابــی اســرتاتژیک ب دهــه، ب
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ــی  ــگاه هوای ــد را پای ــا می کن ــکا ایف ــرای آمری ــه ب ــک ترکی ــی اینجرلی ــگاه نظام ــه پای ــرار اســت نقشــی ک ــی ق نیســت. گوی
نــوژه ی همــدان بــرای مبب افکن هــای روســیه ایفــا کنــد. از طــرف دیگــر شــاهد تأســیس جمهــوری دوم ترکیه)جمهــوری 
اردوغــان به جــای جمهــوری آتاتــورک( هســتیم؛ به نظــر می رســد اردوغــان بــرای تأســیس ایــن جمهــوری فاشیســتی، حتــی 
ــران شــیعی و  ــه همیــن دلیــل هــر دو مهــره ی ای ــدارد. ب ــز ابایــی ن ــار روســیه بگــذارد نی ــا در اختی از آنکــه خــود را موقت
ــه  ــر ب ــن ام ــده اند. ای ــه کار گرفته ش ــه ب ــطرنج خاورمیان ــه ی ش ــیه در صفح ــط روس ــان توس ــور هم زم ــنی به ط ــه ی س ترکی
ــر  ــی در براب ــا حفاظ ــه نه تنه ــالم گرای منطق ــای اس ــون مدل ه ــت. اکن ــرای آمریکاس ــر ب ــگ خط ــدن زن ــای به صدادرآم معن

ــدل شــده اند. ــان آن مب ــه هم پیامن نفــوذ روســیه ی پساشــوروی نیســتند، بلکــه ب

ــد.  ــازی کن ــرای روســیه ب ــران ب ــد را ای ــا می کن ــکا ایف ــو ـ آمری ــرای نات ــه ب ــر آنچــه ترکی ــن می خواهــد نقشــی نظی 5٤ـ پوتی
منتهــا بــا ایــن تفــاوت کــه ناتــو به راحتــی دســت بردار ترکیــه منی شــود)نهایتا از راه بــه زیــر کشــیدن اردوغــان فاشیســت(؛ 
ــه  ــز معامل ــی آورد، پشــت می ــراه م ــه هم ــش ب ــپ برای ــا ترام ــه ســازش ب ــی ک ــه منافع ــا توجــه ب ــد ب ــا روســیه می توان ام
ــوع  ــن ن ــیه ای ــی روس ــخ سیاس ــم تاری ــه و ه ــت های روزان ــم سیاس ــد. ه ــی کن ــران چانه زن ــت ای ــرد و روی قیم ــرار بگی ق
ــی ـ سیاســی  ــای نظام ــه سیاســت های توســعه طلبانه  از راه حامیت ه ــکا ب ــن ات ــد. بنابرای ــه می کن ــی توجی ــار را به خوب رفت
ــخ و  ــد. کشــوری کــه دو قــرارداد تل ــران رقــم بزن ــرای ای ــد روزهــای بســیار ســخت و پیش بینی نشــده ای ب روســیه، می توان
فراموش نشــدنی گلســتان و ترکامنچــای را بــر ایــران تحمیــل کــرد، آیــا ناجــی ایــران خواهــد شــد؟! ایــن ســؤالی اســت کــه 

ذهــن دولتمــردان ایــران و جامعــه ی ایرانــی را بیش ازپیــش بــه خــود مشــغول خواهــد داشــت.

ــه  ــه ای از رس ناچــاری ک ــاز گذاشــت. گزین ــه در ســوریه ب ــرای مداخل ــه دســت روســیه را ب ــود ک ــران ب ــن خــود ای ۵۵ ـ ای
به هیچ وجــه بــا شــعار »نــه غربــی، نــه رشقــی« جمهــوری اســالمی ســازگاری نــدارد. پــس وقتــی ایــن مســئله بیــخ پیــدا کنــد 
و عــوارض جانبــی اش دامن گیــر ایــران شــود، شــاید برخی هــا در بدنــه ی جمهــوری اســالمی ایــن قضیــه را طــرح کننــد: »اگــر 
بــرای مانــدگاری خــود قــرار اســت تــن بــه هژمونــی یــک نیــروی خارجــی بســپاریم،  چــرا آن نیــرو، هژمــون اصلــی یعنــی 
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــه ی نظ ــود در بدن ــکاف های موج ــتگی و ش ــد چنددس ــئله ای می توان ــن مس ــد«؟! چنی ــکا نباش آمری
ــان  ــش اعتدال گرای ــیه و گرای ــا روس ــر ب ــط عمیق ت ــه رواب ــان ب ــل اصول گرای ــد. متای ــری تشــدید منای ــا ســطح کنرتل ناپذی را ت
بــه ســازش بــا آمریــکا گویــای همیــن واقعیــت اســت. حتــی اگــر ایــن نوعــی سیاســت آگاهانــه باشــد تــا ایــران در رابطــه ـ 
چالــش خــود بــا روســیه و آمریــکا باالنــس ایجــاد کنــد، امــا طرف هــای مقابل)یعنــی روســیه و آمریــکا( نیــز روی ایــن رونــد، 
تأثیــری ورای اراده ی ایــران باقــی خواهنــد گذاشــت. سیاســت آمریــکا در قبــال ایــران، همــواره بــه شــکل متناقض آمیــزی 
آمیختــه ای از »تنــش مســتمر و تقویــت جایــگاه ایــران در منطقــه« بــوده اســت. امــا رفتــار روســیه طوری ســت کــه ایــران 

بــا وجــود جایگیــری در کنــار روســیه)خاصه در بحــران ســوریه(، احســاس ناخرســندی می کنــد.

56ـ روســیه می توانــد تــا رس حــد امــکان ترکیــه را بــه امتیازدهــی وادار ســازد و در باتــالق ســوریه بیشــرت فــرو بــربد؛ ســپس 
ایــران را همچــون کارت دوم خــود رو کنــد و بــه »بــازی بــزرگ« بــا آمریــکا ادامــه دهــد. ایــن رویکــرد روســیه،  ایــران را 
بــا خطــر جــدی رویــارو خواهــد ســاخت. اگرچــه روســیه بــا متــام تــوان روی تبدیــل ایــران بــه دژی نظامــی و نفوذ ناپذیــر 
در برابــر آمریــکا کار خواهــد کــرد امــا ایــن را نــه بــه خاطــر حفــظ موقعیــت ایــران بلکــه بــرای تقویــت وزنــه ی خــود در 
مقابــل آمریــکا انجــام خواهــد داد. یعنــی رابطــه اش بــا ایــران وجهــه ای ایدئولوژیــک و »تــا ابــد اســرتاتژیک« نــدارد. ترکیــه 
و ایــران در گذشــته نقــش ســپرهای دفاعــی نظــام رسمایــه داری در برابــر نفــوذ شــوروی بودنــد امــا اینــک روســیه در جنــگ 

جهانــی ســوم می خواهــد هــر دو ســپر مزبــور را بــه حالــت اســلحه ای علیــه آمریــکا درآورد.

57ـ آمریــکا  و ناتــو بــرای مقابلــه بــا توســعه طلبی روســیه در خاورمیانــه، روی ایــران متمرکــز خواهنــد شــد. ســعی خواهــد 
ــران خلــل ایجــاد گــردد. پیداســت کــه ایــران ضعیف تریــن حلقــه در ایــن بلــوک اســت.  شــد در بلــوک روســیه ـ چیــن ـ ای
ــی  ــا نظــام جهان ــرای هامهنگــی ب ــران ب ــه ی برجــام، روســیه تشــویق گر ای ــان کــه در قضی ــکا خواهــد کوشــید همچن آمری
ــرای  ــت ب ــارض اس ــخص، ح ــازات مش ــی امتی ــیه درازای برخ ــد. روس ــا کن ــش را ایف ــامن نق ــیه ه ــز روس ــس نی ــود ازاین پ ب

ــازی کنــد. امــا اگــر پوتیــن عمــق برنامه هــای ترامــپ  مطیع ســازی ایــران در برابــر جامعــه ی جهانــی، نقــش میانجــی را ب
ــا  ــی درآورد و ب ــت پایگاهــی نظام ــه حال ــران را ب ــام ای ــه مت ــامل آنک ــگاه احت ــد، آن ــان روســیه ببین ــه زی ــدت ب را در درازم
چنگ ودنــدان ســعی کنــد ســنگر ایــران را در برابــر تهدیــدات نظامــی آمریــکا حفــظ کنــد، بــاال خواهــد رفــت. البتــه اگــر 
تهدیــد بــه واقعیــت مبــدل شــود)مثال در صــورت حمــالت موضعــی بــه تأسیســات امتــی و موشــکی ایــران( به احتامل زیــاد 
روســیه پیــه ی درگیــری بــا آمریــکا را بــه تــن نخواهــد مالیــد و تنهــا ســعی می کنــد بــا مانورهــای سیاســی، از تنــش بیــن 
آمریــکا و ایــران اســتفاده کنــد. روســیه نهایتــا می توانــد بــه حضــور نســبی در خاورمیانــه، ایجــاد ســپری حفاظتــی جهــت 
ــر  ــد. به نظ ــت ده ــدرت رضای ــس ق ــوع باالن ــک ن ــاد ی ــود و ایج ــه خ ــکا علی ــو ـ آمری ــرت نات ــه بیش ــوذ هرچ ــا نف ــه ب مقابل
می رســد کــه پوتیــن ســقف بلندپروازی هــای خــود را بــا دقــت محاســبه کــرده و منی خواهــد آوار شــوروی ســابق دیگربــار 
در روســیه ی فعلــی تکــرار شــود. امــا قطعــا می دانــد کــه بــدون نفــوذ سیاســی ـ نظامــی در خاورمیانــه نیــز زحمــت بتوانــد 
ــر باقــی نگــه دارد. روســیه در حــال گرفــن نبــض  ــر مــوج مداخــالت جهانــی آمریــکا، محکــم و تأثیرناپذی خــود را در براب
سیاســی متــام نیروهــای خاورمیانــه و انتخــاب پرمنفعت تریــن و کــم خطرســازترین حالــت از میــان حــاالت »رابطــه ـ تنــش 

بــا ایــن نیروهــا« اســت.

58ـ هامن طــور کــه انقــالب ســال ١357 ایــران باعــث شــد کــه شــوروی از مداخلــه ی آمریــکا علیــه هژمونــی خــود بهراســد 
و بــه افغانســتان لشگرکشــی کنــد، امــروز نیــز روســیه از مداخلــه و نفــوذ آمریــکا در ســوریه ـ ایــران به شــدت نگــران اســت. 
بنابرایــن ســعی دارد موقعیــت خــود را در جغرافیــای هــالل شــیعی مســتحکم ســازد. امــا ایــن نکتــه را نیــز فرامــوش نکنیــم: 
بــه هنــگام جنــگ جهانــی دوم اگرچــه شــوروی دشــمن انگلیــس  ـ آمریــکا بــود امــا چــون دشــمن مشــرتکی بــه نــام هیتلــر 
پیــدا شــد، شــوروی ـ انگلیــس ـ آمریــکا هم پیــامن شــدند. نتیجتــا در جغرافیــای ایــران نفــوذ کردند)شــوروی در شــامل ایــران 
و انگلســتان در جنــوب مســتقر شــد؛ آمریــکا نیــز ارتــش گســیل کــرد( تــا ایــران رضاخانــی را از آملــان هیتلــری دور مناینــد. 
امــا بــا شکســت هیتلــر و تقویــت نفــوذ شــوروی در اروپــای رشقــی، آمریــکا کــه در پــی منابــع نفتــی ایــران و تضعیــف 
ــه  ــز دشــمن مشــرتکی ب ــون نی ــاد کــرد. اکن ــران زی ــرای خــروج ارتــش رسخ از خــاک ای ــود، فشــارهای خــود را ب شــوروی ب
نــام داعــش)و بنیادگرایــی دینــی( ممکــن اســت باعــث نزدیکــی روســیه و آمریــکا شــود؛ امــا واشــنگن ســعی خواهــد کــرد 
جهــت تضعیــف روســیه در ایــران  و ســوریه، فشــار الزم را بــر مســکو وارد ســازد. در جنــگ جهانــی دوم نــه شــوروی و نــه 
آمریــکا منی خواســتند بــر رس ایــران بــا هــم گالویــز شــوند. همیــن رفتارهــای احتیاط آمیــز را امــروز هــم در جنــگ ســوریه 
از هــر دو ابرقــدرت می بینیــم. احتــامال آمریــکا بــه حضــور نســبی روســیه در برخــی نقــاط ســوریه رضایــت نشــان دهــد، 
امــا بــا اســتفاده از کارت اوکرایــن ـ کریمــه و تحریم هــا، روســیه را گام بــه گام از حــوزه ی نفــوذش در ســوریه و ایــران دور 
کند)کــام اینکــه پــس از جنــگ جهانــی دوم، آمریــکا دولــت ایــران را بــه فســخ قــرارداد نفتــی اش بــا شــوروی تشــویق کــرد و 
خــودش بــر ســاختار سیاســی و منابــع اقتصــادی ایــران تســلط یافــت(. در آن دوران کوردهــا و آذری ها)جمهــوری آذربایجــان 
ــلطنه و  ــن قوام الس ــامل بی ــت ش ــرارداد نف ــاد ق ــا انعق ــا ب ــد و نتیجت ــکا کردن ــران ات ــیه در ای ــور روس ــه حض ــاد( ب و مهاب
شــوروی، هــر دو جمهــوری آن هــا فروپاشــید. امــا امــروز کوردهــا و دیگــر خلق هــای منطقــه ناچــار نیســتند در زمیــن هیــچ 

ابرقدرتــی بــازی کننــد.

59ـ کابینــه ی ترامــپ بــه اروپــا هشــدار داده کــه اگــر بودجــه  ی بیشــرتی بــه ناتــو اختصــاص ندهنــد، اقــدام بــه کاهــش 
تعهــدات خــود در قبــال ناتــو)و حتــی خــروج از آن( خواهــد کــرد. ایــن امــر نشــان می دهــد: آمریــکا خــود را بــرای دور 
تــازه ای از جنــگ آمــاده می ســازد و می خواهــد اروپــا  را از الک انفعــال در جنــگ خاورمیانــه خــارج ســازد. آمریــکا متوجــه 
بحــران نظــام جهانــی اســت و می خواهــد بــا مدیریــت ایــن بحــران، مســئولیت های بیشــرتی بــر عهــده ی اروپــا بگــذارد.

60ـ روســیه بــا مداخلــه در ســوریه، توازنــات را تــا حــد زیــادی بــه نفــع خــود تغییــر داده؛ بنابرایــن آمریــکا یــا بایــد بــا 
روســیه کنــار بیاییــد یــا آنکــه ناتــو را بــرای تقابــل بــا روســیه در خاورمیانــه بســیج منایــد. اعــامل تحریم هــای اقتصــادی بــر 
روســیه و اســتقرار ســپرهای موشــکی ناتــو در مرزهــای غربــی روســیه)اروپای رشقــی( کفایــت منی کنــد. اگــر آمریــکا نتوانــد 
نقــش ابرهژمونــی  خــود را در دوران ترامــپ تــداوم بخشــد و در الک خــود فــرو رود)کــه بعیــد بــه نظــر می رســد چنیــن 
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راحــت عقب نشــینی کنــد و شکســت را بپذیــرد( آنــگاه احتــامل آنکــه چیــن و روســیه هرچــه فراوان تــر عــرض انــدام کننــد 
بیشــرت خواهــد شــد.

ز ( ایران و داستان مال آور بازی جناح های قدرت:

ــژه از  ــازار آزاد، به وی ــاد ب ــوزه ی اقتص ــی)در ح ــم ایران ــی لیربالیس ــتون اصل ــوان س ــنجانی به عن ــی رفس ــرگ ناگهان 6١ـ م
ــی و  ــات اصالح طلب ــر جریان ــی اش را ب ــرات منف ــه اث ــدرت، بالفاصل ــای ق ــده ی جناح ه ــازی( و متوازن کنن راه خصوصی س
اعتدال گرایــی  ـ کــه رفســنجانی پــدر معنوی شــان بــود ـ نشــان داد. امــا مــرگ او بــرای محافظــه کاران هــم خأیــی جــدی را 

ــد. ــه سیاســت« را از دســت دادن ــم »تعادل بخشــی ب ــزار مه ــز اب ــرا آن هــا نی ــم خواهــد زد. زی در میان مــدت رق

62ـ جناح هــای قــدرت در ایــران، بــا شــکاف ها و بحران هــای شــدیدی دســت وپنجه نــرم می کننــد. زیــرا در ایــران، ســاختار 
جمهوریــت و اســالمیت به گونــه ای اســت کــه زمامــداران نظــام بــه زحمــت بتواننــد از درون آن گفتــامن تــازه ای را اســتخراج 
کــرده و جامعــه ی ایرانــی و جهانــی را راضــی نگه دارند)طــوری کــه خــود رفســنجانی اعــرتاف کــرده بــود کــه از جمهوریــت 
و اســالمیت ایــران چیــزی بــر جــای منانــده(. دموکراســی، کلیــد گم شــده ای اســت کــه تاکنــون نتوانســته اند یــا بــه عبــارت 

بهــرت، نخواســته اند پیدایــش کننــد. بــه همیــن دلیــل بن بســت و افــول، امــری گریزناپذیــر شــده اســت.

ــان  ــان و اصالح طلب ــی ـ اســالمی( نقطــه ی اتصــال اصول گرای ــه ی ایران ــت یافت ــان اعتدال گرایی)لیربالیســم مرشوعی 63ـ جری
اســت. کلیــت نظــام جمهــوری اســالمی می خواهــد ماهیــت رسمایــه محــور خــود را بــا تحــوالت جهانــی تطبیــق بدهــد و 
درازای کمرتیــن هزینــه بیشــرتین ســود را نصیــب خــود ســازد. جریــان اعتدال گرایــی بــر اقتصــاد بــازار آزاد، خصوصی ســازی 
و نهایتــا ادغــام در نظــام رسمایــه ی جهانــی منتهــا بــا حفــظ هژمونــی دولــت اســالمی   ـ ایرانــی ارصار دارد. علــت اختــالف 
جمهــوری اســالمی بــا هژمونی خوا هــان پیرامونی)ترکیــه   ـ عربســتان ـ ارسائیــل( در همیــن نکتــه نهفتــه اســت: می خواهــد 
ــاالری  ــاد غوغاس ــژاد من ــردش درآورد. احمدی ن ــه گ ــود، ب ــوذ خ ــه ی نف ــی در منطق ــالمی ـ ایران ــت اس ــا محوری ــه را ب رسمای
ــان  ــود. اصالح طلب ــر ب ــرا پیگی ــدروی اصول گ ــان تن ــن هــدف را در چارچــوب جری ــز همی ــی ـ اســالمی نی و پوپولیســم ایران
نیــز قبــل از او بــا گفتامنــی ظاهــرا تحول خواهانــه ســعی در رســیدن بــه چنیــن هدفــی داشــتند. عــدم پذیــرش رسمایــه ی 
ایرانــی  ـ اســالمی از ســوی نظــام جهانــی، بــه معنــای شکســت هرســه گفتــامن اصول گرایــی، اصالح طلبــی  و اعتدال گرایــی 
ــه بازگشــت از برجــام و جنــگ  ــد ب ــن امــر می توان و بن بســت کامــل ایدئولوژیــک ـ سیاســی جمهــوری اســالمی اســت. ای

ــا قدرت هــای پیرامونی)ترکیــه ـ عربســتان ـ ارسائیــل( و هژمــون جهانی)آمریــکا  ( بیانجامــد. مســتقیم ایــران ب

6٤ـ خامتــی بــرای دفــع خطراتــی کــه بــا آمــدن ترامــپ متوجــه ایــران شــده، قضیــه ی »آشــتی ملــی« را مطرح ســاخت. آشــتی 
ملــی بــدون گشــایش سیاســی دموکراتیــک در ایــران امــری محــال اســت. مســئله، تنهــا اختالفــات جناح هــای قــدرت نیســت 
ــا دیــد امنیتــی و خطرســاز نــگاه شــود، خــربی از  ــان ب و اگــر بــه مطالبــات دموکراســی خواهانه ی خلق هــای ایــران همچن
ــت  ــب را در موقعی ــاح اصالح طل ــی  بازهــم می خواهــد جن ــا طــرح آشــتی مل ــود. اصــوال خامتــی ب ــی نخواهــد ب آشــتی مل
امتیــاز گیــری از جنــاح اصول گــرا قــرار دهــد و خــود را منعقــد کننــده ی هم پیامنــی ایــن دو جریــان معرفــی کنــد. شــخص 
ــدم  ــا ع ــه خامتــی نشــان داد. ام ــز ب ــدن آن، بازهــم کارت قرم ــا خوان ــی و بی معن ــه ی آشــتی مل ــارد قضی ــز ب ــه ای نی خامن
ــه  ــرا مســائلی ب ــی اســت؛ زی ــا یــک شــعار توخال ــه قــول رســانه های نظــام، مســائل قومــی( تنه وجــود مســائل خلق ها)ب
کالنــی مســئله ی کــورد، عــرب، آذری، بلــوچ و ترکمــن در ایــران وجــود دارنــد و بــا فــرار یــا انــکار، واقعیــت تغییــر منی کنــد. 
ایــن مســائل وجــود دارنــد و اتفاقــا اگــر قــرار باشــد آشــتی ملــی برقــرار شــود، تنهــا بــا یــک تحــول سیاســی دموکراتیــک و 
حــل مســائل خلق هــای ایــران می توانــد عملــی شــود. ممکــن اســت جناح هــای درون نظــام تنهــا بــر رس مقــام و قــدرت 

اختــالف داشــته باشــند امــا قطعــا اختــالف میــان جامعــه ی ایــران و نظــام جمهــوری اســالمی بســیار عمیــق اســت.

65ـ رسان اصالح طلبــی در ایــران، بــرای ادغــام جامعــه ی مدنــی ایــران در نظــام حکومتــی و تقلیل دهــی اهــداف 
دموکراســی خواهانه ی جامعــه ی ایــران هــر کاری از دست شــان برآمــد کردنــد. امــا همیشــه ایــن خطــر وجــود داشــت کــه 

مــوج اصالح طلبــی از کنــرتل نظــام خــارج شــود و نتایــج پیش بینی نشــده ای به همــراه آورد. در دوره هایــی خطراتــی ایجــاد 
کــرد کــه بــا کمــی ترفنــد آمیختــه بــا چاشــنی رسکــوب، رفــع شــد! پــس از انجام وظیفــه ی ایــن جریــان، نســخه ی کم خطرتــر 
آن یعنــی اعتدال گرایــی بــه میــدان آمــد. جامعــه ای کــه دوران ســخت و ســیاه احمدی نــژاد را تجربــه کــرده بــود، ایــن بــار 

ــت داد. ــی رضای ــه اعتدال گرای ب

66ـ اصالح طلبــی  و اعتدال گرایــی نــه تــوان حــل  مســائل داخلــی ـ خارجــی کشــور را دارد و نــه می توانــد دموکراســی خواهی 
خلق هــای ایــران را گورخــواب منایــد.

ــی  ــای اجتامع ــد و بدنه ه ــن خــود تقســیم کنن ــران را بی ــه ی ای ــت جامع ــند کلی ــران می کوش ــدرت در ای ــای ق 67ـ جناح ه
ــرا  ــب و اعتدال گ ــرا، اصالح طل ــای اصول گ ــیطره ی جناح ه ــت س ــه تح ــی ک ــی اجتامع ــد. طبقات ــش را بیافرینن ــاص خوی خ
قــرار دارنــد، عبــارت از همــه ی جامعــه ی ایــران نیســتند. همیشــه اکریــت جامعــه در خــارج از »دایــره ی ســلطه ی مطلــق 
ــی  ــن خوداندیش ــه ای ــه جامع ــی دارد. هرچ ــوان خودشناس ــت و ت ــادی نیس ــزاری م ــه، اب ــد. جامع ــی می مان ــت« باق دول
ــه  ــد، جامع ــت بگذارن ــرات مثب ــد تأثی ــن رون ــر ای ــواه ب ــی آزادیخ ــات سیاس ــازد و جریان ــر س ــی را نظام مندت و خودشناس
به ســمت خودآگاهــی سیاســی و ســاختاربندی مجــدد خــود متایــل می یابــد. بــه همیــن دلیــل می تــوان گفــت زیرپوســت 
جامعــه ی ایــران، تحرکاتــی وجــود دارد کــه در بزنــگاه تاریخــی، تــوان تحول آفریــن خــود را نشــان خواهــد داد. جامعــه ی 
ــد.  ــل کن ــود را ح ــائل خ ــد و مس ــد باش ــد کلیت من ــکال می توان ــی رادی ــک دموکراس ــا در ی ــران تنه ــده ی ای رشحه رشحه ش
خودمدیریتــی دموکراتیــک بــرای متــام هویت هــا و ملیت هــای موجــود در ایــران و همزیســتی متــام آن هــا در یــک ســاختار 
کلیت منــد دموکراتیــک، می توانــد ایــن رشحه رشحه بــودن و طبقاتی شــدن افراطــی را درنــوردد. پــژاک به عنــوان یــک 

ــد. ــن راســتا فعال ان ــک، در همی ــه ی سیســتم شــهروند ـ جامعــه ی دموکراتی ــودار به منزل ســازمان سیاســی پیشــاهنگ و ک

ــا هویت هــای رسکوب شــده   و خلق هــای  ــی ب ــه فکــر هم پیامن ــچ گاه ب ــران، هی ــه ی اجتامعــی تحول خواهــی در ای 68ـ بدن
ــه  ــران را متحــول خواهــد ســاخت ن ــده شــد. آنچــه ای ــی ـ اســالمی رس دوان ــی ایران ــاد و در چرخــه ی ملی گرای ــران نیفت ای
بدنه هــای اجتامعــی ضمیمه شــده بــه جریانــات قدرت طلــب درون حکومتــی، بلکــه خلق هــای هویت خــواه ایــران 
ــی  ــا وقت ــا جناح هــای قــدرت شــود. آن هــا تنه ــی ســازش ب ــه قربان ــرا مطالباتشــان از جنســی نیســت ک ــود. زی ــد ب خواهن
می تواننــد حضــور دولــت را در کنــار خود)نــه بــر فــراز رس خــود( بپذیرنــد کــه اســتاتوی سیاسی شــان در قانــون اساســی 
دموکراتیــک تحــت ضامنــت درآیــد. زیــرا قانــون اساســی کنونــی و نظــام حقوقــی ایــران تنهــا منافــع دولــت، بردگــی جامعــه، 
رسکــوب  هویت هــا و حــذف مدیریــت ـ سیاســت اجتامعــی را تحــت ضامنــت درآورده اســت. البتــه کــه جامعــه هرگــز نبایــد 
منتظــر اهــدای کادوی دموکراســی از جانــب دولــت باشــد. زیــرا دولــت  خاورمیانــه ای فروپاشــی می پذیــرد امــا حــارض بــه 

قبــول دموکراســی نیســت!

ح ( مبارزات هویت خواهانه و دموکراتیک در ایران؛ درختی که به بار خواهد نشست:

69ـ انتخابــات ریاســت جمهوری ســال ١396، ایــران را بــرای شــاکله بندی نویــن خــود در خاورمیانــه آمــاده خواهــد ســاخت. 
تنش هــای قبــل از انتخابــات، پــس از انتخابــات شــکل تــازه ای به خــود خواهــد گرفــت. مســئله، »بــودن یــا نبــودن« روحانــی 
نیســت؛ بلکــه مسیریســت کــه ایــران می خواهــد انتخــاب کنــد. ایــران بــه یکــی از اصلی تریــن مباحــث سیاســی روز جهــان 

مبــدل شــده و دولتــی کــه پــس از انتخابــات ســال 96 بــر رس کار خواهــد آمــد، روزهــای دشــواری در پــی خواهــد داشــت.

70ـ صــدور بحران هــای داخلــی از راه جنــگ بــه خــارج مرزهــا، رسانجــام باعــث بازگشــت بومرنگ آســای انبــوه آن بحران هــا 
ــت  ورزی  ــدم سیاس ــل ع ــود و به دلی ــز من ــی مترک ــائل خارج ــد روی مس ــز بیش ازح ــران نی ــالمی ای ــوری اس ــود. جمه می ش

صحیــح داخلــی، اکنــون بــا بازگشــت بحران هــا و خــأ درونــی شــدیدی مواجــه اســت.

ــام  ــازی نظ ــه هوشیارس ــز ب ــود را نی ــوان خ ــد از ت ــا ده درص ــر تنه ــران اگ ــی ای ــان تحول خواه ــی جری ــه ی اجتامع 7١ـ بدن



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

28
ان. ..تیولترآ

شامره ی پنجاه و نهم
شهریور 1395

29

.

جمهــوری اســالمی در قبــال ارزش هــای دموکراتیــک اختصــاص مــی داد و مصالــح دموکراتیــک همــه ی خلق هــای ایــران را 
قربانــی منافــع ملی گرایانــه  ی ایرانــی ـ  اســالمی منی کــرد و این همــه بــه متاشــاچی و مشــوق جنــگ قــدرت جریانــات درون 
حکومتــی مبــدل منی شــد، اینــک رسنوشــت سیاســی ایــران بــه گونــه ی دیگــری رقــم خــورده بــود. امــروز جمهــوری اســالمی 
ــا ابرقدرت هــای جهانــی« چــه گزینــه ا ی در پیــش  ــا »رویارویــی ب ــه ابرقدرت هــای جهانــی« ی جــز »امتیازدهــی فزاینــده ب

رو دارد؟!

72ـ مطالبــات دموکراتیــک خلق هــای ایــران سال هاســت کــه روی هــم تلنبــار شــده و وقتــی از منافــذ قانونــی ابــراز نگردنــد 
و پاســخ دهی نشــوند، ناگزیــر دریچه هــای دیگــری را خواهنــد جســت. خلق هــای ایــران قطعــا از میــان گزینه هــای 
»جنــگ« یــا »چاره یابــی دموکراتیــک«، گزینــه ی چاره یابــی دموکراتیــک را ترجیــح می دهنــد امــا از بیــن »مقاومــت 
تحول ســاز« یــا »تــداوم وضــع تحمل ناپذیــر کنونــی«، قطعــا هزینــه پرداخــن در راه مقاومــت تحول ســاز را ترجیــح 

ــد داد. خواهن

73ـ امــروزه جوامــع بیش ازپیــش بــه مــدل دولــت ـ ملــت بی اعتامدنــد و به دنبــال فرم هــای سیاســی غیردولتــی، کنفــدرال 
و دموکراتیــک هســتند. دولــت ایــران از تشــکیل محــور مقاومــت در برابــر نیروهــای جهانــی بحــث می کنــد، ولــی در درون 
خــود ایــران نیــز یــک محــور مقاومــت مردمــی شــکل گرفته کــه خواهــان تحــول ریشــه ای در ســاختار سیاســی ایــران اســت. 
تــراژدی کولربهــا، بحــران ریزگردهــا، صفــوف طوالنــی بیــکاران، حقوق هــای معوقــه ی کارگــری، شــیوع رسطــان ملــی اعتیــاد 
و فحشــا، گوشــه هایی کوچــک امــا هولنــاک از تابلــوی ایــران امروزنــد. این هــا تجلــی فروپاشــی ارزش هــا و مــرگ معنــای 
زندگی انــد. جامعــه ی ایــران در برابــر فروپاشــی زندگــی تــا ابــد ســکوت نخواهــد کــرد. اگرچــه ایــن محــور مقاومــت مردمــی 
ــه لحــاظ اندیشــه  ــش ســبز، ب ــا جنبش هــای دوم خــرداد و جنب ــا در مقایســه ب به شــکل منســجم ســازمان دهی نشــده ام
و اراده بســی نیرومندتــر اســت. زیــرا در بدنــه ی حکومتــی و دولــت جــای نگرفتــه، بلکــه یــک بدنــه ی اجتامعــی مســتقل 
و دموکراتیــک اســت. عــدم متایــل جمهــوری اســالمی بــه گشــایش سیاســی داخلــی، باعــث گرایــش ایــن محــور مقاومــت 

مردمــی بــه ســمت مقاومــت رادیکال تــر خواهــد شــد.

7٤ـ از مجمــوع ســاختارهای دموکراتیکــی کــه در خاورمیانــه رشــد خواهنــد کــرد یــک نظــام نویــن بــه شــکل »اتحادیــه ی 
ــالب روژآوای  ــود. انق ــکیل ش ــد تش ــه می توان ــک خاورمیان ــیون دموکراتی ــا کنفدراس ــه« ی ــک خاورمیان ــای دموکراتی ملت ه
کوردســتان، جوانــه ی ایــن نظــام نویــن اســت و فدراســیون دموکراتیــک شــامل ســوریه گامــی محکــم جهــت رشــدومنو آن. 
ــه و نسل کشــی  ــه ی خاورمیان ــه می شــود و هــم از تجزی ــی گرفت ــی ـ مذهب ــوالی فاشیســم مل ــوی هی به این ترتیــب هــم جل
خلق هــا و فرهنگ هایشــان جلوگیــری می شــود. خلق هــای منطقــه می تواننــد در ایــن رشایــط بحــران زده و جنگــی، 
اتحــاد دموکراتیــک میــان خــود را مبنــا بگیرنــد و هیــچ چشمداشــتی از دولــت و نیروهــای منطقــه ای و جهانــی نداشــته 
باشــند. زیــرا نیــروی تحول ســاز اصلــی در خاورمیانــه، خــود خلق هــای منطقــه هســتند. تــا رســیدن بــه لحظــه ی پیــروزی 

ــت. ــا الزم اس ــی کوبانی آس ــان مقاومت ــی، همچن ــح،  آزادی و دموکراس ــراری صل ــا و برق خلق ه

ــای  ــه دولت ه ــورد را ب ــئله ی ک ــاملت جویانه ی مس ــل مس ــی خواهی و ح ــام دموکراس ــه پی ــدازه ای ک ــورد به ان ــق ک 75ـ خل
ــه  ــته ب ــون گذش ــد همچ ــه نبای ــت ک ــده  اس ــی فهامنی ــای جهان ــه نیروه ــی ب ــز به خوب ــوع را نی ــن موض ــه داده ، ای منطق
ــد. اینــک  ــن هســتند کمــک کنن ــان خطرآفری ــرای کل جه ــد و ب ــی مرتجع ان دولت هــای اشــغالگر کوردســتان کــه رژیم های
لحظــه ی مــرگ سیاســت کوردســتیزانه اســت و وداع بــا لــوزان، ســایکس پیکو و همــه ی آن نظام هــای حقوقــی اســتعامری!

76ـ کلیــد برون رفــت از بحــران و جنــگ بــرای ایــران، گــذار بــه دموکراســی اســت. بــا جامعــه ی مدنــی تقلبــی کامــال وابســته 
ــی  ــی وقت ــی واقع ــه ی مدن ــرد. جامع ــت وپا ک ــام دس ــرای نظ ــک ب ــی دموکراتی ــوان جالی ــی، منی ت ــتگاه های دولت ــه دس ب
متولــد می شــود کــه دیوارهــای مقابــل سیاســت دموکراتیــک در ایــران فروریختــه شــوند. فعــال دولــت جمهــوری اســالمی 
در قبــال دموکراســی و مدیریت هــای مدنــی غیردولتــی هیــچ انعطافــی نشــان نــداده اســت. پــس بــا تــداوم فضــای بســته 

ــد یافــت. ــارزه  ای گســرتده تر گرایــش خواهن ــران به ســمت مب و خفقــان زا، نیروهــای دموکراتیــک ای

77ـ کوردهــا و پ.ک.ک بــا رویکــرد انقالبــی، اخالقــی و دموکراتیــک خــود و ارصار بــر خط مشــی سیاســی مســتقل، اعتبــار 
سیاســی ـ  اجتامعــی عظیمــی پیداکرده انــد. جــز یــک جریــان معلوم الحــال ملی گــرای کــورد کــه محصــول نیروهــای 
رسمایــه دار جهانــی در قــرن گذشــته اســت و بدنــه ی اجتامعــی فوق العــاده کوچکــی دارد، اکریــت قاطــع کوردهــا 
ــا و  ــی دولت ه ــال برخ ــت. ح ــی خواهی اس ــن دموکراس ــاهنگ ای ــروی پیش ــز نی ــتند و پ.ک.ک نی ــی خواه هس دموکراس
نیروهــای سیاســی منطقــه بــا فریبــکاری ســعی دارنــد خــود را طرفــدار کوردهــا و نزدیــک بــه پ.ک.ک نشــان دهنــد. ایــن 
دولت هــا و نیروهــا می خواهنــد بــا یــک تیــر دو نشــان بزننــد: هــم زیــر چــرت اعتبــار روزافــزون کوردهــا و پ.ک.ک خــود 
را مــرشوع جلــوه دهنــد و هــم بــا توجــه بــه بی اعتبــاری خودشــان در نــزد آرای جهانــی، رابطــه بــا کوردهــا را دســتاویزی 
ــد کــه کوردهــا و  ــد بدانن ــد. همــگان بای ــار پ.ک.ک در ذهــن جامعــه ی جهانــی مناین ــام و اعتب ــرای خدشــه دار کــردن ن ب
پ.ک.ک بــا هیــچ دولــت و نیرویــی کــه علیــه معیارهــای دمــوکرا تیــک و ضــد ارزش هــای انســانی باشــند، دوســتی برقــرار 

نخواهنــد کــرد.

78ـ آزادی  هــر جامعــه ای به شــدت بــه اســتاتوی سیاســی آن جامعــه گره خــورده، بنابرایــن منی تــوان بــدون مبارزه )سیاســی 
 ـ خــود دفاعــی( و کســب جایــگاه سیاســی، امــکان عبــور از بحران هــای کنونــی را فراهــم کــرد. هویت هــای رسکوب شــده 
ــی و سیاســت ورزی در کل حوزه هــای زندگــی  ــق خــود مدیریت ــا از طری ــان، خلق هــا و طبقــات فرودســت تنه اعــم از زن
ــذار از  ــا گ ــا ب ــرا هســتند، تنه ــه شــدیدا مترکزگ ــه ک ــد. جمهوری هــای ســاختگی خاورمیان ــه آزادی دســت یابن ــد ب می توانن
انحصارگــری، گشــوده شــدن بــه روی دموکراســی و قبــول خــود مدیریتــی هویت هــای اجتامعــی ـ فرهنگــی ـ دینــی متکــر 

می تواننــد بــه جمهــوری راســتین مبــدل شــوند.

ــی،  ــاظ سیاس ــه لح ــق را ب ــر خل ــی آزاد ه ــکان زندگ ــد ام ــه می توان ــی ک ــا حق ــوم تنه ــی س ــگ جهان ــرم جن 79ـ در گرماگ
اجتامعــی، فرهنگــی، اقتصــادی، امنیتــی و حقوقی)شــهروندی ـ جمعــی( فراهــم گردانــد و تحــت ضامنــت درآورد، »خــود 
مدیریتــی دموکراتیــک« اســت و بــه کمــرت از آن منی تــوان رضایــت داد. هیــچ دولتــی بــا اعطــای برخــی آزادی هــای فــردی ـ  
فرهنگــی تصنعی)منشــور حقــوق شــهروندی؛ چنــد واحــد درس اختیــاری آمــوزش زبــان مــادری؛ تشــکیل فراکســیون کــوردـ 
آذری ـ  عــرب ـ بلــوچ(، منی توانــد مســائل تاریخــی جوامــع را الپوشــانی کنــد و پرونــده ی مســائل پیچیــده ای نظیــر مســئله ی 

کــورد را بــه نفــع خــود مختومــه اعــالن کنــد.

80ـ پــژاک و جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد روژهــالت کوردســتان)کودار(، دارای تــوان و ظرفیــت نظــری، سیاســی ، اجتامعــی، 
ــده ای  ــد آین ــارزه ی مســتمر خــود نوی ــا مب ــد و ب ــی   خاورمیانه  ان ــران کنون ــذار از بح ــرای گ ــی ب ــک کاف ــی و دیپلامتی دفاع

ــران می بخشــند. ــه ی خلق هــای ای ــه هم ــری و دموکراســی ب ــده از آزادی، براب آکن
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ــی كــه مــرا از َدور خــارج منــود، نیروهــای  ــز شــك نداشــتم نیروی ــان شــدند ـ نی ــات ـ كــه بعدهــا منای ــن واقعی ــل از ای قب
ــیار  ــع بس ــِت آن مقط ــودم. واقعی ــرده ب ــل درك نك ــور كام ــات را به ط ــم عملی ــا مكانیس ــد ام ــه نبودن ــت تركی ــی دول امنیت
متفاوت تــر از آن چیــزی كــه بــود بازتــاب داده می شــد. بــه ارصار، چنــان جــّوی ایجــاد می گردیــد كــه انــگار دولــت تركیــه 
فشــار مــی آورد و نتیجــه كســب می منایــد. حتــی گفتــه ی نخســت وزیر وقــت بولنــت اجویــت دال بــر اینكــه درك نكــرده كــه 
چــرا مــرا دســتگیر كرده انــد و بــه تركیــه تحویــل داده انــد، اثباتــی مهــم بــر صحــت ایــن ادعــای مــن اســت. هرچــه رویدادهــا 

تحلیــل گشــته و روشــن شــوند، صحــت ادعایــم بیشــرت تصدیــق خواهــد یافــت.

ــود. خــود را  ــا درجــه ی رسهنگــی ب ــوش نظامــی ب ــرد یونیفــرم پ ــك ف ــه اســتقبامل آمــد، ی ــره ب ــن كســی كــه در جزی اولی
ــان رانــد و بــر فایــده ی دونفــره و پنهانی مانــدِن  به عنــوان مناینــده ی ســتاد كل ارتــش معرفــی منــود. ســخنان مهمــی بــر زب
ــه  ــخنان جداگان ــام س ــامن مق ــز، ه ــت نی ــاز گش ــمی آغ ــورت رس ــی به ص ــه بازجوی ــا هنگامی ک ــد. بعده ــد ورزی ــا تأكی آن ه
ــش،  ــتاد كل ارت ــد )س ــكیل می ش ــی تش ــد امنیت ــار واح ــه از چه ــی ك ــه ی هیأت ــی بی وقف ــد. بازجوی ــان ران ــر زب ــی ب و مهم
ــوار  ــك ن ــق ی ــان از طری ــن می ــد. در ای ــه طــول انجامی ــی(، ده روز ب ــس، تشــكیالت اطالعــات مل ــا پلی ــت ی ژاندارمــری، امنی
ــز اظهارنظرهــای متقابلــی بــه شــکل صحبــت  ــراد منــودم. بعدهــا نی ــه فرماندهــی نیروهــا ســخنانی را ای كاســت، خطــاب ب
صــورت گرفتنــد كــه ماه هــا بــه طــول انجامیــد. برخــی اشــخاص دیگــر نیــز گــه گاهــی پیدایشــان می شــد، گاه وبیــگاه از اروپــا 

نیــز هیأت هایــی می آمدنــد.

به نوعــی نگــرش دفاعــی اولویــت دادم كــه در آن كیفیــت توطئــه ی بین املللــی مرحلــه ی امرالــی را مدنظــر قــرار مــی دادم. 
آن هایــی كــه بنــام تــرک بــودن عمــل می كردنــد، بــه ســبب آگاهــی نــا منعطفشــان از هویــت تركــی، رابطه شــان بــا واقعیــت 
ــا رسشتشــان  ــر ب ــه، مغای ــه در پــس توطئ ــح از فلســفه ی نهفت ــه دركــی صحی ــود. دســتیابی آن هــا ب دچــار گسســت شــده ب
بــود؛ زیــرا آن هــا نیــز محصــول ســاختاربندی هایی بودنــد كــه توســط فلســفه ی حداقــل صدســاله ی همیــن توطئــه برســاخته 
ــردی  ــد و رویك ــی مناین ــده را نف ــر ساخته ش ــاختاربندی های ب ــن س ــه ای ــت ك ــار داش ــوان انتظ ــن منی ت ــد؛ بنابرای ــده بودن ش
انتقــادی داشــته باشــند. انتظــار بــروز هــر نــوع اراده  ی تغییــر خواهان هــای از آن هــا، چــه طــی محاكمــه ی کمــدی ماننــد و 
چــه در مرحلــه ی محكومیــت، بی معنــا می بــود. در رشایــط موجــود، ســاده دلی بــود كــه بــاور كنــم مطابــق ســخنانی رفتــار 
ــان  ــال، از چن ــود. به هرح ــده ب ــان ران ــر زب ــه وار ب ــورت پچ پچ ــش به ص ــتاد كل ارت ــت س ــده ی ریاس ــه مناین ــرد ك ــد ك خواهن
نیــروی تصمیم گیــری ای كــه بتواننــد تعهــدات خویــش را اجــرا مناینــد، محــروم بودنــد. سیســتمی بــرای مــن ایجادشــده بــود 
كــه ایاالت متحــده ی آمریــكا از آن پشــتیبانی می كــرد و اتحادیــه ی اروپــا بــر آن نظــارت داشــت. طــرح سیســتم مذكــور، از آن 
انگلســتان بــود و اجرایــش نیــز بــر عهــده ی تركیــه. درک منــودن ذهنیــت فلســفی و سیاســی موجــود در پــس توطئــه، حائــز 
اهمیــت فراوانــی اســت. پیوســته از وجــود بنیــان صدســاله ی توطئــه بحــث می كنــم و هرازگاهــی آن را توضیــح می دهــم. 
ــه برخــی  ــوان ب ــدون تأمــل می ت ــد. ب ــك مقطــع حســاس بودن ــارت از ی ــی بحــث منــودم كــه در هــر دوران عب از توطئه های
ــه  ــس ب ــلیم در بدلی ــال س ــه ی م ــه، توطئ ــواج حمیدی ــه ی اف ــود: توطئ ــاره من ــد، اش ــا بودن ــه کورد ه ــا علی ــه تنه ــا ك از این ه
ــه ســال 192۵، توطئه هــای 1930 در آگــری و 1937 در درســیم، دعــاوی 49 نفــر  ــه شــیخ ســعید ب ــه علی ســال 1914، توطئ
ــراك به دســت حــزب دموكــرات  بــه ســال 19۵9 و 400 نفــر بــه ســال 1960، كُشــن فائــق بوجــاك، قتــل ســعید قرمــزی توپ
كوردســتان )PDK(، همچنیــن صدهــا توطئــه ای كــه توســط صاحبــان ذهنیــت مذكــور از مرحلــه ی ایدئولوژیــك PKK تــا بــه 
ــتادانه  ــه اس ــد ك ــوب می مناین ــدرت محس ــر ق ــی ه ــه را نوع ــا، توطئ ــدگان توطئه ه ــده اند. تنظیم كنن ــب داده ش ــروز ترتی ام
تنظیم شــده اســت. یعنــی توطئــه مهم تریــن ابــزار و روِح هــر قــدرت اســت. هــر مزبــور، بــرای کوردهــا به طــور حتــم بایــد 
بــر اســاس توطئــه اجــرا می گردیــد. اجــرای توطئــه از طریــق روشــی آشــكار، ســبب می شــد تــا هامننــد آن داســتان مشــهور، 
همگــی »برهنــه بــودن شــاه« را جــار بزننــد! نیــروی قدرت مــداری كــه اقداماتــش تــا حــد نسل كشــی هدفمنــد بــود، ابــزاری 
جــز توطئــه و ذهنیتــی كــه بــدان جهت دهــی می منایــد، در دســت نداشــت. در اینجــا، مــورد مهــم عبــارت اســت از شــناخِن 

صحیــح نیروهــای مشــاركت كننده در توطئــه و ارائــه ی تعریفــی صحیــح از آن هــا.

بایــد بگویــم كــه در مرحلــه ی امرالــی در ایــن موضــوع دچــار ســختی گردیــدم. زیــرا نیروهــای متفاوتــی در توطئــه حضــور 
ــا  ــه ت ــكا گرفت ــده ی آمری ــیاری از ایاالت متح ــای بس ــد. دولت ه ــر بودن ــا همدیگ ــیاری ب ــای بس ــه دارای چالش ه ــتند ك داش
فدراســیون روســیه، از اتحادیــه ی اروپــا گرفتــه تــا اتحادیــه ی عــرب، از تركیــه گرفتــه تــا یونــان، از كنیــا گرفتــه تــا تاجیكســتان 
ــی  ــم یك ــا را باه ــا و یونانی ه ــی ترك ه ــاله یعن ــا س ــمنان صده ــه دش ــود ك ــز ب ــه چی ــد. چ ــه بودن ــای گرفت ــه ج در توطئ

ــد.  ــرا مناین ــی اج ــو را در امرال ــزرگ گالدی ــه ی ب ــش توطئ ــن بخ ــا مهم تری ــد ت ــعی كردن س
حتــی وظیفــه ی كاری ژنــرال »اَنگیــن آالن« رئیــس واحــدی كــه مــرا بــه جزیــره آورد، به تنهایــی 
جهــت روشن ســازی ایــن واقعیــت كافــی اســت. انگیــن آالن، فرماندهــی نیروهــای ویــژه ی آن 
دوران یعنــی رئیــس رســمی گالدیــوی تــرك بــود. برخــورد یكــی از مقامــات شــورای اتحادیــه ی 
ــه ای  ــه را به گون ــد اروپایــی توطئ ــود كــه بُع ــان ب ــه اســتقبامل آمــد، چن ــره ب ــا كــه در جزی اروپ
شــفاف کننــده تــر نشــان مــی داد. این گونــه بــود كــه معاهــده ی بیــن ایاالت متحــده ی آمریــكا، 
اتحادیــه ی اروپــا و مقامــات تــرك آشــكار گردیــد. اثباتــی بهــرت از ایــن ســه نشــانه )گفته هــا و 
ــكا؛  ــور ایاالت متحــده ی آمری ــون رئیس جمه ــژه ی كلینت ــری مشــاور وی ــرال گالتی توضیحــات ژن
برخوردهــای زنــی كــه از مقامــات كمیســاریای سیاســی اتحادیــه ی اروپــا بــود؛ و نقــش انگیــن 
آالن فرماندهــی نیروهــای ویــژه ی تــرك( وجــود نــدارد كــه نشــان دهــد عملیــات مزبــور از اول 
تــا آخــر تحــت مســئولیت سیاســی ایــاالت متحــده ی آمریــكا و اروپــا و توســط گالدیــوی ناتــو 

اجــرا گردیــد. 

پِس  پشت توطئه، به روایــت عبداهلل اوجاالن
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ــی،  ــا بدیــن حــد غیراصول ــا هم پیامنی هایــی ت ــد؟ چــرا وحــدت منافــع ی می  گردان
بــا اتــكا بــر شــخص مــن ایجــاد می گردیدنــد؟ همچنیــن شــامر مــزدوران چــپ رو 
و ملــی تــرك و کــورد كــه از اعــامق دل از هــدف قرارگرفتــه مــن خوشــحال شــده 
بودنــد، چنــان زیــاد بــود كــه در حســاب منی گنجیــد. جهــان رســمی انــگار از طریق 
ــه  ــا درانداخت ــه دام و تنگن ــب را ب ــن رقی ــن، خطرناك تری ــِن م ــگا درانداخ ــه تن ب
ــای  ــتند روزه ــاد داش ــه اعتق ــی را ك ــامر آنان ــز ش ــی در درون PKK نی ــود. حت ب
اقبــال بــه آن هــا رو كــرده و فرصــت زندگــی ای مطابــق میلشــان بــه وجــود آمــده 
اســت، منی تــوان كوچــك شــمرد. بــدون شــك اولیــن و كلی تریــن مشــاهده نشــان 
مــی داد كــه متامــی ایــن نیروهــا از اقشــار رسآمــدی تشــكیل می شــدند كــه در پــی 
منافــع لیــربال مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی می دویدنــد. مــن ذهنیــت و منافــع لیــربال 

فاشیســتی بســیاری از آنــان را مــورد تهدیــد قــرار مــی دادم.

مثــالً، انگلســتان باتجربه تریــن نیــرو از میــان ایــن نیروهــا بــود. جهــت اینكــه 
در اروپــا امــكان سیاســت پردازی نداشــته باشــم، نیرویــی بــود كــه اولیــن گلولــه ی 
 persona« اشــاره را شــلیك منــود. هنــوز تــازه گام بــه اروپــا گذاشــته بــودم كــه مــرا
non grata« یعنــی »شــخص و بــه عبارتــی مهــامِن ناخوانــده« اعــالم كــرده بــود. 
ایــن اقدامــی ســاده نبــود، از اقداماتــی بــود كــه نتیجــه را از قبــل تعییــن می منــود. 
بســیار ُخــب، چــرا ایــن موضعــی كــه حتــی بــرای خمینــی و لنیــن اتخــاذ نگردیــد 
را فی الفــور بــرای مــن اتخــاذ منودنــد؟ در بســیاری از بخش هــای دفاعیاتــم ســعی 
ــازی  ــل نی ــن دلی ــه همی ــم. ب ــح ده ــن را توضی ــه ای ــوط ب ــای مرب ــودم رسنخ ه من
بــه تكــرار اضافــی وجــود نــدارد. خالصــه اینكــه، در برابــر نقشــه های هژمونیــك 
دویست ســاله ی معطــوف بــه خاورمیانــه اش، به ویــژه بــرای سیاســت های مربــوط 
بــه کوردســتان )به  طــور چكیــده وار بــه ســبب سیاســت »كركــوك ـ موصــل را بــده 
ــن«(، همچــون مانعــی  و کوردهــا ســاكن در قلمــرو مرزهــای خــودت را نابــود كُ
جــدی رس بــرآورده بــودم. آغــاز بــه خطرنــاک شــدن در برابــر متامــی برنامه هــا و 

مجریانــش شــده بــودم.

ــروژه ی  ــت »پ ــود. می خواس ــر ب ــكا جداگانه ت ــده ی آمری ــه ی ایاالت متح دغدغ
خاورمیانــه ی بــزرگ« را اجرایــی منایــد. بــه همیــن جهــت، رخدادهــای كوردســتان 
دارای اهمیتــی كلیــدی بودنــد. حداقــل بــه اقتضای كُنژكتــور ]یا فراز و نشــیب های 
سیاســی روز[، بایــد به صــورت قطعــی فاقــد تأثیــر گردانــده می شــدم. پاک ســازی 
و نابــودی مــن، در آن روزهــا بــا سیاســت های گلوبالــش همخــوان بــود. روســیه 
كــه دچــار یكــی از بحران هــای بســیار جــدی اقتصــادی تاریــخ خــود گشــته بــود، 
در آن دوران نیــازی بســیار عاجــل بــه وام داشــت. اگــر رشكــت در توطئــه ای كــه 
ــی  ــت، دلیل ــل می گش ــیه تبدی ــاِن درد روس ــه درم ــد ب ــب داده ش ــن ترتی ــه م علی
باقــی منی مانــد تــا در آن جــای نگیــرد و ایفــای نقــش ایفــا ننامیــد. دیگــران هــم 
ــزرگ هرچــه  ــرادر ب ــد؛ ب ــزرگ« بودن ــرادر ب ــر »ب ــرادر كوچولو هــای رسبه زی ــه ب ك
ــرك )به جــز  ــرای ت ــان چپ گ ــرای جری می گفــت، روی چشمشــان جــای داشــت! ب
ــی  ــت خالص ــند درون PKK، فرص ــخاص ناُخرس ــورد و اش ــزدوران ک ــتثناها(، م اس
یافــن از یــك رقیــب جــدی مطــرح بــود. فلســفه ی موجــود در اعــامق ایــن رفتــار و 
موضع گیــری متامــی آن هــا، در تحلیــل آخــر عبــارت اســت از: فلســفه ی اگوئیســم 
روزانــه ی  منفعت طلبــی  و  عمل گرایــی[  ]یــا  پراگامتیســم  خودپرســتی[،  ]یــا 

لیربالیســم.

بــه نظــرم بــا گفــن ایــن ســخنان، واقعیــت را اندكــی دیگــر ترشیــح  می منایــم. 

در آن روزهــا طرفــداری از آزادی کوردســتان و هویت یابــی کورد هــا مســتلزم گــذار از همــه نــوع خودخواهــی، پراگامتیســم 
و منافــع روزمــره ی لیــربال بــود؛ امــر بــه دســت برداشــن از حیــات مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی ـ اعــم از راســت گرا و چپ گــرا ـ 
یــا ایســتادن در برابــر آن نــوع حیــات می منــود، بــه عبارتــی مجبــور بــه چنیــن چیــزی می كــرد. برعكــس، جهــان آن روزهــا، 
ــود.  ــا شــده ب ــی چراغ ه ــه عبارت ــان گشــته و ب ــان خروش ــح جه ــگ فت ــال در جن ــه لیربالیســم گلوب ــود ك ــی ب ــان روزهای جه
ســال هایی جریــان داشــتند كــه فاشیســم لیــربال در ســطح جهــان، ســلطه و حاكمیتــش را اعــالن كــرده بــود. از منظــر سیاســی 
ــارزه بــر رس کوردســتان ازنظــر نقشــه ها و حســاب وكتاب های  ــارزه ی هژمونیــك بــود. مب نیــز خاورمیانــه در حكــم مركــز مب
هژمونیــك، نقشــی كلیــدی داشــت. موقعیــت ایدئولوژیــك و سیاســی PKK، چالــش آشــكاری بــا حســاب وكتاب ها و 
ــه های  ــش روی نقش ــیر پی ــودن مس ــای گش ــه معن ــن، ب ــودی م ــازی و ناب ــن پاک س ــت؛ بنابرای ــك داش ــه های هژمونی نقش

مذكــور بــود.

در چرخــه ی امرالــی، متامــی ایــن حســاب وكتاب های تاریخــی در منونــه ی مــن دوبــاره احیــا شــدند. بــرای اینكــه بتوانــم 
پروســه ی امرالــی را تحلیــل منایــم بایــد صاحــب چنــان آگاهــی ای می گشــتم تــا بــر منازعــات منفعت خواهانــه ی روزانــه ای 
كــه دارای بنیان هــای طوالنــی تاریخــی بودنــد، واقــف گــردم. یكــی از نكاتــی كــه بایــد در حســاب وكتاب های توطئــه آمیــز 
نظــام هژمونیــك بســیار بــدان توجــه می شــد عبــارت بــود از: تبدیل نشــدن بــه آلــت دســت سیاســت های »تفرقــه بــی انــداز 
ــه اجــرا گذاشته شــده اســت؛  ــر ب ــه اســتادانه طرح شــده و در دویســت ســال اخی ــه ك ــه منطق ــوط ب ــن« مرب و حكومــت كُ
به ویــژه به کارگیــری نشــدن بــه نفــع ایــن نیروهایــی كــه در راســتای تعمیــق سیاســت های مزبــور در درگیــری تــرك ـ کــورد 
ــت  ــه آل ــه ب ــا، ترك هــا و کوردهــا ك ــراب، رُسیانی ه ــكان، اع ــا، یونانی هــا، گروه هــای اتنیكــی بال ــد هســتند. ارمنی ه هدفمن
ــگ هــزاران  ــن و فرهن ــد. برخــی از این هــا میه ــه بودن ــوارد بســیاری را باخت ــد، م ــن سیاســت ها تبدیل شــده بودن دســت ای
ــه ســبب اینكــه  ــن ب ــده شــدند. همچنی ــی خــارج گردان ــت جامعــه ی مل ــی از حال ــد، حت ــش را از دســت دادن ســاله ی خوی
ــی  ــا احســاس خشــم و ناراحت ــه کورده ــای بســیاری نســبت ب ــد، نیروه ــه رس می بردن ــا در همزیســتی ب ــا ترك ه ــا ب کورده
ــت،  ــوده اس ــظ من ــش را حف ــرتاتژیك خوی ــت اس ــه اهمی ــون همیش ــرد تاكن ــگ مالزگ ــان جن ــه از زم ــادی ك ــد. اتح می كردن
به ویــژه از طریــق سیاســت نفــی و نابــودی ای كــه از ســال 192۵ بدیــن ســو اجــرا می گــردد، از میــان برداشــته شــد و بــر بــاد 
رفــت. اگــر پروســه ی معطــوف بــه نفــی و پاک ســازی ایــن عنــرص اصلــی جمهــوری عمیقــاً مــورد تحلیــل واقــع می گرفــت و 
ــاً اتحــاد اســرتاتژیك مذكــور مــورد هــدف  از طریــق فلســفه ی تاریــخ تفســیر پــردازی می شــد، آشــكار می گشــت كــه ماهیت
قرارگرفتــه اســت. مهم تریــن گام توطئــه، فشــار وارد آوردن بــر مصطفــی كــامل از طــرف انگلیســی ها و دنباله هــای درونــی 
ــا  ــا کوردهــا و همگــون ســازی ]ی ــرك و در فلســفه ی آن، خصومــت ب ــِت ت ــده ی ســنتی زمامــداری و مدیری ــود. در پدی آن ب
آسیمیالســیون[ آن هــا وجــود نداشــت. ایــن دشــمنی و خصومــت بــا اهدافــی ویــژه ایجــاد گشــت. وقایعــی كــه در مرحلــه ی 
ــی  ــن وضعیــت كــه در امرال ــن واقعیــت انگشــت صحــت می گذاشــت. ای ــر ای ــد، ب ــان و بعــدازآن روی دادن شــورش و عصی
بســیار توجــه مــرا بــه خویــش جلــب كــرد و هرچــه بیشــرت دربــاره ی آن بــه تفكــر پرداختــم، راهگشــای تحولــی ریشــه ای در 

فلســفه ی سیاســی مــن شــد.

 توطئــه ای كــه علیــه مــن صــورت گرفــت، نه تنهــا علیــه کوردهــا بــود بلكــه علیــه ترك هــا نیــز انجام گرفتــه بــود. شــیوه ی 
ــه  ــا بخشــیدن ب ــه »تروریســم« و حــل مســئله بلكــه ژرف ــان دادن ب ــه پای ــن مســئله، ن ــت بازیگــران ای ــم و نی ــل دادن تحوی
بنیــان ناســازگاری ها و اختالفاتــی بــود كــه صدســال دیگــر نیــز بایــد ادامــه می یافتنــد. اجــرای توطئــه علیــه مــن، فرصتــی 
ایــده آل را جهــت تحقــق ایــن نیاتشــان ارائــه داده بــود. می خواســتند تــا حــد ممكــن ایــن فرصــت را بــه کار بربنــد. ممكــن 
نبــود عكــس آن را اندیشــید؛ زیــرا اگــر می خواســتند، می توانســتند در ایــن جهــت مشــاركت بســیاری در رویدادهــای بســیار 
ــد؛ به جــای حــل مســئله، آن  ــه ســمت بن بســت ســوق می دادن ــد. حال آنکــه كارهــا را همیشــه ب ــر عهــده بگیرن ــوب ب مطل
ــد.  ــل ـ فلســطین ایجــاد مناین ــد ارسائی ــه ای دقیقــاً هامنن ــد. می خواســتند دوگان ــدل می منودن ــار مب ــك گره كــور متام عی ــه ی را ب
هامن گونــه كــه دوگانــه ی ارسائیــل ـ فلســطین صدســال اســت در خاورمیانــه بــه هژمونــی غــرب خدمــت منــوده، دوگانــه ی 
ــه خدمــت حســاب وكتاب ها  ــر می توانســت ب ــل صدســال دیگ ــری داشــت حداق ــاد بســیار بزرگ ت ــه ابع ــز ك ــرك نی ــورد ـ ت ک
و نقشــه های هژمونیــك آن هــا درآیــد. به هرحــال، هــامن هــدف طــی قــرن 19 در حیــن ایجــاد بســیاری از مســائل قومــی و 
مذهبــی در منطقــه و الینحــل باقــی گذاشــن آن هــا پیــروی و پیگیــری شــده بــود. واقعیــت امرالــی معلومــات خــام مــن در 
ایــن مــورد را به خوبــی تكامــل بخشــید؛ امــا مهم تریــن مســئله ی پیــش روی مــن، فهامنــدن ایــن بــه قــرش نُخبــه ی زمامــدار 

تــرك بــود.

ــاً  ــه ای دقیق ــتند دوگان می خواس
ـ فلســطین ایجــاد  هامننــد ارسائیــل 
ــه ی  ــه دوگان ــه ك ــد. هامن گون مناین
ـ فلسطین صدســال است در  ارسائیل 
خاورمیانــه به هژمونی غرب خدمت 
ــز  ــرك نی ـ ت ــورد  ــه ی ک ــوده، دوگان من
كــه ابعــاد بســیار بزرگ تــری داشــت 
حداقــل صدســال دیگر می توانســت 
بــه خدمــت حســاب وكتاب ها و 
نقشــه های هژمونیــك آن هــا درآیــد. 
طــی  به هرحــال، هــامن هــدف 
قــرن 19 در حیــن ایجــاد بســیاری از 
مســائل قومــی و مذهبی در منطقه 
و الینحــل باقــی گذاشــن آن هــا 

پیــروی و پیگیــری شــده بــود. 

یو
رنات
آلت
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ــن  ــورت مهم تری ــه، به ص ــا انجام گرفت ــه ترك ه ــل علی ــا، در اص ــن و کورده ــرت از م ــه بیش ــه توطئ ــدن اینك ــن فهامن  بنابرای
مســئله ی مــن درآمــده بــود. خطــاب بــه بازجویــان بارهــا بــر ایــن امــر تأكیــد می منــودم، امــا آن هــا خــود را بــه دســت بــاد 
شــهوِت پیــروزی ســپرده بودنــد. ایــن رویكردشــان تــا ســال 200۵ ادامــه یافــت، ســالی كــه درك كردنــد جنبــش هویــت طلبــی 
ــور  ــوع مذك ــاره ی موض ــر درب ــورت عمیق ت ــه به ص ــت. هنگامی ک ــده اس ــتوار و زن ــش اس ــا بیش ازپی ــی کورده و آزادی خواه
ــودم.  ــاهده من ــر مش ــوری را از نزدیك ت ــه و جمه ــه در دوران مرشوط ــورت گرفت ــه ی ص ــارص توطئ ــم، عن ــر پرداخت ــه تفك ب
متوجــه شــدم رویــداد یــا پدیــده ای كــه »اســتقالل تــرك« نامیــده می شــود، بدتریــن نــوع وابســتگی اســت. وابســتگی ترك هــا، 
ــج بهــرت می توانســتم متوجــه شــوم كــه ملی گرایــی و ملت گرایــی كــه امــری برســاخته  ــود. به تدری ایدئولوژیــك و سیاســی ب
ــرك دارد.  ــخ اجتامعــی تُ ــده و تاری ــا پدی ــد بســیار اندكــی ب ــود، دارای منشــأ و برآمــد گاهــی خارجــی اســت و پیون شــده ب
نیروهــای هژمونیــك از میــزان ضعــف قــرش نُخبــه ی زمامــدار تــرك درزمینــه ی قــدرت آگاه بــود و از ایــن ضعــف اســتفاده 

می منودنــد.

ــان  ــن منظــور، بنی ــازی اســتفاده منــودم. بدی ــن ب ــده آل در جهــت برهــم زدن ای ــی ای ــوان پالتفرم ــی به عن از پروســه ی امرال
تئوریــك  خــود را كــه الزم بــود تقویــت منــودم. متامــی براهیــن و اســتدالل های فلســفی ـ پراكتیكــی رشایــط صلــح و رهیافــت 
سیاســی را ایجــاد منــودم. بــر روی خــود ویژگــی ]یــا جنبــه ی خــاص[ رهیافــت سیاســی دموكراتیــك بــه ژرف اندیشــی پرداختــم. 
ــن  ــای جایگزی ــكند و راه حل ه ــه را بش ــل توطئ ــای باط ــت َدور ه ــوری، می توانس ــد صب ــوار و نیازمن ــای دش ــن فعالیت ه ای
را ایجــاد منایــد. در ایــن موضــوع، چــاره ای جــز اعتــامد بــه خویــش نداشــتم. به واقــع نیــت آن هایــی كــه در رونــد توطئــه 
ــی را از  ــش آزادی خواه ــن، PKK و جنب ــودی م ــا ناب ــتند ب ــود. می خواس ــاوت ب ــد، متف ــش منودن ــای نق ــد و ایف ــای گرفتن ج
پــای درآورنــد. اقداماتــی كــه در زنــدان صــورت گرفتنــد، متامــی برخوردهــای اتحادیــه ی اروپــا و دادگاه حقــوق بــرش اروپــا 
در ارتبــاط بــا همیــن هــدف اصلــی بــود. در راســتای یــك جنبــش کــوردی كــه از وجــود مــن عــاری شــده باشــد، هدفمنــد 
ــش ایجــاد  ــه اربابان ــم گشــته  را جهــت خدمــت ب ــری ســنتی عقی ــزدوری گ ــك نســخه ی مــدرن از م ــد. می خواســتند ی بودن
ــن  ــر ای ــد. ب ــن راســتا بودن ــا در همی ــه ی اروپ ــكا و اتحادی ــدت ایاالت متحــده ی آمری ــژه فعالیت هــای طوالنی م ــد. به وی مناین
مبنــا جهــت هم پیامنی هایــی بــا قــرش نُخبــه ی زمامــدار و مدیریــت کننــده ی تــرك آمــاده بودنــد. خالصــه اینكــه، ایــن ُمــدل 
عقیم  ســازی كــه به ویــژه جریــان هژمونی گرایــی انگلیســی ابتــدا در جنبــش طبقــه ی كارگــر و بعدهــا در جنبش هــای 
ــا و  ــه روش »آزادی ه ــل ب ــا توس ــود، ب ــوده ب ــرا من ــت اج ــا موفقی ــك ب ــی ـ دموكراتی ــای انقالب ــی و جنبش ه ــش مل رهایی بخ
حقــوق بــرِش« لیــربال بــه موفقیــت انجامیــده بــود. ســازمان ها و رهــربان انقالبــی را پاک ســازی منــوده بودنــد. روشــی مشــابه 
روش هــای پاكســازی محوری كــه صدهــا ســال اســت اجرایشــان می كننــد، علیــه PKK و جنبــش انقالبــی هدفمنــد در راســتای 
آزادی و برابــری  كلكتیــو، اجــرا می گردیــد. ایــن اساســی ترین نتیجــه ای بــود كــه از پروســه ی امرالــی انتظــار داشــتند؛ برنامــه ای 
ــد. اســرتاتژی و تاكتیك هــا  در چارچــوب همیــن  ــر روی آن کارکــرده و در پــی اجــرای اســتادانه ی آن بودن ــود كــه بســیار ب ب
برنامــه ایجــاد می شــدند. دفاعیاتــی كــه در مقابــل این هــا نوشــتم، نــه بــر موضــع دگامتیــِك ارتدوكــس ســنتی اســتوار بــود و 
نــه به منظــور رهایــی خــود یــا بهبــود رشایطــم بــود. چیــزی كــه بــه دفاعیاتــم جهــت داد، مســیر صلــح و رهیافــت دموكراتیــِك 

اصولــی و رشافتمندانــه ای بــود كــه بــا واقعیــت تاریخــی و اجتامعــی خلق هــا همخــوان بــود.

آوردنــم بــه امرالــی، بــرای اكــر قریــب به اتفــاق كوردهــا یــك حال وهــوای ماتــم ملــی كامــل را پدیــد آورده بــود. كوردهــا 
دچــار نگرانــی عمیقــی شــده بودنــد كــه مبــادا آن »امیــد بــه آزادی« ای كــه در دوران معــارص رویانــده بودنــد، در پروســه ی 
امرالــی از میــان بــرده شــود. متامــی مقاومت هــای معــارصی كــه نشــان داده بودنــد، بــه هــامن نتایــج تراژیــك منجــر شــده 
بودنــد. بــه همیــن جهــت از روز 1۵ فوریــه به عنــوان »روز ســیاه« یــاد می شــود. هنگامی کــه خاطــره ی 1۵ فوریــه ی 192۵ 
ــه ی 1۵  ــه توطئ ــه علی ــی ك ــه ی واكنش های ــد. درنتیج ــرت درك می گردی ــت به ــودن وضعی ــد، جدی ب ــزوده ش ــن اف ــر ای ــز ب نی
فوریــه نشــان داده شــدند، رفقــای ارزشــمند بســیاری شــهید شــدند. مقاومتــی كــه هــر ســاله نشــان داده می شــود و در رأس 

همــه  ایــن شــهدا، اثبــات می كــرد كــه بــاری دیگــر اجــازه ی تكــرار گذشــته داده نخواهــد شــد.

ــواری  ــای دش ــارزات و پیكاره ــر مب ــی ب ــان متك ــات انس ــتمر حی ــعه ی مس توس
اســت کــه در دوران مختلــف تاریخــی و اجتامعــی در ابعــاد و اشــكال متفاوتــی 
تــداوم می یابــد. برهه هایــی كــه در آن چالش هــا و معضــالت اجتامعــی عمــق 
ــا  ــذار به ــت گ ــز جه ــی نی ــه راه حل های ــتند ك ــی هس ــد، دوران ــرتی می یابن بیش
نیــاز اجتامعــی کــه  ســهولت بیشــرتی در آن قابل دســرتس اند. خواســت و 
معطــوف بــه چاره یابــی اســت، ظهــور رهربانــی كــه تــوان جوابگویــی بــه ایــن 
مــورد را داشــته باشــند را الزامــی می منایــد. ایــن دوران، برهه هــای مهــم 
انقالبــی هســتند كــه حامــل رشایــط اضطــراری نیــز هســتند. پیشــاهنگان بزرگــی 
بــا دیدگاه هــا و نظرگاه هــای خویــش بایــد كــه بتواننــد مهــر خــود را بــر راه حــل 
چالش هــا و به تبــع آن بــر وضعیــت حــال و آینــده بزننــد. ایــن رشایــط رهربانــی 

ــزد. ــد را منی پدی ــز دارن ــای ناچی ــه و تالش ه ــای میان مای ــه معیاره را ك

بــدون وجــود رهــربان،  اســت.  مســئله رهربیــت همیشــه وجــود داشــته 
ــی  ــع دوران ــی جوام ــد. دوران دگرگون ــق یاب ــد تحق ــد منی توان ــعه ای روزآم توس
اســت كــه بیشــرت از همــه ی دوران بــه رهربیــت احســاس نیــاز می شــود. در ایــن 
دوران نیــاز فوق العــاده ای بــه رهــربان وجــود دارد. رهــربان ایــن دوران، رهــربان 
اســرتاتژیكی هســتند كــه دارای خصوصیاتــی ویــژه ای هســتند. پیشــاهنگان بــه 
ــی  ــا جامعت های ــات و ی ــا طبق ــق ی ــع خل ــده ی مناف ــد مناین ــه بتوانن ــی ك موازات
باشــند كــه بــه آن تعلــق دارنــد و بــه تناســبی كــه بتواننــد راه حــل مشــكالت را 
ارائــه دهنــد، می تواننــد نقــش پیشــاهنگ را ایفــا كــرده و آن را توســعه دهنــد. 
رهــربان دورانــی كــه آن را دوران طبیعــی می نامیــم، رهــربان تاكتیكــی هســتند 
چــون نظــام و سیســتِم از قبــل ایجادشــده را اداره می مناینــد، ایــن رهــربان 

فواد بریتان
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ــان  ــده ی آن باشــند. این ــن مناین ــد بهرتی ــن وجــه درک کــرده و می توانن ــه بهرتی كســانی هســتند كــه منافــع طبقــات حاكــم را ب
به انــدازه ای كــه بتواننــد در محیــط اقتصــادی، اجتامعــی و سیاســی در حــال رشــد، قــدرت اجرایــی و فــرم دهــی بــه جامعــه را 

ــد. ــده ی آن هســتند، حفــظ می كنن ــه مناین ــوان رهــرب اقشــاری ك ــش را به عن ــت خوی ــد، موجودی نشــان دهن

رهــربان در دورانــی از زندگــی اجتامعــی ظهــور می كننــد كــه بــه آن هــا احتیــاج وافــری حــس شــود. افــراد خــواه در راس یــك 
نظــام باشــند و قــدرت اجرایــی نامحــدودی داشــته باشــند، زمانــی کــه در تحلیــل مســائل روزانــه دچــار دشــواری می گردنــد، 
رهــرب بــه شــامر منی آینــد؛ درحالی کــه رهــربان انقالبــی در اوج رهــربی خویــش منــاد و مناینــده ی اراده ی تك تــك افــراد و اكریــت 
ــه  ــی علی ــگ علن ــد، از اعالن جن ــته نباش ــار نداش ــم در اختی ــدی ه ــای نیرومن ــند و ابزاره ــا باش ــه تنه ــتند، »اگرچ ــه هس جامع

ــد« ــن نهادینه شــده احــرتاز منی ورزن ســاختارهای كه

رهــربان بــه میــزان بــه منایــش گــذاردن قــدرت، جســارت و تــوان خویــش در فروپاشــاندن گذشــته، ســیامی بــزرگ یــک دوران 
توســعه ی فوق العــاده بــوده و تــوان ایجــاد و آفرینــش فكــر و عمــل الزم بــرای آینــده را دارنــد. رهــربان ایــن برهه هــای تاریخــی 
ــات اجتامعــی، متــام  ــه مطالب ــوان پاســخ گویی ب ــا ت ــی و عمــل، ب ــزرگ، قــدرت چاره یاب ــام انســان های دارای اندیشــه ی ب در مق
پویایی هــای اجتامعــی دارای تــوان توســعه را بــه حركــت درمی آورنــد. بــااراده ای قاطــع و ظهــوری قهرمانانــه، راهگشــای ســوق 
ــربان  ــی ره ــد. »... زندگ ــی می یاب ــورد تجل ــن م ــام ای ــت در انج ــا موفقی ــربان ب ــت ره ــتند. عظم ــالب هس ــوی انق ــه به س جامع
ــه و در آغــوش جامعــه ی  ــان یــك زندگــی قهرمانان ــار و در لحظــه اســت. همــه ی آن هــا در می ــه آخــر همیشــه پرب ــا ب از اول ت
ــان اســت کــه نقــش اهــرم را در ایجــاد تحــول ایفــا  ــد. ایــن اراده ی آن ــا تأثیــرات آن در چالــش افتاده ان ــه و ب كهــن پرورش یافت

می منایــد.«

ــاب متــام  ــه اســت. بازت ــك شــخص در شــکل ظهــوری آزادان ــق در وجــود ی ــی یــک خل ــخ قهقرای ــات تاری ــد حی ــت، تجدی رهربی
ارزش هــا و زیبایی هــای اجتامعــی ازدســت رفته ی یــك كشــور در یــك فــرد اســت. رهربیــت، تکویــن نظــرگاه مجمــوع کثیــری از 
انســان های خواهــان رهایــی بــه نیرومندتریــن تئــوری اســت در یــك فــرد. وی موجودیتــی كلكتیــو )جمعــی( کــه عبــارت اســت 

از ایجــاد آزادانــه ی آینــده. منــاد ایــن مقولــه در کوردســتان رهربیــت ملــی »عبداللــه اوجــاالن« اســت.

ــا  ــی مزوپوتامی ــدن یعن ــواره ی مت ــه در گه ــورد ـ ك ــق ك ــدازه ی خل ــه به ان ــرد ك ــورد ک ــری برخ ــق دیگ ــه خل ــت ب ــن نیس ممك
ــد. در  ــده باش ــزل داده ش ــه تن ــی فرومای ــه وضعیت ــده و ب ــته ش ــه، درهم شکس ــارت قرارگرفت ــورد حق ــه م ــکل یافته ـ این هم تش
ــا  ــزی ب ــد، تفاوت هــای متامی ــام ارزش هــای اجتامعــی اش بودن ــودی وی و مت ــی ناب ــه در پ ــی ك ــرار دادن خلق مســیر توســعه ق
مســئله ی رهایــی ســایر خلق هــا دارد. بنابرایــن معیارهــای ســنتی و آســامنی رهربیــت و روال طبیعــی و نورمــال مبــارزه كفایــت 
ــن را در  ــوان ای ــد. می ت ــرشوط می گردان ــژه را م ــود وی ــوص و خ ــای مخص ــن ویژگی ه ــا، داش ــد. تفاوت ه ــن كار را منی كن ای
پراكتیــك رهایــی ملــی كوردهــا دیــد؛ مبــارزه ی رهایــی ملــی كوردهــا در متامــی عرصه هــای ایدئولوژیــك، سیاســی، تشــكیالتی، 
ــت  ــای دارای موقعی ــا و جنبش ه ــایر حركت ه ــه در س ــی ك ــت. معیارهای ــی اس ــای محسوس ــاوی تفاوت ه ــره ح ــی و غی نظام
مشــابه کفایــت  كننــد، در كوردســتان بــا دشــواری روبــرو شــده اند. ایــن مســئله در مســئله ی رهربیــت نیــز صــدق می کنــد. در 
ــد. بنابرایــن  عرصــه ی رهــربی نیــز هامننــد ســایر عرصه هــا بیشــرت از جنبه هــای مشــابه، جنبه هــای متفــاوت بــه چشــم می آین
در نگــرش بــه رهــربی جنبــش آپویــی در چارچــوب قالب هــای رهربی هــای معمــول و تــالش جهــت فهــم آن بــا ایــن معیارهــا، 
موجــب بــروز اشــتباهاتی می گــردد. بی گــامن ایــن تفــاوت در جایــگاه رهربیــت جنبــش آپویــی، از واقعیــت جامعــه ی كــورد و 
از رویکــرد جهــان نســبت بــه خلــق كــورد نشــات می گیــرد. رئالیتــه ی جامعــه ی كــورد تنهــا بــا یــك فاکتــور اجتامعــی قابل بیــان 
و توضیــح نیســت. هامن گونــه كــه فاکتورهــای اجتامعــی متعــددی را به صــورت متداخــل بــا خــود دارد، دشــواری های بســیاری 
را نیــز جهــت ایفــای نقــش پیشــاهنگی بــرای خلقــی به وجــود آورده اســت كــه بســیاری از نیروهــای جهانــی او را بــا نابــودی، 
بی چارگــی رویــارو گردانیده انــد و بــر میــزان دشــواری مشــكالت و عمــق چالش هــا و تنازع هــا ایــن خلــق افزوده انــد. از ایــن 
نظــر گســرته ی معضــل، کالن بــودن راه حــل و  عظمــت فــرد چاره یــاب را مقتضــی می گردانــد. درك صحیــح جنبه هــای متفــاوت، 
ــه ی  ــالت جامع ــی از معض ــه درك صحیح ــت ک ــر اس ــی می ــا زمان ــی تنه ــش آپوی ــربی جنب ــت ره ــی و عظم ــدرت چاره یاب ق
ــت  ــیم. جه ــته باش ــت، داش ــورد اس ــق ك ــه خل ــه متوج ــی را ك ــانیت و یورش های ــروزی انس ــالت ام ــی معض ــتان و حت كوردس
بدســت آوردن ادراك و تــوان اجــرای درســت، آگاهــی از زندگــی رهــرب آپــو و همچنیــن شــكل پذیری شــخصیت وی قبــل از مبــارزه 
اهمیــت دارد. درك حیــات ایشــان ـ باالخــص دوران قبــل از آغــاز مبــارزه ـ و خصوصیــات پیشــاهنگی رهــربی جنبــش آپویــی كــه 

ــه صفــت پیشــاهنگی  ــق و در كل ب ــك خل ــه صفــت پیشــاهنگی ی ــدو امــر ب در ب
ــگاه ایشــان یــك رشط اساســی اســت. انســانیت نائل آمــده، در فهــم اهمیــت جای

ــت و  ــه و طبیع ــم جامع ــان، ادراک آن، فه ــه جه ــن ب ــی نگریس ــفه چگونگ فلس
دســتیابی بــه شــیوی نگــرش ســامامنند در ایــن موضوعــات اســت. فلســفه ی آپویــی، 
ــل،  ــر و عم ــوزه ی نظ ــتقالل در ح ــتدالل و اس ــیوه های اس ــا در ش ــن غن ــا داش ب
جنبه هــای متفاوتــی نیــز بــا ســایر فلســفه ها دارد و از ایــن حیــث تنهــا یــك 
فلســفه نیســت. ایــن شــاخص جهــت فهــم زندگــی پــر از مجهــوالت و چاره یابــی 
ــه ایــن زندگــی  مشــكالت اهمیــت دارد. اگــر چنیــن نگرشــی نباشــد، منی توانیــم ب
معنــا بدهیــم. در كنــار وضــوح، آگاهی، اندیشــه و اســتقالل در آن، جهــت پیرشفت 
ــه ای  ــرش و اندیش ــوده، نگ ــن آن را درك من ــه و قوانی ــت، جامع ــت طبیع می بایس
ــه دســت آورد.  ــد ـ ب ــم منای ــق آن داده هــا را تنظی ــه حركــت مطاب ســامامنند را ـ ك
ــه دســت مــی آورد کــه  ــی را ب ــن توانای ــن نگرشــی باشــد، ای كســی كــه دارای چنی
در مســائل و رویدادهــا به صــورت صحیــح دخیــل باشــد. اگــر چنیــن نباشــد، 
ــع  ــز همیشــه وی را در راســتای مناف ــردد و دیگــران نی ــاج می گ ــه ســایرین محت ب
خویــش جهت دهــی خواهنــد منــود. زندگــی تجمعــات انســانی بــر طبــق قوانیــن 
ــی  ــر روش دیالكتیك ــی در آن ازنظ ــتی زندگ ــت زیس ــت و رهیاف ــه و طبیع جامع

ــت اســت. دارای اهمی

 تــا زمانــی كــه بــه ســطح صحیحــی از درك خویــش و جامعــه نرســیم، آشــكار اســت 
كــه امــكان پیرشفــت نیــز برای مــان فراهــم نخواهــد شــد. راه درك و فهــم نیــز از 
ــه و  ــائل جامع ــا و مس ــی پدیده ه ــفه ی آپوی ــذرد. فلس ــفی می گ ــرش فلس ــك نگ ی
طبیعــت را بــا یــك نگــرش تــک جانبــه و ایســتا منی نگــرد بلكــه در ایــن راه همــه ی 
جنبه هــا را مدنظــر قــرار داده و اصــل تحــول و دگردیســی را از اهــم اصــول 
می دانــد. هنگامی کــه بــه پدیده هــای جامعــه نگریســته و راهــكاری نــو در پیــش 
ــق در  ــه تحقی ــه ب ــد، بلك ــك برخــورد منی كن ــی و دگامتی ــرد، به صــورت جزم می گی

علــل، نتایــج و ابعــاد آن پرداختــه و ســعی در حــل آن می منایــد.

 مهم تریــن دلیــل عــدم موفقیتــامن در کارهــا شــیوه ی تفكرمــان اســت. ایــن نشــان 
از دســت یابی بــه ادراکــی ناقــص از فلســفه ی آپویــی دارد. زیــرا رسآغــاز یــك 
ــر اســت.  ــه امکان پذی ــح اندیش ــروی صحی ــه نی ــا دســت یابی ب ــق، ب ــك موف پراكتی
برخــوردار بــودن از پراكتیكــی موفــق ماحصــل دســت یابی بــه نیــروی تفكــر 
صحیــح و نگریســن بــه امــور بــر اســاس آن، تعریــف صحیــح مشــكالت موجــود و 

حــل صحیــح آن اســت.

 اندیشــه ی علمــی و تعقلــی در جامعــه ی كــورد از ســطح بســیار نازلــی برخــوردار 
بــود و تاثیــرات شــدید دیــن در آن قابل مشــاهده اســت. رهــربی دیــن و اندیشــه 
را در پیونــد بــا رسشــت انســانی، بررســی منــوده و در تــالش بــرای یافــن راهــكار 
ــت.  ــته اس ــت داش ــی در پیرشف ــش مهم ــورد نق ــن م ــت. ای ــوده اس ــكالت ب مش
ایــن نگــرش ازنظــر فلســفی به خوبــی بــه مــا نشــان می دهــد كــه دیــدن و 
ــاره ای در آن  ــن راه چ ــان و یاف ــه و انس ــت جامع ــود در رسش ــق موج ــم حقای فه
ــه در  ــت ك ــم یاف ــه درخواهی ــورت توج ــژه ای دارد. در ص ــت وی ــوب، اهمی چارچ
اینجــا نــه انــكار و اغــامض وجــود دارد و نــه بررســی تــک جانبــه. هامن گونــه كــه 
مقولــه ی كهــن را دیــده و ارزیابــی می منایــد، ماهیــت مقولــه ای كــه بایــد روزآمــد 

ــد. ــز ترصیــح می منای باشــد را نی

ــربی آن در  ــی و ره ــش آپوی جنب
پــی توســعه ی آزادی انســان و 
خلــق اســت و در ایــن مــورد 
به هیچ وجــه حــارض بــه برداشــن 
ــن  ــب نیســت. ای ــه عق ــی ب گام
موجودیــت  رشط  هــم  اصــل 
خط مشــی  هــم  و  اســت  آن 
مبــارزه و توســعه ی آن را تعییــن 
ــز  ــی نی ــوی اساس ــد. دع می منای
ــا ایجــاد چنیــن  همیــن اســت. ب
شــخصیت و سیســتم اجتامعــی 
ــت یافت  ــه آزادی دس ــوان ب می ت

ــود ــه را آزاد من ــرد و جامع و ف

یو
رنات
آلت
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رهــربی کــه طــرز تفکــر فلســفی جنبــش را تعییــن می کنــد، لــزوم وجــود آگاهــی فلســفی را این گونــه بیــان مــی دارد: »پراکتیــک 
شــام از اندیشــه گسســته اســت ایــن بســیار خطرنــاک اســت زیــرا خطــر تشــابه شــام بــا موجــودات اولیــه را در خــود می پروراند.« 
در برابــر مشــکالت گســرتده و طبیعــی کــه ایــن مــورد هنــوز هــم ادامــه دارد انســان از طریــق اندیشــه قــادر بــه پاســخگویی 
ــی  ــی درون ــکالت اجتامع ــا مش ــد ت ــعی می کن ــفه س ــن فلس ــی رود. ای ــش م ــه و به پی ــه یافت ــتی ادام ــن هس ــود و این چنی می ش
خویــش را نیــز باقــدرت اندیشــه حل وفصــل منایــد. خالصــه بــدون وجــود اندیشــه، تخیــل و تجســم و درمجمــوع اندیشــیدن بــه 

زندگــی ممکــن نیســت.

خواســت توســعه و تغییــر زندگــی جــزء الینفــک فلســفه ی آپویــی اســت. حــال ایــن پرســش مطــرح خواهــد بــود کــه چگونــه 
قــادر بــه انجــام ایــن کار اســت؟ دیالکتیــک چیســت؟ جهــت درک آن و توضیــح برخــی خصوصیــات، بایــد دیالکتیــک آپویــی را 

درک مناییــم.

ــاره و  ــده،  تکه پ ــم پراکنده ش ــه ی از ه ــل اندیش ــوزه ی عم ــه در ح ــت ک ــرگاه اس ــن نظ ــعه ی ای ــی توس ــی در پ ــش آپوی  جنب
فردپرســت گشــته ی ملــت کــورد را ترمیــم و مــدوا منــوده و حالــت کلیت منــد بــدان ببخشــد. حــال بــا روشن شــدن ایــن وضعیــت 
بایــد خلــق مــا و انســانیت را از آن رهانیــده، آن را در وضعیــت توســعه قــرار داده و به ســوی اهــداف معیــن ســوق داد. ایــن 
ســوق دادن خلــق کــورد و افــراد انســانی به ســوی اندیشــه، بــا فرموالســیونی کــه خلــق مــا و دیگــر انســان ها آن را درک مناینــد، 

رضوری است.

رهربآپــو بســیار بــر روی ایــن مســئله تأکیــد منــود و ســعی بــر تحقــق آن منــود. به طوری کــه راه ایــن پیرشفت هــای ملمــوس را 
گشــوده و ســبب توســعه ی معینــی گردیــد. رهــربی بــا بینشــی کــه ایجــاد منــود، از هــامن اوایــل بــا یــک اســرتاتژی معیــن، نتایــج 
 گام هــای برداشته شــده را ترشیــح کــرد. ایــن رویکــرد انســان ها را جــذب منــوده و به ســوی اخــذ بینشــی صحیــح هدایــت منــود. 
رهــربی در مــورد اهمیــت تغییــر و تحــول بدیــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه   اگــر تحــوالت نباشــند، تحریفــات پیــش خواهنــد آمــد 
ــد  ــی روی خواه ــت به طورکل ــیم پیرشف ــت دادن دینامس ــی و از دس ــال و فروپاش ــع، انفع ــد، به طورقط ــورد نباش ــن م ــر ای و اگ
داد. ایــن بســیار واضــح اســت، البتــه درک ایــن حقیقــت چنــدان آســان نیســت. اگــر وضعیــت موجــود خــود را به خوبــی مــورد 
ارزیابــی قــرار ندهیــم، تزلــزل و فروپاشــی در ســطح کیفیــت حیــات خویــش را شــاهد خواهیــم بــود. نتایــج حاصلــه در اشــخاص 
ــن نظــر راهگشــای خطــرات بزرگــی  ــی از ای ــودی حــزب خواهــد شــد. جزم گرای ــودی شــخص و در حــزب ســبب ناب ســبب ناب
اســت. بــه همیــن خاطــر الزم اســت کــه محدودیت هــای بینشــی خــود را درهــم بشــکنیم. در غیــر ایــن صــورت، هامن طــور کــه 

در مثال هــای زیــادی دیدیــم، خطــرات بســیاری پیــش خواهنــد آمــد.

رهــربی جهــت انجــام هــر کاری آمــاده اســت امــا بــه هیچ چیــز نیــز مــرشوط نگشــته اســت. ایــن ویژگــی ســبب شــد کــه ایشــان 
بــدون وابســتگی بــه مــوردی خــاص، جهــت تحــرکات آنــی مطابــق هــر پیــش آمــدی آمــاده باشــند. بــا هــر رویــداد و پیش آمــدی، 
رهــربی در تناســب بــا آن حرکــت می کنــد و جوابگــوی الزمــات آن می شــود. رهــربی ایــن را رضب آهنــگ)Tempo( یعنــی رویــه 
و رسعــت کار می نامیــد. فهــم دیالکتیــک رهــربی در کوردســتان، یکــی از شــاخص های مهمــی اســت کــه بایــد جهــت توســعه ی 
دیالکتیکــی آن را درک منــود. از ایــن نظــر بایــد ماهیــت دیالکتیــک را درک کــرده و بــرای فهــم پدیده هــای موجــود کنونــی در 
تــالش بــود. اگــر خواهــان کســب یــک دیــدگاه، روش و اندیشــه بــوده و بخواهیــم مســائل موجــود را بــا دیدگاهــی فلســفی درک 
مناییــم، مجبوریــم کــه رهــربی، ســبک کار و دیــدگاه وی نســبت بــه پیرشفــت  در درون توســعه ی هم زمــان مبــارزه را به صــورت 
صحیــح موشــکافی کــرده و درک مناییــم. اگــر برخــورد و شــیوه ای متفــاوت نشــان دهیــم، قــادر بــه درک ماهیــت کار، رهــربی 
و دیالکتیــک رهــربی نخواهیــم بــود و نخواهیــم توانســت زمانــی کــه در آن قــرار داریــم را درک منــوده و جوابگــوی رضوریــات 

آن باشــیم.

در ایــن مرحلــه داشــن رویکــرد فلســفی بــر هــر چیــز اولویــت دارد. اگــر بخواهیــم ایــن مقطــع را درســت درک مناییــم و در 
مراحــل آشــفته راه برون رفــت را بیابیــم، مجبــور بــه داشــن شــیوه ی اندیشــه و ایجــاد دیدگاهــی مطابــق بــا ماهیــت دیالکتیــک 
آپویــی هســتیم. اگــر این طــور نباشــد، قــادر بــه رهایــی از انحــراف نخواهیــم بــود، چراکــه مبــارزه ی مــا بســیار پیچیده تــر از 

چیــزی اســت کــه بــه نظــر می رســد.

ــه برداشــن  جنبــش آپویــی و رهــربی آن در پــی توســعه ی آزادی انســان و خلــق اســت و در ایــن مــورد به هیچ وجــه حــارض ب

ــن  ــعه ی آن را تعیی ــارزه و توس ــی مب ــم خط مش ــت و ه ــت آن اس ــم رشط موجودی ــل ه ــن اص ــت. ای ــب نیس ــه عق ــی ب گام
می منایــد. دعــوی اساســی نیــز همیــن اســت. بــا ایجــاد چنیــن شــخصیت و سیســتم اجتامعــی می تــوان بــه آزادی دســت یافت 

و فــرد و جامعــه را آزاد منــود.

رهــربی ســعی کــرده کــه ابتــدا انســان و جامعــه ی کــورد را کــه از آزادی و ارزش هــای انســانی دور نگــه داشــته شــده و تهــی 
شــده بــود را بــا ایــن اصطالحــات آشــنا کــرده و بدیــن ترتیــب وارد مبــارزه ســازد. خلــق کــورد بــا منطــق روشــنگری و بــا گــذار 
از شــیوه های مناســبات توســعه نیافته و مشــارکت دادن در خــور ســتایش زن در مبــارزه ی آزادی خواهانــه همچــون یــک قــدرت 
ــت  ــی رهربی ــرص بین الدول ــی، ح ــاد مل ــه اتح ــیدن ب ــی و رس ــگ مل ــعه ی فرهن ــا توس ــده و ب ــرو درآم ــک نی ــورت ی ــر، به ص موث
خویــش را در هم  شکســته، تحولــی اساســی بــه خــود دیــده و به صــورت خــود بنیــاد بــه متــام داده هــای الزم جهــت حــل مســائل 

موجــود دســت یابــد. دیگــر به جایــی رســیده کــه قــادر بــه ایجــاد تحــول و راهگشــایی دمکراتیــک در خاورمیانــه اســت.

جامعــه ی کــورد کــه مثــره ای بــرای خــود ببــار منــی آورد، فقــدان قــدرت خــود بنیــاد و محکــوم بــودن بــه قدرت هــا و شــیوه ی 
تفکــر دور از آزادی را بــا انقــالب رســتاخیز PKK پشــت رس نهــاد. ایــن حرکــت، آگاهــی، آزادی و امکانــات الزم جهــت مبــارزه 
 PKK را بــه جامعــه و فــرد کــورد ارائــه داد. بــه همیــن دلیــل اطــالق تعریــف »جنبــش آزادی« یکــی از تعاریــف زیبــا در مــورد
اســت. رهــربی، آزادی و زندگــی را مــرتادف می دانــد و بــه نظــر او اگــر بحثــی از زندگــی ای در میــان باشــد، بایــد آزادانــه باشــد. 

جنبــه ای قابل قبــول در زندگــی بــرده واری وجــود نــدارد.

تنهــا دلیــل پایبنــدی قابل مالحظــه ی خلــق کــورد بــه رهــرب آپــو ایــن اســت کــه ایشــان راه آزادی را بــه خلــق نشــان داده و بــر 
افــق وســعت دانایــی آن هــا افــزوده اســت. پایبنــدی و حلقــه زدن منســجم خلــق کــورد حــول اوجــاالن ناشــی از نیــاز آن هــا بــه 
ــت توســعه ی  ــه ی الزم جه ــی درک و اجــرای مقول ــه آگاهــی، آزادی اســت. یعن ــن وصــول ب آزادی و شــوق درراه آن اســت. ای
ــنگری  ــی و روش ــه آگاه ــت یابی ب ــروی دس ــال نی ــه آزادی درعین ح ــه. ارشاف ب ــرد و جامع ــارصه ی ف ــط مح ــانیت در رشای انس
عمیــق اجتامعــی اســت. رهــرب آپــو ایــن آگاهــی و روشــنگری را در جامعــه ی کــورد آفریــده اســت. خلــق کــورد ایــن را در شــعارش 
بــر زبــان راند:   »منی توانیــد آفتامبــان را خاموش کنیــد » آفتــاب، روشــنگری اســت. روشــنگری، ترســیم آینــده اســت. آینــده، آزادی 
اســت و آزادی اساســی ترین اصلــی اســت کــه آینــده ی رهــربی، خلــق کــورد و انســانیت بــه آن وابســته اســت. ماهیــت حرکــت 

آپویــی نیــز بــر ایــن اصــل اســتوار اســت.

ــا  ــد. و این ه ــش برده ان ــخ پی ــول تاری ــان را در ط ــه انس ــد ک ــکیل می دهن ــکاری را تش ــای اف ــفه پایه ه ــن و فلس ــوژی،  دی متدل
پایه هــای بــودن و شــدن انســان را فراهــم آوردنــد. فلســفه ی آپویــی شــکوفایی ایــن مــوارد در واقعیــت اجتامعــی خویــش اســت. 
نظام هــای اندیشــه جنبه هــای مثبتــی را بــرای انســان در برداشــته اند. بــه همیــن جهــت فلســفه ی آپویــی آن هــا را کامــال نفــی 
ــردد،  ــن درک گ ــفه در ذه ــار فلس ــی اعص ــر متام ــتم ». اگ ــان هس ــنتزی از ادی ــن س ــت می گوید: »م ــربی به رصاح ــد. ره منی منای
معلــوم می شــود کــه اشــکال اندیشــه ی تاریخــی انســانیت به طــور کامــل قــادر بــه جوابگویــی بــه نیازهــای امــروز و آینــده ی 

انســانیت نیســتند. یعنــی نــه متامــا نفــی و نــه متامــا قبــول، بجــای ایــن مــوارد یــک ســنتز در میــان اســت.

فلســفه ی آپویــی هــر ایجــاد امــروز بــا اســتفاده از ســنتزی از گذشــته و خلــق آینــده بــا اســتفاده از ســنتزی از امــروز اســت. 
رونــد سنتزســازی، هــر مقولــه ی مثبــت انســانی را اخــذ کــرده و تبدیــل بــه نیــرو می منایــد. متامــی مقــوالت زشــت، نامطلــوب و 
غیرانســانی را دور می انــدازد و مبــارزه علیــه آن هــا را رضوری می دانــد. از ایــن نظــر انســان ماهیــت و قلــب فلســفه ی آپویــی 

اســت.

ــه  ــان چگون ــاد و اشتیاقش ــا، اعتق ــه اتوپی ــان داده ک ــوده و نش ــاد من ــورد ایج ــه ی ک ــی را در جامع ــور خودآگاه ــفه ی مزب فلس
ــک اصــل به صــورت رشطــی  ــزوم وجــود آزادی را در ســطح ی ــورد بخشــیده اســت. ل ــق ک ــرد و خل ــه ف ــد را ب ــد باشــد. امی بای
غیرقابل اغــامض مطــرح منــوده و ایــن را بــا مبــارزه ی عملــی خــود اثبــات منــوده اســت. می بینیــم کــه ایــن خصوصیــات، تحوالتــی 
ــای  ــت حاکمیت ه ــخ تح ــول تاری ــته و در ط ــروم گش ــی مح ــی درون ــن پویای ــه از داش ــورد ک ــه ی ک ــرد و جامع ــم را در ف عظی
ــه  ــورد ک ــه ی ک ــرد و جامع ــه وجــود آورده اســت. ف ــرده، ب ــه خــود را ایجــاد نک ــی مخصــوص ب ــی منــوده و نظام ــه زندگ بیگان
ازخودبیگانــه شــده بــود، بــا ارائــه ی تعاریفــی نویــن از طــرف رهــرب آپــو، خویــش را بازیافــت. بــا پاســخ ایشــان بــه پرســش هایی 
نظیــر: »چگونــه بایــد زیســت؟  اشــتیاق  امیــد و کاوش هــای آدمــی چگونــه بایــد باشــند؟«، تعریفــی نــو از »انســان نویــن«  ارائــه 
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شــد.«کورد نویــن »ی کــه ظهــور کــرد، ســمبلی اســت از پیــکار و نــربد بــرای خــود، برخــورد بــا هــر پدیــده و ماجرایــی از دیــدگاه 
خــود. چنیــن کــوردی حــارض اســت هــر چیــز را بــرای آزادی خویــش فــدا منایــد.

تاریــخ تنهــا گذشــته نیســت. گذشــته تنهــا رسآغــازی اســت بــرای آن. تاریخــی كــه از گذشــته آغازشــده، امــروزه در تــداوم اســت. 
ــد  ــه معتقدن ــت ك ــا نیس ــت پدیده ه ــیك در درك متامی ــای كالس ــا رویکرده ــو ب ــن، همس ــذه ای این چنی ــاوت داوری و مواخ تف
تاریخشــان بــه امتــام رســیده، بلكــه درك متامیــت حقایــق زنــده ای اســت كــه موجــود بــوده و ادامه دارنــد. از ایــن نظــر گذشــته 
در امــروز پنهــان اســت. هــر چیــزی كــه ســابقا موجــود بــوده، امــروزه نیــز بــه اشــكال متفــاوت موجــود اســت و یــا موجــود 

خواهــد بــود.

ــا امــروز منطبــق كــرده و بدیــن  ــه آگاهــی تاریخــی ای ژرف نظــر داشــته اســت. گذشــته را ب ــده، ب ــرای آفرینــش آین رهــربی ب
ــخ در  ــی تاری ــت. بررس ــوده اس ــدود ننم ــته مح ــه گذش ــا ب ــخ را تنه ــر تاری ــن نظ ــد. از ای ــم می زن ــی را رق ــب پیرشفت های ترتی
چارچوبــی محــدود بــه گذشــته صحیــح نیســت، زیــرا خلــق كــورد درراه تاریخــی اش درنتیجــه ی اقدامــات دشــمنان بــه نابــودی 
كشــیده شــده بــود و از ایــن نظــر بــه موقعیتــی فاقــد آینــده درافتــاده بــود. امــا رهــربی ایــن مســئله را تنهــا بــه گذشــته مربــوط 
ــر  ــده ب ــه ایجــاد لحظه به لحظــه ی آین ــق ب ــه »حــال« دســت یافت و موف ــر درك منــود، ب ــخ را به صــورت عمیق ت ندانســت، تاری
مبنــای آن شــد و ایــن مســائل را این گونــه فرمولــه كــرد: » تاریــخ در امــروز و مــا در ابتــدای تاریــخ پنهانیــم«. هامن گونــه كــه 
از ایــن تعریــف برمی آیــد، رهــرب آپــو توانســته باقــدرت هــر چــه متام تــر گذشــته را بــه امــروز و امــروز را بــه آینــده پیونــد داده 

و ایــن درک و آگاهــی عمیــق تاریخــی را در جامعــه ی انســانی اجرایــی منایــد.

ــه  ــی درخــور كُن ــوان حركت ــرده و در جســتجوی ایجــاد انســانی اســت كــه ت ــی ب ــده پ ــه گذشــته، حــال و آین ــه كُن ــو ب رهــرب آپ
ــه  ــری ك ــای فك ــه ها و نظام ه ــی اندیش ــا متام ــه تقریب ــته ك ــد داش ــه تأکی ــد و همیش ــی منی كن ــته را نف ــد. گذش ــته باش را داش
انســان از آغــاز تــا بــه امــروز مطــرح منــوده، جنبه هایــی دارنــد كــه راهگشــای تعریفــی از انســان شــده اند كــه تــا بــه امــروز 
به دســت آمده اســت. همچنیــن كارهــای اولیــه اش تحقیقــات عمیــق تاریخــی را دربرداشــته و همیشــه بررســی تاریــخ از جنبــه ی 
متفاوتــی را منعكــس منــوده اســت. جنبه هــای مثبــت رویدادهــا و شــخصیت های تاریخــی را نشــان داده و معتقــد اســت كــه 
انســان امــروزی بایــد از آن هــا فایــده بــربد. ایــن مــورد را به طــور مشــخصی بــا ایــن ســخنان بیــان منــوده اســت: »مــن ســنتزی 
از عیســی، مانــی و بــودا هســتم«، »مــن مســلامن كربــال هســتم« شــخصیت های تاریخــی را به دقــت موردتحقیــق قــرار داده و 

تحلیــالت خــود را در قبــال آن هــا بیــان داشــته اســت.

ــدا چنیــن برخــوردی در موضــوع تاریــخ داشــته اســت: » تحلیــل جامعــه از راه تحلیــل فــرد و تحلیــل  ــو از هــامن ابت رهــرب آپ
تاریــخ از راه تحلیــل حــال«. در ایــن روش، تاریــخ را همچــون سلســله ای از رویدادهــای رخ داده و پایان یافتــه تعبیــر منی منایــد، 
بلكــه همچــون نتیجــه و اقتضــای مســئله ی فــوق، تاریــخ همــه ی اشــخاصی را كــه در كوردســتان زیســته اند، تحلیــل كــرده و از 
آن هــا پاســخ خواســته اســت. بســیاری از مــا مجبــور بــه پــس دادن حســاب نواقــص و نتایــج پــدران و نیــاكان خویــش شــده ایم. 
ــز  ــروز نی ــوده، ام ــه ب ــخ این گون ــد. تاری ــده باش ــود آم ــه وج ــا ب ــه بعده ــت ك ــی نیس ــی، اصل ــی تاریخ ــل حساب رس ــن اص ای
این گونــه اســت و زندگــی بــر ایــن مبانــی اســتوار اســت. هــر كــس، چــه بــا روش مواخــذه ی تاریخــِی آپویــی مواخــذه گــردد و 
یــا نــه به نوعــی مجبــور بــه پــس دادن حســاب اقدامــات نیــاکان خویــش بــوده اســت. هــدف از طــرز آپویــی ایــن اســت كــه 

شــخص مــورد مواخــذه را بــر اســاس ایــن مواخــذات آگاه منایــد.

می تــوان عمــق نگــرش رهــربی را بــا ایــن موضــوع بــه شــكل جالــب در بســیاری از تحلیــالت دیــد: » اولویــت و اخرویــت در 
ــو  ــد: ت ــد بگوی ــرد می توان ــد. ف ــن بیاب ــش را در م ــاِن در خوی ــادر اســت انســان پنه ــس ق ــدارد. هــر ك ــن وجــود ن فلســفه ی م
نشــانگر بخشــی از مــن هســتی؟ شــخصیت ظاهــری وی كــه در جســمش دیــده می شــود چیــز دیگــری اســت. انســانی وجــود 

ــد و آن مــن هســتم«. ــش نهــان اســت كــه همچــون آن زندگــی منی كن دارد كــه در گوشــه ای از دل

بنابرایــن می تــوان انســانی را كــه در هــر مقطــع زمانــی كــه زندگــی می كنــد، همچــون تصویــری از هــر كــس دیگــری در نظــر 
ــتند،  ــروز هس ــته و ام ــی از گذش ــروزی تجمع ــان های ام ــه انس ــان ک ــد. همچن ــی زندگی می كن ــع زمان ــه در آن مقط ــت ك گرف
ــه نیســت، بلكــه  ــز تجمعــی از محیــط اجتامعی ـ سیاســی اســت. تاریــخ تسلســلی از رویدادهــای رخ داده و پایان یافت انســان نی
واقعیــت و پدیــده ای اســت كــه حیاتــی شــده، تاثیــرات ملمــوس داشــته و »حــال« آن را در برمی گیــرد. ایــن مــورد را این چنیــن 

بیــان می كنــد. »مقولــه ای كــه تاریخــی نباشــد، در دوره ی امــروز یــك هیــچ اســت«.

 سیر فلسفه ی آپویی در اوج تعالی خویش است و در پیرشفت مرزی منی شناسد.

یکــی دیگــر از خصوصیــات فلســفه ی آپــو، بســنده ننمــودن بــه توســعه ی ایجــاد شــده اســت. تاریــخ مبــارزه ی کوردهــا از نقطه ی 
صفــر آغازشــده اســت. بــه هنــگام تحلیــل ایــن تاریــخ، پیرشفت هایــی کــه در هــر مرحلــه ای ایجادشــده اند و ارزش هایــی کــه 
آفریده شــده اند، هــم دوســتان و هــم دشــمنان را بــه حیــرت واداشــته اســت. امــا هیــچ گاه گفتــه نشــد که: »موفــق بــه انجــام 
فــالن کار شــدیم » و یا«بــه ایــن هــدف رســیدیم » بلکــه درســت عکــس آن، پیرشفت هــای ایجادشــده همیشــه ناکافــی و ناقــص 
ــه  ــی ک ــر هدف ــت. ه ــده اس ــع نش ــول واق ــود موردقب ــده ی موج ــت آم ــطح به دس ــده و س ــاد به عمل آم ــده، از آن انتق دیده ش
ــت رسچشــمه ی  ــری شــده و هــر موفقی ــن و بزرگ ت ــه هدف هــای نوی ــه ی دســت یابی ب ــه آن دســت یافته شــده اســت، زمین ب
ــق و  ــش، کادرهــا، خل ــه در خوی ــه نتیجــه ای ک ــن اســت؛ ب ــو ای ــات رهــرب آپ ــری اســت. یکــی از خصوصی موفقیت هــای بزرگ ت

مبــارزه بــه آن رســیده  بســنده نکــرده و همیشــه در پــی صورتــی بهــرت، بیشــرت و پیرشفته تــر بــوده اســت.

این یــک موضــع اساســی رهــربی اســت. عقب ماندگــی و رشایــط جامعــه ی کــورد در چنــان ســطحی اســت کــه غیرقابــل مقایســه 
ــم، دســتاوردهایی را به دســت  ــد معیارهــای الزم همچــون »مــا کار کردی ــا ســایر جوامــع اســت. ســازمان به هیچ وجــه منی توان ب
آوردیــم« را معیارهــای کافــی بدانــد و بگویــد: دیگــر بــا اســتفاده از ایــن دســتاوردها زندگــی خواهیــم کــرد. در فلســفه ی آپویــی، 
هــر مبــارز حــق انجــام کار و فعالیــت را دارد امــا حــق بســنده منــودن بــه آن را نــدارد. دلیــل آن نیــز ایــن اســت کــه ایــن برخــورد 
در کوردســتان پیرشفــت مــورد انتظــار را ایجــاد نکــرده و ســطحی کــه جامعــه بــدان رســیده نیــز کفایــت آن را نــدارد کــه هــر 

کــس طلــب حــق منایــد.

کافــی دیــدن نتایــج و دســتاوردهای به دســت آمــده صحیــح نیســت، بلکــه صحیح تــر آن اســت کــه در تــالش بــرای دســت یابی 
بــه مــوردی بهــرت و بیشــرت از آن بــود. در فلســفه ی آپویــی، در شــخصیت نیــز هامننــد کار و فعالیــت، بســنده منــودن بــه ســطح 
کنونــی وجــود نــدارد. منشــا فداکاری هــای عظیــم کادرهــای جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد نیــز ایــن اســت. در ایــن مــورد 
»شــهید زیــالن« یکــی از بهرتیــن مثال هــای اســت. شــهید زیــالن می گفــت: »کاش چیــزی بیشــرت از جانــم داشــتم تا}بــه خلقــم{ 
تقدیــم می کــردم« ایــن فلســفه ی رهــرب آپــو اســت. زیــالن فلســفه ی آپویــی را به خوبــی درک کــرده و در پیرشفته تریــن ســطح، 
آن را منایندگــی منــوده اســت. اگــر امــروز کوردهــا خواهــان توســعه ی فلســفه ای مختــص بــه خویــش باشــند، بایــد ایــن اصــل 
فلســفه ی آپویــی را عمیقــا درک مناینــد. نبایــد از توســعه آن بازایســتند و مــوارد موجــود را پذیرفتــه و بــدان بســنده مناینــد. ایــن 

رویکــرد برخــوردی صحیــح و الزامــی اســت.

رهــربی می گویــد: »ابتــدا و انتهــا در فلســفه ی مــن وجــود نــدارد.« بــا توجــه بــه ایــن ســخن رهــرب آپــو، عــدم وجــود محدودیــت 
ــای  ــا و چارچوب ه ــه ی قالب ه ــن در مضیق ــرار نگرف ــار ق ــودن، تحت فش ــدود ب ــد. نامح ــوان دی ــی را می ت ــفه ی آپوی در فلس

تنــگ، داشــن امیــدی عالــی، همگــی از خصوصیــات رهــربی می باشــند.

ــد  ــده می شــود. بای ــدان دســت یازی ــی ب ــرد کــه در بی انتهای ــو، اوج را همچــون نقــاط و ایســتگاه هایی در نظــر می گی رهــرب آپ
فکــر گــذار از آن را در رس داشــت. نبایــد در اوج متوقــف شــد، زیــرا اوج بــا خــود وصــول بــه هــدف را نیــز بــه همــراه مــی آورد. 
ــی در  ــا مثال ــن مهــم را ب ــوان ای ــه شــکلی نامحــدود اســت. می ت ــه خــود اوج نیســت، بلکــه پیرشفــت ب ــی مهــم رســیدن ب حت
مــورد اقتــدار توضیــح داد. فلســفه ی آپویــی، دور منایــه ی اقتــدار و قــدرت را در خــود نــدارد. می تــوان اتوریتــه ی دموکراتیــک را 
هــدف قــرار داد امــا خــود ایــن مســئله نیــز از اهــداف اساســی نیســت. کاوش و مبــارزه بعــد از رســیدن بــه اتوریتــه نیــز تــداوم 
می یابــد. امــا بســیاری از ایدئولوژی هــا و طــرز تفکــرات ســازمانی بــه ســبب هدفمنــدی در راســتای تجمیــع اقتــداری کــه در 
یــک شــخص و یــا در حلقــه ای محــدود مترکــز می یابــد، بعــد از قــرار گرفــن در مســند قــدرت، فروپاشــیده و بی تاثیــر گشــته اند.

 توطئه و حقیقت رهربی:

ــن  ــزاع و درگیری هــای موجــود بی ــه، ن ــك منطق ــی اتنوگرافی ــل ویژگی های ــه دلی ــد ب ــور كرده ان ــه ظه ــه در خاورمیان ــی ك  رهربان
آنــان و درهم آمیختگــی خلق هایــش، منی تواننــد درچاره یابــی مســائل و چالش هــای منطقــه برخــوردی ســطحی داشــته باشــند. 
آن هــا وظیفه دارنــد كــه در متامــی ابعــاد نظامــی آلرتناتیــو را در مقابــل نظــام كهــن ایجــاد كننــد. آن هــا مجبورنــد كــه ایده هــای 
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توهــــــم توطئه

یاواقعیت

جدیــدی ازلحــاظ فلســفی، فرهنگــی، هــری و سیاســی و ... ارائــه دهنــد. این هــا فاكتورهایــی اساســی هســتند كــه آن هــا را از 
دیگــر رهــربان متامیــز می ســازد. پیچیــده بــودن و گســرتده بــودن مســئله ی كــورد، وجــود نهــاد رهربیتــی همه جانبــه را رضوری 
ــه وجــود  ــی كــه رهــربی ب ــك، فلســفی، شــیوه ی زندگــی و انســان نوین ــد ایدئولوژی ــن لحــاظ رویکردهــای جدی می ســازد. از ای
ــذاردن  ــد تاثیرگ ــذف و فاق ــدد ح ــا درص ــت. آن ه ــرار داده اس ــار ق ــر را تحت فش ــی و رسکوبگ ــای ارتجاع ــت، نظام ه آورده اس

ــد. ــان برآمده ان ایش

 رهــربی پیرشفت هایــی را در ســطوح ملــی بــه وجــود آورد. بــه لحــاظ سیاســی متــام دنیــا را تحــت تاثیــر قــرار داد و حقایــق و 
پیرشفت هایــی را بــه سیاســت رئــال دنیــا تحمیــل منــوده اســت. بــه همیــن دلیــل متــام نیروهــای بین الدولــی بــه انحــای مختلــف 
تحــت تاثیــر قــرار گرفتنــد. بــه همیــن دلیــل مجبــور شــدند كــه بــه بــاز ترســیم موضع گیــری خــود و بازتعریــف سیاست هایشــان 

بپردازنــد. ایــن نیــز ســبب شــد كــه متــام نیروهــای امپریالیســتی در توطئــه علیــه رهــربی هم فكــر و متحــد شــوند.

 در خصــوص جنبــه ی بین املللــی مســئله ی کــورد، گفتنــد کــه: »آشــتی اعالم شــده در روز اول ســپتامرب ١998  اقدامــی مهــم بــود 
ــه  ــی را ک ــا پیرشفت های ــی از نیروه ــا بعض ــت.« ام ــام گرف ــك انج ــه و دمكراتی ــاد آزادان ــی اتح ــاد خط مش ــتای ایج ــه در راس ك
ــه مســئله بــود و نظامشــان را متحمــل هزینــه ی بســیاری کــرده بــود، برمنی تافتنــد دســت  ماحصــل رویکــرد رهــربی نســبت ب
ــن توطئه هــا  ــرات ای ــه خنثی ســازی تاثی ــل، ب ــا عملکــرد خویــش از مدت هــا قب ــد. امــا رهــربی ب ــه توطئه هــا و کارشــکنی زدن ب
مبــادرت ورزیــده بــود. امــا توطئــه ای كــه در نهــم اكتــرب آغــاز شــد بســیار متفاوت تــر و پردامنه تــر از توطئه هــای قبلــی بــود. 
ــرای درک  ــاخت. ب ــوار می س ــه ای هم ــه ی منطق ــگ همه جانب ــك جن ــرای ی ــه راه را ب ــود ك ــرتده ب ــدی گس ــه ح ــا ب ــه ت ــن پهن ای
گســرته ی آن نبایــد كاراكــرت جهانــی رهــربی را نادیــده گرفــت. ایشــان بــا عمــق ایدئولوژیــک و پارکســیس اجتامعــی خویــش بــه 
ــدازه كــه رهربیــت سوسیالیســم دموکراتیــک جهانــی را عهــده دار اســت، رهــربی چاره یابــی مســائل آزادی، برابــری و  هــامن ان
عدالــت اجتامعــی را نیــز بــر شــانه دارد. برایــن اســاس بــا تفکــر و عمــل سیســتامتیک خویــش بــر متــام دنیــا تاثیــر گــذار بــوده 

اســت.

ایــن سیســتم ایدئولوژیــك، خیــال آســوده ی نظــام حاکمیــت جهانــی را مشــوش ســاخته و آن را تهدیــد می كنــد. بــا ارائــه شــیوه 
و ســبک زندگــی آلرتناتیــو طرحــی نــو از بــودن، شــدن و هســتی داشــن را ارائــه داده کــه بــا نــوع رشقــی و غربــی کلمــه یعنــی 
بــا قالب هــای زندگــی آمریكایــی و اروپایــی آن در تقابــل قــرار می گیــرد. و نظــام را در بعــد هستی شناســاِن بــا مشــكل روبــه رو 
می ســازد. طــرح نظــام جدیــد زندگــی کــه منبعــث از ایدئولــوژی رهــربی بــود علــت اساســی مــورد بغــض قــرار گرفــن رهــربی از 

ســوی نیروهــای نظــام جهانــی و عملیاتــی منــودن توطئــه ی از ســوی ایــن نیروهــا علیــه ایشــان اســت. 

ــد؛   ــی ش ــود، خنث ــام داده ب ــه انج ــربیPKK در خاورمیان ــه ره ــی ک ــا تالش های ــاپیش ب ــد، پیش ــاز ش ــه در9 اكتربآغ ــه ای ك توطئ
ــا و  ــگاه ملت ه ــدام، ن ــن اق ــت. ای ــوب نگریس ــن چارچ ــت در ای ــا را می بایس ــه اروپ ــن ب ــت رف ــربی جه ــی ره ــدام تاریخ اق
نیروهــای اجتامعــی و دولت هــا را متوجــه مســئله ی كــورد ســاخت. اروپــا بــه یکــی از کانون هــای حــل مســئله ی کــورد مبــدل 
ــی  ــی و منفعت طلب ــز دوروی ــاز نی ــن ب ــا ای ــود. ام ــورد ب ــئله ی ک ــکل گیری مس ــون ش ــود کان ــه خ ــور ک ــت هامن ط ــده اس ش
ــام برســد.  ــه امت ــا اســارت رهــربی ب ــه ب ــن توطئ ــه ای ــر، باعــث شــد ك ــودن نیروهــای توطئه گ ــد ب ــی، نیرومن دولت هــای اروپای
ــت یافت اند. در  ــش دس ــای خوی ــوب برنامه ه ــامل مطل ــه ک ــت اندرکار ب ــای دس ــه نیروه ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــا ای قطع
ــای  ــی دولت ه ــیه و بعض ــان، روس ــدند، یون ــع می ش ــیاری منتف ــای بس ــا و گروه ه ــی، دولت ه ــای بین الدول ــورد نیروه ــن م ای
ــان كوردهــا و ترك هــا  ــگ صدهــا ســاله ی می ــان از جن ــر رهــربی حــذف می شــدند، آن ــن ســودجویان اند. اگ دیگــر در صــدر ای
ســود می بردنــد. تصفیــه ی رهــربی ازلحــاظ فیزیــکال منافــع سیاســی و اقتصــادی بســیاری را بــرای آن هــا در برداشــت. حملــه ی 
نیروهــای بین الدولــی بــه رهــربی نیــز از ایــن فاکتــور مهــم نشــأت می گیــرد. یعنــی از مخالفــت و دشــمنی بــا ســاختاری نشــأت 

ــت. ــده اس ــه ش ــا آم درهم آمیخت ــی ب ــاظ روح ــه لح ــه PKK ب ــرد ك می گی

ــوان جامعــه  و  ــش، شناســاندن خــود به عن ــت خوی ــاره، شــناخت هوی ــدی دوب ــه ی تول ــرای كوردهــا به مثاب ــروژه ی رهــربی ب  پ
انســان و ایجــاد ارزش هــای معنــوی اســت. جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد و رهــربی آن نیــروی محرکــه ی متامــی فعالیت هــا 

در جامعــه ی كــورد و پیشــاهنگ آن اســت. 

ایــن مقالــه درآمــدی اجاملــی بــر مفهــوم توطئــه اســت. تئــوری توطئــه 
ــا توهــم توطئــه یکــی از تئوری هــای مطــرح در بیــن نظریه پــردازان  ی
و تحلیل گــران در امــور سیاســی، اجتامعــی،  تاریخــی، زیســت محیطی 
و... اســت. ازآنجاکــه نفــوذ ایــن تئــوری در بیــن مــردم به گونــه ای 
ــه ی خــود  ــراد جامعــه در تحلیل هــای عامیان اســت کــه بســیاری از اف
آن هــا بــه کار می گیرنــد و بــه فرهنــگ سیاســی در جامعــه تبدیل شــده 

اســت. نقــد و بررســی آن حائــز اهمیــت اســت. 

تعاریف:                                                                                                                                                     
ــر  ــه مجموعــه ای از نقشــه های پ ــا دسیســه، Conspiracy ب ــه ی توطئ
ــه گر  ــای دسیس ــا نهاده ــراد ی ــط اف ــه توس ــود، ک ــه  می ش ــه گفت حیل
ــواه  ــورِد دلخ ــه ی م ــه نتیج ــت ب ــا درنهای ــردد ت ــرا می گ ــی و اج طراح

ــد. خــود دســت   یابن

در  دسیســه گری  وصــف  بــرای  اســت  اصطالحــی  توطئــه  تئــوری 
ــه  ــا تاریخــی کــه درنتیجــه ی نقشــه های مخفیان رویدادهــای کنونــی ی
ــی،  ــات سیاســی، مال گروه هــای کوچــک و دسیســه گر کــه دارای امکان
نظامــی، روانــی و علمــی هســتند بــه وقــوع می پیونــدد. بــه عبارتــی 
ــه می دهــد  ــه مخاطــب ارائ ــن را ب ــه ای ــوری توطئ ــوان گفــت: تئ می ت
ــی و  ــی، اجتامع ــای سیاس ــمی رویداده ــری و رس ــکل ظاه ــه ش ــه ب ک
ــی  ــامل در پ ــوادث ع ــرت ح ــه بیش ــند بلک ــته باش ــاور نداش ــادی ب اقتص
ــد. ــان شــکل می گیرن ــوالً پنه ــوذ و معم ــراد پرنف اعــامل گروهــی از اف

فواد شورش گر
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 اما سوال اینجاست آیا تئوری توطئه زائده ی فکر متوهم است و باید آن را توهم توطئه نامید؟

استدالل منکران تئوری توطئه

ــل وقــوع  ــی و عــدم آگاهــی از عل ــا بیامری هــای روان ــط ب ــه آن را مرتب ــه توســل ب ــوری توطئ منکــران تئ
ــر داشــته باشــند: ــد کــه ممکــن اســت ریشــه در عوامــل زی حــوادث می دانن

 کمبــود اطالعــات، مســتندات و کــم حوصله گــی : ازآنجاکــه بــرای تفســیر یــک 	
ــس ازآن  ــی و پ ــتنی های کاف ــم، دانس ــتندات محک ــات، مس ــه اطالع ــاز ب ــداد نی روی
کنــدوکاو همه جانبــه ی رویــداد وجــود دارد. پیــروان نظریــه توطئــه بــه دلیــل 

کم اطالعــی، نا آگاهــی و کــم حوصله گــی بــه آن پنــاه می برنــد.

 ــرای راضــی کــردن 	 ــال ب ــی: افــراد مبت ــد و فرافکن ــد پارانویی بیامری هــای روانــی مانن
ــود را  ــت موج ــا واقعی ــاس ب ــال مت ــرد مبت ــوند، ف ــی می ش ــه فرافکن ــل ب ــود متوس خ
ازدســت داده و علــت یــک رویــداد را بــه موضــوع یــا فاعلــی خیالــی و یــا غیرواقعــی 
منصــوب می کنــد. اینــان معتقدنــد: توهــم توطئــه نوعــی بیــامری روانــی فــردی و 
ــا« و  ــز و همه کــس را »پارانوی ــه همه چی جمعــی اســت. بیــامری فــردی ســوءظن ب

ــد. ــه می نامن ــوری توطئ ــامری جمعــی را تئ بی

 ــوری 	 ــه تئ ــی ب ــل غیرواقع ــه عام ــت ب ــک واقعی ــان از ی ــردن اذه ــرف ک ــرای منح ب
توطئــه پنــاه می برنــد.

 متســک بــه تئــوری توطئــه بــرای انگیزه هــای ایدئولوژیــک،  ملــی، اجتامعــی، 	
و... سیاســی  اقتصــادی، 

 تاثیــر اعتقــادات مذهبــی: در قدیــم مــردم علــت هــر رویــداد ناگــواری را بــه 	
ــان، ریشــه یابی  ــد جربگرای ــن گــروه مانن ــد. ای اهریمــن و شــیطان منســوب می کردن
علــت و معلولــی رویدادهــا را امــری بی فایــده می بیننــد، لــذا بــا توســل بــه تفســیر 
رویدادهــا از منظــر توهــم توطئــه هیــچ نیــازی بــه بررســی ابعــاد و زوایــای رنگارنگ 

ــد. ــوع منی بینن موض

استدالل موافقان تئوری توطئه

از دیــد پوزتیویســم بســیار منطقــی اســت بــه تئــوری  توطئــه بــا دیــدی شــکاکانه و یــا بی پایــه و اســاس 
نــگاه شــود؛ زیــرا اغلــب ایــن تئوری هــا دارای اســناد کافــی و معتــربی بــرای اثبــات شــدن ندارنــد. راســتی 
اگــر در مــورد آن هــا اســناد و مــدارک در دســت بــود بازهــم تئــوری بــود؟ البتــه در مــواردی بانیــان توطئــه 
ــا ارائــه ی ادلــه ی ضعیــف و ناکافــی ســعی در بی پایــه نشــان دادن اصــل توطئــه و انحــراف آن دارنــد.  ب
ــت ماجــرا ســعی در  ــاع از واقعی ــف و غیرقابل دف ــوری ضعی ــک تئ ــه ی ی ــا ارائ ــر خــود ب ــع توطئه گ درواق

پوشــاندن نیــات خــود دارد و ایــن هــم از پیچیدگی هــای نقشــه های پــر حیلــه اســت.

در زیر چند مورد از استدالل های موافقان تئوری توطئه به صورت خالصه آورده شده است

 نبــود اطالعــات در مــورد توطئــه دلیــل بــر نبــود تئــوری آن نیســت بلکــه بخشــی از 	
ــه پنهانــی بــودن  ــرا یکــی از مشــخصه های اصلــی توطئ ــه اســت زی اســرتاتژی توطئ

آن اســت.

 اگــر در مــورد رویــدادی کــه توطئــه در مــورد آن بــه وقــوع پیوســته اســت اطالعــات 	
ــرار  ــه ق ــوری توطئ ــوب تئ ــداد در چارچ ــر آن روی ــد دیگ ــته باش ــود داش ــی وج کاف

ــه اســت. ــه توطئ ــرد بلک منی گی

 آگاهی نداشن افراد در مورد رویدادها دلیل بر نبود اصل موضوع نیست.	

 اگــر تئــوری توطئــه وجــود نــدارد چــرا منکــران ایــن تئــوری هرزمــان کــه منافعشــان 	
اقتضــا کنــد بــه آن متوســل می شــوند.

 راســتی اگــر توطئــه ای وجــود نــدارد چــرا در طــول تاریــخ شــاهد شــکل گیری 	
ــگان  ــرف بیگان ــر از ط ــورهای دیگ ــور کش ــت در ام ــتعامری و دخال ــای اس نظام ه

ــتیم. هس

نمونه  هایی از توطئه در صدسال گذشته

کودتای 1973 شیلی

در انتخابــات ریاســت جمهــوری 1970 شــیلی، »ســالوادور آلنــده« بــا تفــاوت بســیار کمــی بیشــرتین مقــدار 
ــاب  ــرای انتخ ــاورد، ب ــت نی ــه دس ــی ب ــت مطلق ــده« اکری ــه »آلن ــل این ک ــه دلی ــت آورد. ب ــه دس آرا را ب
شــدنش نیــاز بــه یــک رأی اضافــی از طــرف مجلــس ملــی شــیلی داشــت. بــر طبــق قانــون اساســی شــیلی، 
ــده«  ــد. از »ســالوادور آلن ــه پســت رئیس جمهــوری شــیلی گردی ــده ب ــن رأی باعــث منصــوب شــدن آلن ای

ــد. ــام می برن ــه قــدرت رســید ن ــا رأی و دموکراســی ب ــه ب ــن رئیس جمهــور مارکسیســت ک ــوان اولی به عن

ــدن  ــور ش ــه رئیس جمه ــکا، ب ــده آمری ــن ایاالت متح ــیلی و هم چنی ــه ِی ش ــی از جامع ــای مختلف بخش ه
ــیلی وارد آورد.  ــت ش ــادی روی دول ــک زی ــادی و دیپلامتی ــار اقتص ــکا فش ــتند. آمری ــرتاض داش ــده اع آلن
ــکا  ــده ی آمری ــکن های ایاالت متح ــا کارش ــیلی ب ــاد ش ــازی اقتص ــرای بازس ــده ب ــالوادور آلن ــای س تالش ه
مواجــه گردیــد و منجــر بــه افزایــش تــورم و کمبــود مــواد غذایــی در کشــور شــد. اعتصــاب در بخش هــای 
مختلــف کشــور را فلــج کــرد. در 11 ســپتامرب، 1973 طــی کودتایــی بــا همــکاری ارتــش و ســازمان ســیا، 
دولــت آلنــده رسنگــون شــد و آگوســتو پینوشــه، فرمانــده ارتــش خــود را به عنــوان رئیس جمهــور جدیــد 
معرفــی کــرد. آلنــده در ایــن کودتــا، بــه همــراه نزدیــک بــه ســه هــزار نفــر از یارانــش کشــته شــد. درمیــان 

ــورد. ــم می خ ــه چش ــز ب ــارا 1 نی ــام ویکتور خ ــته ها ن کش

ایــن کودتــا نه تنهــا مســیر سیاســی شــیلی را تغییــر داد، بلکــه تاثیــر بســزایی درصحنــه سیاســی کشــورهای 
دیگــر آمریکایــی التیــن در دهه هــای هفتــاد و هشــتاد میــالدی و جنــگ رسد داشــت. مشــاجره ی 

ــه دارد. ــم ادام ــوز ه ــا هن ــن کودت ــف ای ــای مختل ــر رس جنبه ه ــان ب تاریخ نویس

توطئه علیه رهرب استقالل کنگو2

ــک  ــوری دموکراتی ــت وزیر جمه ــن نخس ــت مدار و اولی ــا«   )1961 –  192۵( سیاس ــری لومومب ــس ام »پاتری
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کنگــو )زئیــر( بــود.

ــرای  ــرد، راه را ب ــاز ک ــی آغ ــه از جوان ــی ک ــا مبارزات ــا ب ــک اســت. لومومب ــو از اســتعامر بلژی وی رهــرب اســتقالل کنگ
ــی  ــاخت؛ ول ــاه س ــو کوت ــای کنگ ــع و بانک ه ــا را از مناب ــت بلژیکی ه ــرد و دس ــم ک ــک فراه ــو از بلژی ــتقالل کنگ اس
ــکاـ  و  ــی آمری ــازمان اطالعات ــه »CIA« ـ  س ــر توطئ ــت وزیر( براث ــوان نخس ــت به عن ــه حکوم ــی )ده هفت ــس از مدت پ
ــس ازآن  ــد و پ ــزل ش ــو ع ــت کنگ ــور وق ــط رئیس جمه ــه ای توس ــی توطئ ــک« در ط ــو، »بلژی ــابق کنگ ــتعامرگر س اس
متــواری گشــت. رسانجــام رسهنــگ »موبوتــو سه سه ســه کو« و »ژرار ســئورت« مامــور نظامــی بلژیــک و همکارانــش 
پــس از قطعه قطعــه کــردن لومومبــا و دو وزیــر وفــادارش، آن هــا را در اسیدســولفوریک انداختنــد و بقایــای اجســاد 

را هــم ســوزاندند.

توطئه علیه رهرب استقالل اندونزی  

ــتقالل  ــن اس ــد و ژاپ ــربی وی از هلن ــه ره ــزی ب ــود. اندون ــزی ب ــور اندون ــن رئیس جمه ــوکارنو« اولی ــد س ــرت »احم دک
یافــت. او در میانــه ی ســال های 194۵ تــا 1967 رئیس جمهــور اندونــزی بــود. کشــور اندونــزی تــا ســال 1942 میــالدی 
مســتعمره ی هلنــد بــود و در زمــان جنــگ جهانــی دوم، از 1942 تــا 194۵ تحــت اشــغال ژاپــن درآمــد .اندونــزی بــه 

رهــربی »ســوکارنو« و »محمــد حتــا« در ســال 17 اوت 194۵  اســتقالل یافــت.

ــارت  ــه اس ــوکارنو را ب ــد و س ــرصف کردن ــزی را ت ــت اندون ــاز، پایتخ ــزام چرتب ــا اع ــال ب ــدی در 1949س ــای هلن نیروه
ــد  ــزی رأی داد. »محم ــتقالل اندون ــه اس ــد ب ــد و هلن ــوکارنو آزاد ش ــل س ــازمان مل ــوروی و س ــار ش ــا فش ــد. ب گرفتن

ــرد. ــار ک ــدرت برکن ــوکارنو را از ق ــد س ــی احم ــای نظام ــک کودت ــا ی ــه 1960 ب ــوهارتو« در ده س

کودتای 2۸ مرداد

کودتــای 2۸ مــرداد )بــه تعبیــر حکومــت پهلــوی: رســتاخیز 2۸ مــرداد( کودتایــی اســت کــه بــا طــرح و حامیــت مالــی 
و اجرائــی ســازمان مخفــی اطالعــات بریتانیــا و آژانــس اطالعــات مرکــزی آمریــکا، ســیا بــر ضــد دولــت محمــد مصــدق 
در 2۸ مــرداد 1332 بــه انجــام رســید. در آمریــکا از آن بــه نــام عملیــات آژاکــس نیــز یــاد می شــود. عملیــات تی.پــی .

آژاکــس »T.P. AJAX« )گویــش آجاکــس هــم رایــج اســت( اســم رمــز عملیــات ســازمان ســیا در کودتــای 2۸ مــرداد 
اســت. عملیــات "تــی. پــی. آژاکــس" به عنــوان اولیــن عملیــات قهــری برانــدازی برون مــرزی ســازمان »CIA« محســوب 

می شــود.

AJAXنــام تجــاری یــک مــاده پاک کننــده و شــوینده رشکــت "کلگیــت پاملولیــو" اســت کــه در آمریــکا و اروپــا اســتفاده 
 TUDEH ــام حــزب تــوده ــازار موجــود اســت. T.P مخفــف ن ــام در ب می شــود. ایــن مــاده هنــوز هــم بــه همیــن ن
ــا از  ــات کودت ــران اســت. دســتور عملی ــوده از ای ــات پاک ســازی حــزب ت ــام، عملی ــن ن PARTY اســت. منظــور از ای
طــرف چرچیــل بــه خاطــر انتقــام از ملــی شــدن صنعــت نفــت و از طــرف آیزنهــاور بــه خاطــر تــرس از حاکــم شــدن 

کمونیســم بــر ایــران صادرشــده بــود و شــاه ایــران محمدرضا شــاه بــا قصــد آنــان موافقــت کــرد.

در شــصتمین ســالگرد کودتــای 2۸ مــرداد 1332، آرشــیو امنیــت ملــی آمریــکا اســنادی را منتــرش کــرد کــه ضمــن نشــان 
دادِن نقــش ســازمان ســیا در رهــربی اقــدام فــوق، آن را بخشــی از فعالیــت سیاســت خارجــی آمریــکا بــه شــامر آورد.

انجام
 تئــوری توطئــه از مباحثــی اســت کــه بــه دنبــال یافــن علــت یــا علــل وقــوع رویدادهاســت، ولــی در ایــن راســتا ره 

ــرای،  ــه جایگاهــی ب ــا هیچ گون ــه تحلیل ه ــد. این گون ــی می کن ــه منته ــه توطئ ــا را ب ــه ی علت ه ــرده و هم ــا ب ــه خط ب
ــطوح  ــع در س ــان ها و جوام ــش انس ــی، واکن ــای اجتامع ــش نیروه ــی، نق ــه ی خارج ــاز توطئ ــی زمینه س ــل داخل عوام
ــی   ــا و مســایل سیاســی و اجتامع ــت بســیاری از رویداده ــه ماهی ــد. در حالی ک ــی در نظــر منی گیرن ــی و عاطف عقالن
ارتبــاط تنگاتنگــی بــا ســایر پدیده هــای اجتامعــی و بســرتهای تاریخــی دارد.  بــرای منونــه در توطئــه علیــه رهــرب آپــو 
در ۵1 فوریــه ی ســال 9991 کــه توســط بســياري از دولت هــا از قبيــل آمريــکا، ارساييــل دول اتحاديــه اروپــا، انجــام شــد 
و موضع گــري بعــي از کشــورهاي عــرب ، روســيه و بســياري از دولت هــاي ديگــر در آن نقــش داشــت. رهــربی در 
کتــاب »كــورد آزاد هويــت نويــن خاورميانــه« کــه دفاعيــه ارائــه شــده بــه دادگاه مؤتلفــه آتــن اســت زمینــه هــا و علــل 
ایــن توطئــه را  بســیار دقیــق و علمــی بررســی می کنــد. از تحلیــل جامعــه ِی کوردســتان از نظــر تاریخــی و اجتامعــی 
و عوامــل داخلــی  گرفتــه تــا نقــش اقتصــاد و تهدیدهــای ترکیــه علیــه کشــورهای کــه در توطئــه  رشیــک بودنــد کــه 

بحــث در مــورد آنهــا در ایــن نوشــتار منی گنجــد و خــود نیازمنــد مقالــه ایســت.  

بــه طــور کلــی می تــوان گفــت: منحــرص دانســن علــل و عوامــل پیچیــده ی پدیده هــای مختلــف اجتامعــی در توطئــه 
بیگانــه روشــی نادرســت اســت کــه امــکان درک و یافــن علــت یــا علــل صحیــح  تحــوالت و رویدادهــای اجتامعــی را از 
بیــن می بــرد و از طرفــی پیامدهــای سیاســی و روانــی منفــی بــه همــراه دارد کــه موجــب نادیــده گرفــن ضعف هــای 
داخلــی و ناتوانــی در حــل مشــکالت می گــردد و نهایتــا یکــی از رشایــط عــدم توســعه ی سیاســی را فراهــم مــی آورد.

بنابرایــن نــه می تــوان بــا نگاهــی دگامتیــک همــه ی علــل رویدادهــا را بــه توطئــه بیگانــه نســبت داد و نــه می تــوان 
ــه  ــچ مــوردی در کار نیســت و آنچــه کــه توطئ ــه ای در هی ــچ توطئ ــه را نفــی کــرد و گفــت: هی یکــره وجــود توطئ
خوانــده می شــود همــه خــواب و خیــال و توهــم اســت بلکــه منظــور آن اســت کــه در یافــن علــل حــوادث سیاســی 

و اجتامعــی بایــد ابعــاد و جنبه هــای گوناگــون را  مــورد بررســی قــرار داد.

1. ویکتــور یدیــو خــارا مارتینــز )بــه اســپانیایی: Víctor Lidio Jara Martínez( شــاعر، آوازخــوان و انقالبــی شــیلیایی کــه در ســال 1973 بــا . 1

وقــوع کودتــای پینوشــه بســیاری از انقالبی هــای پیــرشو ازجملــه آلنــده بــه قتــل رســیدند و بســیاری دیگــر نیــز بازداشــت شــدند. خــارا نیــز 

در جمــع دانشــجویان دانشــکده فنــی دســتگیر شــد و بــه همــراه تعــداد زیــادی از دانشــجویان بــه اســتادیوم ســانتیاگو منتقــل شــد. در آنجــا 

اســتخوان های دســت و انگشــت های او را شکســتند و از او خواســتند در حضــور ســایر بازداشت شــدگان آواز بخوانــد و او ترانــه »مــا پیــروز 

خواهیــم شــد« رسود مخصــوص حــزب اتحــاد مردمــی را خوانــد.در روز 16 ســپتامرب جســد تیربــاران شــدٔه او را در کنــار خیابــان پیــدا کردنــد.

2. کنگــو از غنی تریــن کشــورهای جهــان ازنظــر منابــع طبیعــی بــه شــامر می آیــد ولــی مــردم آن از فقیرتریــن مــردم جهــان هســتند. ارزش . 2

منابــع معدنــی کنگــو 24 تریلیــون دالر بــرآورد شــده اســت کــه برابــر بــا تولیــد ناخالــص داخلــی آمریــکا و اروپاســت. تصاحــب ایــن ثــروت 

ــر  ــد ذخای ــتاد درص ــور هش ــن کش ــت. ای ــوده اس ــور ب ــن کش ــای ای ــتعامری و جنگ ه ــای اس ــی توطئه ه ــزه اصل ــی انگی ــادی زیرزمین غیرع

ــوم و نیوبیــوم( را در خــود جــای داده اســت و بزرگ تریــن تولیدکننــده کبالــت  ــه هــم تانتال ــاارزش و شــبیه ب ــز ب ــان )دو فل ســنگ های کولت

ــی از  ــر قابل توجه ــه ذخای ــن اینک ــده مــس در آفریقاســت. ضم ــن تولیدکنن ــا و بزرگ تری ــاس در دنی ــزرگ امل ــده ب ــن تولیدکنن ــا، دومی در دنی

قلــع، روی، طــال و نفــت نیــز دارد. ذخایــر بزرگــی از اورانیــوم نیــز در ایــن کشــور قــرار دارد و اورانیومــی کــه در پــروژه منهــن بــرای ســاخت 

نخســتین مبب هــای امتــی دنیــا اســتفاده شــد از اورانیوم هــای کنگویــی بودنــد. جنگل هــای وســیع ایــن کشــور نیــز بیــش از نیمــی از ذخایــر 

ــد. ــوار آفریقــای جنــوب صحــرا را در خــود جای داده ان ال
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هنگامــی كــه مــرا بــه زنــدان امرالــی آوردنــد، اولیــن كســی كــه بــه اســتقبامل آمــد، 
ــن  ــود. اولی ــا ب ــه شــورای اروپ ــه ی پیشــگیری از شــكنجه وابســته ب ــده ی كمیت مناین
ســخن مناینــده ی مذكــور كــه در ســطح ریاســت كمیتــه جــای داشــت، این بــود: »در 
ایــن زنــدان بــه رس خواهــی بــرد؛ مــا هــم از راه شــورای اروپــا نظــارت می كنیــم و 
ســعی بــر یافــن راه حل هایــی خواهیــم منــود.« دولــت یونــان دورویانــه بــا خیانــت 
ــت می شــود،  ــرت یاف ــخ كم ــرش در تاری ــه نظی ــه شــیوه ای ك ــه دوســتی، آن هــم ب ب
مــرا بــه ســیا ـ آمریــكا تحویــل داد. هنگامــی  كــه مناســبات دولــت ـ ملــت یونــان بــا 
ــرص  ــد، در »ع ــزوده ش ــا[ اف ــان دولت ه ــه ی منافع]می ــه معادل ــه ب ــوری تركی جمه
ــرم  ــه زنجی ــی ب ــای امرال ــان صخره ه ــاب«،  در می ــان بی نق ــان و خدای ــاهان عری ش
كشــیدند و بــه محكومیــت تقدیرگونــه ای كــه بدتــر از افســانه ی »پرومتــه« اســت، 

دچــار گشــتم.

ــن  ــوع ای ــر وق ــه راه ب ــد خروجــم از ســوریه ك معادله ی]سیاســی[ موجــود در رون
ــه خــروج از ســوریه  ــر اســت. ماهیــت نگرشــی كــه مــرا ب ــه گشــود، جالب ت مرحل
ــا  ــودم و تصــادم  ب ــل ب ــرای دوســتی قائ ــر ســهمی كــه ب واداشــت، متكــی اســت ب
سیاســت اتخــاذی ارسائیــل در مــورد کوردهــا. ارسائیــل كــه به ویــژه بعــد از جنــگ 
جهانــی دوم خــود را بــرای ایفــای نقــش اربــاب در مســئله ی کــورد آمــاده می كــرد، 

ــورد را،  ــئله ی ک ــل مس ــیوه ی  ح ــن ش ــت دومی ــه منی توانس ــود ك ــاس ب ــان حس چن
ــا  ــن مســئله ب ــاً ای ــاب آورد. قطع ــج توســط مــن پیرشفــت می منــود، ت ــه تدری ــه ب ك
محاسباتشــان همخوانــی نداشــت. نبایــد منكــر ایــن حــق گــردم كــه موســاد از راهــی 
ــا  ــش منــود؛ ام ــورد نظــر خوی ــه مشــاركت در راه حــل م ــرا دعــوت ب غیرمســتقیم م
ــودم.  ــن كاری نب ــه چنی ــارض ب ــی ح ــم سیاس ــی و ه ــر اخالق ــم  از نقطه نظ ــن، ه م
دســت اندركاران عــرب ســوریه هیــچ گاه نخواســتند از روابطــی كــه كفــه ی تاكتیكــی 
آن ســنگین تر بــود، فراتــر رونــد. »حافــظ اســد« كــه بــر اســاس درگیــری بیــن آمریــكا 
و شــوروی بــر رس هژمونــی، رهــربی خویــش را برقــرار ســاخته  بــود، طــی مرحلــه ی 
بحرانــی فروپاشــی شــوروی، در چنــان وضعیتــی قــرار داشــت كــه قــادر بــه حفــظ 
هیــچ نــوع رابطــه ی تاكتیكــی نبــود. از طریــق من)تشــكل PKK( ، تركیــه را در 
تعــادل نــگاه داشــته و بــه گونــه ای در پــی یافــن پاســخ در برابــر تهدیــدی بــود كــه 
جمهــوری تركیــه از ســال 19۵۸ بــه طرفــداری از ارسائیــل، علیــه ســوریه منــوده بــود. 
چــون PKK ابــزار مناســبی بــرای ایــن موضــوع بــود، امــكان یــك رابطــه ی تاكتیكــی 
ــد رابطــه ی  ــه ببینن ــد ك ــب آن نبودن ــدان طال بســیار بلندمــدت را فراهــم منــود. چن
ــای  ــی تالش ه ــردد. متام ــورد گ ــئله ی ک ــر در مس ــتی دیگ ــای سیاس ــور، راهگش مذك

ــع منی شــد.  ــر واق ــن نظــر مؤث ــه، از ای دولتمــردان تركی

همیــن یــادآوری مختــرص نیــز كافــی اســت تــا نشــان دهــد آن نیــروی اساســی   كــه مرا 
از ســوریه خــارج ســاخت، ارسائیــل اســت. بــدون شــك، فشــارهای سیاســی آمریــكا و 
فشــارهای نظامــی تركیــه نیــز در ایــن مســئله، ایفــای نقــش منودنــد. نبایــد فرامــوش 
ــه از ســال 19۵0 بدین ســو پیامن نامه هایــی مخفــی داشــته و طــی  ســاخت كــه تركی
ــق  ــی تروریســم«، تواف ــام »آنت ــی دیگــری در ســال 1996 تحــت ن معاهــده ی الحاق

PKKســتیزانه ی آمریــكاـ ارسائیــل و تركیــه كامــل گشــت. 

عامــل مهــم دیگــری كــه بایــد بــر مرحلــه ی ذكرشــده افــزود، ایــن اســت كــه 
میهنــی  اتحادیــه ی  و   )PDK(کوردســتان دموكــرات  حــزب  دســت اندركاران 
ــر  ــارت دیگ ــتند و به عب ــه داش ــل رابط ــكا و ارسائی ــا آمری ــه ب ــتان)YNK( ك کوردس
PKK مجلــس و حكومــت فدرالــی کورد)تشكیل شــده در ســال 1992( بــر بنیــاد

ــت و  ــط آن دوران، دول ــامن در رشای ــد. بی گ ــكاری می منودن ــه هم ــا تركی ــتیزی، ب س
نیروهــای نظامــی تركیــه بــر اســاس نگرشــی تاكتیكــی عمــل می كردنــد. امــا تاریــخ، 
ــامدهای  ــوع، پیش ــیار متن ــای بس ــت. ادراك ه ــش را داراس ــه خوی ــص ب ــیری مخت س
ــروزه  ــه ام ــه تركی ــی ای ك ــتباه تاریخ ــانند. اش ــور می رس ــه ی ظه ــه منص ــی را ب مهم
ــه و  ــه آن دچــار خشــم بســیار می گــردد، از ادراكــی محــدود، خودخواهان نســبت ب

می گیــرد.  نشــأت  یك طرفــه 

ــود، از ســوریه  ــه مــا ب ــی كــه علی ــر تلفیــق همــه ی ایــن عوامل در ســال 199۸ در اث
ــد از  ــه بای ــودم ك ــه ب ــالً متوج ــز كام ــن نی ــم م ــكارا بگوی ــتی آش ــدم. بایس ــارج ش خ
ــا  ــیدم. ام ــار كش ــد انتظ ــش از ح ــی، بی ــع زمان ــك مقط ــوم. در ی ــارج ش ــوریه خ س
ــالی  ــه اعت ــل ب ــتان و متای ــام کوردس ــا ن ــی ب ــی سیاس ــك خط مش ــاد ی ــت ایج جذابی
رویكــرد دوســتانه ام تــا ســطحی اســرتاتژیك، مــرا بــه حالــت یــك اســیر درآورده بــود. 
بایســتی اعــرتاف منایــم كــه باالتریــن مقامــات ســوریه، مخاطره آمیــز بــودن ایــن امــر 
ــد گوشــزد منودنــد. امــا مــن هنــوز هــم ناچــار بــودم كــه از اهمیــت  را به طــور مؤكّ
و اغامض ناپذیربــودِن »دوســتی اســرتاتژیك خلق هــا« دفــاع منایــم. نگرشــی كــه مــرا 
به ســوی یونــان كشــانید نیــز هــامن بــود. اگــر امــكان ایجــاد رابطــه  بــا دولــت یونــان 
وجــود منی داشــت، در درجــه ی دوم، عالقــه بــه پیشــربد روابــط دوســتانه ی ارزشــمند 
بــا خلــق یونــان توجــه مــرا به ســوی خــود معطــوف می منــود. دادوســتد بــا فرهنــگ 
كالســیك و تاریــخ تراژیك شــان بســیار مهــم و بــه معنــای وجــوب بــرآورد ن مقتضیــات 

دوســتی بــود. 

یكــی دیگــر از راه هــای برون رفــت بــرای مــن، كوهســتان های کوردســتان بــود. 
 - Dînê çiya :ــتم ــری داش ــوان دیگ ــوردی[ عن ــان ک ــه زب ــود كه ]ب ــل ب ــا قب مدت ه

آنچــه مقصــود نظــر مــن می باشــد 
ایــن اســت: آشــكار اســت تــا 
بــه تحلیــل نظــام  زمانــی كــه 
افسونگر و مدرنیته ی كاپیتالیستی 
نپــردازم، هــامن  كــه در هیــأت 
ــده ی  ــاله ی مناین ــاد س ــم هفت خان
شــورای اروپــا ـ  دعوت كننــده ی 
ــر  ــی!ـ ظاه ــدان امرال ــه زن ــن ب م
گشــت، منی توانــم رسنوشــتم را 
و  تحلیــل  صحیحــی  به صــورت 
تعییــن منایــم. رویدادهــا به متامــی 
ــا  ــكا ـ اروپ ــل ـ آمری ــط ارسائی توس
فروپاشــی  از  پــس  روســیه ی  و 
شــده اند.  زده  رقــم  شــوروی، 
نقــش دولت هــای ســوریه، یونــان 
و تركیــه در درجــه ی دوم قرار دارد 
و از خدمــات  بروكراتیــك فراتــر 

منــی رود. 

یو
رنات
آلت

روایت آزادی
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Dînê çolê بــه  معنــای مجنــون صحــرا و كوهســتان! امــا در مقایســه بــا ایــن رهیافــت، مدنظــر قــرار دادن دو عامــل موجــب 
می گشــت كــه گزینــه ی یادشــده از نقطه نظــر انتخــاب، بــه درجــه ی دوم موكــول  گــردد. اگــر بــه كوهســتان های میهــن می رفتــم، 
محــل ســكونتم بــا همــه نــوع تســلیحات مــورد مببــاران واقــع می گشــت؛ ایــن مســئله خلــق و رفقــا را دچــار آســیب و زیــان 
ــه تفكــر و  ــی ب ــه شــیوه ی نظام ــا ب ــان می ســاخت تنه ــرد و ناگزیرم ــی ایجــاد می ك ــز محدودیت های می منــود، در ارتباطــات نی
تعمــق بپردازیــم و برخوردمــان به صــورت همه جانبــه ای نظامــی می شــد. مــورد مهــم دیگــر، فقــدان آمــوزش جوانــان ـ آن هــم 

بــه  شــكلی باورنكردنــی ـ و رضورت حتمــی آمــوزش آنهــا بــود كــه مــرا از انتخــاب ایــن مســیر بازمی داشــت.

خالصــه اینكــه ادعایــی حاكــی از در تنگنــا قــرار گرفــن مــا و كســب نتیجــه توســط آنهــا، كــه از ســوی بســیاری از محافــل رســمی 
و غیررســمی تركیــه بــر زبــان رانــده می شــود، چنــدان واقعیــت نــدارد. كاماینكــه آزمــودن همه جانبــه ی هــامن سیاســت اعــامل 
فشــار بــر روی ایــران و عــراق، به جــای اینكــه نتیجه بخــش باشــد، ســبب شــده تــا مســئله به صــورت گره كــور درآیــد و الینحــل 
گــردد. از هم اكنــون منی تــوان پــی بــرد كــه ارتبــاط تاكتیكــی بــا ایــران و ســوریه چــه نتایجــی را دربــر خواهــد داشــت. می تــوان 
گفــت بــه سیاســتی متوســل شــده اند كــه آبســن مــوارد و احتــامالت بســیاری اســت. وقتــی دوآلیتــه  یــا بلــوك »آمریــكاـ  اروپــاـ 
ــه پیامــدی خواهــد  ــه آمــاده ی متحمل شــدن هرگون ــا جمهــوری تركی ــران ـ روســیه ـ چیــن« قطعــی گــردد، آی ــا »ای ارسائیــل« و ی

بــود؟ 

ــد. شــناختی از بطــن  ــدون شــك ارزش تاریخــی دارن ــه ام، ب ــرا گرفت ــن ـ مســكوـ رم ف ــه از ماجــرای ســه ماهه ی آت ــی ك درس های
مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی ـ اصطــالح اساســی ایــن دفاعیاتــم ـ كــه بــا هــزار و یــك زره و نقــاب خویشتــن را نهــان منــوده اســت، 
ــام  ــالت را انج ــن تحلی ــتم ای ــا منی توانس ــاید نه تنه ــود، ش ــداد منی ب ــن روی ــر ای ــرا دارد. اگ ــن ماج ــا همی ــتقیمی ب ــاط مس ارتب
دهــم، بلكــه در نگــرش »دولــت ـ ملــِت« مبتنــی بــر ملی گرایــی ابتدایــی ســنتی گرفتــار می آمــدم و یــا هامننــد هــزاران منونــه ی 
دیگر)حتــی آنهــا كــه تشــكیل دولــت داده انــد( به عنــوان یــك جنبــش چــپ كالســیك، بــه رسنوشــتم راضــی می گشــتم. به مثابــه ی 
یــك اصــل علــوم اجتامعــی، هیــچ گاه از قطعی بــودِن امــری صحبــت منی كنــم. امــا در ایــن رابطــه احساســی قــوی دارم كــه »اگــر 

ــم«.  ــی دســت منی یافت ــی كنون ــروی چاره یاب ــه نی ــود، ب ــه ی یادشــده منی ب مرحل

بــرای مــن واضــح و مربهــن اســت كــه: نیــروی اساســی مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی نــه از تســلیحات آن نشــأت می گیــرد و نــه ریشــه 
ــه ی آخریــن و قوی تریــن  آنهــاـ در درون  ــای سوسیالیســتی ـ  به مثاب در ثروتــش دارد. غرق منــودن متامــی اتوپیاهــا و حتــی اتوپی
ــی آن را تشــكیل  ــروی اصل ــه انجــام می  رســاند، نی ــن ســاحران ب ــر از بهرتی ــه شــیوه ای ماهرانه ت ــه آن را ب ــش، ك لیربالیســم خوی
می دهــد. تــا زمانــی كــه بــه اختناق  كشــانیدِن متامــی اتوپیاهــای انســانی در لیربالیســم مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی تحلیــل نشــود، 
ــن  ــورت بهرتی ــا به ص ــز تنه ــری نی ــب فك ــن مكت ــی مدعی تری ــه حت ــت، بلك ــارزه پرداخ ــه مب ــم ب ــا كاپیتالیس ــوان ب ــا منی ت نه تنه
خدمتــكار آن درخواهــد آمــد. هیــچ فــردی بــه انــدازه ی »ماركــس«، كاپیتــال را تحلیــل نكــرده و كمــرت كســی بــه انــدازه ی »لنیــن« 
در مــورد دولــت و انقــالب ســخن گفتــه اســت. امــا امــروزه آشــكار گشــته علی رغــم اینكــه ســنت ماركسیســت ـ لنینیســت اظهــار 
ــا و مــواد الزمــه را برای ]تــداوم  ــوان آن را انــدك شــمرد، معن ــا كاپیتالیســم می منــود، در ســطحی كــه منی ت مخالفــت بســیاری ب
موجودیــِت[ كاپیتالیســم بــه ارمغــان آورده اســت. زیــرا بســیار پیــش می آیــد كــه تاریــخ نتایجــی فراتــر از انتظارات]برآمــده از[ 
اراده هایــامن ـ به منزلــه ی جمــع ادراكات متفــاوت ـ به بــار آورد. ایــن را به عنــوان یــك تقدیــر و یــا رابطــه ی دیالكتیكــی ناگزیــر 
بیــان منــی دارم. برعكــس، نتیجــه ای كــه از آن اســتنباط می كنــم ایــن اســت كــه بایــد هرچــه بیشــرت بــر روی اتوپیاهــای آزادی 

تأمــل مناییــم. 

تــا فــرد و جامعــه ا ی كــه توســط لیربالیســم تحریــك شــده اند را درك نكنیــم و بــه مســیر طبیعــی انســانی وارد ننامییــم، نتیجــه 
منی توانــد فراتــر از رسطان هــای اجتامعــی و مــرگ باشــد. ایــن موضــوع را مفصــالً بازگــو خواهــم كــرد. 

آنچــه مقصــود نظــر مــن می باشــد ایــن اســت: آشــكار اســت تــا زمانــی كــه بــه تحلیــل نظــام افســونگر و مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی 
نپــردازم، هــامن  كــه در هیــأت خانــم هفتــاد ســاله ی مناینــده ی شــورای اروپــا ـ  دعوت كننــده ی مــن بــه زنــدان امرالــی!ـ ظاهــر 
گشــت، منی توانــم رسنوشــتم را به صــورت صحیحــی تحلیــل و تعییــن منایــم. رویدادهــا به متامــی توســط ارسائیــل ـ آمریــكا ـ اروپــا 
و روســیه ی پــس از فروپاشــی شــوروی، رقــم زده شــده اند. نقــش دولت هــای ســوریه، یونــان و تركیــه در درجــه ی دوم قــرار دارد 

و از خدمــات  بروكراتیــك فراتــر منــی رود. 

ــد کشــیدن انســان  ــه بن ــه مجازاتــی همچــون ب ــان پوشــالی معــارص، ب ــگاه  کــه خدای  آن
پوســیده  بــه ذهن هــای  می اندیشــیدند، هرگــز  امرالــی  در صخره هــای  حقیقــت، 
ــک  ــخ در ی ــه تاری ــد ک ــش می آین ــی پی ــان لحظات ــه »چن ــرد ک ــور نک ــان خط و حقیرش
ــت  ــا صالب ــه ب ــانی ک ــردد«. انس ــه می گ ــخ نهفت ــک تاری ــخصیت در ی ــخصیت، و ش ش
اراده و پیــکار آزادی خواهانــه ی اندیشــه اش، بــا بــه زیــر کشــیدن نقاب هــای فریبنــده ی 
ــر خــواب  ــخ ترک خــورده ی زشتشــان انداخــت، بســیار پیش ت ــر تاری ــرزه ب ــدی، ل خداون
ــا  ــخ اســت. ب ــه خــود، تاری ــخ، ک ــی نه بخشــی از تاری ــود. امرال تاریکشــان را برآشــفته ب
زندانــی آن کــه  ادراک آزادی را الفبــای واژه بــه واژه ی ســطور تاریــخ آزادی منــود. حیاتــی 
کــه از راه ادراک آزادی بــزرگ شــود، هیــچ زندانــی را یــارای بــه بنــد کشــیدنش نخواهــد 
بــود. نوشــن تاریــخ انســان و آزادی بــا عصیــان ابراهیــم آســا را تنهــا ســینه ی خلق هایــی 
ــد.  ــوخته باش ــش راه س ــان از آت ــا و دست هایش ــه دل ه ــد ک ــه می دارن ــادگار نگ ــه ی ب
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تاریــخ واقعــی انســان، تاریــخ خلق هــا و زنــان و مردانــی اســت کــه رنــج 
ــه  ــی ک ــد. آنان ــان خریده ان ــه ج ــان را ب ــخ آزادی ش ــن تاری ــارزه ی نوش مب
ــن ترانه گــی انســان، خــود رسود و خــون و حامســه  در کوردســتان، رسزمی
ــای  ــاد تفنگ ه ــدام، فری ــبانه های اع ــاران، ش ــوار تیرب ــعر و دی ــدند. ش ش
گریــال و خنده هــای بدرقــه ی راه قهرمانــان کوهســتان شــدند. چراکــه 
صخره هــای امرالــی از مقاومــت، ســنگ بــه فروریخــت. مقاومــت، رویــش 
دوبــاره ی آن نهالــی بــود کــه ریشــه در عشــق داشــت. آزادی رسود تــازه ای 
شــد کــه دســتبند هیــچ جــالدی، دیگــر آن را بــه اســارت نخواهــد کشــید. 
در هنگامــه ای کــه شــعر مقاومــت و ادراک آزادی در ایــن رسزمیــن میــان 
دیوارهــای امرالــی بــه بنــد کشــیده می شــود و شــاعران آب و آینــه را بــردار 

ــات مقاومــت اســت. ــا ادبی ــات م ــد، ادبی می کنن

مقاومــت، نبــض حیات بخــش هــر جامعــه و نشــانگر روح بیــداری در 
حفــظ موجودیــت و دســتاوردهای آن جامعــه بــه شــامر مــی رود. مبــارزات 
ــا اشــغالگری و تجــاوز،  ــه ب ــع، خلق هــا و ملت هــا در راســتای مقابل جوام
اگــر بــا مقاومــت آحــاد جامعــه همــراه نباشــد، ناگزیــر انحــراف در مســیر 
طبیعــی جامعــه اســت. ایــن امــر نیــز کــه منجــر بــه از میــان رفــن اخــالق 
و ارزش هــای انســانی می گــردد، به عنــوان اصلی تریــن هــدف از ســوی 
بــردن روح  بیــن  از  انجــام می گیــرد. تضعیــف جامعــه و  ســلطه گران 
تاثیــرات  مقاومــت کــه در ابعــاد متفاوتــی صــورت می گیــرد، قطعــاً 
مختلفــی را نیــز بــر پیکــره ی جامعــه می گــذارد. تاریــخ کوردســتان، تاریــخ 
مبــارزه و مقاومــت اســت. فرهنگــی کــه آن چنــان ریشــه در واقعیــات ایــن 
رسزمیــن دارد کــه در هیچ یــک از دوره هــای تاریخــی، کوردســتانی بــدون 
مقاومــت و مبــارزه جهــت حفــظ رسزمیــن، دســرتنج و ارزش هــای مــادی و 
ــل  ــورش آکاد و باب ــر ی ــت در براب ــگ مقاوم ــم. از فرهن ــوی را منی بینی معن
ــا  ــن میرتاییســم ت ــوی همچــون آیی ــا مکانیســمی معن ــان ب از ســوی هوری
اعتقــادات و آیین هایــی چــون زرتشــتی، مانــوی، یارســان و ایــزدی، غنــای 
فرهنــگ مبــارزه و مقاومــت در ایــن رسزمیــن را بــه اثبــات می رســاند. ایــن 
فرهنــگ مقاومــت و ادبیــات منتــج از آن را می تــوان در ادبیــات شــفاهی-

ــک – در موســیقی  ــدرز پیشــینیان و اشــعار فلکلوری ــد و ان ــتان ها، پن داس
ــود  ــا وج ــران و ی ــیاچه مانه، الوک، حه ی ــون س ــن همچ ــای که و ملودی ه
کتاب هایــی همچــون گاتاهــا، رسانجــام و کتــاب ســیاه)مصحف ره ش( 
ــوب  ــار مکت ــی و آث ــون آیین ــوای مت ــی محت به روشــنی مشــاهده منــود. حت
ــت و  ــه در مقاوم ــده ی آن ریش ــود آورن ــه وج ــل ب ــن و عوام ــن رسزمی ای
مبــارزه در برابــر غارتگــران ایــن رسزمیــن دارد. قالب هــای حامســی-

ــر  ــای دیگ ــوره و بســیاری فرم ه ــه ری، هــوره، ل ــیقایی همچــون چه م موس
از ادبیــات مقاومــت تــا بــه امــروز نیــز محفــوظ مانــده اســت. پاسداشــت 
ــه  ــی ک ــان و مردان ــت شــهادت ها و مقاومــت زن ــه و روای ــان جامع قهرمان
بــا ایســتار اخالقــی و انســانی خویــش، در غنــا بخشــیدن بــه ایــن فرهنــگ 
و عــدم قبــول تســلیمیت، هریــک منــادی ارزشــمند بــوده کــه ســبب زنــده 
نگه داشــن روح مقاومــت و منشــاء عظیــم مبــارزه در ایــن رسزمیــن تــا بــه 
امروزنــد. مصــداق بــارز غنــای ادبیــات مقاومــت در کوردســتان را می تــوان 
ــی  ــار ادب ــا در آث ــع، جگرخــون، هیمــن و ی ــر قان در اشــعار شــاعرانی نظی

شــاعران معــارص کــورد چــون شــیرکو بیکــس، رفیــق صابــر، عبداللــه پشــیو و جــالل ملکشــاه دیــد. از نــکات قابــل تامــل 
در آثــار ایــن شــاعران می تــوان بــه ایــن موضــوع اشــاره منــود کــه عــالوه بــر روایــت شــعری مبــارزه و مقاومــت و ذکــر 
ــال، دارای  ــه و انف ــه ی حلبچ ــون فاجع ــرشی همچ ــع ب ــی و فجای ــی، فرهنگ ــی های اجتامع ــا نسل کش ــا و ی قهرمانی ه
نگرشــی منتقدانــه بــه جامعــه بــه دلیــل وجــود عنــارص وابســته بــه سیســتم های رسکوبگــر و متجــاوز و خیانــت عنــارص 

ــت در جامعــه می باشــند. ــگ خیان ــج ضــد فرهن ــی گاهــی رهــربان احــزاب و تروی و حت

بــا آغــاز جنبــش آزادی خواهــی خلــق کــورد، بــه پیشــاهنگی رهــرب آپــو و به ویــژه پــس از توطئــه ی بین املللــی 1۵ فوریــه 
ــات مقاومــت  ــژه ادبی ــات کــوردی و به وی و گســرتش دامنه هــای جنبــش در دیگــر مناطــق کوردســتان، به طورکلــی ادبی
ــی و کاهــش  ــد. خــال مبارزات ــن گردی ــی بنیادی ــی دچــار تحول ــی، سیاســی و فرهنگ ــر حوزه هــای اجتامع همچــون دیگ
مقاومت هــای سیاســی-اجتامعی و عــدم ســازمان دهی فکری-عملــی جامعــه از ســال های 1370 بــه بعــد و اتخــاذ 
ایدئولــوژی انفعال)پاسیویســم و بی تاثیــر شــدن( از ســوی احــزاب کالســیک رشق کوردســتان و خــروج از میــدان مبــارزه 
ــوری  ــت جمه ــده، حاکمی ــی گردی ــود مبارزات ــامدی و رک ــی سیاســی، بی اعت ــه دچــار رسخوردگ ــه جامع ــد ک ســبب گردی
اســالمی نیــز بیشــرتین بهــره را از ایــن خــالء بــرد. نهادینــه منــودن ضــد فرهنــگ خیانــت، بــا حقیــر خوانــدن ارزش هــای 
فرهنگــی و اخالقــی، به ویــژه زبــان و ادبیــات کــوردی، موســیقی، پوشــش، آیین هــا و ســنت های اجتامعــی و بــه ابتــذال 
کشــاندن آن هــا از پیامدهــای ایــن خــالء مبارزاتــی اســت. عملکــرد کالســیک و واپس گرایانــه ی ایــن احــزاب، عــدم انطبــاق 
بــا واقعیــات فرهنگــی و اجتامعــی رشق کوردســتان و نیــز گرایــش ســلطه بــر جامعــه، بــا رویکــردی قالــب گرایانــه را نیــز، 
ــد  ــن موضــوع ســبب گردی ــوان منــود. ای ــر جامعــه عن ــرات مخــرب ب ــل ناکامــی سیاســی و هــم تاثی می بایســت از دالی
ــات  ــه گرایش ــه، بلک ــه گرفت ــت فاصل ــات مقاوم ــا از ادبی ــات، نه تنه ــوزه ی ادبی ــژه در ح ــری به وی ــای فک ــا گرایش ه ت
ــی  ــا نگاه ــد. ب ــرتش یاب ــه گس ــز در جامع ــر نی ــوی دیگ ــی از س ــی و مذهب ــای دین ــو و گرایش ه ــمی از یک س لیربالیس
ــار هــری و موســیقایی  ــا آث ــات داســتانی- و ی ــات -شــعر و ادبی ــه ی ادبی ــژه نوشــتاری درزمین ــار فرهنگــی به وی ــه آث ب
ــی  ــا مونولوگ های ــه ب ــی، فردگرایان ــتان های انتزاع ــعار و داس ــم. اش ــوزه برمی خوری ــن ح ــفباری در ای ــت اس ــه وضعی ب
ــری و  ــی فک ــه همخوان ــه هیچ گون ــی ک ــیقی غرب ــت موس ــا محوری ــطحی ب ــیار س ــیقایی بس ــار موس ــه، آث درون گرایان
فلســفی را بــا جامعــه نداشــته و فاقــد نگاهــی منتقدانــه و یــا تحلیلــی بــه واقعیــات موجــود جامعــه اســت. گاهــا بــا 
رویکردهــای شــکلی، زبانــی و بــا به کاربــردن اصطالحاتــی از قبیــل معنــا زدایــی، هنجــار گریــزی و ساختارشــکنی، عنــوان 
ــار در  ــن آث ــه ای ــی مرشوعیت بخشــی ب ــا ژســتی روشــنفکرمنا در پ ــد. ب ــر آن می گذارن ــی پست مدرنیســتی را ب ــار ادب آث
هــامن جامعــه ای می باشــند کــه به شــدت از آن روی گــردان بــوده و هیچ گونــه پایبنــدی اخالقــی و مســئولیت پذیرانه ای 
نســبت بــه آن ندارنــد. تشــویق ها و تاییداتــی مردمــی را متنــا می کننــد کــه تعلــق بــه آن هــا را قبــول نداشــته و هــرروز 
تــالش دارنــد کــه مــدل فکــری، عملــی و حتــی شــکلی خــود را یــا بــا فرهنــگ حاکمیــت فرادســت منطبــق منــوده و در 
آن ذوب گردنــد یــا اروپــا را بــا جریانــات و مکاتــب فکــری آن الگــو و اتوپیــای خویــش قــرار می دهنــد. ایــن وضعیــت 
از ســوی بســیاری از نویســندگان به اصطــالح روشــنفکر، به ویــژه وابســتگان بــه قــدرت تــا بــه امــروز ادامــه دارد. تحلیــل 
ــه  ــر جســتجوی حقیقــت ک ــل اســت: اگ ــل تام ــه بســیار قاب ــن زمین ــو در خصــوص رســالت روشــنفکران در ای رهــرب آپ
اساســی ترین وظیفــه ی روشــنفکر اســت، دچــار خیانــت گردیــده و ایــن خیانــت به گونــه ای شــایع از طــرف رسمایــه داری 
و حاملــی روشــنفکرانه صــورت  می گیــرد، پــس پیداســت کــه مــواردی وجــود دارد کــه بایســتی به صــورت ریشــه ای در 
آن هــا تجدیدنظــر منــود. تــا زمانــی کــه در حــوزه ی روشــنفکری موضوعــات بایســته ی تجدیدنظــر ریشــه ای، مــورد تحلیــل 
واقــع نگردنــد، موقعیتــی کــه کســب می شــود منی توانــد فراتــر از تبدیل شــدن بــه رسمایــه داران و حامل هــای روشــنفکر 

جدیــد، نتیجــه ای حاصــل کنــد.

ــالق  ــئولیت پذیری اخ ــدم مس ــا و ع ــرتی از نومیدی ه ــی و در بس ــن فضای ــورد در چنی ــق ک ــی خل ــش آزادی خواه جنب
ــی  ــات و بازآفرین ــژه ادبی ــا و به وی ــی حوزه ه ــن را در متام ــی بنیادی ــی، تحول ــان انقالب ــی و هیج ــالء آگاه ــه و خ مداران
ــمگیر در  ــرات چش ــا تغیی ــری ب ــار ه ــوای آث ــوان در محت ــر را می ت ــن ام ــود آورد. ای ــه وج ــت ب ــات مقاوم ــن ادبی نوی
حوزه هــای فرهنگــی دیــد. ادبیــات و هــر را می تــوان تاریــخ اندیشــیدن انســان عنــوان منــود. تفکــر و تحلیــل هســتی، 
ــه زندگــی آزاد اســت. جنبــش  ــرای دســتیابی ب کشــف و شــهود معناهــا از ســوی انســان و جامعــه بــوده و جســتجو ب
ــات در  ــم و موضوع ــش کشــاندن مفاهی ــه چال ــا ب ــو ب ــوژی ژرف رهــرب آپ ــای ایدئول ــر مبن ــورد ب ــق ک آزادیخواهــی خل
عرصــه ی اندیشــه و نیــز زنــده منــودن روح مبــارزه و مقاومــت و بازآفرینــی انســان کــورد، ادبیــات و هــری متفــاوت امــا 

اگــر هنــوز آوای گیتــار »ویکتــور خــارا« 
ــه  ــور شــیلی را ب ــی مردگــی دیکتات حت
لــرزه درمــی آورد یــا شعرهای»لنگســن 
خلق هــای  و  سیاه پوســتان  هیــوز« 
ســتمدیده ی  آفریقــا را بــه پایکوبــی 
مبــارزه و مقاومــت فرامی خوانــد و 
یــا واژه هــای شــعر »موســی بیــدج« را 
کــودکان فلســطینی ســنگ بــه ســنگ 
زمزمــه  می کننــد و واژه هــای شــعر 
»نــزار قبانی« تــرس در دل دیکتاتورهای 
یــا  و  می انــدازد  عــرب  دولت هــای 
ــکو  ــای رسد مس ــتبداد میدان ه ــخ اس ی
بــه رشم  از شــعرهای مایاکوفســکی 
می نشــیند، ایــن ریشــه در ایســتار 
ــندگان  ــاعران و نویس ــن ش ــی ای اخاق
ــان بــه رسزمیــن، میهــن،  و پایبنــدی آن

ــت ــواه اس ــارزان آزادیخ ــق و مب خل
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بــا خاســتگاه اصیــل و برخــوردار از حقیقــت تاریــخ بــر اســاس واقعیــات جامعــه بــه وجــود آورده اســت. ادبیــات و هــر 
در ذات خــود، محصــول روح مبــارزه ی انســان و جســتجوی وی جهــت رســیدن بــه آزادی اســت. ادبیــات خلــق کــورد در 
ــان و مردانــی کــه بــه درک  ایــن برهــه ی زمانــی، می بایســت ادبیــات مقاومــت باشــد. ادبیــات حامســه و مقاومــت زن
ــار می کننــد. حتــی نگــرش ادبیــات سیاســی و  راســتین از دردهــای جامعــه رســیده و درراه آن نیــز جــان خویــش را نث
ــدرت،  ــه شــبکه های ق ــان به اصطــالح نویســندگان و روشــنفکران وابســته ب غیرسیاســی و مرزبندی هــای مرســوم در می
ــازدارد.  ــی ب ــه عرصه هــای مبارزات ــان را از وارد شــدن ب ــا آن ریشــه در سیاســت های ضــد فرهنگــی نظــام ســلطه دارد ت
ادبیــات کــه رنــگ حقیقــی زندگــی، تفکــر و اندیشــیدن انســان، متنــای عشــق بــه آزادی و جســتجو بــرای خلــق ارزش هــا 
و زیبایــی اســت، اگــر بــا درک از رضورت مبــارزه ی جامعــه و مشــارکت در آن همــراه نباشــد، بــه آثــاری تاریخ مــرصف 
ــران و  ــاهان و امی ــف ش ــعاری در وص ــح و اش ــون مدای ــی همچ ــه منونه های ــات ب ــخ ادبی ــردد. در تاری ــل می گ دار تبدی
یــا اشــعاری بــا مضامیــن فــردی و مناســبت های ســطحی بر می خوریــم کــه حتــی از ارزش هــای رصف ادبــی نیــز تهــی 

گردیــده اســت.

ــا شعرهای»لنگســن  ــرزه درمــی آورد ی ــه ل ــور شــیلی را ب ــی مردگــی دیکتات ــور خــارا« حت ــار »ویکت ــوز آوای گیت اگــر هن
هیــوز« سیاه پوســتان و خلق هــای ســتمدیده ی  آفریقــا را بــه پایکوبــی مبــارزه و مقاومــت فرامی خوانــد و یــا واژه هــای 
شــعر »موســی بیــدج« را کــودکان فلســطینی ســنگ بــه ســنگ زمزمــه  می کننــد و واژه هــای شــعر »نــزار قبانــی« تــرس 
در دل دیکتاتورهــای دولت هــای عــرب می انــدازد و یــا یــخ اســتبداد میدان هــای رسد مســکو از شــعرهای مایاکوفســکی 
بــه رشم می نشــیند، ایــن ریشــه در ایســتار اخالقــی ایــن شــاعران و نویســندگان و پایبنــدی آنــان بــه رسزمیــن، میهــن، 
خلــق و مبــارزان آزادیخــواه اســت. راز مانــدگاری آثــار و اندیشــه های آزادی خواهانــه در همیــن هم آوایــی بــا مبــارزه ی 
ــاد نخواهنــد  ــارزان راه آزادی را از ی ــان و مب خلــق درراه آزادی اســت. حافظــه ی تاریخــی جامعــه کــه هیــچ گاه قهرمان
بــرد، هرمنــدان، نویســندگان و شــاعران انقالبــی را نیــز میــراث دار رســالت عظیــم مبــارزه و انقــالب بــه شــامر آورده و 

همچــون یــک پیکارگــر راه آزادی از آنــان یــاد می کننــد.

ــهید  ــتاری ش ــار نوش ــا و آث ــعار، نامه ه ــد. اش ــارزان راه آزادی دی ــار مب ــوان در آث ــت را می ت ــن واقعی ــارز ای ــداق ب مص
فــرزاد کامنگــر به عنــوان منــاد مقاومــت و نیــز ســمبل رســالت روشــنفکری راســتین، منونــه ی بــارز ایــن تحــول در ادبیــات 
ــرات  ــان تاثی ــدان، آن چن ــه ی زن ــت قهرمانان ــه ی مقاوم ــع حامس ــت. درواق ــی از آن اس ــل نوین ــودن فص ــت و گش مقاوم
عمیقــی بــر نحــوه ی اندیشــیدن شــاعران و نویســندگان متعهــد بــه جامعــه می گــذارد کــه بازتــاب آن را در شــعر شــاعران 

ــد. ــوان دی معــارص می ت

ــخ  ــده در تاری ــول ش ــاوت و متح ــردی متف ــت رویک ــازی جه ــه ی آغ ــوان نقط ــه به عن ــه ک ــی 1۵ فوری ــه ی بین امللل توطئ
ــارزه ی آزادیخواهــی خلق هــا اســت، شــناخت از جنبشــی اســت کــه قهرمانانــی افســانه ای همچــون شــهید مظلــوم  مب
ــتان  ــژه رشق کوردس ــورد و به وی ــق ک ــی خل ــده و به متام ــش پروران ــوش را در خوی ــری دورم ــر و خی ــامل پی ــان، ک دوغ

ــد. ــارزه و مقاومت ان ــان مب ــن رم ــعر و بی نهایت تری ــن ش ــک بلندتری ــه هری ــی ک ــهیدان قهرمان ــت. ش ــانده اس شناس

ــه  ــی خواهــد منــود؟ چراک ــوار در خــود زندان ــن دی ــن را کدامی ــن رسزمی ــان ای شــعر مقاومــت و داســتان آزادی قهرمان
ــد. ــاد می زنن ــارزان راه آزادی آن را فری ــوف مب ــت و در صف ــنگرهای مقاوم ــه واژه در س ــن واژه ب ــن رسزمی ــدان ای فرزن

                                                                                                                      

                                                                               

کوردهــا در عرصــه ی نظامــی، جنگجویــان ماهــری هســتند. 
ــن رسنوشــت و حقــوق خویــش،  آن هــا بارهــا در راســتای تعیی
منوده انــد.  خونینــی  عصیان هــای  و  قیام هــا  بــه  دســت 
به انــدازه ی  ملتــی  هیــچ  گفــت:  می تــوان  به طوری کــه 
ایــن  چــرا  امــا  اســت.  نــداده  بــدل  آزادی  درراه  کوردهــا 
ــت  ــا شکس ــادت ها ب ــا و رش ــه ی فداکاری ه ــا هم ــا ب انقالب ه
روبــه رو شــده  اند؟ در پاســخ ایــن پرســش بایــد زمینــه  و بســرت 
ــن تحــرکات  ــع ای ــم. درواق ــرار دهی ــکاش ق قیام هــا را مــورد کن
مدیریتــی  و  برنامه ریــزی  از  بــه دور  بســرتی  در  اجتامعــی 
تکیه بــر  بــا  انقالب  هــا  می پذیرفتنــد.  انجــام  حساب شــده 
امیــد بــه آینــده و احساســات و عواطفــی ماننــد کیــن و نفــرت، 
ــوان گفــت: انقالب هــا و  ــن راســتا می ت ــد. در ای شــکل می گیرن
ــه  ــتند ک ــانی هس ــد کس ــی، نیازمن ــای اجتامعی-سیاس جنبش ه
نیــرو و احساســات مــردم را درراســتای نیــل بــه اهــداف واالی 
انســانی، مدیریــت و ســازمان دهی کننــد.  بــه چنیــن اشــخاصی 
راهــرب یــا رهــرب می گوینــد. رهــربان، اشــخاصی هســتند کــه روح 
جوامــع،  اراده و امیدهــای آنــان را در شــخصیت خــود برجســته 
بســیار  انقالب هــا  در  رهــربان  نقــش  بی شــک  می ســازند. 
ــع  ــر جوام ــه اگ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــم اس ــدی و مه کلی
و خلق هــا خواســتار پیرشفــت هســتند بایــد پیشــاهنگانی 
به طــور  مقالــه  ایــن  باشــند.  داشــته  نیرومنــد  و  برگزیــده 
موجــز بــه بررســی نهــاد رهــربی در کوردســتان و آســیب ها آن 

کوردسـتان
رسبرز کرماشان                                             

موانعوآسیبها
رهبریتدر
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خواستگاه اجتامعی و ویژگی رهربان کورد

   بــرای شــناخت و تحلیــل رهــربی در کوردســتان ابتــدا بایــد خواســتگاه 
اجتامعــی رهــربان کــورد را مــورد پژوهــش قــرار داد. ازآنجاکــه کوردســتان دارای 
ــدان لشکرکشــی ها  ــی ســت،  همــواره می ــع غن ــت ژئواســرتاتژیک و مناب موقعی
و جنگ هــای بســیاری بــوده اســت. کوردهــا بــرای حفاظــت از خــود در 
برابــر یــورش دشــمنان مجبــور بــه پنــاه بــردن بــه کوه هــا و زندگــی بــه شــکل 
ــرای هدایــت ایــن گروه هــا و  گروه هــای عشــیره ای و نیمــه کــوچ رو شــدند. ب
اجتامعــات افــرادی الزم اســت. ایــن رهــربان بــا گــذر زمــان بــا سوءاســتفاده از 
جایــگاه و نفــوذ خــود در میــان مــردم بــرای خویــش قــدرت و ثــروت فراوانــی 
ــیم.  ــا می شناس ــا بیگ ه ــا ی ــام خان ه ــه ن ــا را ب ــروزه آن ه ــد. ام ــب کردن کس
بی شــک خوانیــن و بیگ هــا کــه بهــرت اســت از آن هــا به عنــوان طبقــه ی 
ــای  ــعه نیافتگی جنبش ه ــه های توس ــرد، یکــی از ریش ــام ب ــورد ن ــت ک فرادس
کــوردی هســتند. عنــارص طبقــه ی فرادســت مــزدور، همیشــه قــدرت و منافــع 
کوردهــا را قربانــی منافــع و کینه جویی هــای شــخصی یــا خانوادگــی خــود 
کرده انــد. ریشــه ی ایــن برخــورد را می تــوان در باقی مانــدن جامعــه ی کــورد در 
چارچــوب فُرم هــای قبیلــه ای و خانوادگــی دیــد کــه باعــث غــرق شــدن هرچــه 
ــی از آن  ــای ناش ــی و درگیری ه ــخصی، خانوادگ ــائل ش ــا در مس ــرت کورده بیش
ــه مســئله ی نامــوس )نامــوس=  ــرد کــورد، ب اســت. به طوری کــه نگــرش یــک ف
ــع  ــواده و مناف ــظ خان ــر از حف ــی فرات ــررات( معنای ــا مق ــون ی ــوس = قان نوم
ــه  ــد ک ــش هــم خطــور منی کن ــه ذهن ــی ب ــدارد. حت ــش ن ــه ی خوی خودخواهان
ــان نامــوس او و نامــوس جامعه)اخــالق جامعــه کــه مقــررات آن را تعییــن  می
می کنــد( پیونــد مســتحکمی وجــود دارد! همیــن ســبب می شــود کــه در 
برســاخت و دفــاع از جامعــه ی خویــش منفعــل مبانــد و فقــط بــه فکــر حفــظ 

منافــع شــخصی خــود باشــد.

خیانت

  خیانــت بــه رهــربان یکــی از عوامــل اصلــی نابــودی و انحطــاط رهربیــت در 
ــخ شــاهد آن  ــه درازای تاری کوردســتان اســت. خیانــت موضوعــی اســت کــه ب
ــر خودخواهــی شــخصی و خانوادگــی  ــی اســت کــه ب هســتیم. خیانــت ذهنیت
اتــکا دارد. بااینکــه در برهه هایــی از تاریــخ، کوردهــا چنــان قدرمتنــد بودنــد کــه 
توانایــی تأســیس یــک حکومــت مســتقل را داشــتند، امــا بــه دلیــل رقابت هــای  
میــان قبایــل و خانواده هــای فرادســت راه به جایــی نربدنــد. به عنوان مثــال: 
مســموم منــودن  »ذوالفقــار خــان کلهــر« بنیان گــذار حکومــت کلهرســتان 
)حکومــت کــورد عــراق( توســط بردرانــش کــه بــه تحریک»شاه طهامســب 
صفوی«،صــورت گرفــت یکــی از تراژک تریــن خیانت هــای تاریــخ کوردهــا 
اســت. الزم بــه ذکــر اســت حکومــت کلهرســتان در قــرن 16 با تســلط بر بخشــی 
از اســتان های کوردســتان، لرســتان، کرماشــان و ســپس متامــی عــراق عــرب بــه 
ــز  ــالدی نی ــر تاســیس شــد1. در ســده ی 19 می ــار خــان کله فرماندهــی ذوالفق

ایــن »یزدان شــیر« بــرادرزاده ی »بــدر خــان بیــگ« اســت کــه در مقابــل وعــده ی حکومــت عثامنــی جهــت رســیدن بــه 
امــارت و بیگــی بــه بــدر خــان خیانــت کــرد و ســبب شکســت وی گردیــد.

گذار نکردن رهربان از گرایش های کاسیک )عشیره ای و مذهبی( 

کوردهــا بســیار دیــر بــه موجودیــت خویــش به عنــوان یــک ملــت پــی بردنــد. رهــربان مذهبــی و عشــیره ای، کوردگرایــی 
ــه  ــا جداســازی و تفرق ــن گرایش هــای کالســیک ب ــد. ای ــی و عشــیره ای محصــور می کردن ــات مذهب ــب تعصب را در قال
ــه منظــوره  ــه ب ــداره« ک ــام علی قلی خــان ابوق ــوردی زد. در »قی ــه عصیان هــای ک ــه را ب ــان کوردهــا بیشــرتین رضب می
تشــکیل حکومــت در ایــالم صــورت گرفــت. در جنــگ »رنــو« کــه میــان قــوای رضاخــان و ابــو قــداره صــورت می گیــرد.  
بــه دلیــل حامیــت نیروهــای ایــل کلهــر )بــه فرماندهــی علــی آقاخــان اعظمــی( از رضاخــان کــه قیــام و جنــگ »رنــو« 
دچــار شکســت می گــردد. در مــورد  علــی آقاخــان اعظمــی الزم اســت بدانیــد کــه وقتــی ســلیامن خــان )پــر داود 
خــان کلهــر( بــا همــکاری بقیــه   ی رسان ایــل کلهــر قصــد دارنــد، رضاخــان را کــه از مــرز خــروی )قــرص شــیرین( بــه 
ســمت کرماشــان می آیــد را بکشــند، ایــن »علــی آقاخــان اعظمــی « اســت کــه بــا خیانــت خــود، رضاخــان را از مهلکــه 
فــراری می دهــد. بعدهــا بــه ســبب ایــن خوش خدمتــی بــه ریاســت ایــل کلهــر می رســد و در جنــگ »رنــو« نیــز بــه 
ــه علــت محصــور  ــام شــیخ ســعید پیــران در ســال 192۵ ب خوش خدمتی هــای خــود بــه رضاخــان ادامــه می دهــد. قی
مانــدن در مذهــب از حامیــت علویــان بازمانــد. قیــام علویــان درســیم در ســال 1937 نیــز بــا عدم حامیــت کوردهــای 
ــار در دام گرایش هــای  ــه در بعضــی از قیام هــا، کوردهــای گرفت ــه رو شــد. جــای تاســف اســت ک ســنی مذهــب روب

کالســیک بــا دشــمنان کوردهــا هم پیــامن شــده و بــه رسکوبــی قیــام و قتل  عــام کوردهــا پرداختنــد.

از طــرف دیگــر ایــن گرایش هــای کالســیک باعــث شــد قیــام تنهــا مختــص بــه یــک منطقــه ی خــاص مبانــد. رهــربان 
ــه  ــی هنگامی ک ــد. حت ــود می دیدن ــیره ی خ ــل و عش ــوب ای ــا در چارچ ــام را تنه ــی قی ــری و نظام ــوزه ی فک ــورد ح ک
ــا حکومــت مرکــزی را داشــتند قــدرت و قــوای ســایر عشــایر و ایــالت کــورد را نادیــده می گرفتنــد و  ــارزه ب قصــد مب
بــا خودخواهــی خواســتار آن بودنــد کــه قیــام را بــه نــام خــود متــام کننــد. از ایــن مــوارد در تاریــخ کوردهــا بســیار 
یافــت می شــود، ماننــد: »قیــام داود خــان کلهــر« کــه بــرای تــرصف تهــران بــدون حامیــت والیــان اردالن و پشــتکوه 
)اســتان ایــالم(  بــه شکســت بــدل گردیــد یــا »قیــام ســمکو شــکاک« کــه نتواســت از پتانســیل و نیــروی بقیــه ی ایــالت 

ــد. ــتفاده کن ــی اس به خوب

نبود رهرب سیاسی و با اسرتاتژیک 

 رهــربان قیام هــا اکــرا از روســای عشــایر و اشــخاصی بودنــد کــه بــه خاطــر جایگاهــی کــه در میــان مــردم داشــتند، بــه 
رهــربی قیــام رســیدند. ایــن افــراد از تجربــه ی سیاســی، برنامــه و راهــربد خاصــی بــرای قیــام برخــوردار نبودنــد. آن هــا 
توانایــی ایــن را نداشــتند کــه قیــام را بــا رشایــط و مســائل روز دنیــا تطبیــق دهنــد، بــرای همیــن رضبــات ســختی بــه 
قیام هــا وارد شــد. بــرای منونــه: شــیخ ســعید پیــران بــه ســبب وجهــه ی اجتامعــی خویــش بــه رهــربی جنبــش برگزیــده 
شــد. دولــت ترکیــه کــه متوجــه شــکل گیری قیــام شــده بــود بــا اخاللگــری آنــان را وادار بــه عملکــرد زودهنــگام کــرد. 
بدیــن ترتیــب جنبــش کــه ســازمان دهی و تــدارکات الزم را ندیــده بــود و دارای معضالتــی درونــی بــود، درنهایــت پــس 

از ســه مــاه مقاومــت رسکــوب گردیــد.

 متاســفانه ضعف هــای سیاســی و اســرتاتژی رهــربان کــورد تــا آنجــا پبــش رفــت کــه کوردهــا را بــه بازیچــه ای در دســت 
کشــورهای دیگــر تبدیــل کــرد. در »قیــام مالمصطفــی بارزانــی« عــدم سیاســت  کارآمــد و اســرتاتژی ضعیــف رهــربان 
کــورد به خوبــی قابــل رویــت اســت. ســال 1974 مالمصطفــی بارزانــی بــا حامیــت محمدرضــا پهلــوی، شــاه ایــران و 
ــا پیروزی هایــی همــراه بــود. امــا در اوایــل  آمریــکا جنــگ جدیــدی علیــه حکومــت وقــت عــراق را آغــاز کــرد کــه ب
ســال 197۵ توافق نامــه ای در الجزایــر بیــن شــاه ایــران و صــدام حســین بــر رس ارونــدرود امضــا شــد و نتیجتــا ایــران 
کمک هــای خــود را بــه شورشــیان متوقــف کــرد کــه باعــث شکســت شــورش شــد. البتــه این چنیــن بازی هــا سیاســی 

خیانــت ذهنیتــی اســت کــه 
بــر خودخواهــی شــخصی و 
ــا  اینکــه  خانوادگــی اتــکا دارد. ب
در برهه هایــی از تاریــخ، کوردها 
کــه  بودنــد  قدرمتنــد  چنــان 
توانایــی تأســیس یــک حکومت 
مســتقل را داشــتند، امــا بــه 
دلیــل رقابت هــای  میــان قبایــل 
راه  فرادســت  خانواده هــای  و 

نربدنــد.  به جایــی 

یو
رنات
آلت
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در تاریــخ معــارص از جانــب دولت هــای منطقــه ای و فــرا منطقــه ای وجــود داشــت. جمهــوری کوردســتان در مهابــاد 
بــه رهــربی »قاضــی محمــد« عینی تریــن منونــه ی اســت. روسیه)شــوروی( کــه از پشــتیبانان جمهــوری بــود بــا گرفــن 
امتیازاتــی از ایــران بــه محمدرضــا شــاه، چــراغ ســبز بــرای نابــودی جمهــوری کوردســتان و جمهــوری آذربایجــان نشــان 

داد. 

نبود رهربان رهرب ساز

یکــی از وظایــف رهــربان دوراندیــش، پــرورش کادرهایــی اســت کــه در صــورت تــرور یــا مــرگ رهــرب وقــت توانایــی 
رهــربی منــودن قیــام را داشــته باشــند. بــه علــت ضعــف در ایــن مــورد شــاهدیم کــه پــس تــرور رهــربان کــورد قیام هــا 
ــایی  ــی شناس ــف را به خوب ــن ضع ــه ای ــا ک ــمنان کورده ــی دش ــود.  از طرف ــود می ش ــا ناب ــذارد ی ــف می گ ــه ضع رو ب
کرده انــد، همیشــه درصــدد تــرور رهــربان کــورد می باشــند. بعــد از تــرور »اســامعیل آقــا ســمکو« بــه دلیــل نداشــن 
جانشــینی قــوی، قیــام بــه نابــودی انجامیــد. تــرور »عبدالرحمــن قاســملو« و »صــادق رشفکنــدی« از رهــربان حــزب 

دموکــرات کردســتان ایــران بــه ضعــف حــزب و قدرتــش منجــر شــد. 

محرومیت از رهربی ایدئولوژیک 

متاســفانه بــه دلیــل اهمیــت نــدادن رهــربان کالســیک کــورد بــه ایجــاد ایدئولــوژی کــه متامیــت جغرافیــا و ســاختارهای 
فرهنگــی  کوردهــا را در برگیــرد. جنبِش هــای کالســیک درزمینــه ی منایندگــی متامیــت کوردســتان ناموفــق بوده انــد. کــه 

ایــن خــود باعــث شــده کــه ایــن جنبش هــا نتواننــد از متامیــت پتانســیل کوردهــا جهــت انقــالب بهــره گیرنــد.

فرجــام ســخن اینکــه، خلــق کــورد نیــز بســان متــام ملت هــا و جوامــع معــارص، نیازمنــد یــک رهــربی اســت. مــا بــه 
نهــاد رهربیــی نیازمندیــم کــه عــالوه بــر مســائل نظامــی، ازلحــاظ سیاســی،  ایدئولوژیــک،  اقتصــادی،  هــری و ...  را نظــم 
ــتنی  ــدی ناگسس ــه پیون ــت ک ــق رهربی س ــرب موف ــازمان دهی مناید. ره ــا را س ــزی آن ه ــک برنامه ری ــی ی ــیده و ط بخش
بــا مــردم داشــته و  رابطــه ای تنگاتنــگ بــا ویژگی هــای آن مرحلــه از انقــالب داشــته باشــد. به خوبــی بایــد گذشــته ی 
خویــش و عــرصی را کــه در آن زندگــی می کنــد مــورد تحلیــل قــرار داده و آن را درک منایــد،  همچنیــن بایــد شــناخت 
بســیاری از مبانــی تاریخــی داشــته باشــد. رهــرب واقعــی، شــخصی اســت کــه قیــام و مــردم را از حمــالت دشــمنان و 
دوســتان نــادان مصــون  دارد. شــخصیت های بانفــوذ، مهــارت و شــجاع ایجــاد  کنــد کــه عــدم مهارتشــان باعــث خطــر 

نشــود،  پرتــوان و بــا امیــد بــه آینــده بنگرنــد و درراه رســیدن بــه آرمان هــا از هیــچ فــداکاری دریــغ نــورزد.

1_ تاریخ الدول الفارسیه فی العراق، مولف علی ظریف االعظمی

ــرب  ــا ره ــاهنگ ی ــود: پیش ــاز من ــوان آغ ــواالت می   ت ــن س ــا ای ــث را ب بح
و مســائل سیاســی  اجتامعــی  تحــوالت  در  نقشــی  و چــه  کیســت 
ــز  ــاد نی ــوان یک نه ــوان به عن ــربی را می   ت ــا ره ــد؟ آی ــا منای ــد ایف می   توان
بازتعریــف کــرد؟ وجــود یــک رهــرب »Leader« در جامعــه چــه رضورتــی 
دارد؟ چــه کســی می   توانــد نقــش پیشــاهنگ را بــازی کنــد؟ متایــز 
 »Despot« ــرا ــور واپس گ ــک دیکتات ــم ی ــرب و حک ــک ره ــود ی ــن وج بی
ــا در چــه جوامعــی رضورت رهربیــت احســاس می   شــود؟  چیســت؟ و ی
این هــا ســواالتی هســتند کــه می   تــوان راجــع بــه رضورت رهــرب در یــک 
ــرای رهــرب  ــی ب ــی مختلف ــر و معان جامعــه مطــرح منــود. معمــوال تعابی
توصیف شــده اســت. از نــگاه عــام رهــرب کســی اســت کــه پیشــاهنگ و 
ــران از انجــام آن عاجــز هســتند. او  ــه دیگ ــری می   شــود ک ــدم ام پیش ق

ــردازد ــی می پ ــف اجتامع ــای مختل ــت طیف ه ــه مدیری ب

خاورمیانه
ازمونارشی تا دموکراسی

پارتیزان منگور
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 و نوعــی هامهنگــی و تــوازن »Harmony« را در ایجــاد فکــر و خلــق آن پدیــد مــی آورد. رهــرب می توانــد رسپرســت 
یــک گــروه هــری، مدیــر یک نهــاد مدنــی و یــا پیشــاهنگ یــک جنبــش سیاســی باشــد، ولــی کارکــرد و نقــش ویژه هــای 
آنــان را منی تــوان در یــک ســطح تاثیرگــذاری قــرار داد. نوشــته پیــش رو بیشــرت تــالش دارد تــا نقــش و اهمیــت، یــک 

رهــرب اجتامعی-سیاســی را در بــه وجــود آمــدن جامعــه ای دموکراتیــک و آزاد مــورد بررســی قــرار دهــد.

ــرب  ــود ره ــد وج ــن باورن ــر ای ــی ب ــت. برخ ــون نیس ــه همگ ــرب در جامع ــک ره ــورد رضورت ی ــد در م ــرات و عقای نظ
»بــه معنــای حکومــت یــک نفــر بــر همــه« باعــث خفقــان، بیــداد و در نهایــت اســتبداد »Dictatorship« خواهــد 
ــن گــروه  ــد. ای ــد آوردن ــل آن پدی ــن پیش آمــدی، نهــاد مجلــس را در مقاب ــر چنی ــد. در راســتا کنــرتل و نظــارت ب گردی
ــم و  ــتباه، ظل ــکان اش ــد ام ــت می  کن ــردم حکوم ــر م ــخص ب ــک ش ــا ی ــه تنه ــه ای ک ــد در جامع ــران می گوین از متفک
خفقــان وجــود دارد. بــرای همیــن منظــور در نظــام سیاســی هامننــد جمهــوری و حتــی پادشــاهی ســطح اختیــارات 
شــاه و رئیس جمهــور را بــا نهادهــای نظارتــی تقلیــل داده انــد. آدولــف هیتلــر و ژوزف اســتالین از شناخته شــده ترین 
رهربانــی بودنــد کــه در دوران حکومــت آن هــا موجــی عظیــم از رسکوب هــا، کشــتارها و بی قانونی هــا روی داد 

ــرار داد. ــان ق ــراد جه ــتبدترین اف ــره ی مس ــان را در زم ــه آن به طوری ک

عــده ای دیگــر نیــز معتقدنــد در جوامعــی کــه فقــر فرهنگــی و آموزشــی، عــدم آگاه ســازی و همچنیــن تاثیــرات مخــرب 
ــه اهــداف  ــر ب ــل هــر چــه رسیع ت ــرای نی ــه ب ــی وجــود داشــته باشــد، جامع ــر قدرت هــای بیرون نیروهــای مداخله گ
خــود نیــاز بــه یــک رهــرب شــجاع و آگاه دارد. دلیــل آن هــا ایــن اســت کــه جامعــه ای کــه بــه دلیــل رسکــوب شــدید 
حکومتــی و مببــاران فرهنگــی، ســطح آگاهــی و حساســیت اجتامعــی خــود را ازدســت داده اســت یــک رهــرب می  توانــد 
بــا خصوصیــات علمــی  و رفتــاری خــود در راســتای افزایــش ســطح آگاه ســازی مــردم گام بــردارد. یــک رهــرب باتدبیــر و 
کاریزماتیــک می توانــد کمــک و حامیــت اقشــار جامعــه را بــرای انجــام یــک وظیفــه عمومــی  بــرآورده ســازد. گانــدی 
کــه به عنــوان رهــرب سیاســی و معنــوی ملــت هنــد در راســتای آزادی ایــن رسزمیــن از یــوغ اســتعامر بریتانیــا مبــارزه 
کــرد و همچنیــن نلســون مانــدال رهــرب آفریقــا جنوبــی کــه بــر ضــد تبعیــض نــژادی »Apartheid« بــه پــا خواســت از 

ایــن دســته رهــربان موفــق در جهــت آگاه ســازی جامعــه خــود بوده انــد.

از منظــر غربی هــا هرکســی می توانــد یــک رهــرب »Leader« باشــد، ماننــد رسپرســت یــک گــروه اُرکســرت یــا مدیــر یــک 
گــروه تحقیقاتــی و یــا رهــرب یک نهــاد اجتامعــی و حــزب سیاســی. تعــدد رهربهــا در این گونــه جوامــع می توانــد تقلیــل 
ــر  ــی باشــد، به عبارت دیگ ــع اجتامع ــش رسی ــک واکن ــی از ی ــه خاطــر نگران ــان ب ــژه آن ــش وی دهــی »minimize« نق
چــون هرکســی بــرای خــود یــک رهــرب اســت، پــس دیگــر نیــازی بــه بــودن یــک رهــرب به عنــوان فصــل الخطــاب بــرای 
ــاز بیشــرت درجایــی ملموس تــر می  شــود کــه جامعــه دچــار آشــفتگی  تجمیــع ایــن آراء متعــدد وجــود نــدارد. ایــن نی
اندیشــه و روان شــده اســت. درواقــع رهــرب، ســعی می کنــد فشــارهای وارد بــر جامعــه را بشناســد، درک کنــد، تحلیــل 

کنــد و درصــدد چــاره یابــی آن برآیــد.

در خاورمیانــه کــه زیســتگاه اقــوام و ملت هــای مختلــف اســت. ایــن منطقــه طــی قرن هــای اخیــر همــواره موردتهاجــم 
نیروهــای مداخله گــر داخلــی و خارجــی قرارگرفتــه اســت. ایــن مداخــالت باعــث شــده اراده، آزادی و ارزش هــای واالی 
ــن  ــی ای ــک در شناســایی و چــاره یاب ــه و نقــش رهــربی آزاد و دموکراتی ــد قرارگرفت ــورد تهدی ــه م ــن منطق انســانی ای
تهدیدهــا بیش ازپیــش منایــان گــردد. تجمیــع نیروهــای رسمایــه داری ازیک طــرف و عنــارص واپس گــرا از طرفــی دیگــر 
در خاورمیانــه باعــث شــده بیش ازپیــش وجــود یــک رهــرب عــامل، خســتگی ناپذیر و مبــارز احســاس شــود. در حالــت 
کلــی او اســت کــه تهدیــدات و خطــرات وارده بــر روح جامعــه را تشــخیص می دهــد و ســعی می منایــد بــا گســرتش 
ــه خــود را  ــر از هم ــک پیشــاهنگ زودت ــت ی ــوان گف ــگاه دارد. می ت ــا ن ــال و پوی ــی  را فع آگاهــی، حساســیت عموم

ــد، از خــود بازخواســت می منایــد و دررســیدن بــه خیــر عامــه جســارت بــه خــرج می دهــد. مســئول می دان

ــازمان دهی  ــرای س ــر ب ــالش واف ــت، ت ــد دوراندیشــی، خالقی ــذار می توان ــر گ ــق و تاثی ــک رهــرب موف ــه ی ــع الزم درواق

منــودن افــکار جمعــی اســت. به انــدازه ای کــه یــک پیــرشو سیاســی-اجتامعی بــه واپس گرایــی و افراطی گــری، 
فرقه گرایــی »Sectarianism« و همچنیــن وابســتگی و مــزدوری نزدیــک گــردد، بــه هــامن انــدازه از دموکراســی، آزادی 
و معیارهــای انســانی و درنهایــت رهــرب بــودن فاصلــه می گیــرد. یــک رهــرب واقعــی منی توانــد دردهــا و خواســته های 
ــارزه  ــه مب ــی ب ــعه نیافتگی اجتامع ــی و توس ــر عقب ماندگ ــد در براب ــال بای ــرد؛ و درعین ح ــده گی ــود را نادی ــردم خ م
برمی خیــزد. زبــان او ســاده، قابل فهــم و درعین حــال پرمعنــا اســت و از بــکار بــردن زبانــی نامفهــوم دوری می جویــد.

ــوان  ــرای نیروهــای ســلطه گر ت ــل مــزدوری سیاســی-اقتصادی ب ــه دلی ــه ب ــه ک برخــی از رهــربان معــارص در خاورمیان
و اساســا اراده ای بــرای دگرگونــی در جامعــه واپس گــرای خــود را ندارنــد. آنــان اشــخاصی تسخیرشــده و اجیــر 
سیســتم رسمایــه داری هســتند کــه بــرای منافــع خــود هــر چیــزی، حتــی خــود را بــه بهایــی ناچیــز می فروشــند. شــاید 
ــم  ــه -علی رغ ــل خاورمیان ــود مل ــار موج ــت رقت ب ــدن وضعی ــد آم ــل پدی ــن عل ــی از اصلی تری ــه یک ــت ک ــوان گف بت
ــی  ــان مســبب خیل ــید. آن ــم رس ــر خواهی ــته و اجی ــع وجــود رهــربان گامش ــم درواق ــان کنی ــخ پرشــکوه آن- را بی تاری
ــتند.  ــود هس ــع خ ــت جوام ــدم پیرشف ــوع ع ــتار و درمجم ــونت و کش ــا، خش ــی و ویرانی ه ــا، خراب از عقب ماندگی ه
ــربان  ــن ره ــدت ای ــت طوالنی م ــری حکوم ــس از دیگ ــی پ ــی یک ــی و رسنگون ــورهای عرب ــی در کش ــای مردم خیزش ه

ــای ایــن واقعیــت اســت. خــود گوی

در میــان کوردهــا نیــز علیرغــم شــورش های متعــدد بــرای دســتیابی بــه یــک خوگردانــی »Autonomy« بــا موفقیــت 
همــراه نبــوده اســت. در آسیب شناســی ایــن امــر هــم مشــکالت برونــی و نیــز درونــی دخیــل بوده انــد. بدیــن معنــی 
کــه نقــش دول رسمایــه داری بین املللــی به عنــوان عامــل بیرونــی و افــراد و نهادهــای مــزدور و خرده بــورژوای داخلــی 
به صــورت ســاختار درونــی همدیگــر را تکمیــل می مناینــد. در ایــن امتســفر، عــدم وجــود یــک رهــرب واقعــی و خلقــی 
ــا در نطفــه خفه شــده  ــه نتیجــه مطلــوب نرســند. بیشــرت جنبش هــا ی باعــث گردیــده کــه جنبش هــای رهایی بخــش ب
و یــا توســط نیروهــای داخلــی و خارجــی بــه انحــراف کشــانده شــده اســت و یــا در اثــر عــدم آگاهــی سیاســی رهــربان 
ــی )1922- ــود برزنج ــیخ محم ــک )1۸43(، ش ــان بی ــدر خ ــر ب ــی نظی ــت. مبارزان ــده اس ــت انجامی ــه شکس ــش ب جنب

1924(، شــیخ ســعید پیــران )1924(، احســان نــوری پاشــا )192۸-1932(، ســید رضــا درســیم )193۸(، ســمکو شــکاک 
)1920-1930(، از رهــربان ســنتی کوردهــا بــه شــامر می رونــد کــه علیــه ظلــم حکومــت مرکــزی عصیــان کــرده و جــان 
خــود را درگــرو آزادی خلــق خــود ازدســت داده اند. حتــی در جمهــوری کوردســتان نیــز علیرغــم وجــود پدیــد آمــدن 
جنبشــی نویــن و فراگیــر مشــاهده می مناییــم کــه پیشــوا »قاضــی محمــد« در اثــر خیانــت روس هــا و روســای عشــایر 
ــه مقاومــت منی شــود. در مــورد  ــران حــارض ب ــری از قتل عــام مــردم توســط حکومــت مرکــزی شــاه ای ــرای جلوگی و ب
»ُمــال مصطفــی بارزانــی« نیــز قضیــه از ایــن تاســف بــار تــر اســت. بــا داشــن یک صــد هــزار پیشــمرگه کارکشــته بــا 
توافــق شــاه ایــران و صــدام حســین در معاهــده موســوم بــه الجزایــر )197۵( مقاومــت و مبــارزه ی خــود را بــا رژیــم 

ــد. ــالم می  منای ــه اع ــراق پایان یافت ع

دهــه  ی 70 میــالدی رهــربی بــه نــام »عبداللــه اوجــاالن« در فضــای آشــفته و مبهــم حاکــم بــر کوردســتان پدیــد آمــد. 
او برخــالف رهــربان پیشــین نــه از پیشــینه و پایــگاه مذهبــی و عشــیره ای برخــوردار بــود و نــه در خانــواده ای فئــودال 
ــد.  ــه کــرده و از خــود رشوع می کن ــر خــود تکی ــی اســت کــه ب ــد. او از معــدود رهربان ــرون می آی ــه دار بی ــا رسمای و ی
خانــواده و روســتای خــود را تحلیــل کــرده، از عقب ماندگی هــای اجتامعــی کوردهــا به آســانی عبــور منی کنــد و 
ــه درس  ــدارس و دانشــگاه ترکی ــد. او در م ــاز می  کن ــتان مســتعمره اســت« آغ ــه »کوردس ــا دو کلم ــش خــود را ب جنب
می خوانــد، ولــی خیلــی زود پــی  می بــرد کــه رژیــم فاشیســتی ترکیــه منی توانــد کوردهــا و خلق هــای ترکیــه را 
ــان  ــا آن ــد ب ــارزه می نهن ــه عرصــه مب ــا ب ــه پ ــه اوجــاالن درزمانــی کــه جنبش هــای چــپ در ترکی ــربد. عبدالل به پیــش ب
ــه  ــی اجــازه حــرف زدن ب ــه ی کوردهــا به طوری کــه حت ــد. انکارگــری همه جانب ــدان می افت ــه زن ــد و ب همــکاری می  کن
زبــان مــادری خــود را نداشــتند از دالیــل دیگــری بــود کــه اوجــاالن را بــه عرصــه مبارزاتــی ســوق می دهــد. او تصمیــم 
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ــا مــزدوران کــورد  ــه ی نخســت ب ــی را در مرحل ــا ســازمان دهی دانشــجویان و بعــد اقشــار جامعــه مبارزات ــرد ب می  گی
انجــام دهــد و ســپس بــا کودتــای نظامــی 19۸2 ترکیــه بــه مبــارزه مســلحانه روی مــی آورد. پــس از نربدهــای فــراوان کــه 
میــان گریال هــای کــورد بــه رهــربی عبداللــه اوجــاالن و نظامیــان ترکیــه صــورت گرفــت، اوجــاالن چندیــن بــار آتش بــس 
ــتا و  ــزاران روس ــوزاندن ه ــل و س ــز قت ــزی ج ــه چی ــش ترکی ــای ارت ــت ژنرال ه ــی ذهنی ــی  دارد، ول ــالم م ــه اع یک جانب
ــه  ــی و درحالی ک ــه بین الدول ــک توطئ ــا ی ــودش ب ــول خ ــه ق ــت ب ــد. درنهای ــورد را برمنی تاب ــزاران ک ــاخن ه آواره س
هیــچ دولتــی علیرغــم تعهدهــای خــود، حــارض بــه قبــول پناهندگــی سیاســی او نبــود، از در حــال ســفر بــه کشــور 
ــل داده می گــردد. دســتگیری اوجــاالن درحالی کــه می توانســت  ــه تحوی ــه مقامــات ترکی ــوده شــد و ســپس ب ــا رب کنی
بــه جنبــش آزادی خواهــی کوردهــا پایانــی غم انگیــز ببخشــد بــا مقاومتــی دیدنــی بــه حیاتــی نــو تبدیــل می  گردیــد. 
ــدان انفــرادی مــن، حتــی  ــه او »در رشایــط زن ــه گفت ــدان تســلیم فشــار و شــکنجه ها منی  شــود کــه ب او نه تنهــا در زن
ســنگ نیــز آب می شــود« بلکــه مبــارزه نویــن را علیــه نیروهــای توطئه گــر و نظــام رسمایــه آغــاز می کنــد. حاصــل 1۸ 
ســال مقاومــت )آپــو( نــگارش بیــش از یک صــد جلــد کتــاب اســت کــه در زمــره خــود به عنــوان یــک رهــرب سیاســی 

ــت. ــر اس کم نظی

تحلیــالت او دربــاره تاریــخ مزوپوتامیــا، شــخصیت انســان خاورمیانــه ای، تخریبــات سیســتم رسمایــه داری، تبعــات نظــام 
مردســاالر و پیــر ســاالر و کم رنــگ کــردن نقــش زنــان و جوانــان در جامعــه و همچنیــن انتقــادات جامعه شــناختی او 
در بــاب دولــت و مدرنیتــه کاپیتالیســتی همــه و همــه حاصــل تفکــرات ســال های زنــدان و تجربیــات عمل گرایانــه اش 
به حســاب می آیــد. از نــگاه او »انقالبــی کــه زن در آن بــه آزادی نرســد انقــالب نیســت و محکــوم  بــه شکســت اســت. 
ــش  ــه شــدن ملت هــا از یکدیگــر، افزای ــزی جــز بیگان ــت چی ــک دول ــت ی ــرای هــر مل ــی ب ــت یعن سیســتم دولت-مل
درگیــری و تنش هــا را بــه دنبــال نــدارد. بــرای اینکــه معضــالت و آســیب های اجتامعــی در جامعــه کاهــش یابــد نــه 
ــا برســاخت نهادهــا و ســازمان های مدنــی و اجتامعــی  ــد و ب دولــت بلکــه خــود جامعــه بایــد درصــدد رفــع آن برآی
نیازهــای خــود را تامیــن کنــد. هــر عنــرصی ولــو یــک گیــاه بــرای دفــاع از خــود بــه خارهایــش متوســل می  شــود پــس 

چــرا انســان به عنــوان ابــر موجــود عــامل نبایــد در برابــر تهدیدهــای نظــام رسمایــه از خــود دفــاع کنــد«.

ــوزش و  ــه آم ــاز ب ــدام نی ــه م ــد ک ــاد باش ــد یک نه ــه می  توان ــخص بلک ــک ش ــا ی ــاالن نه تنه ــگاه اوج ــت در ن رهربی
تحلیــالت علمــی  دارد. دکــرت یــک بیــامر را معالجــه می  کنــد ولــی یــک رهــرب واقعــی بــه جراحــی یــک جامعــه ی آشــفته 
و بحــران زده می پــردازد. او رهربیــت را هــر برخــورد صحیــح بــا زندگــی قلمــداد می  کنــد و نهــاد رهــربی را نــه ُملــک 
ــا بــه گفتــه تحلیــل گــران مســائل خاورمیانــه، اوجــاالن  پــدری و خاندانــی بلکــه رهــربی خلقــی تعریــف می کنــد. بن
بعــد از 1۸ ســال از دســتگیرش نه تنهــا بــی تاثیــر و فرامــوش نشــد بلکــه بــا توجــه بــه نظــرات او، سیســتم فدراســیون 
ــت و  ــی گش ــن قومی  -مذهب ــای خونی ــری از جنگ ه ــث جلوگی ــه باع ــتمی ک ــرد، سیس ــیس ک ــوریه را تاس ــامل س ش
توانســت در برابــر فاشیســم بنیادگرایانــه داعــش و نیروهــای رسمایــه داری بین املللــی و منطقــه ای از خــود دفــاع کنــد 

ــرای خلق هــای ســتمدیده جهــان شــود. ــدی ب و امی

بەدرێژایــی مێــژوو لــە تێكۆشــانی گەالندا )رێبــەر و پێشــەنگ( جێگەیەكی 
زۆر گرنگیــان هەبــووە و هەیــە، لــە هــەر شــوێن و هــەر كاتێكــدا 
ــە  ــكات بێت ــدار ب ــگا پەیوەندی ــەواوی كۆمەڵ ــان ت ــێك ی ــەیەك بەش كێش
ئــاراوە و پێویســتی بــە خوێندنــەوەی راســت و چارەســەرەیەكی دانایانــە 
هەبێــت، دەســتبەجێ لەالیــەن رێبــەرە راســتەقینەكانەوە خاوەنــداری 
لــێ دەكرێــت، چونكــە چــارەی كۆمەڵــگا و گەلیــان لەدەســتدایە و 
ــە  خواســت و ئاواتــی كۆمەاڵنــی خەڵــك و رێنامییەكانــی چارەســەریش ل
ــە دەبێــت دەزگا و كەســایەتی  ــەوە، بۆی ــدا خــۆی دەبینێت خــودی رێبەران
رێبەرانــی گــەل بەجــۆرێ راســت لێــی بڕوانــرێ و هەڵبســەنگێرێت. بــەو 
ــەر  ــەو رێب ــەرزداری ئ ــە ق ــن هەمیش ــادی نەكەی ــز لەی ــەی هەرگی مەرج
و ســەركردانەین كــە لەنێــو هەنــدێ قۆناخــی مێژووییانــەدا، كێشــە 
و ناكۆكییــە كۆمەاڵیەتییەكانیــان لــە خۆیانــدا بەرجەســتە و هەوڵــی 
ــە  ــت ك ــر نەكرێ ــتییەش لەبی ــەو راس ــت ئ ــۆ دەدەن. دەبێ ــەری ب چارەس
ــە  ــت، بۆی ــا وەرناگرێ ــە بنەم ــتی ب ــدی گش ــك بەرژەوەن ــوو رێبەرێ هەم
ســەركردایەتی بكرێنــە دوو بەشــی ســەرەكی؛ نوێنەرانــی دابونەریتــی 
ــە  ــدان ب ــۆگەركردنی بەردەوامی ــی مس ــی و رۆڵگێڕان ــی دیموكرات كۆمیناڵ
پێغەمبــەران، رێبەرانــی گــەل و كەســایەتی  شارســتانی دەوڵەتگــەرا. 
بەشــی  لــە  ســپارتاكۆس  و  بابــەك  مــەزدەك،  كاوە،  وەك  مێژوویــی 
یەكەمــدان و ســەركردە بــە فەمانداربووەكانــی وەك ســارجۆن، حاموڕابــی، 
ــە  ــەو شــوێنە نیی ــگ ئ ــدا. گرن ــە بەشــی دووەم ــۆن و ئەســكەندەر ل ناپلی
كــە لەمێــژوودا هەیانبــووە، بەگشــتی ئــەم دوو جــۆرە ســەركردایەتییە تــا 

ــووە.  ــەردەوام هەب ــان ب ئەمڕۆم

   

تاكــەی لــە 
رێبــەر ئاپۆ         
تێنەگەین          

!؟ سیروان شاهۆ 
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ــان  ــی زیهنیی ــەن و الیەن ــەركردایەتی پێغەمبەرییان ــر س ــوون، زیات ــدا دەركەوت ــی ناوین ــە رۆژهەاڵت ــەی ل ــەركردە - رێبەران ــەو س ئ
لەپێشــرتە. كاریگەریــان تەنیــا بــە كۆمەڵــگای خۆیانــەوە ســنووربەند نییــە و زیاتــر پەیوەنــدی بــە چارەنووســی هەمــوو 
مرۆڤایەتییــەوە هەیــە، كــە ئەمــەش پەیوەنــدی بەشــوێنی لــە دایكبــوون و كانــگای ســەرهەڵدانی هــەر دوو بەشــەكە )دیموكراتییەكــە 
و دەوڵەتگەراكە(ەوەیــە و ئەویــش هەمــان هەرێمــە. ئــەو رۆكــەش ســەرهەڵدانی پێغەمبەرانەیــی - كــە هێشــتا رۆڵیــان هەیــە لــە 
ئایینــدەی مرۆڤایەتییــدا - و »ئایینــە ئاســامنییەكان« و هــاوكات شــار ـ دەوڵــەت ـ دەســەاڵت ـ ســوپا ـ شــەڕ و چینگەراییــەكان لــەم 
هەرێمــەدا دەركەوتــوون و بــە دەزگابــوون و بناخەیــان دانــاوە. پــارە و بازرگانیــش كــە ئــەوڕۆ سیســتەمی ســەرمایەداری كڕنووشــی 
بــۆ دەبــات، هــەر بەرهەمــی ئــەم هەرێمــەن. هونــەر ـ وێــژە ـ زانســت و حقــوق و ..هتــد هــەر لــەم هەرێمــە هاتوونــە مەیدانــەوە. 
لەگــەاڵ هەمــوو ئەمانــەدا دابونەریتــی كۆمیناڵــی دیموكراتــی - كــەوا دەزانــرێ لەنێــو چــووە و هێشــتاش زینــدووە - بــۆ جــاری یەكــەم 
ــن  ــگا، یەكەمی ــك و سیســتەمی كۆمەڵ ــد(ی ســەركردەی شۆِڕشــی نیۆلۆتی ــووری )دایكــە خوداوەن ــەم هەرێمــەدا پشــكوتووە. كەلت ل
راوچــی، باخــەوان و پیشــەكار، ســیحرباز - لەواتــای نوێنەرایەتــی رۆحانیــدا - و مرۆڤــی زانیــار و فەیلەســوف، ئــەو دیاردانــەن كــە 

ئــەم ناوچەیــە دایكیــان بــووە.

ئەمێســتا هــەر بــەو هۆكارەیــە رۆژهەاڵتــی ناویــن كراوەتــە ناوەنــدی ســەرەكی شارســتانی دەوڵەتگــەرا هەڵــوەدای بنبڕكردنــی ئــەو 
كۆمەاڵیەتیبوونەیــە مرۆڤایەتــی ئافرانــدووە و لەباربردنــی هەمــوو كۆمەاڵیەتیبوونەكانــی تریشــە. بــۆ ئــەوەش ســەركردەكانی ئــەم 
ــاس كــردووە؛  ــان پێن ــووە. كاتێــك خۆی ــە بانگەشــەی نوێنەرایەتــی جیهانــی مــاددی و جیهانــی مەعنــەوی شــێوەیان گرت هەرێمــە ب
ــی  ــەری مێژووی ــەوە مەرجێكــی كاراكت ــان دروســتكردووە. بەپێچەوان ــددا پەیوەندیی ــان و خوداوەن ــی خۆی ــوان تایبەمتەندییەكان لەنێ
ــوو  ــۆ هەم ــانە ب ــی خۆبەخش ــتی بەرفراوان ــە ئاس ــان بگەیەنن ــارن خۆی ــەدان ناچ ــەم جوگرافیای ــەركردانەی ل ــەو س ــە ئ و كەلتووریی
مرۆڤایەتــی و ناچــارن بــەم هــزرەوە ســەرهەڵبدەن. مەگــەر بــەم شــێوەیە بكــرێ كاریگــەری لــە مێــژوو و كاریگــەری یەكجارەكــی 

لەســەر چارەســەری كێشــەكان بكــرێ. 

ــۆ  ــێ ژیانێــك هەبێــت لەســەر بنەمــای وەاڵمــی راســت ب ــری مرۆڤــەوە؛ دەب ــە بی ــۆ ( یەكــەو شــت دێت ــەر ئاپ ــرێ ) رێب كــە دەگوت
پرســیاری )دەبــێ چــۆن بــژی - دەبــێ لــە كوێــوە دەســت پێــی بكــەی(. ژیانــی كەســێك كــە لــە بــواری فەلســەفییەوە وەاڵمــی راســتی 
ئــەم پرســیارانەی دابێتــەوە، كەواتــە ژیانیشــی لەســەر بناخــەی راســت دانــاوە. وەاڵمدانــەوەی راســت بــە )چــۆن بــژی و لــە كوێــوە 
دەســت پێــی بكــەی( بەتایبــەت لــە ســەردەمی مۆدیرنیتــەی كاپیتالیزمــدا كارێكــی ئێجــگار زەحمەتــە. لەســەردەمێك دا كــە لیرباڵیــزم 
نــەك بەتەنهــا كۆمەڵــگا و تــاك بەڵكــو وەكــو كرمێــك بەنێــو ناخــی یەكــە بــە یەكــەی خانەكانــی مرۆڤــدا رۆچــووە، گومــان لــەوەدا 
نییــە كــە گەیشــن بــە وەاڵمــی راســتی پرســیاری )چــۆن بــژی( دوا رادە زەحمەتــە. ئــەم زەحمەتییــەش لــە راســتینەی بزووتنەوەكانــی 

سوســیالیزمی بونیادنــراو و بزووتنــەوە زرگاریخوازییــە نەتەوەییەكانــدا بــە شــێوەیەكی ســوتێنەرانەتر دەبینیــن.

بــێ گومــان ) رێبــەر ئاپــۆ ( ش وەك ســەركردەكانی دیكــە، پێشــەنگایەتی ئاشــكراكردنی راســتینەی گەلێكــی تێكۆشــەر دەكات كــە 
ئێســتاش لــە تێكۆشــانی ئازادیدایــە. بــەاڵم ئــەم رێبــەرە جیــاواز لــە رێبــەر و ســەركردەكانی دیكــە لــە قۆناخێكــی دیــاری تێكۆشــانیدا، 
لەهەســتیارترین خاڵــدا رووی لــە گۆڕانــی پارادایمیانــە كــرد و بەڕزگاركردنــی بزاوتەكــەی لــە بەندیخانەكانــی پارادیمــی چینایەتــی 
ــەم خاسیەتەیشــی ســەرهەڵدانێكی شۆڕشاســایانەی هــزری  ــد. ب ــازادی گەیان ــە ئ ــی ب ــدا بزاوت ــە پێشــبڕكێی ئازادی ــەرا، ل و دەوڵەتگ

ئەنجامــداوە و هێــزی بواردنــی رابــردووی نیشــانداوە. 

 ) رێبــەر ئاپــۆ ( پارادایمــی رێكخســتنی كۆنفیدراڵــی دیموكراتییانــەی كۆمــەاڵن بــە بناخــە وەردەگــرێ، لــە هەمانكاتــدا ئامانجیشــی 
ــی  ــوەی یەكێت ــە لەچوارچێ ــڕای هەرێمەك ــی تێك ــە وەرگرتن ــە بەبناخ ــە دیموكراتییەكان ــە كۆمیناڵیی ــا و نرخ ــەوەی بەه نوێژەنكردن
گــەالن لەنێــو ســنووری دەوڵەتانــی ناوچەكــەدا. ) رێبــەر ئاپــۆ ( بــە شــیكاركردنی الیەنــە پۆزێتیڤیســتەكانی سۆســیالیزمی بونیادنــراو 
ــەم  ــە ئاســتی رێبەرایەتیكردنــی كۆنفێدراڵیزمــی دیموكراتــی جیهانــی نیشــانداوە. ل ــەوە ل كــە بەنــدەی لیرباڵیزمــە، هێــزی بەرزبوون
بــوارەوە ســەرهەڵدانێكی مێژووییانــەی هەرێمەكــە، ســەرهەڵدانی پێخەمبەرانێــك دەهێنێتــەوە یــاد كــە خۆیــان بــە گەلێــك یاخــود 
ــاوەڕ و رەوشــتەوە،  ــڕ ب ــە پارادایمــی پ ــووە. ب ــز پرەنســیپی ناســیۆلیزمی هەڵنەگرت ــردووە و هەرگی ــەوە ســنووربەند نەك نەتەوەیەك
ــەری  ــە رێب ــوون ب ــا ب ــوەی تەنی ــوە. چوارچێ ــدا بینی ــەفەی ئازادی ــە فەلس ــوێ ل ــی ن ــتەكاری كرانەوەیەك ــی بەرجەس ــی كۆتێزێك رۆڵ
ــە  ــەوە، بەمــەش بۆت ــی خســتە رۆژەڤــی مرۆڤایەتیی ــی گەردوون ــردووە، چەمكــی زیندەی ــی تێپەڕك ــان نەتەوەیەك ــەك ی ئایدیۆلۆژیای
هێــام و ســیمبۆڵی بەرخۆدانــی دژ بــەو راســتینەی مرۆڤایەتــی و كۆمەڵگایــەك كــە هەوڵــی بــە ئامێــر و تەكنیككردنــی دەدرێــت. هــەر 
لەبــەر ئــەم هۆكارەیــە گەلــی كــورد و تەڤگــەڕی ئــازادی “PKK” لەســەر ئــەم رێگــە رووناكــەی رێبەرێكــی وەهــادان هــەر لەبــەر 

هەمــان هــۆكارە كــە هێشــتاش رووبــەڕووی پــالن و گەلەكۆمــەی نێودەوڵەتیــن. 

دەشــێ لــە هەنــدێ قۆناخــی مێــژوودا هێــزە نێودەوڵەتییــەكان كۆبووبێتنــەوە و ویســتبێتیان تێكۆشــانی گــەل و رێبــەر و ســەركردەی 
ــە  ــووە، ل ــەی تێیكەوت ــەو تەنگەژەی ــوون ل ــۆ رزگارب ــەرمایەداری ب ــەی س ــە مۆدێرنێت ــی ئەوڕۆك ــەن. كەچ ــاو بك ــر پاكت ــی ت گەالن
ــە هێرشــەكانی دیكــەی.  ــاوازە ل ــە زۆر جی ــەی، ك ــورد و رێبەرەك ــی ك ــازادی گەل ــۆ ســەر تێكۆشــانی ئ ــە ب هێرشــكردنێكی جیاوازدای
ــەر و  ــەویق و رێب ــا و بەلش ــەكانی فەرەنس ــەر شۆڕش ــەوەی بەس ــر ل ــرت و گەورەت ــی زۆر بەرفراوان ــادەكاری هێرش ــە ئام ــەو هێزان ئ
ســەركردەكانیان هێنــا دەكــەن لــە دژی بزاوتــی ئازادیخــواز و ) رێبــەر ئاپــۆ (، ئەمــەش لــە بناخــەدا بــە دوا راونــدی نێــوان مۆدێرنێتەی 

ــی دەخوێنمــەوە.  ســەرمایەداری و شارســتانی دیموكرات

ــە  ــرد ك ــەوە ك ــری ل ــان بەرگ ــە تێكۆش ــەژژە ل ــڕ و ت ــی پ ــی ژیان ــە درێژای ــۆ ( ب ــەر ئاپ ــەوە: ) رێب ــرەوە زەق دەبێت ــگ لێ ــی گرن خاڵ
ــچ  ــە هی ــی كــورد دا. ل ــازادی گەل ــەواوی خشــتەكانی ئ ــە لەتێكوشــانی بەدەستخســتنی ناســنامە و ت ــزی گەوهــەری بناخەییرتین هێ
هەلومەرجێكــدا نەكەوتــە دۆخــێ بــێ بــاوەڕ بوونــەوە. پرەنســیپی زێڕینــی »ئەگــەر هەموو دونیــا ببنە یــەك و هێرش بكەنە ســەرمان، 
بەرخۆمــان دەدەیــن و ئەگــەر هێــزی هەمــوو جیهانیشــامن هەبێــت هێــرش ناكەینــە ســەر كــەس«ی كــردە بناخــەی تێكۆشــانی هــەر 
ــوو جــۆرە  ــی و دژی هەم ــەی نێودەوڵەت ــە گەلەكۆم ــە تێكوشــانی دژ ب ــوو ل ــەم پرەنســیپەش ب ــەی و هــەر ئ ــو رێبازەك ــی نێ تاكێك
هێرشــێكی دژبــەری بــە بنەمــا وەرگــرت. هــەر لەســەرەتاكانی تێكوشــاندا هەســتی بــەوە كــرد كــە كێشــەی كــورد و كوردســتان نــەك 
بەتەنیــا نەتــەوە و و دەوڵەتێــك، بەڵكــو چارەنووســی جیهــان دەستنیشــان دەكات. ئەمــەش دەهاتــە واتــای ئامادەبــوون لــە بەرانبــەر 
هەمــووی دژوارییــەك لــە هەمــوو كات و لــە هەمــوو شــوێنێك لــە تێكوشــاندا؛ كــە ئەمــەش وەك فەلســەفەی رێبەرێــك خــۆی لــە 

“PKK”دا بــە بەرجەســتەیی بینییــەوە. 

ــدا لەناوەنــدی ســۆزەكاندا بەجێكــرد، هەســتی بــەوە كــرد كــە دۆخــی  ــان و ســاتێكی ژیان ــۆ ( كــە قاڵبوونــی لەهــەر ئ ) رێبــەر ئاپ
ئێســتای ژن هەمــوو جــۆرە كۆمەڵبــوون و كۆمەاڵیەتیبوونێكــی مــرۆڤ پارچــە دەكات. بۆیــە گرنگییەكــی گــەوری دا بــە پەیوەنــدی 
نێــوان ئــازادی كۆمەاڵیەتــی و ئــازادی ژن. هاوشــان لەگــەاڵ دەستنیشــانكردنی ســەرجەم ئــەو كێشــانەی كــە جیهــان و مرۆڤایەتــی 
بــەرەو فەالكەتــەوە دەبــەن و بــە دۆزینــەوە و دەستنیشــانكردنی هۆكارەكانیــان، خــۆی لــە دنیــای تێڕوانینــی جیهانــی پۆزیتیڤیســت 
كــە شــێوە پێــدەری سوســیالیزمی بونیادنــراوە رزگار كــرد. هــاو ئاســتی “PKK” و گەلــی كــورد، پارادیمــی كۆمەڵــگای ژینگەپارێــز و 

دیموكــرات و ئــازادی رەگــەزی نیشــانی هەمــوو مرۆڤایەتــی دا. 

رێبــەر و ســەركردەكان بــە درێژایــی مێــژوو رۆڵێكــی ســادە و ســاكارییان نەگێــڕاوە، دەبــی لــە یــاد نەچــێ كــە رێبەرایەتــی دیاردەیەكی 
ســنووربەند نییــە بــە ژیانــی خــودی تاكــە كەســیەوە، ســەركردەكان جێگەیەكــی دیــار و بەرچاوییــان هەیــە لــەو كۆمەڵگایانــەدا كــە 
ــە،  ــی نوێی ــەركردەی باوەڕییەك ــدا س ــەردەمی خۆی ــا لەس ــراوە. ح. عیس ــەی بی ــك منوون ــژوودا گەلێ ــە مێ ــەن، ل ــەركردایەتی دەك س
دەستەیەكیشــی هەیــە، پرۆپاگەنــدە لەنێــو جەمــاوەر دا دەكــەن و بــە نیشــاندانی موعجیــزە، رێكخســن دروســت دەكــەن. 
ســەركردەیەكە و بــە زیهنییەتــی خــۆی هەڕەشــە لــە سیســتەمی دەســتكردە و بونیادنــراو دەكات. دوژمنانــی بەرلــە هەمــوو شــتێك 
نــەك حــەواری و كۆمەڵــگا رێكخراوەكــەی بەڵكــو خــودی ح.عیســایان دەســتگیركردووە و لــە خاچیــان داوە. ئەمــە بۆچــی ؟. چونكــە 
مەگــەر تەنیــا بــە كوشــن یــان پەشــیامنبوونەوەی ح.عیســا، ئــەو هەڕەشــە و مەترســییە البچــێ، هەروەهــا هەمــوو كــەس بڕوایــان بــە 
ح.عیســا دەهێنــا، ح.عیســا دەســتگیركرا بــەاڵم پەشــیامن نەبــوو، لەبــەر ئــەوەش قەتڵكــرا. لەگــەاڵ ئەوەشــدا ئــەوەی چــاوەڕێ دەكــرا 
ــوو  ــە رێكخســتنی گەیاندب ــوو و ب ــادی ناب ــەی ح.عیســا بونی ــەو زیهنییەت ــوو، ئ ــزی كریســتیانی وەك هەرەســێك گەورەب ــوو، هێ نەب
بــەردەوام بــوو لــە شــەڕ لــەدژی زوڵــم. ســپارتاكۆس ســەركردەی راپەڕینــی كۆیلەكانــە، كۆیلەیــە بــەاڵم گالدیاتۆریشــە، بــە تێڕوانینــی 
ئازادییانــەی كۆیلەكانــی رێكخســت و شــەڕی كــرد، ئامانجــی ســەرەكی فەرمانــدارە رۆماییــەكان ســپارتاكۆس بــوو، چونكــە كــە ئــەو 
گیــرا و كــوژرا، ســوپای كۆیلــەكان پــەرش و بــاو دەبێتــەوە. بــۆ ئــەوەش بەدرێژایــی رێــی ئــەو ســەردەمەی هــەر لــە كاپــوا وە تــا رۆمــا 
بەهــەزاران خــاچ دەچەقێنــن، بەهــەزاران بەرخۆدانــوان شانبەشــانی ســپارتاكۆس لــە خــاچ دەدرێــن و راپەڕیــن ســەركوت دەكــرێ. 

بــەاڵم هەرگیــز رۆمــا لــە رووخــان رزگاری نەبــوو. دەشــێ منوونــەی زیاتریــش بهێرێتــەوە. 

بزاوتــی “PKK”ش ســەرتاپا لەالیەنــی ســرتاتیژی و تاكتیكــی لــە هەمــوو بوارێكــەوە مۆركــی رێبەرایەتــی لەســەرە، ئــەم دۆخــە بــە 
 ”PKK“ بزاوتێكــی رێبەرایەتییــە دەردەبڕیــن. بــۆ ئەوەشــە كــە هــەر جموجــۆڵ و مەیلێكــی پاكتاوكارانــەی لەنێــو”PKK“ گــوزارەی
دا ســەر دەردەكــەن بــە خواســت و ویســتی بــە ئامانــج كــردن و لەنێوبردنــی رێبەرایەتییــەوەن. بــۆ ئــەوەش گــوزارە و دروشــمی »نــا 
بــۆ عەبدولــا ئــۆج ئــاالن، بەڵــێ بــۆ  PKK” هەڵــدەدەن. شــاهین دۆمنــەز - یەكێكــە لــە گــەورە خاینــەكان - كــە دەســتگیر دەكــرێ 
دەڵــێ » ئاپــۆ ســاخ و سەربەســت بــێ، نــەك یــەك بــە هــەزاران  PKK  دادەمەزرێنــێ ». شــەمدین ســاكك  - ئەویــش خائینێكــی 
گەورەیــە - نرخاندنێكــی هاوشــێوەی كردبــوو. كاربەدەســتانی دەوڵەتــی تــورك دەیانگــوت » گــەر ئاپــۆ بچــێ،  PKK  ییــەكان ناتوانــن 
گوندێــك بەڕێــوە ببــەن ». لێــرەوە دەردەكــەوێ كــە رووی هەمــوو تیــرەكان لــە رێبەرایەتــی كرابــوو. هــەر بــەم هۆیــەوە بــوو هێــزە 
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نێودەوڵەتییــەكان كــە هەڵــوەدای لەنێوبردنــی بزاوتــی ئازادیخــوازی كــوردن، گەلەكۆمەیەكــی زۆر گــەورە و بەرفراوانیــان لەبەرامبــەر 
) رێبــەر ئاپــۆ ( ئەنجامــدا. 

ئامانجــی گەلەكۆمــە تەنــا دەســتگیركردن و ئەســیركردنی رێبەرمــان نەبــوو، لــە بناخــەدا گــەر جەســتەییش نەبــێ، لــە واتــای كار و 
كارایــی و واتاییــدا لەنێوبردنــی بــوو. هێــزە نێودەوڵەتییــەكان بــە دەســتگیركردن و رادەســتكردنی رێبەرایەتیــامن بــە دەوڵەتــی تــورك 
بــە یەكەمیــن ئامانجــی خۆیــان گەیشــن. بــەاڵم لەنێوبردنــی الیەنــی سیاســیانە و فەلســەفییانەی رێبەرەكەمــان گرنگــرت بــوو لەالیــان. 
وەك چــۆن لــە خاچدانــی ح. عیســا نەیتوانــی رێگــە لــە گەشەســەندنی ئایینــی مەســیحی بگــرێ، ئــەو گەمــە و بازییانەی دەیانویســت 
ــە  ــی سەرشــانیان بەجێهێنابێــت و ل ــی مەســیح ئەركەكان ــۆ ( ســەری نەگــرت. دەشــێ حەوارییەكان ــەر ئاپ ــە دەســتگیركردنی ) رێب ب
رووخاندنــی رۆمــادا رۆڵــی گرنگیــان گێڕابێــت، هەروەهــا ) رێبــەر ئاپــۆ ( ش لــە دوای دەســتگیربوونی رۆڵــی حەوارییەكانی عیساشــی 

گرتــە ئەســتۆی خــۆی و تێكــڕای حســاب و پالنەكانــی پالنگێڕانــی ســەراوبن كــرد و گەلەكۆمــەی پووچــەڵ كــردەوە. 

لێــرەدا گــەل رۆڵــی گرنگــی هەیــە كــە بــە فەلســەفەی ئــازادی گــۆش و پــەروەردەر و رێكخســن كــراون، گەلــی كــورد و ) رێبــەر ئاپــۆ 
( یەكجەســتەییەكە و لێكجیــا ناكرێتــەوە، پەیوەنــدی نێوانیــان زۆر بناخەییــە. ) رێبــەر ئاپــۆ ( ئــەو گەلــەی رزگاركــرد كــە دەســەاڵتدار 
و داگیركــەران فەرشــی رشــیان لەســەر دانابــوو، گەلــی بــە ئیــرادە كــرد، هێــز و جەســارەتی پێــدا، وای كــرد ئــەم گەلــە هەســت بــە 
بــوون و هەبوونــی خــۆی بــكات، ئاشــنای ئیــرادەی ئــازادی كــرد. هــەر ئەمــەش ســەرەكیرتین و بناخەییرتیــن جیــاوازی وجیاكــەرەوەی 

) رێبــەر ئاپــۆ ( لــە رێبــەر و ســەركردەكانی ســەدەكانی ١9 و 20. 

پێكهاتــەی ئــەو رۆكــەی سیســتەمی ئیمراڵــی، چوارچێوەیەكــی نوێژەنــی گەلەكۆمەیــە كــە بەشــێوەیەكی تیــژ و تونــد ئەشــكەنجەی 
دەروونــی و جەســتەیی و فكــری تێــدا پەیــڕەو دەكرێــت. رێبەرەكەمــان چونكــە دەســتبەرداری خوڵقاندنــی ئیــرادەی سیاســی گــەل 
ــڕەوكاری نابەجێیانەیــان دەیانهــەوێ رادەســتی بگــرن. هــۆكاری ژێرپێنانــی  و گــوزارە لێكردنــی نابــێ، گەلەكۆمەكارەكانیــش بــە پەی
حقــوق و یاســاكان لەالیــەن خــودی دەوڵــەت لــە ئیمراڵیــدا، بەتــەواوی بەنــدە بــە ئامانجــی دامەزراندنــی سیســتەمی ئیمراڵییــەوە. 
ئــەم سیســتەمە سیســتەمی لەنێوبردنــی رێبەرایەتیــامن و لــە كەســایەتی رێبەرایەتیشــامندا بۆتــە سیســتەمی لەنێــو بردنــی 
بزاوتــی ئازادیخــواز و كــوردی ئــازاد. ئــەم سیســتەمە بــەم ئامانجەیــە وەك پرۆژەیەكــی نێــو دەوڵەتــی داڕێــژراوە و پراكتیزەكــراوە. 
ــە  ــژران و چ ل ــە قۆناخــی داڕێ ــە چ ل ــرتی هەی ــەدا رۆڵێكــی زۆر كەم ــەم پرۆژەی ــورك ل ــی ت ــەوە، دەوڵەت ــەی بۆچوونەكان بەپێچەوان
پەیڕەوكارییــە رۆژانەییەكانــدا. نــەك بــە تەنهــا لــە قۆناخــی ئامادەكردنیــدا، بەڵكــو ئێســتاكەش خاوەنــی بناخەیــی و ســەرەكی ئــەم 
ــەو  ــەت و ئ ــە »30« دەوڵ ــر ل ــی یەكدەســتی زیات ــە ئەنجام ــە ل ــەی ســەرمایەدارین ك ــی مۆدێرنیت ــزە هەژموونییەكان سیســتەمە هێ
گەلەكۆمــە و پالنگێڕییــە مێژووییــەی لــە دژی ) رێبــەر ئاپــۆ ( بەڕێوەیــان بــرد هاتۆتــە كایــەوە. بــە هەڵەداچوونێكــی گەورەیــە تەنهــا 
بــە كێشــەیەكی ئاساییشــی لێكبدرێتــەوە، پالنگێــڕان كــە هەڵــوەدای لەنێوبردنــی چەمــك و فەلســەفەی ژیانــی رێبەرمانــن، هێشــتا 
ســوورن لەســەر ئــەم ئامانجــەی گەلەكۆمەكــە. ئەمێســتاش لــە هەوڵــی كاراكــردن و پراكتیزەكردنــی ئــەم بەبڕیاربوونەیــان دەدەن. 

لەژێــر پــەردەی ســەرجەم هێرشــە رۆژانییەكانــی دژ بــە رێبەرایەتیــامن ئــەو راســتییە شــاراوەیە. 

ــی  ــاری پاكتاوكردن ــە بڕی ــت ك ــك بكرێ ــەاڵ رێبەرێ ــوكەوت لەگ ــایی هەڵس ــێكی ئاس ــەر كەس ــرێ وەك ه ــاوەڕێ ناك ــاوكات وا چ ه
ــچ  ــدا هی ــەو سیســتەمی گۆشــەگیركردنەی ئیمراڵی ــە ل ــك ك ــە و بیانووگەلێ ــە بەهان ــوو شــتێك دەكرێت ــە هەم ــت، بۆی ــەڕ درا بێ لەم
درێخییەكیــان نەكــردووە لــە هەمــوو جــۆرە هێرشــێكی نائەخالقییانــەی دژە مرۆیــی – بــە كوشتنیشــەوە. چونكــە سیســتەمی ئیمراڵــی 
سیســتەمێك نییــە بەهیــچ جۆرێــك لەنــاو رای گشــتی جیهانــی دا بــە هەمــوو پرەنســیپ و نۆرمێكــی خۆیــەوە رەوایەتــی پێبدرێــت، 
بــە پێچەوانــەوە پــەردە لەســەر الچوونــی ئــەم سیســتەمە بــە هەمــوو الیەنەكانییــەوە بەواتــای ئاشــكرابوونی هەمــوو ئەشــكەنجە 
و كۆمەڵكــوژی و هەمــوو ئــەو تااڵنكارییانــە دێــت كــە لەناوخــۆی توركیــادا بەســەر گەلــی كــورد بەتایبەتــی و هەمــوو دژبەرێكــی 
سیســتەمی داگیــركاری حكومەتەكــەی دێــت. ئاشــكرابوونی ئەو سیســتەمە، ئاشــكرابوونی كۆمەڵكوژییەكانــی مێــژووی داگیركارییانەی 
ــد ی  ــرە، ســلۆپی، ســوور، گەڤــەر و ..هت ــە جزی ــان ل ــە كۆمەڵكوژییەكانی ــا دەگات ب ــە ت ــی ناسیۆنالیســت و فاشیســتی تورك دەوڵەت
ســەردەمی دیكتاتۆرییەتــی ئەردۆغــان. چونكــە جێبەجێكارانــی سیســتەم لــە هەمانكاتــدا دانەرانــی حقوقیشــن، مافــی هەڵســوكەوت 
و جمووجۆڵــی بــەدەر لــە یاســا و حقوقیشــیان بــە خۆیــان داوە. كاتــێ دۆخــی تایبەتــی رێبەرایەتیشــامن لەســەر ئەمــە زیــاد كــرد 
ــی  ــی و ســەرجەم رەهەندەكان ــو دەوڵەت ــەی نێ ــا گەلەكۆم ــە وات ــەی دیكەشــی ك ــەاڵ هەڵســەنگاند، الیەنەك ــان لەگ ــەو دۆخەم و ئ
سیســتەمی ئیمراڵــی دێنینــە بــەر چــاو، لێرەشــەوە بــە ئاســانی واتــای ئیمراڵیــامن بــۆ دەردەكەوێــت كــە پەیوەندییەكــی ئەوتــۆی بــە 
حقوقــی دەوڵەتگەراییــەوە نییــە و دەستپێشــخەری جێبەجێكارانــی گەلەكۆمــەی نێودەوڵەتییــە. ئاشــكرایە ئــەوەش دەســەملێنێ كــە 

گەلەكۆمــەی نێــو دەوڵەتــی بــۆ تاكــە ســاتێكیش وازی لــە ئامانجــی پاكتاوكردنــی )رێبــەر ئاپــۆ( نەهێنــاوە. 

 گەلــی كــورد بــە چــاوی خــۆی بینــی حكومەتێــك كــە لــە دەرهــەق رێبــەر و ســەركردەكانیدا فەرمانــی هەمــوو جــۆرە كوشــتنێك 

ــی  ــەوە و تووڕەی ــادات، بەمــەش كاردان ــورد ن ــوون و چارەســەری كێشــەی ك ــی لەمــەڕ دیموكراتیزەب ــچ بڕیارێكــی ئەرێن دەدات هی
لــە بەرزتریــن ئاســتتدا نیشــاندا. بزاوتەكەمــان و گەلەكەمــان هەمیشــە لــە مــژاری ژیانــی ) رێبــەر ئاپــۆ ( دا زۆر هۆشــمەند بــوون، 
هــەر لــە رۆژگاری پەیڕەوكردنــی گەلەكۆمــە و پالنگێڕییەكانــەوە تــا ئێســتاكە ئــەم هەســتیارییەی نیشــاندا، ئــەو هێــزەی رێبەرمانــی 
لــە لەنێوچــوون رزگار كــرد، گرێــدان و پەیوەســتداری بــزاوت و گەلەكەمــان بــوو بــە ) رێبــەر ئاپــۆ ( وە. لەبەرامبــەر گەلەكۆمــەی 
نێودەوڵەتــی دژبــە رێبەرمــان بــەر لــە قۆناخــی ئیمراڵیــش بەشــێوەیەكی زۆر بــە كاریگــەر وەاڵمیــان داوەتــەوە، لــەم مــژارەدا هەڤــاڵ 
ــۆ (  ــەر ئاپ ــە ) رێب ــەی دژب ــەر تیرۆرەك ــرێ لەبەرامب ــدووە. وەك دەزان ــتی نوان ــاترین هەڵوێس ــە داستانئاس ــوو ك ــێك ب ــالن كەس زی
ــدا تەقانــدەوە و وەاڵمێكــی زۆر جــددی  ــە مێشــكی دوژمن ــۆ یەكــەم جــار و دەســت بەجــێ خــۆی ل ــە ١996 دا هەڤــااڵ زیــالن ب ل
كردارەكــەی دوژمنــی دایــەوە. چاالكییەكانــی »ناتوانــن خۆرەكەمــان تاریــك بكــەن«، چاالكییەكــەی هەڤــاڵ ڤیــان جــاف، چاالكییەكەی 
هەڤــاڵ دیــار خــۆی، و ســەرجەم ئــەو فیدایــی قارەمانانــەی ژیانــی رێبەرەكەیــان بــە ژیانــی خۆیــان پەســەند كــرد و ژیانــی خۆیــان 
ــە.  ــایانەیان هەی ــدی داستانئاس ــان تایبەمتەن ــرد - هەم ــان فیداك ــۆ( و گەلەكەی ــەر ئاپ ــی )رێب ــەی ژیان ــاو پاراســتنی هەمەالیەن لەپێن
بــەم شــێوەیە پالنەكانــی پاكتاوكردنیــان پووچــەڵ كــردەوە. ژیانــی ) رێبــەر ئاپــۆ ( و بارودۆخــی مــاوەی زیاتــر لــە ١8 ســاڵی ئیمراڵــی 
ــە  ــك ل ــە یەكێ ــوو ب ــاو ئەنجامــدرا و ب ــن چاالكــی لەپێن ــەوە. زیاتری ــان هۆنیی ــی كوردی ــر رۆژەڤــی گەل ــە زیات ــك ك ــە بابەتگەلێ بوون
ئــاوات و خواســت و هەوڵــە ســەرەكییەكانی، بــۆ ئەمــەش نــەك تەنیــا خــۆی بەڵكــو گەالنــی هەرێمەكــە و كۆمەڵێــك لــە گەالنــی 
جیهانیشــی لــەم بابەتــەدا هێنایــە دەنــگ. ئەوەتــا ریزەكانــی یەكینەكانــی پاراســتنی گــەل بەرچاوتریــن و بچووكرتیــن منوونــەن بــۆ 

خاوەنداریكردنــی گــەالن لــە رێبــەری كۆنفیدراڵزمــی دیموكراتــی. 

) رێبــەر ئاپــۆ ( رەخنــەی گەورەمــان لێــدەكات لەمــەڕ كەموكورتــی ئــەو تێكۆشــانەمانە كــە بــە ئامانجــی پووچەڵكردنــەوەی چوارچێوە 
مەترســیدارەكەی پالنــی پاكتــاوكاری كــە جێبەجێكارێكــی گەلــێ زۆری هەیــە. هەروەهــا لەبــەر ئــەوەی هێــزی تێكۆشــامنان لەئاســتی 
چارەســەری دیموكراتییانــەی كێشــەی كــورد و راكێشــكردنی دەوڵەتــان نەبــووە بۆنــاو دیالــۆگ. چاوەڕوانــی لــە گــەل و بزاوتەكەمــان 
ئەوەیــە پەرفۆرمەنســێكی وەهــا نیشــانبدەن كــە پالنەكانــی پاكتاوكــردن ســەراوبن بكــەن و هــەر وەك لــە شۆڕشــەكانی رابــردووی 
ــیاوی  ــەرەڕای ش ــە س ــە ك ــەر ئەوەی ــەی لەس ــت. تووڕەییەك ــی بگۆڕێ ــتەمی هەنووكەی ــێ سیس ــرا بتوان ــیا دا بی ــا و روس فەرەنس
هەلومــەرج، نرخانــدن و هەڵســەنگاندنی پێویســت ئەنجــام نــەدراوە. بەتایبەتــی ســەرەڕای ئــەو دوژمنایەتییــەی AKP لەگــەڵ گەلــی 
كــورد بەتایبەتــی و هەمــوو توركیــا و تەنانــەت گەالنــی ناوچەكــە دەیــكات، هێشــتاش بەشــێكی خەڵكــامن تێنەگەیانــدووە لــەوەی 

ئــەو سیســتەمی پاشــاگەردانییەی ئەردۆغــان دەیەوێــت جێبەجێــی بــكات.  

ــەاڵم  ــدا تێدەكۆشــێت شــومارییان زۆرە، ب ــە لەبەرامبەری ــەو هێزانەشــی ك ــە، ئ ــدا “PKK” بزاوتێكــی تەنهای ــوەی جیهان ــە چوارچێ ل
ــی زۆر  ــك كێشــە و قەیران ــو گەلێ ــەی ســەرمایەداری پێشــەنگایەتی دەكات لەنێ سیســتەمی هیارارشــی و دەوڵەتگــەرا كــە مۆدیرنێت
ــتێكی  ــچ ش ــر هی ــت زیات ــی رسووش ــە لەنێوبردن ــردن و ل ــە كۆیلەك ــی ب ــەوە و بەرفراوانكردن ــە قووڵكردن ــە. ل ــددی پێكهاتەییدای ج
ــەك كەســی سەرمایەپەرســت،  ــە ژمارەی ــە ل ــە. جگ ــن و رماندای ــە وەری ــەوە ل ــوو الیەكیی ــە هەم ــرێ، سیســتەم ل ــێ ناك ــان پ دیكەی
دەسەاڵتپەرســت و خۆپەرســت هیــچ كــەس و الیەنێكــی كۆمەڵــگا لــە سیســتەم رازی نیــن. مرۆڤایەتــی بــۆ رزگاربــوون لــەم سیســتەم 
و نیزامــەی كۆیالیەتــی قووڵدەكاتــەوە، لەنێــو لێگــەڕان و بەدواداچوونێكــی گــەورەی تیــۆری و پراكتیكیدایــە. بۆیــە بــەر لــە هەمــوو 
شــتێك دەبــێ بــڕوا بكەیــن كــە لەقۆناخێكــی هاوشــێوەی قۆناخــی شۆڕشــەكانی فەرەنســا و روســیاداین و ئەكتــەری ســەرەكی ئــەم 
ــەكان بەدەســتهێنانی ســەرمایەی  ــی سیســتەمە كۆمەاڵیەتیی ــی قۆناخــە قەیراناوییەكان ــدی ســەرەكی و بناخەی ــن، تایبەمتەن قۆناخەی
گەورەیــە لەمایــەی كــەم و بچووكــە. ئــەم تایبەمتەندییــە خســتنە خــوارەوەی جامبازێكــە لەســەر پــەت لــە دوای دەســتێوەردانێكی 

ئاســان دەهێنــە بەرچــاو. 

ئاســتی تیــۆری ) رێبــەر ئاپــۆ ( كــە بــە بەرگرینامەكانــی دەستنیشــانی كــردوون، دەربــڕی نــرخ و بەهایەكــی زۆر گرنــگ و گەورەیــە 
لــە دانانــی چارەســەری دوور لــە دەوڵــەت و دەســەاڵت بــۆ ســەرجەم ئــەو كێشــە كۆمەاڵیەتییانــەی شارســتانییەت لــە بناخەیاندایــە. 
ــە  ــەركەوتن ل ــان، س ــدەی پراكتیزەكردنی ــە هێن ــەوە، ب ــاك بوونەت ــان روون ــی رێبەرم ــە فكرەكان ــە ب ــانەی ك ــەو كەس ــەزاران ل بەه

رزگاربــوون لــە ناوەندبوونیــان بــۆ دەســەاڵت و دەبنــە خاوەنــی خۆیــان. 

مەرجــی هەبوونــی مــرۆڤ - كۆمەاڵیەتبوونــە، ئــەم مەرجــە بــۆ گەلــی كــورد دێتــە واتــای خۆڕێكخســن، گەلەكەمــان بــۆ رزگاربــوون 
لــە سیســتەمی دەوڵەتگــەرا و دەســەاڵتگەرا كــە چاكییەكانیشــیان بۆتــە بارێكــی قــورس، شانبەشــانی بەهەنــد وەرگرتنی خۆڕێكخســن، 
دەبــَێ ئامــادە بێــت بــۆ قۆناخێكــی پــڕ لــە چاالكــی كــە لــە واتــای راســتیدا كێشــەی كــورد بــە چارەســەری بگەیەنێــت. گەلەكەمــان 
ــڕی  ــەت و پالنگێ ــەی دەوڵ ــرۆری رۆژان ــێ تی ــەر بتوان ــەورە و بەكاریگ ــتنێكی زۆر گ ــەری و خۆڕێكخس ــە چاالكگ ــا ب ــەر بەتەنی مەگ

پاكتاوكــردن بــێ كاریگــەر و پووچــەڵ بكاتــەوە.
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بــه مناســبت روز جهانــی زن گفتگویــی کوتــاه بــا زوزان گابار»عضــو 
کوردیناســیون کــژار« صــورت دادیــم. او در ایــن گفتگــو توجــِه خــود را 
بــر ایــن موضــوع متمرکــز می کنــد کــه نگریســن به شــیوه ی منادیــن و 
در نهایــت ســمبلیزه منــودن ایــن روز باعــث بــه حاشــیه رفــن ماهیــت 
وجــودی آن می گــردد. او می گویــد کــه بایــد در مقابــل، کاال شــده گی 
)ابــژه  شــده گی( زنــان و نابرابری هــای اجتامعــی و اقتصــادی ایســتاد. 

بــه نظــر او ایــن ایســتار نیــز بایــد از جانــب زنــان انجــام گیــرد.

روز زن
گفتگــو  بــا زوزان گابــار عضــو کوردیناســیون جامعــه ی زنــان آزاد رشق کوردســتان )کــژار( بــه 

مناســبت ۸ مــارس روز جهانــی زن
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ــی  ــارس و چرای ــه ی 8 م ــورد تاریخچ ــرصی در م ــا، مخت یو لطف
رنات
آلت

   
پدیــد آمــدن ایــن روز در بــه نــام روز جهانــی زن و همچنیــن 
تاثیــرات مســتقیم و غیرمســتقیم آن بــر زنــان خاورمیانــه و بخصــوص 

ــد؟ ــان منایی ــا بی ــدگان م ــرای خوانن ــی ب ــورد توضیحات ــان ک زن

  هامن طــور کــه می دانیــد ۸ مــارس به عنــوان روز جهانــی زن در 
ــن  ــه مناســبت ای ــه رســمیت شناخته شــده اســت و ب ــان ب رسارس جه
روز جشــن ها، گردهامیی هــا و تظاهراتــی در رسارس جهــان از جانــب 
ــان  ــه انس ــا هنگامی ک ــرد. ام ــام می پذی ــان انج ــی زن ــای مدن جنبش ه
بــه تاریخچــه  و حقیقــت نهفتــه در ایــن روز منادیــن می نگریــم، بــه 
ــاد  ــی من ــن روز تاریخ ــع ای ــه درواق ــد ک ــت می یاب ــت دس ــن حقیق ای
تــراژی بزرگــی اســت کــه در تاریــخ زنــان آزادی خــواه به وقوع پیوســته 
اســت. در مــورد چگونگــی بــه وقــوع پیوســن ایــن رویــداد بــزرگ در 
ــان  ــن ســالیان بحث هــا و مقــاالت بی شــامری در ســطح جه طــول ای
ــداد، انقــالب و  ــز اهمیــت در ایــن روی نوشته شــده اســت. نکتــه حائ
ــه  ــه سیســتم جنســیت گرا موجــود ک ــن روز علی ــه در ای ــه ای ک مقابل
اســاس آن بــر تبعیــض شــدید بنــا نهــاده شــده بــود، رخ  داد. در ایــن 
ــر  ــتار براب ــا خواس ــاغل در کارخانه ه ــی ش ــر آمریکای ــان کارگ روز زن
شــدن حقــوق و دستمزد هایشــان نســبت بــه دســتمزد کارگــران مــرد 
شــدند. چرایــی ایــن خواســته در ایــن امــر نهفتــه بــود کــه آنــان بــه 
ــب  ــردان از جان ــه م خاطــر زن بودنشــان دســتمزد کمــرتی نســبت ب
ــن  ــه ای ــان کارگــر در اعــرتاض ب ــد. زن ــه داران پرداخــت می گردی رسمای
موضــوع تظاهــرات کردنــد، ولــی دولــت رسمایــه داری حاکــم در 
ــه خــاک و خــون  ــدگان را ب ــان، اعرتاض کنن ــه خواســته های آن پاســخ ب
کشــید. چرایــی آن در ایــن موضــوع نهفتــه اســت کــه اساســا ذهنیــت 
ــوده  و هســت، زن را  ــان ب ــر جه ــم ب ــه حاک و ســاختار مردســاالری ک
ــون و  ــن خاطــر در قان نیمــه ی انســان)مرد( به حســاب مــی آورد. بدی
ــز حقــوق سیاســی- اجتامعــی و اقتصــادی  ــی خــود نی مقــررات دولت
زنــان را یــا بــه شــامر منی آورنــد و یــا نیمــی از حقــوق در نظــر گرفتــه  
ــر  ــه پیش ت ــه ک ــد. هامن گون ــان می ده ــه زن ــردان را ب ــرای م ــده ب ش
گفتــم پــس از رسکــوب و کشــتار زنــان کارگــر کــه توســط دولــت وقــت 
آمریــکا انجــام گرفــت، زنــان انقالبــی چــپ همچــون روزالوکزامبــورگ 
و کالرا زتکیــن در اروپــا اولیــن کنفرانــس جهانــی زن را تشــکیل و در 
ــه  ــد و ب ــاع کردن ــی دف ــر آمریکای ــان کارگ ــالش زن ــت و ت آن از مقاوم
ــری، روز  ــان در راه آزادی و براب ــن زن ــهادت ای ــت و ش ــان مقاوم نش
ــان در  ــان جه ــرای دیگــر زن ــوان الگــو و راهــکاری ب ۸ مــارس را به عن

نظــر گرفتنــد.

ــن روزی  ــردن چنی ــن ک ــی تعیی ــه از چرای ــی ک ــن حقیقت ــر م ــه نظ ب
می تــوان درک کــرد، ایــن اســت کــه حــق گرفتنــی اســت و نــه دادنــی، 

بدیــن معنــی کــه هیــچ گاه دولت هایــی بنیــان وجــودی آن هــا بــر 
مردســاالری اســتوار گردیــده اســت، حقــوق و اراده ی آزاد و برابــر زنــان 
ــه رســمیت منی شناســد.  را در عرصــه ی اجتامعی-سیاســی و اقتصــادی ب
ایــن خــود زنــان هســتند کــه بــا درک سیســتم مردســاالر حاکــم بــر جهــان 
کــه خــود را در پیکــر دولت-ملــت متجلــی و جامنایــی کــرده اســت بــه 
ــد.  ــدا می کنن ــه دســت پی ــارزه و مقابل ــه مب ــت ب خودآگاهــی و در نهای
خودآگاهــی زنــان ســبب پی بــردن بــه نقــاط مشــرتک، مشــکالت و موانــع 
ــی  ــرته ی -ذهنیت ــری در گس ــه آزادی و براب ــیدن ب ــان دررس ــرشوی زن پی
ــازمان دهی  ــی، س ــن خودآگاه ــه ی ای ــردد. الزم ــان می گ ــتی- جه و زیس
ــر  ــرای تغیی ــه ب ــازمان دهی ک ــت. س ــان اس ــود زن ــط خ ــان توس ــود زن خ
ــی  ــط پیرامون ــوص محی ــان و بخص ــر جه ــود ب ــاالر موج ــتم مردس سیس
زنــان تــالش، فــداکاری و هزینــه الزم را بــرای رســیدن بــه آزادی و برابــری 

در نظــر دارد.

یو   شــام در مــورد ســازمان دهی بحــث کردیــد و ایــن مــورد را 
رنات
آلت

 
ــح  ــورد و توضی ــن م ــا در ای ــد. لطف ــی کردی ــن ارزیاب ــدی و بنیادی کلی

ــد؟ دهی

ــی  ــن موضــوع، تبلیغــات و امتســفر ذهن ــه ای ــل از پرداخــن ب ــد قب   بای
ــی  ــاد و هم گرای ــن اتح ــان برداش ــتای از می ــان و در راس ــد زن ــر ض را ب
ــه و  ــن جامع ــر و ذه ــرشی در فک ــاالری ب ــخ مردس ــی تاری ــان در ط زن
بخصــوص خــود زنــان رســوخ کــرده را کمــی واشــکافی کنیــم. به عنــوان 
منونــه معرفــی کــردن، زنــان بــه موجوداتــی عاطفــی کــه قــادر بــه کنــرتل 
عواطــف خویــش نیســتند و درنتیجــه آن توانایــی اتخــاذ تصمیــامت 
ــی  ــا از طرف ــد و ی ــی را ندارن ــی و سیاس ــت کالن اجتامع ــم و مدیری مه
ــج خانه هــا نشســته  ــه در کن ــه ی کســانی ک ــان به مثاب ــی آن ــر وامنای دیگ
و در حــال غیبــت و آشــوبگری علیــه مــردان هســتند و یــا نشــان دادن 
ــورت  ــه به ص ــی( چ ــژه ی جنس ــی )اب ــک کاالی جنس ــورت ی ــا به ص آن ه
خاورمیانــه ی آن در قالــب و چارچــوب سیســتم تنبیهــی و تعدیلــی بنــام 
نامــوس و چــه بــا توســل بــه سیســتم تشــویقی کــه در قالــب آزادی هــای 
شــکلی و فرمالیتــه در غــرب صــورت می گیــرد. مــوارد یادشــده گوشــه ای 
را از ایــن جنــگ نــرم علیــه خود آگاهــی و ســازمان دهی اســت؛ امــا 
ــال  ــدف را دنب ــا دو ه ــگ ویژه ه ــن جن ــه ی ای ــه هم ــت ک ــود گف می ش

می کننــد.

ــش، در  ــودی خوی ــت وج ــان از ماهی ــه ی زن ــی جامع اول: ازخودبیگانگ
ــوان« ــف و نات ــت »زن، ضعی ــه و ذهنی ــاخت روحی ــتای برس راس

دوم: تــداوم و اســتمرار تبعیــض و کوچــک انــگاری زن در ســاحت ادبیات 
اجتامعــی، سیاســی جامعــه در جهــت بقــاء و امتــداد تبعیــض از طریــق 
ــا هــامن اصــل تــداوم بقــاء و تــداوم تبعیــض و نهادینــه  نســل آینــده ی

جنبــش زنــان در روژآوا، تکویــن 
دیالکتیــکال هویت یابــی نویــن 
ــان و  ــه روح زم ــه ب ــا توج ــان ب زن
مــکان در ســطح جهــان اســت. در 
حقیقــت فلســفه ی، »زن، ضعیــف 
نظــام  زاده ی  کــه  را  ناتــوان«  و 
و  بی معنــی  اســت،  مردســاالر 
بی تاثیــر منــود. جلــوه و تصویــری 
ــدی و اراده ی  ــزان توامنن ــو از می ن
آزاد زنــان را بــه دیگــر زنان منطقه 
تصویــری  داد.  نشــان  جهــان  و 
و  منطقــه ای  دولت هــای  کــه 
ــی در طــول  ــه داری بین امللل رسمای
تاریــخ و بخصــوص تاریــخ معــارص 
آن  بــردن  میــان  از  در  ســعی 

ــتند. داش

یو
رنات
آلت

ــن  ــه ای ــل از پرداخــن ب ــد قب بای
موضــوع، تبلیغــات و امتســفر 
و  زنــان  ضــد  بــر  را  ذهنــی 
در راســتای از میــان برداشــن 
در  زنــان  هم گرایــی  و  اتحــاد 
طــی تاریــخ مردســاالری بــری 
و  جامعــه  ذهــن  و  فکــر  در 
بخصــوص خــود زنــان رســوخ 
کــرده را کمــی واشــکافی کنیــم. 
به عنــوان منونــه معرفــی کــردن، 
زنــان بــه موجوداتــی عاطفــی 
ــف  ــرتل عواط ــه کن ــادر ب ــه ق ک
خویــش نیســتند و درنتیجــه آن 
توانایــی اتخــاذ تصمیــامت مهــم 
و مدیریــت کان اجتامعــی و 

سیاســی را ندارنــد

یو
رنات
آلت
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حــرف بــرای گفــن زیــاد اســت. نــه یــک، ده هــا موضــوع و مطلــب ریزودرشــت، بــه 
ــد.  ــک هجــوم می آورن ــه ی ــک ب ذهــن آدمــی، ی

انســان هنگامــی کــه بــه وضعیــت خــود و جامعــه ی پیرامونیــش می نگــرد، می اندیشــد، 
چهره هــا و رویدادهــا را بــه یــاد مــی آورد، واقعیــت را مشــاهده می کنــد. دیگــر ایــام و 
ســال ها آن قــدر دردناک انــد کــه منی تــوان آن هــا را بازگــو منــود و از خاطــر زدود. برخــی 
روزهــا مــا را بــه یــاد چیزهــای کــه نداریــم می انــدازد. اگــر بــا صفحــات تقویــم هم ســفر 
ــن روز!  ــت ای ــس کجاس ــت! پ ــم یاف ــجو و... را خواهی ــم، روز دانش ــم، روز معل گردی

بــر رس  حــرف  نیســت،  رســم  در                تاریخــامن  روز  آن  و  روز  ایــن  بــر رس  ســخن 
ــروز  ــه در دی ــت ک ــی اس ــته زنان ــمبل خواس ــن روز س ــت و ای ــض اس ــری و تبعی نابراب
منانده                   انــد و خواســتار تغییرانــد! آن هــا کار می خواهنــد، حقــوق برابــر، زندگــی 
انســانی و عادالنــه می خواهنــد تــا از ایــن رهگــذر، به عنــوان یــک انســان کامــل 

کــردن آن در ناخــودآگاه زنــان و مــردان آینده ســاز اجتــامع.

بــا ایــن توضیحــات مــن قصــد دارم کــه بگویــم حــوزه ای کــه قبــل از اقــدام بــه ســازمان دهی منــودن بایــد زنــان 
ــت.  ــردان اس ــان و م ــب زن ــه از جان ــن آن، چ ــر بنیادی ــت و تغیی ــوزه ی ذهنی ــد، ح ــری بدهن ــت واف ــدان اهمی ب
ــتاورد  ــه، دس ــش و جامع ــازمان دهی( خوی ــی )س ــه ی عمل ــوند در عرص ــق نش ــوزه  موف ــن ح ــان در ای ــه زن چنانچ
ــد یافــت. وقتی کــه مــا صحبــت از نظــام مردســاالر می مناییــم، منظــور مــا سیســتمی اســت کــه  خاصــی نخواهن
اســتیالی قابــل  توجهــی بــر متامــی حوزه هــای ذهنیتــی و زیســتی زنــان ایجــاد کــرده اســت. پــس الزم اســت زنــان 
بــا خوانشــی دقیقــی از تاریــخ، توانایی هــا و آسیب شناســی وضعیــت موجــود حاکــم بــر زندگــی خویــش و دیگــر 
زنــان داشــته باشــند. درواقــع در گام نخســت، بایــد انقالبــی در حــوزه ی فکــری و ذهنیتــی خویــش انجــام دهنــد. 
ایــن انقــالب ذهنیتــی باعــث فهمیــدن دردهــای مشــرتک میــان زنــان و دریافــن لــزوم تشــکل و ســازمان دهی میــان 

ــردد.  ــان می گ ــان جه زن

یو منظور شام از سازمان دهی و لزوم آن چیست؟ 
رنات
آلت

 

ــه شــکل  ــه در ذهــن مخاطــب، ســازمان دهی ب ــم ممکــن اســت ک ــه بحــث از ســازمان دهی می منایی   هنگامی ک
ــودی  ــت وج ــال واقعی ــود. ح ــر ش ــردی جلوه گ ــانی و ف ــای انس ــرای توانایی ه ــل و ف ــض و طوی ــتگاهی عری دس
ســازمان و ســازمان دهی؛ کامــال برعکــس ایــن تصــور و ذهنیــت اســت. ســازمان دهی می توانــد بــه شــکل اتحــاد، 
هم فکــری و هم راســتایی چنــد نفــر یــا چنــد صــد نفــر یــا چنــد صــد هــزار نفــر باشــد. بدیــن معنــی کــه زنــان در 
محله هــا و روســتاهای خویــش و یــا دخــرتان جــوان در دانشــگاه و محیــط آموزشــی و زنــان کارگــر و کارمنــد در 
محیــط کار خویــش و یــا هرمنــدان زن بــا همــکاری بــا زنــان هرمنــد دیگــر و درنهایــت، هم پوشــانی و هامهنــگ 
متامــی آنــان در روز ۸ مــارس هــر ســال، می تواننــد بــه خودآگاهــی و بــه منایــش گــزاردن خــرد و توامننــدی خویــش 
ــه راهپیامیــی  ــان، تنهــا ب ــه ایــن هم گرایــی متامــی زن ــواده و دولــت( بینجامــد. البت ــه نهاد هــای مردســاالر )خان ب
و تظاهــرات ۸ مــارس خالصــه منی گــردد، بایــد ایــن رویــداد را مبدائــی بــرای اقدامــات و اعرتاضــات هامهنگ تــر 

در آینــده بــدل منــود.

یو در انتها میزان تاثیر جنبش تاریخی زنان جهان بر زنان روژآوای کوردستان نظر شام چیست؟
رنات
آلت

    

ــداد  ــی قلم ــروز طبیع ــا ام ــه م ــتاوردهای ک ــه دس ــد ک ــوان دی ــان می ت ــارص جه ــخ مع ــه تاری ــذرا ب ــی گ ــا نگاه ب
ــان به دســت آمده اســت.  ــه قیمــت شــهادت و شــکنجه شــدن هــزاران زن آزادی خــواه در رسارس جه ــم، ب می کنی
وظیفــه ی مــا نتنهــا پاسداشــت ایــن ارزش هــای تاریخــی اســت، بلکــه توســعه و گســرتش هــر چــه بیشــرت و عمیق تــر 
ــرد.  ــرار گی ــا ق ــان مبن ــواه جه ــان آزادی و برابری خ ــردان و زن ــی م ــه ی راه متام ــه ی و نقش ــد در برنام ــز بای آن نی
مــا ایــن موضــوع را در جنبــش و حرکــت زنــان گریــال در غــرب کوردســتان)روژآوای کوردســتان( می بینیــم. زنــان 
ــی  ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــی، سیاس ــای اجتامع ــه و کمون ه ــازمان دهی در کمیت ــا س ــه ب ــی ک ــت آپوی سوسیالیس
ــان جلوه هــای  ــه جه ــا داعــش ب ــگ ب ــی در جن ــاع ذات ــر دف ــش در ام ــده ی خوی ــذار و تعیین کنن و حضــور تاثیرگ
ــت  ــده ی خــط تاریخــی مقاوم ــن ادامه دهن ــانید. ای ــات رس ــه اثب ــان را ب ــای زن ــر و گســرتده تری از توانایی ه دیگ
و مبــارزه ی زنــان در زمــان و مــکان کنونــی اســت. بــه بیانــی دیگــر، جنبــش زنــان در روژآوا، تکویــن دیالکتیــکال 
هویت یابــی زنــان بــا توجــه بــه روح زمــان و مــکان در ســطح جهــان اســت. در حقیقــت فلســفه ی، »زن، ضعیــف 
ــزان  ــو از می ــری ن ــوه و تصوی ــود. جل ــر من ــی و بی تاثی ــت، بی معن ــاالر اس ــام مردس ــه زاده ی نظ ــوان« را ک و نات
توامننــدی و اراده ی آزاد زنــان را بــه دیگــر زنــان منطقــه و جهــان نشــان داد. تصویــری کــه دولت هــای منطقــه ای 
و رسمایــه داری بین املللــی در طــول تاریــخ و بخصــوص تاریــخ معــارص ســعی در از میــان بــردن آن داشــتند. بایــد 
بدانیــم کــه انقــالب فکــری و زیســتی زنــان روژآوا پایانــی بــرای مبــارزات زنــان نیســت، بلکــه آغــازی بــر تریــع 

ــان جهــان اســت. ــن زن ــی نوی هویت یاب
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بــا دلــی پــر از امیــد و آرزو بــه اســتقبال ۸ مــارس کــه رشوع بهــار را نیــز مــژده می دهــد، 
می رویــم. ۸ مــارس کــه به عنــوان روز جهانــی زنــان زحمت کــش در رستــارس جهــان 
ــن روزی  ــود، ای ــون می ش ــیع و گوناگ ــات وس ــم های و  اجتامع ــزاری مراس ــه ی برگ صحن
ــد و  ــان بیاورن ــه زب ــان را ب ــد خواست هایش ــان بتوانن ــه زن ــت ک ــده اس ــه آن ش ــدل ب ب
توجهــه افــکار عمومــی را بیشــرت معطــوف مســائل و معضــالت پیــرشوی خویــش مناینــد. 
از طــرف دیگــر متاســفانه در حالــی بــه اســتقبال ایــن روز می رویــم کــه طــی ســال های 
ــرای  ــاختار اقتدارگ ــت و س ــه ذهنی ــده، بلک ــته نش ــان کاس ــا از مشــکالت زن ــر نه تنه اخی
ــی اســتتار منــوده  ــه داری بین امللل ــروزی نظــام رسمای ــب ام مردســاالر-که خــود را در قال
اســت- تاثیــرات مخربــی بــه بــار آورده اســت. ایــن موضــوع بــه شــکلی بســیار وســیع 
ــه صــورت اخــص شــده  ــان ب ــه طــور کل و زن ــی را در ســطح جامعــه ب موجــی از نگران

اســت.

ــد. ــی جهــان، بهــره بگیرن ــد از حقــوق شــهروندی و مدن  شــناخته شــوند و بتوانن
آنچــه امــروز پــس از گذشــت ســال ها، زنــان جهــان را وا مــی دارد کــه حامــی ایــن 
روز باشــند، نه فقــط خــود ایــن روز بلکــه آرزوی تاریخــی بــرای خواســن "روزی" 
از آن خــود و "فضایــی" از آن خــود اســت، و ایــن روز محــور و انگیــزه ی بســیار 
قــوی، فــرا مــرزی و فــرا عقیدتــی اســت. بــرای فریــاد هم آوایــی مشــرتک جهانــی 
 به منظــور رســیدن بــه همبســتگی، برابــری و رفــع ظلــم و خشــونت و بی                    عدالتــی!

ــا ایســتادگی و  ــی، ب ــده آمریکای ــر بافن ــان کارگ ــم: از شــجاعت زن ــت می                  گوی برای
مقاومــت در مقابــل پلیــس نیویــورک خواســتار مطالبات خویش شــدند. چه بســیار 
از آن هــا دســتگیر و حتــی کشــته شــدند. بعدهــا کالرا زتکیــن، بــا پیشــنهاد ۸ مارس 
به عنــوان روز بین املللــی زن باعــث نام گــذاری ایــن روز بــه همیــن مبنــا گردیــد. 

ــب  ــرای کس ــارزه ب ــک مب ــه ی ــا ب ــری زن را رصف ــن، آزادی و براب ــن م در رسزمی
ــا جان ســختی  حقــوق محــدود می کننــد. به ویــژه در رشایــط بحــران اقتصــادی، ب
ســنت زن ســتیزی در جامعــه مواجــه می شــوند. میلیون هــا زن در جهــان تحــت 
خشــونت عنان گســیخته دولتــی، مذهبــی و خانوادگــی بــر می برنــد. میلیون هــا 
زن قربانــی خشــونت روزمــره توســط همــران، پــدران و بــرادران خــود هســتند. 
از کتــک کاری تــا اسیدپاشــی و بــه آتــش کشــیدن، رسنوشــت بخــش عمــده زنان در 
 دنیــا را رقــم می زنــد. تیــر آخــر را قتــل  ناموســی، بــر پیکــر جامعــه ی زنــان می زنــد. 
روزشــامری می کنــم، تاریــخ می شــوم و از اعــامق وجــودم فریــاد برمــی آورم 
کــه، مــادران مــا درد تاریــخ را هق هــق گریــه می کننــد. در رسزمیــن مــن 
زن ســتیزی یــک ایدئولــوژی و سیســتم عقیدتــی و فرهنگــی کهنی ســت بــه 
درازای تاریــخ!. امــا نظــام رسمایــه داری ایــن سیســتم را کامــالً بــا نیازهــای 
ــتثامر  ــه اس ــط ب ــت فق ــی اس ــد. کاف ــره می جوی ــق داده و از آن به ــود تطاب خ
در حال توســعه،  به اصطــالح  کشــورهای  در  زن  میلیون هــا  وحشــیانه 
جهانــی  بلکــه رسمایــه  داری  "ملــی"،  به ظاهــر  نه تنهــا رسمایــه داری  توســط 
 نظــری بــی اندازیــد، تــا فرودســتی و وضعیــت ناگــوار زنــان را درک کنیــد. 
ــته  ــود داش ــی وج ــه ظلم ــی ک ــر جای ــه ه ــرد ک ــاد ب ــد از ی ــر نبای ــرف دیگ از ط
نیــز  ایــران  زنــان  مــورد  در  قائــده  ایــن  می آیــد.  پدیــد  مقاومتــی  باشــد، 
در  زنــان"  "بیــداری  نــام  بــه  ایــران    تشــکلی  در  زنــان  می منایــد.  صــدق 
ســال 130۵ تشــکیل دادنــد. آنــان اقــدام بــه برگــزاری مراســم روز جهانــی 
و  مــارس   ۸ تاریخچــه  قربانــی"  "دخــرت  منایــش  اجــرای  بــا  و  کردنــد  زن 
 اهمیــت موقعیــت جهانــی و رضورت ایــن روز را بــرای زنــان بازگــو کردنــد. 
آنچــه تاریــخ مبــارزات زنــان کشــورمان را بیــش از همیشــه درخشــان کــرده 
اســت، حضــور مادرانــی اســت کــه در برابــر دســتگیری، شــکنجه یــا اعــدام 
فرزندانشــان، ســکوت نکــرده، زانــوی غــم در بغــل نگرفتــه، بلکــه آگاه و بی بــاک 
درراه دادخواهــی خــون عزیزانشــان گام نهــاده، و مســئوالن دولتــی و عــامل 
ــه خــود از آســیب  ــی ک ــان مادران ــن می ــد. در ای ــو درآورده ان ــه  زان ــی را ب حکومت
ــدای  ــکاس ص ــرای انع ــال ب ــد، درعین ح ــتم بودن ــن سیس ــان ای ــدگان و قربانی دی
 دادخواهــی متــام مــادران ستم کشــیده تــالش و گام هــای بلنــدی برداشــته اند. 

مقاومت
وزنان

 اتحاد 

ت 
ن نژد

اوی

روزشــامری می کنــم، تاریــخ 
اعــامق  از  و  می شــوم 
برمــی آورم  فریــاد  وجــودم 
کــه، مــادران مــا درد تاریــخ را 
ــد. در  ــه می کنن ــق گری هق ه
رسزمیــن مــن زن ســتیزی یــک 
ایدئولوژی و سیســتم عقیدتی 
و فرهنگــی کهنی ســت بــه 
نظــام  امــا  تاریــخ!.  درازای 
ــتم را  ــن سیس ــه داری ای رسمای
کامــاً بــا نیازهای خــود تطابق 
داده و از آن بهــره می جویــد

یو
رنات
آلت
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نظــام رسمایــه داری بــا تشــدید جنــگ و خشــونت، صدمات بســیاری بــر جامعــه و بخصوص 
ــی  ــادی و فرهنگ زدای ــتعامرهای اقتص ــا، اس ــد. جنگ ه ــیده ی وارد می منای ــار رنج کش اقش
هــر یــک به نوبــه ی خــود بحــران زا بــوده اســت. ایــن رشایــط بحرانــی موجبــات پدیــد آمــدن 
فضایــی بــرای آزمایــش و بــازار فــروش تســلیحات نظامــی، نظــام رسمایــه داری فراهــم آورده 
اســت. بحــران موجــود، زنــان و کــودکان را بیشــرت از دیگــر اقشــار جامعــه مــورد تاثیــر قــرار 
می دهــد. فقــر، کمبــود امکانــات اولیــه ی زندگــی و بخصــوص جنــگ ویرانه گــر و آوارگــی، 
ــت  ــی دست به دس ــت، همگ ــده اس ــه آین ــد ب ــدم امی ــه ع ــه نتیج ــی ای ک ــاس و افردگ ی
داده و محیطــی غیرقابــل زیســت ببــار آورده اســت. برخوردهــای خشــونت آمیزی کــه  بــر 
زنــان و کــودکان در حــال گســرتش اســت، تــا حــد فراوانــی نتیجــه ی ایــن بحران آفرینی هــا 
اســت. در کشــورهایی کــه در حــال جنــگ  هســتند، آمــار تجــاوزات جنســی، کشــتارهای 
ــاد  ــدن و نشــنیدن فری ــه ندی ــه ک ــی یافت ــان فزون دســته جمعی و اعــامل خشــونت، آن چن
ــه،  ــران خاورمیان ــات از بح ــد نج ــه امی ــه ب ــانی ک ــرت کس ــت. بیش ــن اس ــان ناممک قربانی
رسنوشــت خــود را بــه امــواج دریــای مدیرتانــه می ســپارند، جانشــان را در ایــن راه 
باخته انــد، آن هایــی هــم کــه شــانس رســیدن بــه ســواحل اروپــا را یافتنــد، در کمپ هــای 

ــد.  ــن در رشایطــی بســیار اســفبار بــر می برن مهاجری

تراژیــک و دل خراش تریــن منظــره ای کــه در ســال های اخیــر جامعــه ی جهانی-بــدون 
واکنــش و در ســکوت- شــاهد وقــوع آن بــوده اســت، دزدیــدن پنــج هــزار زن کــورد ایــزدی 
ــان در  ــن زن ــه برخــی از کشــورهای عربی)عربســتان و قطــر( اســت. ای و فــروش آن هــا ب
ــرده داری مــورد  ــردگان دوران ب ــه هم بســته شــده و همچــون ب ــر ب ــا زنجی ــازار موصــل ب ب
خریدوفــروش قــرار گرفتنــد. زنانــی کــه در بــازار برده فروشــی مــورد خریدوفــروش توســط 
ــوب  ــع در جن ــه ی شــنگال واق ــزدی منطق ــا از کوردهــای ای ــد، غالب ــرار می گرفتن داعــش ق
ــا ســپری گردیــدن بیشــرت از دو ســال از  کوردســتان بودنــد. دل خراش تــر ایــن اســت کــه ب

ایــن فاجعــه هنــوز رسنوشــت آنــان نامعلــوم اســت.  

ــکال  ــه اش ــیتی ب ــض جنس ــا تبعی ــند ب ــه باش ــی ک ــر کجای ــان در ه ــان جه ــوع زن در مجم
مختلــف روبــرو هســتند. به وضــوح می تــوان گفــت کــه بــا جنــگ و اختالفاتــی کــه میــان 
نظام هــای اســتالگرا منطقــه ای و ابرقدرت هــای فــرا منطقــه ای وجــود دارد، افراطی گرایــی 
نیــز بســرت بیشــرتی بــرای بــروز پیــدا منــوده اســت. عرصــه ی سیاســت بــا مــردان تندرویــی 
کــه بــه حقــوق زنــان حملــه ور می شــوند پرشــده اســت. و ایــن رونــد نشــانه ی آینــده ای 
چنــدان روشــن بــرای جوامــع انســانی نخواهــد بــود. رسمایــه داری جهانی)گلوبــال( تهاجــم 
ــط  ــن رشای ــد، در ای ــرار داده ان ــود ق ــداف خ ــه اه ــت را در رسلوح ــج برشی ــدن رن و مکی
هرج ومــرج و کشــمکش بــر رس منابــع و منافــع بــا شــدت بیشــرتی تــداوم خواهــد یافــت. 

کارنامــه ی حقــوق بــرش کشــورهایی نظیــر هندوســتان، ایــران، افغانســتان، پاکســتان، ترکیــه، 
نیجریــه و عربســتان نســبت بــه ســال های گذشــته بدتــر شــده اســت، بخصــوص وضعیــت 
زنــان و کــودکان وخیم تــر شــده اســت. بــا نگاهــی جزءنگرانــه بــه ایــران، متوجــه خواهیــم 
شــد کــه بهبــود چندانــی در حوزه هــای حقــوق بــرشی رغــم نخــورده اســت. آنچــه زنــان 
ــا  ــود. ام ــا ب ــط آن ه ــن و رشای ــود قوانی ــتند، بهب ــار داش ــی انتظ ــت روحان ــی از دول ایران
ــای و  ــعت زندان ه ــت وس ــن حال ــت. در ای ــورت نگرف ــوارد ص ــن م ــی در ای ــچ اقدام هی
تعــداد زندانیــان ایــران افزوده شــده اســت. شــامری از آن هــا زنــان فعــال سیاســی- مدنــی 
می باشــند. اعــدام، تجــاوز و شــکنجه از یک ســو، از ســوی دیگــر هــم تبعیــد و فشــار بــر 
معرتضیــن ادامــه داشــته و دارد. در ایــن وضعیــت هــرروز مــا شــاهد پدیده هــای جدیــد و 

هراس انگیــز در گســرته ی جامعــه روبــرو هســتیم. پدیــده ی کارتن خوابــی یکــی از آن هــا اســت. پدیــده ای جدید تــر کــه چنــدی 
پیــش تصاویــری از آن در رســانه های جمعــی پخــش گردیــد، تعــداد زیــادی از زنــان و مــردان بی خامنــان، در حــال خوابیــدن در 

قربهــا بــه منایــش گــذارد. ایــن هــم نشــانگر وضعیــت اســفبار کنونــی ایــران اســت. 

البتــه بایــد از یــادآوری منــود کــه در ایــن وانفســا، دولــت روحانــی بــرای جلــب آراء جامعــه ی زنــان، تبلیغــات گســرتده ای کــرده و 
می کنــد. حــال کــه دوران ریاســت جمهــوری روحانــی در رشف بــه پایــان رســیدن اســت، بــرای زنــان ایرانــی ایــن پرســش مطــرح 
اســت کــه دولــت روحانــی چــه ارمغانــی را بــرای آن هــا داشــته اســت، از مشــکالت آن هــا بــه چــه میــزان کاســته اســت؟ بــه نظــر 
می رســد آنچــه نصیــب جامعــه ی زنــان گردیــده اســت؛ زنــدان، رسکــوب، تجــاوز، تبعیــض و خشــونت ســازمامنندتر بــوده اســت. 
در آســتانه ی ۸ مــارس زنــان ایــران و رشق کوردســتان بایــد تحــوالت چنــد ســال اخیــر و بخصــوص ســال گذشــته را در نظــر داشــته 

باشــند و جنبه هــای مثبــت و منفــی آن را بســنجند و بــا ایــن معیــار بــه انتخابــات بنگرنــد.

ــان کــورد  ــه زن ــوان گفــت ک ــم؛ می ت ــداده در ســال های گذشــته را در نظــر بگیری ــرات و تحــوالت روی ــم تغیی ــه بخواهی ــر ک اگ
ــدرال در  ــام کنف ــوب نظ ــا در چارچ ــد. آن ه ــا منوده ان ــه ایف ــاهنگ را در منطق ــش پیش ــی نق ــارزات آزادی خواه ــای مب در ارتق
ــی،  ــای مدن ــرتش نهاده ــیس و گس ــه تاس ــس و البت ــون، مجال ــکل کم ــه ش ــتان( ب ــتان)روژآوای کوردس ــای رشق کوردس بخش ه
ســازمان دهی خویــش را در اولویــت برنامــه ی کاری خــود قــرار داده انــد. انقــالب روژآوای کوردســتان، هــم بــا پیشــاهنگی زنــان 
ــان در عرصه هــای سیاســی-اجتامعی، نظامــی و اقتصــادی  ــن انقــالب بســرتهایی را فراهــم منــود کــه زن ــه وقــوع پیوســت. ای ب
ــه  ــان ب ــد. آن ــروزی را رس دادن ــش رسود پی ــه داع ــربد علی ــه ی ن ــه در جبه ــارزی ک ــان مب ــند. زن ــته باش ــری داش ــور فعال ت حض
جهانیــان ایــن پیــام را دادنــد کــه زنــان کــورد  عــرص نوینــی را در مبــارزات آزادی خواهــی زنــان جهــان رقــم می زننــد. زنــان نیــز 
ــبب  ــئولیت س ــول مس ــن قب ــد. ای ــول منوده ان ــی قب ــئولیت  های فراوان ــی، مس ــازمان دهی اجتامع ــان و س ــاع از انقالبش ــرای دف ب

گردیــده اســت کــه انقــالب بــا هیجــان اولیــه اش ادامــه پیــدا کنــد.  

ــتبدانه ی  ــتانه ی و مس ــت های نژادپرس ــه سیاس ــت علی ــربد و مقاوم ــال ن ــان در ح ــتان( زن ــتان)باکور کوردس ــامل کوردس در ش
ــه  ــز ب ــان نی ــد. زن ــورش برده ان ــه مناطــق کوردنشــین ی ــه شــکلی وحشــیانه ب ــه ب ــان هســتند. نیروهــای نژادپرســت  ترکی اردوغ
ــربد  ــان در ن ــتانه ی اردوغ ــتیزاِن و نژادپرس ــا سیاســت های زن س ــی، ب ــت به یادماندن ــا مقاوم ــد و ب ــارزه می کنن ــال مب شــکلی فع
هســتند. زنــان کــورد بــه مناســبت ۸ مــارس و نزدیــک شــدن جشــن نــوروز، هــر مکانــی را بــه میــدان مبــارزه تبدیــل خواهنــد 

کــرد. 

ــیتی و  ــی، جنس ــای مل ــع تبعیض ه ــانی و رف ــوق انس ــان حق ــورد خواه ــان ک ــز زن ــتان( نی ــتان)روژهالت کوردس در رشق کوردس
فرهنگــی هســتند. مبــارزه ی آنــان نیــز بــا برگــزاری دومیــن کنگــره ی کــژار )جامعــه ی زنــان آزاد رشق کوردســتان( بــه مرحلــه ی 
نوینــی رســید اســت. دومیــن کنگــره ی کــژار بــه شــکلی همه جانبــه موقعیــت زنــان و معضــالت موجــود موردبحــث قــرار گرفــت 
و راهکارهایــی بــرای برون رفــت از وضعیــت موجــود نیــز ارائــه داده شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه زنــان رشق کوردســتان بــا اتــکا 
بــه نیــروی ذاتــی و ســازمان دهی، در مقابــل نظــام حاکــم و ذهنیــت مردســاالری کــه از خانــواده گرفتــه تــا حوزه هــای دیگــر 
جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار دارد، مبــارزه  خواهنــد منــود. بــرای ایــن منظــور در دومیــن کنگــره ی کــژار بــه ارتقــای ســازمان دهی 

و ســطح آگاهــی جامعــه تاکیــد بســیاری شــده اســت.  

ــان کــه یکــی از اصلی تریــن ارکان در راســتای نیــل بــه آزادی و برابــری جامعــه اســت. جنبش هــای آزادی خواهــی  ــارزه ی زن مب
زنــان کــه در کشــورهای مختلــف و بــه نام هــای متفــاوت ســازمان دهی شــده اند، نیــاز دارنــد از قالب هــای منفعــل کنونــی کــه 
فقــط ســعی دارنــد حقوقــی محــدود در چارچــوب کشــور خــود را خواســتار هســتند را تغییــر دهنــد و ازهم گســیخته و پراکنــده 
موجــود گــذار کننــد. بــا درک و فهــم واقعیــت نظــام رسمایــه داری و مناینــدگان سیاســی-اقتصادی، نظامــی و فرهنگــی آن، زنــان 
دیگــر را نیــز آگاه ســازند. تــالش بــه خــرج دهنــد کــه تغییــرات ریشــه ای بــه وجــود آورنــد و بــه نیــروی اصلــی علیــه ایــن نظــام 
بــدل گردنــد. هم زمــان نیــز درراه تأســیس نظــام نوینــی کــه دمکراســی، اکولــوژی و آزادی زن را مبنــا قــرار دهــد، نقــش اصلــی 
ــان،  ــارز جه ــان مب ــه زن ــوان روزی ک ــد به عن ــی اش می توان ــی واقع ــه معن ــارس ب ــه ۸ م ــه اســت ک ــد. این گون ــا مناین خــود را ایف

متحــد شــده و بــه شــکلی نیرومندتــر در متامــی عرصه هــا حضــور پیــدا کننــد. 

ــتان،  ــاب روژآوای کوردس انق
هــم بــا پیشــاهنگی زنــان بــه 
وقــوع پیوســت. ایــن انقــاب 
منــود  فراهــم  را  بســرتهایی 
عرصه هــای  در  زنــان  کــه 
ــی و  ــی-اجتامعی، نظام سیاس
ــری  ــور فعال ت ــادی حض اقتص
داشــته باشــند. زنــان مبــارزی 
کــه در جبهــه ی نــربد علیــه 
داعــش رسود پیــروزی را رس 
دادنــد. آنــان بــه جهانیــان 
ایــن پیــام را دادنــد کــه زنــان 
در  را  نوینــی  عــر  کــورد  
مبــارزات آزادی خواهــی زنــان 

جهــان رقــم می زننــد. 

یو
رنات
آلت
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Belkê ev bersiv têrker nebu, lê jin firsenda ku jibo wê hatibu dayî�n nexwest 
ji dest bide. Jiber vê yekeye ku roja î�ro tekoşî�na azadî�ya jinê bi hezaran fedaî�, 
şehî�d, û qehremanê xwe heye. Jinan herdem rêbertî� wekî� dostê rast û wekî� 
hevalê xwe ditin. Ev di kurahî�ya dile xwede hî�s kirin. Keda mezin ya rêbertî� 
ku li ber jinê de dayî� tu caran bê bersiv nema. Ev bi awayekî� berbiçev jî�yan 
kirin û dan jî�yan kirin. Nihajî� jiyan dikin û didin jî�yan kirin. 

Girêdana jinê bi rêber APO re herdem sade û ji dil bu, ev girêdan girê-
dana bi azadî�yê re bu. Ev girêdan di heman demede girêdana ji tekoşî�nê û 
baverî�ya ji şoreşê reye. Jiber wê bi hezaran jin bê ku didilî� jiyan bikin xwe 
feda kirin. Gotina rêheval Zî�lan ya ku dibêje’’ xwezî� ji canê min zêdetir tiş-
tekî� din heba û min feda kiriba’’î�fadeya rasteqî�n ya vê rastî�yêye. Di heman 
demêde sekna heval Sara ji mera nişan dide ku pêwî�ste milî�tantî� û hevaltî� bi 
rêbertî�re çawa be. rêber APO bi xwe jî� girêdana jinê dibêje’’ girêdana jinan 
balkêşe, kur û cudaye’’ şoreşa mezin ku rêbertî� di jin de awa kir ew bu ku 
jin têkeve ferqa köle buna xwe û li beramber wê tekoşî�n bike. Rêber APO di 
mede gohertinekî� fikirî� wusa awa kiri ku em jin jiyana ku ji mere hatî� layî�q 
ditin qebul nekin û li beramber wê tekoşî�n bikin. Tiştê ku fêrî� me kirine jina 
ku ew dixwezin em bibin ew, ev jî� î�nkara mirovê azade. Yanî� tiştê ku  fêrî� me 
dikin hemu xwe xapandine.

Êdî ji me jinan re tiştê me jîyan kir ya rastî tiştê ku bi me  dan 
jîyan kirin, êdî� normal nayê. Em êdî� dizanin ku heqî�qet ne ewe. Em ne kêm 
aqî�l, lewaz, û metayê cî�nsî� yê zilam nî�nin. Em bingehê jî�yanêne, pêşengin, em 
sembula kedêne, em avakerê nirxê civakî�ne, em jinên xwedewendin. Rêber 
APO bi caran got bibin xwebun. Yanî� bibin yê xwe, bi hebuna xwe ji jiyanêre 
pêşengtî� bikin. 

Wekî� jin di ava şoreşêde hin deman seknên meyî� lewaz derketin holê, 
hin demên ku me rêbertî� fêm nekir hebu. Lê rêbertî� di vê mijarêde kêmahî 
û paşverutîyên me jimere nişan da dahurandin çêkir û wusa kir ku em 
derketinên mezin pêk bînin. Rêbertî� jibo tekoşî�na jin salên dawî�yê got’’ em 
di rêka rastdane lê di rêdene. Pêwî�stî� bi şoreşekî� mezin heye. Jiber vê şoreşa 
rojhilata navî�n şoreşa jinê ye. Asta ku hatibe dî�yar bejî� lê nî�vê rêkêye. Lê em 
bî�r nekin ya girî�ng ne dawî�ya rêkêye( belkê dawî�yekî� wusa nebe jî�) di rêkêde 
bi cuş bi eşqa kolektif meşe û jî�yan kirine.

Tevgera jin hin caran zehmetî� jî�yan kirî�ye û jibo van derbas bike jibo 
tekoşî�nê rêkên nu daye destpêkirin, pêvajoyên bi hemle daye destpêkirin. 
Herî� dawî�yê pespektî�fa jineolojî� jibo tekoşî�na jinan derketinekî� mezin bu. 
Rêber APO jibo tevgera jin bi sedan hemleyên bi vî� awayî� kirî�ye, bi sedan 
rêk û rêbaz derxistî�ye holê. Di roja me î�rodajî� her nirxandina ku jibo jin dike 
î�spata vê rastî�yêye. 

Dema rêbertî�ya me tekoşî�na jinê digre dest behsa hin rêgezên bin-
gehî�n dike. Ev rêgez welatparêzî�, vina azad, tekoşî�n, rêxistin û estetî�ke. Rê-
bertî� van rêgezên bingehî�n esas digre û dibêje ‘’jinê teqez bi van pî�vanan biçe 
rizgarî�yê’’. Birdozî�ya jinê bi axêre dide girêdan û dibêje welatparêzê rasteqî�n 
jine. Her wuha jibo jin di jî�yanê de cî�h bibine û jibo vana wê ya azad derkeve 
holê, jibo vêjî� rêxistin pêşxistin û her wuha got ku pêwî�ste tekoşî�n bibe bin-
gehê jî�yanê yê esasî�. Bi vê ve girêdayî� da xuya kirin ku jî�yana rast û xweşik 
ancax bi etî�k û estetî�kê mumkî�ne. Dema em van hemu rastî�yan temaşe dikin 
em çibikin, çawa jî�yan bikin û li kuderê dest pêbikin edî� jibo me şênber bî�ye. 
Pêwî�ste jin rêbazê jî�yanê yê etî�k û estetî�kê pêş bixe. Jibo ku ji keda rêbertî�re 
bersivekî� rast bê dayî�n pêwî�ste xizmet jibo civaka azad pêş bikeve. Bersiva 
herî� mezin şoreşa civakî� gî�handina serkeftinêye. Di vê rêka dirêj û zehmet ku 
berbi azadî�yê diçe tişta ku pêwî�ste em bikin,bi rêka ku rêber APO ji mera nişan 
dide li beramber hemu başverutî�yan, dogmayan, li beramber zulmê û hemu 
cureyên neheqî�yê feraseta jî�yana azad û mezin kirina çalakî�ya  jî�yanê ye.

 

Di roja me ya î�roda tekoşî�na azadî�ya jinê tenê jibo tevger û rêxistinekî� 
nî�ne. Ev tekoşî�n yê gelên ku buye milî�tan, û buye tekoşî�na azadî�ya hemu ji-
nan. Tevgera azadî�ya jinê êdî� bî�ye tevgera gelan. Ev tekoşî�n artêşbuna  jinê, 
partî�bunê, û rêxistina wê ya konfederal ava kir. Vê tekoşî�nê teorî�ya xwe 
ya azadî�yê, birdozî�ya rizgarî�ya jinê, û jiyana azad û hevbeş pêş xist. Û�  herî� 
dawî�yê ilma xwe ango ilma jinê pêş xist. Ji vir û şunvejî� li gor pêwî�stî�yan di 
hemu mijaran de yê qadên xwe yê tekoşî�nê, yê berfireh bike. 
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berku van şoreşan pirskirêka jinê wekî� pirskirêkekî� ji rêzê girtine dest, û di 
heman demede sedema feraseta ku yê sosyalî�zim bê û her kesê bibe wek-
hev. Pirskirêka jinê weke pirskirêka civakê nagrin dest. Li di rastî�yêde asta 
azadî�ya jinê asta azadî�ya wê civakêye. Lê tevgera azadî�yê vê rastî�yê dike bin-
gehê tekoşî�na xwe û azadî�ya jinê dibe karekterê tekoşî�na tevgerê. Jiber vê 
yekê tekoşî�na azadî�ya kordistanê di cî�hanê de dibe modelekî� nu. Pêşengên 
vê tekoşî�nê herdem dibin jin. Pêşengtî�ya jinan tenê bi tevgerekê re sî�nordar 
namîne belkê bu rastî�ya gelan. Tenê bi rastî�ya gelekî� re ji sî�nordar nema, di 
roja î�roda di tevahî� rojhilata navî�n de xwedî� tekoşî�nekî� bi tesire. Elbete ku 
avakerekî� vê rastî�yê, rêberekî� wê heye, ev rêber jî� rêber APO ye.

  

Wekî� ku rêber APO bi xwe jî� î�fade dike hî�n di temenekî� biçuk de paş-
verotî�ya jin û zilam ya di nava civakêde dibî�ne û napejirî�ne. Jiyana heyî� her-
çiqasî� ku ji pir jin û zilaman re normal dihat jî, rêber APO re qet asayî nayê. 
Hem jinên ku nêzî wî bu, rastî�ya ku jî�yan dikirin, hem jî� yên ku ji wî� dur bu 
her dem di serê wî�de nakokî�yan ava dike. Herdem pirsyar dike çima jin di 
temenekî� biçokte tên zewicandin, çima jin bêdengin, çima jin tiştê ku qebul 
nake tenê bi rundikên çewan îfade dike? Vê rastîyê di kesayeta dayîka 
xwede jî dibîne. Biştî salan rêber APO  dayî�ka xwe’ wekî� xwedewanda ku ji 
çanda neolotî�kê maye’ dide î�fade kirin. 

Rêbertî� fikrandinên xwe di derbarê jin de her ku çu kurtir kir, derxiste 
astekî� felsefî� û ilmî�. Rewşa koletî�yê ku jin têdeye mile wê yê civakî� û çandî� lê-
birsî�n kir. Û�  tespit kir pirskirêka ku tê jî�yan kirin  pirskirêka esasî� ya civakêye 
û her wuha got ‘’binghê hemu koletî�yan de koletî�ya jinê heye’’. Rêbertî� divê 
mijarêde dibêje’’ Hegel bingehê şaristanî�yê daydine ser têkilî�yê köle û efendî�,  
ez jî� têkilî�yê zilamê qurnaz û jina köle daydinim’’ ev tesbî�ta rêbertî� tesbî�tekî� 
şoreşgerî� ye. Nêzî�katî�ya rêbertî� ji pirskirêka jinê re her di destpêkêve radî�kal 
bu. Dema mirov dî�roka cî�hanê lêkolî�n dike mirov dibî�ne jin bi xwe ji koletî�ya 
ku navdane bi qasî� rêbertî� ne dinava hewildanekî� radî�kaldaye. 

Jin koletî�ya ku di nav de jî�yan dike  fêrî� wê yekê hatîye kirin, rewşa 
ku jî�yan dike ji wê re asayî� tê. Tevgera femî�nî�stan ya sê sed salî� rastî�ya jin 
rojew kirin, her çiqasî� bi rojew kirinê hin gav avêtibejî�, lê ji rewşa ku tê jî�yan 
kirin re çareserî� pêş xistin, û  tekoşîna wan li beramber feraseta desthilatdar 
ji ferasetekî� lî�beralî�zimê derbas nake. Dema rêbertî� feraseta desthilatdar û 
hî�leyên ku li beramber  jinê tîne ser ziman, di heman demêdejî bal dikşîne 

ser metirsî buna koletîya ku jinê qebul kirîye. Rêbertî� jina  köle wekî� pilingê 
mêr ku di qefesêde ye pênase kir. Jibo zilam jî� dema ku bi jina kolerebe tikeve 
qefesa jinê destnî�şan kir. Ji bo ku ev qefes bê xira kirin pêwîste jiyana hevbeş 
ango jiyana azad û hevbeş bê esas girtin. Û her wuha da xuya kirin ku 
koletîya heyî ancax bi zilamekî sosyalist û jinekî sosyalist bê derbas kirin. 

Rêber APO derketina holê ya sekna azad û feraseteke. Bi jinê re di 
felsefa azad de hevdî�tin çêkirî�ye. jibo ku ev bibe çalaki herkes kişandî�ye nava 
vê rastî�yê. Jiber ku azadî� di kesayetê rêbertî�de bî�ye pî�van, jin, civak, bi kurtasî� 
her tişt li gor vê pî�vanê tê dest girtin. Çawa ku rêber APO dibêje ‘’ger jî�yanek 
hebe pêwî�ste azad be’’. rêber APO dibêje jin jî�yane. Di cî�hanêde jin jibo pir 
zilaman bê aqil û gunahkare, lê jibo rêber APO jin bingehê jî�yanê ye yanî� 
jî�yan bi xweye. Lê ancax mirovekî� azad dikare ewqasî� bi rihekî� azad ewqasî� 
xweşî�k û bi wete nêzî� jinê bibe. Di felsefa rêbertî� de jin jî�yane, jiber wê köle 
kirina jinê köle kirina jî�yanêye. Rêber APO pir caran da xuya kirin ku zilamê 
kilasî�k di xwede kuştî�ye û her wuha nêzî�katî�yê desthilatdar jibo jinê weke bê 
rumetî�yê dinirxî�ne.

Rêbertî� rolê zilamê kevneşop ku ji wî�re tê dayî�n red dike. Xwe azad 
dike û civaka ku têde jiyan jî� dike hewil dide ku azad dike. Jibo rêbertî� her-
tişt civakî�ye, tenê bi tak re sî�nordar nî�ne. Ev teybet mendî�, teybetmendî�yê 
rêberane. Çawa ku dema zarok bu hevala xweya keç devetî� lî�stokan dikir, di 
tevgera azadî�yê de jî� hezaran jin kişan nava tekoşî�na azadî�yê. Ev rastî�yeke 
ku tevahî� cî�han dibî�ne. Rêber APO vê rewşê wekî�’’ Bi hêza ku tî�buna azadî�yê 
dabu ez li ser pirskirêkê de çum. Bi hijmarekî� mezin dahurandin, dî�yalok, û 
nî�qaşên kur min kir. Ne wekî� xwediyê wan, wekî� hunermendekî�, ji fî�zî�kekî� 
xweşik heyanî� zekayên wan, û bi denge zimanê wan tema ku qet ti made 
nede dixwezim bidim jibo ku ava bibin û bi her tiştîre tekoşîn kir’’ dide 
îfade kirin. 

Rêbertî� ji me pirsyarek pirskiribu’’ jina azad kî�ye û çawa jî�yan dike’’ 
jime jinan re got ku li ser van mijaran lêhurbun bikin. Got qefesên xwe biş-
kênin û bavêjin sebeta çopê. Got ji meşa ber bi azadî�yê netirsin. Ev banga Rê-
bertî� bê bersiv nema. Bi hezaran jin çarenusa ku ji wan re hatibu dayar kirin 
qebul nekirin û herî�kî�n nava tekoşî�nê û bi vî� awayî� bersiv dan banga rêbertî�. 
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‘’Min wê wêrekiyê nîşan da ku ez girîngiya hizirîna bi jinê re destpêkê, 
her wisa pê re gotûbêjkirina li ser ka li ku dere, kînga û çiqas xirabûn hebe û 
derbaskirina wê, deynim pêşiya hemû têkiliyan. Tenê jina ku xurt be, bihizire, 
karibe biryarên baş, xweş û rast bide, dema bi vî rengî min derbas bike, karibe 
min heyranê xwe bihêle û karibe bibe muxetaba min, bê gûman yek ji kevirên 
koşe yê lêgerîna min a felsefî ye. Min tim bawer kir ku wê sirên/raz herikîna 
jiyanê ya li gerdûnê, bi vê jinê re, bi aliyên wê yên herî baş xweş û rast re, wate 
bibîne.’’ Rêber APO

Tekoşî�na azadî�ya kurdistanê di heman demêde tekoşî�na azadî�ya jinê 
ye. Di dî�rokêde di nava tekoşî�na rizgarî�yêde gelek caran jinan bi awayekî� 
qehreman û fedaî� cî�h girtin, di pêvajoya şoreşan de bi awayekî� bi hêz beş-
dar dibin, û dibin parçekî� şoreşê.  Lê biştre tişta ku ji şoreşê ji jinan re dibe 
par, jiyana ku ji hêla zilam ve wekî� hebsekêye dimî�ne. Sedema vê yekêjî� ji 

Armanc Sarya
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سهم من اینست
سهم من اینست

سهم من،
آسامنی ست که آویخنت پرده ای آن را از من می گیرد

سهم من پایین رفنت از یک پله ی مرتوک است
و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشنت

سهم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاست
و در اندوه صدایی که به من بگوید:

دستهایت را 
دوست می دارم

دستهایم را در باغچه می کارم
سبز خواهم شد ، می دانم ، می دانم ، می دانم

و پرستوها در گودی انگشتاِن جوهریم
تخم خواهند گذاشت

آه...
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