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شــمردە و حمالتــی همــە جانبــە را علیــە احزابــی کــە تــا آن مــدت رسپــا ایســتادە بودنــد آغــاز کردنــد .همچنیــن
پروژەهایــی بــرای بــی ارادە منــودن جامعــە و در نهایــت بیتفاوتــی و تســلیم منــودن آنهــا در برنامههــای خــود
گنجاندنــد .در ایــن زمینــه یکــی از مــزدوران جمهــوری اســامی ای ـران کــە آن زمــان در خدمــت نظــام بــود و اکنــون
بــە جــرم دزدی و رانتخــواری در زنــدان بــر میبــرد گفــت « :مــن اســلحە را از دســت جوانــان کــورد گرفتــم و
بافــور دســت آنــان دادم کــە معتــاد شــوند و بدیــن وســیلە آنهــا را بــی ارادە منــودم و درنهایــت آنهــا را تســلیم
سیســتم منــودم » .بدیــن صــورت میتــوان گفــت در مــدت زمانــی کوتــاه خالیــی سیاســی در ایـران و رشق کوردســتان
حکمفرمــا بــود کــە جامعــە را تــا حــدی در مقابــل اعــال و رفتــار حاکــان زورگــو و مســتبد بیتفــاوت منــود ،بــە قولــی
دیکتاتــوران وقــت ،حکومــت را در مقابــل جامعــە واکســینە منودنــد.

هامنطــور کــه میدانیــد احــزاب و ســازمانها ابــزاری بــرای رســیدن بــە آرمانهــا و اهــداف از پیــش تعیینشــده
و مشــخص هســتند .اح ـزاب و ســازمانهای آزادیخــواە ب ـرای همگرایــی خلــق و رســیدن بــە آزادی از همیــن اب ـزار
اســتفاده منــودە و بدیــن شــکل مــردم را موبیلیــزە میمناینــد .درنتیجــه الزم ـەی موفقیــت اح ـزاب در برهــە تاریخــی
موجــود ایــن اســت کــە در میــان اقشــار مختلــف خلــق خــود حضــور فعــال داشــتە باشــند ،لــذا موفقیــت یــا ناموفــق
بــودن جریانهــای سیاســی وابســتە بــە ایدئولــوژی و مکانیس ـمهای کاربــردی و خوانــش سیاســی  -اجتامعــی ایــن
اح ـزاب اســت .خلقهــای ای ـران و بهویــژه خلــق کــورد خواس ـتها و مطالبــات دموکراتیــک داشــته و دارنــد ،ولــی
سیســتم مســتبد حاکــم در طــول  ٤٠ســال گذشــته هرگونــە خواســت و ارادهای را ب ـرای رســیدن بــە آزادی رسکــوب
منــودە اســت .بــە معنایــی دیگــر میتــوان گفــت از یکطــرف ماهیــت دیکتاتــور و الیگارشــیک رسان حکومــت هرگونــە
امــکان دموکراتیــک را از مــردم ســلب منودەانــد و از جانــب دیگــر احـزاب و ســازمانهای موجــود کنــش و راهربدهــای
اتخــاذی را بــر طبــق رشایــط نویــن اجتامعــی -سیاســی موجــود منطبــق ننمــودە و میــدان را بـرای دیکتاتــوری خالــی
کــردە بودنــد.

منفعــل شــدن احـزاب رشق کوردســتان بهطــور مســتقیم ارتباطــی بــا ایــن دو حــزب نــدارد .بلکــە خــود احـزاب رشق
کوردســتان در بیهدفــی و بــی ارادگــی معنایــی و ســاختاری کــه بـرای آنــان بوجــو د آمــده بــود رشایــط مداخلـ ه را بـرای
احزابــی همچــون حــزب دموکـرات کوردســتان بــه رسپرســتی بارزانــی محیــا منودنــد کــە سیاسـتهای تجارتمابانــه و
ســودجویانهی خــود را در برخــورد بــا احـزاب رشق کوردســتان در پوشــش و لــوای دیپلامســی بــا دولتهــای همجــوار
عملــی منایــد و مســتقیام در خدمــت سیاسـتهای ایـران و ترکیــە علیــە منافــع خلــق کــورد در رشق کوردســتان نقــش
ت میمنودنــد
ایفــا منایــد .بــە نظــر مــن اگــر اح ـزاب رشق کوردســتان در مقابــل ایــن نــوع مداخلهگریهــا مقاوم ـ 
احـزاب دیگــر بــە هیــچ وجــە توانایــی پیشــرد چنیــن سیاسـتهایی کــە اکنــون بــە نــام دیپلامســی و حفــظ منافــع
حکومــت اقلیــم کوردســتان بــا آن روبــرو هســتیم را نداشــتند .تــا زمانــی کــە احـزاب رشق کوردســتان خــود را از دایــره
اطاعــت ،حرفشــنوی و ارتباطــات ناســامل بــا بعضــی از احـزاب اقلیــم کوردســتان رهــا نکننــد ،فرصــت سیاسـتورزی
ســامل را نخواهنــد یافــت .تنهــا راە ایــن اســت کــە واقعیــات موجــود سیاســی و اجتامعــی را در مرحلـەی کنونــی درک
مناینــد و دیگــر خــود را فریــب ندهنــد .مبــارزە و انقــاب احتیــاج بــە خطمشــی انقالبــی دارد و همزمــان خطمشــی
انقالبــی احتیــاج بــە نیــرو و اف ـراد انقالبــی دارد ،اگــر هــر حزبــی در ایــن مــورد بیتفــاوت یــا ک ـمکار باشــد دیگــر
مبــارزە و روح انقالبــی معنایــی نخواهــد داشــت.

بــا بــه قــدرت رســیدن حاکــان دیکتاتــور کنونــی ای ـران ،خلــق کــورد بــا شوونیســم مذهبــی ایــن حاکــان مواجــه
شــد .ایــن حکومــت بــا متامــی ابزارهایــی کــه در اختیــار داشــت خلــق مــا را مــورد تهاجــم و رسکــوب گســرده قـرار
داد .حــال هــان کســانی کــە بــا عینــک شوونیســتی جهــل و خرافــە ،بــە کوردســتان مینگریســتند ،خــود بخشــی از
قربانیــان جانیــان حاکــم بــر سیســتم الیگارشــیک ایـران شــدەاند .میدانیــم کــە هــدف و ماهیــت وجــودی دولــت-
ملــت در پــی یکدستســازی جامعــە اســت .در حقیقــت پ ـساز دوران قاجــار خلقهــای ای ـران بهصــورت گســرده
و هدفمنــد مــورد هجــوم سیاســت ژنوســاید از طــرف دولتهــای مختلــف ایـران بودهانــد .جمهــوری اســامی ایـران
از بــدو پدیــد آمــدن بــه شــیوەهای مختلــف ،سیاســت ژنوســاید را بــکار گرفتــە و بــا آلــودە منــودن جامعــە و بــی
ارادە کــردن آن ژنوســاید ســفید (نسلکشــی فرهنگــی) را نیــز بــر خلقــان اعــال کــرد و ســعی در منفعلســازی
رشق کوردســتان منــودە اســت .میدانیــم کــە در بلندمــدت در تقابــل بــا دیکتاتــوری و خفقــان اشــکالی از مبــارزە
و مقاومــت در میــان خلقهــا شــکل و ســاختار مییابــد.

ســوم اســفند و قیــام مردمــی کوردســتان اثبــات منــود کــە برنامەهــای ضــد خلقــی و اجتامعــی حاکــان شوونیســت
ایـران در مــورد کوردســتان بــە بــن بســت رســیده و خیــال رسکــوب خلــق کــورد خیالــی واهــی اســت .ملــت کوردهــا
در طــول تاریــخ دارای هویتــی مبــارز و ظلمســتیز بــوده اســت و در ایــن راه بــا بیشــر حکومتهــای دیکتاتــور و
اســتعامرگر حاکــم بــر ایـران در حــال مبــارزه و مقــاوت همیشــگی بــوده اســت .در حقیقــت مقاومــت تاریخــی خلــق
کــورد ایــن پیــام را بــە حاکــان ای ـران میدهــد کــە بــا دیکتاتــوری و قتلعــام منیتواننــد خواس ـتهای دموکراتیــک
خلــق کــورد را رسکــوب مناینــد و روزی ف ـرا خواهــد رســید کــە ایــن گســتاخیهای دیکتاتــوران را بیجــواب نخواهــد
گذاشــت .احـزاب ســنتی در آن زمــان در رشایطــی برسمیبردنــد کــە هیــچ پــروژە و برنامــەای در ایــن خصــوص نداشــتند
و عمــا میــدان را ب ـرای ایــن خونخــواران خالــی کــردە بودنــد ،ولــی همــە میدانیــم کــە آرزوهــا و خواس ـتهای
خلــق کــورد فراتــر از ایـ ن اســت کــە اگــر حــزب یــا احزابــی میــدان سیاســی-اجتامعی را خالــی مناینــد ،مــردم نیــز منفعل
و تســلیم گردنــد .البتــە کــە پیــام خلــق کــورد از جانــب حاکــان ایـران شــنیدە شــد .پــژاک بــە صحنــە سیاســی ایـران و
رشق کوردســتان وارد شــد و تاریخــی نویــن در مبــارزە علیــە ظلــم و ســتم را بــا خــود بــە ارمغــان آورد و بــە حاکــان
و اپوزیســیونی کــە هنــوز هــم بــا افــکار فرومایــەی شوونیســتی مســلح هســتند ،میگویــد دیگــر دوران آسیمیالســیون
بــر رســیده اســت و دوران نویــن دوســتی و همزیســتی عادالنــە را خواهانیــم و دیگــر کــورد آزاد اســتعامر و بردگــی
را نخواهــد پذیرفــت و همـراە بــا دیگــر خلقهــای ایـران جامعــەای نویــن ،آزاد و برابــر را بنیــاد خواهــد گذاشــت.

زاگروس مانی

.

گ
س یل
جوانا رسحد

به 0
عمق0
0
40سال

بحــث و انتقــاد و بیــان نواقــص و نارســاییهای اجتامعــی،
سیاســی و اقتصــادی بـرای اربــاب قــدرت و کســانی کــە بــا
روش اســتبدادی بــر اریکــەی حکومــت و فرمانروایــی تکیە
زدەانــد از دیــر بــاز تلــخ و غیرقابــل تحمــل بــودە اســت.
اگــر بخواهیــم بــە بررســی اوضــاع سیاســی ،اجتامعــی
و اقتصــادی در دهــەی هفتــاد در ایــران بپردازیــم بــە
خالءهایــی برخــورد میکنیــم کــە راه را بــرای معضــات
بســیاری در جامعــەی ایـران همــوار منــودە کــە کنــرل آن
از دســت زمامــداران حکومــت خــارج شــدە اســت .در
جامعــە ایـران شــکافهای طبقاتــی ،اقتصــادی ،اجتامعــی
و سیاســی مهمــی وجــود دارد کــه بخــش بزرگــی از آنهــا
بــه گسســت هــای اجتامعــی تبدیــل شــدهاند .شــکاف
اجتامعــی در بســیاری از جوامــع وجــود دارد ،امــا زمانــی
کــه ایــن شــکافها بــه گسســت هــای اجتامعــی تبدیــل
شــده و دســت بــه دســت هــم میدهنــد وضعیتهــای
شــدید بحرانــی را بــه وجــود میآورنــد ،وضعیتــی کــە هــم
اکنــون در ایــران حاکــم میباشــد و عــدم وجــود نقطــه
اشـراک میــان نظــام ارزشــی جامعــهٔ ایـران و نظام ارزشــی
حکومــت ،گــواه بــر ایــن مســئله اســت .مهمتــر اینکــە
نظــام ارزشــی جامعــه در تضــاد کامــل بــا نظــام ارزشــی
حکومــت ق ـرار گرفتــه اســت .عمــد ٔه نگرانــی ایــن اســت
کــه خــاء جــاری چگونــه و توســط چــه کســانی پــر خواهد
شــد.

یکــی از ایــن گسـلها ،گســل طبقاتــی اســت کــه بیــش از همــه در حرکــت اخیــر مــردم دیــده شــد .گســل دیگــر ،مســئلەی تضــاد
جنســیتی و در عیــن حــال ســتمی اســت کــه بــر زنــان تحمیــل شــده و میشــود .گســل دیگــر را میتــوان گســل نســلی نامیــد .بــه
گونــه ای کــه بــا پیدایــش یــک نســل جــوان ،مــدرن و مشــتاق ارتبــاط بــا جهــان و فرهنــگ آزاد ،در تقابــل بــا یــک حکومــت قــرون
وســطایی ق ـرار گرفتــه کــه خواهــان بازگردانــدن مــردم بــه دوران ماقبــل متــدن اســت ،کــە ایــن شــکاف بســیار عمیــق و همــواره
فعــال میباشــد .گس ـلهای دیگــری نیــز چــون گس ـلهای ملــی ،مذهبــی ،دینــی و شــکافهای میــان مرکــز و حاشــیه میباشــند
و میتــوان ایــن چنیــن تعبیــر منــود کــە زیــر ایــن گسـلها نیروهــای بالقــوه ای بـرای ایجــاد زلزلــه ای عظیــم انباشــته شــده اســت.
اگــر نگاهــی گــذرا بــە ســیر چهــل ســالەی دولــت و در میــان بــە دوران ســازندگی ،اصالحــات و اعتــدال بــی اندازیــم خواهیــم دیــد
کــە بــا پایــان گرفــن جنــگ ایـران و عـراق ،اقتصــاد کشــور در دوران ریاســت جمهــوری رفســنجانی وارد فــاز نوینــی شــد .در دوران
جنــگ ،اقتصــاد ایـران یــک اقتصــاد منقبــض بــا رشــد منفــی پنــج و نیــم درصــدی بــود کــه بــا رشوع دوران بــە اصطــاح ســازندگی
رفســنجانی ،بــە ســمت اقتصــادی آزاد ،کاهــش نقــش دولــت در اقتصــاد و تعامــل بیناملللــی بــا هــدف توســعهە اقتصــادی گام
برداشــت و اقتصــاد ایــران توانســت یــک دورە شــکوفائی (رشــد) را تجربــە کنــد کــە در آن طبــق آمارهــا عمــدە شــاخصهای
اقتصــادی وضعیــت رو بــە بهبــودی را تجربــە کردنــد .ولــی در آن رشایــط نیــز مــوارد قابــل انتقــادی وجــود دارنــد کــە باعــث ایجــاد
مشــکالت عمــده و بحرانهــای جــدی گشــتند کــه میتــوان از جملــە آنهــا بــە افزایــش تــورم و عمیقتــر شــدن شــکاف طبقاتــی
در جامعــە ایـران اشــارە کــرد .ولــی شــاید مهمتریــن مــورد قابــل انتقــاد ایــن باشــد کــە رفســنجانی خواهــان مدرنیزەکــردن ایـران
از لحــاظ اقتصــادی بــود ،امــا از لحــاظ سیاســی و فرهنگــی ،نــە در پــی پیرشفــت بلکــە ســیری نزولــی طــی میکــرد کــە دوران
اصالحــات هــم شــکافهای طبقاتــی تعمیــق میشــوند .در واقــع دوران اصالحــات نیــز ادامــە هــان دوران رفســنجانی از لحــاظ
اقتصــادی اســت ،کــه ضمــن ورود گفتــان مدنــی لیربالــی بــە درون جامعــە ایـران بــا هــدف بــاز کــردن جامعــە از لحــاظ سیاســی
مدنــی ،بــا مقاومــت شــدید اصولگرایــان روبــرو میشــود .در دوران اصالحــات نیــز شــکافهای طبقاتــی بیشــر گســرش مییابــد.
بــا رشوع گرایــش بــە نئولیربالیســم و لیربالیســم در درون بخشــی از حاکمیــت ایـران (از لحــاظ اقتصــادی در دوران رفســنجانی و از
لحــاظ اقتصــادی و سیاســی مدنــی در دوران اصالحــات) ،نگرانــی شــدیدی در میــان طیفهــای اصولگـرا و ســنتی پدیــدار میشــود
کــە بعدهــا چــە در دوران اصالحــات و چــە در دوران احمــدی نــژاد درگیریهــای شــدیدی را در درون نظــام و جامعــە ایـران رقــم
میزنــد .جریــان اصولگ ـرا و ســنتی کــە در عرصەهــای اقتصــاد و سیاســت ،بنیانهــای خــود را بــه نوعــی در خطــر میدیــد ،بــە
تعــرض متقابــل دســت زد و از جملــە بــا برجســتە کــردن شــکاف طبقاتــی در ایـران (بــر مبنــای دیــد مذهبــی پوپولیســتی) ،در ســال
 ٨٤فــردی را بــە ســمت ریاســت جمهــوری منصــوب کــرد کــە دو وظیفــە اساســی داشــت .نخســت بــە عقب نشــاندن نئولیربالیســتها
و لیربالیس ـتهای مذهبــی بــە سنگرهایشــان در هــر دو زمینــە اقتصــادی و سیاســی و دوم اینکــە تقویــت بخشــیدن بــە حضــور
ســپاە در عرصــه اقتصــادی ،و رسکــوب نهادهــای مدنــی در ابعــاد وســیع و همزمــان رسکــوب اصــاح طلبــان .البتــە دولــت احمــدی
نــژاد کــاکان مایــل بــە پیشــرد برنامەهــای نئولیربالیســتی بــود امــا بــا گرایشــات ســپاهی مذهبــی ،کــە ایــن رویکــرد با نئولیربالیســم
در تناقــض بــود .زیـرا اقتصــاد جهانــی اساســا مایــل بــا معاملــە بــا اقتصــاد نظامــی بــه عنــوان بخــش اساســی اقتصــاد یــک کشــور
ایدئولوژیــک نیســت ،آن هــم یــک بخــش نظامــی بــە ماننــد ســپاە پاســداران .بنابرایــن مــا شــاهد آن هســتیم کــە بــر خــاف میــل
احمــدی نــژاد در دادن امتیــاز در ابعــاد نئولیربالیســتی ،امــا در بعــد سیاســی بــه شــدت بــا جهــان خــارج درگیــر میشــود و نهایتــا در
بخــش اقتصــادی هــم کامــا نــاکام و شکســت خــوردە میمانــد .در واقــع گرایــش نئولیربالیســتی رشوع شــدە در دوران رفســنجانی،
در دوران احمــدی نــژاد متوقــف میشــود و کشــور بــا وارد شــدن در یــک بح ـران عمیــق اقتصــادی سیاســی ،دوران بــه شــدت
خطرناکــی را از رس میگذرانــد .امــا در دوران روحانــی آنچــە شــاهد هســتیم تــاش بـرای بازگشــت بــە هــان منطقــی اســت کــە
در دورە رفســنجانی رشوع شــد .جریــان راســت کــە خیلــی تــاش کــرد آن رونــد را متوقــف کــردە و مــدل خــود را جایگزیــن کنــد،
عمــا بــا تقبــل شکســت بــە عقــب نشســت و یــک بــار دیگــر راە را بـرای نیروهائــی بــاز کــرد کــە رویــای خــروج همیشــگی آنــان
را از سیســتم داشــت .امــا در ایــن وضعیــت ،هــم اصــاح طلبــان حامــل یــک شکســت تاریخــی بودنــد و هــم اصولگرایــان ،بـرای
همیــن صحنــە سیاســی ایـران عمدتــا صحنــە حضــور نیروهایــی اســت کــە بینابینیانــد و بــە همیــن دلیــل اســت کــه تــا حــدودی
از تک ـرار دوران رفســنجانی (از لحــاظ اقتصــادی) و دوران اصالحــات (از لحــاظ سیاســی ـ مدنــی) ناتــوان هســتند .اصولگرایــان
فشــار میآورنــد کــە مــدل اقتصــادی (اقتصــاد مقاومتــی) اجـرا شــود کــە در آن نقــش نیروهــای نظامــی امنیتــی برجســتە اســت و
اعتدالیــون و اصولگرایــان در تــاش انــد کــە دوبــارە اقتصــاد ایـران را بــە اقتصــاد دنیــا گــرە زدە و وارد یــک اقتصــاد عرفــی شــوند .در
دورە روحانــی ،اقتصــاد توانســت از دوران ورشکســتگی احمــدی نــژاد خــارج شــدە و دوبــارە تکانــی بخــود بدهــد ،هرچنــد کــە هنوز
بــا مشــکالتی جــدی روبــرو اســت کــە از جملــە میتــوان بــە ظهــور ترامــپ و خــروج عملــی آمریــکا از برجــام و اعــال تحریمهــای
گســردە بــر ایـران و اجرائــی نشــدن صــد در صــدی برجــام اشــاره کــرد .خصیصــە دورە روحانــی نیــز ایــن اســت کــە آنــان در تــاش
انــد بــا زنــدە کــردن نئولیربالیســم ،رسمایــە وارد کشــور کــردە و بخــش تولیــدی عمدتــا خفتــە اقتصــاد ایـران را زنــدە کننــد .ایــن در

حالیســت کــە ســپاە و نهادهــای مافیائــی اصولگرایــان کــە بخــش مهمــی از اقتصــاد کشــور را در دســت دارنــد ،ایــن بــار بــر خــاف
دورە رفســنجانی و اصالحــات ،از آن چنــان قدرتــی برخوردارنــد کــە عمــا توانســتەاند در بســیاری مــوارد برنامەهــای دولــت را بــا
شکســت و یــا مانــع جــدی روبــرو ســازند.
جمهــوری اســامی اگــر چــە در ابتــدا بــا انقــاب خلقهــای ایــران بــە پیــروزی رســید امــا انقــاب اســامی همچــون گیوتینــی
موجودیــت خلقهــای ایرانــی و خواســتەها و مطالبــات آنــان را در میــان تیغهــای خــود ق ـرار داد .در جمهــوری اســامی ،صنــف
روحانــی بــر کليــت دولــت اي ـران حاکــم شــد .ســاختار جمهــوری اســامی بــه گون ـهای اســت کــه همــه امــور در حــول محــور
والیــت فقيــه میچرخــد کــه یــک فقیــە ولــی امــر همــە ملتهــای اي ـران اســت .همــه امــور ديگــر ،از جملــه حقــوق ملــت ،در
حاشــيه و در ذيــل اصــل واليــت فقيــه اســت .قانــون اساســی و ســاختار جمهــوری اســامی بــه گونـهای اســت کــه هــر گونــه اصــاح
اساســی در آن ناممکــن اســت .هــر اصــاح اساســی و بنياديــن در جمهــوری اســامی بــه فروپاشــی ســاختار آن میانجامــد .انــکار
موجودیــت ملتهــا ،هویتهــا ،اسیمیالســیون فرهنگــی ،کمرنــگ جلــوەدادن زنــان در عرصەهــای سیاســی و اجتامعــی ،بیــکاری،
اعتیــاد ،فواحــش ،تضعیــف متامــی بنیادهــای اخالقــی جامعــە بــا کاله رشعــی ،همگــی ارمغــان انقــاب اســامی بودنــد .در زیــر و در
ابعــاد فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتامعــی و سیاســی منونەهــای از پرسفــت هــای انقــاب اســامی را بیــان میکنیــم.

بعد فرهنگی

میتــوان از فرهنــگ را بــە عنــوان روح جوامــع نــام بــرده شــود ،بــه گونــه ای کــە زنــدە بــودن هــر جامعــەای بــە زنــدە بــودن فرهنــگ
آن جامعــە بســتگی دارد .روح مقاومــت هــر خلقــی را میتــوان فرهنــگ نــام نهــاد و خلقهــا بــا فرهنــگ خــود اســت کــە بــە حیــات
خــود ادامــە میدهنــد .شــیوەی زندگــی هــر خلقــی را میتــوان فرهنــگ آن خلــق نامیــد ،فرهنــگ خلقهــا هـزاران ســال اســت کــە
مــورد هجــوم حاکــان قـرار گرفتــە و نیــز در طــول دو قــرن اخیــر بــە صــورت شــدیدتری شــاهد ایــن حمــات از طــرف دولتهــای
متجــاوز بودەایــم .دولــت  -ملــت کــە در بنیــاد خــود در تضــاد بــا فرهنــگ ه ـزاران ســالەی خلقهــا میباشــد از سیاســت نابــود
کــردن فرهنــگ مقاومــت ،برابــری و همزیســتی خلقهــا بهــرە بــردە و بــە جــای فرهنــگ غنــی خلقهــا (فرهنــگ دولتــی) کــە
فرهنگــی در راســتای اســتحکام حاکمیــت و از میــان بــردن ارادە و مقاومــت جامعــه در برابــر اســتعامر اســت را بــە جامعــە تحمیــل
میکنــد .بیشــرین حملــە بــە فرهنــگ خلقهــای ای ـران و رشوع حمــات سیســتامتیک بــە فرهنــگ خلقهــا در زمــان رضاخــان
بــود .پــس از ایجــاد شــکل جدیــدی از دولــت  -ملــت در ای ـران تحــت زمامــداری رضاخــان ،بــر علیــه فرهنــگ خلقهــای ای ـران
حمــات شــدیدی صــورت گرفــت و برنامههــای گســردەای در راســتای نابــودی فرهنــگ خلقهــای ایـران ،از جملــە ایجــاد سیســتم
آموزشــی و اعــال قوانیــن بــە اصطــاح مــدرن ،اجـرا گشــت .سیاسـتهایی همچــون ایجــاد زبــان رســمی و ممنوعیــت زبانهــای
دیگــر خلقهــای ایـران ،لبــاس رســمی ،کشــف حجــاب اجبــاری و سیاسـتهایی از ایــن دســت همــە در راســتای نابــودی فرهنگــی
خلقهــای ایـران بــود .بــە ایــن معنــی کــە دولــت شــیوەی اندیشــە ،شــیوەی زندگــی و معیارهــای جوامــع را تعییــن میکنــد و بدیــن
گونــه شــیوە و معیارهــای زندگــی نــە توســط خلقهــا بلکــە توســط حاکــان تعییــن و تحمیــل میشــود .نابــودی فرهنــگ خلقهــا
فقــط در دوران پهلــوی و جمهــوری اســامی اجـرا نشــدە اســت بلکــە بــا پیشــردی ملــی گرایــی رصف و مخلوطــی از ملــی گرایــی و
مذهــب گرایــی ،در تــاش پیشــرد چنیــن سیاسـتهایی بــە شــدیدترین صــورت ممکــن برآمدەانــد .اگــر چــە انقــاب خلقهــای ایـران
منجــر بــە حاکمیــت جمهــوری اســامی شــد و در قانــون اساســی بــە موجودیــت فرهنگهــا و هویــت خلقهــا اعـراف منودنــد امــا
تــا بــە حــال هیــچ یــک از ایــن قوانیــن اجـرا نگشــتەاند .زبــان ،هویــت و فرهنــگ خلقهــای ایرانــی نــە تنهــا بــە رســمیت شــناختە
نشــدند بلکــە دسـتخوش شــدیدترین فشــار و نابــودی قـرار گرفتنــد و تاکنــون هیــچ یــک از دولتهــای رسکار آمــدە ،گامــی همســو
بــا مســائل فرهنگــی خلقهــای ایـران برنداشــتە انــد و بالعکــس در ایــن مــدت تعــداد زیــادی از فعــاالن فرهنگــی خلقهــای ایرانــی
بــە بهانەهــای امنیتــی دســتگیر شــدەاند و تحــت عنــوان تهاجــم فرهنگــی هــر گونــە فعالیــت فرهنگــی را رسکــوب و سانســور
میمناینــد .امــا نکتــەی قابــل توجــە ایــن اســت کــە تــا زمینەهــای بازتعریــف مفاهیمــی همچــون فرهنــگ ،خلــق دموکراتیــک و بــە
طــور کلــی گفتامنهــای فرهنگــی در جامعــە وجــود نداشــتە باشــد و از گســرش و رشــد ایــن گفتــان کــاکان مامنعــت و مخالفــت
بــه عمــل آیــد ،تفــاوت ریشــەای میــان فرهنــگ دولتــی بــا دولــت فرهنگــی نخواهــد بــود.

بعد اقتصادی ،اجتامعی

اقتصــاد کشــور ایـران ســقوط کــرده و فقــر و گرانــی فراگــر شــده اســت .بيــکاری بيــداد میکنــد .بــر اســاس آمــار دولتــی ،ايـران در
ميــان  ۱۸کشــوری اســت کــه بيشــرين بيــکار را در جهــان دارنــد .از لحــاظ فضــای کســب و کار ،رتبــه ايـران در جهــان  ۱۵۲اســت.
ارزش پــول ملــی ،بــه شــدت کاهــش يافتــه و پــول ايـران جــزو ســه پــول بـیارزش جهــان بشــار میآیــد .از حيــث فســاد دولتــی
نيــز ،ايـران رتبــه  ١٤٤را در جهــان دارد .از نظــر آزادی اقتصــادی ،رتبــه جهانــی ايـران  ١٧٣اســت .نبــود عدالــت اجتامعــی و فاصلــه
طبقاتــی ،بــا وجــود اقتصــاد دولتــی ،هــر ســاله شــدت بيشــری میيابــد و بخشهــای جديــدی از جامعــه ايـران بــه زيــر خــط فقــر

میرونــد .در اي ـران روزانــه  ۶کارگــر بــه دلیــل نبــود امکانــات ایمنــی کار جــان خــود را از دســت میدهنــد کــە حاکمیــت
واکنــش و راهکارهــای متناســب را ارائــە منیدهــد .جمهــور اســامی بــه علــت سياس ـتهای ماجراجويانــه کــە در نتيجــه آن
مــورد تحريمهــای ســنگني جهانــی ق ـرار گرفتەاســت ،ناگزیــر اســت کــە ب ـرای فــروش نفــت خــود ،بــدان چــوب ح ـراج بزنــد.
اکنــون ايـران نفــت خــود را ارزانتــر از بهــای متوســط اوپــک میفروشــد و بدتــر آن کــه ،پولــی از بابــت فــروش آن بــه کشــور
برمنیگــردد .اکنــون بيــش از  ۶۰ميليــارد دالر از پــول نفــت اي ـران در گــروی کشــورهای ديگــر ،از جملــه چــن و هنــد اســت و
ايــن کشــورها بــه جــای پرداخــت پــول و در ازای خریــد نفــت ،اجنــاس خــود را بــه اي ـران میدهنــد کــە ایــن رونــد وارداتــی
موجــب تضعيــف توليــد در کشــور شــده اســت .در زمينــه تــوان رقابــت اقتصــادی کشــورها و توانايیشــان در تأمــن رفــاه بـرای
شهروندانشــان ،ايـران در رتبــه  ٨٨اســت .ميليونهــا کــودک ايرانــی بــه علــت مشــکالت اقتصــادی و اجتامعــی از تحصيــل محروم
شــدهاند .بــر اســاس دادههــا بيــش از  ۷ميليــون و  ۱۳۵ه ـزار دانشآمــوز از تحصيــل بازماندهانــد کــه ايــن تعــداد بيــش از ۳۷
درصــد از دانشآمــوزان اي ـران را شــامل میشــوند .اي ـران از نظــر شــيوع و مــرف مــواد مخــدر دومــن کشــور جهــان اســت.
آزادیهــای فــردی و اجتامعــی بــه شــديدترين شــکل ممکــن مــورد رسکــوب قـرار میگیرنــد و بخــش مهمــی از نريوهــای پليــس
کشــور بــه جــای حفــظ امنيــت ،بــه تحميــل اجبــاری و خشــونتآمیز رعایــت حجــاب و پوشــش بــر زنــان میپردازنــد و هــر
روزه عــدهای بــه جــرم «بــد حجابــی» دســتگري و زندانــی میشــوند .حقــوق زنــان و کــودکان بــه صورتــی ســازمانيافته و خشــن
پایمــال میشــود و هــر روزه فجايــع دهشــتناکی بــه علــت اج ـرای قوانــن ناقــض حقــوق زنــان و کــودکان رخ میدهــد .از
نظــر تفکيــک جنســيتی و قوانیــن زن ســتیزانە ايـران در ميــان بدتريــن کشــورهای جهــان اســت .نظــام آخونــدی ایـران بــه هنگام
اســتقرار در ایـران بــا ســاختار سیاســی مبتنــی بــر الهیــات ،حکومــت فاشیســتی خویــش را بنیــان نهــاد .در واقــع بــا نقاب اســامی
چهــرهی فاشیســتی و زن ســتیزی خویــش را پنهــان کــرده اســت .از طریــق آییــن ،ســنت و رشیعــت اســامی و همچنین بــا تدوین
قانــون اساســی کــه ایــن نیــز ،سیاســتی بــود در قبــال جامعــه و بویــژه زنــان ،آنــان را از عرصەهــای سیاســی و اجتامعــی دور
ســاخت .در اصــل ایــن جامـهی ســیاه هیــچ گونــه ارتبــاط و همخوانــی بــا رسزمیــن ایـران نــدارد.
نظــام فاشیســتی ای ـران سیاســت زن ســتیزی خویــش را هامننــد ســایه ،بــر پیکــر نیمــی از جامعــه کــه زنــان آن را تشــکیل
میدهنــد ،اعــال منــوده اســت .زنــان را از آنچــه هســت و بایــد ،دور میســازند و همــه خصوصیــات و ارزشهایــش را از او
ســتانده تــا موجــودی از وی بســازند کــه خــود خواســتار آن میباشــند کــه ایــن را نیــز مشــاهده میکنیــم .بــر طبــق قانــون
مجــازات اســامی ،انســانها را تنهــا بــه جــرم داشــن باورمندیهــای متفــاوت میتــوان کشــت و زنــان را میتــوان سنگســار کــرد
در حالــی کــه پــدر خانــواده اگــر کــودک خــود را بکشــد مجــازات چندانــی منیبينــد .ایــن قوانیــن زن ســتیز بیانگــر پسرفتــی
عظيــم در زمينــه حقــوق زنــان در ایـران میباشــد .جمهــوری اســامی بــا الغــای قانــون حاميــت از خانــواده و تصويــب قوانــن
ضــدزن و ضــد کــودک بيشــرين ســتم را بــر زن و کــودک و خانــواده ايرانــی تحميــل کــرده و باعــث تباهــی جامعــه شــده اســت.
فـرار مغزهــا از ايـران ،ماننــد خونريــزی پيوســته از بــدن بيــار ،کشــور را ضعيــف و ضعيفتــر میکنــد .ايـران در حــال از دســت
دادن بهرتيــن رسمايههــای انســانی خــود اســت .بــر اســاس آمــار و اطالعــات بنيــاد ملــی نخبــگان و صنــدوق بنياملللــی پــول،
ايـران اولــن کشــور در بــن  ۹۱کشــوری اســت کــه دچــار پدیــدە خــروج نخبــگان و دانشــجویان و عــوارض ناشــی از ایــن مهاجرت
میباشــند .امنيــت و اخــاق از ايـران رخــت بربســته اســت و ســاالنه بيســت درصــد بــه شــار زندانيــان ايـران افــزوده میشــود.
ايـران بــا توجــه بــە نســبت جمعيــت ،بيشــرين اعدامــی را در جهــان دارد و از نظــر تعــداد نیــز بعــد از کشــور چــن بیشــرین
اعــدام در ای ـران صــورت میگیــرد کــە کوردســتان بیشــرین تعــداد را در میــان آمــار اعدامیــان ای ـران دارا میباشــد .سياســت
خارجــی ايـران از ابتــدا فاجعهبــار بــوده اســت و جمهــوری اســامی خــود را نــه حامــی منافــع ملتهــای ايـران ،بلکــه پشــتيبان
«نهضــت جهانــی اســام» میدانــد و منافــع ملتهــای اي ـران را بــه پــای توهــات ايدئولوژيــک قربانــی میکنــد .سياســت
آمريــکا ســتيزی و فلســطنيمحوری ،بــا عنــوان «مبــارزه بــا نظــام ســلطه» ،کشــور اي ـران را از جايگاهــش در میــان کشــورهای
جهــان ســاقط کــرده و در انــزوا قـرار دادە و سياســت خارجــی جمهــوری اســامی را بــا تروريســم عجــن منــودە اســت.
در متامــی مــوارد مذکــور و معضــات سیاســی ،اجتامعــی و اقتصــادی ،ملــت کــورد در بدتریــن رشایــط قـرار داشــتە و دارنــد .بعــد
از انقــاب یکــی از خلقهایــی کــە در معــرض وحشــیانەترین سیاسـتهای جمهــوری اســامی قـرار گرفتنــد مــردم کــورد بودنــد.
کوردســتان کـ ه از زمــان حکومتهــای پیشــین نیــز مــورد بیشــرین ظلــم و رسکــوب قـرار گرفتـ ه بودنــد ،مــورد یــورش مغوالنــە
جمهــوری اســامی واقــع شــد .هــر چنــد کــە رژیــم جمهــوری اســامی در پــی وضــع ایــن سیاســت در قبــال ملــت کــورد ،بــا
مبــارزە و ســازماندهی احـزاب سیاســی (دمکـرات و کوملــە) در کردســتان مواجــە شــد ولــی ایــن وضعیــت بـرای مرکــز و شــخص
خمینــی قابــل هضــم نبــود .او منیتوانســت در برابــر آزادی بیــان ،آزادی قلــم ،آزادی سیاســی ،اجتامعــی و فرهنگــی کـ ه خلــق
کــورد ســالیان درازی بـرای بـ ه دســت آوردن آن مبــارزه کــرد ه بــود ســاکت مبانــد؛ لــذا خمینــی بــا اســتفاد ه از حربـ ه رشعــی و
نســبت دادن تجزیهطلبــی بـ ه مــردم کوردســتان ،در بامــداد  28مــرداد مــاه ســال  1358جنگــی متــام عیــار را در زیــر لــوای جهــاد

34

علیـ ه کفــار بــر ضــد مــردم کردســتان بـراە انداخــت .بــا اعــام جهــاد خمینــی علیـ ه مــردم کردســتان جبهـهای ارتجاعــی
علیـ ه مــردم کــورد گشــودە شــد .شــاری قاضــی دژخیــم بـ ه رسپرســتی آخونــد صــادق خلخالــی و بــا اســکورت ارتــش بـه
ســوی کردســتان حرکــت منودنــد .در بســیاری از شــهرها خلخالــی اقــدام بـ ه بــر پایــی چوبـ ه هــای دار منــود و صدهــا جوان
و نخبـ ه کوردســتانی را در طــی دادگاه هــای صحرایــی  2تــا  3دقیقـهای بـ ه بــاالی چوبـ ه هــای دار فرســتاد و صدهــا تــن
از مــردم بــی گنــاه را تیــر بــاران منــود .بــا وجــود ایــن کشــتارها ،خلــق کــورد تســلیم نشــدند .در برخــی از شــهرها ماننــد
ســنندج ،ســقز ،بانــه ،مهابــاد ،پــاو ه و  ...مقاومتــی پایــدار و جانانــە بـراە افتــاد کــە خــواب نابــودی جنبــش کوردســتان را از
چشــان دیکتاتــوری حاکــم پرانــد .منونـ ه بــارز ایــن مقاومــت ،جنــگ  24روزه شــهر ســنندج بــود .کــە رئیــس جمهــور وقت
ابوالحســن بنــی صــدر کـ ه همزمــان فرمانــدە کل قــوا بــود را مجبــور بــە دادن فرمانــی بـ ه ایــن مظنــون کــرد کــە "ارتــش
حــق نــدارد کـ ه پوتیــن را از پــا در بیــاورد تــا غائلـ ه کردســتان را یکــره منــود ه و کردســتان را از وجــود یاغیهــا پــاک مناید"
 .خمینــی مرشوعتریــن مطالبــات خلــق کــورد را کــه شــامل دمکراســی و حــق خودمدیریتــی در رشق کوردســتان بــود ،بــا
حملـهی نظامــی و اعــدام جــواب داد.
اگرچــە بعــد از آن بــە ســبب عــدم انســجام و همگرایــی و اسـراتژی مشــرک مــا بیــن احـزاب کــوردی همگــی بــە خــارج
از مرزهــا فرســتادە شــدند ،کــه ایــن نیــز تاثیــر ســویی در خلــق بــه وجــود آورد بگونــەای کــە چنــد ســال مبــارزات ســازمان
یافتــە بــە نحــوی چشــمگیر تقلیــل و بــدون نتیجــە بازمانــد و تخریباتــی جدی نیــز در جامعــە کردســتان بوجــود آورد .لیک
در ایــن اثنــا نیــز میتــوان گفــت قــر جــوان کــە شــاهد روزهــای خونیــن جنــگ رژیــم علیــە کردســتان نبودنــد امــا بــاز در
جســتجوی راهــی بودنــد کــە نفســی دوبــارە بــر خواســت و مطالبــات دموکراتیکشــان بدمنــد.
در ایــن ســالها و مصــادف بــا گســرش مبــارزات در باکــور  /شــال کوردســتان (ملــت کــورد ســالیان درازی درون خفقــان
تحــت حاکمیــت فاشیســت ســیاه دولــت ترکیــە ،از حــق حیــات آزاد بــا هویــت خــود محــروم و جامعــەی کــورد بــی رمــق
شــدە بــود کــە بــا ظهــور مبارزاتــی رهــر آپــو از ســال  ١٩٧٠بــە بعــد ،روح و امیــدی تــازە در میــان خلــق کــورد بوجــود
آمــد) زمزمــەی فکــر و فلســفە رهــر آپــو بــە گــوش خلــق روژهــەالت  /رشق کوردســتان نیــز رســیدە بــود و آغــاز حرکــت
نویــن مبارزاتــی بــا ویژەگیهــای مختــص بەخــود را رقــم زد .در پــی توطئــە بیــن الدولــی علیــە رهــر آپــو و ربــودن وی
توســط دســتگاههای امنیتــی آمریــکا و ارسائیــل ،اعرتاضــات وســیع و کــم نظیــر ملــت کــورد ،همــە جهــان را در برگرفــت و
مــوج ایــن اعرتاضــات متامــی رشق کوردســتان و پایتخــت ایـران را نیــز درنوردیــد ،کــە ضمــن واکنشــی اعرتاضــی نســبت بــە
ربــودن رهــر آپــو ،از آن میتــوان بــە عنــوان ســکوی ارتقــاء مبــارزات آزادیخواهــی نامــرد.
ملــت کــورد در  ١۵فوریــه  ٢۶(١٩٩٩بهمــن  )١٣٧٧در محکومیــت ایــن توطئــه بیــن الدولــی بپــا خواســت .ایــن روزهــا برای
خلــق روژهــەالت کوردســتان(رشق کوردســتان) روزهــای خمینــی بودنــد .هــر چنــد کــە تاکنــون نیــز آمــاری در خصــوص
قتــل و کشــتار مــردم در ایــن اعرتاضــات ارائــە نشــد امــا در شــهرهایی از جملــە ســنندج ،ارومیــە و ماکــو شــار زیــادی از
جوانــان بــە رضب مســتقیم گلولــە و یــا در زندانهــا و در زیــر شــکنجە شــهید شــدند .خصوصــا در شــهر ســنندج دههــا نفــر
در خیابانهــا و در بازداشــتگاههای رژیــم جــان باختنــد و شــار بســیاری در متامــی شــهرها دســتگیر ،شــکنجە و تحــت
تعقیــب قـرار گرفتنــد .ایــن واکنــش ضــد بــری رژیــم ایـران در پاســخ بــە اعـراض مســاملت آمیــز و مدنــی مردم کردســتان
در دورانــی از حاکمیــت ایــن نظــام صــورت گرفــت کــە دولــت اصالحــات بــا گفتــاری مدنــی بــر رس کار آمــدە بــود ،امــا
گویــا در کردســتان جــز ادامــە سیاســت کشــتار و قتــل عــام ملــت کــورد چیــز دیگــری بــە ارمغــان نداشــت .پس از کشــتار ۳
اســفندماه ســال  ،١٣٧٧علــی الریجانــی ،از چهرههــای محافظـهکار و اصولگـرا ،کــه آن زمــان یکــی از افـراد مطــرح بـرای
دوره بعــدی ریاسـتجمهوری بــود ،بــه کردســتان ســفر کــرد و پــس از آن نیــز ،دولــت اصالحــات محمــد خامتــی ،هامیشــی
تحــت عنــوان «هماندیشــی» در ســنندج برگـزار کــرد تــا چهــره دولــت و رژیــم را در کردســتان بازســازی کننــد .دریــغ از
اینکــە افــق نوینــی کــە در خلــق روژهــەالت بــه وجــود آمــدە بــود بــا ایــن سیاسـتها عوامفریبیهــا خامــوش منیشــد.
شــهدای ســوم اســفند آغازگــر راه و نفــس تــازەای بودنــد بــە کالبــد مبــارزات آزادیخواهــی و حــق طلبانــە مردم کوردســتان،
و بــە بنیــان ســازماندهی حــزب حیــات آزاد کوردســتان -پــژاک تبدیــل گشــتند .شــهدای ســوم اســفند مبنــای ســازماندهی
اجتامعــی ،زنــان و جوانــان در روژهــەالت کوردســتان بودنــد .اگرچــه حکومــت جمهــوری اســامی مطالبــات مــروع خلــق
کــورد و دیگــر خلقهــای ایـران را بــا رسکــوب و قتلعــام پاســخ داده اســت ولــی جوانــان و زنــان کردســتان بــا مبنــا قـرار
دادن برســاخت ملــت دمکراتیــک و ایدههــای رهــر آپــو  /عبداللــه اوجــاالن ،نقــش پیشــاهنگی مبــارزه را بــر دوش گرفتــه
و امــروز منســجمترین نیــروی ســازماندهی شــده اجتامعــی ،سیاســی ،فرهنگــی و نظامــی هســتند کــه حکومــت ایـران و
گروههــای شــبه اپوزیســیون اقتدارطلــب خــارج نشــین را بــه دلهــره انداختــه اســت.
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